
 »مقال رئيس التحرير ص3« 

ال للجماعات الظالمية 
فى انتخابات »الشيوخ«

رئيس مجلس اإلدارة  و رئيس التحرير:

أسامـــة شــرشـــر

أسبوعية - مستقلة - شاملة

www.alnaharegypt.com

منحــازون.. للحقيقــة فقــط

9 سبتمبر 2020م
21 المحرم 1442هـ
2 جنيه

السنة 13
12 صفحة

العدد: 665 
األربعاء

أوروبــا تواجــه ابتــزاز تركيــا فى اليونـــان بالعقوبــات 

صرخـــة

مصر تستعد النتخابات مجلس النواب 

بين عناصـــر 
اإلخــــوان 

بسبب الصيــد 
الثميـــــن 

محمود عزت 

عـــزاء واجـــب
الكاتب الصحفى

أســامــة شــرشــر
عضو مجلس النواب

ينعى

الدكتــور يوســف والى
نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الزراعة األسبق

ا 
ً

الذى عــاش شريف
ا

ً
ومــات شريف

للفقيــد الرحمــة 

ولألسـرة خالــص العــزاء

اتهامــات 
وخيانــات

هل يحقق النائب 
العام في فضيحة 

اتحـــاد الكــــرة؟

محمــد مختــار جمعـــة:  
إقحـــام المساجـــد فى  »قانـــــون 

البنــــاء« أالعيـــب شيطانيــــة

الفالحيـــن بسبـــب 
احتكــــار تقــــاوى 

البطاطــــس 

تفاصيـــل خطـــة الحكومـــة لتحويـــل 
السيـــارات للعمـــل بالغـــاز الطبيـــعى

مؤمــن زكريــا 
يكشــف 
معانـــاة 2 

مليون مريض 
بالضمـــور 
العضـــلى 

نجيـــب 
محفــــوظ 

يعود لدراما 
رمضـــان



www.alnaharegypt.com

تصدر عن شركة  الوقائع العربية

 للصحافة والنشر شركة مساهمة مصرية

أسبوعية- مستقلة- شاملة

شـــعـبــان خـلـيـفـة
رئيس التحرير التنفيذي:

شوكت كمال

مراجعة لغوية:  

هالة شيحة

اخلارجي:

صفوت بسطا 
شريف الريس
محمد كمال

اإلخراج الفني:

هالة عبداللطيف

اقتصاد:

محمد البنا

الديسك املركزي:

محمد لطفي

ماسبيرو:

عمر اجلزار

املستشار القانوني:

دينا  دياب

الفن:

البريد اإللكترونى اليومي:

naharsky1@gmail.com

البريد اإللكترونى للنهار:

alnnhar@yahoo.com

1065 كورنيش النيل 
 جاردن سيتي- القاهرة   

تليفون: 27944085- 
27926950

فاكس: 27944085

02 سوشيال ميديا
www.alnaharegypt.com

العدد: 665 2020 / 9 / 9

رحيل د. يوسف والى.. راهب الزراعة المصرية
التسعينيات وبحكم عملى فى مطلع حياتى الصحفية فى  فى منتصف 
جريدة التعاون ذات الصلة الوثيقة بالقطاع الزراعى سمعت وعلمت الكثير 
والكثير عن الدكتور يوسف والى الذى تعرض لحمالت تشويه لو نزلت على 
جبل لرأيته متصدعا من قسوتها، لكنه كان دائما صبورا ومحتسبا ساجدا 
من  عريقة  أس��رة  وكبر وسط  ترعرع  ال��ذى  األص��ول  ابن  وهو  ال  ولم  لله، 
أسر محافظة الفيوم اإلقطاعية نعم اإلقطاعية لكن إقطاعية أسرته كانت 
إقطاعية وطنية لم تظلم ولم تحرق النسل ولم تسلب الزرع من الفالحين 

الذين كانوا يعملون فى أراضيهم. 
للطبع  التعاون  دار  تقيمها  كانت  التى  االحتفالية  المناسبات  إحدى  فى 
والنشر سنويا لتكريم أبطال االنتاج الزراعى وكان من بين المكرمين الدكتور 
تاريخ  فى  زراع��ة  خريج  وأول  والى  يوسف  الدكتور  أستاذ  الحطاب  هالل 
النبات. صمم الحطاب على أن يأخذ  مصر حاصل على دكتوراه فى علم 
الميكرفون وكان الدكتور يوسف والى يعتلى منصة التكريم وينظر للدكتور 
هالل الحطاب وهو يتحدث نظرة التلميذ ألستاذه والذى كان يحكى قصة 
والى نفسه فتبسم ضاحكا من سردها،  الدكتور يوسف  بها  تفاجأ  طريفة 
فقد ذكر الحطاب أنه كان ضمن الفريق الذى كلفته الدولة فى الخمسينيات 
كان  ما  وخ��الل  الفيوم  فى  االقطاعية  وال��ى  يوسف  عائلة  أراض��ى  بتأميم 
اسرة  اعدتها  قد  الطعام  موائد  وج��دوا  واج��راءات��ه  عمله  يمارس  الفريق 
الدكتور والى الذى كان شاب صغيرا وقتها، وبها ما لذ وطاب من الطعام 
الذى  الوقت  الحاتمى تجاههم فى  الكرم  لهذا  الفريق  والشراب واستغرب 

جاءوا ليأخذوا االرض منهم!
الدكتور يوسف والى عاش مظلوما ومات مظلوما فقد تعرض لحمالت 
تشويه لم يتحملها وزير مثله وأبرزها تلك الحمالت القذرة التى تبنتها جريدة 
الشعب )جريدة اإلخوان( التى ال تنطق عن الهوى إن هو إال وحى يوحى من 
المرشد وزبانيته فى ذلك الوقت، لكن د. والى كان صبورا حليما يعمل بمبدأ 
القافلة تسير والكالب تعوى أنجز وحقق طفرات هائلة للقطاع الزراعى ال 
تزال  مصر تجنى ثمارها حتى االن فعندما تمشى بالسيارة على طريق مصر 
اسكندرية الصحراوى لمسافة ٣٠٠ كيلو بعمقها ستجد اسم يوسف والى 
مكتوبا على كل نبات نبت فى هذه االرض التى كانت صحراء جرداء ال زرع 
بها وال ماء وهذا مثال واحد من مئات األمثلة، ألصقوا فيه تهم المبيدات 
المسرطنة وغيرها من التهم الباطلة التى ال سند علمى وال منطقى لها فلو 
كانت نسب السرطان مرتفعة فى مصر بسبب المبيدات، فلماذا هى مرتفعة 

فى دول أخرى متقدمة لم يكن يوسف والى فيها وزيرا للزراعة؟
الزراعيين  لكل  وصديقا  ل��ل��زارع��ة  وزي���را  ك��ان  وال��ى  يوسف  ال��دك��ت��ور 
بأنها صوت  منه  إيمانا  ويدعمها  الزراعية  الصحف  يتبنى  كان  والفالحين 
فى مؤسسة  الرواتب  أزمة  ليحل  يتدخل بشخصه  مرة  من  فكم  الفالحين 
دار التعاون، لقد كنت أنا وليس شخص آخر أتولى بابا مع الجماهير فى 
جريدة التعاون وكنت أنشر اسبوعيا طلبات تعيين لقراء وكان الدكتور يوسف 
والى يستجيب لهذه الطلبات التى احررها دون ان يعرفنى شخصيا ودون 

أن أعرف أنا كمحرر أنه يستجيب ولكن شكر القراء لى اسبوعيا ادركت أن 
طلبات التعيين التى انشرها يتم االستجابة لها من الدكتور يوسف والى أو 

بتعليمات منه لمسئولى القطاعات.
الدكتور يوسف والى قاد قطاع الزراعة فى عهد مبارك بقدرة واقتدار 
وهو القطاع االكبر واالعرق فى مصر والذى يوازى وحده دولة بشعبها اذ 
هادئا  محنكا  سياسيا  والى  د.  كان  كما  ف��الح..  مليون   ١٢ من  أكثر  يضم 
فلم يترنح نظام مبارك اال بعد خروج الحرس القديم من الحزب الوطنى 
ومنهم الدكتور يوسف والى ودخول التجار مثل أحمد عز ومحمد منصور 
وابوالعينين وغيرهم الذين اسقطوا نظام مبارك فى سنوات معدودات بسبب 
الطمع والجشع واحتكار السلطة وعدم مراعاة البعد السياسى واالجتماعى 
فى التعامل مع االزمات واكبر دليل احتكارهم مقاعد البرلمان فى انتخابات 

٢٠١٠ التى كانت شرارة ثورة ٢٥ يناير.
لك أن تعلم أن الدكتور يوسف والى كان ال يتقاضى راتبا من الدولة وال 
يركب سيارة الوزارة فكانت شقته بجوار الوزارة كما كان أعزب راهًبا فى 
الوزارة ليصنع  وليله داخل  نهاره  المصرية، يقضى طوال  الزراعة  محراب 
نهضة زراعية لن تجد سيرتها أو حرفا عنها فى صحف القبيضة والخونة 
والعمالء واالخوان. سيظل يوسف والى من افضل وزراء الزراعة فى تاريخ 
مصر رضى من رضى وأبى من أبى.. برحمة ربه وغفرانه سيدخل الجنة 
منه  نالت  التى  والتشكيك  التشويه  وحمالت  والنميمة  للغيبة  اال  لشىء  ال 
ومن سمعته وتاريخه ولم يرد عليها بكلمة واحدة.. رحم الله راهب الزراعة 

أن  أردت  كلمة حق  وال��ى..  يوسف  الدكتور  المصرية 
أقولها عن تجربة وواقع ملموس لم اقرأها فى كتاب 
كتبه صاحب هوى ولم أسمعها من أحد فاقد األهلية.

أصدقائك  من  اختار 
وال  طباعك  يناسب  م��ا 
يحاول  لمن  فريسة  تكن 
عليك  ص��داق��ت��ه  ف���رض 
حِكّم عقلك فى االختيار 

واختار بعناية. 
ال تترك ألحد مساحة 
او  ان���ف���اس���ك  ي��ك��ت��م  ان 
ي��ح��ب��ط��ك وي���ص���در لك 

طاقة سلبية. 
ال��ح��ي��اة  يمنحك  م��ن 
حتى  م��ح��ب��ت��ك  ام��ن��ح��ه 
تستمر الحياة دمتم بخير 

أحبائى

الحياة بسيطة 
ا لمن أراد جدًّ

منى 
الحسينى 

عندما تؤلف كتابك .. حاول أن تحسن التأليف..
كل واحد منا مؤلف بارع.. يتعلم منه اآلخرون.. 
اليوم  بنفسك  كفى  كتابك  "اق��رأ   : تعالى  ق��ال 

عليك حسيبا.."
ولن   .. يكتبون  م��اذا  الحفظة  امليت  من  ان��ت 

يستطيعوا اضافة
عليك  وسيأتى  عليهم..  أمليت  ما  على  حرف 

اليوم الذى تفتح فيه كتابك لتقرأ ما امليت. 
حاول أن يكون ما تقرؤه من تأليفك فى كتابك. 
امام  رأس��ك  ويرفع  قلبك  على  السرور  يدخل 
ممن  تكن  وال  ت��ق��رأ..  وان��ت  إليك  يستمعون  م��ن 
مأله الخزى والحزن.. فيسكت لسانه عن نطق ما 
وألف فى  فعل  ما  وتذكر  رأى  ما  يقرأ.. من هول 

حياته.. من عقوق وجحووود.
ليس  تكريم..  حفل  ام��ام  ستكون  أن��ك  واع��ل��م 
كاحتفاالت الدنيا التى نعبث فيها.. انه اما تكريم 

.. او تحقير وتدنى.. 
فأيهما تختاااار لنفسك.. تذكر أن الذى يكرمك 
األرض  سكان  ام��ام  ال��ج��ب��ااار..  العزيز  الله  ه��و 

فكن   .. وتبجيل  تكريم  من  أعظمه  ما  جميعا.. 
جليس ربك بذكرك .. وطاعته.. 

تكبر..  دون  ولكن  غيرك  عن  تتميز  أن  ح��اول 
ولكن  واغضب  ألح��د..  إهانة  دون  ولكن  خاصم 
دون تجريح ألحد.. ال تحزن على طيبتك وحسن 
معاملتك لالخرين.. فالدين المعاملة ..وان لم تجد 
من يقدرها فى األرض.. فهناك رب السماء يباركها 

ويحبك ان تفعلها ويكرمك عليها. 
إلى  قسمته  اذا  ينقص  ش��ىء  كل  ان   .. واعلم 

نصفين.. 
مع  تقاسمتها  اذا  ت��زي��د  ف��ه��ى  ال��س��ع��ادة  اال 

اآلخرين.. 
فال تقنط من رحمة الله اذا كان حلمك مجرد 

نجمة وال زلت تدعواا ولم تنالهااا حتى اآلن .. 
ف��ل��ع��ل ال���ل���ه ي���ري���د لك 

قمرااا وانت ال تعلم .. 
ف��ص��ب��ر ج��م��ي��ل وال���ل���ه 

المستعان .. 

تميز دون تكبر وخاصم دون إهانة

زبيدة ثروت

محمد غانم

١
)أنا ومركبى وعيالى فدا مصر(

ُطلب  الذى  الغردقة  فى  السمك  الرموزى، صياد  فوزى  كلمات  من 
منه نقل الذخيرة الى جنودنا فى جزيرة شدوان وقت حرب االستنزاف، 

لصعوبة نقلها بزوارق عسكرية.
٢

)أنا فدائى مصرى وال أقبل مبادلتى بجاسوس(
 الشيخ السيناوى المصرى األسير محمود السواركه، رافًضا مبادلته 

بالجاسوس االسرائيلى عزام عزام، وهدد باالنتحار لو حدث هذا.
٣

)الناس ومصر أولى وأهم(
من كلمات أم الشهيد االكتوبرى طيار محمد محرم، وقت استشهاد 
وموجودة  الشهيد  باسم  خيرية  جمعية  عمل  عن  تعلن  وهى  وحيدها، 

حاليا بكفر عبده االسكندرية.

من واقع تجربة مع أجهزة حماية المواطنين من بينها جهاز 
حماية المستهلك، وعلى خلفية واقعة نصب تعرضت لها باسم 
شركة كريازى المدون على إحدى صفحات الفيس بوك، موظف 
من الجهاز تواصل معى على مدار اسبوعين بعد تلقى البالغ 
للجانى، وتحديد موقعه،  الوصول  واستطاع  به،  تقدمت  الذى 

واإلجراءات اآلن تستكمل أحب اسجل التالى: 
- يوجد نية صادقة وجهد مبذول للتقصى والرصد ومالحقة 
ملموسة  نتائجها  لكن  احيانا  القانون  يغلها  فعليا  المجرمين 
الموظفين  من  فردية  جهود  وبفضل  تجربة  واقع  من  وفاعلة 
الذى  البالغ  فى  المحقق  علوان  على  أستاذ  منهم  بالجهاز 

تقدمت به. 
قوانين حماية المستهلك الحالية فى حاجة لمراجعة دقيقة بما 

ن يتماشى مع أساليب النصب الحديثة والتى تأكدت  أ
القانون الحالى لم يتضمنها.. وهنا لينا وقفة. 
الشكر لجهاز حماية المستهلك والعاملين 

به.. أنا ممتنة جدا ومبسوطة.

قوانين،  ف��ى  نصوص  مجرد  ليست  ال��ع��دال��ةُ 
وأرواب سوداء، ومطرقة. وإنما »العدالةُ« إحساس 

إذا غاب أصبح مفهوم »الدولة« ذاته فى خطر.

كلمات األبطال..
خالدة ال تموت

تجربتى مع جهاز 
حماية المستهلك

عالء الدين سويلم 
الجنرال المبدع 

عزة مسعود 

د. صالح الدين السرسى 

العدالة إحساس

الكاتب الصحفى

أسامة شرشر
عضو مجلس النواب

يتقدم بخالص التعازى

لألستاذ حمدى السيد صقر
واألستاذ محمد السيد صقر
واألستاذ أحمد كمال بكير

واألستاذ محمود كمال بكير
واألستاذ محمد كمال بكير

فى وفاة فقيد الشباب

املرحوم يوسف صابر السيد صقر
للفقيد الرحمة ولألسرة خالص العزاء

الكاتب الصحفى

أسامة شرشر
عضو مجلس النواب

يتقدم بخالص التعازى

للمربى الفاضل

األستاذ على إبراهيم خيرة
واألستاذ إبراهيم على خيرة

واألستاذ طارق على خيرة
واألستاذ محمد على خيرة

واألستاذ عبدالرحمن مجدى خيرة
واألستاذ على مجدى خيرة

فى وفاة املرحوم

األستاذ مجدى على خيرة

مدير مدرسة التربية الفكرية

للفقيد الرحمة ولألسرة خالص العزاء

النائب

أسامة شرشر
رئيس حترير جريدة النهار

وأسرة التحرير

يتقدمون بخالص التعازى

للزميلة هالة شيحة
رئيس قسم اخلارجى

فى وفاة والدها

احلاج محمد رزق شيحة
للفقيد الرحمة  ولألسرة خالص العزاء

عزاء واجب
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باألصول 

أسامة شرشر

        ما زلت رافًضا إقحام التيار الدينى فى انتخابات مجلس الشيوخ فى 
التيارات  هذه  كل  ألن  اآلن؛  بها  الخاصة  اإلعادة  جولة  تجرى  التى  مصر 

جزء ال يتجزأ من أدوات هدم الدولة المصرية والقوات المسلحة.
ظالمية  محاولة  إال  هى  ما  وبهتاًنا  زورًا  يرتدونها  التى  الدين  وعباءة 
ألنهما  واإلخ��وان  السلفيين  بين  فرق  فال  االنتخابى،  المشهد  الختراق 
وما  والقتل،  بالدماء  ملطخة  الجهادية  فالسلفية  واحدة،  لعملة  وجهان 
زالت متمسكة باالغتياالت واتباع الفكر القطبى، فسيد قطب، التكفيرى، 

إمامهم وزعيمهم.
أنا ضد وجود أى حزب ذى عباءة دينية أو يتستر خلف فكر دينى مزعوم؛ 
عن  البعد  كل  بعيدة  الديمقراطية  الممارسة  تكون  أن  بد  ال  إنه  حيث 

الشعارات الخادعة والتى تتالعب بمشاعر المواطن .
أن  أرى  وأنا  بالباطل،  الحل،  هو  اإلسالم  أن  تردد  كانت  الدينية  واألحزاب 
أو  السلفية  عباءة  ترتدى  التى  والتكفيرية  الظالمية  الجماعات  استبعاد 

اإلخوانية هو الحل.

        رب ضارة نافعة.. فالمصالحة الوطنية الفلسطينية بين فتح وحماس 
والجهاد وبقية الفصائل الفلسطينية كان من المستبعد أن تتم فى التوقيت 
الحالى، ولكن ما حدث من تطبيع وتبنى ترامب فكرة تطبيع إسرائيل مع 
دول لم تكن فى مواجهة معها أصاًل هو تمثيلية انتخابية ليس أكثر، فأى 
مع  المواجهة  فى  الحقيقى  الطرف  القضية  وأصحاب  عنه،  نتحدث  سالم 

الكيان الصهيونى، ليسوا طرًفا فى الحوار؟!
فالسالم يكون كما فعلت مصر، التى دفعت من دماء شهدائها الكثير والكثير 

خالل مواجهتها وسوريا مع إسرائيل.
فاألهم من التطبيع حالًيا هو المصالحة الفلسطينية التاريخية.. وهذه 

هى بداية استرداد األراضى الفلسطينية والعربية.

         قد تتفق أو تختلف مع الدكتور يوسف والى، نائب رئيس الوزراء، األمين 
العام السابق للحزب الوطنى، ولكن الذى ال خالف عليه هو أنه لم ُيَدْن فى 
أى تهم أموال عامة أو استغالل سلطته أو نفوذه، بل قام بالتبرع بممتلكاته 
وأرضه للوقف الخيرى، كما أن اسمه لم يرد فى قائمة المتهمين بقضية 

المبيدات المسرطنة.
القضية ليست شعارات ولكنها مواقف وأفعال، والدكتور يوسف والى عاش 
شريًفا ومات شريًفا، وظل بوصلة لوزراء الزراعة والباحثين والدراسين من 

بعده.
وال أنسى الندوة التى عقدها األستاذ مكرم محمد أحمد– شفاه الله- فى 
وزير  بينهم  ومن  االختصاص،  أهل  من  الحضور  وأجمع  الصحفيين،  نقابة 
الزراعة األسبق أحمد الليثى، على تبرئة ساحة يوسف والى من استخدام 

المبيدات المسرطنة.
ارحموا من فى األرض يرحمكم من فى السماء.

        ال شك أن أردوغ��ان يعيش أزمة حقيقية بعد كشف الستار وسقوط 
التركية  األزمة  نتيجة  الناتو،  حلف  وخاصة  األوروبى،  الجانب  مع  القناع 
اليونانية والموقف الحاسم والحازم ضد تركيا التى عبثت وتعبث بالمياه 
اإلقليمية وتناوش على الحدود مع اليونان، فهى تارة تالعب أمريكا والعين 
األخرى على روسيا، وتارة تناوش اليونان وتترقب أوروبا، وتارة أخرى ترهب 

أوروبا بالهجرة غير الشرعية وتسريب عناصر إرهابية إليها من خاللها.
أصبح اللعب اآلن على المكشوف، وأردوغان خسر رهاناته وحساباته، ولم 
حقيقية  أصبحت  أوروبا  بها  يوهم  كان  التى  الفزاعة  أن  يتوقع  أو  يتخيل 
عدم  بسبب  وتركيا  اليونان  بين  عسكرية  مواجهة  هناك  ستكون  .فهل 

احترام حقوق اآلخرين؟ 
مدار  على  بها  يلعب  كان  التى  السياسية  األوراق  كل  فقد  أردوغ��ان  أن  أرى 
يهدد  الذى  الكابوس  أصبحا  والغاز  البترول  أن  خاصة  السابقة،  السنوات 

ا. ا وخارجًيّ عرشه داخلًيّ

ملف  فى  نفسه  على  تفوق  ليمون  أب��و  إبراهيم  ال��ل��واء  أن  أعتقد          
المصالحات فى محافظة المنوفية، والعزاء الوحيد أن المنوفية ليس بها 
أبراج وال مخالفون من النوع الثقيل مادًيّا؛ فالمنوفية أصبحت األعلى على 

مستوى الجمهورية فى التصالح بمخالفات البناء.
وأعتقد أن توزيع نسبة 65% من حصيلة المصالحات لكل مركز من مراكز 
حقيقية  وتعليمية  وصحية  تحتية  بنية  لعمل  جديد  فكر  هو  المنوفية 

تصب فى النهاية فى صالح المواطن المنوفى. 
برافو محافظ المنوفية، وهذه شهادة حق لوجه الله.

الثانية  للموجة  والتعليم،  التربية  وزير  شوقى،  طارق  الدكتور  أنبه      
لفيروس كورونا الذى عاد قوًيّا فى أوروبا اآلن.. فالبد أن تكون هناك رؤية 
من  خوًفا  المختلفة  التعليمية  بالمراحل  الدراسة  بدء  لتوقيت  وخطة 

التكدس واالزدحام.
فهل ستكون الدراسة أياًما محددة فى األسبوع أم طوال األسبوع؟ أم ستكون 

الدراسة أون الين من المنزل؟ 
نرى عدم التسرع والحيطة والحذر فى بدء العام الدراسى خوًفا من كورونا 

وشركائها من الجماعات الظالمية.

        أطالب الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة النظيف، 
الكرة  اتحاد  ومحتويات  مقتنيات  سرقة  حول  العام  النائب  بإبالغ 

المصرى. 
فهذه سابقة إن دلت على شىء فإنما تدل على اإلهمال وإهدار المال 
العام وعدم االهتمام بحصاد البطوالت والمسابقات الرياضية الدولية 

التى لعبتها المنتخبات المختلفة باسم مصر.
لكرة  الدولى  االتحاد  فى  بالتر  فضيحة  طريقة  على  فضيحة  هذه 

القدم.

ال للجماعات الظالمية 
فى انتخابات الشيوخ

تحالف »من أجل مصر« يكرر تجربة الشيوخ.. وكورونا وضيق الوقت أكبر التحديات أمام المرشحين 

 لقاء بين وزيرة الصحة ورئيس الهيئة الوطنية لالنتخابات لوضع ضوابط توقيع الكشف الطبى على المتقدمين للترشح النتخابات 2020

.. وبدأ العد التنازلى

بعد غرق السودان وإثيوبيا

بدأت مصر االستعداد النتخابات مجلس النواب 2020 سواء 
على المستوى الرسمى من خالل األجهزة المعنية وعلى رأسها 
الهيئة الوطنية لالنتخابات أو مستوى األحزاب واألفراد الراغبين 
بين  لقاء  ف��ى ه��ذا اإلط���ار ج��رى  ف��ى خ��وض ه��ذه االنتخابات. 
الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والمستشار الشين 
وضع  خالله  جرى  لالنتخابات،  الوطنية  الهيئة  رئيس  إبراهيم، 
الضوابط الخاصة بتوقيع الكشف الطبى على المتقدمين للترشح 
بانتخابات مجلس النواب 2020، وذلك بديوان عام وزارة الصحة.
الوطنية  الهيئة  رئ��ي��س  وال��س��ك��ان،  الصحة  وزي���رة  وه��ن��أت 
شهدتها  التى  الشيوخ  مجلس  انتخابات  نجاح  على  لالنتخابات 
التشريعى  البناء  أن  م��ؤك��دة  الماضية،  األسابيع  خ��الل  مصر 

والمؤسسات التشريعية إحدى ركائز الدولة المصرية القوية.
تيسيرات 

وأكدت الوزيرة على تقديم كافة التيسيرات خالل عملية توقيع 
الكشف الطبى على المتقدمين للترشح، وفًقا للقواعد والضوابط 
المحددة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لالنتخابات، مع اتخاذ كافة 
اإلجراءات الوقائية واالحترازية فى ظل مواجهة الدولة لفيروس 

كورونا المستجد.
موعد  لحجز  إلكترونى  موقع  تخصيص  عن  الوزيرة  وكشفت 
ومنع  للترشح  المتقدمين  على  تيسيًرا  وذل��ك  الطبى،  الكشف 
التزاحم بالمستشفيات، موضحة أن الموقع يتيح للمتقدم للترشح 
لتوقيع الكشف الطبى  المتاحة  المواعيد  فى االنتخابات معرفة 
عليه، كما يتيح له حرية اختيار المستشفى من بين المستشفيات 
للترشح،  المتقدمين  على  بها  الطبى  الكشف  توقيع  سيتم  التى 
على  بياناتهم  تسجيل  للترشح  للمتقدمين  يمكن  أنه  إلى  مشيرة 

الموقع والحصول على موعد الكشف فور الدعوة لالنتخابات.
 ووجهت الوزيرة بتخصيص خط ساخن للرد على استفسارات 
المرشحين بشأن الكشف الطبى، وتخصيص ُمدخل بيانات بكل 
يقوموا  لم  ممن  للترشح  المتقدمين  بيانات  لتسجيل  مستشفى 
بالتسجيل عبر الموقع اإللكترونى، للحصول على موعد الكشف 

الطبى.
استحقاقات دستورية 

الهيئة  رئيس  إبراهيم،  الشين  المستشار  وج��ه  جانبه،  من 
الصحة  وزيرة  زايد،  هالة  للدكتورة  الشكر  لالنتخابات،  الوطنية 
والسكان، لتعاونها الدائم مع الهيئة، وتقديم كافة التيسيرات من 
الناحية الطبية خالل االستحقاقات الدستورية، كما أشاد بجهود 

الوزارة فى مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.
اإلع��الن  ف��ور  لالنتخابات  الوطنية  الهيئة  أن  بالذكر  جدير 
للقوى  تعلن  سوف  النواب،  مجلس  النتخابات  النهائى  الرسمى 
السياسية والحزبية إجراءات االنتخابات المزمع عقدها الشهر 

القادم بحسب المعلومات المتاحة.
وقد بدأت تحركات األحزاب فعلًيا حيث عقد عدد من األحزاب 
والقوى السياسية اجتماعات خالل األيام الماضية جرى خاللها 
التشاور واالتفاق على تنسيق المرشحين الذين سيتم الدفع بهم 

فى االنتخابات المقبلة. 
والتى  االنتخابية،  مصر"  أجل  "من  قائمة  المشهد  ويتصدر 

شملت 11 حزبا سياسا. 
وقد تم بالفعل عقد مؤتمر بين 11 حزبا سياسيا من األحزاب 
المشاركة فى القائمة الوطنية من أجل التنسيق حول انتخابات 
عدة  ع��ق��دت  المشاركة  األح����زاب  أن  بجانب  ال��ن��واب  مجلس 
اجتماعات من أجل االستقرار على أسماء المرشحين الذين سيتم 

الدفع بهم.
مواعيد 

يوم  النواب،  الترشح النتخابات مجلس  باب  المقرر فتح  ومن 
20 سبتمبر الحالى.

وقت  وهو  المقبل  أكتوبر   25 يوم  االنتخابات  تجرى  أن  على 
قصير نسبًيا للدعاية وتحركات المرشحين التى من المتوقع أن 

الدعاية  على  االعتماد  من  أكثر  الكترونية  أساليب  على  تعتمد 
المباشرة.

االنتخابى  الدوائر  تقسيم  قانون  وفق  االنتخابات  وستجرى 
الذى وافق علية مجلس النواب بأغلبية أعضائه فى آخر جلساته. 
لالنتخابات  تخّصص  انتخابية  دائ��رة   143 القانون  ويتضمن 
لها 284 مقعًدا، منها 31 مقعًدا،  الفردى، والمخّصص  بالنظام 
والقليوبية  القاهرة والجيزة 25 مقعًدا،  فى 19 دائرة لمحافظة 
16 مقعًدا، إضافة إلى تمثيل 6 محافظات بواقع مقعدين للفردى، 
بجانب تخصيص 4 دوائر انتخابية للقوائم المغلقة المطلقة بواقع 

284 مقعدا.
المختصة  الجهات  على  كبير  جهد  من  األمر  يمثله  ما  ورغم 
أن  إال  وال��ن��واب  الشيوخ  انتخابات  بين  الفاصل  الوقت  لقصر 
للوقت  تحٍدّ  فى  الدستورى  االستحقاق  لهذا  استعد  الجميع 

ولفيروس كورونا مًعا.

