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50 عامًا على 
رحيل ناصر

قصة 
من التاريخ 

وداع أسطورى 
للزعيم

صورك فى بيتنا يا 
حبيب الماليين

رجل وطن

• بعض ما قيل عقب وفاة األب األسطورى لمصر فى أزهى أزمنتها: 
• دافيد بن جوريون )مؤسس إسرائيل وأول رئيس وزراء لها(: "كان لليهود 
عبد  ولكن  الحديث،  فى  وهتلر  القديم،  فى  فرعون  هما  تاريخيان  عــدوان 
الناصر فاق االثنين معا فى عدائه لنا، لقد خضنا الحروب من أجل التخلص 

منه حتى أتى الموت وخلصنا منه".
• قال يوثانت )السكرتير العام لهيئة األمم المتحدة(: "ان الرئيس جمال 
عبد الناصر بوصفه زعيًما للشعب المصرى وبوصفه شخصية مرموقة فى 
الشرق األوسط وفى العالم قد ساهم بدور تاريخى فى األحداث التى شهدتها 

المنطقة التى يعيش فيها طوال العشرين عاًما الماضية".
• قال إدوارد هامبرو )رئيس الجمعية العامة لهيئة األمم المتحدة(: "ان 
عشرين  امتدت  التى  زعامته  خالل  يصبح  لم  الناصر  عبد  جمال  الرئيس 
عاًما مجرد شخصية وطنية عظيمة وبارزة بل رجل دولة مرموًقا فى الشرق 

األوسط وفى العالم بأسره".
نذكر  "سنظل  الديمقراطية[:  ألمانيا  ]رئيس  أولبرشت  فالتر  قــال   •
باإلجالل صديقنا العزيز الرئيس جمال عبد الناصر بطل الشعب المصرى 

والمناضل العنيد ضد اإلمبريالية".
• قال أليكسى كوسيجين ]رئيس وزراء االتحاد السوفيتى[: "ان جمال عبد 
الناصر كان وسيبقى إلى األبد فى ذاكرة الناس مناضاًل إليلين فى الكفاح من 

أجل الكرامة الوطنيه والعزة لشعبه".
• قال تون دوك سانج ]رئيس فيتنام الديمقراطية[: "ان السيد الرئيس قد 
قدم خدمات جليلة من أجل تضامن الشعوب اإلفريقية اآلسيوية فى كفاحها 

ضد االستعمار ومن أجل االستقالل والحرية والسالم".
• قال فيدل كاسترو ]رئيس وزراء كوبا[: "ان عبد الناصر واحد من أعظم 
شخصيات هذا العصر وثائر عظيم قاد نضال شعبه فى استبسال نادر لدحر 

مؤامرة هذا العصر لقد فقد العالم بوفاته ثوريا فذ ال يتكرر".
• قال جورج بومبيدو ]رئيس فرنسا[: "انه رجل دولة عظيم استعاد بحق 

لمصر كرامتها وعزتها".
• قال فرانكو ]حاكم إسبانيا[: "ان تلك الخسارة ال تعوض".

الناصر  عبد  وهب  "لقد  إيطاليا[:  ]رئيس  ساراجات  جيوسيبى  قال   •
التنمية  مرحلة  يعيش  الــذى  العربى  العالم  قضية  أجل  من  بأسرها  حياته 
وأصبح قائًدا لشعبه وهادًيا للشعوب األخرى التى ترتبط به ارتباط العقائد 

والمشاعر".
• قال ريتشارد نيكسون ]رئيس الواليات المتحدة األمريكية[: "ان العالم 
قد خسر زعيًما بارًزا خدم بإخالص وبال كلل كل قضايا بالده والعالم العربى".

العظيم  الراحل  "ان  اليونان[:  وزراء  ]رئيس  دوبلوس  بابا  جورج  قال   •
أعطى النهضة العربية حياة جديدة كان هو قلبها النابض".

• أنديرا غاندى ]رئيسة وزراء الهند[: "ان التاريخ سيسجل للرئيس جمال 
عبد الناصر مساهمته الفريدة فى بعث الشعب العربى.. ان الرئيس جمال 
العالم حارب  الهند وفى كل مكان فى  الناصر سيظل ذكره خالًدا فى  عبد 
يتسم  وسياسًيا  عظيًما  قائًدا  باعتباره  وذلك  حريتهم  أجل  من  الناس  فيه 

بالشجاعة والحكمة".
تعوض  ال  خسارة  "انها  سيالن[:  وزراء  ]رئيسة  باندرانيكه  سيريمانو   •
لألمة العربية بأسرها ولدول عدم االنحياز وللعالم أجمع... انها خسارة نبكى 

لها وسنظل نبكيها مفعمين بأعمق مشاعر األسى".
الجمهورية  فقدت  "لقد  الفلبين[:  ]رئيس  ماركوس  فريديناندو  قال   •
مهيًبا وفقد  قائًدا  العربى  العالم  وفقد  ابًنا عظيًما  بوفاته  المتحدة  العربية 

العالم رجل دولة بارزا".
الصومالية[:  للثورة  األعلى  المجلس  ]رئيس  زيــاد  محمد  قــال   •
"لقد فقدت الحرية واإلنسانية كلها أعظم بطل وأكبر نصير لها فى القرن 
الوطنية  للثورات  ومعلًما  ورائــًدا  أبًا  كان  الناصر  عبد  جمال  ان  العشرين.. 
التحررية فى إفريقيا والشرق األوسط.. وكان قوة جبارة.. وكان طوًدا شامًخا 
تحطمت على سفحه كل المؤامرات اإلمبريالية ومؤامرات أعوان اإلمبريالية.. 
وإذا ذهب عنا اليوم الرئيس جمال عبد الناصر بجسده فقد ترك لنا أفكاره 
وعقائده ومبادئه وإن عزاءنا الوحيد هو أن نخلص لهذه األفكار العقائدية.. 
أما إذا لم نسر فى الطريق الذى رسمه فإنها ستكون وال شك خسارة أعظم 
مشعله  الذى حمل  والجهاد  وللنضال  السامية  لمبادئه  كبرى  ونكسة  وأفدح 

بالنسبة لشعوب العالم الثالث والقوى التقدمية".
لمدة  البالد  فى  الحداد  "نعلن  غينيا[:  ]رئيس  سيكوتورى  أحمد  قال   •
ثالثة أيام حزًنا على وفاة المقاتل الفذ فى سبيل الحرية رائدنا وملهمنا محرر 

إفريقيا جمال عبد الناصر".
الناصر  • قال جوليوس نيريرى ]رئيس تنزانيا[: "ان وفاة الرئيس عبد 
لقد  سينعونه...  أعــداؤه  حتى  أجمع  للعالم  فادحة  وخسارة  مروعة  صدمة 
بالشجاعة  ويتحلى  بالبصيرة  يتمتع  رجاًل  عظيًما..  رجاًل  الناصر  عبد  كان 
الفائقة.. رجاًل وهب كل حياته لقضية الشعب العربى الذى كان يبادله حًبا 
بحب وتقديًرا بتقدير... لقد مضى فى سبيل تلك القضية.. قاد شعب بالده 
مخلًصا إياه من البؤس والهوان إلى مكانة ال تمكن أحًدا من أن يتطاول عليه 
أو يستغله أو يغفله مكانة لقد جعل رأيه مسموًعا يؤخذ فى االعتبار فى كل 
محافل الدنيا.. إن إفريقيا تبكى وفاة محررها وابنها البار.. بل سيبكيه العالم 

كل العالم".
قال سانجولى الميزانا ]رئيس فولتا العليا .. بوركينا فاسو حالًيا[:   •
"لقد أصيب شعب فولتا العليا بالهول والفزع عندما علم بوفاة الرئيس ناصر 
المفجعة فقد فقدت إفريقيا فى هذا الرجل العظيم زعيًما وابًنا بارًا وقائًدا 
الوحدة  ولتحقيق  بالده  قضية  أجل  من  للتضحية  حياته  كل  وهب  يبارى  ال 

اإلفريقية".
• قال فيليكس بوانييه ]رئيس ساحل العاج.. كوت دى فوار حالًيا[: "لقد 
فقد العالم رئيًسا عظيًما.. وإن إفريقيا لتبكى اليوم واحًدا من أعظم زعمائها 

األمجاد".
• قال فرانسوا تومباباى ]رئيس تشاد[: "إننا لننحنى خشوًعا أمام جثمان 
دوله  ورئيس  زعيًما  التقدمى  للعالم  دائًما  وسيظل  كان  الذى  ناصر  الفقيد 

عظيًما، وسيظل أحد أبرز الزعماء الذين ساهموا فى تحرير إفريقيا".
• قال ميلتون أوبوتى ]رئيس أوغندا[: "إن إفريقيا قد فقدت ابنها العظيم 
ولكنها ستظل تذكره دائًما بالفخر والمساهمة العظيمة التى قدمها الرئيس 

الراحل من أجل تحقيق استقالل ووحدة القارة اإلفريقية".

 كان الزعيم ناصر اثناء رحلته 
الــذى يقف فى  بالقطار  ألســوان 
بيديه  الشعب  لتحية  محطة  كل 
المحطات  إحــدى  وفــى  للناس، 
أن  الــتــراحــيــل  أحــد عــمــال  أراد 
يقول شيئًا للرئيس، فألقى عليه 

بمنديله 
المحالوى، وتلقف عبدالناصر 
المنديل  الرئيس  وفتح  المنديل 
عيش  ورغيف  )بصلة  به  فوجد 

بتاو(  .
الحضور  مــن  أحــد  يفهم  ولــم 
بهذا  الطيب  الرجل  رمــى  لماذا 
المنديل وما داخله؟ إال أن جمال 
الــذى  الوحيد  كــان  عبدالناصر 
فهم ما تعنى هذه الرسالة وأطل 
برأسه بسرعة من القطار وأخذ 

يرفع صوته باتجاه الرجل 
الذى ألقى بالمنديل قائال له: 
الرسالة  يأبويا  وصلت  الرسالة 

وصلت.
أصدر  أســوان  وصــل  وعندما 
والحد  التراحيل  عــمــال  قــانــون 

األدنى 

واألقصى لألجور، وفى خطابه 
مساء ذلك اليوم فى جماهير 

ــال: "أحــب أقــول إن  أســـوان ق
الرسالة وصلت وأننا قررنا زيادة 

أجر 
عامل التراحيل إلى 25 قرشا 
بـــدال مــن 12 قرشا  ــوم  ــي ال فــى 

فقط، 
كما تقرر تطبيق نظام التأمين 
االجتماعى والصحى على عمال 
التراحيل ألول مرة فى مصر.. 
الناصر  فــهــم جــمــال عــبــد  لــقــد 

الرسالة 
غيره  أحــد  يستطع  لــم  الــتــى 
فالمنديل  شــفــرتــهــا  يــكــســر  أن 

المحالوى 
وهم  التراحيل  عمال  رمز  هو 
العمال الموسميون.. الثقة كانت 
والزعيم  الشعب  بين  ما  متبادلة 

ــورة  ــث ــز ل ــ نـــاصـــر رم
زعيم لن يتكرر.

بكى ماليين المصريين جمال عبدالناصر وودعوه وداعا اسطوريا منذ 
5٠ عاما، ليس النه حاكم جاء منهم، أو انحاز لهم، وفقط، بل ألن حدسهم 

وجليلة  مهيبة  تاريخية  لحظة  فى  أدرك  الجمعى  انـــه وعقلهم 
عنهم،  غيابه  سيطول  معنى 
ــوه مــرة اخـــرى..  ــدرك ي حتى 

وقد صدق حدسهم.

كــان عــادى تشوف صــورتــه فى 
بيوتنا وأوضنا لكن اللى مش عادى 
نفس  معلقة  أمى  بشوف  كنت  أنى 

الصورة فوق حوض المطبخ. 
للزعيم  ــتــقــول  ب ــا  ــه ــأن وك
ــاك  ــوم مــن غير رؤي إن مــر ي

ماينحسبش من عمرى.