مصر تستعد النتخابات مجلس النواب

حتذيـــرات ملصـــر من مخاطــر فيضـــــان النيـــل
أعلن مجلس الدفاع الوطنى فى السودان حالة 
الطوارئ، وأن البالد منطقة كوارث طبيعية، بعد 
أن شردت السيول واألمطار أكثر من نصف مليون 
ألف منزل وقتلت  أكثر من 100  شخص ودم��رت 

أكثر من 100 شخص.
األخ��رى  ه��ى  شهدت  التى  اثيوبيا  بها  ولحق 
فضاًل  المئات  وشرد  اغرق  مسبوق  غير  فيضاًنا 
عن اغراق الممتلكات واألراضى الزراعية، وهو ما 
طرح السؤال المهم: هل يصل الفيضان إلى مصر؟ 
يتسبب  ال  حتى  لمواجهته  مستعدون  نحن  وه��ل 
أو  أراض زراعية  المياه فى غرق  ارتفاع منسوب 

اإلضرار بمنازل و متلكات المواطنين؟
فى البداية نشير إلى أنه وبحسب وزير اإلعالم 
السودانى، فيصل محمد صالح، فإن حوالى 100 
شخص قتلوا بسبب الفيضانات، و 500ألف أسرة 
تضررت، حيث تأثرت 16 والية من الفيضانات، 7 
واليات منها تضررت تضررًا مباشًرا، والخرطوم 

هى األكثر تضررًا.
وقد أكدت إدارات مياه النيل أو الدفاع المدنى 
على  هطلت  التى  األمطار  تلك  أن  الخرطوم  فى 
النيلين  فى  المناسيب  وأن  جدا  غزيرة  السودان 
خرائط  أن  كما  ج���دا،  عالية  واألب��ي��ض  األزرق 
على  ج��دا  كبيرة  كميات  ه��ط��ول  ت��ؤك��د  األم��ط��ار 
إثيوبيا وهذه أمور تحدث ألول مرة منذ أكثر من 

قرن. 
أمطار غزيرة 

قطاع  رئ��ي��س  م��ط��اوع،  ال��ف��ت��اح  ع��ب��د  بحسب 
الموارد المائية بوزارة الرى المصرية سابقا، فإن 
تحركت  إثيوبيا  فى  بغزارة  هطلت  التى  األمطار 
فى  السوباط  ونهر  وعطبرة  األزرق  النيل  نحو 
بالمحطات  الخاصة  واألرص��اد  السودان،  جنوب 
األزرق  النيل  إن منسوب  المثال  تقول على سبيل 
حيث  طويلة  سنوات  منذ  منسوب  ألعلى  وص��ل 
بلغ 17.32، وكانت أعلى مناسيب الفيضان التى 
تلك  واقع  ومن   ،17.26 السابق  فى  تسجيلها  تم 
األرقام يتبين لنا أن تلك المناسيب غير مسبوقة، 
ويوم 30 أغسطس كان منسوب النيل األزرق عند 

مدينة الخرطوم 17.48، وكان وارد النيل األزرق 
فى اليوم 967 مليون متر مكعب فى اليوم وهو رقم 
غير مسبوق، وكذلك كانت المناسيب عالية جدا 
فى نهر عطبرة وأعلى من العام الماضى "الفيضان 
أعلى من المتوسط"، وأيضا النيل األبيض يصب 

فى الخرطوم".
أما بالنسبة للمياه الواردة من هضبة البحيرات 
فيكتوريا  بحيرة  مناسيب  بلغت  فقد  االستوائية، 
خالل  رصدها  تم  أخ��رى  مناسيب  أى  من  أعلى 
النيل  يظل  س��وف  عليه،  وبناء  الماضى،  القرن 
وربما  ال��ع��ام  نهاية  حتى  بمياهه  يدفع  األب��ي��ض 
على  سقطت  التى  األمطار  ألن  القادمة،  للسنة 
أنهم  إل���ى  أدت  االس��ت��وائ��ي��ة  ال��ب��ح��ي��رات  هضبة 
يقومون بتشغيل محطة كهرباء خزان أوين وامتداد 
محطة كيرا، وعملت المفيضات المخصصة لمثل 
وصلت  ألنها  المياه،  تصريف  على  الظروف  تلك 

البحيرات  هضبة  منطقة  فى  الخطر  لمناسيب 
االستوائية.

المشهد معقد
المباشرة  األمطار  أن  إلى  المياه  خبير  وأشار 
التى سقطت على المحافظات السودانية التى لها 
عالقة بنهر النيل مثل القضارف والشمالية والنيل 
األمطار  عليها  المناطق سقطت  تلك  كل  األزرق، 
المباشرة مما عقد المشهد على األرض، وبالفعل 
ما يحدث هذا العام فى الخرطوم هو كارثة تشبه 
ما حدث فى مرفأ بيروت مع فارق التشبيه حول 
من  ال���واردة  البيانات  ألن  وهناك،  هنا  األسباب 
السودان اليوم تقول إن هناك أكثر من 100 ألف 
منزل هدمت وتم تشريد نصف مليون وتوفى أكثر 

من 100 شخص حتى اآلن.
هطول  مناسيب  تقل  :عندما  مطاوع  وأوض��ح 
المفترض أن  الهضبة اإلثيوبية فمن  األمطار فى 

تقل مناسيب المياه فى النيل األزرق أو الرئيسى، 
وبناء عليه فإن كل المياه التى نراها فى الخرطوم 
سوف تعود لنهر النيل من جديد وسوف تسير فى 

اتجاه مصر وبحيرة ناصر خلف السد العالى.
الدكتور  السودانى  المياه  خبير  قال  جانبه  من 
المائية  الموارد  إدارة  سوء  "هناك  المفتى  أحمد 
فى السودان، حيث قامت الجهات المعنية تزامنا 
مع هطول األمطار بملء السدود لتوليد الكهرباء 
وتراكمت المياه خلف السدود مع استمرار هطول 

األمطار والتى أدت إلى انهيار بعضها."
تحذير لمصر

ووجه مطاوع نداء إلى مصر بضرورة االستعداد 
مفيض  إل��ى  ناصر  بحيرة  مياه  من  ج��زء  وتفريغ 
توشكى وتطهير البواغيز الموجودة فى نهاية فرع 
رشيد وفرع دمياط قبل الوصول للبحر المتوسط، 
الصرف  محطات  تكون  أن  يجب  أن��ه  إل��ى  الفتا 
تغرق  أن  يمكن  ألنها  جدا  جيدة  بحالة  الزراعى 
النيل  نهر  فى  المياه  صرف  بعملية  سنقوم  ألننا 

ومنها إلى البحر المتوسط.
والنقل  ال��ن��ه��رى  النقل  م��ع��دي��ات  أن  أك��د  كما 
الجماعى يجب أن تكون بحالة جيدة نظرا لتيارات 
هذا  النيل،  نهر  فى  ستكون  التى  العالية  المياه 
تكون  أن  يجب  المحلى  الحكم  أجهزة  أن  بجانب 
األزم��ات  إدارة  ووح��دات  الوقت،  ط��وال  متيقظة 
وال  اآلن  من  تكون جاهزة  أن  يجب  بالمحافظات 
تتواكل بأن األمر فى السودان وليس فى مصر وأن 
السد العالى يمثل حاجزا، فلو كانت بحيرة السد 
فارغة ال تكون هناك مشكلة، إنما البحيرة ممتلئة 

اآلن.
االستعداد  المائية  ال��م��وارد  وزارة  ب��دأت  وق��د 
لمواجهة ارتفاع منسوب مياه النيل والسيول حيث 
محافظات  عدة  فى  للسيول  مجار  بإنشاء  قامت 

وإنشاء سدود الستيعاب المياه الفائضة.

شعبان خليفة  N

شعبان خليفة  N
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الباحث فى شئون  الباحث ماهر فرغلى،  واصل 
االسالم السياسى والتنظيمات اإلرهابية المسلحة، 
ف��روع  وخ��اص��ة  اإلره��اب��ي��ة  اإلخ���وان  فضح جماعة 
التنظيم الدولى فى دول العالم العربى بادئا حديثه 
أننى  وبصفتى  ا:  نًصّ قال  حيث  ال��س��ودان،  بإخوان 
لست رجل دولة وأعبر عن رأيى الشخصى الذى أراه 
صوابا لكنه يحتمل الخطأ، فأقول بتوفيق الله أوال، 
من يظن أن من يحكمون السودان اآلن ليسوا إخوانا 
ويريدون الخير لمصر فهم مخدوعون.. إنهم يريدون 
إنهم إخوان حتى  البشير..  أكثر من  تعطيش مصر 
النخاع ولوال المالمة أحيانا والخوف أحيانا أخرى 
النحازوا إلثيوبيا بكل وضوح.. من الصعب جدا أن 
عاما   ٣٠ طيلة  المدارس  بتربية طالب  نظام  يقوم 
المؤسسات  كل  بأخونة  ويقوم  عدو  مصر  أن  على 

وكل هذا يذهب بسهولة وفى غمضة عين.
وأض���اف: اإلخ���وان ف��ى ال��ع��ام األخ��ي��ر يتقدمون 
تماما،  تونس  على  سيطروا  لقد  ي��ت��أخ��رون..  وال 
فى  هى  التى  بالكويت،  طاغيا  نفوذهم  أصبح  كما 
المغرب،  ويحكمون  األخ��رى،  قطر  لتصبح  الطريق 
فى  المشهد  على  الجزائرى  الجزأرة  تيار  وسيطر 
بهم  وصلت  حتى  يتقدمون  ليبيا  وف��ى  ال��ج��زائ��ر، 
الجرأة للتهديد باقتحام سرت، وفى اليمن أصبحت 

لها  إخوانية  إم���ارة  ب����ن����ك تعز 
م�����رك�����زى خ�����اص، 
ول���ن أح��دث��ك��م عن 

أوك��ران��ي��ا 
و  أ
ج��ن��وب 

أمريكا  ف��ى  اإلخ����وان  أو  القمر  ج��زر  أو  إفريقيا 
الجنوبية او كندا أو أوروبا، فهذه حكاية تطول, هذه 

دعوة ليست لإلحباط لكن للتأمل والتحليل.
وخ���ص م��اه��ر ف��رغ��ل��ى ف���رع ج��م��اع��ة اإلخ����وان 
حيث  ج��دا  خ��اص  بحديث  الكويت  ف��ى  اإلره��اب��ي��ة 
إلى  أموالهم  يحولون  الكويت  إخ���وان  عنهم:  ق��ال 
وأتحدث  التنظيم،  إلى  ومنهم  مصريين  مواطنين 
كما  الجماعة،  التى تشكل عصب  األم��وال  هنا عن 
يقول  وال��ص��راع،  للخالف  أساسيا  م��ح��ورا  تشكل 
قابلتهم  الذين  الدولى  التنظيم  عن  المنشقين  أحد 
وتحفظ على ذكر اسمه ما نصه: »كنا الوحيدين على 
العالم اإلسالمى نرسل أموااًل  مستوى اإلخوان فى 
بالماليين، حتى إن زواج عصام العريان، وعبدالمنعم 
بالكويت« وقلت  التنظيم  الفتوح، كان من أموال  أبو 
له هنا لكن كيف كانت ترسل هذه األموال فأجاب 
»نصحنا األستاذ كمال السنانيرى أن نرسل األموال 
إلى شخص مسيحى فى غمرة فكنا نفعل ذلك حتى 
م��ات.. ثم بعد ذلك بدأنا فى إرس��ال األم��وال عن 
اللوق،  باب  فى  الملط،  أحمد  األستاذ  أوالد  طريق 

ألنه كان مريضا«.
وواصل ماهر حديثه قائال: هناك اسرار أخرى 
كثيرة سأنشرها عن فروع اإلخوان فى العالم العربى 
ف���ى ك��ت��اب��ى ب��ع��ن��وان ال��رس��ائ��ل 
ال��دول��ى  للتنظيم  ال��س��ري��ة 
لإلخوان من تأليف ماهر 
ف��رغ��ل��ى وص���الح ال��دي��ن 
الطبع  )تحت  حسن 
ذات  مؤسسة   -

مصر(.

بالدعوة  القيادى  رحيم  آل  خالد  كشف 
التصويت  ع��ن  اإلح��ج��ام  أس��ب��اب  السلفية 
انتخابات  فى  النور  وحزب  السلفية  للدعوة 
ال��ت��ى خسرها  ال��ش��ي��وخ األخ���ي���رة  م��ج��ل��س 
انتشار فتاوى بين  السلفيون حيث أكد على 
القواعد السلفية تحرم المشاركة والتصويت 
ألن الفائزين من الحزب السلفى سيقسمون 
شرعا،  حرام  وهذا  والقانون  الدستور  على 
وقد تصدى لهذه الفتوى داعية سلفى شهير 
باسم  يعرف  النور  لحزب  بعدائه  معروف 

عثمان القطعانى.
وقال خالد آل رحيم نصا فى هذا الصدد: 
عدم  -عن  الله  عثمان- حفظه  الشيخ  كتب 
ولما  المصرى  الدستور  على  القسم  ج��واز 
عندك؟  المصرى  الدستور  حكم  ما  نسأله 
نستدل  وعندما  بالعمالة  ويتهمنا  ُيجيب،  ال 
بأقوال العلماء يقول: أقوال العلماء ال يحتج 
يحتج  ذات��ه  وه��و  الشرعية  األدل��ة  على  بها 
بأقوال العلماء التى تؤيد قوله وهو ذاته دخل 
البرلمان فى ظل دستور أقل من حيث مواد 
عليه-  وأقسم  القائم  الدستور  من  الشريعة 
:ق��ال  بقوله  ويتعلل  ذل��ك-  ف��ى  نخطئه  وال 
شيوخ الدعوة قديًما وهو حق ولكن السؤال 
:ماذا دخلت إذن فاالستدالل بأقوال الدعوة 
قديًما يلزمك فى عدم المشاركة وكان ينبغى 

عليك توضيح ذلك فى حينه .
موضوع  :أم���ا  تصريحاته  ف��ى  وأض���اف 
النبى  القسم فلم يستدل الشيخ إال بحديث 
��ِة  ِن��َيّ َع��لَ��ى  اْلَيِميُن  وس��ل��م"  عليه  الله  صلى 

اْلُمْسَتْحِلِف وهذا الكالم على اإلطالق خطأ 
التعليقات  عنه  يغنى  وال  الشيخ  من  ف��ادح 
ذات الكلمات الرنانة دون النظر إلى الكالم 
من منظور علمى متجرد من األهواء وإليك 
مشروعة  وه��ى  األي��م��ان  فتعريف  التفصيل 
يمين  جمع  وهى  واإلجماع  والسنة  بالكتاب 
وهو القسم والحلف وهو تأكيد الشىء بذكر 
مع  يدور  وحكمه  مخصوصة  بصيغة  معظم 
األحكام التكليفية الخمسة )قد يكون واجًبا 
أو مستحًبا أو مكروًها أو محرًما أو مباًحا( 
وال يكون القسم إال بالله ومن صيغه )والله 
وبالله وتالله( والسؤال: هل اليمين على نية 
نية  على  أم  الشيخ-  ذكر  –كما  المستحلف 
الحالف؟ والشيخ هنا خالف األمانة العلمية 
لكنه  كاملة  المسألة  ينبغى عليه طرح  فكان 

اليمين  الباقى ألن  يؤيد قوله وترك  ذكر ما 
وإليك  إطالًقا  المستحلف  نية  على  ليست 
:واليمين  الله  رحمه  العثيمين  ق��ال  الدليل 
من  ذل��ك  على  والدليل  الحالف  لنية  ترجع 
الكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى :ولكن 
الداللة  يؤاخذكم بما عقدتم األيمان( ووجه 
من اآلية أنه رجع إلى النية فى أصل اليمين 
فمن باب أولى أن يرجع إليها فى المراد من 
اليمين واآلية الثانية قوله تعالى: )بما كسبت 
النية فى أصل  قلوبكم) فإذا كان يرجع إلى 
اليمين هل هى منعقدة أو غير منعقدة فمن 
باب أولى أن يرجع إلى النية فى المراد من 
الله  صلى  النبى  فقول  السنة  وأم��ا  اليمين 

عليه وسلم )إنما االعمال بالنيات(.
أع��ظ��م هذا  م��ا  ق��ائ��ال:  وواص���ل حديثه 

وهذا  نوى-  ما  امرئ  لكل  وإنما   - الحديث 
بشرط  الحالف  لنية  يرجع  أن��ه  على  دليل 
احتمال اللفظ: كمن أقسم أنه سينام الليلة 
على وتد فذهب ونام على جبل وبات عليه، 
على  فليس  الشيخ  ذكره  الذى  الحديث  أما 
المستحلفjيكون  نية  فاليمين على  اإلطالق 
فيما هو حق واجب للمستحلف وُيخشى أن 
المحلف  وأما  الحالف  بيمين  منه  ُيستقطع 
فى البرلمان فليس له حق شرعى بأن يحلف 

الناس بالتمسك بما يخالف الشرع.
فقسم  وعليه  قائال:  تصريحاته  واختتم 
يأثمون  وال  صحيح  الدستور  على  ال��ن��واب 
أراد  ولمن  وأعلم.  أعلى  تعالى  والله  بذلك 
صحيح  مثل  المراجع  لهذه  فليعد  التوسع 
للقاضى  التمام  البدر  النووى-  بشرح  مسلم 
أبى  سنن  ش��رح  المعبود  ع��ون  المغربى-  
موسوعة  للشوكانى-  األوط��ار  -نيل  داوود 
الفقة الميسر- الموسوعة الفقهية الكويتية- 
للعثيمين-  ال��س��ن��ة  ف��ق��ه  ألح��ك��ام  ال��ج��ام��ع 
-المغنى  المستقنع  زاد  على  الممتع  الشرح 
الفقه  ف��ى  ال��ج��م��ه��ور  م��س��ائ��ل  للمقدسى- 

اإلسالمى.
السلفيين  السلفية  ال���دع���وة  وط��ال��ب��ت 
الشرعى  الموضوع  ه��ذا  بشأن  بالمناظرة 
الذى كلفهم خسارة انتخابات مجلس الشيوخ 
بالكامل ويهددهم بخسارة انتخابات مجلس 

النواب.

اإلرهابى  داعش  تنظيم  من  خوًفا  العالم  يجتاح  رعب 
أن  العالمية  نيوز"  فوكس  شبكة"  أعلنت  أن  بعد  وخاصة 
فيروس  جائحة  يستغل  ربما  اإلره��اب��ى  "داع���ش"  تنظيم 
لتنفيذ  العالم  يجتاح  الذى  كوفيد-19،  المستجد  كورونا 
مزيد من الهجمات اإلرهابية مشددة على أن فلول داعش 
فى العراق تبنوا 1٠٠ هجوم فى جميع أنحاء البالد خالل 
عن   ٪ بنسبة25  بزيادة  وح��ده،  الماضى  أغسطس  شهر 
كانت  التى  المناطق  على  الهجمات  وتركزت  يوليو،  شهر 
تعتبر فى السابق محررة من وجود الجماعات اإلرهابية، 
األمر الذى اعتبرته الشبكة األمريكية تهديدا مقلقا يتمثل 
فى عودة ظهور "داعش "بشكل مطرد، عبر مجموعة من 
الخاليا النائمة، ما يمثل مصدرا للقلق اإلقليمى والعالمى.

داع��ش ع��اد م��رة أخ��رى ف��ى س��وري��ا م��ن خ��الل تنفيذ 
الديمقراطية"  سوريا  "ق��وات  أعلنت  وقد  هناك  هجمات 
مقتل  الماضى،  األحد  المتحدة،  الواليات  من  المدعومة 
4 من جنودها على يد تنظيم "داعش" بالقرب من منطقة 
الدشيشة القريبة من الحدود العراقية، وبعد يوم واحد من 
آخر  هجوم  عن  مسئوليته  "داعش"  تنظيم  أعلن  الهجوم، 
إلى  أدى  ما  العراقية،  الحدود  من  بالقرب  التويمين،  فى 
مقتل 5 من مقاتلى "قوات سوريا الديمقراطية"، لكن هذه 

االدعاءات لم تؤكد.
المتحدة،  األم��م  فى  اإلره��اب  مكافحة  لرئيس  ووفًقا 
فالديمير فورونكوف، هناك أكثر من 1٠ آالف مسلح من 
"داعش" يعملون بنشاط فى العراق وسوريا مشيرا إلى أن 

آالف النشطاء اآلخرين قد هاجروا لالنضمام إلى شركاء 
إقليميين مختلفين للتنظيم فى جميع أنحاء العالم بمن فى 
ذلك المنتسبون إلى ما يسمى "والية غرب إفريقيا"، الذين 

يقدر عددهم بأكثر من ٣5٠٠ مسلح.
داعش  لتنظيم  المحارب  ال��دول��ى  التحالف  أن  يذكر 
اإلرهابى فى العراق وسوريا قد أعلن تنفيذ ٣5 ألف ضربة 
وسوريا،  العراق  فى  اإلرهابى  داع��ش  تنظيم  ضد  جوية 
منذ تأسيسه عام 2٠14، وقال المتحدث باسم التحالف، 
العقيد مايلز كاجينز فى مؤتمر صحفى عقده فى محافظة 
“التحالف قدم االستشارة ألكثر من ٣٠٠ ألف  إن  أربيل، 
البشمركة على طرق  وقوات  العراقى  الجيش  عنصر من 

مواجهة التنظيم اإلرهابى".

فتوى سلفية وراء خسارة حزب النور انتخابات الشيوخ

الرعب يجتاح العالم من عودة داعش

انقلب السحر على الساحر

 فضائح جديدة 
للتنظيم الدولى لإلخوان

منشق عن اإلخوان يكشف بالوقائع كواليس 
القبض على العناصر اإلرهابية فى مصر

اجلماعة اإلرهاربية تتهم 
قياداتها باخليانة

خطط للسيطرة على السودان ونقل األموال 
من الكويت لفرع التنظيم فى مصر

عزت  محمود  على  القبض  بعد  تتوالى  اإلخ��وان  جماعة  فضائح 
الخامس،  بالتجمع  اختبائه  مقر  من  االخ��وان  مرشد  بأعمال  القائم 
الشهير مختار  المحامى االسالمى  المرة  االخوان هذه  والذى فضح 
نوح الذى كشف تسليم قادة اإلخوان لبعضهم البعض فى حال وجود 

خالف بينهم.
ومحاولة  سفسطة  ب��دون  المطولة:  شهادته  فى  ن��وح  مختار  ق��ال 
الظهور بثوب المعرفة فإن 9٠٪ من حاالت القبض على الهاربين فى 
التنظيمات السرية التكفيرية تأتى من خالل أصدقائهم واخوانهم فى 
التنظيم السرى المجاهد!. ومحمود عزت ليس غريبا على تلك العادة 
الجهادى  العمل  يزعمون  من  بين  بالذات  المنتشرة  والرذيلة  السيئة 
فشربوه  التنظيم  على  وزع��ه  ال��ذى  السم  من  ذاق  قد  فهو  السرى.. 
فى  اإلخ��وان  تمويل  عن  وأجهزتها  الدولة  معلومات  فأغلب  جميعا. 
الذى  السرى  التنظيم  من  وأحيانا  انفسهم  اإلخ��وان  من  أتت  الخارج 
كان يقوده عزت وخيرت وقد يخبرون ويضحون ببعض الذين ال ينتمون 
المعلومات  وهذه  والله بصحيح.  أيضا.  اإلخوان  من  السرى  للتنظيم 

تكون أحيانا رسمية عن التنظيم.
األسود  للعمل  بعضهم  واعتزال  وانقسام  بعضهم  تحركات  وحتى 
واستبدال المسئول السيئ بوضع األسوأ منه يأتى من خالل وإرشاد 

بعضهم على بعض ونفس األمر فى الداخل ايضا.
وأضاف فى حديثه قائال: المقبوض عليهم من اخوان شرق القاهرة 
كبيرة  اخوانية  ودرجة  )رتبة  المنطقة  بإرشاد مسئول  اتوا  كلهم  كلهم 
وكذلك  ب��اإلرش��اد  ات��ت  العام  النائب  الشهيد  اغتيال  وجريمة  ج��دا( 
باإلرشاد  أتى  كله  وجحورهم..  بيوتهم  وعلى  المتهمين  على  التعرف 
من المتهمين إخوانهم.. واعرف انا شخصيا أنهم ارشدوا عن جريمة 
وانفجر  تتم  لم  أنها  رغم  بالشرقية  كبير  أبو  الشروع فى حرق قسم 
المجاهدون  معه  وانفجر  به  التفجير  سيتم  كان  ال��ذى  الموتوسيكل 
الواهمون وهم فى سن العشرين بسبب وقوعهم فى وحل األمطار ولم 
يذكرهم أو يصل عليهم قائد التنظيم" يحيى موسى" بل لعله ال يذكرهم 
أو يتذكرهم اصال، أما جريمة اغتيال الشهيد اللواء وائل طاحون فقد 
كانت المعلومات باإلرشاد أيضا والجريمة تمت فى حلمية الزيتون فى 
الجانب التابع لقسم عين شمس والمرشد والمبلغ من المتهمين وهو 
لم يبلغ عن الجريمة وحدها بل اعترف بجريمة اخرى معها لم تكن 
كاملة.  الخطة  إلى ذلك شرح  بل اضافة  تبحث عنها اصال  الشرطة 
ومن أقواله المشهورة )احنا عملنا انفجار وهمى فى حتة تانية علشان 
نشغل الشرطة عن خطة االغتيال ووقت تنفيذها( مع أن الشرطة لم 
تسأله فى هذه التفاصيل، وأعلم أيضا أن وراء القبض على محمود 
الوطنيين  المجاهدين  من  عنه  أبلغوا  قد  منطقة  مسئول  ألف  عزت 
بيدوقه(..  السم  )طباخ  قالوا  قد  وأج��دادن��ا  المال،  عن  والباحثين 
ونكتفى بهذا القدر اآلن، واآلن فقط عن وهم المجاهدين فى اإلخوان 

فأحسب أن هذا كاف إليقاظ الغافلين إن أرادوا.
وتابع حديثه قائال: اإلخوان ليسوا وحدهم فى هذا الوهم فالذين 
وسميت   19٧4 عام  فى  السادات  لقتل  وهبوا  اإلس��الم  نصرة  ادع��وا 
القضية باسم قضية الجهاد )الفنية العسكرية( ذهب أحد قادة التنظيم 
من النوع الثقيل، والثقيل جدا كمان إلى بيت الرئيس السادات نفسه 
ليبلغ عن رفقاء الجهاد وما سيفعلون فحسبوه مجنوًنا واحتجزوه وهو 
يقسم لهم أنه أمير البحيرة وأنه كان على رأس كتيبة قوامها أكثر من 
أربعين مجاهدا )أو غافال( الحتالل الفنية العسكرية فى كوبرى القبة 
كانوا  السادات  ضباط  ولكن  سرية..  صالح  اسمه  فلسطينى  بقيادة 

ألذ من السادات نفسه فى تعاملهم مع الحركات 
المسماة باإلسالمية بل كانوا ألذ... وألذ... وهذه 
اللذاذة جعلها الله سبًبا فى قتل السادات نفسه... 
لنفسه... ولالنتباه فإن هذا المناضل مازال يعيش 

بيننا ويكتب كتبا عن اإلسالم والذى منه.
واستطرد قائال: وفى 19٧9 كون فلسطينى 

آخر اسمه محمد سالم الرحال تنظيًما قوًيّا 
بكلمة  )واإلع��ج��اب  الجهاد  تنظيم  اسمه 
أحدهم  وسرق  اآلن(  حتى  متصل  الجهاد 
ولكن  ال��ع��س��ك��ري��ة  وح��دت��ه  م��ن  قنبلتين 
بالقنبلتين..  احتفظ  المجاهدين  أح��د 

ش��راب  إل��ى  التنظيم  أع��ض��اء  بقية  ودع���ا 
القنبلتان  ومعهم  بمنزله  الساخن  الكركديه 

ومثل األفالم القديمة وعند الساعة والدقيقة 
أما  أمامهم  الشرطة  المجاهدون  وجد  )صفر( 

المجاهد األكبر فهو فص ملح وذاب.. ولكن النيابة 
يعثروا على  لم  أثبتت أن كوبا من األك��واب الخمسة 

وعد   مع  األكبر  المجاهد  على  القبض  فتم  شاربه... 
طبعا...  يفعلوا  لم  ولكنهم  الشرطة..  من  سبيله  بإخالء 

غدر  كما  بالشرطة  يغدر  أن  األكبر  المجاهد  فقرر 
أمام  بخيانته  فاعترف  المجاهدين  من  بأصحابه 

ينظر  )كان  الغفار محمد  عبد  المستشار 
وت��م   )19٨٣ ع���ام  ف��ى  القضية  ن��ف��س 
رسمى  محضر  ف��ى  اعترافه  تسجيل 
جميع  سبيل  إخ��الء  المستشار  وق��رر 
وواصل  بهم.  أوقع  من  عدا  المتهمين 
تيار  قادة  من  الخونة  نوح سرد  مختار 

قال:  حيث  المزعوم  السياسى  اإلسالم 
وفى الشرقية دعا أحد كبار مؤسسى 
أى  والتبين(،  )التوقف  ب��راءة  جماعة 
فى  كثيرة  بالبلدى، جماعات  التكفير 
)ال  أيضا.  الكركديه  لهم  وقدم  بيته، 

أعرف سر الكركديه حتى اآلن(.. وقد 
فنى،  ط��راز  أحسن  على  التصوير  ك��ان 

المنزل  صاحب  باسم  المتهمون  واع��ت��رف 
سذاجة  على  الشرطة  وسط ضحكات ضباط 

القبض  تم  وق��د  والجهاد،  بالنضال  الموهومين 
علينا جميعا ونحن أكثر من عشرين مجتمًعا فى عام 

من  شوية  زعالن  مبارك  المعزول  الرئيس  وكان   99
االخوان فى بعض النقاط المشتركة، وكانت المفاجأة 

وقد  أيضا،  والصورة  بالصوت  مسجاًل  كان  اللقاء  أن 
ُجَنّ جنونى فى المحكمة والشاهد الذى كان يشهد أمام 

األجهزة  تركيب  فى  ساعده  الذى  أن  يقرر  وهو  المحكمة 
الفنية هو أحد المتهمين.. الذين كانوا فى القفص معنا وقد 

أن  بعد  ولكن  إليه  توصلت  ولكنى  المتهم  اسم  الضابط  أخفى 
للعلم  ثمًنا للسذاجة ومقاباًل  تم الحكم علَىّ بثالث سنوات كاملة 

والمعرفة.. وحتى أعرف اسم من قام بالتسجيل.. وأعتقد ان ثالث 
سنوات كانت رقًما مناسًبا للعلم والمعرفة.

ف ى مقال بعنوان "اعتقال محمود عزت.. التوقيت واآلثار" لعصام 
تليمة الداعية اإلخوانى وسكرتير القرضاوى السابق، اتهم تليمة قادة 
مقر  من  عزت  محمود  المؤقت  المرشد  على  القبض  بعد  الجماعة 

اختبائه بالتجمع الخامس- بالعمالة لألمن.
وقال تليمة نًصا فى مقاله: تم اعتقال الدكتور محمود عزت نائب 
ذلك  ومنذ  الجمعة 2٨ أغسطس،  يوم  فى  المسلمين  اإلخ��وان  مرشد 
كان  اعتقاله؟ وهل  تم  كيف  تدور حول  والتكهنات  والتخمينات  الوقت 
من  سيطرتهم  تحت  كان  أم  المصرى،  األمن  أعين  عن  فعاًل  مختفًيا 
حيث علمهم بمكانه، ثم تركوه لوقت معين يختارونه؟ وإذا كانوا بالفعل 
مقنع  سبب  يوجد  وال  اآلن،  التوقيت  فلماذا  فترة،  منذ  مكانه  يعلمون 
لإلعالن عن اعتقاله فى هذا التاريخ تحديدا. بداية، لم يعد هناك شك 
أن األمن كانت لديه معلومات عن مكان محمود عزت، سواء بالرصد 
دون أن يعلم، أم بروايات أخرى، وبخاصة أن لدّى ما يؤكد تحرك عدد 
من القيادات كانت تتواصل معه بحرية غريبة، ووقت القبض عليه لم 
يقبض عليها من مكان هربت إليه، بل منهم من تم القبض عليه من 

مكان عمله، أو مكتبه.
المقربين  اإلخ��وة  أح��د  كلمنى  وق��د  وأذك��ر سنة 2٠15،  وأض��اف: 
إليه، حتى ال تكون معلوماتى  الدكتور محمود حسين، أن أستمع  من 
يشهدان  إعالميان  زميالن  ومعى  فعال،  والتقيته  واستجبت،  ناقصة، 
على ذلك، وكان مما قاله لى من باب دفاعه عن وجهة نظره فى عدم 
الدكتور  نحى  أنه  بالقيادة،  الله،  رحمه  كمال،  محمد  الدكتور  أحقية 
تدير  التى  العليا  اإلداري��ة  اللجنة  عن  المرسى  الرحمن  عبد  محمد 
شئون اإلخوان فى مصر، وفوجئت به يخبرنى أن أحد القيادات نزل 
من بلد خليجى، والتقاه، وأنه وجده يتردد بين عيادته ومسجده، رنت 
الكلمة فى أذنى، وحتى ال أقطع عليه استرساله، سألته: من هذه القيادة 
التى التقته؟ فأخبرنى باالسم، وهو قيادة كبيرة فعال، وتعجبت كيف ينزل 
بقيادى  يلتقى  ثم  وإيابًا،  المطار ذهابًا  فى سنة 2٠15 مصر وعن طريق 
بين عيادته ومسجده، هكذا  يتردد  الرحمن، ويراه  كبير كمحمد عبد 
دون أى تحفظ، أو وجل أو خوف، أو حذر، بينما نرى شبابا صغارا فى 
اإلخوان هاربين بين الحقول والمزارع، ومنهم من لم ير أسرته حتى 

اآلن منذ سنوات، وهم أشخاص مجهولون مقارنة بهذه القيادات.
واستطرد فى مقاله قائال: ال أريد االسترسال فى هذه المسألة، 
فقد باتت الناس أقرب إلى اليقين من معرفة األمن بالمكان، سواء 
بتسريب، أو باختراق ما، وهو ليس صعًبا بالمناسبة، وقد كشف اقتحام 
مقر أمن الدولة بعد ثورة يناير، عن شخصيات كانت موضع ثقة، وقد 
أدلت بمعلومات وتسريبات لألمن، ولم يكشف حقيقتها سوى ملفات األمن 
وقتها، أما عن التوقيت فليس لدى أحد معلومات دقيقة يمكنه االستشهاد 
بها على التوقيت، لكن باب التفكير واالحتمال األقرب هو المتاح، وهو من 
وجهة نظرى الشخصية، فال شك أن إعالن القبض على محمود عزت أو 
عدم القبض عليه، وتركه تحت األعين معروف المكان، كان مسألة وقت عند 

األمن، فى اختيار الوقت المناسب.
حسين  محمود  رأسهم  وعلى  اإلخ��وان  قيادات  شن  المقال  هذا  بسبب 
هجوًما شرًسا على عصام تليمة متوعدين إياه بالترحيل من تركيا قريبا جدا 

بسبب مقاالته وتصريحاته المسيئة للتنظيم وقياداته.

أحمد الجدى N

محمود عزت

خالد آل رحيميونس مخيون
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منها استضافة قرعة كأس العالم ومعرض ملوك الشمس

حتسني الصورة الذهنية ملصر فى ظل كورونا تتويج جلهود خالد العنانى

إيمان الشعراوي N

فضائح »نتفليكس«

ال تتوانى الحكومة المصرية عن بذل كافة الجهود لعودة 
السياحة الدولية لمصر مرة أخرى، وذلك مع استمرار وباء 
فيروس كورونا، حيث يعانى القطاع السياحى من االنهيار 

وتشريد اآلالف من العاملين به. 
إال أنه بالرغم من هذه التحديات تقوم وزارة السياحة 
العنانى،  خالد  الدكتور  الوزير  بقيادة  كبير  ب��دور  واآلث��ار 
والعمل على تطويرها، وذلك  المصرية  للسياحة  بالترويج 
فيروس  جائحة  فرضتها  التى  التداعيات  م��ع  تماشًيا 
كورونا، ولذلك تم اتخاذ خطوات وإجراءات عديدة، خاصة 
فيروس  أزمة  مع  تزامًنا  تدريجى  بشكل  الحياة  بعد عودة 
الترويج  ف��ى  اآلث���ار  وزارة  أب��رز جهود  ون��رص��د  ك��ورون��ا.. 

للسياحة المصرية عالمًيا.
ملوك الشمس

المصرية  األث��ري��ة  المعارض  إق��ام��ة  أهمية  تتوقف  ال 
اإلقبال  من  يتحقق  ال��ذى  المادى  الدخل  على  بالخارج، 
والترويج  اإلعالمى  الزخم  إن  بل  على مشاهدتها،  الكبير 
اإلعالمى الذى يصاحب إقامة هذه المعارض فى مختلف 
السياحية  الوفود  زيادة  فى  يساهم  فيها  تقام  التى  الدول 
افتتاح  حققه  ما  وهو  الثقافية،  السياحة  وتنشيط  لمصر 
معرض "ملوك الشمس" بدولة التشيك والذى يأتى افتتاحه 

بالتزامن مع االحتفال بمرور 60 عاًما على العمل األثرى 
يقرب من  االفتتاح ما  التشيكية فى مصر، وحضر  للبعثة 
500 شخص من أهم شخصيات المجتمع التشيكى، ورجال 
األعمال وكبار رجال الدولة بالتشيك من بينهم نائبة رئيس 
الوزراء ووزيرة المالية، ووزير الصحة، ووزير التعليم، وعدد 
إلى  باإلضافة  التشيك،  فى  ال��ن��واب  مجلس  أعضاء  من 
حضور السفير سعيد هندام، سفير مصر ببراج، والسفير 
بدر عبدالعاطى، مساعد وزير الخارجية للشئون األوروبية، 
وعالم اآلثار زاهى حواس، وأعضاء الوفد المصرى، ويجب 
اإلشارة إلى أن القطع المعروضة بهذا المعرض الذى يعتبر 
التشيك، لم تغادر مصر  أول معرض لآلثار المصرية فى 
من قبل؛ فهى أول مرة تسافر فى معرض مؤقت، وأنه من 
المقرر أن يتم عرضها بالمتحف المصرى الكبير بعد انتهاء 

مدة المعرض.
إطالق الحملة الترويجية للسياحة المصرية

ترويجية  ح��م��ل��ة  واآلث�����ار  ال��س��ي��اح��ة  وزارة  أط��ل��ق��ت   
واستطاعت الحملة تحقيق نتائج ايجابية، وتم إطالق هذه 
الحملة على شبكة اإلنترنت ومنصات التواصل االجتماعى 
إلى  للسياحة  المصدرة  الرئيسية  األس��واق  فى  المختلفة 
مصر من دول الخليج العربى وأوروبا وآسيا، منها ألمانيا 

وبولندا وإيطاليا والتشيك وأوكرانيا، كمرحلة أولى، وذلك 
المقصد  إلى  الوافدة  السياحة  تزامنا مع استئناف حركة 
الحملة  وسعت  الماضى،  يوليو  أول  المصرى  السياحى 
الرئيسية  ال���دول  ف��ى  الجمهور  م��ع  والتفاعل  للتواصل 
المصدرة للسياحة إلى مصر بهدف اطالعهم على التدابير 

االحترازية وضوابط السالمة الصحية.
فيلم رحلة سائح فى مصر

"رح��ل��ة س��ائ��ح فى  ال��دع��ائ��ى  الفيلم  ال�����وزارة  أن��ت��ج��ت 
االجتماعى  التواصل  منصات  على  إذاعته  وتمت  مصر" 
الوافدة  السياحة  حركة  استئناف  مع  بالتزامن  المختلفة 
القنوات  الفيلم على عدد من  وتم عرض هذا  إلى مصر، 
 CNN قنوات  شبكة  مثل  والدولية  العربية  التليفزيونية 
وقناة DisCovery، وحقق الفيلم 77 مليون مشاهدة على  
GooGle وهى نسبة مشاهدة مرتفعة جدا مقارنة بنسب 

.BeNChmark for view rates المشاهدة العالمية
تحسين الصورة الذهنية لمصر

ال��ص��ورة  تحسين  ف��ى  واآلث���ار  السياحة  وزارة  تسعى 
الذهنية لمصر، حيث تحسنت الصورة الذهنية بنسبة %45 
فى ألمانيا، و43% فى بولندا و39% فى ايطاليا، وتزايدت 
نسب البحث عن مصر كواجهة سياحية عبر شبكة االنترنت 

ومنصات التواصل االجتماعى بمتوسط 
60% مقارنة بالشهر السابق.

قرعة كأس العالم
كأس  قرعة  مصر  استضافة  إن  حيث 

األه��رام حدث  اليد تحت سفح  لكرة  العالم 
كما  المصرية،  للسياحة  ويروج  لمصر  عظيم 

وسياحية  رياضية  دعاية  أكبر  الحدث  هذا  أن 
أم��ام  للعالم أج��م��ع م��ن  ل��م��ص��ر، وه���ذه رس��ال��ة 

آمنة وجميع مناطق  بأن مصر  الخالدة  األهرامات 
بطولة  وتعد  مستوى،  أعلى  على  مؤمنة  اآلث���ار 

العالم فى نسختها رقم "27" التى تنظمها 
ق��رار  بعد  األق���وى  وه��ى  منفردة  مصر 
عدد  بزيادة  اليد  لكرة  الدولى  االتحاد 
الدول المشاركة فى النسخة الحالية من 

24 دولة إلى 32 دولة منها 17 دولة من 
اللعبة، حيث  األقوى فى عالم  القارة  أوروبا، 

لم تخرج الكأس الذهبية من القارة العجوز منذ 
انطالق البطولة خالل العقود الستة الماضية.

خطوات اتخذتها وزارة اآلثار للترويج للسياحة

قيم  منظومة  لغرس  وم��ح��اوالت  ثقافى  اخ��ت��راق 
مواقع  عبر  تبث  والعربى  المصرى  للشباب  موجهة 
األف���الم  ب��ع��رض  متخصصة  خ��ارج��ي��ة  إل��ك��ت��رون��ي��ة 
وال��م��س��ل��س��الت ع��ل��ى شبكة اإلن��ت��رن��ت، ب��ع��ض ه��ذه 
األعمال يتم شراؤها من منتجيها األصليين، والبعض 
اآلخر يتم إنتاجه خصيًصا من قبل منتجين متعاقدين 
أعمالهم  تحتكر حق عرض  التى  الشركات،  مع هذه 

على منصتها.
من  بسيل  المشاهد  إغ���راق  ف��ى  الكارثة  وتتمثل 
من  وتتحول  عليها،  يتطبع  حتى  الصادمة  اللقطات 
وتواصل  صادمة،  غير  إلى  صادمة  ومشاهد  أفكار 
مقبولة،  بعدها  تصير  ث��م  ع��ادي��ة،  فتصبح  التطور 
وتستمر  مستحبة،  بل  طبيعية  بكونها  تنتهى  وأخيًرا 
وذل��ك من  ال��ج��دل،  إث��ارة  فى  الشبكات  ه��ذه  معظم 
خالل محتواها الذى يحمل عادة أفكارا مثيرة للجدل 
المخالفات  أبرز  ولعل  والدينى،  والسياسى  الثقافى 

فى هذه الشبكاتذ.
الشذوذ واإللحاد

ذات  ب��ال��ذات  اإلب��اح��ي��ة  المشاهد  وحشر  إق��ح��ام 
صيته  يذيع  جديد  مسلسل  كل  فى  الشاذة  الطبيعة 
درامى  أو  فنى  هدف  أى  يخدم  ال  بما  له،  بالدعاية 
االنحرافات  أنواع  مختلف  مع  والتطبيع  الصدمة  إال 
الجنسية، وصار هذا االتجاه ال يخفى على أى شخص 
تعليم  تتعمد  التى  المواقع،  ه��ذه  مسلسالت  يتابع 
الشباب هذه الممارسات وتطبيعهم على قيم وعادات 

تخالف كل األديان والتعاليم األخالقية.

اإلساءة لألديان 
حيث تقوم هذه الشبكات ببث مواد تسىء لألديان 
ذلك  ومثال  والمسيحية،  اإلس��الم  خاصة  السماوية 
صناعة مسلسل جديد عن واحد من أكثر الموضوعات 

والمسيخ  المسيح  الدينية حساسية، وهو قصة ظهور 
المسيح  يصور  الفيلم  هذا  الزمان،  نهاية  فى  الدجال 
مثلى الجنس ووالدته السيدة العذراء كمدمنة للحشيش، 
بين  والغضب  االستياء  من  حالة  المسلسل  أث��ار  وقد 
رواد مواقع التواصل االجتماعى لما يطرحه من صورة 
وللتعاليم  المسيح  للسيد  بأنها مسيئة  البعض  وصفها 

الدينية اإلسالمية والمسيحية.
النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، شدد على 
ضرورة الرقابة على المصنفات الفنية فى األعمال التى 
تبث عبر تطبيقات مشهورة، مشيًرا إلى أن بعض هذه 
األعمال تحمل تجاوزات وإساءات ال يتقبلها المجتمع 
على  يقدم  عمال  هناك  أن  تابعنا  ومؤخرا  المصرى، 
السكوت  يمكن  ال  كارثة  وهذه  اإللهية  ال��ذات  تجسيد 

عنها.
وأكد "طلعت" أن المعايير التى تستند إليها الرقابة 
بشكل عام يجب أن تطبق بصرامة على أى عمل فنى 
عرض  معنى  ليس  وأن��ه  مصر،  داخ��ل  بتداوله  يسمح 
لمستخدمى  إلكترونية  تطبيقات  عبر  الفنى  العمل 
فيه  ويسمح  الرقابة  من  مستثنى  أنه  اإلنترنت  شبكة 

بالتجاوزات واإلساءات.
أدوار  أن أحد أهم  إلى  النواب  ولفت عضو مجلس 
الرقابة هو الحفاظ على قيم وثوابت المجتمع، مضيفا 

إلى األديان  أبدا اإلساءة  :"المجتمع المصرى ال يقبل 
أحمر  خط  له  بالنسبة  النقطة  وهذه  المقدسات،  أو 
وجزء أصيل من ثوابته، لذا فإن ظهور األعمال الفنية 
المسيئة لألديان يستدعى تدخال رقابيا عاجال لوقف 

هذه الكارثة".
واتفق معه الدكتور عادل عامر، الخبير فى الشئون 
القانونية، الذى أوضح أن اإلعالم والفن الغربى أكبر 
الغرب  فى  إنه  حيث  المجتمعات  فى  التطبيع  وسائل 
واألف��الم  اإلع��الم  وسائل  فى  تدريجًيا  الشذوذ  ظهر 
كأسلوب  إظهاره  ومن خالل  عام  بشكل  والمسلسالت 
حياة طبيعى كالزواج، موضًحا أن الفن الغربى له دور 
كبير فى ترويج الشذوذ ودفع الناس لتقبله وأن الشواذ 
المشاهد  تجعل  م��ؤث��رات  مع  اجتماعًيا  مضطهدون 

معهم.
وأوضح عامر أن األسرة عليها دور كبير فى مواجهة 
لتدمير  تسعى  التى  الغرب  من  القادمة  األشياء  هذه 
عقول الشباب وغرس قيم ثقافية مخالفة لكل األخالق 
الرقابة  غ��رس  عليهم  إنهم  حيث  الدينية،  والمبادئ 
وآداب  ثقافة  األوالد  وتعليم  األوالد  ل��دى  ال��ذات��ي��ة 
استخدام االنترنت والتحلى باالداب والقيم المجتمعية 

واالبتعاد عن األلفاظ المسيئة والمشاهد اإلباحية.
والبحث  التعليم  لجنة  عضو  بركات،  فايز  وطالب 
العلمى بمجلس النواب، بحظر المواقع اإلباحية نهائًيا 

من أجل الحفاظ على الشباب، مؤكًدا أن هذه المواقع 
هدفها النيل من شباب مصر بطرق خبيثة.

بمجلس  العلمى  والبحث  التعليم  لجنة  عضو  وأي��د 
التى  اإلع��الم  لتنظيم  األعلى  المجلس  جهود  النواب، 
والمواقع  الصحف  تراخيص  الئحة  تحديد  فى  تجلت 
بشأن   أقرها،  التى  اإلعالمية  والوسائل  اإللكترونية 
تداول واستيراد المطبوعات األجنبية الواردة من خارج 

مصر.
وقال إن الدولة ضد أى عنف وكراهية وال تبيح أبدا 
آراء الجميع ولكن ال تسمح بدخول  العنصرية وتتقبل 
أى كتب أو منشورات من الخارج تهدف لتدمير عقول 
لتنظيم  األعلى  المجلس  قام  ولذلك  والصغار؛  الكبار 

اإلعالم بتقديم هذه الالئحة.
والمواقع  الصحف  تراخيص  الئحة  ح��ددت  وق��د 
اإللكترونية والوسائل اإلعالمية، التى أقرها المجلس 
واستيراد  ت���داول  ض��واب��ط  اإلع���الم،  لتنظيم  األع��ل��ى 
وال��واردة من خارج مصر، حيث  المطبوعات األجنبية 
أو  ُيحظر دخول  أن  الالئحة على  المادة 7 من  نصت 
تداول أو عرض المطبوعات الواردة من خارج جمهورية 
مصر العربية إذا كانت تتضمن مواد إباحية أو تدعو 
إليها أو تتعرض لألديان والمذاهب الدينية تعرًضا من 
شأنه تكدير السلم العام، أو التى تحض على التمييز أو 

العنف أو العنصرية أو الكراهية.

على الرغم من المكاسب الكبيرة الذى نص 
عليها القانون رقم 10 لسنة 2018 على حقوق 
ذوى االحتياجات الخاصة فى العمل على أن 
تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل 
عامال  عشرين  يستخدم  ممن  عمل  صاحب 
اإلعاقة  ذوى  من   %5 نسبة  يعين  أن  فأكثر 
بالمعمل  المعنية  ال���وزارة  ترشحهم  وال��ذي��ن 
واإلدارات التابعة لها، إال أن أصحاب األعمال 
اعتادوا التخلص من التزام تعيين 5% من ذوى 
اإلعاقة بأن يدفعوا للمعاقين العاملين لديهم 
راتبا ضعيفا قد يقارب 300 جنيه مثال على 
أن يظل فى بيته دون أن يأتى إلى العمل، وهو 
الراتب  بدفع  وألزمه  القانون  له  تصدى  ما 

كامال حال االعتراض على تشغيله. 
وفى هذا السياق، انتقد النائب محمد عبد 
عدم  النواب،  مجلس  عضو  الدين،  زين  الله 
والشركات  للمؤسسات  رادعة  توفير عقوبات 
التى ال تلتزم بتعيين 5% من ذوى االحتياجات 
ال��خ��اص��ة ب��ال��وظ��ائ��ف ال��ح��ك��وم��ي��ة وال��ق��ط��اع 
الخاص، مؤكًدا أن أصحاب األعمال اعتادوا  
التخلص منهم ودفع مبالغ بسيطة لهم مقابل 

جلوسهم فى المنزل.
وأض����اف أن���ه م��ن ال��ص��ع��ب أن ي��ج��د ذوو 
أغلب  الخاصة فرص عمل، ألن  االحتياجات 
ال  أنهم  بحجة  يرفضون  األع��م��ال  أص��ح��اب 
به  يقوم  الذى  العمل  نفس  تقديم  يستطيعون 
األصحاء، لذا فإن سن قانون يجبر أصحاب 
االحتياجات  ل��ذوى  فرص  توفير  على  العمل 
الخاصة أصبح مهًما إلدماجهم فى المجتمع.

وكيل  ح��ام��د،  أب���و  محمد  ال��ن��ائ��ب  وأك���د 
ذوى  قانون  أن  االجتماعى،  التضامن  لجنة 
 2018 لسنة   10 رق��م  الخاصة  االحتياجات 
تم إصداره ولكن واجهته مشاكل عدة أعاقت 
أزم��ة  منها  الماضية  الفترة  خ��الل  تطبيقه 
بعد  حلها  تم  والتى  ال���وزارات  بين  التنسيق 
تنفيذه،  خارطة  لرسم  ال��وزراء  رئاسة  تدخل 
مؤكدا أن هذا التشريع كفيل بأن يحيى حقوق 

كثيرة للمعاقين بتطبيقه على أرض الواقع.

وشدد وكيل لجنة التضامن بالبرلمان على 
أن الدولة تسعى لتذليل أى عقبات تمنع قانون 
تم  أنه  إلى  التنفيذ، مشيرا  اإلعاقة من  ذوى 
ذوى  لتسجيل  االلكترونية  البوابة  فتح  إعادة 
االحتياجات فى طلب استخراج البطاقة، كما 
أن وزارة التضامن أكدت أنها تدخلت لحصول 
م��ش��روع��ات  ف��ى  ع��ل��ى حصتهم  ال��م��ع��اق��ي��ن 
اإلسكان ألن تأخر إصدار البطاقات ألسباب 
يهدد  أمرا  كان  كورونا  فيروس  بأزمة  ترتبط 
المقدمة  الطلبات  قبول  وتم  عليها  حصولهم 
التضامن شهادات  وزارة  تقدم  أن  على  منهم 
تثبت أنهم من ذوى اإلعاقة وأنهم مستحقون 

لها .
على   2018 لسنة   10 رق��م  القانون  ون��ص 
العمل،  فى  الخاصة  االحتياجات  ذوى  حقوق 
ال��ح��ك��وم��ي��ة وغير  ال��ج��ه��ات  ت��ل��ت��زم  أن  ع��ل��ى 
يستخدم  ممن  عمل  صاحب  وكل  الحكومية 
من   %5 نسبة  يعين  أن  فأكثر  عامال  عشرين 
ذوى اإلعاقة والذين ترشحهم الوزارة المعنية 
بالمعمل واإلدارات التابعة لها، إال أنه ال يتم 
االلتزام بذلك، مطالًبا بفرض عقوبات رادعة 
التى  والخاصة  الحكومية  المؤسسات  على 
ذوى  حقوق  على  حفاًظا  بالقانون،  تلتزم  ال 

اإلعاقة وإنفاذًا للقانون.

يتحايلون على تعيني الـ5 % 

أصحاب األعمال 
ضد ذوى اإلرادة

أعمال مسيئة لألديان السماوية.. وحتريض الشباب على الشذوذ واإلحلاد

املجتمع... واألسرة عليها غرس »الرقابة الذاتية« فى األبناء 

خبراء: يجب تفعيل الرقابة للحفاظ على قيم وثوابت 

نواب: العقوبات 
الرادعة احلل ملواجهة 

جشع املؤسسات.. 
وإدماج ذوى اإلعاقة 

مطلب شعبى

5
خالد العنانى



06 الناس
www.alnaharegypt.com

العدد: 665 2020 / 9 / 9

محمد بشاري N

أكد وزير األوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن التستر 
أو  المجرمة  اإلرهابية  اإلخ��وان  جماعة  عناصر  من  أى  على 
والوطن  الدين  حق  فى  جريمة  أخ��رى  تكفيرية  جماعة  أى 

واإلنسانية.
وقال وزير األوقاف- فى بيان له اإلثنين “يجب على المجتمع 
الشريف بصفة خاصة تكثيف  الوطنى  بصفة عامة واإلعالم 
المأجورة  العميلة  الجماعات  تلك  حقيقة  كشف  فى  جهوده 
وتعريتها وكشف عمالتها وخيانتها وبيان مدى خطورتها على 

الدين والدولة والمجتمع”.
وأضاف وزير األوقاف “لقد دأبت جماعة الشيطان وكتائبها 
ونسبتها  األكاذيب  واختالق  والتلفيق  الكذب  على  اإللكترونية 
إلى بعض المسئولين كذبًا وافتراء بال دين وال ضمير وال قيم 

وال أخالق”.
هؤالء  يدعى  أن  العجاب  “والعجب  األوق���اف  وزي��ر  وتابع 
ذلك  ومن  والفضيلة,  الدين  حماة  أنهم  المجرمون  األفاكون 
إفكهم وبهتانهم بتسويق أكاذيب يفترونها حول قانون التصالح 
مقحمين المساجد فيه, وهو ما لم يقل به أحد على اإلطالق, 
وال يتضمن قانون التصالح أمر المساجد من قريب أو بعيد, 
ولكن جماعة الشيطان المفسدة المسماة باإلخوان سابقا ومن 
والمأجورين  والعمالء  الخونة  فلكها ومصالحها من  يدور فى 
ال يستحون من الله وال من الناس وال من أنفسهم فى ترويج 
األكاذيب وبث الشائعات, مع سرقتهم شعارات مواقع وصحف 
محترمة, واالفتراء عليها إثًما وبهتاًنا, وتقويلها ما لم تقله ولم 

تنشره دون حياء أو خجل” .

ووقائية  احترازية  إج��راءات  الدولى،  الغردقة  مطار  شهد 
وزارة  لتعليمات  طبقا  الخارجية،  السياحة  الستقبال  مشددة 

الصحة بتطبيق أعلى معايير اإلجراءات الالزمة.
 pcr وبدأت مطارات البحر االحمر العمل فى أخذ عينات
السياحية،  الغردقة  مدينة  إلى  الخارج،  من  القادمين  للسياح 
حيث أجرت فرق طبية من الحجر الصحى والطب الوقائى، 
بالبحر  الصحة  وزارة  وكيل  مرعى،  تامر  الدكتور  برئاسة 
األحمر، تحاليل pcr الخاص بفيروس كورونا على السائحين 
األجانب من مختلف الجنسيات األجنبية لدى وصولهم مطار 
الغردقة وذلك للذين ال يحملون شهادة تفيد بإجراء تحليل قبل 
وصولهم ب�72 ساعة، للتأكد من خلوهم من اإلصابة بفيروس 

كورونا.
داخ��ل صاالت  مكان  تخصيص  تم  أن��ه  طبى  وأك��د مصدر 
الوصول الدولية بمطار الغردقة، ألخذ عينة pcr من القادمين 
من الخارج بواسطة فرق طبية متخصصة من الحجر الصحى 

بمديرية الشئون الصحية بالبحر األحمر.
يتم  ال��خ��ارج  م��ن  السائح  ف��ور وص��ول  إن��ه  المصدر  وق��ال 
عينة  وأخ��ذ  الوصول،  ص��االت  داخ��ل  المعمل  لمكان  توجيهه 
يتم  ثم  الغردقة،  بمدينة  المشترك  للمعمل  وإرسالها  منه  دم 
 24 وبعد  المختلفة  بالفنادق  اإلقامة  مقر  إلى  السائح  توجيه 
ساعة يتم إخطاره بنتيجة العينة فى محل إقامته داخل الفنادق 

والمنتجعات السياحية.
وأوضح المصدر أنه فى حالة ظهور أى أعراض على السائح 
فور وصوله مطارات المحافظة، يجرى عزله بمجرد وصوله 
للفندق لحين ظهور عينة ال�pcr، وإذا كانت حالته ال تستدعى 
التى  األدوي��ة  تناوله  مع  الفندق  داخ��ل  عزله  يتم  المستشفى 

أقرتها وزارة الصحة.
إيزى  شركة  رحالت  أولى  الدولى  الغردقة  مطار  واستقبل 
جت البريطانية القادمة من مطار جاتويك لندن وعلى متنها 

131 راكبا.
مطار  مدير  المالح،  نبيل  اللواء  الرحلة  استقبال  فى  كان 
تقديم  تم  حيث  بالمطار  العامة  العالقات  وفريق  الغردقة، 
اإلج��راءات  كافة  اتخاذ  مع  للركاب  الالزمة  التسهيالت  كافة 
والتعقيم  السالمة  بإجراءات  والخاصة  الالزمة  االحترازية 
وق��ي��اس درج���ة ال���ح���رارة، وال��ت��ب��اع��د االج��ت��م��اع��ى واالل��ت��زام 

باإلرشادات المعلنة بالمطار.
االحمر  بالبحر  السياحة  خبراء  أب��دى  أخ��رى  ناحية  من 
الى مصر  السياحة  بعودة  الروسية  الحكومة  بقرار  سعادتهم 
بواقع 3 رحالت اسبوعيا، مؤكدين ان هذا القرار طال انتظاره 
وانه جاء فى الوقت المناسب لتدعيم حركة السياحة االوروبية 

القادمة بعد توقفها لعدة اشهر بسبب جائحة كورونا.