قلوبنا  فى  عمرك  يطول  ربنا   
كمان وكمان يا حبيب الماليين.

رجال  عصره  فى  فظهر  وطــن،  بحجم  عظيًما  رجــاًل  كان 
عظماء...

 صنعوا وطًنا عظيًما.

د. منى قاسم 

يحيى قالش 

هدى حمدى 

خالد الكيالنى 

د. هانى الناظر  عزة شرقاوى   زبيدة ثروت

نصيحة منى كطبيب لحضراتكم هذه األيام.. بدأ الرمان فى 
الظهور فى االسواق، وتفيد الدراسات حوله بأنه غنى بشكل كبير 
بمضادات األكسدة وهى فيتامينات A وC وE وهى هامة للغاية 
لقوة الجهاز المناعى، ولهذا أنصح بالحرص على تناول الرمان 
وللمساعدة  المناعة  لتقوية  الله  بإذن  القادمة  واألسابيع  األيام 
الصحية  لفوائده  طبعا  باإلضافة  بكورونا  اإلصابة  مقاومة  فى 
العديدة.. وكما تعرفون يمكن اضافته للسالطة الخضراء ويمكن 

وايضا كعصير ممتاز …ارفعوا  تناوله كفاكهة 
مناعتكم بتناول الرمان وبالهنا والشفا.

البعير ظهره محنى من زمن.. يحكى أن رجاًل كان لديه جمل 
فأراد أن يسافر إلى بلدة ما فجعل يحمل أمتاعا كثيرة فوق ظهر 
فبدأ  جمال؛  أربعة  يحمله  ما  ظهره  فوق  كوم  حتى  الجمل  ذلك 
بوجه  الناس صرخوا  حتى  الثقيل  المتاع  كثرة  من  يهتز  الجمل 
صاحب الجمل يكفى ما حملت عليه، إال أن صاحب الجمل لم 
يهتم بل أخذ حزمة من تبن فجعلها فوق ظهر البعير، وقال هذه 
خفيفة وهى آخر المتاع، فما كان من الجمل إال أن سقط أرضا 
أن  والحقيقة  البعير.  قشة قصمت ظهر  وقالوا  الناس،  فتعجب 

التى قصمت ظهره، بل  القشة لم تكن هى 
التى قصمت ظهر  الثقيلة هى  إن األحمال 
األمــر فسقط  يحتمل  يعد  لم  الــذى  البعير 

على األرض.

بداخلى أمل .. يذهب ويعود  
ولكنه أبداااا لن يموت 

يا رب علمنى كيف أعفو 
وال تعلمنى كيف أنتقم 

رفعت يدى وقلت: 
يا ربى أبعد عنى شرهم .. أتدروووون ما حدث؟ 

كان أول الراحلين عنى .. أقربهم إلى قلبى وأعزهم 
قد ال تكووون جميع أيااامنا جميلة .. ولكنه حتما هناك شىء 

ونعيشه  معنااا  نجده   .. الجمال  هذااا  من 
فى كل يوم 

فيستحق ان نشكر الله عليه  
اللهم لك الحمد والشكر دااائما وأبداااا 

أنصحكم بالرمان ليست القشة هى التى قصمت ظهر البعير العفو واالنتقام!

عالء الدين سويلم 
الجنرال المبدع 
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باألصول 

أسامة شرشر

لست من أنصار مدرسة استخدام الفزاعات اإلعالمية 
إليه  ــاءة  واإلس اآلخــر،  تشويه  محاولة  فى  الدينية  أو 
هناك  أن  المالحظ  ولكن  ا،  شعبّيً أو  ا  مهنّيً أو  ا  إعالمّيً
محاوالت  عبر  الترصد  سبق  مع  اإلصرار  أنواع  من  نوًعا 
فى  اإلعجاز  حد  إلــى  وتصل  مستحيلة  بل  مستميتة 
أوهام قناة الجزيرة ومحاوالتها إلحياء أحالم اإلخوان 

فى مصر. 
فالقناة القطرية الكارهة لمصر ضربت بكل المواثيق 
أجندات  لتنفيذ  الحائط  عرض  واإلعالمية  المهنية 
فى  أو  آخر،  عالم  فى  يعيشون  وكأنهم  بكثير  منها  أكبر 
والرئيس  مصر  اسمه  لهم  كــابــوس  بــاألحــرى  أو  حلم 

السيسى والجيش المصرى. 
فهم يحاولون أن يثبتوا ألنفسهم أواًل أنهم أحياء عندما 
أن  وادعاء  مصر،  على  والهجوم  التطاول  فى  يتسابقون 
من  المصرى  الشارع  تهز  ومظاهرات  تظاهرات  هناك 
مهما  واهمون،  وهم  لغربه،  شرقه  ومن  لجنوبه  شماله 
قناة  خالل  من  أو  بالمال،  يشوهوا  أو  يمولوا  أن  حاولوا 
المالكة  األسرة  تحكم  أنها  البعض  يردد  التى  الجزيرة، 
يتجسد  مستمر  هاجس  لديها  والقناة  العكس،  وليس 
فى أن مصر والسعودية واإلمارات تحاول إسقاط األسرة 

الحاكمة القطرية. 
قالته  ما  شاهدنا  فقد  واألحالم،  األوهام  عن  وبعيًدا 
إحدى الزوجات المحترمات ألحد أمراء عائلة آل ثانى، 
النظام  عــورات  تكشف  ألمانيا  من  واضحة  رسالة  وهى 
الشعب  ا صامًتا داخل  وأن هناك رفًضا حقيقّيً القطرى، 
لجان  أمــام  أعلنت  السيدة  هــذه  وأن  الطيب،  القطرى 
حقوق اإلنسان والمنظمات الدولية– فى الخارج وليس 
فى مصر- االختفاء القسرى لزوجها منذ 3 سنوات، وهى 
ال تعلم عنه شيًئا طوال هذه السنوات، وأعتقد أن فاقد 

الشىء ال يعطيه. 
إننا ال يمكن بحال من األحوال أن نشوه اآلخر لمجرد 
التشويه، ولكن التطاول المستمر، والهجوم غير المبرر 
ال  عبث  والتظاهرات-  واالتهامات  الشائعات  واختالق 
كوكب  فى  يعيشون  كأنهم  فهم  عنه،  السكوت  يمكن 
ثان.. فأى  بلد  ونواب نعيش فى  أننا كمواطنين  أو  آخر، 
مصداقية أو موضوعية تتحدث عنها هذه القناة الضالة 

التى فقدت مصداقيتها بين العاملين بها أنفسهم؟! 
ستطال  فارقة  لحظة  فى  الجزيرة  نيران  أن  أعتقد 
النار تأكل بعضها  األسرة الحاكمة فى قطر نفسها، ألن 

إن لم تجد ما تأكله. 
وتتنفس  وهم  فى  تعيش  فإنها  اإلخوانية  القنوات  أما 
اإلعالمية  قنواتها  فــى  أوهــامــهــا  تكرر  وتظل  ــا،  كــذًب
حتى  وتكذب  الظالمية  وصحفها  اإللكترونية  وكتائبها 

تصدق نفسها.
والمستندات ألننا  البناء ونشر األدلة  النقد  نحن مع 
حتى  أو  الخطأ  فوق  مجتمًعا  أو  ا  مالئكّيً مجتمًعا  لسنا 
الخطيئة، فهناك بعض السلبيات التى ال ينكرها أحد، 
ولكننا  مكان،  كل  وفى  البرلمان  قبة  تحت  عنها  ونعبر 
أيًضا ضد اإلسفاف والشتائم ونشر الشائعات واألكاذيب 
مع  المستمرة  الثأر  وحالة  الــدولــة،  إسقاط  ومحاولة 
المصرية  والشرطة  الوطنية  العسكرية  المؤسسة 

ورئيس الجمهورية. 
كل هذه التداعيات الفكرية مرت بخاطرى، وأنا أشاهد 
ا  قنوات اإلخوان وعلى رأسها الجزيرة، التى تؤكد يومّيً
محافظات  فى  منتشرة  واالحتجاجات  التظاهرات  أن 
وصل  الهوس  إن  بل  التوالى،  على  الثامن  لليوم  مصر 
بأيمن نور إلى حد الزعم بأن هناك 62 بؤرة مظاهرات 
تمأل  اآلن   1919 ثورة  تشبه  ثورة  وأن  المحافظات،  فى 
كأننا  تبدو  القنوات  لهذه  الخزعبالت  هذه  مصر.  ربوع 
آالف  لهم  وكأن  واق،  الواق  بالد  أو  دراجــات  ماراثون  فى 
يدمر  ما  أخطر  إن  مصر..  أبناء  يراه  ال  ما  ترى  العيون 
على  اإلصرار  هو  المصداقية  ويسقط  البشرية  النفس 
لتضليل  المستميتة  والمحاوالت  والمزايدة،  التزيد 

الرأى العام المصرى والعربى والدولى. 
بشعبها  مصر  ألن  أحالمكم،  من  الصغار  أيها  أفيقوا 

وجيشها عصية على االنكسار. 

أوهام الجزيرة..
وأحالم اإلخوان فى مصر

»اإلرهابية« تستعين باألطفال للتظاهر.. ووزير األوقاف يؤكد أن التستر على أى إخوانى خيانة للدين والوطن

أرسلها من مصفاة تكرير البترول مبسطرد

مفاجأة: استبعاد 30 مرشًحا بسبب تعاطى املخدرات

االرسائل الـ10 التى أرسلها الرئيس السيسى للشعب المصرى على 
المصرية  الشركة  مصفاة  افتتاح  خالل  مسطرد  من  مباشرة  الهواء 
تشغل  التى  الملفات  كافة  يتابع  الرئيس  أن  البترول ملخصها  لتكرير 
الرأى العام وأنه على علم كامل بما يدور فى الشارع المصرى، فضاًل 
عن متابعته ما يسيطر على تفكير المواطن سواء أزماته أو شواغله 
المشروعات  افتتاحه واحدا من أهم  وخالفاته مع الحكومة، فخالل 
التكنولوجيا  بأحدث  والطاقة  البترول  قطاع  فى  تنفيذها  تم  التى 
طاقات  وزيـــادة  لتطوير  الــدولــة  استراتيجية  اطـــار  فــى  العالمية، 
تأميًنا  البترولية  المنتجات  من  اإلنتاجية  وقدراتها  التكريرية  مصر 
الحتياجات السوق المحلية وتعزيًزا من القيمة المضافة لموارد مصر، 
جاءت رسائل الرئيس السيسى فى تصريحات واضحة متنقلة بين كافة 

الملفات كما سنوضح فى السطور التالية:
الرسالة األولى 

حيث  والمصالحات،  المبانى  بقضية  تتعلق  الرئيس  رسائل  أولى 
هذا  بشأن  الشارع  فى  المنتشر  القلق  يتابع  الرئيس  أن  واضًحا  بدا 
اشتراطات  عن  اإلعالن  من  االنتهاء  سرعة  على  يؤكد  فراح  الملف، 
البناء الجديدة وهو أمر ينتظره الكثير من المواطنين وفى مقدمتهم 
المشتغلون بهذا المجال والذين أعربوا عن قلقهم من تجميد العمل فى 

هذا القطاع خالل هذه الفترة.
الرسالة الثانية 

تتعلق الرسالة الثانية بحملة التحريض على التظاهر والذى تزايد 
تزييف  عبر  حملتهم  من  الوطن  أعــداء  زاد  األخيرة حيث  الفترة  فى 
الرئيس  أن  المصرية ووضح  الدولة  الحقائق وبث سمومهم إلسقاط 
يتابع بدقة ما يجرى، حيث وجه الشكر للشعب المصرى لعدم تفاعله 
مع هؤالء المحرضين على العنف والتخريب، وقد كشفت التحقيقات 
الدفع  محاولة  فــى  تجسدت  مفاجآت  عــن  الــمــحــاوالت  هــذه  بشأن 
محاوالت  فى  شاركوا  طفال   68 ضبط  تم  حيث  للتخريب  باألطفال 

تخريبية، وقد تم اإلفراج عنهم مراعاة لسنهم وأنهم مضللون.
من جانبه تفاعل وزير األوقاف مع هذه الرسالة وأصدر بياًنا أكد 
فيه أن االنسياق فى ركاب جماعة اإلخوان المسلمين أو التستر على 

أى من عناصرها، خيانة للدين والوطن.
وقال إنه »يجب إبالغ أجهزة الدولة المعنية عن كل خائن أو عميل أو 
مخرب، والضرب بيد من حديد على أيدى كل دعاة الفوضى والهدم«.