المسئولية  توليه  منذ  تفقديه  جوله  أول  فى 
اللواء  ق��ام  الماضى  ال��ع��ام  نهاية  لقنا  كمحافظ 
تفقدية  ب��زي��ارة  قنا،  محافظ  ال����داودى،  أش��رف 
حمادى  بنجع  األلومنيوم  بمجمع  االنتاج  لخطوط 
مراحل  على  والتعرف  العمل  سير  متابعة  بهدف 
انتاج معدن األلومنيوم وكان فى استقباله المهندس 
والعضو  اإلدارة،  مجلس  رئيس  س��ال��م،  محمود 
والفنيين  المهندسين  من  وعدد  للشركة  المنتدب 

العاملين بالمصنع.
اإلنتاجية  األق��س��ام  م��ن  ع��ددا  ال���داودى  تفقد 
بالمصنع حيث تفقد قسم السبائك وقسم الدرفلة 
واستمع الى شرح تفصيلى حول آلية عمل كل قسم 
منهما، كما تفقد سير العمل بقطاع التشكيل والذى 
األلومنيوم على هيئة سبائك  بتشكيل معدن  يقوم 
او بالطات او سلك او مدرفالت، واختتم الداودى 

جولته فى المصنع بتفقد الورش اإلنتاجية. 
المصنع  فى  العاملين  بالتزام  المحافظ  وأشاد 
بتطبيق اإلجراءات الوقائية وكذا اتباعهم إجراءات 
األمان والسالمة والصحة المهنية، مؤكدا ان هذا 
فريدا  نموذجا  يعد  الضخم  الصناعى  ال��ص��رح 
تنفيذ  عند  ب��ه  االق��ت��داء  يجب  مصر  أرض  على 
هذا  ألن  نظرا  العمالقة  القومية  المشروعات 
الصناعة  دع��م  ف��ى  مساهمته  بجانب  المشروع 
الوطنية يعد صرحا اجتماعيا لما يوفره للعاملين 
من خدمات نموذجية فى شتى نواحى الحياة لهم 
وألسرهم كما أنه يحقق اكتفاء ذاتيا فى الخدمات. 
من جانبه اوضح المهندس محمود سالم رئيس 
مجلس اإلدارة والعضو المنتدب ان مجمع مصانع 

منها  ف��دان   5000 مساحة  على  يقع  األلومنيوم 
المساحة  وباقى  صناعية  منشآت  ف��دان   1500
ان  ال��ى  الفتا  وم����زارع،  وم��راف��ق  سكنية  منشآت 
الى 320 ألف طن  المصنع اإلنتاجية تصل  طاقة 
سنويا يتم تصدير حوالى 40% منها الى العديد من 
الدول الغربية أبرزها الواليات المتحدة األمريكية 
ما  بالمصنع  يعمل  انه  وايطاليا، مضيفا  واسبانيا 

يزيد على 5 آالف عامل .
قطاعات   ٨ يضم  المصنع  ان  سالم  واض��اف 
رئيسية هى )قطاع اإلنتاج، قطاع إنتاج األقطاب، 
الفنى،  القطاع  الهندسى،  القطاع  التشكيل،  قطاع 
المالى(  القطاع  اإلدارى  القطاع  التجارى،  القطاع 
تصل  إنتاج  خلية   552 يضم  المصنع  ان  مضيفا 
الطاقة اإلنتاجية لكل خلية الى 1550 كجم/ يوم، 
 ويقوم المصنع على إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع 
ومشتقاته  وسبائكه  ومستلزماته  األلومنيوم  معدن 

ومشغوالته فى الداخل والخارج. 
من  انه  المصنع  إدارة  مجلس  رئيس  ذكر  كما 
المقرر إنشاء توسعات جديدة بالمصنع بهدف زيادة 
إنتاج جديدة  اإلنتاجية من خالل خطوط  الطاقة 
 Side« بخاليا كهربائية تستخلص األلومنيوم بنظام
التى  التكنولوجية  الوسائل  بأحدث   ،»by Side

تسهم فى تخفيض استهالك الطاقة وتحسين بيئة 
العمل، مشيرا الى ان الطاقة اإلنتاجية للتوسعات 

الجديدة سوف تصل الى 250 ألف طن.

الدقهلية،  أيمن مختار، محافظ  الدكتور  عقد 
واضعى  تقنين  موقف  لمتابعة  ال��دورى  االجتماع 
اليد على أمالك الدولة والتصالح على مخالفات 
واألحياء  والمدن  المراكز  لرؤساء  وذلك  البناء، 
البت  ولجان  والتصالح  األمالك  لجان  ومسئولى 
على  اليد  واضعى  بتقنين  الخاصة  والتظلمات 
امالك الدولة، بحضور اللواء عبد القادر النورى 
الدقهلية  محافظ  وج��ه  وق��د  ال��ع��ام،  السكرتير 
اتخاذ  بسرعة  واالحياء  والمدن  المراكز  رؤس��اء 

االج������راءات ال��ق��ان��ون��ي��ة 
غير  المواطنين  ح��ي��ال 
نطاقهم  داخ��ل  الجادين 
اليد  لوضع  التقنين  فى 
ع���ل���ى ام������الك ال���دول���ة 
للنيابة  بإحالتهم  وذل��ك 
ال���ع���س���ك���ري���ة ت��ن��ف��ي��ذا 
ل���ل���ق���رارات ال��رئ��اس��ي��ة 
الصادرة فى هذا الشأن، 
عازمة  الدولة  ان  مؤكدا 
حقوقها  اس��ت��راداد  على 
مشيرا  ل��ل��ق��ان��ون،  وف��ق��ا 
الكثيرة  التيسيرات  الى 
ملفى  فى  اتاحتها  التى 
ال��ت��ق��ن��ي��ن وال��ت��ص��ال��ح، 
ايضا  سيتم  أنه  مضيفا 
م��خ��ال��ف��ات غير  وض����ع 
تقنين  ف���ى  ال���ج���ادي���ن 

حال  ال��ق��ادم��ة  اإلزاالت  قائمة  ف��ى  اوض��اع��ه��م 
والتصالح،  للتقنين،  التقدم  عدم  على  االص��رار 

حرصا على هيبة الدولة وتنفيذا للقانون.
العام  السكرتير  الدقهلية  محافظ  كلف  كما 
البت  لجنة  انتهاء  لسرعة  المستمرة  بالمتابعة 
المقدمة  الطلبات  كافة  من  العليا  والتظلمات 
لها بنطاق مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة 
خالل اسبوع على االكثر، وذلك من خالل االنعقاد 
الدائم للجنة العليا وجميع لجان المراكز الفرعية 
داخل  يوميا  متواصلة  مشتركة  عمل  ورش��ة  فى 
ديوان عام المحافظة حتى يتم االنتهاء من كافة 
منظومة  على  رفعها  ليتم  تمت  التى  المعاينات 
التقنين، وكذا الطلبات المستوفاة ولم يتم التعاقد 
عليها حرصا على حق الدولة وحقوق المواطنين .
بسرعة  المحافظ  وج��ه  السياق  ذات  وف��ى   
بالمراكز  للعاملين  المقررة  المكافآت  ص��رف 
فى  االول  المركز  حققت  التى  واالحياء  والمدن 
التقنين  طلبات  فى  وايضا  التصالح  متحصالت 

التى تم االنتهاء منها.
الجاد  العمل  ض��رورة  الدقهلية  محافظ  واك��د 
االجهزة  كافة  بين  المستمر  والتنسيق  بالتعاون 
التنفيذية المسئولة عن ملفات التقنين والتصالح 
فى  المرجوة  االه���داف  المحافظة  تحقق  حتى 
لصالح  تحقيقا  وايضا  ال��دول��ة  حقوق  اس��ت��رداد 

المواطنين بنطاق المحافظة .
وأكد محافظ الدقهلية أن اجمالى ما تم ازالته 
حتى اآلن بلغ 724حالة تعد على اراضى امالك 
والمراكز  بالقرى  الدولة 
وال��م��دن واالح��ي��اء على 
مستوى المحافظة وذلك 
الموجة  اعمال  بدء  منذ 
نهاية  فى  اليها  المشار 
شهر  من  االول  االسبوع 
شملت  ال��م��اض��ى  يوليو 
بالمبانى  تعٍدّ  )623حالة 
 - م2   37221 بمساحة 
و101 حاله تعٍدّ بالزراعة 
أف���دن���ة،   ٨ ب��م��س��اح��ة 
أسهم(  و7  قيراطا  و21 
ت��ت��ب��ع والي����ة ال���وح���دات 
ال��م��ح��ل��ي��ة وق���ط���اع���ات 
وال��رى  المائية  ال��م��وارد 
وال�����س�����ك�����ة ال���ح���دي���د 
واالوق�������اف واالص�����الح 
بنطاق  والطرق  الزراعى 
فقط  واح��د  يوم  فى  انه  إلى  مشيرا  المحافظة، 
بالمبانى  تعد  حالة   14 منها  حالة   16 ازال��ة  تم 
و2 حالة تعد بالزراعة والية قطاع الرى بعدد من 

مراكز المحافظة.
اللواء  مع  كامال  تنسيقا  هناك  ان  إلى  وأش��ار 
الداخلية  وزي���ر  م��س��اع��د  ال��ب��اع��ث  ع��ب��د  رأف���ت 
الوالية  جهات  مختلف  وبين  الدقهلية  امن  مدير 
الشرطة  واق��س��ام  وم��راك��ز  المحلية  وال��وح��دات 
الفورية  اإلزال��ة  أعمال  لتنفيذ  المحافظة  بنطاق 
ألى تعديات استردادا لحقوق الدولة، موضًحا أن 
الموجة 16  التعديات ضمن  إزالة  تنفيذ حمالت 
قامت  التى  الحمالت  سلسلة  مع  متواصال  يأتى 
بها أجهزة المحافظة خالل الفترة الماضية إلزالة 
التعدى واتخاذ اإلجراءات المشددة  كافة أشكال 
الدوله  التعديات على اراضى  حيال كافة أشكال 

تطبيًقا للقانون.

بعد أن نشرت جريدة »النهار« قصة حلم المتحف 
األجهزة  تحركت  ع��اًم��ا   40 م��ن  المؤجل  األت��ون��ى 
أسامة  ال��ل��واء  ق��ال  حيث  الحلم  إلحياء  المسئولة 
أحد  يعد  المتحف  إن  المنيا،  محافظ  القاضى، 
المشروعات السياحية المهمة بالمحافظة، وسوف 
وثقافًيا،  سياحًيا  المحافظة  دعم  فى  بقوة  يساهم 
السياحية  الخريطة  على  المنيا  وض��ع  خ��الل  من 
المحلية والعالمية وتنشيط حركة السياحة الداخلية 
والخارجية الوافدة إلى المحافظة وثقافًيا من خالل 
المحافظة  وأن  بالمتحف  المحيط  المجتمع  خدمة 

مهتمة بقصته.
كان الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب محافظ 
المنيا، تفقد أعمال إنشاء المرحلة الثالثة، حيث تابع 
النائب آخر مستجدات األعمال بالمتحف واألعمال 
للعمل  المحافظة  جهود  ضمن  تنفيذها،  الجارى 
على متابعة نهو وإنجاز كافة المشروعات القومية، 
االحترازية  اإلج���راءات  كافة  تطبيق  مع  بالتزامن 

والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

المرحلة  أعمال  من   %60 من  االنتهاء  تم  حيث 
المعمارية  التشطيبات  تتضمن  وال��ت��ى  ال��ث��ال��ث��ة 
واإلن����ذار  اإلط��ف��اء  وأع��م��ال  والكهروميكانيكية 

وكاميرات المراقبة وغيرها.
القاضى،  أسامة  اللواء  أن  المحافظ  نائب  وأكد 
الدعم  أوج��ه  كافة  بتقديم  وج��ه  المنيا،  محافظ 
االتونى،  المتحف  إنجاز  فى  لإلسراع  والمساندة 
على  مشددا  منياوى،  مواطن  لكل  حلما  يعد  الذى 
أن االنتهاء من المتحف األٓتونى من شأنه أن يعيد 
وضع المنيا على خريطة السياحة العالمية، وسوف 
يساهم بشكل كبير فى رفع الوعى الثقافى واألثرى 
لدى المجتمع المنياوى، كما سيساهم المتحف فى 
تنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية الوافدة 
إلى المحافظة، وكذلك الحركة الثقافية من خالل 

خدمة المجتمع المحيط بالمتحف.

رئيس الرقابة اإلدارية اجلديد.. جنرال فى مواجهة الفساد
قرارًا  السيسى  الفتاح  عبد  الرئيس  أصدر 
الشافى  عبد  أركان حرب حسن  اللواء  بتولى 
ليواصل  اإلدري��ة،  الرقابة  منصب رئيس هيئة 
الجهاز الرقابى األهم فى مصر معركته ضد 
السنوات  فى  شراستها  زادت  والتى  الفساد 
الرئيس  عبدالشافى،  حسن  واللواء  األخيرة. 
وخريج   ،1963 مواليد  من  للجهاز  الجديد 
يوليو 19٨6، فى الكلية الفنية العسكرية دفعة 

.23
وتخرج رئيس هيئة الرقابة اإلدارية الجديد 
وشغل  العسكريين،  المهندسين  س��الح  ف��ى 
للقوات  الهندسية  الهيئة  أركان  منصب رئيس 

المسلحة من مارس 2019.
ح��ص��ل ال���ل���واء أرك����ان ح���رب ح��س��ن عبد 
الشافى، على دورة األزمات والتفاوض، ودورة 
أركان حرب عام بكلية القادة واألركان، ودورة 
الوطنى،  الدفاع  بكلية  للقادة  المبكر  اإلعداد 
العسكرية  ناصر  بأكاديمية  التسليح  ودورة 

العليا، وكذلك زمالة كلية الحرب العليا.
رئيس  عبدلشافى،  حسن  ال��ل��واء  وحصل 
هيئة الرقابة اإلدارية، على دورة كبار القادة، 
والدورات التدريبية فى العديد من المجاالت، 
وهو حاصل على بكالوريوس هندسة انشائية 

واس��ت��ش��ارى  العسكرية،  الفنية  الكلية  م��ن 
الهندسة االنشائية فى تصميم هندسة الطرق، 

وبكالوريوس العلوم العسكرية.
وت����درج ال���ل���واء ع��ب��د ال��ش��اف��ى ف��ى جميع 
المهندسين  إدارة  بوحدات  القيادية  الوظائف 
ال��ع��س��ك��ري��ي��ن، وال��ه��ي��ئ��ة ال��ه��ن��دس��ي��ة ل��ل��ق��وات 
إدارة  أرك��ان  رئيس  وظيفة  وتولى  المسلحة، 
المهندسين العسكريين ومنصب مدير اإلدارة، 
وشارك فى جميع اإلنجازات بالهيئة الهندسية 

للقوات المسلحة وقت خدمته.
على  الشافى  عبد  اللواء حسن  كما حصل 
الحسنة  وال��ق��دوة  الطويلة  الخدمة  ميدالية 
الطبقة  من  العسكرى  الواجب  ونوط   ،2007
األولى 2012، ونوط الخدمة الممتازة 2016، 
وميدالية 25 يناير و30 يونيو، وميدالية اليوبيل 

الفضى للهيئة الهندسية
وقد بدأ الجنرال مهمته فى محاربة الفساد 
ينتظر  توقيت  فى  الحساس  الموقع  هذا  فى 
فيه الرأى العام وكذا القيادة السياسة مزيدا 
وال��م��ؤث��رة ض��د فساد  القوية  ال��ض��رب��ات  م��ن 

متراكم على مدار عشرات السنوات. 
مصطفى  الدكتور  أعلن  أخ��رى  ناحية  من 
مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم إصدار 

الدين،  أ. ح شريف سيف  اللواء  بتعيين  قرار 
الفساد،  لمكافحة  ال��وزراء  لرئيس  مستشارا 

بدرجة وزير.
واللواء أ.ح شريف سيف الدين، هو رئيس 
مواليد  من  أيًضا  وهو  السابق  الرقابة  هيئة 
 19٨5 عام  الحربية  الكلية  فى  تخرج   1963
ب��ال��ق��وات  المختلفة  ال��م��ن��اص��ب  ف��ى  وت����درج 
المسلحة، حيث يتمتع بخبرات متنوعة نتيجة 

القتالية  ب��ال��وح��دات  وعمله  العلمى  تأهيله 
والتخطيط  والتكنولوجية  والمالية  واإلداري��ة 
قائدا  وعين  اللواء  رتبة  حتى شغل  والتفتيش 
جنوب  ف��ى  المصرية  ال��س��الم  حفظ  ل��ق��وات 
ثم  بألمانيا  ال��دف��اع  وزارة  وملحق  ال��س��ودان 
فمديرا  العسكرية  الجنوبية  للمنطقة  قائدا 

إلدارة المشاة.
ك��م��ا ح��ص��ل ع��ل��ى ال��ع��دي��د م��ن ال��م��ؤه��الت 
جامعة  من  تجارة  بكالوريوس  ومنها  العلمية 
وماجستير  أع��م��ال  إدارة  شعبة  شمس  عين 
واألرك���ان  ال��ق��ادة  كلية  م��ن  العسكرية  العلوم 
ناصر  أكاديمية  من  العليا  الحرب  ودك��ت��وراه 
االستراتيجى  التخطيط  ودكتوراه  العسكرية 
الوطنى  ال��دف��اع  جامعة  م��ن  القومى  واألم���ن 

بالصين. 
ك��م��ا ح��ص��ل ع��ل��ى ال��ع��دي��د م���ن األن����واط 
الخدمة  ميدالية  ومنها  الرفيعة  واألوس��م��ة 
يناير   25 وميدالية  الحسنة  والقدوة  الطويلة 
األولى  الطبقة  من  العسكرى  الواجب  ون��وط 

ونوط الخدمة الممتازة. 
وقد التقى الرئيس السابق والرئيس الحالى 
للرقابة اإلدارية فى احتفالية تعد بداية لحرب 

جديدة ضد الفساد على أعلى المستويات. 

وزير األوقاف: إقحام املساجد 
فى قانون التصالح فى املبانى 

أالعيب إخوانية

 pcr املطارات جترى حتليل
للسائحني القادمني من اخلارج

محافظ قنا يتابع اإلجراءات االحترازية 
مبجمع األلومنيوم بنجع حمادى

إحالة املواطنني غير اجلادين فى التصالح 
مبخالفات البناء للنيابة العسكرية

املتحف األتونى يرى النور بعد 40 عامًا من التأجيل
استجابة ملا نشرته »النهار«

صالح عبدالله N

جمال علم الدين N

هالة  العوضي  N

شريف سيف الدين

مختار جمعة

أيمن مختار
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أما عن خطة إحالل السيارات المتقادمة المالكى 
ويتم  جنيه،  مليار   ٢٥٠ حدود  فى  تكلفتها  فتبلغ 
التنسيق بشأنها مع الجهات التمويلية، وعلى رأسها 
الشركات  وبعض  العاملة  والبنوك  المركزى،  البنك 

التى تقوم بتقديم التمويل الميسر إلى هذه الفئات.
خطة سيارات الغاز

األمين  سعد،  خالد  المهندس  قال  جانبه،  من 
العام لرابطة مصنعى السيارات، إنه مع االكتشافات 
تفكر  أن  الطبيعى  للغاز فى مصر كان من  الجديدة 
الدولة فى االستثمار األفضل للغاز المصرى محليا 
بدال من تصديره، فبعد اكتشاف حقل ظهر العمالق 
الداخل  فى  المنتج  الغاز  الستثمار  الدولة  سعت 
فالمواطن  والدولة،  المواطن  على  بالنفع  يعود  مما 
سيستفيد بالسعر الزهيد للغاز، والدولة ستوفر مبالغ 
طائلة كانت تدفعها سنويا لدعم المحروقات، وهذا 

يعنى أن الدولة ضربت عصفورين بحجر واحد.
بين  شديًدا  ارتباًكا  هناك  أن  "سعد"  وأوضح 
عملية  حول  السيارات  مالك  وخاصة  المواطنين 
أن  نوضح  ولهذا  بالغاز،  للعمل  السيارات  تحويل 
السيارات  تشمل  المبادرة  من  األولى  المرحلة 
بنزين  تستخدم  وغالبيتها  والتاكسى"،  "الميكروباص 
الدولة حيث يحصل على  عبئًا على  يمثل  الذى   ٨٠
سيوفر  المبادرة  إطالق  وبالتالى  جدا،  كبير  دعم 
للمواطن والدولة، فالدولة توفر الدعم على البنزين، 

وكذلك تقلل من االنبعاثات الضارة للمحروقات.
تحويلها  حال  التوكيل  من  السيارات  خروج  وعن 
السيارات،  مصنعى  رابطة  عام  أمين  أكد  بالغاز، 
وأن األصح  األمر،  أن هناك خلًطا شديًدا فى هذا 
والمنطقى أنه لن يتم تحويل السيارات للعمل بالغاز 
مصر،  فى  السيارات  صناعة  وكالء  مع  التفاق  إال 
الحالة  مع  متطابقة  سيارات  توفير  يتم  بحيث 

المصرية سواء توفير سيارات مجهزة للعمل بالبنزين 
والغاز معا أو تحويل السيارات للعمل بالغاز من خالل 
شركات متخصصة فى السوق المحلية، مما يضمن 
أن السيارة لن تخرج عن الضمان والحق فى الصيانة 

فى التوكيل الخاص بكل عالمة تجارية، 
وهذا أمر طبيعى وسيتم بموافقة 

فى  العالمية  الشركات  وكالء 
مصر".

الدكتورة  وكشفت 
وزير  جامع،  نيفين 
والصناعة،  التجارة 
خطة  مالمح  عن 
إلحالل  الحكومة 
ت  كبا لمر ا
مة  د لمتقا ا
لكة  لمتها ا و
وتحويل السيارات 
بالغاز  للعمل 
بعد  الطبيعية 
ت  فا كتشا ال ا
الغاز  من  الهائلة 

المصرى،  الطبيعى 
اإلنتاج  يبلغ  حيث 

من  مكعب  قدم  مليار   7.5 نحو  لمصر  اليومى 
الدولة  التى دفعت  البدء  وكانت شرارة  يومًيا،  الغاز 
لالنطالق فى هذه المبادرة، إذ أعلنت وزيرة الصناعة 
أن من أهم دوافع إطالق المبادرة هو االرتقاء بوسائل 
وتحفيز  األفراد  نقل 
ودعم  االستهالك، 
عة  لصنا ا

الوطنية.
تشغيل  خالل  من  أنه  الصناعة  وزيرة  وأكدت 
تقليل  إلى  باإلضافة  المحلية،  السيارات  مصانع 
معدالت التلوث وتقليل االنبعاثات الضارة للمركبات، 
الطبيعى  للغاز  الهائلة  االكتشافات  من  واالستفادة 
المتوافرة لدى مصر، وهو ما يؤدى فى النهاية إلى 
تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة من خالل 
الحد من استهالك المحروقات األخرى، كما يسهم 
المواطن،  معيشة  مستوى  ارتفاع  فى  للغاز  التحول 
باإلضافة إلى أنه على المستوى القومى يخفض فى 

مستوى العجز فى الميزان التجارى.
وأكدت جامع أن االعتماد على الغاز الطبيعى 
كوقود يحقق وفًرا بالنسبة للمواطن، حيث 
إنه فى حالة استخدام 15 لتًرا يوميا 
شهريا،  جنيه   3900 يكلف  بنزين 
فى مقابل إذا استخدم نفس الكمية 
شهرًيّا  وفر  سيتحقق  الغاز  من 
للمواطن من 1900 إلى 2000 
رغبته  عدم  حالة  فى  جنيه، 
بنزين  التحويل من  مبلغ  اقتراض 
بـ  تقدر  والتى  طبيعى،  غاز  إلى 
هذا  تغطية  يمكنه  جنيه   8000
المبلغ فى غضون أربعة أشهر، وفى 

حالة عدم 
نية  مكا إ

تحمله ذلك المبلغ هناك برامج تمويلية أخرى تصل 
مدتها إلى 5 سنوات يتم تقسيط المبلغ عليه.

 مبادرات جديدة
من جانبه قال المهندس طارق المال، وزير البترول 
والثروة المعدنية، فى تقرير استعرضه رئيس الوزراء، 
إن الغاز الطبيعى المستخدم كوقود بديل للسيارات 

هو غاز موفر واقتصادى.
الغاز  من  المكعب  المتر  سعر  أن  المال  وأضاف 
ا، بينما يبلغ سعر  الطبيعى يصل إلى 3.5 جنيه حالًيّ
البنزين "80" 6.25 جنيه، وبنزين "92" 7.5  لتر 

جنيه للتر.
استخدام  حالة  فى  أنه  إلى  البترول  وزير  وأشار 
له  يمكن  فإنه  سيارته،  فى  الطبيعى  الغاز  المواطن 
تحقيق وفر يصل إلى نحو 825 جنيًها شهرًيّا عندما 
بنزين  لترات  اليومى 10  يكون متوسط االستهالك 
"80"، بينما يصل معدل التوفير إلى حوالى 1200 

جنيه شهرًيّا فى حالة استخدام بنزين "92".
وتابع المال: وبالتالى يمكن للعميل استرداد قيمة 
التحويل من مبلغ التوفير فى استخدام الغاز الطبيعى 
خالل فترة من 3 إلى 6 أشهر عند معدل االستهالك 
االستهالك  معدل  زاد  كلما  بأنه  علًما  المتوسط، 

اليومى من البنزين قلت فترة االسترداد.
تستغرقه  الذى  الوقت  أن  البترول  وزير  وأكد 
السيارة لتحويلها للعمل بالغاز الطبيعى كوقود بديل، 
يتراوح بين ساعتين وأربع ساعات، وذلك حسب نوع 

السيارة.
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تفاصيل خطة احلكومة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى

حتويل 1.8 مليون سيارة خالل 5 سنوات بتكلفة 320 مليار جنيه

أحمد الشربينى: احلل إسناد استيراد تقاوى البطاطس 

للقوات املسلحة وتوزيعها على املزارعني بسعر التكلفة

 250 مليار جنيه إلحالل السيارات املالكى املتقادمة بقروض ميسرة 

ما زالت الدولة تتخذ خطوات جدية فى طريق تحويل السيارات إلى 
الغاز الطبيعى، بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، التى طالب 
هذا  لتنفيذ  والتكاتف  تصور  بوضع  اإلسراع  بضرورة  الحكومة  خاللها 

األمر.
للبرنامج  تخضع  مركبة  مليون   ١.٨ حصر  تم  فقد  األمر،  لهذا  ووفقا 
بخطة عمل تتراوح بين سنتين و٥ سنوات بقيمة ٣٢٠ مليار جنيه، وفى 
إطار هذه البرامج هناك خطة تحويل ١٤٧ ألف مركبة تعمل بالبنزين 
إلى العمل بالغاز على مدى ٣ سنوات، بالتنسيق مع وزارة البترول بتكلفة 

١.٢ مليار جنيه.

كل هذا باإلضافة إلى ٢٤٠ ألف سيارة ميكروباص تعمل بالسوالر وال 
بسيارات  متكامل  بشكل  إحاللها  سيتم  بالغاز،  للعمل  للتحويل  تصلح 
هناك  أن  كما  ألصحابها،  ميسرة  تمويل  بنظم  بالغاز  تعمل  جديدة 
برنامًجا إلحالل 50 ألف سيارة تاكسى تعدى عمرها ٢٠ عاًما على مدى 
عامين بتكلفة ١٠ مليارات جنيه، ويشمل كذلك تحويل ١٤٧ ألف مركبة 
تاكسى وميكروباص تعمل بالبنزين إلى غاز ولم يتعد عمرها ٢٠ عاًما 
مركبة  ألف   ٢٤٠ إحالل  يشمل  كما  جنيه،  مليون  و٢٠٠  مليار  بتكلفة 
ميكروباص مرخصة للعمل بالسوالر بقيمة ٥٣ مليار جنيه، باإلضافة 

إلى إنشاء ٣٦٦ محطة غاز طبيعى على مستوى محافظات الجمهورية.

محمد لطفى  N

مرفت قدرى N

المصرية  البطاطس فى األسواق  انهارت أسعار 
لمزارعى  المستوردة  التقاوى  اسعار  رفع  نتيجة 
المزارعين  تكبد  الى  أدى  الذى  األمر  البطاطس، 
زراعة  لمقاطعة  المزارعين  تدفع  كبيرة  خسائر 
ضبط  حين  إلى  المقبل  العام  البطاطس  محصول 
مستوردى  بأن  الخبراء  أكده  ما  وهذا  األسعار، 
التقاوى هم من قاموا بصناعة األزمة فى غياب حكمة 
المؤسسات المعنية والتى تفتح باب االستيراد على 
العالمية  التجارة  باتفاقيات  االلتزام  بحجة  مصرايه 
ومحاسبة هؤالء  التدخل  بسرعة  الحكومة  مطالبين 
وضبط  األسعار  فى  يتحكمون  الذين  المستوردين 
المستقبل  فى  مشكلة  لحدوث  منًعا  التقاوى  أسعار 
والتصدى لبعض المستوردين الذين يتالعبون بقوت 

الغالبة!
بداية أكد أحمد الشربينى، رئيس جمعية منتجى 
الحالية  البطاطس  محصول  أسعار  أن  البطاطس، 
تكبد المزارعين أكثر من نصف مصروفات مدخالت 
اإلنتاج التى استثمروها فى زراعة البطاطس، حيث 
سجل متوسط سعر الكيلو حاليا قرابة جنيه ونصف 
قرابة  الكيلو  إنتاج  تكلف  الذى  الوقت  فى  الجنيه 
خسارة  معدل  وهو  الجنيه  ونصف  جنيهات  ثالثة 
محصول  زراعة  لمقاطعة  المزارعين  سيدفع  كبير 

البطاطس العام المقبل إلى حين ضبط األسعار.
بداية  قبل  انذار  جرس  بدق  قام  انه  الى  واشار 
األزمة ولكن ال حياة لمن تنادى، مبيًنا ان المزارعين 
تنتابهم حالة من اليأس خاصة بعد رفع العديد من 
رأسها  وعلى  المنوطة  الجهات  لجميع  التوصيات 
وزارة الزراعة وبعد ان اصدر الوزير السيد القصير 
تكليفاته بالبت فى ذلك الملف لم يحدث جديد على 
والفالح  مطالبنا  تنفيذ  بعدم  وفوجئنا  الواقع  ارض 
بيخسر فى الفدان30 الف جنيه. انتاج رهيب السوق 

لم تستوعبه.
وطالب برفع الملف الى الرقابة االدارية متسائال: 
التقاوى هو  باستيراد  يقوم  ان من  المنطق  "هل من 

من يضع شروط استيرادها؟ لم يحدث فى العالم أن 
الفالح يشترى فى اول السنة بـ40 الف جنيه وبعد 
بـ10  التقاوى  يقومون بشراء نفس  اسابيع  مرور 3 
بعضهم  التقاوى  مستوردى  ان  موضحا  جنيه  االف 

يقوم بعملية اغراق فى السوق للتقاوى.
وقال: يجب إقالة مستوردى تقاوى البطاطس من 
الزراعة  بوزارة  الزراعية  الحاصالت  تقاوى  لجنة 
المسلحة  للقوات  البطاطس  تقاوى  استيراد  واسناد 
وتوزيعها على المزارعين بسعر التكلفة وإحالة ملف 

إغراق السوق بالتقاوى إلى الرقابة اإلدارية.
من جانبه قال محمد على فهيم، الخبير الزراعى، 
أستاذ المناخ بمركز البحوث الزراعية، ان البطاطس 
معه  التعامل  ويتم  استراتيجيا  محصوال  أصبحت 
كمية  تستورد  مصر  ان  الى  مشيرا  بشكل سطحى، 
عام  كل  اوروبا  من  البطاطس  تقاوى  من  محددة 
والكمية تكون معروفة مشيرا الى ان ازمة البطاطس 

مستوردو التقاوى هم من صنعوها.
ووجه تساؤال قائال: "لماذا تم رفع اسعار التقاوى 
البطاطس  لمزارعى  الفلكية  القيم  بهذه  المستوردة 
رغم عدم وجود مبرر ال انخفاض فى إنتاج أوروبا وال 
انتم من صنعتموها  األزمة  الدوالر.  فى سعر  زيادة 
والتى  المعنية  المؤسسات  حكمة  عن  غياب  فى 
االلتزام  بحجة  على مصراعيه  االستيراد  باب  تفتح 
باتفاقيات التجارة العالمية ولكن نسوا ان لكل دولة 

الحق فى تنظيم امورها الزراعية.
إال  لهم  هم  ال  التقاوى  مستوردو  واوضح: 
وال  المزارعين  وارزاق  قوت  من  تبقى  ما  استنزاف 
واستحالل  الجشع  سوى  لالسعار  ضابط  أو  رابط 
يحدث  ان  متوقعا  كان  انه  منوها  الناس،  ارزاق 
البداية  فى  التقاوى  بمنع  وقاموا  االنخفاض  هذا 
لتعطيش السوق فيهرول المزارع على الشراء بأعلى 
سعر  بأقل  التقاوى  طرحوا  ذلك  وبعد  ممكن  سعر 
وتحت  أرض  أى  فى  الصيادون  يزرعها  لكى  ممكن 

أى ظروف .

فجر مرض العب النادى االهلى مؤمن زكريا معاناة 
ما يقرب من 2 مليون مصاب بمرض ضمور العضالت 
فى  فرد  من  اكثر  ويصيب  وراثى  مرض  أخطر  ويعد 
االسرة الواحدة، حيث انه ليس له عالج جذرى وينتشر 
إلى  ليؤدى  سريعا  ويتطور  الجسم  جميع عضالت  فى 
وهو  العمر،  منتصف  فى  وفاة  ثم  تامة  حركية  إعاقة 
الضمور،  أمراض  أنواع  من  عشرات  بين  من  واحد 
توفى الكثير من المرضى فى ظل صمت تام من جميع 
على  يتألمون  وشباب  اطفال  والمجتمع.  المسؤلين 
متخصص  مكان  يوجد  وال  الجميع  من  ومسمع  مرأى 
لرعايتهم مطالبين بإنشاء مستشفى متخصص مشابه 
انه ال  وتزويده بأحدث وحدة تشخصيات جينية حيث 
يوجد مكان فى مصر لرعاية مرضى ضمور العضالت 
وال مدرجون على العالج على نفقة الدولة وال التأمين 
الصحى، وتوجد قرارات وزارية تفيد بأنهم ليسوا من 
كانوا  قصير  وقت  وإلى  الصحة  وزارة  اولويات  ضمن 

ليسوا من فئة ذوى االحتياجات الخاصة.
الحملة  مؤسس  الحبشى  حجاج  اسامة  أكد  بداية 
الرسمية لمرضى ضمور العضالت ان المرض هو احد 
مؤلمة  واعراضه  الصعبة  والوراثية  الجينية  االمراض 
االعراض  زيادة  فى  ويستمر  حوله  هم  ولمن  للمريض 
حتى ضعف القلب والتنفس بسبب قلة الرعاية وضياع 
حقه فى التشخيص حيث ال يوجد فى مصر مكان بعينه 
ضمور  مريض  فيصبح  العضالت  ضمور  لتشخيص 
الى  مركز  ومن  مكان  الى  مكان  من  يسافر  العضالت 
جينى  المرض  والن  حالته  تشخيص  عن  بحثا  مركز 
فالبد من عمل تحاليل جينات والكثر من جين لمعرفة 
نوع المرض ويكون تكلفة التحاليل تصل 4000 االالف 

جنيها.
لعالج  مكان  بتجهيز  الصحة  وزارة  وعود  واوضح: 
تنفيذها،  من  والبد  كثيرا  تأخرت  العضالت  ضمور 
مشيرا الى ان هذا المرض عبارة عن خلل جينى نتيجة 
طفرات وراثية يؤدى إلى تكسر العضالت وانشطارها، 
مما يتسبب فى أضرار بالغة تعمل على تكسر العضالت 
وضمورها تدريجيا ويفقد المريض القدرة على الحركة 
القلب  عضالت  الى  االنواع  بعض  فى  ويصل  تماما 
والتنفس ويتوفى المريض بسبب عدم وجود رعاية طبية 

واماكن مخصصة لرعاية هذا المرض.
يسمى  التشخيص  من  جزءا  هناك  أن  الى  واشار 
تحليل عينة عضلة بحوالى 3500 جنيه وهذه االسعار 
انه  المفترض  من  الذى  امبابة  اطفال  شلل  معهد  فى 
ورسم  العضالت  رسم  الى  باالضافة  للحكومة  تابع 
ان  الى  باالضافة   CBK وتحليل  القلب  واشعة  القلب 
وال  البعيدة  المحافظات  من  يكون  ممكن  المريض 

يستطيع تحريك نفسه .
تترك  لماذا  الصحة  "وزارة  قائال:  تساؤال  ووجه 
فمعظم  العالج  فى  حقهم  بضياع  وتقوم  المرضى 
اى قسم المراض  بها  ليس  الصحة  وزارة  مستشفيات 
ال  االعصاب  اطباء  من  العظمى  والغالبية  العضالت، 
ال  االحيان  بعض  فى  بل  المرض  عن  شىء  اى  تعرف 
ويوجد  الضمور  مرضى  المستشفيات  بعض  تستقبل 
المستشفيات بسبب  ابواب  امام  توفيت  اكثر من حالة 
الضعف العام فى التنفس والقلب، وكانوا يحتاجون الى 

الرعاية وتوفوا لعدم سماح المستشفى للحالة بالدخول 
ورفضوا استقبالها.

وتابع: ال يوجد فى اى من المستشفيات الحكومية 
اطباء متخصصون للعالج الطبيعى والتأهيلى لمرضى 
الصحية  الرعاية  قلة  من  ويموتون  العضالت  ضمور 
باالضافة الى ضياع حقهم فى معاش ويتعرضون لقهر 
من الدولة من كل النواحى، ومعظم المرضى ال يتقاضى 
كل  من  للمريض  تدمير  وهذا  جنيها   320 معاش  اال 
النواحى حيث يصبح بال دخل شهرى يتناسب مع حجم 
مصاريفه على العالج فيجلس المريض فى المنزل مع 
قلة االمكانيات وبالتالى »حالته بتدهور ويتوفى مبكرا«.
وتابع: مريض ضمور العضالت ال تعترف الدولة بانه 
من المعاقين وال يتاح له استخراج شهادة تأهيل ويترتب 
وسيلة  من  ويحرم  وظيفة 5%  من  حرمانه  ذلك  على 

مواصالت مجهزة "سيارات المعاقين".
من جانبه قال محمد مختار باحث قانونى ومدرب 
االعاقة:  ذوى  االشخاص  معتمد متخصص فى حقوق 
مرضى ضمور العضالت مطلبهم االول الحق فى الحياة 
بتبدأ  متطورة  ولكنها  ثابتة  ليست  لديهم  االعاقة  ألن 
عضالت  بضمور  وتنتهى  األطراف  عضالت  بضمور 

التنفس والقلب وبالتالى الوفاة.
ضمور  مرضى  محاوالت  كل  باءت  وأضاف: 
بتوفير مستشفى  بالفشل، مناشدا الحكومة  العضالت 
متخصص وعالج على نفقة الدوله رغم ان حجم هذا 
المرض منتشر بشكل كبير نظرا الن به طفرات وراثية 
ويكثر انتشاره باالقاليم نظرا لزواج االقارب ولصعوبه 
التحاليل الالزمة والعالج الرتفاع ثمنها  الحصول على 
باالمكانيات  ومجهزه  مخصصه  اماكن  وجود  وعدم 

لتوفير تلك التحاليل.
لسنه  المصرى  الدستور  ان  من  بالرغم  واوضح: 
2014 فى الماده 81 الزم الدولة بحقوق ذوى االعاقة 
زال حبرا  ال  انه  اال  العالج  وتوفير  الصحة  بينها  ومن 
فى سبيل  تنفيذية  اى خطوه  اتخاذ  يتم  ولم  ورق  على 
بها والخطوات  التى قمنا  المحاوالت  تحقيقه رغم كل 

التى اتخذناها فى سبيل ذلك وكان من بينها االجتماع 
بأحدث  وتجهيزه  خاص  مستشفى  بعمل  والمطالبة 
وجود  عدم  الرد  وكان  والعالج  التشخيص  وسائل 

ميزانية مخصصة لهذا الشأن.
وتابع: مرضى الضمور يلتمسون من الرئيس عبد 
خاص  مستشفى  بإنشاء  التوجيه  السيسى  الفتاح 
تقنيات  بأحدث  وتجهيزه  العضالت  بمرضى ضمور 

توفير  على  والعمل  المبكر  واالكتشاف  الكشف 
نظرا  الصحى  التامين  مظله  ضمن  عالج 

ضمور  إدراج  عن  فضال  ثمنه  الرتفاع 
العضالت داخل بروتوكول العالج على 

الوزارى  القرار  ضمن  الدولة،  نفقة 
رقم ٢٩٠ لعام ٢٠١٠.

يسمى  ما  يوجد  ال  بأنه  ونوه 
تكميلى  طب  أو  بالحجامة  بالعالج 
ومرض  العضالت  ضمور  لعالج 
 A l S اسمه  زكريا  مؤمن  الالعب 
او التهاب جذور األعصاب الجانبى 
بتوفير  مطالبا  عالج  له  وليس 
مراكز عالج طبيعى مؤهلة للتعامل 
مع  بالتعاون  المرض  هذا  مع 
منظمات المجتمع المدنى فضال 
المساعدة  االجهزة  توفير  عن 
على الحركة كالكراسى المتحركة 
العادية والكهربائية او اى اجهزة 
إجراءات  وتسهيل  بديلة  اخرى 

استيرادها.
وجهت  متصل  صعيد  وعلى 
عضو  فهمى  ناجية  الدكتورة 
لمرضى  المصرية  الجمعية 
العضالت استغاثة عاجلة قائلة: 

لهؤالء  الدولة  تستجيب  "متى 
العضالت  ضمور  عالج  المرضى 

دوشن  العضالت  ضمور  وعالج  الشوكى 
لضمور  ادوية  ثالثة  موت  او  حياة  مرض 
لضمور  ادوية  واربعة  الشوكى  العضالت 
عليها  العالمية  الموافقة  تم  دوشن  العضالت 
ومازال المئات من اطفال مصر يموتون سنويا 
ومحرومين من تلك االدوية اال يوجد فى مصر 
هؤالء  وينقذ  االدوية  تلك  على  يتفاوض  من 

االطفال؟".
تكمن  مطالبهم  المرضى  هؤالء  واوضحت: 
فى الحق فى الرعاية والعالج كما نص الدستور 
مبينة ان مرض ضمور العضالت الشوكى ظهر 
وافقت  "سبينرازا"  اسم  يحمل  فعال  عالج  له 
بعض  وقامت  العالمية  الصحة  منظمة  عليه 
العالج  باستيرادهويتم  واالوروبية  العربية  الدول 

أن  الموت موضحة  من  االطفال  وانقاذ  حاليا  به 
االطفال يعانون بسبب عدم توفير العالج فى مصر 

ويجب توفير العالج ألطفال ضمور العضالت.

مزارعو البطاطس فى ورطة 
بسبب مافيا احتكار التقاوى

مرض الالعب مؤمن زكريا يفجر
 معاناة 2 مليون مريض بالضمور العضلى

أسامة حجاج: وعود وزارة الصحة 
بتجهيز مكان لعالج ضمور العضالت 

تأخرت كثيًرا وال بد من تنفيذها

محمد مختار: حقوق ذوى 
اإلعاقه ما زالت حبًرا على ورق
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الساخنة  والملفات  واألزمات  بالغيوم  ملبدة  عربية  أجواء  وسط 
االربعاء  اليوم  تعقد  برمتها،  المنطقة  استقرار  تهدد  باتت  التى 
مستوى  على  العربية  الدول  جامعة  لمجلس   )154( ال��دورة  اعمال 
وزراء الخارجية العرب برئاسة فلسطين خلًفا لسلطنة عمان الرئيس 

الحالى للمجلس. 
الدائمين  المندوبين  اجتماعات  نتائج  العربى  ال��وزارى  ويناقش 
فيما  للوزارى  تحضيرا  الماضيين  اليومين  مدى  على  عقدت  التى 
واالقتصادية  السياسية  المشترك  العربى  العمل  بقضايا  يتعلق 

واالجتماعية.
وصرح السفير حسام زكى، األمين العام المساعد لدى الجامعة 
العربية، بأن مشروع جدول األعمال المطروح على المجلس يتضمن 
عددا من البنود السياسية األمنية واالجتماعية والصحية واإلدارية 
العربى المشترك، وفى مقدمتها تطورات القضية  العمل  التى تهم 
الفلسطينية فى ضوء المستجدات التى شهدتها التطورات االخيرة .
فى  واإليرانية  التركية  التدخالت  أيضا  المجلس  سيناقش  كما 
وبقية  ليبيا  فى  الوضع  وتطورات  العربية،  للدول  الداخلية  الشئون 
موضوعات  جانب  ال��ى  العربية  الساحة  على  السياسية  األزم��ات 
اجتماعية وصحية منها التعاون العربى فى مجال التصدى لجائحة 
لمناهضة  واالستجابة  للوقاية  العربية  واالستراتيجية   ، كوفيد19 
كافة أشكال العنف فى وضع اللجوء والنزوح وخاصة العنف الجنسى 
ضد النساء والفتيات، ودراسة عربية حول العنف المسلط ضد كبار 
السن، وكذلك مناقشة بنود تتعلق بالشئون المالية واإلدارية ويشتمل 

على تجديد تعيين أمناء عامين مساعدين لجامعة الدول العربية.
العربى  الدعم  تأكيد  ال��وزارى  خالل  سيتم  أنه  النهار"  وعلمت" 
للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية والقرارات ذات 
الصلة والتأكيد على عروبة القدس ورفض افتتاح سفارات اجنبية 
فى القدس وآخرها افتتاح كل من كوسوفو وصربيا سفاراٍت لهما 
فى مدينة القدس المحتلة؛ باعتبار أن هذا اإلجراء باطل ومخالف 
لقرارات الشرعية الدولية وللقانون الدولى وقرارات مجلس األمن 

تحت  كونها  القدس  لمدينة  نقل سفاراتها  الدول  على  تحظر  التى 
الذى  لعام 1980   478 القرار  وبخاصة  عام 1967،  منذ  االحتالل 
يحظر على الدول إقامة بعثات دبلوماسية فى القدس، ويرفض أى 

إجراءات من شأنها تغيير الوضعية القانونية للمدينة.
وكذلك التأكيد مجدًدا على الموقف الثابت للجامعة والذى يعتبر 
المجتمع  يرغب  ال��ذى  التفاوض  موضوعات  أحد  هى  القدس  أن 
الدولى فى تحقيقه بين الجانبين الفلسطينى واالسرائيلى ويتعنت 
تجاهل  الدولتين  تلك  مثل  ال��دول  بعض  مساعى  وأن  األخير،  فيه 
القرارات الدولية واستباق نتائج التفاوض تمثل عماًل خاطئًا وغير 
قانونى ويعرقل بشدة فرص التوصل إلى سالم حقيقى قائم على حل 

الدولتين على أساس خطوط 4 يونيو.1967 
الفلسطينى  االنقسام  ان��ه��اء  ض���رورة  على  التأكيد  سيتم  كما 
وضرورة تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بما فى ذلك الترحيب 
العامين للفصائل الفلسطينية مؤخرا والذى  بنتائج اجتماع األمناء 
الصف  توحيد  نحو  إيجابية  خ��ط��وة  العربية  الجامعة  اعتبرته 
الفلسطينى، واالتفاق على أولويات العمل السياسى الفلسطينى فى 
المرحلة الُمقبلة، تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل 

الشرعى والوحيد للشعب الفلسطينى.
لمخططات  العربى  الرفض  تأكيد  ال��وزارى  وكذلك سيتم خالل 
مبادئ  مع  تتفق  ال  مطروحة  حلول  أى  أو  القرن،  ولصفقة  الضم 
الشرعية الدولية والقانون الدولى وصيغة حل الدولتين التى تحظى 

بإجماع دولى وتأييد من األمم المتحدة.
ومن المقرر ان يخرج االجتماع بنتائج تؤكد على ضرورة تكثيف 
الجهود من اجل التوصل للحل السياسى لألزمات فى سوريا وليبيا 
واليمن ورفض كافة أشكال التدخالت الخارجية التركية واإليرانية 
فى الشئون الداخلية للدول العربية وكذلك ادانة التدخالت التركية 

السافرة فى شمال العراق وفى ليبيا .

من سيئ ألسوأ تسير األوضاع فى اليمن وسط 
براثن  م��ن  اليمن  إن��ق��اذ  ف��ى  وع��رب��ى  أم��م��ى  فشل 
إيرانيا،  المدعومة  االنقالبية  الحوثيين  ميليشيات 
إلطالة  بالتواطؤ  المتحدة  لألمم  يمنية  واتهامات 
أمد األزمة فى البالد، مما بات يهدد استقرار دول 
المنطقة خاصة فى ظل استخدام الحوثيين الحديدة 
واستقرار  أمن  وضد  اليمن  داخل  جرائمهم  لتنفيذ 

السعودية .
الخارجية  وزارة  ان��ت��ق��دت  ال��ص��دد  ه���ذا  وف���ى 
استمرار  أن  مؤكدة  المتحدة،  األم��م  دور  اليمنية، 
عمل بعثة األمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، فى 
 " بات  الحوثية،  الميليشيات  قبل  من  تقييدها  ظل 

أمًرا غير مجد.
وقالت الخارجية اليمنية على صفحتها الرسمية 
لدعم  المتحدة  األم��م  بعثة  "أصبحت  تويتر،  عبر 
الميليشيات  رحمة  وتحت  مقيدة  الحديدة  اتفاق 

الحوثية، وبات استمرار عملها فى ظل هذا الوضع 
أمًرا غير مجد!"

إلى  األممية  البعثة  مقر  بنقل  مجددا  وطالبت 
البعثة  عمل  وتأمين  ال��ح��دي��دة،  ف��ى  محايد  مكان 
المحددة  لواليتها  البعثة  تنفيذ  يضمن  بما  األممية 
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واتهمت ميليشيا الحوثى باالستمرار" فى تقويض 
البعثة  وع��م��ل  ال��ح��دي��دة  ات��ف��اق  مقتضيات  تنفيذ 
األممية وتقييد حريتها وحركتها ورفض إزالة األلغام 
أو فتح الممرات اإلنسانية أو السماح لدوريات األمم 

المتحدة بالتحرك داخل المدينة".
وأشارت الخارجية اليمنية إلى أن البعثة األممية 
الحوثيين  استهداف  ف��ى  التحقيق  م��ن  تتمكن  ل��م 
لضابط االرتباط الحكومى العقيد محمد الصليحى، 
.وأضافت  البعثة  بحماية  يحظى  أن  يفترض  الذى 
ان الحوثيين رفضوا" التحقيق وقاموا بتفجير نقطة 

أى  لتقويض  االس��ت��ه��داف  فيها  ت��م  التى  المراقبة 
عملية تحقيق من قبل األمم المتحدة "

وتابعت" تطالب الحكومة اليمنية بضرورة التحقيق 
الشفاف والشامل فى االستهداف اإلجرامى للعقيد 

الصليحى".
فى  باالستمرار  الحوثى  ميليشيات  اتهمت  كما 
"استخدام الحديدة كمنصة لهجمات الطائرات بدون 
بعد، وكذا  والمسيرة عن  المفخخة  وال��زوارق  طيار 
محافظتى  فى  للتحشيد  الحديدة  اتفاق  استغالل 

الجوف ومأرب".
وتيرة  تصاعد  ال��ى  اليمنية  الخارجية  ولفتت 
النار  إطالق  لوقف  الحوثية  الميليشيات  خروقات 
فى الحديدة بشكل كبير، وقالت ان الخروقات بلغت 
خالل شهر يوليو الماضى )7378( خرقا نتج عنها 
14 شهيدا  بينهم  97 شخصا  بلغت  بشرية  خسائر 

و83 جريحا منهم 3 مدنيين."

وفى غضون ذلك كشفت هيئة حقوقية يمنية عن 
تفجير ميليشيا الحوثى 810 منازل فى17 محافظة 
يمنية، لمواطنين معارضين لها، وذلك خالل الفترة 

من 1 سبتمبر 2014  وحتى 30 يونيو 2020م.
المنازل  تفجير  لضحايا  المدنية  الهيئة  واعلنت 
ان محافظة تعز احتلت المرتبة االولى بعدد المنازل 
بلغت  والتى  منها  االسر  وتشريد  تفجيرها  تم  التى 
)149( منزال، تلتها محافظة البيضاء بتفجير )124( 

منزال، ثم محافظة إب بتفجير)120( منزال.
ميليشيا  فجرتها  التى  المنازل  بقية  وت��وزع��ت 
على  الموثقة  ع��دده��ا  حسب  بالترتيب  ال��ح��وث��ى 
الضالع،  صنعاء،  ذم���ار،  لحج،  حجة،  محافظات 
م���أرب، ال��ج��وف، ع��م��ران، ش��ب��وة ال��ح��دي��دة، أبين، 

وصعدة.

احلوثيون يستغلون »احلديدة« لتنفيذ هجمات بالطائرات بدون طيار

تأكيد عربى على رفض مخطط الضم 
اإلسرائيلى وضرورة إنهاء االنقسام الفلسطينى

ملفات ساخنة أمام اجتماع وزراء اخلارجية العرب

الفصائل الفلسطينية تتفق على إنهاء 
االنقسام وتشكيل جلنة لقيادة املقاومة

أكد أمناء الفصائل الفلسطينية رفض جميع المشروعات الساعية 
ومقدساتها  بالقدس  مساس  وأى  الفلسطينية،  القضية  لتصفية 

المسيحية واإلسالمية.
األرض  كامل  على  الفلسطينية  الدولة  إقامة  الفصائل  وأك��دت 
االنقسام  إنهاء  القدس، من خالل اإلسراع فى  المحتلة وعاصمتها 
نظام  ظل  فى  التعايش  ض��رورة  على  واتفقت  المصالحة،  وتحقيق 
التداول  مبدأ  وترسيخ  واح��دة،  وسلطة  واح��د،  ديمقراطى  سياسى 
السلمى للسلطة من خالل االنتخابات الحرة والنزيهة، وفق التمثيل 

النسبى الكامل.
جاء ذلك فى البيان الختامى الصادر عن اجتماع األمناء برئاسة 
الرئيس الفلسطينى، محمود عباس، فى مقر الرئاسة بمدينة رام الله، 
بمشاركة  كونفرانس«،  »فيديو  عبر  بيروت،  اللبنانية  العاصمة  وفى 
أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واللجنة المركزية لحركة 
الوزراء، وشخصيات مستقلة،  الرئيس، وعدد من  فتح، ومستشارى 
حماس  حركتى  من  وأعضاء  محمد حسين،  للقدس  العام  والمفتى 

والجهاد.
لوضع  وطنية  من شخصيات  لجنة  تشكيل  الفصائل  أمناء  وقرر 
رؤية استراتيجية لتحقيق إنهاء االنقسام والمصالحة والشراكة خالل 
مدة ال تتجاوز 5 أسابيع، تقدم توصياتها للجلسة المرتقبة للمجلس 

المركزى الفلسطينى.
وأعلن االجتماع، فى بيان تاله أمين سر اللجنة المركزية ل�»فتح«، 
اللواء جبريل الرجوب، أنه تم االتفاق على تشكيل لجنة وطنية موحدة 
لقيادة المقاومة الشعبية الشاملة، توفر لها اللجنة التنفيذية جميع 
االحتياجات الالزمة الستمرارها، كما تم التوافق على وسائل وآليات 
النضال لمواجهة االحتالل وفق المواثيق الدولية، كما تم االتفاق على 
دفاًعا عن  للمرحلة  أنسب  الشعبية كخيار  المقاومة  وتفعيل  تطوير 

الحقوق الفلسطينية فى مواجهة االحتالل.

بالواليات  يقبل  ل��ن  إن��ه  الفلسطينى  الرئيس  ق��ال  جانبه،  م��ن 
داعًيا  بخطتها،  أو  السالم  مفاوضات  فى  وحيًدا  وسيًطا  المتحدة 
السالم  بمبادرة  التزامها  على  التأكيد  إع��ادة  إل��ى  العربية  ال��دول 
اجتماع  خ��الل  موقفها  ستطرح  فلسطين  أن  إل��ى  مشيًرا  العربية، 
الجامعة العربية برئاستها خالل الشهر الجارى، داعًيا الفصائل إلى 
حوار وطنى شامل، كما دعا حركتى فتح وحماس إلى حوار إلقرار 
آليات إنهاء االنقسام، مشدًدا على أن منظمة التحرير الفلسطينية 

الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطينى.
الدول  لجامعة  العام  األمين  أبوالغيط،  أحمد  رحب  جانبه  من 
للفصائل  العامين  األم��ن��اء  اجتماع  بُمخرجات  السبت،  العربية، 
تقنية  عبر  وب��ي��روت  الله  ب��رام  الخميس  انعقد  ال��ذى  الفلسطينية 
أن  م��ؤك��ًدا  ع��ب��اس،  محمود  الرئيس  برئاسة  الفيديوكونفرانس، 
االجتماع ُيعد خطوة إيجابية نحو توحيد الصف الفلسطينى، واالتفاق 
على أولويات العمل السياسى الفلسطينى فى المرحلة الُمقبلة، تحت 
مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعى والوحيد للشعب 

الفلسطينى.
العربية عن  الدول  لجامعة  العامة  باألمانة  ونقل مصدر مسئول 
وحاسمة  مفصلية  خطوًة  ُيعد  االنقسام  إنهاء  إن  قوله  أبوالغيط 
بسببه،  كثيًرا  عانت  التى  الفلسطينية  القضية  بمصير  يتعلق  فيما 
هذه  فى  المسئولة  وقيادته  أبومازن  الرئيس  مبادرة  تقديره  مؤكًدا 
اللحظة الهامة من تاريخ القضية الفلسطينية، وما يقوم به من جهٍد 
مشهود من أجل إنهاء االنقسام البغيض وتمهيد الطريق نحو تحقيق 
مشتركة  استراتيجية  على  الفلسطينيين  كلمة  وتوحيد  المصالحة 
إلنهاء االحتالل وإقامة الدولة المستقلة، المتواصلة جغرافًيا والقابلة 
للبقاء، على حدود الرابع من يونيو 67، وعاصمتها القدس الشرقية.

منى عبد الغني N

هالة شيحة  N

أوروبا تواجه االبتزاز التركى فى اليونان بالعقوبات
فى ظل التوتر بين البلدين أكدت اليونان 
أنها تعزز وجودها األمنى عند الحدود مع 
تركيا بإرسال قوات إلى المنطقة تحسًبا 
لموجة لجوء جديدة، معربة عن تخوفها 
من أن تستعمل أنقرة ورقة الالجئين من 

أجل "ابتزاز" دول االتحاد األوروبى.
اليونانى  ال��ه��ج��رة  وزي���ر  ن��ائ��ب  وح���ذر 
جيورجوس كوموتساكوس فى تصريحات 
قد  أنقرة  أن  من  لألنباء  "سكاى"  لوكالة 
للضغط  ابتزاز  ورقة  الالجئين  تستخدم 
ع��ل��ى االت��ح��اد األوروب������ى، ل��ع��دم ف��رض 
نزاع بشأن  تركيا، فى ظل  عقوبات على 
البحر  ش��رق  فى  تركية  تنقيب  عمليات 
تعتبرها  التى  المنطقة  وهى  المتوسط، 
الخالصة.  االقتصادية  منطقتها  اليونان 
"مستعدون  إن��ن��ا  ك��وم��وت��س��اك��وس  وق���ال 
تعلق  ولم  م��ارس".  فى  فعلنا  كما  وسنرد 

تركيا على هذه المخاوف اليونانية.
ك���ان ال��رئ��ي��س ال��ت��رك��ى رج���ب طيب 
أردوغان قد أعلن فتح الحدود مع اليونان 
ف��ى م���ارس، م��ا أدى إل��ى وص���ول آالف 
لالتحاد  للعبور  الحدود  إلى  المهاجرين 

األوروبى عبر اليونان.
لمنع  يونانية  أمنية  ق���وات  نشر  وت��م 
األشخاص من الدخول فى ذلك الوقت. 
األوروب��ي��ة  المفوضية  رئيسة  وش��ك��رت 
أورزوال فون دير الين على إثرها اليونان 
كما  ألوروب����ا.  ال��واق��ى"  "ال����ذراع  لكونها 
ت��م��رك��زت وك��ال��ة ف��رون��ت��ك��س األوروب���ي���ة 

للحدود على الحدود اليونانية التركية.
الكالمية  ال��ح��رب  تصاعدت  وحاليا 
حلف شمال  فى  العضوين  الدولتين  بين 

األطلسى )الناتو(، حيث تدعى كل منهما 
نفس  فى  الغاز  عن  التنقيب  فى  بحقها 
الجزء من شرق البحر المتوسط. وزادت 
حدة المواجهة بين أنقرة وأثينا مع إرسال 
المياه  مناطق  فى  للتنقيب  سفًنا  تركيا 
المتنازع عليها. كما أرسلت دول االتحاد 
لمساعدة  المنطقة  إلى  سفًنا  األوروب��ى 
كل  وتجرى  مطالبها.  دع��م  فى  اليونان 
من تركيا واليونان مناورات عسكرية فى 
المنطقة تشارك فيها فرقاطات وطائرات 
م��رارًا  األوروب��ى  االتحاد  وح��ّض  مقاتلة. 
عن  التنقيب  أنشطة  وق��ف  على  تركيا 
الغاز، مهّدًدا بفرض عقوبات على أنقرة 

إذا رفضت حّل النزاع بالحوار.
فى  الخارجّية  السياسة  مسئول  وقال 

االّتحاد األوروبى جوزيب بوريل إّنه ما لم 
الكتلة  فإّن  محادثات،  فى  تركيا  تنخرط 
ستضع قائمة بمزيد من العقوبات خالل 
و25   24 فى  األوروب��ى  للمجلس  اجتماع 

سبتمبر.
"تقّوض"  تركيا  إّن  ميتسوتاكيس  وقال 
اإلقليمى  األمن  وتعّرض  الدولى  القانون 
"ل��ل��خ��ط��ر" ع��ب��ر س��ع��ي��ه��ا إل���ى "ت��ب��دي��ل" 

الجغرافيا.
االتحاد  ق��ادة  يتخذ  أن  المتوقع  وم��ن 
األوروبى قرارا بشأن فرض عقوبات على 
 24 يومى  المرتقبة  قمتهم  خ��الل  تركيا 

و25 سبتمبر الجارى.
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بعد استضافة املغرب جلساته التمهيدية :

مؤامرات تركيا تنسف احلوار الليبى-الليبى
هالة شيحة

Hala4shiha@yahoo.com

فى  األوض��اع  تفاقم  ليبية من  ح��ذرت مصادر 
على  والفوضى  اإلره���اب  تفشى  ظل  فى  البالد 
المجلس  لرئيس  المسلحة  الميليشيات  أي��دى 
اردوغان  السراج واستمرار حليفه  الرئاسى فايز 
فى اغراق البالد بالمرتزقة والدواعش؛ مما يعوق 
بشكل كبير كافة الفرص الرامية لتحقيق الوفاق 

الليبى الليبى.
واك���د ع��ز ال��ع��رب أب��و ال��ق��اس��م، رئ��ي��س لجنة 
الشئون العربية واإلفريقية باتحاد القبائل الليبية، 
تهدد  وال��س��راج  تركيا  م��ؤام��رات  أن  ال��ن��ه��ار،"  ل��� 
بإفشال أى فرصة للحوار الليبى الليبى وتعصف 
بالمبادرات التى أطلقت بالقاهرة او مؤتمر برلين 
او فى المغرب مؤخرا الستئناف حوار ليبى ليبى 
بدال من عسكرة  لحل سياسى  التوصل  اجل  من 
الليبيين خسائر  أمدها وكبدت  التى طال  األزمة 
فادحة فى ظل استمرار األطماع التى حولت ليبيا 

لساحة صراع دولى".
وقد شهدت المغرب خالل اليومين الماضيين 
الليبى- السياسى  ال��ح��وار  م��ن  األول���ى  الجلسة 
الليبى فى منتجع بوزنيقة التى التقى خاللها وفدا 
مجلسى النواب والدولة فى المغرب، فى اجتماع 
فيه  تشارك  جنيف  فى  ق��ادم  الجتماٍع  تمهيدى 

لجنةُ الحوار من مجلسى النواب والدولة.
أملها فى استئناف  ليبية عن  واعربت مصادر 
آمن  بلد  فى  الشعب  تطلعات  يحقق  ليبى  ح��وار 

مستقر.
الجلسة  خ��الل  الليبيون  المفاوضون  وأش���اد 
ال��ص��ادق  وح��رص��ه  ال��م��غ��رب  ب���دور  التمهيدية 
لألزمة  حل  إليجاد  األخ��وى  المناخ  توفير  على 
السياسى  االستقرار  يحقق  توافق  عبر  الليبية 

واالقتصادى الليبى.
وعّبروا عن رغبتهم الصادقة فى تحقيق توافق 

إليصال ليببا إلى بر األمان.