وعناصرها  الخائنة  اإلخــوان  جماعة  أن  ــاف  األوق وزيــر  وأضــاف 
المجرمة وأبواقها الضالة وعمالءها المأجورين ال يعرفون سوى الهدم 
بهم،  بالمخدوعين  الدفع  على  ويعملون  الفوضى،  على  والتحريض 

ليقفزوا على دمائهم وعلى أنقاض أوطانهم.
الرسالة الثالثة 

العمالة  معاناة  متابعته  السيسى  الرئيس  رسائل  بين  من  وضــح 
المؤقتة واستمرارها نتيجة استمرار جائحة كورونا فأكد فى رسالته 
الثالثة للشعب المصرى أنه سيتم صرف إعانة العمالة المؤقتة حتى 
نهاية العام والنظر فى الطلبات الجديدة فى هذا الشأن بعد أن كان 

من المفترض أنها ستتوقف بعد هذا الشهر. 
الرسالة الرابعة 

لكل  بشرى  تحمل  لكنها  تحديًدا  للصعيد  موجهة  الرسالة  هــذه 
قطاع  تطوير  أن  إلــى  السيسى  الرئيس  أشــار  فعندما  المصريين، 
البترول تكلف تريليوًنا و200 مليون جنيه، أضاف رسالته الهامة بقوله 
"هنفتتح خالل الشهور القادمة فى أسيوط المشروعات اللى اتكلمنا 
عنها علشان نحقق االكتفاء الذاتى فى2023, واالختناقات اللى كانت 

تخطيط  نتيجة  تراجعت  بالصدفة،  متراجعتش  وتراجعت،  موجودة 
وإجراءات عملية اتكلفت مليارات الجنيهات".

الرسالة الخامسة 
هذه الرسالة تتعلق براحة المواطن وهو الهدف األساسى من شبكة 
الطرق، حيث أكد الرئيس أن الدولة أنشأت 22 كوبرى فى 6 أشهر 
شرق  مناطق  فى  صعبة  السكانية  الكتلة  أن  من  الرغم  على  فقط، 
القاهرة، وأكد الرئيس أنه يتم خالل الـ6 شهور المقبلة حل الحركة فى 
تلك المناطق من أول طريق السخنة فى اتجاه الشرق وطريق بلبيس 

فى اتجاه الشرق ثم المحاور، وذلك من أجل إراحة الناس.
الرسالة السادسة 

المبلغ  حجم  لكبر  البعض  دهشة  أثــارت  تحديًدا  الرسالة  وهــذه 
حيث كشف الرئيس أنه تم إنفاق ما يقارب من 380 مليار جنيه على 
العاصمة خالل السنوات السبع الماضية ولو لم يتم انفاق هذا المبلغ 

لربما شهدت العاصمة كوارث يصعب مواجهتها.
الرسالة السابعة 

هذه الرسالة كانت تتعلق بمكان الحدث وطبيعته حيث أوضح الرئيس 
حقيقة لها داللتها وهى تتعلق بمجمع مسطرد الذى تم افتتاحه، حيث 
أوضح الرئيس أن العمل بهذا المشروع بدأ العمل به قبل ثورة يناير 
لكنه توقف نتيجة أحداث عام 2011، حيث قال الرئيس: "مجمع زى 
كده هتعرفوا حجم الفوائد التى تعود على مصر فى مجال البترول، 

وتوقف لما يقرب من 10 سنين نتيجة عدم االستقرار".
وتعمير..  وتنمية  وبناء  إصالح  مسار  فى  تسير  أن مصر  وأضاف 

والناس متفهمة ذلك وتتحمل تكلفته.
الرسالة الثامنة

كان  الضحايا..  تترك هؤالء  لن  الدولة  لكن  له ضحايا،  تعمير  أى 

هذا مضمون الرسالة التاسعة من الرئيس للشعب حيث أوضح الرئيس 
وهو يتحدث عن المشروعات ذات المنفعة العامة أن أى إزالة للعقارات 
التى تتم من أجل المنفعة العامة لن تكون على حساب الناس بل سيتم 

دفع تعويضات عادلة وعاجلة ألصحابها.
الرسالة التاسعة

وهذه الرسالة بالغة األهمية ألنها تتعلق بالوعى وهو معركة مصر 
اآلن، حيث أوضح الرئيس فى هذه الرسالة أن دعوات التغيير الكاذبة 
بتزييف  الــدول  وتدمير  الناس  تدمير  هدفها  دعــوات  هى  الزائفة 
التنمية  جهود  إحباط  إلى  تهدف  الوعى  تزييف  محاوالت  الوعى.. 
والبناء، وكشف باألرقام مئات المليارات من الدوالرات التى ستحتاجها 
التدمير والتخريب وهو أمر  لتعود لما كانت عليه قبل أعمال  سوريا 
سيتسغرق أكثر من 50 عاًما وقد يصل لمائة عام وهذه المليارات غير 

موجودة أصاًل. 
وختامها اإلعالم والتعليم 

ثم جاءت الرسالة العاشرة خاتمة وهى تتعلق باإلعالم والتعليم حيث 
قال الرئيس أنا بقول لإلعالم أنتم أداة التنوير الحقيقية لفهم الناس 
األساس  أنتم  الجامعى،  أو  األساسى  ســواء  للتعليم  وبقول  ووعيها، 
التعليم،  مراحل  كل  فى  وبناتنا  ألوالدنــا  حقيقى  فهم  لبناء  الحقيقى 
حصنوا شبابنا مش عشان حد، مش عشانى أنا، عشانا احنا، عشان 
دولة  »كم  الرئيس:  وتساءل  ليها مستقبل،  ويبقى  تعيش  وناسنا  بلدنا 
راحت كدا! وانتوا الوحيدين اللى ربنا مأرادش تروحوا للخراب، ربنا 

قال مصر ال، علشان مصر هتفضل مصر بإذن الله".

رســـــائل من الرئيـــس السيـــسى 
للشعـــب املصــــرى

»الوطنية لالنتخابات« تعلن قبول 4006 مرشحني 
و8 قوائم خلوض انتخابات »النواب«

الشين  المستشار  برئاسة  لالنتخابات  الوطنية  الهيئة  أعلنت 
المرشحين  كشوف  عــن  النقض،  محكمة  رئيس  نائب  إبــراهــيــم، 
النتخابات مجلس النواب، والتى تضمنت قبول 4006 مرشحين فى 
دوائر النظام الفردى، و8 قوائم فى الدوائر المخصصة لنظام القائمة

شروط 
لالنتخابات  الوطنية  الهيئة  إن  إبراهيم  الشين  المستشار  وقال 
قامت فى 10 سبتمبر الماضى بدعوة الناخبين المقيدين فى قاعدة 
 17 من  الفترة  خالل  النواب  مجلس  لعضوية  الترشح  إلى  البيانات 

سبتمبر وحتى الساعة الثانية ظهر يوم السبت 26 سبتمبر.
على  القدرة  نفسه  فى  يــرى  من  لكل  أتاحت  الهيئة  أن  وأضــاف 
القيام بمهام العضوية أن يعد مستنداته الدالة على توافر الشروط 
المطلوبة منه طبقا للقانون الكتساب العضوية بما فى ذلك الكشف 
الطبى حيث تم اتاحته أمام المرشحين منذ يوم 10 سبتمبر مع دعوة 
الناخبين لالقتراع، وليس فقط فى يوم فتح باب الترشح، وبذلك كان 
أمام جميع المرشحين متسع من الوقت الستيفاء جميع المستندات 
الدالة على توافر الشروط المطلوبة للترشح لعضوية مجلس النواب 
القوائم  وكذلك إلعداد  المستقل  أو  الحزبى  الفردى  المرشح  سواء 
التى قد تكون من حزب واحد أو مجموعة من األحزاب أو مضاف 

إليها مستقلون.
أرقام 

بطلباتهم  تقدموا  المرشحين  أن  الوطنية  الهيئة  رئيس  وأوضــح 
لفحص  ابتدائية  محكمة  بكل  المشكلة  القضائية  اللجان  وعكفت 
األوراق على مراجعة أوراق المرشحين وأسفر ذلك عن قبول 4006 
مرشحين فى النظام الفردى وقبول قائمتين بقطاع القاهرة وجنوب 
الوطنية من أجل مصر وقائمة تحالف  القائمة  الدلتا وهما  ووسط 
وجنوب  ووســط  شمال  بقطاع  قائمتين  قبول  تم  بينما  المستقلين، 
مصر،  نداء  وقائمة  مصر  أجل  من  الوطنية  القائمة  وهما  الصعيد 
الوطنية  القائمة  قائمتين هما  قبول  فتم  الدلتا  أما فى قطاع شرق 
من أجل مصر وقائمة أبناء مصر، وأخيرا فى قطاع غرب الدلتا تم 
قبول قائمتين إحداهما القائمة الوطنية من أجل مصر والثانية قائمة 

نداء مصر.
واستعرضت الهيئة الوطنية لالنتخابات األسباب والحيثيات التى 
استندت إليها فى استبعاد عدد من المرشحين بالنظام الفردى وعدد 

من القوائم المتقدمة.
رفض 

وأوضحت الهيئة أنه بالنسبة ألسباب رفضها بعض القوائم تمثلت 
النصاب  اكتمال  مثل عدم  للقائمة  الترشح  اكتمال شروط  فى عدم 
القانونى ألعداد الصفات المطلوب توافرها فى كل قائمة انتخابية 
توافر  بين األسباب عدم  لها، كما كان من  بحسب عدد المخصص 

المرشحين  لبعض  منها  اإلعفاء  أو  العسكرية  الخدمة  أداء  شرط 
األصليين أو االحتياطيين فى بعض القوائم طالبة الترشح.

كما استندت الهيئة إلى عدم تقديم بعض القوائم المستندات التى 
تثبت صفة العامل أو الفالح لبعض المرشحين بالقوائم وكذا عدم 
وجود شهادة صادرة من احدى المنظمات النقابية العمالية المنشأة 
النقابية  المنظمات  بشأن   2017 لسنة   213 رقــم  للقانون  طبقا 
العمالية، أو عدم اعتماد من وزارة القوى العاملة أو إحدى مديرياتها 
الترشح  العامل لبعض طالبى  على مستوى الجمهورية إلثبات صفة 
وجود  وكذلك عدم  لبعضهم  الطبية  اللياقة  عدم  أو  القوائم،  بنظام 
إذن باإلقامة الدائمة فى دولة أجنبية أو وجود مدة إقامة فى الخارج 
تقل عن 20 سنة بما ال يمكن معه إثبات صفة المصريين المقيمين 
بالخارج، أو عدم توافر الحد األدنى المطلوب لكل صفة فى بعض 
فى  قانوًنا  المطلوبة  الصفات  أعــداد  نفس  توافر  عدم  أو  القوائم، 

المرشحين االحتياطيين فى بعض القوائم األخرى.
بعض  رفض  فى  الهيئة  إليها  استندت  التى  لألسباب  وبالنسبة 
الخدمة  أداء  شرط  توافر  عدم  منها  الفردى  بالنظام  المرشحين 
العسكرية أو اإلعفاء منها، أو عدم اللياقة الطبية فى المرشح وهو ما 

حدا بلجان فحص الطلبات إلى رفض ترشحهم.
إدارة  على  المشرفة  باعتبارها  أنه  على  الوطنية  الهيئة  وأكــدت 
هذه االنتخابات التى ستجرى فى إطار التعددية منذ الدعوة للترشح 
كانت على مسافة واحدة من الجميع، وتعمل فى إطار واحد تحكمه 
العملية  على  القائمين  قضاتها  بضمير  وذلــك  والنزاهة  الشفافية 
االنتخابية بجميع مراحلها واضعين نصب أعينهم إعالء حكم القانون 

وأن تكون قراراتها مرآة صادقة لنصوصه.
مفاجأة 

ولم تخل عملية الترشيح من مفاجآت أبرزها استبعاد 30 مرشحا 
من المتقدمين بأوراقهم إلى اللجنة القضائية.

المستبعدين  للمرشحين  المخدرات  تحاليل  نتيجة  جاءت  حيث 
من  مرشحين   6 منهم  عليهم  الطبى  الكشف  توقيع  بعد  إيجابية 

محافظة الشرقية و4 من المنوفية.
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نشرت اإلخوانية الهاربة آيات عرابى مقاال جديدا 
قناة  رئيس  نور  أيمن  على  هجوما شرسا  فيه  شنت 
الشرق اإلخوانية بعد أنباء مفاوضاته مع قادة اإلخوان 
مخططاتها  نجاح  حــال  الجماعة  كقائد  لتقديمه 

الفاشلة فى إسقاط الدولة المصرية.
مــقــال آيـــات عــرابــى حمل عــنــوان "إعـــادة تدوير 
نشره  الجماعة  مواقع  ورفضت  المحروقة"  الكروت 
بعض  على  اآلن  اتجاه  هناك  نًصا:  فيه  قالت  حيث 
النفايات  بــعــض  تــدويــر  ــادة  اســطــنــبــول إلعــ قــنــوات 
والوجوه المحروقة والتى ال تصلح إن قمت بتخريطها 
لالستهالك اآلدمى مثل عبده مشتاق الشهير بـ)أيمن 
لمبة( تدوير هذه النفايات كان يتطلب فترة يتم تركيع 
على  وليوافقوا  مرسى  لينسوا  نفسيا  فيها  الشعب 
اى كـلب طرطور، وليس الجديد هو محاوالت تلميع 
بل  الحراك,  على  القفز  ومحاولة  فقط  لمبة  أيمن 
إن الجديد هو أن أيمن لمبة يدعو النتخابات مبكرة، 
ولم يوضح بطبيعة الحال مثل كل تصريحاته البلهاء 
المناسبات متى هى هذه  التى يطلقها فى مثل هذه 

االنتخابات المبكرة وانتخابات مبكرة مع من؟.
وأضافت فى مقالها قائلة: لألسف هذا هو تفكير 

من يسمونهم بسياسيين ولألسف هناك من يروج هذا 
الكالم تملًقا له حتى يحصل على وظيفه فى قناته أو 
حتى يظهر عليها يقول كلمتين كالبغبغان، وأنا أسمى 
هذا الرجل بــ عبده مشتاق الذى تم دسه بين صفوف 
المعارضة فى اسطنبول لتبريد الحراك وزرع الفرقة 
اط محمد مرسى عن طريق  مؤيدى  بين  والكراهية 

مبادرات وأد الشرعية، والجدير بالذكر أيضا أن أيمن 
لمبة وهو صاحب أكبر عدد من مبادرات إال مرسى 
ليس له وزن وال قيمة وال تأثير وال حتى ظهير شعبى 
الحالية  االحتجاجات  موجة  ركوب  يحاول  ذلك  ومع 
وقت  حــدث  مثلما  تماما  بعيدة  جهة  إلــى  وتوجيهها 

مظاهرات تيران وصنافير التى تم امتصاصها.

الــبــاحــث فــى شئون  علق أحــمــد ســلــطــان، 
اإلرهابية  والتنظيمات  السياسى  ــالم  االسـ
جماعة  من  عناصر  محاولة  على  المسلحة، 
بــاإلعــدام  عليهم  مــحــكــوم  الــشــريــعــة  أنــصــار 
قتلهم،  فى  األمن  ونجاح  السجن  من  الهروب 
قائال: على خلفية محاولة الهروب الفاشلة من 
سجن طرة، عادت األضواء لتسلط على تنظيم 
أنصار الشريعة فى أرض الكنانة، وهى واحدة 
من أشرس المجموعات اإلرهابية التى نشطت 
خالل الفترة من 2013: 2014 فالحديث عن 
هذا التنظيم تحديًدا يكشف حجم التعقيدات 
اإلســالم  وحــركــات  تنظيمات  بين  ــروابــط  وال
بفترة  مرتبطة  الــنــشــأة  فــجــذور  الــســيــاســى، 
مكثًفا  نــشــاًطــا  شــهــدت  والــتــى  التسعينيات 
الــمــراجــعــات(،  )قــبــل  اإلســالمــيــة  للجماعة 

وتنظيم الجهاد المصرى.
الفترة،  هذه  فى  تصريحاته:  فى  وأضــاف 

نشأت الروابط بين مدين إبراهيم، أحد منظرى 
السلفية الجهادية فى الشرقية، والسيد عطا- 
الهرب  حــاولــوا  الذين  التنظيم  عناصر  أحــد 
أمس-، واالثنان كانا من ضمن األفراد الذين 
قبض عليهم قبل اإلفراج عنهم عقب مبادرات 
اإلطاحة  عقب  العنف(،  )وقــف  المراجعات 
بحكم جماعة اإلخوان )يوليو 2013(، وتوسع 
نشاط تنظيم أنصار بيت المقدس، وفكر توفيق 
فريج مع زيادة عدد قادة التنظيم اإلرهابى فى 
تأسيس تنظيم آخر ليكون واجهة أكثر رواًجا 
المقدس"  "بيت  عمليات  القت  ما  بعد  وقبواًل 
اسم  اخــتــيــار  على  واســتــقــروا  سيئا،  صــدى 
"أنصار الشريعة فى أرض الكنانة" وهو االسم 
أيمن  شقيق  الظواهرى-  محمد  اختاره  الذى 
زعيم القاعدة حاليا- ومحمد حجازى، وأحمد 
عشوش، المنظران السلفيان الجهاديان، وذلك 
لالستفادة من رموزية االسم والتى لها انعكاس 

مهم فى أذهان شباب تيار اإلسالم السياسى 
»إخوان، حازمون،  المختلفة:  بتشكيالته  العام 
سلفية جهادية.. إلخ«، وكان هذا أيًضا يتوافق 
مع توجه القاعدة بعد أحداث »الربيع العربى« 
إذ حاول القاعدة وأفرعه المختلفة إعادة طرح 

نفسها فى ثوب جديد.
واستطرد فى حديثه قائال: ورغم أن التنظيم 
أنه  المقدس" إال  "بيت  نشأ بدعم مباشر من 
ذلك  ومع  كبيرة،  لدرجة  محدوًدا  تنظيًما  ظل 
نجح فى تنفيذ 24 هجوًما فى خالل 3 أشهر 
باألساس  يرجع  وهذا   ،)2014 مارس  )يناير: 
ما  كونا  واللذين  عناصره  أبرز  من   2 لنشاط 
وهما  لالغتياالت"،  أبوبصير  بـ"سرية  عرف 
أحمد عبد الرحمن الذى ُلقب وقتها بـ"قناص 
والذى  سبحة،  أبو  الشحات  وعمار  الشرقية" 
لله  ُينشد »والحمد  ظهر فى المحاكمة الحًقا 

العليم« و»نحن أنصار الشريعة بالعوالى«.

الشريعة«  ــصــار  »أن يعلن  أن  مــقــررًا  كــان 
االنفصال عن "سرية أبوبصير" وإعالنها تابعة 
جديدة  مــنــاورة  فــى  وذلــك  المقدس"  لـ"بيت 
بمظهر  األنصار  تنظيم  يظهر  أن  هدفها  كان 
بالعمل  المرتبطة  غير  الدعوية  المجموعات 
المسلح وبالتالى ينجح فى استقطاب عناصر 
جديدة، لكن أجهزة األمن نجحت فى تفكيك 
على  وقبضت   2014 مــارس  بحلول  التنظيم 
أغلب عناصره، بينما قتل أحمد عبد الرحمن 
أفــراد  مــن  مجموعة  وبين  بينه  مــطــاردة  فــى 
الرصاص  إطالقه  بعد  الحقوه  الذين  الشعب 
بنى سويف،  فــى  الــشــرطــة  أمــنــاء  أحــد  على 
لخارج  ــك  ذل قبيل  إبــراهــيــم-  مــديــن  وهـــرب 
فى  لمصر  الــســودان  يسلمه  أن  قبل  البالد- 

سبتمبر الماضى.

القصة الكاملة لتنظيم أنصار الشريعة الذى حاول عناصره الهروب من سجن طرة

تسريبات:
 قلق إخوانى من فشل ثورة اخلائن محمد على

مفاجأة..
حزب النور يفكر فى االنسحاب من انتخابات »النواب«

دعوات جديدة إلسقاط مرشد إخوان تونس بسبب أردوغان

أحمد الجدي N

كشفت مصادر داخل حزب النور السلفى 
عن وجــود خالفات ضــروس داخــل الحزب 
البرلمانية  االنتخابات  فى  المشاركة  حول 
الحزب  داخل  كبير  تيار  يرى  المقبلة حيث 
الذريع  الفشل  بعد  االنتخابات  عدم جدوى 
الذى عانى منه الحزب فى انتخابات مجلس 
الشيوخ، األمر الذى يرفضه قيادات الحزب 
وجودهم  لضمان  المشاركة  على  ويصرون 

فى المشهد السياسى المصرى.
وعن هذه الخالفات، قال خالد آل رحيم 
القيادى بالدعوة السلفية فى تصريحات له: 
بكافة  يواجه  وهو  النور  حزب  تأسس  منذ 
المعوقات من كل حدب وصوب وهذا ليس 
ادعاء للمظلومية ولكنها الحقيقة وألسباب 
كثيرة أهمها على اإلطالق أنه يعمل من خالل 
سياسة شرعية نظيفة وهذا ما أقلق الكثير 
السياسة  أصــحــاب  ــوءات  سـ تكشف  ألنــهــا 
استخدموها  ســواء  )النفعية(  الميكافيلية 
أو  العصبية  أو  المال  باسم  أو  الدين  باسم 
القبلية أو األجندات الخارجية، ولذلك كانت 
بدايتها  فى  خافتة  كانت  وإن  عليه  الحرب 
من جديد  يتشكل  كان  حينذاك  الواقع  ألن 
لكن بدأت تزداد تلك الحرب تدريجًيا حتى 
الفرصة  وكــانــت  يوينو   30 أحـــداث  جــاءت 
الذهبية للقضاء على حزب النور وألنه يعمل 

بالسياسة الشرعية كان موقفه واضحا وهو 
الوقوف مع الوطن والذى يعنى الوقوف مع 
الشعب ومؤسسات الدولة فأذهل موقفه كل 
من فى الداخل والخارج ألنهم كانوا يتوقعون 
خالف ذلك لجهلهم بالقواعد واألصول التى 
الزج  الطرق  بكل  فحاولوا  النور  عليها  قام 
بالحزب فى األحداث بأى شكل من األشكال 
ثم  أواًل  الله  بفضل  مساعيهم  خابت  ولكن 

بعقول قادة النور.
المنصفين  من  الكثير  بشهادة  وأضاف: 
كان أداء حزب النور رائًعا مع كم المعوقات 