ال���دول  ب���دور  الليبيان  ال��ط��رف��ان  اش���اد  ك��م��ا 
الشقيقة والصديقة وبعثة األمم المتحدة لتحقيق 

االستقرار فى ليبيا.
الليبية،  الليبية-  المحادثات  انطالق  وقبيل 
السراج  فايز  الليبية  الوفاق  حكومة  رئيس  توجه 
إلى تركيا حيث التقى الرئيس التركى رجب طيب 

أردوغان.
الخارجية  وزي���ر  ب��وري��ط��ة  ن��اص��ر  افتتح  وق��د 
المغرب يفسح  أن  الليبى مؤكدا  الحوار  المغربى 
الى  مشيرا  ت��دخ��ل،  ب��دون  ليبى  ل��ح��وار  المجال 
دم��ارا  خلف  ليبيا  فى  األرض  على  ال��ص��راع  أن 
كافة  تجاوز  على  الليبيين  قدرة  موضحا  واسعا، 

الصعوبات، ودعاهم إلى تغليب روح المسئولية.
تمر  ليبيا  ان  ال��رئ��اس��ى  المجلس  وف��د  وق��ال 
بأزمات اقتصادية وسياسية وأمنية، وسنسعى مع 

مجلس النواب لتفادى حرب جديدة.
النواب  لمجلس  اإلعالمى  المستشار  وكشف 
الليبى فتحى المريمى أن اجتماع جنيف المرتقب 
النواب  مجلسى  من  الحوار  لجنة  فيه  ستشارك 
والدولة، باإلضافة ألعضاء لجان الحوار الذين تم 

اختيارهم من قبل البعثة األممية وفقا لمخرجات 
سواء  طرحها  تم  التى  والمبادرات  برلين  مؤتمر 

إعالن القاهرة أو مبادرة رئيس مجلس النواب.
 وقف اطالق النار وإخراج المقاتلين األجانب

خالل  سيجرى  أن��ه  إل��ى  المريمى  أش��ار  كما 
االجتماع التأكيد على وقف إطالق النار وإخراج 
القوات  رأسها  وعلى  ليبيا  من  األجنبية  القوات 

التركية والجماعات اإلرهابية والمرتزقة.
وأضاف أنه سيتم كذلك مناقشة إعادة هيكلة 
أجسام الدولة من مجلس رئاسى وحكومة من أجل 

توحيد مؤسسات الدولة المالية واالقتصادية.
ولم يقترح المغرب أى مبادرة للحل فى ليبيا، 
ألنه يعتبر أن هذا الدور منوط بالليبيين وحدهم.
الجديدة  الجولة  تحسم  أن  المفترض  وم��ن 
مهمة توزيع المناصب السيادية بين طرفى النزاع. 
القاسم على ضرورة وقف  أبو  العرب  وشدد عز 
إرسال مرتزقة تركيا وأسلحتها لألراضى الليبية 
ووقف  الليبى  التوافق  لتحقيق  أساسى  كشرط 
وقطر  أنقرة  أشعلته  الذى  والصراع  الدم  نزيف 

على األراضى الليبية .

السراج عقيلة صالح محمد السادس

أبوالغيط أبومازن السيسي
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أخبار البنوك
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البنك األهلى يوقع اتفاقية متويل بـ800 
مليون يورو مع »االستثمار األوروبى«

اتفاقية تعاون بني بنك مصر والشركة 
املصرية لضمان الصادرات

إدراج البنك التجارى الدولى مبؤشر 
عاملى للعام اخلامس 

وّقع البنك األهلى المصرى اتفاقية تمويل مع بنك االستثمار 
األوروبى، يحصل بموجبها على 800 مليون يورو؛ بهدف إعادة 

إقراضها فى السوق المحلية.
قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك األهلى 
حيث  من  ا  تاريخًيّ األكبر  تعد  التمويل  اتفاقية  إن  المصرى، 

القيمة التى يتم توجيهها لبلد خارج نطاق االتحاد األوروبى.
األوروب��ى  االستثمار  بنك  تمويل  من  الهدف  أن  وأض��اف 

السوق  فى  السيولة  ضخ  هو 
ل���ل���م���ش���روع���ات ال��ص��غ��ي��رة 
لدعم  المصرية؛  والمتوسطة 
موقف السيولة لديها لمواجهة 

جائحة كوفيد- 19.
حجم  أن  الفتوح  أب��و  وذك��ر 
ال��ج��ي��د م���ن بنك  ال��ت��م��وي��ل 
ثقة  ُيظهر  األوروبى  االستثمار 

قوية فى مستقبل االقتصاد المصرى، وأنه سوف يتعافى فى 
أسرع وقت ممكن.

على  الماضى،  يوليو  فى  األوروب��ى،  االستثمار  بنك  وواف��ق 
لتمويل  يورو  مليون   800 بقيمة  األهلى  البنك  لصالح  قرض 
من  تفويض  إط��ار  فى  والمتوسطة،  الصغيرة  المشروعات 

االتحاد األوروبى– لإلقراض الخارجى.
وق���ال ب��ن��ك االس��ت��ث��م��ار األوروب�����ى إن ال��ت��م��وي��ل مخصص 
ألزم��ة  استجابة  الحجم؛  ومتوسطة  الصغيرة  للمؤسسات 

فيروس كورونا والتى تؤثر على الشركات الخاصة.
وأضاف أن البنك األهلى سيقوم من خالله بتمويل المشاريع 
الصغيرة والمتوسطة، بما فى ذلك زيادة احتياجات رأس المال 

العامل فى فترة تأثير كوفيد- 19.
تمويل  وافق مؤخًرا على  األوروب��ى  االسثمار  بنك  أن  ُيذكر 
بحثه  بجانب  دوالر،  مليون   100 بنحو  القاهرة  بنك  لصالح 
حالًيا الموافقة على تمويل لصالح بنك مصر بنحو 750 مليون 
يورو؛ بهدف تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الخاصة فى 

مصر لمواجهة أزمة الجائحة.

ال��دول��ى ع��ن اخ��ت��ي��اره وإدراج����ه بمؤشر   ال��ت��ج��ارى  أع��ل��ن البنك 
بمثابة  يعد  والذى  التوالى،  على  الخامس  للعام    »FTSE4Good«
شهادة على جهود البنك المتواصلة لدمج معايير االستدامة بجميع 
عملياته ومواءمتها مع أفضل الممارسات الدولية المتعارف عليها فى 

مجاالت االستدامة البيئية واالجتماعية والحوكمة.
ووفقا للبيان الصادر من البنك التجارى الدولى، تم إطالق مؤشر  
 FTSE« مؤسسة  جانب  من   2001 ع��ام  فى    »FTSE4Good«
المالية  المؤشرات  وتطوير  إع��داد  فى  المتخصصة    »RuSSEll

األكثر  الشركات  أداء  وقياس  تقييم  إلى  المؤشر  ويهدف  العالمية، 
ومعايير  واالجتماعية  البيئية  الممارسات  أفضل  بتطبيق  التزاًما 
مدى  على  بناًء  للمؤشر  المكونة  الشركات  اختيار  ويتم  الحوكمة، 
البيئية  بالممارسات  الخاصة  التوجيهات  وتطبيق  بدمج  التزامها 

واالج��ت��م��اع��ي��ة وال��ح��وك��م��ة وف��ًق��ا 
للمعايير الدولية المتعارف عليها 

فى تلك المجاالت.
وأع����رب ه��ش��ام ع��ز ال��ع��رب، 
العضو  اإلدارة،  مجلس  رئ��ي��س 
الدولى،  التجارى  للبنك  المنتدب 
البنك  باختيار  اعتزازه  بالغ  عن 
العالمية  الشركات  قائمة  ضمن 

اللتزامه  تتويًجا  يأتى  والذى   ،»FTSE4Good«بمؤشر المدرجة 
بإطالق المبادرات الرامية إلى الترويج للمبادئ المصرفية بأسواق 

المنطقة.
مدار  على  ح��رص  الدولى  التجارى  البنك  إن  العرب  عز  وق��ال 
باعتبارها  األط��راف  لمختلف  المشتركة  القيمة  خلق  على  سنوات 
إحدى القضايا التى ازدادت أهميتها خالل السنوات العشر األخيرة، 
والتى شهدت توجه مجتمع االستثمار الدولى إلى االستثمارات التى 

تتسم بقدرتها على االستدامة.

الفالحون يصرخون »مش عارفني نزرع أراضينا«
نقص األسمدة أهم األسباب

وق���ع ب��ن��ك م��ص��ر ات��ف��اق��ي��ة ت��ع��اون م��ع ال��ش��رك��ة المصرية 
لضمان الصادرات بهدف تأمين حصيلة الصادرات المصرية 

للمصدرين المصريين.
وقال بنك مصر إن اتفاقية التعاون تأتى انطالًقا من حرص 
باعتبارها  المصرية؛  ال��ص��ادرات  حصيلة  زي��ادة  على  البنك 
رافًدا هاًما لموارد النقد األجنبى، وتحقيق التنمية االقتصادية 

المستدامة وتعزيز النمو االقتصادى المصرى.
وقع االتفاقية محمد اإلتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، 
وميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لضمان 
الصادرات والبنك المصرى لتنمية الصادرات، بحضور عاكف 

مجلس  رئيس  نائب  المغربى، 
إدارة بنك مصر، ومحمد عزام 

العضو المنتدب للشركة.
بنك  بين  االتفاقية  وتهدف 
م��ص��ر وال���ش���رك���ة ال��م��ص��ري��ة 
لتأمين  ال���ص���ادرات  ل��ض��م��ان 
حصيلة االعتمادات المستندية 
وال��ص��ادرة من  ال��م��ع��ززة  غير 
ال��ع��ال��م لصالح  ال��ب��ن��وك ح��ول 

المصدرين المصريين من عمالء ببنك مصر.
تقديم  أول��وي��ات��ه  قائمة  على  يضع  أن��ه  مصر  بنك  وذك���ر 
الدولة فى  التمويلية للمصدرين، بهدف دعم توجه  الخدمات 
بصفة  اإلفريقية  القارة  وإل��ى  عامة  بصفة  صادراتها  زي��ادة 

خاصة.
التى  اآلليات  تنويع  من  البنك  تمكن  االتفاقية  أن  وأوض��ح 
تعزز وتدعم قدرة المصدر المصرى فى الدول عالية المخاطر 
خاصة فى إفريقيا ودول أمريكا الالتينية على التوسع فى تلك 

األسواق.
يأتى توقيع هذه االتفاقية فى إطار مواكبة قيام بنك مصر 
القارة اإلفريقية  للتوسع فى  التى تهدف  بتنفيذ استراتيجيته 
)فرع  فعلى  بشكل  بتواجده  سواء  فيها  أعماله  حجم  وتوسيع 
دولية  ومعامالت  مالية  بأنشطة  بقيامه  أو  تمثيل(،  مكتب   /
تتم من خالل مؤسسات مالية أخرى باعتبارها إحدى األدوات 

الداعمة الستراتيجية البنك. تعالت مطالب غرفة دباغة الجلود فى اتحاد الصناعات 
جلد  بتصدير  بالسماح  الماضية  القليلة  الساعات  خ��الل 
والصناعة  التجارة  وزي��رة  بمخاطبة  قامت  إذ  بلو"،  "الوايت 
على  المفروض  الصادر  رسم  بإلغاء  للمطالبة  نيفين جامع، 
الويت  بتصدير  وكذلك  اللون  وعديم  األبيض  الكرست  جلد 

بلو.
بين  المطالب ج��داًل  تلك  أث��ارت  وقد 
المصنعين والمصدرين حول إعادة فتح 
المصنع  نصف  الكروم  الجلد  تصدير 
التصدير  ع��ن  توقفه  بعد  أخ��رى  م��رة 
لتوفير  ال��م��اض��ى،   2011 ع���ام  م��ن��ذ 
إذ  الوطنية،  الصناعة  لخدمة  كمياته 
أص��ح��اب  رأى  ح��ي��ث  اآلراء،  تباينت 
خطوة  الجلود  تصدير  إع��ادة  المدابغ 
أدت  كورونا  أزم��ة  أن  خاصة  ضرورية 
المخزون  من  كبيرة  كميات  تراكم  إلى 
ل��دى أص��ح��اب ال��م��داب��غ بعد اإلغ��الق 
العام  بداية  الذى شهدته األسواق منذ 
وتقدر  عالميا،  أو  محليا  سواء  الحالى 
ع��دد ال��ج��ل��ود ال��ت��ى ت��خ��رج م��ن مدينة 
الروبيكى سنويا بنحو 200 مليون قدم 
من الجلود، إال أن الكثير من المصنعين 

ارتفاع  من  تخوفا  التصدير  فتح  عارضوا 
تصديره  أن  خاصة  الجلدية،  والمنتجات  األحذية  أسعار 
للصناعة  المستخدمة  الجلود  مخزون  من  سيقلل  للخارج 

المحلية لألحذية وجميع المستلزمات الجلدية.
وتعليًقا على ذلك، قال محمد حربى، رئيس غرفة دباغة 
الخام  الجلود  تصدير  قرار  إن  الصناعات،  باتحاد  الجلود 
ضرورة حتمية خالل الفترة الراهنة خاصة أن وقف التصدير 
إذ  المصرية،  للسوق  فادحة  خسائر  إلحاق  فى  تسبب  قد 
ما  وه��ذا  بالشوارع  اهدارها  وتم  الجلود  أسعار  انخفضت 
اتضح جليا خالل عيد األضحى المبارك بسبب قلة اإلقبال 
أكبر  يعتبر  األضحى  عيد  بأن  علًما  الطلب،  وتراجع  عليها 
مصدر لتجميع الجلود الخام، ورغم ذلك لم يتم استالم أو 
توريد أى كمية من جلود األضاحى وتم رميها بالقمامة من 
قبل الجزارين والمساجد لعدم جدواها ويمكن الرجوع إلى 

وزارة األوقاف للتأكد من ذلك.
بلو تسبب فى  الوايت  إلى أن وقف تصدير جلود  وأشار 

الموارد  انخفضت  ثم  ومن  باإلنتاج  الركود  من  حالة  خلق 
المالية ألصحاب المصانع، وتسبب ذلك فى هروب العمالة 
زي��ادة  أن  موضًحا  للجلود،  الروبيكى  مدينة  من  المدربة 
المخزون ستؤدى إلى تهالك المادة الخام الالزمة للصناعة، 
ومن ثم ففتح تصدير الجلد الكروم لفترة زمنية قصيرة قد 
يساهم فى تصريف مخزون الجلود الكبير خاصة بعد الركود 
الشديد الذى شهدته األسواق بعد أزمة 

كورونا.
اح��ت��ي��اج��ات  أن  ح���رب���ى  وأوض������ح 
المصنعة  الجلود  من  المحلية  السوق 
من   %10 نسبة  تتعدى  ال  "المدبوغة" 
إجمالى انتاج الجلود الخام فى مصر، 
الفًتا إلى أن قرار وقف تصدير الجلود 
ومن  الجلود  أسعار  خفض  فى  تسبب 
الجلد  على  الطلب  النخفاض  أدى  ثم 
الخارجية  األس��واق  قبل  من  المصرى 
التنافسية،  ق��درت��ه  ان��خ��ف��ض��ت  ك��م��ا 
مشيًرا إلى أن ارتفاع التكلفة االنتاجية 
المواد  أس��ع��ار  ارت��ف��اع  ج��راء  للدباغة 
الكيماوية المستخدمة بها جعل الورش 

مهددة بالتوقف.
باسم  ال��رأى  فى  عارضه  حين  فى 
ل��ط��ف��ى، ع��ض��و ال��م��ج��ل��س ال��ت��ص��دي��رى 
الباب لتصدير  الجلدية، قائاًل إن فتح  لألحذية والمنتجات 
المنتجات  أسعار  بارتفاع  يهدد  قد  جديد  من  الخام  الجلد 
لدى  المخزون  ان  إلى  الفًتا  مصر،  فى  واألحذية  الجلدية 
وزي��ادة  األس���واق  فتح  ب��داي��ة  م��ع  استغالله  سيتم  ال��م��داب��غ 
معدالت الرواج التجارى والتى بدأت فى النصف الثانى من 

العام الجارى 2020.
التصدير، ستتجه  باب  فتح  أنه فى حالة  لطفى  وأوضح 
الصناعة  فى  استغاللها  من  بداًل  الجلود  لتصدير  المدابغ 
والحاق  السلع  أسعار  الرتفاع  األم��ر  ه��ذا  ليؤدى  المحلية، 
الضرر بالمستهلك، ليتناقض هذا األمر مع خطط الحكومة 
مخفضة  وبأسعار  المنتجات  أفضل  لتقديم  واتجاهاتها 

للمواطنين.
من  سيقلل  للخارج  الجلود  تصدير  أن  لطفى  وأض��اف 
لألحذية  المحلية  للصناعة  المستخدمة  الجلود  مخزون 

وجميع المستلزمات الجلدية.

شهدت أسعار الدواجن انخفاًضا ملحوًظا فى 
بالمزارع  الكيلو  المحلية، إذ وصل سعر  األسواق 
الكيلو  بيع  سعر  بلغ  بينما  جنيه،   16.5 إل��ى 
للمواطن 19 جنيًها، وعلى الفور تزايدت شكاوى 
مربى الدواجن والمزارع وأصحاب المحالت من 
وذل��ك  للنصف  األس��ع��ار  وانخفاض  الطلب  قلة 
من  ال��دواج��ن  باستيراد  السماح  م��ع  بالتزامن 
الخارج، األمر الذى قد يتسبب فى انهيار الثروة 

الداجنة فى مصر.
وت��ع��ل��ي��ًق��ا ع��ل��ى ذل����ك، ق��ال 
رئيس  ال��س��ي��د،  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
شعبة الدواجن بغرفة القاهرة 
الدواجن  أسعار  إن  التجارية، 
فى السوق المحلية تتراوح بين 
المزرعة،  فى  جنيًها  و17   16
للمستهلك  جنيًها  و21  و20 
منذ  لها  سعر  أقل  هذا  ويعد 
بداية العام الجارى، الفًتا إلى 
أن مصر تنتج نحو 1.6 مليار 
ط��ائ��ر س��ن��وًي��ا، وه���ذا اإلن��ت��اج 
يحقق اكتفاًء ذاتًيا بنحو %95، 

الموجودة  الفجوة  تتعدى  وال 
بين اإلنتاج واالستهالك نسبة %5..

أسعار  انخفاض  وراء  السبب  السيد  وأرج��ع 
بعد  الدواجن  ش��راء  على  الطلب  لقلة  الدواجن 
المواطنين  تشبع  ب��ع��د  خ��اص��ة  األض��ح��ى  ع��ي��د 
باللحوم الحمراء فى الفترة السابقة، األمر الذى 
تسبب فى زيادة وتراكم االنتاج لدى المزارع ومن 
ال�3.5  لتتعدى  الواحدة  الدجاجة  وزن  تزايد  ثم 
كيلوجرام، األمر الذى دفع المنتجين لخفض سعر 
شراء  على  يوافقون  ال  التجار  أن  خاصة  الكيلو 

األوزان الكبيرة.
وأشار السيد إلى أن االنخفاض الكبير بأسعار 
الدواجن تسبب فى إلحاق خسائر فادحة للمربين 
والمزارعين، إذ إن دورة تربية الدجاجة تستهلك 

جنيًها،   14 بقيمة  فى حين أن سعر أعالًفا 
بنحو ك��ي��ل��و ال���دج���اج ي��ب��اع  حالًيا 
مما  ج��ن��ي��ًه��ا،  أن 17  يعنى 
المربى  ربح  ن����ح����و 3 هامش 
ب��������دون ج��ن��ي��ه��ات ل��ل��ك��ي��ل��و، 

تكلفة  ب��اق��ى  ح��س��اب 
اإلنتاج.

ب��ي��ن��م��ا ق�����ال ث����روت 
ال���زي���ن���ى، ن��ائ��ب رئ��ي��س 
لمنتجى  العام  االت��ح��اد 
ت��راج��ع  إن  ال���دواج���ن، 
أس��ع��ار ال��دواج��ن جاء 
نتيجة انخفاض القوة 
للمواطنين  الشرائية 
وض���ع���ف ال��ت��ص��دي��ر 
وارت���������ب���������اك ع���م���ل 
ال��م��ط��اع��م م��ع ت��زاي��د 

من  المواطنين  مخاوف 
ل��ل��م��ط��اع��م على  ال���ذه���اب 

كورونا  ف��ي��روس  انتشار  خلفية 
ل��وج��ود  ب��اإلض��اف��ة  ه���ذا  المستجد، 

من  الكثيرين  ل��دى  بالثالجات  مخزون 
ان  إل��ى  مشيًرا  األض��ح��ى،  عيد  لحوم 

الدواجن يحدث كل عام فى نفس  تراجع أسعار 
التوقيت على خلفية انخفاض تكلفة اإلنتاج على 
عكس موسم الشتاء، ليبلغ وقتها سعر الكتكوت ما 

يقرب من 7 إلى 8 جنيهات.
وأشار الزينى إلى أن االنخفاض الكبير بأسعار 
لالبتعاد  والمزارعين  المربين  يدفع  قد  الدواجن 
عن تربية الدواجن جراء الخسائر الفادحة التى 
تربية  تكلفة  ارت��ف��اع  ظ��ل  ف��ى  السيما  تالحقهم 
الدواجن من أعالف وأدوية وكتاكيت وأيد عاملة 
ولوازم أخرى، ومن ثم قد يمنع هذا 
من  الذاتى  االكتفاء  تحقيق  األمر 
إنتاج  أن  خاصة  البيضاء؛  اللحوم 
مصر حالًيا وصل إلى 1.6 مليار 
بين  ما  الموجودة  والفجوة  طائر، 
اإلنتاج واالستهالك بلغت نحو %5 

فقط.
وزارة  أن  أن  الزينى  وأض���اف 
تدشين  على  أوشكت  قد  الزراعه 
بإعداد  تقوم  إذ  الدواجن،  بورصة 
الحصر النهائى اإللكترونى الدقيق 
للثروة الداجنة بنسبة 90%، وهذا 
فى  إيجابى  دور  له  سيكون  األم��ر 
خالل  باألسعار  االستقرار  من  حالة  خلق 

الفترة الراهنة.
ال��ن��وب��ى، ص��اح��ب محل  ق��ال سعيد  ف��ى حين 
بالحوامدية، إن حالة الركود التى تشهدها سوق 
تخزين  نتيجة  جاء  عليها  الطلب  وقلة  الدواجن 
األضحى  عيد  ف��ى  الحمراء  للحوم  المواطنين 
المبارك، األمر الذى دفع عشرات التجار لخفض 
البيع  حركة  لتنشيط  منهم  محاولة  فى  األسعار 

والشراء.
فى  يتحكمون  السماسرة  أن  النوبى  وأوض��ح 
أسعار الدواجن ويحددون نسبة المكسب للمربى 
اقل  البيع  سعر  بأن  نفاجأ  البيع  وعند  والتاجر، 
من السعر المعلن ب�4 الى 5 جنيهات مما يصيب 
المربين بخسائر مادية كبيرة أجبرتهم على غلق 

مزارعهم وكذلك التجار.
النوبى برساله استغاثة للحكومة قائاًل:  وبعث 

يا  واب��واب "ال��ح��ق��ي��ن��ا  بيتنا  ات��خ��رب  حكومة 
م��ازال��ت م��ف��ت��وح��ة"، إذ االس��ت��ي��راد 

الب�����د م����ن ات���خ���اذ 
سريعة  ق������رارات 
ل���وق���ف اس��ت��ي��راد 
2000 طن مجزءات 
دواج���������ن م��ع��ي��ب��ة، 
ب��ال��م��خ��ال��ف��ة ل��ق��رار 
م��ج��ل��س ال�������وزراء 
اللجنة  ب��ت��ش��ك��ي��ل 
لسنة   222 رق����م 
ب���ع���دم   ،2019
اس��ت��ي��راد ال���دواج���ن 
عليها،  ال��ع��رض  ق��ب��ل 
وه����ذا م���ا ك��ش��ف عنه 
الدواجن،  منتجى  اتحاد 
ال����م����واف����ق����ة  إن  ح����ي����ث 
مناقضة  ج���اءت  االس��ت��ي��رادي��ة 
السياسية  ال��ق��ي��ادة  ل��ت��وج��ي��ه��ات 

الداعمة للصناعة الوطنية.

عضو  مشهور،  خ��ال��د  النائب  ت��ق��دم  ال��ف��ور  وع��ل��ى 
اللجنة التشريعية بالبرلمان، بطلب إلى وزير الزراعة 
واستصالح األراضى السيد القصير، حول تجدد أزمة 
الصيف،  الزراعية، كل عام فى فصل  نقص األسمدة 
إلى  اللجوء  إلى  بعضهم  تدفع  قد  األزم��ة  تلك  إن  إذ 
السوق السوداء من أجل الحصول على هذه األسمدة 
ذلك  يؤثر  قد  ثم  ومن  الزراعية،  أعمالهم  الستكمال 
وانخفاض  الصيفية  المحاصيل  إنتاج  على  بالسلب 
حصة كل مزارع من األسمدة، كما أن أغلبهم يضطرون 
أقل من  بيع محاصيلهم بسعر  إلى  الموسم  نهاية  فى 

تكلفتها نتيجة استغالل التجار.
الحماقى،  يمن  الدكتورة  قالت  ذلك،  على  وتعليًقا 
أستاذ االقتصاد بجامعة عين شمس، إن وزارة الزراعة 
تحصل على نحو 55% من األسمدة، من خالل التعاقد 
إال  لألسمدة،  المنتجة  الشركات  وبين  بينها  تم  الذى 
جعل  للفالحين  المقررة  الصيفية  الحصة  تأخر  أن 
الكثيرين يوجهون االتهامات بعدم توافرها فى األسواق، 
ودفع بعض الفالحين للجوء إلى السوق السوداء حيث 

يتم بيعها بأضعاف سعرها.
أزم���ة نقص األس��م��دة  أن  »ال��ح��م��اق��ى«  وأض��اف��ت 
زراعة  بالعزوف عن  الفالحين  كبيرا من  دفعت عددا 
األسمدة  من  كبيرة  كميات  تستهلك  التى  المحاصيل 
المحاصيل،  ببعض  عجزا  األم��ر  ه��ذا  خلق  ثم  وم��ن 
لتدفع الدولة الستيرادها لسد فجوة العجز فى السوق 

المحلية بها.
أعلنت  الزراعة  وزارة  أن  إلى  »الحماقى«  وأش��ارت 

فى تقرير صادر عنها إلى أنه تم وقف صرف األسمدة 
مهلة  منح  مع  الماضى،  م��ارس   15 منتصف  الشتوية 
للجمعيات الزراعية لمدة أسبوع من الوقت ذاته، لجرد 
للموسم  الحصص  تسليم  فى  للبدء  تمهيدا  المخازن 
الصيفى قبل نهاية شهر مارس، موضحا أَنّ المحاصيل 

 1.5 مقابل  طن،  مليون  ل���2.5  تحتاج  الصيفية 
مليون طن للشتوى.

وطالبت الحماقى، الحكومة 
بضرورة تطوير صناعة 

الزراعية،  األسمدة 
م������ن أج����ل 
ت���ن���ش���ي���ط 
ح������رك������ة 
ير  لتصد ا
وخ����ف����ض 
ت����ك����ل����ف����ة 
ال������واردات 
من  س�����واء 

األس��م��دة أو 
ال��م��ح��اص��ي��ل 

الزراعية.
ف�����ى ح���ي���ن ق���ال 

كمال،  أش��رف  الدكتور 
ال��زراع��ى  االقتصاد  خبير 

بمركز البحوث الزراعية، إن 
ليست  األسمدة  نقص  أزمة 

عدم  نتيجة  سنوًيا،  متكررة  أزم��ة  إنها  إذ  بجديدة 
وزارة  عليها  تحصل  التى  المقررة  الحصص  كفاية 

تتجه  إذ  لألسمدة،  المنتجة  الشركات  من  ال��زراع��ة 
األخيرة لتصدير األسمدة للخارج.

أزمة  على  التغلب  الممكن  من  أن��ه  كمال  وأض��اف 
نقص األسمدة من خالل االستفادة من مجمع األسمدة 
الرئيس  افتتحه  ال���ذى  الفوسفاتية 
السخنة  العين  فى  السيسى 
منذ عدة شهور، وكذلك 
م��ج��م��ع األس��م��دة 
اآلزوتية التابع 
ل����ش����رك����ة 
ال���ن���ص���ر 
ال���ت���اب���ع���ة 
ل����ج����ه����از 
ال���خ���دم���ة 
ال��وط��ن��ي��ة 
ل����ل����ق����وات 
ال���م���س���ل���ح���ة، 
ت��ل��ك  إن  إذ 
المجمعات قد تساعد 
ف����ى زي��������ادة ال��ح��ص��ص 
ومن  الزراعة  ل��وزارة  المقررة 
الفالحين  حصص  ت���زداد  ث��م 
ثم  ومن  الزراعية  بالجمعيات 
االسمدة  نقص  أزم��ة  تختفى 

ولن 
ت��ظ��ه��ر 

م����رة أخ���رى 
على اإلطالق.