التى أُلقيت فى الطريق ثم كانت انتخابات 
التجربة  النور  حزب  وكرر  الشيوخ  مجلس 
التجربة  لــخــوض  الــكــفــاءات  بعض  وقـــدم 
فتصدى له نفس األشخاص ولكن بضراوة 
أكثر من السابق فاسُتخدمت كافة الوسائل 
ــول لــمــجــلــس الــشــيــوخ  ــوصـ لــمــنــعــه مـــن الـ
للتيار  ينتمون  ممن  للبعض  مــقــاالت  مــن 
أنها  والعجيب  للسلفية-  أو  اإلســالمــى 
كثرت فى هذا التوقيت ثم المال السياسى 
تحول  كانت  التى  والممارسات  البغيض 
بين النور وبين الفوز ومع ذلك حصل على 

احترام  وحاز  األصــوات  من  من %45  أكثر 
الجميع ألنه مارس السياسة النظيفة وألن 
للغاية  للوصول  وسيلة  إال  ليس  الكرسى 
فخسارته ُتعتبر خسارة وسيلة من الوسائل 
ودخول  السياسة  ممارسة  بين  التفريق  مع 
السياسة  من  جــزء  هى  والتى  االنتخابات 
ولــيــســت كــلــهــا ولــذلــك يــظــن الــبــعــض أن 
النواب  انتخابات  النور  حزب  خوض  عدم 
من  انسحاب  هــو  المحافظات  بعض  فــى 

السياسة وهذا غلط واضح.
هذه  وإلــى  قائال:  حديثه  فى  واستطرد 
الكلمات  هــذه  فيها  أكتب  التى  اللحظات 
المشاركة  من  موقًفا  النور  حزب  يتخذ  لم 
فى انتخابات مجلس النواب، ورسالتى لكل 
النور  يحبه  أو  يدعمه  أو  للنور  ينتمى  من 
لم  ولــو  الميدان  من  ينسحب  ولــن  موجود 
مقعدا  يحز  لم  ولو  االنتخابات  فى  يشارك 
لو شارك فاألمر عنده وسائل ال غايات وأما 
ما يتعرض له فقد أوكل قادته وأبناؤه ذلك 
الله  الله وعنده تجتمع الخصوم وبإذن  إلى 
سيكمل المشوار حفاًظا على البالد والعباد 

وحتى ُيعذر إلى الله تعالى.

عن  المنشق  ــود،  األســ حبيب  محمد  ــاد  ق
إخوان تونس، حربا ضروسا على مرشد إخوان 
تونس راشد الغنوشى فى محاولة إلسقاطه من 

رئاسة حركة النهضة ثم البرلمان التونسى.
الساخنة  مــقــاالتــه  كتابة  ــود  األسـ ــل  وواصـ
حيث  الغنوشى  لراشد  والمهاجمة  الفاضحة 
قال نصا فى مقال جديد له: إلى السيد راشد 
إن  فانظر  زعيما؟  نفسك  أتحسب  الغنوشى 
التنظيمى  أداؤك  الزعامة،  مميزات  لك  كان 
والسياسى أضر بالحركة، وأفسد الشأن العام 
التونسى، إنك تعلم، يا سيدى، أنها ليست المرة 
األولى التى يجتمع فيها قادة الحركة ويعربون 
رئاسة  عــن  تتنحى  أن  فــى  رغبتهم  عــن  لــك 
تنظيمهم، فقد أجمع من قبل، إطارات الحركة 
لك:  وقــالــوا   ،1984 االنتخابى  المؤتمر  فــى 
ونادوا  للسياسة،  للتنظيم وال  إنك ال تصلح ال 
بمجلس قيادى جماعى، وأذكر يومها كيف اتجه 
إليك األستاذ عبد الفتاح مورو بالقول: األفضل 
للكتابة.. وفى مناسبات  لك أن تتنحى وتتفرغ 

عبد  الشيخ  المرحوم  لــك  يقول  كــان  عــديــدة 
اإلسالمية:  الجماعة  مؤسس  سالمة  القادر 
تنّح واترك الشباب يتولوا أمر حركتهم.. وكان 
الشيخ العالمة محمد الصالح النيفر، يقول لنا 
قاصدا إياك: لن يفتح الله على يد هذا الرجل 

شيئا.
ــزعــامــة لــهــا مــواصــفــات يتم  ــاف: ال ــ وأضـ
تدريسها فى علم النفس وفن القيادة، فمن أبرز 
هذه المواصفات أن يكون الزعيم عامل وحدة 
وليس عامل تفرقة، وأنت تقول: إن للحركة بابا 
وكان  منه..  يخرجون  وبابا  الناس،  منه  يدخل 
على  الفتاح  عبد  السيد  عــزم  بمناسبة  ذلــك 
الصف  قيادات  استقاالت  وتوالت  االستقالة، 
األول احتجاًجا على تفردك بالقرار وتهميشك 
وترذيلك لمؤسسات الحركة، ولم يحرجك ذلك 
الزعيم  الزعامة؟...  فى شىء... فمن أين لك 
قدوة ُيعرف بالصدق واألمانة، وأنت تبيت على 
أقوالك  وتنكر  نقيضه،  على  وتصبح  موقف 
يذكرك  من  وتتهم  وتفصيال،  جملة  وأفعالك 

وأجبرت  الفاسدين  ود  طلبت  بالمتآمر،  إياها 
"الفاسدون"  التحالف معهم، ولوال  حزبك على 
لَما تمكنت من رئاسة مجلس نواب الشعب، وقد 
أعطيت العهد على نفسك أمام أتباعك وأمام 
الرأى العام، وأشهدت الله على عهدك، بأن ال 
تتحالف مع من نعتهم أنت نفسك بالفاسدين، 
ثم تشترط أن ال تتشكل أى حكومة إال بمشاركة 
الفاسدين، ووجدناك تمارس الفساد السياسى 
بين  وخلطت  جمعت  حين  أبــوابــه،  أظهر  مــن 
رئاسة الحزب ورئاسة المجلس.. فمن أين لك 

الزعامة؟.
الــزعــيــم هو  واســتــطــرد فــى مقاله قــائــال: 
بالضرورة سفير لقومه، والحال أن كل تحركاتك 
وتركيا،  ــان  ألردوغــ سفيرا  تعمل  بأنك  تنبئ 
وليس سفيرا لتونس أو حتى للحركة، فإن كنت 
مغرما بأردوغان وطريقة إداراته لبلده، فالعقل 
على  تغبطه  أن  عليك  يفرض  النير  السياسى 
نجاحه، وتسعى بكل صدق االنتماء لتونس دينا 
وشعبا وسيادة، وبكل الحس الوطنى، ألن تحقق 

السيادة الكاملة لتونس، وترفع من شأنها أمام 
التونسيين،  لعموم  العام  الخير  وتصنع  األمم، 
وتجعل  الــوطــن،  تونس  شــأن  من  تحقر  أن  ال 
وبؤسا  الــتــركــى،  الشعب  لــرفــاه  سوقا  بــالدنــا 
التونسى،  للشعب  اقتصاديا  وهبوطا  وتصّحرا 
وتطمح ألن تجعل هذا الوطن إيالة تحت حكم 
الزعامة؟  لك  أين  فمن  أردوغــان...  العصملى 
... الزعيم يربى األجيال على السماحة والخلق 
جيال  أخرجت  قيادتك  وتحت  وأنــت  الحسن، 
مرحا  الناس  بين  يمشون  أتباعك،  من  جديدا 
الكالم،  وفحش  بالسوء  ويجهرون  وتخاتال، 
اإلشاعة،  ويروجون  الناس،  ويكفرون  ويكذبون 
الزعامة؟  لك  أين  فمن  األعــراض...  ويهتكون 
... فاتق الله، وعليك أن تستقيل، وتريح البالد 
"وحركة  تصلح،  ولم  أفسدت  فلقد  وتستريح، 
والميوعة  الوهن  تعانى  النهضة" تحت قيادتك 
بوجودك  وتونس  أجنبية،  ألجندات  والتبعية 
أشرفت على اإلفالس، وباتت فى أتون الحروب 

األهلية.

خالفات شرسة داخل اإلخوان بسبب سيطرة 
ابراهيم منير نائب مرشد اإلخوان على الجماعة 
الجماعة،  عام  أمين  بمحمود حسين،  واطاحته 
التنظيم  بقيادة  األحق  أنه  نفسه  يرى فى  الذى 
القائم بأعمال  القبض على محمود عزت،  بعد 

المرشد العام لجماعة اإلخوان.
وردد محمود حسين داخل األوساط اإلخوانية 
رفض  بديع  محمد  الفعلى  اإلخــوان  مرشد  أن 
الجماعة  إدارة  وأوكــل  منير  إبراهيم  قـــرارات 
لألمين العام للجماعة وهو محمود حسين وقد 
وخاصة  األنباء  من هذه  الجماعة  سخر شباب 

أنه ال تواصل مع محمد بديع فى سجنه. 
لم يكتف محمود حسين بهذه األنباء بل أعلن 
اللجنة اإلدارية  الباردة لنزع صالحيات  الحرب 
بقيادة  منير  ابــراهــيــم  شكلها  الــتــى  الــجــديــدة 
اإلخوان، وبدأ حسين فى تعويقها عن أداء المهام 
والسبب  أعضائها  أحد  أنه  رغم  بها  المنوطة 
كلمة  بقوة  كاملة  صالحياتها  تنتزع  اللجنة  أن 
المسئول األول عن اإلخوان إبراهيم منير وليس 
محمود حسين الذى هو مجرد عضو استشارى 
ــع بعض شــبــاب اإلخـــوان  بــهــا، األمـــر الـــذى دف
اإلخــوان  مــن  حسين  محمود  بطرد  للمطالبة 

متهمين إياه بالتسبب فى انهيار التنظيم.
اللجنة  تلك  مقاطعته  أعلن  حسين  محمود 
ــى ورفــــض حــضــور اى اجــتــمــاع  بــشــكــل رســم
مما  الجماعة،  بقيادة  األحــق  أنــه  باعتبار  لها 
الجماعة فى  داخل  كبرى  سيتسبب فى معارك 

الفترة المقبلة.
فى هذا الصدد علق ماهر فرغلى الباحث فى 
شئون االسالم السياسى والتنظيمات اإلرهابية 

محنة  قــائــال:  ــداث  األحــ هــذه  على  المسلحة 
جماعة اإلخوان ستستمر، سواء فى عهد محمود 
حد  وعلى  غيرهما،  أو  منير  إبراهيم  أو  عزت 
علمى أن تولى إبراهيم منير ال يعدو كونه رمزًيا 
يديران  أنه ومحمود عزت ال  فالمعروف  فقط، 
التنظيم على األرض، والمدير التنفيذى الفعلى 

بالداخل هو ممدوح الحسينى )هارب(.
وأضاف: وتتلخص المحنة فى التالى اوال ان 
أجهزة النظام الخاص تعددت فى الظالم فلما 
خرجت إلى النور ارتعشت واهتزت هذا بجانب 
وتحدد  وتسيطر  جامدة  التنظيمية  القوالب  أن 
باالضافة  اللوائح  إلــى  النظر  دونــمــا  الصالح 
الى أنه ال يوجد اهتمام باإلنسان داخل وخارج 
لها  عــالقــة  ال  الجماعة  أن  بجانب  الجماعة 
واهتمامات  قضايا  ــى  إل تنظر  وال  بــالــشــارع، 

الناس.
تجمًعا  أصــبــح  التنظيم  ــاًل:  ــائ ق واســتــطــرد 
لألغنياء وذوى النفوذ االجتماعى، والباحثين عن 
وأضحت  والمصالح  اإلداريــة  والمناصب  المال 
الجماعة أسيرة ماضيها ومن يعش فى الماضى 
فقط  بالحاضر  نفسه  يربط  ومن  تجمد،  فقد 
والخوف،  األوهـــام  أسيرة  إنها  ثم  تأخر،  فقد 
واخيًرا  سكون  فى  بل  ســر،  محلك  فى  ليست 
تحول الجماعة بين أفرادها واالتصال باآلخرين 
ولهذا اقول إنها محنة أفكار واستراتيجيات مًعا 
وهى اصعب المحن على االطالق التى مرت بها 

الجماعة اإلرهابية.

 كواليس احلرب الباردة داخل اإلخوان 
بني حسني ومنير على قيادة اجلماعة

 آيات عرابى تفتح النار: أمين نور كلب وطرطور

انفراد..
محمود حسينإبراهيم منير

أحمد ندا N

أحمد ندا N

خالد آل رحيميونس مخيون

آيات عرابى

تسريبات  مصرى  تليفزيونى  برنامج  مــن  أكثر  نشر 
اتصاالت  اإلرهابية من خالل  من داخل جماعة اإلخــوان 
ورسائل واتس اب بين قيادات الجماعة يعترفون فيها 

بالفشل.
الجماعة  داخل  »النهار« من مصادرها  وعلمت 
مكملين  قناة  فــى  العاملين  ــوان  اإلخـ شباب  أن 
ووطن والشرق هم من يسربون تلك المكالمات 
من خالل تطبيقات وضعوها على هواتف قادة 
الجماعة حين كانوا يظهرون فى هذه القنوات 

كضيوف.
الــتــطــبــيــقــات حصلوا  تــلــك  ــن خـــالل  ومـ
يبتزون  التى  التسريبات  من  العديد  على 
أموال  على  للحصول  الجماعة  قيادات  بها 
ظل  فــى  تركيا  فــى  بها  العيش  يستطيعون 

ضعف مرتباتهم وفصل بعضهم من العمل.
للجماعة  تسريبها  تــم  جــديــدة  مكالمة 
نور  أيمن  الــهــارب  بين  كانت  مــؤخــرا  اإلرهــابــيــة 
وكان محور  اإلرهابية،  اإلخــوان  وقيادى من جماعة 
اإلرهابية فى  الجماعة  بينهم عن فشل  يدور  الحديث 

وقال  للمظاهرات،  المواطنين  فى حشد  هدفهما  تحقيق 
كلنا  "لألسف  المكالمة:  هذه  فى  نًصا  اإلخوانى  القيادى 
حاسين نفس اإلحساس ده يا دكتور والله، بس إحنا بقالنا 
نتواصل  وعمالين  الــدعــم  وبنعد  وبنجهز  بنحاول  فترة 
نعوض  والزم  نعمل  والزم  بتوعنا  والناس  على  محمد  مع 
اإلخفاق اللى كان حصل عندنا فى سبتمبر، علشان نعمل 
حاجة كويسة فى يناير ونحفز الناس بس مش عارف إيه 
اللى حصل". ليرد عليه أيمن نور: "لألسف ألول مرة أشعر 
أننا فى حالة حزن وخيبة أمل وصدمة، كنت بقولك الناس 
تنزل الشارع ونعمل مظاهرة أو فعالية لكن اكتشفت حجم 

الكارثة".
تسريب آخر تم نشره لـ محمد سودان، عضو التنظيم 
تحدث  "أحمد"،  يدعى  التنظيم  فى  آخر  وقيادى  الدولى، 
"أنا شايف الوقفة دى  "سودان" القيادى اإلرهابى، قائاًل: 
مش مجدية، المهم بقى فى اللى جاى اللى راح خالص"، 
أحمد"  بـ"الدكتور  ُيدعى  الذى  اآلخر  القيادى  عليه  ليرد 
معلًقا: "إحنا مكملين فى الطريق يا دكتور ومش هنتراجع"، 
ليقاطعه "سودان" فى الحديث: "أنا شايف إن وقفة 20 وال 

30 دى فى الشارع غير مجدية".

أيمن نور
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»تداول الطيور احلية«.. قانون منسى منذ 13 عامًا

هل ميثل الفيضان خطًرا على مصر؟

5 آليات لتعظيم االستفادة من أصول وموارد الدولة
أبرزها منع تصدير املواد اخلام ووقف اإلجراءات القضائية ضد املصانع املتعثرة

الثروة  مستقبل  يحتاجها  استراتيجية  خطة 
ومواجهة  لتطوير صناعتها،  فى مصر  الداجنة 
األمراض الوبائية، تبدأ بتطبيق قانون 70 لسنة 
الحية  الطيور  ــداول  وتـ ببيع  والــخــاص   2009
انتشار  منع  بهدف  وذلك  وتفعيله  بالمحافظات 
األمـــراض وإحـــداث تـــوازن فــى األســعــار وعــدم 
إلحاق خسائر بالمربين، حيث إن تطبيقه يحقق 
مصلحة المواطن والمنتج، بتداول منتجات آمنة 

تخضع للرقابة من األجهزة الحكومية.
الوطنية  الصناعة  من   %80 المربون  ويمثل 
للثروة الداجنة بحجم استثمارات تقترب من 90 
مليار جنيه، تحقق االكتفاء الذاتى، ويعمل بها 3 

ماليين و500 ألف عامل.
يتعرض  قد  التى  الصحية  المخاطر  وتــزداد 
واألوبئة  األمــراض  انتشار  نتيجة  المجتمع  لها 
او  آمنة  غير  بطرق  الدواجن  مخلفات  نقل  من 
نتيجة  االقتصادية  الخسائر  بخالف  صحية، 
الدواجن  منظومة  فى  الوسيطة  الحلقات  زيادة 
المعروضة بالسوق  الكميات  الكثير من  وإهدار 

وتقليل فرص التصدير.
رئــيــس شعبة صناعة  الــســيــد،  وأكـــد ســامــح 
يجب  أنه  بالجيزة،  التجارية  بالغرفة  الدواجن 
تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009 الخاص بمنع 
قانون  تطبيق  أنَّ  موضحا  الحية،  الطيور  تداول 

تداول الدواجن الحية فى مهب الريح.
تمت  مــا  تنفيذ  ــيــات  آل أنَّ  الــســيــد  ــح  وأوضــ
التوصية به تضمن: الحوار المجتمعى مع ممثلى 
المحال والتجار والموزعين لكى يتم تنفيذ ما تم 
االتفاق عليه من بدء إجراءات ترخيص المحال 
المنتشرة فى كل شوارع القاهرة والجيزة، وتوفير 
التمويل الالزم لتغيير النشاط من حى إلى مبرد 

تــورد  التى  بالمجازر  التجارية  المحال  ــط  ورب
الدواجن المبردة، وكذلك إجراء حصر بالمحال 
الحى  من  لتحويلها  المرخصة  وغير  المرخصة 

إلى المبرد.
أنَّ  الــداجــنــة  ــروة  ــث ال وأضـــاف رئــيــس شعبة 
من  يجعل  مجتمعة  اآللــيــات  هــذه  تطبيق  عــدم 
أو  الراهن  الوقت  فى  القانون  تطبيق  الصعوبة 
مستقبيال، خاصة مع تأخر نحو 13 عاًما، الفتا 
وذلك  األسعار  يزيد  لن  القانون  تطبيق  أن  إلى 
الوسيطة من  الحلقات  تقليل  أولها  لعدة أسباب 

وبالتالى  التجزئة  تاجر  إلــى  وصــوال  المزرعة 
األسعار ستنخفض بمعدل مناسب.

الدكتور إيهاب غطاطى، عضو لجنة الزراعة 
بمجلس النواب، أكد أنه بدال من تطبيق قرار منع 
تداول الطيور الحية كان على وزارة الزراعة وضع 
خطة لتطوير القطاع الداجنى من حيث االهتمام 
بطرق نقل الطيور الميتة "النافقة" بالمزارع التى 
تنقل دون خطة وغياب لألسلوب العلمى لجمعها 

من خالل محارق مركزية مثل دول العالم.
 واشار الغطاطى إلى فشل طرق تداول السبلة 

التى تؤخذ من المزارع دون تعقيم وتعبئة والتى 
تتطاير أثناء عملية النقل بما يساعد على انتشار 
فيروس سى حال وجود إصابة بالمزرعة، مبينا 
أن الخطة الحقيقية لمنع انتشار األمراض تتمثل 
البيئى من  فى وضع خطة متكاملة تحقق البعد 
والسبلة  النافقة  الطيور  بنقل  االهتمام  حيث 
وتحصين السالالت بالمزارع واالهتمام بالقطاع 
الريفى الذى هو أكثر عرضة لإلصابة ويمثل من 

35 لـ40% من االنتاج الداجنى .

يعد صدوور تصريحات بالغة بارتفاع منسوب 
مصر  بجمهورية  المناطق  بعض  فى  النيل  نهر 
العربية اشعلت القلق داخل النفوس خاصة بعد 
مع  الــســودان  لفيضان  المدمرة  ــار  االث مشاهد 
االستعدادات  رفع  المصرية  الرى  وزارة  اعالن 
وكانت  والسيول  الفيضان  لمواجهة  القصوى 
لغرق  تعرضت  مصر  محافظات  من  بعدد  قرى 
واتـــالف عــشــرات االفــدنــة فــى اوائـــل سبتمبر، 
وتوالت تحذيرات الوحدات المحلية من مخاطر 
الفيضان لهذا العام التى اثارت خوف المزارعين 
حيث ان ارتفاع منسوب نهر النيل ادى لغرق 70 
فدانا فى محافظة البحيرة ويبدأ موسم الفيضان 
فى مصر من شهر اغسطس وينتهى فى اكتوبر 
ويرتفع منسوب المياه خالل هذه الفترة الى 120 
 180 الى  يصل  حين  وتظهر خطورته  سنتيمترا 
منسوب  فى  ارتفاعا  السودان  وشهد  سنتيمترا. 
المياه لم يتعرض له منذ اكثر من قرن ادى الى 
فيضانات فى السودان أودت بحياة 118 شخصا، 
الماضية نحو  اعوام  الــ 6  وانفقت مصر خالل 
السيول  مخاطر  من  للحماية  جنيه  مليون   600
عاملى  نــاصــر  وبــحــيــرة  الــعــالــى  الــســد  ويعتبر 
ولكن  الفيضان  مخاطر  من  االساسيين  االمــان 
من  ــخــوف  ال تمنع  ال  الــحــكــومــيــة  التطمينات 
الخسائر المتكررة سنويا بسبب الفيضان مثلما 

حدث فى عام 2019.
قرية  رئيس  جميعى،  احمد  قــال  جهته  ومــن 
لمحافظة  التابعة  شبراخيت  مدينة  بشر  محلة 
البحيرة: نهيب بالجميع هناك فيضانات خطيرة 
تتواجد  الــذيــن  المواطنين  على  يجب  قــادمــة 
مساكنهم او حظائر بها مواشى لهم او ممتلكات 
سكنية اخالء هذه االماكن من الساكنين تحسبا 
لحدوث اى مخاطر ومواجهة الفيضانات لتجنب 
حدوث خسائر، مضيفا: علينا االحتراس خاصة 
الذاتية  الجهود  رغــم  النهر  طــرح  اراضـــى  فــى 
أزمة  فى  أيام  منذ  عالقون  انهم  حيث  لالهالى 
غرق أراضيهم بسبب ارتفاع منسوب مياه النيل.

واشار الى ان هناك استعدادات من الحكومة 
السيول  مخرات  جاهزية  على  التأكيد  تتضمن 
سيول  اى  الســتــقــبــال  الصناعية  والــبــحــيــرات 
المواطنين  تحذير  يتم  انه  الى  منوها  محتملة، 
المسموعة والمقروءة  من خالل وسائل االعالم 
وهناك سيارات تجوب الشوارع من اجل الحرص 

حيث ان الفيضان سوف يتسبب فى نفوق نسبة 
السمكية  االقفاص  خاصة  االسماك  من  كبيرة 
مما يؤدى الى تلوث مياه النيل مناشدا المزارعين 

جمع المزروعات بأراضى طرح النهر . 
من جانبه أكد عالء خالد، رئيس قطاع حماية 
النيل، جار ترتيب كافة االجــراءات الالزمة  نهر 

على  المتعدين  ومــوقــف  الفيضان  ذلــك  حيال 
اراضى طرح النهر سواء بالبناء او الردم وايضا 
القطاع  داخل  المخالفة  بالزراعات  يقومون  من 
المائى لمجرى النهر وما يتطلبه ذلك من اخطار 
المواطنين بتحمل مسئولية تعديهم على القطاع 

المائى وانذارهم بتدارك خطوره موقفهم.