ف�����ى ح����ي����ن ق����ال 
محمد عبد الرسول، مزارع 
ب��إح��دى ق���رى م��رك��ز كفر 

الحصة  لصرف  الزراعية  للجمعية  »اتجهت  الزيات 
ال  أنه  ال��رد  وك��ان  األسمدة  من  لى  المقررة  الصيفية 
توجد أسمدة وانتظر حضورها، ومن ثم وجدت نفسى 
اللجوء  سوى  بديال  أمامى  أجد  ولم  كبيرة  أزم��ة  فى 
فضاًل  باهظة  األسمدة  اسعار  ألجد  السوداء  للسوق 
للمواصفات،  مطابقة  غير  تعد  االسمدة  تلك  أن  عن 
وقد تكون غير آمنة على الزراعات والمحاصيل، األمر 
الذى يجعلنى أفكر جدًيا فى االبتعاد عن تلك المهنة 
التى لم تعد تأتى بأى ربح لى، وأن مستلزمات الزراعة 

أكثر بكثير مما يعود منها«.
ووجه رسالة لوزير الزراعة بضرورة توفير الحصص 
المقررة لهم من األسمدة شتاًء وصيًفا وذلك ألنه لم 
به وقد  الخاصة  التى تحتاجها االرض  يجد األسمدة 
يتسبب لجوؤه لشرائها من السوق السوداء لخراب بيته 

نظرا الرتفاع أسعارها.

اشتعلت خالل الفترة الراهنة أزمة جديدة 
وهى أزمة نقص األسمدة وعدم توافرها 

وبيعها فى السوق السوداء بأضعاف سعرها، 
األمر الذى أثار غضب الفالحين السيما 

وأن تلك األزمة تعيق المنظومة الزراعية، 

إذ تتفاقم أزمة نقص األسمدة الزراعية كل 
عام فى فصل الصيف دون معرفة السبب وراء 

ذلك.

N هالة عبداللطيف

أزمة وقف تصدير اجللود تشعل 
اخلالفات بني املصنعني واملصدرين

اخلسائر تالحق مربى الدواجن

رئيس غرفة دباغة اجللود لـ»النهار«: وقف التصدير خلق 

حالة من الركود وتسبب فى هروب العمالة ويهدد بتوقف الورش

 رئيس الشعبة: دورة تربية الدجاجة تستهلك 

أعالفًا بقيمة 14 جنيًها وسعرها 17 جنيًها فقط
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إدارة  لمجلس  اجتماع  عقد  الزمالك  مسئولو  قرر 
النادى من أجل مناقشة ودراسة االنسحاب من بطولة 
الدورى بعد مباراة األهلى ووادى دجلة فى الجولة الـ24 
من عمر الدورى لبحث  عدم استكمال منافسات الدورى 
الفريق  التحكيمية  ضد  األخطاء  بسبب  الموسم  هذا 
بالمسابقة.  أخرى  ألندية  الحكام  صافرات  ومساندة 
إلغاء هدف لوادى دجلة فى الدقيقة  المباراة  وشهدت 
من  بالقرب  حرة  ركلة  بعد  رضا  خالد  طريق  عن   65
إلى  طولية  بتمريرة  نفذت  الجزاء  منطقة  حــدود 
داخل عمق المنطقة استقبلها مروان حمدى برأسية 
جيد  غير  بشكل  الشناوى  محمد  الحارس  أبعدها 
جديدة  برأسية  رضــا  خالد  من  متابعة  لتجد 
الشباك  العلوية وسكنت  بالعارضة  اصطدمت 
إلى تقنية  الحكم جهاد جريشة  ولكن عاد 
"الفار" وتم إلغاء الهدف بعدما تبين أنه 

تسلل.

أبيض بسبب دجلة
نادى  إدارة  مجلس  رئيس  منصور،  مرتضى  علق 
الزمالك، على قرار إحالته للجنة االنضباط باالحتاد 
املصرى لكرة القدم بعد تقدمي عدد من جلان اجلبالية 
مسئولني   10 ضد  مذكرات  احلكام  جلنة  رأسها  وعلى 
الذى  بالكرة املصرية من ضمنهم منصور، وقال سأحيل 
قانون،  يحكمها  الدولة  االنضباط،  جلنة  إلى  أحالنى 
تقول  الالئحة  القانون  فوق  أحد  يوجد  ال   2014 ومن 
ورئيس  اإلدارة  مجلس  أعضاء  عدا  ما  اللعبة  عناصر 
لألندية  العمومية  اجلمعية  أن  وأض���اف  ال��ن��ادى. 
جلنة  ق��رار  أطبق  ولن  تعاقب  أن  لها  يحق  التى  هى 
االنضباط وأقول لفرج عامر وسمير حلبية اللجنة 
اخلماسية تريد أن متنعنا من الكالم. واختتم أن 
عنا  رغما  الدورى  عودة  فى  يرغب  كان  األهلى 
هزمية  يعوض  لكى  علينا  ال��ف��وز  أج��ل  م��ن 
على  ووافقت  اإلمارات  فى  السوبر  مباراة 
أفوز  أن  نيتى  وكانت  ال���دورى  ع��ودة 

على النادى األهلى.

إنستجرام وتمرد عمار
شهدت األيام الماضية قيام سيد عبدالحفيظ، مدير 
اإلفراط  بسبب  بشدة  الالعبين  بتعنيف  باألهلى،  الكرة 
فى استخدام موقع إنستجرام للتواصل االجتماعى، حيث 
وصالح  هانى  ومحمد  أفشة  مجدى  محمد  الثالثى  نــال 
جمعة الجانب األكبر من مدير الكرة، خاصة أنه بعد مباراة 
من  كبير  عدد  بنشر  منهم  كل  قام  البورسعيدى  المصرى 
وهو  الجماهير  بعض  بآراء  التباهى  جانب  الى  المنشورات 
خصما  يــواجــه  كــان  الفريق  أن  خصوصا  غريب  تقليد 
نتيجة  العبيه  من  كبير  عــدد  غياب  بسبب  متواضعا 
تعرضهم لفيروس كورونا، فضال عن تعرض احمد ياسر 
للطرد وإكمال المباراة بعشرة العبين فى الوقت الذى 
أكد فيه أن مثل هذه األمور تعمل على عدم تركيز 
الستخدام  السلبية  التأثيرات  نتيجة  الالعبين 
وسائل التواصل االجتماعى بصورة خاطئة.

الى  حمدى  عمار  عــاد  جديد  ومــن 
بعدما  الــتــمــرد  مــحــاولــة 

أزمةمرتضى:
التحويل لـ»االنضباط« ممنوع لرؤساء األندية

أنهى ليونيل ميسى الجدل وأكد استمراره فى برشلونة حتى نهاية عقده فى 
الصيف المقبل وأعلن بوضوح استحالة ذهابه إلى المحاكم ومواجهة النادى 
الكتالونى تقديرا لتاريخهما المشترك. وأشار ميسى إلى أن قرار الرحيل لم 
يكن نتيجة للهزيمة الثقيلة من بايرن ميونخ بـ8 أهداف لهدفين بل إنه أراد 
ذلك طوال العام بعد ما عاناه من عدم وجود مشروع فى النادى طوال السنوات 

الماضية.
الشرط الجزائى فى عقد ميسى مع برشلونة كان 700 مليون يورو. ممثلو 
البرغوث بدورهم قالوا إن حقه الرحيل مجانا هذا الصيف لكن البرسا تمسك 

بموقفه وكان الحل األخير للطرفين هو اللجوء للمحكمة.
ويقول ميسى هذا هو السبب الذى سيجعلنى أستمر فى النادى لقد أخبرنى 
األمر  وذلك  يورو،  مليون   700 دفع  هو  لرحيلى  الوحيد  الطريق  أن  الرئيس 
مستحيل وكان هناك طريق آخر للرحيل عن طريق المحاكم لكننى لن أقف 
أمام برشلونة أبدا فى ذلك الموقف ألننى أحب ذلك النادى بعد كل ما منحونى 
إياه منذ وصولى. وتطرح هذه المقولة أسئلة كثيرة هل حقا استمر ميسى فى 
بنهاية  تبدو جيدة  بصورة  هناك  وإلنهاء مسيرته  للنادى  منه  وفاء  برشلونة 
الموسم المقبل أم إلدراكه أن قضية الشرط الجزائى خاسرة أو على األقل 

ستعطل مسيرته لفترة قبل االنتقال إلى أى ناد جديد.
وتقول أغلب التقارير إن جزءا مما فجر غضب ميسى كان المدرب 

الليو  امتيازات  أن  بينهما  حوار  أول  فى  أخبره  الذى  كومان  رونالد 
داخل غرف خلع المالبس قد انتهت بوصوله وأن الجميع سواسية، 
وباإلشارة إلى أن ميسى اشتكى من عدم وجود مشروع فهل يبدو 
حقا الوفاء وحده هو سبب بقائه وبالنظر إلى أغلب المعطيات فإن 

ميسى أُجبر على البقاء فى نهاية المطاف ولم يتعلق األمر بالوفاء، 
حتى وإن وجد فمن الواضح أن إدراك الالعب صعوبة موقفه القانونى 
مع  ستقف  اإلسبانية  السلطات  كافة  أن  أخرى  جهة  ومن  جهة  من 
البرسا ضده كانا كافيين ليختار الحل األسهل واألفضل لنفسه ولكل 

األطراف أال وهو البقاء.
ولم تتأثر إدارة برشلونة برغبات ميسى كثيرا فالجميع يدرك 
أنه أراد أن يكون ماوريسيو بوتشيتينو هو المدرب الجديد لكن 
للتخلص  طريقها  فى  أيضا  واإلدارة  كومان  اختير  النهاية  فى 
وكلها  سواريز  لويس  جيدة  غير  بطريقة  المقرب  صديقه  من 
عوامل أدت إلى انفجاره فهل استيقظ فجأة ميسى وتذكر قيمة 
البرسا؟ ال يبدو هذا الكالم منطقيا بل إن تسلسل األحداث ُيخبر 

باإلكراه وطعم فقط  البقاء جاء  أن  الجميع بحقيقة واضحة وهى 
بمفهوم الوفاء والحب وبحسبة اقتصادية سريعة سيجنى ميسى أمواالاً 

بنهاية عقده وقيمة ما سيتقاضاه  إلى أى فريق  انتقل مجانا  إذا  طائلة 
ستتضاعف لعدم وجود قيمة شراء إلى جانب ما ستمنحه له إدارة البرسا 

من مكافأة بعد نهاية هذه المسيرة الطويلة.
هذا العامل مهم جدا فى فهم لماذا فضل ميسى البقاء فى النهاية إلى جانب 
أن األموال التى سيكسبها والده نفسه من الوساطة فى صفقة انتقاله مستقبال 
أيضا ستتضاعف إذا كانت الصفقة مجانا وهل يبدو األمر أنه يتعلق بالوفاء 
فقط؟ أم أن األمر له شقان األول قانونى واآلخر اقتصادى وإدراك الالعب 
وأسرته أن األرباح حتى العاطفية ستتضاعف إذا ما استمر هذه السنة؟ األمر 
أشبه بإكراه واختيار أى مزيج بين االثنين وال يمكن ألى شخص أن يجيب عن 
تساؤل إذا ما كان ميسى سيؤدى بصورة سيئة فى الموسم المقبل بعد كل هذه 

األحداث أم سيواصل تألقه وحمله برشلونة على كتفيه كالعادة؟!.
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مصر تبهر العالم فى قرعة مونديال اليد

ت��م��ك��ن��ت م��ص��ر ك��ع��ادت��ه��ا م���ن إب���ه���ار ال���ع���ال���م خ����ال ق��رع��ة 
م��ون��دي��ال ٢٠٢١ ل��ك��رة ال��ي��د ع��ل��ى س��ف��ح األه���رام���ات بحضور 
رئيس الوزراء و١٨ وزيرا باإلضافة لمسئولى االتحاد الدولى 

لليد. 
ووقعت مصر بجوار السويد والتشيك وإحدى فرق امريكا 
الجنوبية فى بطولة العالم لليد مصر ٢٠٢١ الفترة من ١3-

3١ يناير المقبل.
وخ����ال ال��ق��رع��ة أوض����ح ب��ات��ري��ك ك����اوش ش�����روب، رئ��ي��س 
ال��ي��د، تفاصيل  ل��ك��رة  ال���دول���ى  ب��االت��ح��اد  ال��م��س��اب��ق��ات  لجنة 
ال�����3٢ منتخبا على  تقسيم  فيها  ت��م  وال��ت��ى  ال��ق��رع��ة  إج����راء 
إلى  أول ثاثة  ليتأهل  ف��رق   4 ٨ مجموعات وتضم كل منها 
ال��دور الرئيسى الذى يضم ٢4 منتخبا ويتم تقسيمها على 
4 مجموعات تضم كل منها 6 فرق ليتأهل األول والثانى إلى 
الدور  ثم  المغلوب  تقام مبارياته بخروج  ال��ذى  النهائى  ربع 

قبل النهائى وأخيرا المباراة النهائية .
وطبًقا للنظام المتبع دوليا فى لعبة اليد أن يختار البلد 
ال��م��ض��ي��ف م��ج��م��وع��ت��ه وط��ب��ق��ا الخ��ت��ي��ارات روب���رت���و ج��ارس��ي��ا 
المدير الفنى للمنتخب الوطنى وقعت مصر فى المجموعة 
السابعة بجوار السويد والتشيك وفريق من أمريكا الجنوبية 

التى  الثامنة  المجموعة  مع  يليه  ال��ذى  ال��دور  فى  وتتقابل 
تضم سلوفينيا وكوريا الجنوبية وروسيا وبياروسيا.

األحمر  أحمد  اليد  منتخب  نجوم  القرعة  بسحب  وق��ام 
وعبد الرحمن حميد وحسن قداح وعلى زين ووقع االختيار 
ع��ل��ى ال��ث��اث��ى ن��ظ��را الن االح��م��ر ق��ائ��د ال��م��ن��ت��خ��ب وحميد 
ح��اص��ل ع��ل��ى ل��ق��ب أف��ض��ل ح���ارس ف��ى ال��ع��ال��م ف��ى م��ون��دي��ال 
ال��ن��اش��ئ��ي��ن ال��ع��ام ال��م��اض��ى ب��م��ق��دون��ي��ا وح��س��ن ق����داح ه��داف 

المونديال وعلى زين المحترف بفريق الشارقة اإلماراتى.
وج�����اءت ال��م��ج��م��وع��ة األول�����ى م��ك��ون��ة م���ن ال��م��ان��ي��ا 

واوراج���������وى وك�����اب ف���ي���ردى وال���م���ج���ر وال��م��ج��م��وع��ة 
وتونس  وب��ول��ن��دا  وال��ب��رازي��ل  إسبانيا  م��ن  الثانية 
بينما ال��ث��ال��ث��ة ض��م��ت ال��ي��ون��ان وق��ط��ر وال��ي��اب��ان 
وانجوال والرابعة الدنمارك والكونغو والبحرين 
وفرنسا  النرويج  تضم  والخامسة  واألرجنتين 

وأستراليا وأحد فرق امريكا الشمالية .
وضمت المجموعة السادسة البرتغال وايسلندا والجزائر 
والمغرب والسابعة مجموعة مصر بجوار السويد والتشيك 
وممثل امريكا الجنوبية واألخيرة ضمت سلوفينيا وروسيا 

وبياروسيا وكوريا الجنوبية.

جارسيا يختار املجموعة السابعة مع 
السويد والتشيك وممثل أمريكا اجلنوبية

االتهامات تطال 
من سرق كأس إفريقيا؟أسماء كبيرة

»البالى ستيشن« متهد لرحيل فايلر عن األهلى

حالة من الغضب سادت فى مصر بعد اإلعالن عن اختفاء كأس 
إفريقيا من مقر اتحاد الكرة المصرى لكرة القدم وهى الكأس 
التى احتفظت بها مصر عقب فوز المنتخب الوطنى 3 مرات 
المصرى  االتحاد  فجر  حيث  و2010  و2008   2006 أعــوام 
اختفاء  أكد   عندما  الثقيل،  العيار  من  مفاجأة  القدم  لكرة 
عدد من الكئوس التى حصل عليها منتخب مصر وضياعها.

االتحاد  قرار  وبعد  أنه  المؤقتة  اللجنة  مسئولو  وأوضــح 
تطوير مقره الرئيسى ومن بينه تحويل المدخل إلى متحف 
وجود  بعدم  االتحاد  إدارة  فوجئت  المصرية  للكرة  مصغر 
من  كان  التى  االتحاد  مخازن  فى  القديمة  الكئوس  من  عدد 
المفترض أن يتم االستعانة بها فى عملية التطوير، حيث يجرى 
وهل  القديمة  الكئوس  هذه  مصير  من  للتأكد  التحقيق  حاليا 
نجت من عملية حريق ونهب مقر االتحاد فى عام 2013 لدى 
الهجوم عليه من مجموعات األلتراس أم اختفت ضمن الخسائر 

التى نجمت عما تعرض له المبنى فى هذه الواقعة.
فى حين أشار مصدر فى اتحاد الكرة إلى أن اختفاء الكأس 
يرجع إلى حريق االتحاد الشهير فى عام 2013 فى عهد جمال 
عالم، رئيس اتحاد الكرة السابق، حيث تسبب الحريق فى ضياع 
تم  األمر  وأن  باالتحاد  المهمة  المقتنيات  من  والعديد  الكئوس 
الكرة  اتحاد  مقر  داخــل  تجديدات  عمل  تقرر  عندما  اكتشافه 
وتخصيص مكان خاص لجوائز المنتخبات والكئوس التى حصل 
عليها، وعقب بدء التنفيذ فوجئوا باختفاء الكأس مشيرا إلى أنها 
ربما تكون قد فقدت خالل حادث الحريق الذى وقع بمقر االتحاد 

فى العام 2013.
استدعاء  سيتم  حيث  الواقعة،  فى  تحقيقا  السلطات  وتجرى 
مسئولين سابقين وحاليين باتحاد الكرة لمعرفة مصيرها السيما 
بعد  لألبد  مصر  بها  واحتفظت  الذهب  من  مصنوعة  الكأس  أن 
فوزها بها لثالث مرة عام 2010 ومن جهته نفى أحمد حسن قائد 

منتخب مصر السابق لكرة القدم صلته باختفاء كأس أمم إفريقيا 
والتى تم اإلعالن عن عدم وجودها بخزينة اتحاد الكرة وقال إنه 
معه  تواجدت  بعدما   2010 العام  فى  اإلفريقية  األمم  كأس  سلم 
تذكارية لالعبين  المنتخب اللتقاط صور  فى منزله بصفته قائد 

والجهاز وبعض الرعاة وقتها وبعدها سلمها لخزينة اتحاد الكرة.
من جانبه، قال ثروت سويلم، المدير التنفيذى السابق التحاد 
الكرة، إنه فوجئ بأن كأس أمم إفريقيا غير موجودة مشيرا إلى أن 
األلتراس اقتحموا االتحاد وأشعلوا النيران فيه وتم عمل المحاضر 
فى وجوده وتمت سرقة كأسى 2006 و2008 وال أعلم كأس 2010 
اللتين تمت سرقتهما وهى  الكأسين  أم ال وتم استرجاع  موجودة 
كؤوس  حول سرقة  يثار  ما  كل  وأن  رسمية  بمحاضر  مثبتة  أمور 
هذا  ألن  الكرة  التحاد  يسىء  أمــر  هو  الكرة  اتحاد  من  كــأس  أو 
كان  وإن  عاما   20 من  أكثر  منذ  ومسئولون  موظفون  به  المكان 
هناك مساءلة رسمية فيجب أن تتم مع جميع المسئولين الحاليين 
والسابقين، موضحا أن كل الكئوس كانت موجودة يوم رحيلى من 
االتحاد فيما عدا كأس 2010 ألن الكأس من األساس لم يتم العثور 

عليها بعد سرقة 2013 بجانب بعض المقتنيات األخرى.
على  مع  التحقيق  كواليس  الكرة  اتحاد  داخــل  مصدر  وكشف 
كامل المسئول عن المخازن بالجبالية، حيث أكد خالل التحقيقات 
أن الكئوس والدروع مختفية منذ واقعة اقتحام مقر اتحاد الكرة 
الفترة  تشهد  ولــم   2013 عــام  فى  مجهولين  جانب  من  وحرقه 
أمم  كأس  نسخة  تواجد  بدليل  كئوس جديدة  أى  اختفاء  األخيرة 
إفريقيا تحت 23 سنة التى حصد المنتخب األولمبى لقبها مؤخرا.

بينما قال وليد العطار، المدير التنفيذى التحاد الكرة، إنه بعد 
عملية جرد المخازن فوجئنا بعدم وجود عدد ضخم من الكئوس 
والميداليات والهدايا والسيوف والدروع وغير مثبت مكان اختفائها 
أحد  يعرف  وال  طويلة  فترات  ومنذ  سابقة  أوقــات  فى  واختفت 
مكانها وال يوجد فى مخازن االتحاد سوى الكأس األصلية لبطولة 
إفريقيا  كأسى  من  أصليتين  غير  ونسختين   1986 عام  إفريقيا 
المخازن والحسابات  إدارتى  التحقيق مع  2006 و2008 وتم فتح 
سرق  ما  لحقيقة  للوصول  ــدروع  وال الكئوس  تلك  مصير  لمعرفة 

وحصر تلك المسروقات من أجل التواصل مع األمن إلعادتها.

تسبب السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق 
القلق  من  حالة  فى  االهلى،  بالنادى  القدم  لكرة  األول 
تصرفاته  بسبب  ولجماهيره  النادى  لمسئولى  الشديد 
الــرحــيــل وعــدم  ــى رغبته فــى  ال والــتــى تشير  األخــيــرة 
قوية  مؤشرات  وسط  القادم  بالموسم  مهمته  استكمال 
إلمكانية انتقاله الى تدريب نادى بيراميدز الذى يرغب 
بشدة فى الحصول على خدماته والتعاقد معه لتدريب 
مع  عليه  يحصل  ما  ويفوق  راتــب ضخم  مقابل  الفريق 

القلعة الحمراء.
الصحفى  المؤتمر  خالل  الجميع  فايلر غضب  وأثار 

الذى أعقب مباراة المصرى البورسعيدى بعدما أكد أن 
من يرغب فى الفوز بالكثير من األهداف عليه أن يذهب 
للعب البالى ستيشن فى انتقاد واضح وصريح لجماهير 
النادى التى كانت تشكو من تراجع مستوى الفريق بشدة 
خالل الفترة الماضية خاصة أنه عانى بشدة أمام اإلنتاج 
الحربى وأسوان وخسر أمام الزمالك بأخطاء فنية منه 
الى جانب عدم استفادته من األدوات المتاحة أمامه وهو 
يرون  الذين  الفريق  نيران مشجعى  ما جعله فى مرمى 
أنه كناد عريق يجب أن يعمل فى كل مباراة على تقديم 
البطوالت  كل  نحو  والسعى  الفوز  وتحقيق  ممتعة  وجبة 

وأن ما قاله المدرب السويسرى يتنافى مع أهداف 
وطموحات النادى بشكل كبير.

وتأكد بشكل كبير لمسئولى األهلى أن فايلر ينتظر 
حيث  إفريقيا  أبطال  دورى  فى  الفريق  مشوار  انتهاء 
بعده  ومــن  البطولة  لقب  على  الحصول  فى  يرغب 
سوف يضغط للرحيل بناء على بند فى عقده يسمح 
الجارى خاصة  الموسم  بنهاية  الرحيل  بإمكانية  له 
يملك  بــيــرامــيــدز الضخم  الــى جــانــب عــرض  أنــه 
أوروبية  أو  عربية  أندية  من  سواء  عديدة  عروضا 
بالفترة  الحمراء  القلعة  مع  الناجحة  مسيرته  بعد 

700 مليون دوالر وراء 
استمرار ميسى فى برشلونة

ميسى

سويلم

العطار

فايلر



رئيس  ص���ادق،  ياسر  الفنان  ق��ال 
والموسيقى  للمسرح  القومى  المركز 
الثقافة  وزارة  إن  الشعبية،  والفنون 
ت��ج��ه��ز ل��ت��ح��وي��ل م��ق��ر ال��م��رك��ز إل��ى 
بعد  الفنانين  لمقتنيات  كبير  متحف 
نقل الوزارات إلى العاصمة اإلدارية، 
مؤكًدا أن المشروع يهدف إلى تعريف 
بتاريخ  والمقبلة  الحالية  األج��ي��ال 
مع  يتماشى  »ذل���ك  وف��ن��ون��ه:  بلدهم 
توجه الدولة، والقيادة السياسية تعى 

دور الثقافة والفنون«.
وع����ن ب���داي���ات ال���ف���ك���رة، أوض���ح 
ل��ه مع  ل��ق��اء  أول  أن��ه منذ  »ص����ادق« 
وزي��رة  عبدالدايم،  إيناس  الدكتورة 
بعض  بوجود  الوزيرة  نوهت  الثقافة، 

المقتنيات بالمركز، ومن هنا بدأ فى 
التفكير فى المشروع.

وعن أبرز روافده، أوضح »صادق«: 
أبناء  وجمعية  الفنانين،  وورث��ة  »أبناء 
المتعلقات  لجمع  ونسعى  الفنانين، 
بالعالقات الشخصية، كما أن الدكتور 
أشرف زكى، نقيب الممثلين، يدعمنا، 
فاروق  مقتنيات  على  الحصول  وج��اٍر 
ال��ف��ي��ش��اوى، وم��ح��م��ود ع��ب��دال��ع��زي��ز، 

وأحمد زكى، وغيرهم«.
وأكد رئيس المركز القومى للمسرح 
على  م��ق��ت��ص��ًرا  ل��ي��س  ال��م��ت��ح��ف  أن 
الفنانين  فبعض  الراحلين،  الفنانين 
بالمشروع  آم��ن��وا  ال��ح��ي��اة  قيد  على 
من  مجموعة  المركز  وأه��دوا  أيًضا، 

سميحة  الفنانون  ومنهم  المتعلقات 
أش��رف  ال��ع��ص��ف��ورى،  سمير  أي����وب، 
عبدالعزيز،  وس��م��ي��رة  ع��ب��دال��غ��ف��ور، 
مشيًرا إلى أنه وصل المركز إلى اآلن 

نحو 2000 قطعة.
أجنحة  إنشاء  »بدأنا فى  وأض��اف: 
للمتحف فى 8 مسارح منها: )السالم، 
الغد،  ال��ع��ائ��م،  م��ت��روب��ول،  الطليعة، 
ال��ب��ال��ون، ال��س��ي��رك ال��ق��وم��ى(، تضم 
شاشة  الفنانين  مقتنيات  جانب  إلى 
للتاريخ، وصورًا تراثية ألهم العروض 
والنجوم الذين عملوا فيها، باإلضافة 
المتخصصة  الكتب  وتسويق  بيع  إلى 
قاعدة  وكذلك  المركز،  عن  الصادرة 

بحثية عن الحركة المسرحية.
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جميلة عوض

على  ال��ض��وء  ع��وض  جميلة  الشابة  الفنانة  تلقى 
“الزم  حكاية  في  المصرى  المجتمع  فى  المهمشين  حياة 
التى  الضعيفة  والشخصيات  أنا”،  “إال  مسلسل  من  أعيش” 
جانب  إلى  إنسانى،  درام��ى  إطار  فى  عصيبة  بظروف  تمر 
الطابع الرومانسى خالل األحداث، وتضع المخرجة مريم 
قبل  الحكاية  تحضيرات  على  األخيرة  اللمسات  أحمدى 
أحمدى  مريم  وقاربت  أسبوعين.  بعد  تصويرها  انطالق 
فى  المشاركين  الفنانين  باقى  اختيار  من  االنتهاء  على 
تأليف  من   والعمل  التصوير،  أماكن  ومعاينة  البطولة 
الحدينى وإخراج مريم أحمدى بطولة جميلة  نجالء 
أنور  خالد  صالح،  خالد  أحمد  ب��در،  نجالء  ع��وض، 
وسلمى أبو ضيف وعدد آخر من الفنانين، والحكاية 
هى السادسة واألخيرة من مسلسل “إال أنا” الذى 
تامر  للمنتج  أروم��ا  شركة  انتاجه  على  تقف 
للخدمات  المتحدة  مع  بشراكة  مرتضى 

اإلعالمية.

تسلط الضوء على حياة المهمشين 
تساءلت الفنانة غادة عادل على إنستجرام 
وكل  أم��ان  فى  تعيش  والستات  البنات  متى   “
فى  وذلك   ، عبرة  ويبقى  جزاءه  ياخد  متحرش 
فى  املتهم  أصدقائها  أحد  عن  حديثها  معرض 

قضايا حترش- حتديث.
تعليق غادة عادل جاء على بوست لإلعالمية 
كارين فهمى التى كتبت “صديقى وطول عمرة 
ريت  ي��ا  إخ��وات��ه..  زى  علينا  وبيخاف  ج��دع 
العدالة تظهر ألنه يستاهل كل خير وإن شاء 
اهلل هيطلع بعد التحريات ما تاخد مجراها 

واملذنبون ياخدوا العقاب العادل”.

أخلص من الجوازة وبعدين نبحث الطلبات
عروض  تلقيها  من  ساخرة  صدقى  هالة  الفنانة  ردت 
ب��وك”،  “فيس  مبوقع  حسابها  عبر  متابعيها  من  زواج 
وكتبت “واهلل يا جماعة رب ضارة نافعة.. من بعد ما اتعرف 
الناس  واهلل  احلجوزات..  بدأت  أطلق  وعايزة  منفصلة  إنى 
جميلة وطيبة وبطبطب على رأى اجلسمى، خسارة ضيعت 
اللى  اجلوازة  من  جماعة  يا  أخلص  صامتة..  سنني  خمس 

فى إيدى وبعدين نبحث الطلبات .. بحبكم”.
وكانت وجهت الفنانة هالة صدقى رسالة إلى جمهورها 
من وسط البحر خالل قضائها العطلة الصيفية، حيث 
رسالة  توجه  وه��ي  جديد  فيديو  مقطع  يف  ظهرت 
تفاؤل وحب إلى متابعيها على أنغام أغنية “يا سهر 
الليالي” للفنانة فيروز، القى إعجاب اآلالف من 

مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي.