وأضاف: يجب عدم القيام باى زراعات وازالة 
اى مخالفات داخل القطاع المائى مع اخطار كافة 
الجهات ذات الصلة لتأكيد التنبيه على واضعى 
النهر بتوخى الحذر من  اليد على اراضى طرح 
جراء ارتفاع مناسيب المياه وما قد يترتب على 
ذلك من حدوث غمر لتلك االراضى موضحا أنه 

السادسة  المادة  تضمنته  ما  على  التأكيد  يجب 
 1984 12لسنة  رقم  والصرف  الــرى  قانون  من 
اى  الوزارة حال حدوث  اجهزة  بإخالء مسئولية 
غرق او تلفيات الى اراض داخل القطاع المائى 

لمجرى نهر النيل.
وأوضح ان الوحدات المحلية دفعت بسيارات 
لتحذير  الــشــوارع  تجوب  صــوت  مكبرات  عليها 
نتيجة  فيضان  حدوث  احتمالية  من  المواطنين 
ارتفاع منسوب مياه نهر النيل حرصا على حياة 
المواطنين وممتلكاتهم، مبينا ان األزمة تتكرر فى 
السنوات األخيرة مع كل موسم فيضان والمشكلة 
ليست عامة لكنها تؤثر على المنازل المبنية فى 
جزر النيل وعلى الجسور المنخفضة طرح النهر 
فى  الموجودة  المنازل  تغمر  المياه  ارتفاع  ومع 

المكان.
شاهين،  محمود  أكــد  متصل  صعيد  وعــلــى 
األرصاد  بهيئة  والتنبئوات  التحاليل  مركز  مدير 
الجوية، ان فصلى الخريف والشتاء تسقط فيهما 
االمطار بغزارة ولكن فصل الخريف على جنوب 
وسيناء  االحمر  البحر  جبال  وسالسل  البالد 
لــه طــابــع اخــر الن االمــطــار تصل لحد  يــكــون 
السيول خاصة فى شمال وجنوب الصعيد وهذه 
االماكن عندما تسقط فيها االمطار تشكل ازمة 
االماكن   بهذه  الجغرافية  الطبيعة  لكون  حقيقية 
مرتفعة فسقوط االمطار واتجاهها الى مخرات 
األودية يؤدى إلى مشاكل كبيرة لمن يقطنون بتلك 

المناطق.
الفيضان  ــكــون  ي ان  الــمــحــتــمــل  مــن  وقــــال: 
اتخذنا  لكننا  المتوسط  مــن  اعلى  حــدود  فــى 
انفقت  ومصر  الكاملة  االحترازية  ــراءات  االجـ
خالل 6 سنوات نحو 600 مليون جنيه للحماية 
من مخاطر السيول ويعتبر السد العالى وبحيرة 
مخاطر  مــن  االساسيين  االمـــان  عاملى  ناصر 

الفيضان.

يعد توسيع قاعدة الفرص االستثمارية المتاحة وتعظيم 
للدولة،  المستغلة  وغير  المستغلة  األصــول  من  االستفادة 
المصرية  الدولة  بها  اهتمت  التى  الهامة  الموضوعات  من 
المحلى  الناتج  هيكل  كتنمية  وذلك  المختلفة  بمؤسساتها 
وتنويع مصادر التمويل، وزيادة تنافسية وإنتاجية االقتصاد، 

وتحقيق أهداف التنمية االقتصادية الشاملة والمستدامة.
ويعتبر وقف تصدير الثروات المعدنية المصرية كمواد 
ركائز  إحدى  التى هى  المعدنية  للثروة  كبيًرا  إهــدارًا  خام 
االقتصاد واإلنتاج المحلى، مضيًفا أن حجم مساهمة الثروة 
المعدنية فى مصر فى الناتج المحلى لم تتخط حاجز األقل 
القطاعات، رغم  كافة  اإلنتاجية فى  القدرة  من 0.5% من 

اإلمكانات الكبيرة لهذا القطاع.
واتاح إقرار قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 
والئحتة التنفيذية بداًل من قانون المناجم والمحاجر القديم 
رقم 86 لسنة 1956، لتحقيق االستغالل االقتصادى األمثل 
ثرواتها  من  المثلى  االستفادة  للدولة  المعدنية،  للثروات 
مع  تتناسب  وإيــرادات  إتاوة  الطبيعية فى صورة  ومواردها 
قيمة الثروات والموارد التعدينية التى تمتلكها مصر، لذلك 
هذا  فى  االستثمارات  وجذب  لتنشيط  هناك ضرورة  فإن 
القطاع الواعد والمتصاعد فى النمو عالمًيا، والعمل بجدية 

على توفير احتياجات البالد من الخامات المعدنية.
الــقــاهــرة  مــركــز  مــديــر  الــســيــد،  عبدالمنعم  الــدكــتــور 
السيادى،  مصر  صندوق  أن  أكد  االقتصادية،  للدراسات 

الدولة، وظيفته تعظيم االستفادة من  وهو صندوق تمتلكه 
موارد الدولة، واالستفادة من األصول الثابتة ومن الفرائض 

المالية.
وزارة  بــه  قــامــت  حــصــًرا  هــنــاك  أن  عبدالمنعم  وأكـــد 
غير  الــدولــة  تمتكلها  أراضـــى  هناك  أن  وجــد  التخطيط 
مستغلة  وغير  وهجرت  بناؤها  تم  ومستشفيات  مستغلة 
اآلن، متابًعا أن دور الصندوق استغالل تلك الموارد وإعادة 
استثمارها، سواء فى نفس المجال أو فى مجاالت مختلفة، 

وفًقا لرؤيته.
إطار  فى  الصغيرة  بالمشروعات  االهتمام  إلــى  ولفت 
الكبيرة فى  المشروعات  تعمل مع  القومى حيث  االقتصاد 
توفير فرص العمل ومستلزمات اإلنتاج للمشروعات الكبرى.

ــشــامــى، الخبير  ــاق، شـــدد أحــمــد ال ــســي وفـــى هـــذا ال
الخاصة  المشكالت  من  االنتهاء  سرعة  على  االقتصادى، 
والعمل  المتعثرة  للمصانع  والتأمينات  والضرائب  بالحبس 
المهنى  للتدريب  المتكاملة  الــوزارة  من خطة  االنتهاء  على 

وربطه بسوق العمل ألهميته فى مساعدة الصناعة.
التجارة  ــى  ــ وزارت بين  التنسيق  أن  الــشــامــى  واوضـــح 
جميع  لوقف  المركزى  والبنك  والتخطيط،  والصناعة، 
اإلجراءات القضائية المتخذة من قبل البنوك ضد المصانع 
المتعثرة أمر هام، فضال عن ضرورة استغالل أصول الدولة 
من  التعدينية  الثروة  مــوارد  وخاصة  والطبيعية  الصناعية 

مناجم ومحاجر االستغالل األمثل.

الخريف  فصل  وبداية  الصيف  فصل  انتهاء  مع 
على  وسيول  غزيرة  أمطار  بسقوط  توقعات  هناك 
محافظات البحر األحمر وجنوب الصعيد ومرسى 
من  وبالرغم  واإلسكندرية،  سيناء،  وجنوب  مطروح 
بشكل  األمطار  شحيحة  البالد  من  تعد  مصر  أن 
عام، فإن السيول كانت دائما مصدر تهديد، وأيضا 
لم يكن هناك اهتمام باالستفادة من المياه، لكن مع 
التغيرات المناخية فى العالم، تضاعفت احتماالت 
سقوط أمطار غزيرة فى الخريف والشتاء والربيع، 
وأيضا  مواجهتها  سبل  تطوير  يفترض  وبالتالى 

االستفادة من المياه التى تتوفر.
وأكد عدد من الخبراء أن مواجهة السيول تتطلب 
وضع خطط مستمرة طويلة المدى بتكاليف باهظة، 
نظرا لتجنب تكرار حوادث الشتاء مرة أخرى خالل 
فى  األمــثــل  الحل  أن  موضحين  المقبلة،  الفترة 
الوقت الحالى لتفادى أزمات السيول يتطلب تطوير 
مخرات السيول التى يتم فيها تجميع وتشكيل المياه 
بها لمواجهة اآلثار السلبية للسيول، كما أنه يمكن 
االستفادة من تخزين المياه لعمل مشروعات تعرف 

بـ"مشروعات حصاد المياه".
الدكتور ضياء نور الدين القوصى، خبير الموارد 
المائية ومستشار وزير الرى األسبق، يرى أن كوارث 
السيول لها إجراءات معينة يتم اتخاذها قبل وقوع 
من  المتتالية  األزمـــات  لمواجهة  وبــعــده  الــحــدث 

السيول.
وأوضح نور الدين أنه مع اقتراب موسم األمطار 
عرضة  االكثر  المناطق  معرفة  من  البد  والسيول 
مضت  عــاًمــا   50 أو   25 خــالل  المطرى  لالنهيار 
وعليه يتم عمل دراسات عن هذه المناطق ويتم بناء 
مسار  إلى  المياه  لتحول  عليها  التحويلية  السدود 

آخر، على حد قوله.
وأشار خبير الموارد المائية ومستشار وزير الرى 
األسبق إلى أن مواجهة السيول تكمن فى وضع قائمة 
البحر  مثل  سيول  بها  تقع  التى  لألماكن  أولويات 
وشالتين،  وحاليب  الشرقية  والصحراء  األحمر 
فى  وتخزينها  السيول  مياه  استغالل  يمكن  حتى 

السدود الجوفية فى تحويل التربة الجافة إلى تربة 
صالحة للزراعة .

وعلى أثر الفوائد التى ستعود على مصر نتيجة 
أحمد،  نــور  الدكتور  ذكــر  السيول،  على  الحفاظ 
أنه كل عام تشهد مصر حالة شديدة  الرى،  خبير 
االنقالبين وهما  نتيجة حدوث  من األمطار، وذلك 
األمطار  تتساقط  عندما  لذلك  والربيع"،  "الخريف 
إلى  تتحول  بعضها  مع  وتتجمع  الجبال  قمم  على 

سيول.
إنشاء  فــى  الـــرى  وزارة  خطة  أن  أحــمــد  وأكـــد 
على  عملت  السيول  لمواجهة  والخزانات  السدود 
الحفاظ على المياه التى كان من الممكن إهدارها، 
"دهب  من  كل  فى  خــزانــات  ــوزارة  الـ أنشأت  حيث 
الشمال  وفى  الجنوب،  فى  كيد  ووادى  وتير  ووادى 

وادى العريش، وذلك بتكلفة 398 مليون جنيه.
وأوضح أحمد أنه يمكن االستفادة من السيول فى 
سانت كاترين، فى توطين اآلالف من البدو والتوسع 
من  سيتم  ذلك  أن  مبيًنا  الصحارى،  فى  الزراعى 
خالل عمل مصائد لتخزين مياه األمطار، وبالتالى 
يمكن االستفادة منها فى مياه الشرب، وتفريغ المياه 
الجوفية، بجانب إمداد خزانات المياه الجوفية، مما 
من  التى  المياه  نقص  السيطرة على مشكلة  يمكن 

الوارد أن تواجه مصر خالل الفترة المقبلة.
أستاذة  الخولى،  رشــا  الدكتورة  معهم  واتفقت 
هندسة المياه، والتى أكدت أنه يجب تدشين شبكة 
المحافظات  فــى  األمــطــار  مــيــاه  لتجميع  موسعة 
المختلفة على غرار المناطق الساحلية، واستغاللها 

من أجل الرى بطريقة جديدة.
أقل  تكون  األمــطــار  مياه  بــأن  الخولى  ــادت  وأفـ
بها  االستفادة  يمكن  لذلك  الشرب،  مياه  من  جودة 
والمتنزهات،  للحدائق  أو  الزراعى  الرى  من خالل 
وخزانات  عيون  فى  تجميعها  إمكانية  عن  فضال 
الماء  ندرة  لعالج  المختلفة  للمناطق  ونقلها  جوفية 
تنقل  المياه  شفط  عربات  أن  إلى  مشيرة  بالبالد، 
أو يتم  القاهرة  القريبة من  البحيرات  األمطار إلى 

إلقاؤها بالحدائق.