هالة صدقى ساخرة:غادة عادل:
إمتى البنات تبطل تخاف 

"صحاب  بأغنية  حكيم  النجم  حققه  ضخم  ن��ج��اح 
أونطة"، العمل حقق نجاحا كبيرا رغم انه نوعية مختلفة 
مهرجانات،  اغنية  يقدم  م��رة  الول  فهو  لحكيم  تماما 
خالل  االجتماعى  التواصل  م��واق��ع  ت��ص��درت  واالغنية 
غدر  يتناول  ال��ذى  موضوعها  بسبب  االخيرة  الساعات 
األصحاب، باالضافة الى نجاح الكليب فهو صورة مختلفة 
تغلب عليها األلوان المبهجة يقدمها مدير التصوير وائل 
وألوانها  والمالبس  ب��األزي��اء  ال��ص��ورة  واكتملت  دروي��ش 

العصرية التى ساعدت على إبراز البهجة.
 سألنا حكيم عن سبب هذا النجاح.. وكان الرد خالل 

هذا الحوار: 
 • فى البداية سألته: لماذا قررت خوض مجال 

اغانى المهرجانات؟
الشعبية  األغنية  سنا  لِبّ ما  زى  عيب،  التنوع مش   •  
المصرية البرنيطة ووصلنا بها الى أبعد حدود فى العالم 
لضبط  كمحاولة  أونطة  صحاب  مهرجان  خطوة  ج��اءت 
إيقاع هذا اللون الغنائى وإيجاد نقطة توازن له بعيًدا عن 

اإلسفاف فى الكلمات والدخول به إلى منطقة جديدة.
الموسيقيين  نقيب  ق��رارات  من  تتخوف  ألم   •  

هانى شاكر بشأن تعامله مع مطربى المهرجانات؟
وصديق  مطرب  شاكر  هانى  يشغلنى.  ال  الموضوع 
لهذا  واتجاهى  االغ��ان��ى،  قيمة  تماما  يعرف  وه��و  عمر 
النوع من الغناء ال يضر اسمى على االطالق، انا قدمت 
قررت  اننى  ال��ى  باالضافة  ونجحت،  بها  مقتنع  اغنية 
إضفاء بصمة خاصة على أغنيات المهرجانات بتطويرها 
وربطها باألغنيات الشعبية مثلما طورنا من قبل األلحان 
مدكور  وط��ارق  الشاعرى  حميد  الموزعين  مع  الشعبية 
وأشرف عبده ومحمد مصطفى، وبعدها قررت الخروج 
صناع  أكبر  مع  وتعاونت  الشرقية  التوزيعات  عن  بعيدا 

مكتشف  جونز  كوينسى  ال��م��وزع  العالم  فى  الموسيقى 
مايكل چاكسون ونارادا مايكل وستيڤى وندر من الواليات 
المتحدة األمريكية، وجوموز وتوماس رمسيس من أمريكا 

الالتينية، وتيم وهامى من إنجلترا.
وألحان  كلمات  دي��زل،  الموزع  مع  تعاون  أول  األغنية 
نچمو  تطبيق  دخ���ل  ص���دوره���ا  وم���ع  ال��ف��ن��ان،  م��ح��م��د 
النجوم  بين  التواصل  م��ن  حالة  خلق  ف��ى  المتخصص 

والمعجبين من كل أنحاء العالم كأحد رعاة لألغنية.
 • حدثنا عن كواليس تصوير كليب األغنية؟

 تعاونت فيه مع المخرج حسام الحسينى الذى حقق 
للمهرجانات  نجاحات من قبل فى تقديم صورة مختلفة 
مع  أخرى  تجربة  من  وأكثر  رمضان  محمد  مع  الغنائية 
فكرة  تقديم  ق��ررت  الكليب  خ��الل  وم��ن  حسنى،  تامر 
تتماشى مع كلمات األغنية التى تدور جميعها حول فكرة 
الصداقة وأبرزها من خالل شاب ينتظر قدوم أصدقائه 
ليحتفل معهم بعيد ميالده، لكن المفاجأة أنه ال يحضر 
من  الموبايل  على  وص��ورة  ص��وت  برسالة  ويفاجأ  أح��د 
حكيم أو صانع البهجة كما جاء بالكليب الذى يحتفل معه 
بعيد ميالده، وتنتهى الحفلة لنكتشف فى نهاية الكليب أن 
يحلم  كان  الميالد  عيد  تورتة  فى  يسقط  ورأسه  الشاب 
رسالة  له  تأتى  لكن  أصحابه  قدوم  ينتظر  يزال  ال  وأنه 
مثل  ده  الزمن  الجدع فى  الصاحب  أن  أخرى من حكيم 

العملة النادرة البد أن تحافظ عليه.
 • فى رأيك ما أسباب تحقيق موقع نجومى هذا 

النجاح؟
خالل 24 ساعة فقط اقترب كليب صحاب أونطة من 
وعن  جمهورى  عن  أبحث  دائًما  ألننى  مشاهدة،  مليون 
أن  بأغنياتى،واكتشفت  ارتباطا  األكثر  العمرية  الفئات 
عددا كبيرا من جمهورى بين ال�15 وال�17 عاما وهم األكثر 

يتماشى  بلون  إليهم  أذهب  أن  فقررت  بأغنياتى  ارتباًطا 
مع عصرهم إلى جانب اللون الذى يحبونه من أغنياتى، 
وأحمد الله أن توقعى كان صحيحا وأحبوا فكرة تقديمى 

للمهرجان الشعبى مثلما أحبوا لونى الشعبى.
 • اهتمامك بإصدار اغنية سينجل والبومك لم 

يمر عليه شهور قليلة؟
البد ان يكون النجم متجددا، بعد ألبوم "الراجل الصح" 
نهاية موسم الشتاء الماضى والنجاح الذى حققته تعاونت 
الطائر  أمل  والملحنين مثل  الشعراء  العديد من  فيه مع 
إسماعيل  وعصام  حجاج  تامر  وألحان  حجاج  وعصام 
من  العديد  وضم  شيبسى  وإس��الم  مزيكا  ميدو  وتوزيع 
األغنيات التى حققت نسب مشاهدة كبيرة منها »الراجل 
الصح ورقصونى والجارسون وآه بحبه والصعيد يا دولة 

والله يسامحك«.
مع  أغنيات  تقديم  على  دائًما  تحافظ  لماذا   •  

النجوم األجانب؟
عالميين  نجوم  إل��ى  بالوصول  محظوظ  مطرب  أن��ا 
وأندى،  عمر،  ودون  براون،  وجيمس  ويندر،  مثل ستيفى 
انا محظوظ طبًعا  لله  والحمد  والشاب خالد، وغيرهم، 
بتلك الديوهات، وهى تأتى نتيجة شغل متواصل واجتهاد.

 • ماذا عن الدويتو مع جورج وسوف؟
»راحوا فين«، ولكن ظروف  انتهيت من تسجيل دويتو 
م��رض ج���ورج أج��ل��ت ال��م��ش��روع، وأن���ا ح��ري��ص على أن 
يشاركنى غناءها ألنها تشبهه وتشبهنى كذلك، وهى من 
يتم  ان  أتمنى  الله  شاء  وان  الدين،  صالح  عالء  كلمات 

شفاؤه قريبا.
 • حكيم بعد كل هذا العمر.. متى ستغنى على 

مسرح دار األوبرا؟
أتمنى الغناء بدار األوبرا المصرية بالطبع، وأن أعيد 

وسبب  رش��دى،  ومحمد  العزبى  أغانى  من  ع��دد  تقديم 
تراجعى وتقديم أغان قديمة بتوزيع مختلف أننى كنت 

ف��ؤاد،  لمحرم  عينه  رم��ش  ألغنية  ما  يوًما  أستمع 
و)دندنت( األغنية وكان لدّى بروفة فى نفس اليوم، 
أغنيها  وأنا فى طريقى لالستديو وجدت نفسى 
إضافات  م��ع  كثيًرا  الفرقة  م��ع  وغنتها  أي��ًض��ا، 
بسيطة ساعدنى فيها جورج سمير، وكذلك أغنية 
تناقشت  البروفة  وبعد  فيك،  أحايل  وأنا  سنتين 
غناء عدد من  وقررنا  وج��ورج  أعمالى  مدير  مع 
األغانى فى المستقبل، منها أنا هنا يابن الحالل، 
ولكن لم يكن ذلك غزاًل لألوبرا، ألننى إذا ُعرض 

عبدالغنى  فسأغنى  األوب���را  دار  فى  الغناء  علّى 
السيد وكارم محمود، ومن أغنياتى أيًضا.

 • هل تعتبر المهرجانات أغانى شعبية؟
بالطبع ال المهرجانات ليست أغانى شعبية، لكنها 
على  ُيصور  الشعبى  الغناء  ولألسف  بذاته،  قائم  لون 

بفريق  استعنت  ألننى  وهاجمونى  ومطرب،  رقاصة  أنه 
عالمى لرقصة الكيزومبا فى أغنيتى )على وضعك(، ولم 
وكنت  وراقيين،  كانوا شيك  الفريق  وأعضاء  ُعرًيا،  أقدم 
أتمنى تصويرها فى مصر بشارع المعز، ولكن الموضوع 

كان صعًبا جًدا.
وماذا عن حفالت األونالين؟

تجربة حفالت األون الين كانت ناجحة ألنها جاءت 
متماشية مع وضع الكورونا، الذى فرض هذا الشكل 

من الحفالت، وأتمنى أن تعود الحفالت الجماهيرية فى 
أقرب وقت.

حكيم: اجلمهور يحب املطرب الذى يحترمه.. واملهرجانات مش عيب
قال: جناح »صحاب أونطة« فاق التوقعات

»بني السما واألرض« يعيد لألعمال األدبية اعتبارها

عودة قوية لنجيب محفوظ فى رمضان 
2021.. والنقاد: ننتظر عملاً بقوة الرواية

لم تنل الدراما المصرية نفس القدر الذى تمتعت به السينما 
المصرية من تحويل األعمال األدبية والروائية إلى أعمال فنية، 
فالنصيب األكبر كان دائما للسينما، لما لها من سحر خاص، 
وأيضا أسباب فنية جعلت تحويل الرواية إلى فيلم أسهل بكثير 

من تحويلها لعمل درامى .
تليفزيونية  درام��ا  إلى  األدب  تحويل  فى  الفقر  هذا  ورغم 
حظيت  لمسلسالت  تحويلها  تم  التى  األعمال  أغلب  أن  إال 
بنجاح كبير، نذكر منها حديث الصباح والمساء ولن أعيش فى 
جلباب أبى والحرافيش وخالتى صفية والدير من الذى ال يحب 

فاطمة وغيرها، وآخرها ذات وسجن النسا.
يعيد  محفوظ،  لنجيب  رواي��ة  هى  واألرض"  السما  "بين 
درامى، فى رمضان  قالب  تقديمها فى  العدل  ماندو  المخرج 
تحمله  لما  واالهتمام،  المتابعة  تستحق  محاولة  وهى   ،2021
أعمال نجيب محفوظ من قضايا وموضوعات لها طابع خاص.
وعن عودة األدب مرة أخرى، قال الناقد نادر عدلى إن وجود 
مسلسل واحد هذا العام مأخوذ من رواية أدبية ال يجعلنا نجزم 
بعودة هذه األعمال مرة أخرى، فليس هناك اجتهاد من كتاب 
السيناريو للبحث عن أعمال أدبية لتقديمها للتليفزيون، فإما 

أنهم متشبعون بأفكار كثيرة ولديهم ما يقدمونه والشاشة 
ال تعبر عن ذلك أو أن األعمال تكتب خصيصا للنجم.
وأضاف عدلى أن هذا المسلسل ال يعتمد على 
اسم نجم بشكل مباشر، وهو ما قد يكون سبًبا فى 
األولى،  الحلقات  خالل  سيظهر  وهذا  نجاحه، 

فربما يكون مصدر جذب للجمهور .
وأش�����ار ع���دل���ى إل����ى أن ات���ح���اد اإلذاع�����ة 

يلعب دورا قويا فى إعادة  والتليفزيون كان 
إلى  وال��روائ��ي��ة  األدب��ي��ة  األع��م��ال  تقديم 
قطاع  وخ��ص��وص��ا  تليفزيونى،  مسلسل 
الكلمة  أن  حاليا  يحدث  ما  ولكن  اإلنتاج، 
وال��ق��ن��وات  ل��إع��الن��ات  أص��ب��ح��ت  العليا 
األول  العنصر  يجعالن  ألنهما  الفضائية، 
المطلوب، اسم النجم، حتى يضمنا تسويقه 

.
واختتم عدلى بأن السينما لم تبخل على 

أعمال نجيب محفوظ، ألن اسمه كان 
كافية  لدرجة  مغريا  ذات��ه  حد  فى 

سيشاهد  ألن���ه  للجمهور، 
محبوكة  درام���ا 

 %10 يقدم  لم  التليفزيون  فى  ولكن  الشخصيات،  فى  وتنوعا 
من أدب نجيب محفوظ، حتى إن الحرافيش والذى كان ناجحا 
للغاية لم يكتمل، فالتليفزيون يجد فى أعمال نجيب محفوظ 
تكلفة إضافية، كما أن أعمال أديب نوبل بشكل عام ال تعتمد 
على نجم أو اثنين، ولكنها تميل إلى الجماعية، وهو ما يزيد 

التكلفة على المنتج الدرامى .
عودة  المسلسل  تعتبر  إنها  قالت  موريس  ماجدة  الناقدة 
األعمال األدبية على الشاشة عودة للطريق الصحيح بالنسبة 
وبالتالى  للجمهور،  المصرى  األدب  تقديم  لضرورة  للدراما، 
تتسع قاعدة القراء، مع الحفاظ على الهوية الثقافية، فمصر 
بها عشرات الكتاب والروائيين، وإذا كان المصريون ال يقرأون 
يشاهدوها،  لكى  ل��درام��ا  األع��م��ال  تحول  األق��ل  فعلى  كثيرا 

وأتمنى أن ينشط هذا االتجاه خالل السنوات المقبلة .
نظر  وجهة  بها  يكون  األعمال  ه��ذه  أن  موريس  وأضافت 
ما حدث  وهو  المجتمع،  فى  تحدث  التنبيه ألشياء  من  وقدر 
محفوظ  لفت  حيث  والمساء"،  الصباح  "حديث  مسلسل  فى 
النظر إلى مسألة التنوع الثقافى، وهذا سالح ذو حدين، إذا 
المصرية،  األس��رة  كانت  وكيف  معه،  التعامل  أحسنا 
المحافظة  القيم  إطار  من  خرجت  وكيف 
من  تمكن  ما  وهو  أكبر،  فضاء  إلى 
تقديمه المؤلف محسن زايد، وهو 
لنجيب  أعماال  ق��دم  من  أفضل 

محفوظ على الشاشة .
العمل  أن  م��وري��س  وأك����دت 
ال�����روائ�����ى ي��م��ن��ح ال��م��س��ل��س��ل 
وشموخا،  م��ج��دا  التليفزيونى 
ل��م��ا ل��ه م��ن أك��ث��ر م��ن م��ي��زة، 
وعالمه  ال��ك��ات��ب  قيمة  م��ث��ل 
الروائى، وكيفية إخراج أفضل 
تحويل  النهاية  وف��ى  فيه،  م��ا 
تليفزيونى  لمسلسل  األدب 
األدب"،  "صديق  لكاتب  يحتاج 
السما  "ب��ي��ن  تعيد  أن  وأت��م��ن��ى 
ب��أدب  االه��ت��م��ام  ف��ك��رة  واألرض" 
أعمال  إلى  وتحويله  محفوظ  نجيب 

تليفزيونية .

هانى رمزى يفرض شروطاًا للموافقة 
على اجلزء الثانى لـ»غبى منه فيه«

مليس احلديدى بديلة لبسمة وهبى على أون تى فى

رئيس »القومى للمسرح« يعلن إصرار إقامة متحف مقتنيات الفنانني

أع��ل��ن��ت ش���رك���ة »دان������ا ف��ي��ل��م« 
دخولها  ع��ن  السينمائى  ل��إن��ت��اج 
عدة مشاريع سينمائية جديدة، من 
أبرزها فيلم »غبى منه فيه« الجزء 
الجزء  بطولة  ق��دم  وال��ذى  الثانى، 
ونيللى  رم��زى  هانى  النجم  األول 
زكريا  كريم وحسن حسنى وطلعت 
وإخ���راج  عبدالله  أح��م��د  وت��أل��ي��ف 

رامى إمام.
وحدد النجم هانى رمزى شرًطا 
لقبول بطولة الفيلم، وإعادة تقديمه 
مرة أخرى، خاصة أنه أصبح أيقونة 
المصرية،  السينما  ف��ى  كوميدية 

حسب وصفه.
الفيلم  تقديم  إن  »رم��زى«  وق��ال 
الجزء  مستوى  فى  يكون  أن  الب��د 

األول وأن يكون السيناريو والحوار 
والقصة جيدين لتقديمهما، مشيًرا 
بالفكرة  رح��ب��وا  الكثيرين  أن  إل��ى 

وطالبه المقربون منه بتقديمه.
تم تصويره،  إذا  الفيلم  أن  يذكر 
فلن يظهر به دور »ُنّصه« و»المعلم« 
زكريا  طلعت  النجمين  وفاة  بسبب 

وحسن حسنى.

علمت "النهار" من مصادر خاصة ان االعالمية 
على  الرئيسى  البرنامج  ستقدم  الحديدى  لميس 
قناة اون تى، وبذلك ستكون بديلة لإعالمية بسمة 

وهبى .
انتهاء  عن  الحديدى  لميس  اإلعالمية  وأعلنت 
عملها فى قناة العربية الحدث، التى عملت بها لمدة 

عام كامل، وعودتها للقنوات المحلية من جديد.
وقالت: »أغادر الحدث وال أغادر األصدقاء فيها. 
وتليفزيونية  صحفية  تجربة  فى  قريًبا  وانتظرونى 

جديدة.. أعود بها للشاشات المحلية وكلى شوق«.
من  تضمه  لما  األه���م-  وه��و  »ول��ك��ن-  وتابعت: 
كوادر صحفية وتليفزيونية تعشق المهنة وتتفانى أن 
كانت  تقدم األفضل واألكثر دقة لمشاهديها مهما 
كنت  أننى  فخورة  شكًرا،  ه��ؤالء  لكل  الصعوبات. 
واحدة منكم.. وشكر متصل لجمهور الحدث الواسع 

فى أرجاء الوطن العربى«.

وكل  ال��ح��دث  لقناة  »ش��ك��ًرا  لميس:  وأض��اف��ت 
قضيته  ع��ام  على  بها  والعاملين  عليها  القائمين 
بينهم، قدمت فيه تجربة عزيزة على قلبى برنامج 

)القاهرة اآلن(. العربية الحدث- بكل صدق- هى 
القناة اإلخبارية األهم إقليمًيا ليس فقط لما تمتلكه 

من إمكانات التغطية الحديثة وأدواتها«.
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ش����ارك ال��ن��ائ��ب أس���ام���ة ش���رش���ر، رئ��ي��س 
تحرير جريدة النهار، فى حفل تكريم اإلنسان 
مدير  هالل،  األستاذ صالح  الخلوق  المحترم 
بمناسبة  الليان،  التعليمية بسرس  اإلدارة  عام 
الفاضل  األستاذ  وتولى  المعاش،  سن  وصوله 
التعليمية خلًفا  المليجى مديرا لإلدارة  سامى 

لهذا الرجل العظيم. 
عبدالعال،  سيد  األس��ت��اذ  الحفل  وش���ّرف 
حسين  والعميد  الليان،  س��رس  مدينة  رئيس 
والمهندسة  الليان،  سرس  قسم  مأمور  زي��ور، 
مروة زهران نائب رئيس المدينة، والمستشار 
نوير  حسن  واألس��ت��اذ  خ��ض��ر،  فتحى  أح��م��د 
حسين  أبو  محمد  والدكتور  المعلمين،  نقيب 
القيادات  من  ولفيف  األم��ن��اء،  مجلس  رئيس 
الجمال  مكاوى  الحاج  رأسهم  على  التعليمية 
مدير مدارس النيل، والسادة مديرو المدارس 
عبدالحميد  األس��ت��اذة ص��ف��اء  رأس��ه��م  وع��ل��ى 
سعد واألستاذة حنان الخولى واألستاذ أسامة 
الخولى واألستاذ شريف الجزار والدكتور ياسر 

دنيا، مدير مدرسة المتفوقين.
يكرم صالح  أنه ال  كلمته  وأكد شرشر فى 
مدينة  يكرم  ولكن  فحسب  فى شخصه  هالل 
من  والكثير  الكثير  أخ��رج��ت  التى  الشهداء 
ويكفى  المجاالت،  كل  فى  والقيادات  النابغين 
الشهداء  بلد سيد  أنه من  صالح هالل فخرا 

بالمنوفية سيدى شبل.
المحترم  ل��ل��واء  الشكر  ك��ل  ش��رش��ر  وق���دم 
إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الذى يقدم 
يتوالها  التى  التعليمية  للمنظومة  الدعم  كل 
أحمد  الدكتور  واحترافية  بمهنية  وينفذها 

سويد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية. 
إجراء  إن  بأمانة  نُقل  دعونا  وقال شرشر: 
فيروس  أزم��ة  ظل  العامة  الثانوية  امتحانات 
كورونا والتحدى الذى نجح فيه بامتياز الدكتور 
والدينامو  والتعليم  التربية  وزير  شوقى  طارق 
ن��ائ��ب وزي���ر التربية  ال��دك��ت��ور رض��ا ح��ج��ازى 
التعليم، هو رسالة للجميع فى الداخل والخارج 
أن مصر تقبل التحدى، فهذه التجربة ستدرس 
ال��ق��وات  دور  على  مثنًيا  ال��ق��ادم��ة،  لألجيال 
المسلحة والشرطة فى تأمين االمتحانات ونقل 
األسئلة وحماية المدارس ونقل المراقبين على 

مستوى الجمهورية.
كما أكد شرشر فى كلمته أن المدرس هو 
وب��دون  التعليمية،  العملية  فى  الحربة  رأس 
على  تدريبه  أو  ل��ه،  المالى  االكتفاء  تحقيق 
تتحقق  ل��ن  الجديدة  التعليمية  التكنولوجيا 
كورونا  أزمة  أن  إلى  مشيرا  المرجوة،  النتائج 
بعد  التعليم عن  لتجربة  كانت فرصة حقيقية 
)أونالين( بواسطة المنصة اإللكترونية، وهذا 
فى حد ذاته بداية لنشر ثقافة التعليم الحديث 
الحفظ  وليس  والتفكير  ب��اإلب��داع  واالهتمام 
والتلقين لطالب المراحل الدراسية المختلفة، 
أحسن  إذا  إيجابيا  سيكون  النهائى  والمنتج 
طرق  وتنفيذ  المتاحة  اإلمكانيات  استغالل 

التعليم الحديثة. 
أرى  شرشر:  قال  المتفوقين  مدارس  وعن 
نموذج  ه��ى   STEM المتفوقين  م���دارس  أن 
يحتذى به -ويجب تعميمه- فى إعداد جيل من 
الباحثين من خالل طريقة الدراسة التى تعتمد 
على البحث العلمى وليس المناهج التقليدية. 

شرشر وبجواره صالح هالل

شرشر يؤكد: االهتمام باملعلم مادًيا هو بداية إصالح التعليم

شارك الكاتب الصحفى أسامة شرشر، عضو مجلس 
الحفناوى  نصيف  الدكتور  تكريم  حفل  ف��ى  ال��ن��واب، 
بمديرية الشئون الصحية بشبين الكوم بمناسبة انتخابه 
جودة،  فيصل  الدكتور  واستقبال  الشيوخ  بمجلس  نائًبا 

وكيل وزارة الصحة الجديد بالمنوفية.
المنوفية  محافظة  إن  شرشر  أسامة  النائب  وق��ال 
المجاالت،  كافة  فى  ق��ادة  تخرج  التى  بجيناتها  غنية 
مخلًصا  كان  الحفناوى  نصيف  الدكتور  أن  إلى  مشيرا 
فى أداء عمله، مستمًعا جيًدا لكافة المشكالت، وساعًيا 

ا فى حلها.  حقيقًيّ
الدكتور  فيه  نجح  ال��ذى  التحدى  أن  شرشر  وأك��د 
الدكتورة  بعد  ج��اء  ألن��ه  كبيرا  ك��ان  الحفناوى  نصيف 
اإلدارة  فى  به  يحتذى  نموذجا  كانت  التى  س��رور  هناء 
للمريض  تنحاز  كانت  ما  دائما  والتى  الصحة،  ب��وزارة 
أوال وللمواطن ثانيا، والتى أحدثت طفرة غير مسبوقة 
الدكتور  نجاح  فإن  ولهذا  بالمنوفية،  الصحة  فى قطاع 
نصيف فى السير على نفس المنوال كان تحديا كبيرا 
ولكنه نجح فيه بامتياز، ونأمل أن يستمر عليه الدكتور 
الجديد،  الصحة  وزارة  وكيل  ج��ودة،  فيصل  المحترم 
الصحة  وزارة  مستشفيات  يجعل  أن  منه  ننتظر  ال��ذى 
يعد  والذى  التعليمية  المستشفيات  مستوى  نفس  على 

ابًنا من أبنائها األبرار. 
به  قامت  ال��ذى  ب��ال��دور  أش��اد شرشر  كلمته  وخ��الل 
جميع عناصر منظومة الصحة بالمنوفية فى مستشفيات 

التمريض  وحتى  واألطباء  ال��وزارة  وكيل  أول  من  العزل، 
والفنيين والمسعفين والعمال. 

منظومة  عناصر  الليان  وسرس  منوف  نائب  ووصف 

عادى  غير  أداًء  قدمت  التى  المجهولة  بالجنود  الصحة 
وفى ظل  قليلة جدا،  وبإمكانيات  توقيت غير عادى  فى 
هجمة شرشر من الجماعات الظالمية من خالل قنوات 

الجزيرة وأخواتها، فى محاولة لضرب منظومة الصحة 
الذى  الجبار  والعمل  المتفانى  األداء  ولكن  مقتل،  فى 
قامت به عناصر المنظومة الصحية خيب هذه المساعى 
مستوى  على  الوحيد  النائب  أن��ه  إل��ى  مشيرا  الخبيثة، 
شهداء  لمعاملة  قانون  بمشروع  تقدم  الذى  الجمهورية 
فيروس  مواجهة  فى  العاملين  الطبية  األطقم  ومصابى 

كورنا معاملة شهداء ومصابى العمليات الحربية. 
وزي��رة الصحة،  زاي��د،  بالدكتورة هالة  وأش��اد شرشر 
هالة  الدكتورة  أن  تؤكد  الدولية  التقارير  أن  إلى  مشيرا 
فيروس  تواجه  أن  بسيطة  بإمكانيات  استطاعت  زاي��د 
أكدته  ما  وهو  مصر،  فى  عليه  السيطرة  وتحكم  كورنا 
أيضا تقارير منظمة الصحة العالمية التى أشادت بأداء 
إلى  اإلسكندرية  من  العمل  وفريق  الصحة  وزيرة  وتميز 
الصعيد، واإلحصائيات المقارنة بين مصر وغيرها من 

الدول ال تكذب وال تتجمل. 
ليمون، محافظ  أبو  إبراهيم  اللواء  أن  وأعلن شرشر 
االستثنائى،  الزمن  فى  االستثنائى  وال��رج��ل  المنوفية 
لتطوير  جنيه  مليون   100 على  يحصل  أن  اس��ت��ط��اع 
المنظومة الصحية فى محافظة المنوفية وأنه يتم حاليا 
عمل إعدادات وخطط لرفع كفاءة األداء فى المستشفيات 
واألسرة  الصناعى  التنفس  اجهزة  خالل  من  الحكومية 
وكثير من األجهزة الطبية، مشيرا إلى أن نائب المحافظ 
محمد موسى بأدائه وعمله وكفاءته من المتوقع أن يكون 

فى الفترة القادمة محافًظا إلحدى محافظات مصر. 

النائب أسامة شرشر يعلن: اللواء إبراهيم أبو ليمون
 حصل على 100 مليون جنيه لتطوير منظومة الصحة باملنوفية

خالل مشاركته فى حفل تكرمي الدكتور نصيف احلفناوى

فى حفل تكرمي صالح هالل بسرس الليان

نكرم مدينة الشهداء فى شخص صالح هالل

»شرشر« يكرم الدكتورة هناء الغرابلى و9 من 
األطباء والعاملني باملركز الصحى مبنوف وأسرة 
الشهيد الدكتور محمد حمزة ابن منشاة سلطان

شرشر،  أس��ام��ة  الصحفى  الكاتب  ق��ام 
منوف  دائ����رة  ع��ن  ال���ن���واب،  ع��ض��و مجلس 
وسرس الليان، بتكريم أسرة الشهيد الدكتور 
محمد حمزة ابن قرية منشاة سلطان، الذى 
لجائحة  ال��ت��ص��دى  ف��ى  عمله  أث��ن��اء  ت��وف��ى 
بحضور  وذل��ك  المستجد،  ك��ورون��ا  فيروس 
ال��دك��ت��ورة ه��ن��اء ال��غ��راب��ل��ى، م��دي��رة المركز 
السادة األطباء  الصحى بمنوف، ونخبة من 

والطبيبات والتمريض. 
وأك���د ش��رش��ر أن ه���ذا ال��ت��ك��ري��م ألس��رة 
اع��ت��راف  م��ن  ج��زء  ح��م��زة  محمد  الشهيد 
بجميل الشهيد الراحل علينا جميعا، مشيرا 
محافظ  ليمون،  أبو  إبراهيم  اللواء  أن  إلى 
اسم  إط��الق  على  واف��ق  قد  ك��ان  المنوفية، 
بمنشاة  الصحية  ال��وح��دة  ع��ل��ى  الشهيد 

سلطان.
ك��م��ا ق���ام ش��رش��ر بمنح 9 م��ن األط��ب��اء 
ش��ه��ادات  بالمركز  وال��ع��م��ال  وال��م��م��رض��ات 
تقدير على أدائهم الرائع فى مواجهة جائحة 
كورونا، خصوًصا أن مستشفى منوف العام 
كان مستشفى عزل، وأصبح المركز الصحى 
الصحية  الخدمة  لتقديم  الوحيد  الملجأ 

على  وجاء  وقراها،  منوف  بمدينة  للمرضى 
الغرابلى  هناء  ال��دك��ت��ورة  المكرمين  رأس 
المركز  قادت  التى  الصحى،  المركز  مدير 
مستشفى  تحول  أثناء  حرجة،  ظ��روف  فى 
واستطاعت  ع��زل،  لمستشفى  العام  منوف 
كتيبة  مع  وقدمت  مشرفة،  بصورة  الخروج 
الراقى  به فى األداء  العمل نموذًجا يحتذى 
الدكتورة  تكريم  تم  وأيضا  ال��دءوب،  والعمل 
هويدة  وال��دك��ت��ورة  الحفناوى،  رش��اد  هالة 
الفار،  محمد  إيمان  والدكتورة  النعا،  رجب 
هناء  ومس  نجيب صليب،  نيفين  واألستاذة 
عبدالله  سعيد  ن��ادي��ة  وم���س  خ��ل��ي��ل،  ف���رج 
الحليم، وتسلم  الديب السيد عبد  واألستاذ 
الدكتورة  الدكتور محمد حمزة  تكريم أسرة 

حنان عبد الرؤوف.
وأك���د ن��ائ��ب م��ن��وف وس���رس ال��ل��ي��ان أن 
هم  والعمال  والفنيين  والتمريض  األطباء 
فلهم  كورونا،  جائحة  واجهوا  الذين  جنودنا 
وعندما  والعرفان،  واالح��ت��رام  التقدير  كل 
نوفيهم  وال  كثير  م��ن  قليل  فهذا  نكرمهم 
حقهم أو أجرهم؛ ألن كنوز الدنيا ال تساوى 

استشهاد الطبيب أو الممرضة.
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