تطوير املخرات.. وإنشاء السدود خطة طويلة املدى

كيف تتحول »نقمة« السيول إلى »نعمة«؟

وزارة الرى: اتخاذ اإلجراءات االحتياطية للتعامل مع ارتفاع املناسيب مبا ال يؤثر على األرواح واملمتلكات اخلاصة والعامة

عالء خالد: الوحدات املحلية دفعت بسيارات مبكبرات صوت جتوب الشوارع لتحذير املواطنني

أحمد جميعى: استعدادات من احلكومة تتضمن التأكيد على جاهزية مخرات السيول
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قنا،  محافظ  الــداودى،  أشرف  اللواء  توقف  إنسانية  لفتة  فى 
حيث  نقادة،  بمدينة  المسنين  المواطنين  أحد  لشكوى  لالستماع 
طلب المواطن توفير عالج له على نفقة الدولة، وعلى الفور كلف 
رئيس المدينة بإنهاء إجراءات العالج على نفقة الدولة الخاصة به 

وتوفير سيارة لنقله من محل اقامته الى اإلدارة الصحية بنقادة. 
احتياجاته  وتلبية  القنائى  المواطن  خدمة  ان  ــداودى  ال وأكــد 
احدى أولوياتنا كمسئولين تنفيذيين بالمحافظة. من جانبه اعرب 

المواطن عن شكره محافظ قنا على استجابته السريعة لشكواه.
وفى لفتة انسانية مماثلة قام المحافظ بالتوجه لقرية الترامسة 
مبارك  العيش  لقمة  شهيدى  ألســرة  الــعــزاء  واجــب  قــدم  حيث 
واللذين  الترامسة  قرية  أبناء  من  )عمرو(  ونجله  عسران  سعيد 
التى  الفخار(  أثناء محاولتهما استخراج )أحجار  لقيا مصرعهما 
المهندسة فاطمة  الفخارية، رافقه  ُتستخدم فى صناعة األدوات 
حسن  واألستاذ  للمحافظة،  المساعد  العام  السكرتير  إبراهيم، 
القيادات  من  وعدد  االجتماعى،  التضامن  مديرية  وكيل  عثمان، 

التنفيذية. 
وتقدم المحافظ بخالص العزاء ألسرة الفقيدين سائاًل المولى، 
عز وجل، أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يسكنهما فسيح جناته 

وأن يلهم أهلهما الصبر والسلوان. 
أكد الداودى دعمه الكامل ألسرة الشهيدين حيث تم ادراجهما 
خالل  من  االســرة  منزل  تأهيل  وإعــادة  وكرامة  تكافل  ببرنامج 
من  دعمهم  الــى  باإلضافة  المدنى  المجتمع  مؤسسات  إحــدى 
خالل التضامن االجتماعى للبدء فى انشاء مشروع انتاجى لرفع 

المستوى المعيشى لألسرة.

ــوزراء  ــ ــدة شــهــدهــا اجــتــمــاع رئــيــس مجلس ال مــفــاجــآت عــدي
بالمحافظين حيث كلف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس 
اللواء  المحافظين بحضور  الوزراء، خالل ترؤسه اجتماع مجلس 
الفيديو  تقنية  عبر  المحلية،  التنمية  ــر  وزي شــعــراوى،  محمود 
كونفرانس، بأن تكون هناك فرق عمل تتبع المحافظين مباشرة، 
مركز  أو  مكتب  كــل  فــى  المختصة  الــلــجــان  على  بجولة  تــقــوم 
البناء،  مخالفات  فى  التصالح  طلبات  بتلقى  مختص  تكنولوجى 
إلى  االستماع  ضــرورة  مع  األرض،  على  الموقف  لمتابعة  وذلــك 
تم  التى  التيسيرات  كل  وتطبيق  للتصالح،  المتقدمين  المواطنين 
اإلعالن عنها، الفًتا إلى أن الكثير من الشكاوى ما زالت تصل إليه 
الموظفين تجاههم، أو عدم  من مواطنين يشكون تعنت عدد من 

التطبيق للقرارات والتيسيرات التى تم اإلعالن عنها.
وتعاملوا  بأنفسكم،  »تابعوا  قائاًل:  المحافظين  مدبولى  ووجه 
نتابع  ونحن  للتصالح،  المتقدمين  المواطنين  من  شكاوى  أى  مع 
الموقف على األرض أواًل باول، وهدفنا هو أن يتم غلق هذا الملف 

تماًما، وقيام كل المخالفين بتقنين أوضاعهم.”
السماح  يتم  ــأن  ب االجــتــمــاع  خــالل  ــوزراء  ــ ال رئــيــس  كلف  كما 
الحصول على  لهم  لمن سبق  والتشطيب  البناء  أعمال  باستئناف 
رخصة بناء، حتى 4 أدوار فقط، لحين إصدار اشتراطات البناء 

الجديدة.
جانب  من  االلتزام  حالة  من  حالًيا  يتابعه  بما  مدبولى  وأشــاد 
المواطنين بعدم التعدى على األراضى الزراعية، معتبًرا أن ذلك 
يخدم  المصريين،  والمواطنين  المصرية  للدولة  كبير  مكسب 
التى  المؤسفة  الظاهرة  هــذه  مــرة  ألول  تتراجع  حيث  الجميع، 
حق  فى  جريمة  تمثل  كانت  والتى  السنين،  عشرات  منذ  نعيشها 
وأجهزة  األحياء  تشهده  الذى  الكبير  باإلقبال  أشاد  كما  وطننا، 
لتلقى طلبات  المخصصة  التكنولوجية  والمراكز  الجديدة،  المدن 
التصالح، مشدًدا على عدم السماح بأى بناء مخالف على أراضينا 

الزراعية مرة أخرى.

أطفال  فريق  االجتماعى،  التضامن  وزيرة  القباج،  نيفين  وجهت 
بالشارع  متواجدين  السن  كبار  من   2 مع  للتعامل  مأوى  بال  وكبار 

بمحافظة القليوبية )الخصوص(.
على الفور تحرك الفريق وتوجه لمكان البالغ وتبين أن المواطن 
مستمرة  وغيبوبة  السكر  أمــراض  من  يعانى  عاما   53 ع.ال.م  أ. 
والمواطن س.م.ج 56 عاما يعانى من أمراض الكبد وهما متواجدان 

بالشارع.
بضرورة  وأقنعهما  تقديمها  يمكن  التى  الخدمات  الفريق  شرح 
التواجد فى مكان يوفر لهما حياة كريمة، وتم اتخاذ الالزم وعمل 
بعض الفحوصات الطبية واألشعة لالطمئنان على استقرار الحاالت 
مأوى  بال  الكبار  لرعاية  السماع  عقيلة  دار  إيداعهما  وتم  طبيا، 

بمحافظة القاهرة.
 وتهيب وزارة التضامن االجتماعى بالمواطنين اإلبالغ عن تواجد 
أطفال بال مأوى أو مشردين بال مأوى من خالل االتصال بالخط 
الساخن للوزارة 16439 أو من خالل صفحات التواصل االجتماعى.

ــار، محافظ  مــخــت ــمــن  أي الــدكــتــور  ــن  أعــل  
الدقهلية، أنه فى اطار التعاون والتنسيق القائم 
مع الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، 

فإن العمل يجرى على قدم وساق 
بتنفيذ حزمة استعدادات مكثفة 
الستقبال العام الدراسى الجديد 
من  والــذى  الدقهلية،  بمدارس 
اكتوبر   17 يوم  يبدأ  ان  المقرر 
المقبل فى عدد 3576 مدرسة 
التعليمية  المراحل  جميع  فى 
والمدن  الــمــراكــز  على  مــوزعــة 
واالحياء والقرى والعزب بنطاق 

المحافظة.
الدقهلية  محافظ  ــاف  واضـ
أعمال  بالفعل  انتهت  قــد  ــه  ان
ــعــدد 26  الــصــيــانــة الــشــامــلــة ل
 45 اجــمــالــيــة  بتكلفة  مــدرســة 
االنتهاء  جار  وانه  جنيه،  مليون 
مـــن تــنــفــيــذ اعـــمـــال الــصــيــانــة 
الشاملة لعدد 20 مدرسة اخرى 

بتكلفة 25 مليون جنيه.
واضـــاف انــه تــم اســتــالم 84 
ــدة تــضــم 1453  مــدرســة جــدي
فصال بتكلفة 697 مليون جنيه 
بتكلفة  انشاء 34 مدرسة  وجار 
 516 تضم  جنيه  مليون   300
فصال، واشار محافظ الدقهلية 
عبدالرؤوف  على  كلف  انه  إلى 
والتعليم  التربية  وزارة  وكــيــل 
المتابعة  ــضــرورة  ب بالدقهلية 

الجادة إلنهاء كافة االستعدادات 
بوقت  المحافظة  بمدارس  الــدراســة  بــدء  قبل 
معوقات  اية  بال  دراســى  عام  الستقبال  كــاف، 

عمال على راحة ابنائنا الطالب.
والتعليم  للتربية  وزارة  وكــيــل  اوضـــح  وقــد 
وادارة  مــدرســة  بــكــل  لــجــنــة  تشكيل  تــم  ــه  أنـ
االجــراءات  كافة  وتطبيق  تنفيذ  تتابع  تعليمية 
وبعد  واثناء  قبل  اتباعها  الواجب  االحترازية 
اشرافية  فرق  تشكيل  وايضا  الدراسى،  اليوم 
دخولهم  منذ  الــطــالب  لمتابعة  المعلمين  مــن 
الخروج  واثناء  الدراسى  اليوم  واثناء  المدرسة 

فى آخر اليوم الدراسى، واضاف انه تم تجهيز 
بالمدارس  الطعام  لتناول  المخصصة  االماكن 
التزاحم  لمنع  المدرسية  للكثافة  وفقا  وذلــك 
ــد، كــمــا اضــاف  فــى مــكــان واحــ
بحيث  الفصول  تجهيز  تم  انــه 
المقعد  بــيــن  الــمــســافــة  تــكــون 
مترين  متر/  بمسافه  واالخـــر 
وكثافة  الفصل  مساحة  حسب 
الــطــالب وتــم تــزويــد الــمــدارس 
المرحله  على  موزعة  بمقاعد 
 4110 بــإجــمــالــى  ــة  ــي ــدائ ــت االب
االعــداديــة  والمرحلة  مقاعد، 
2963 مقعدا والمرحلة الثانوية 
باالضافة  هــذا  مقعدا،   6588
الى تزويد معامل الحاسب اآللى 

بالمدارس بعدد 6400 كرسى.
هــــذا وقــــد وجــــه مــحــافــظ 
التربية  وزارة  وكيل  الدقهلية 
ــرورة مــواصــلــة  ــضـ والــتــعــلــيــم بـ
لجميع  ــتــعــقــيــم  وال الــتــطــهــيــر 
المدارس وبشكل منتظم وبصفة 
المحافظ  اشـــار  كــمــا  دوريــــة، 
الهمية تكثيف التوعية للتالميذ 
الوسائل  خــالل  مــن  والــطــالب 
ببوسترات  والتعليمية  التربوية 
والفتات التوعية بتطبيق قواعد 
والتباعد  الشخصية  النظافة 
داخل  الوسائل  بكافة  ونشرها 
لتوعية جميع  وذلــك  الــمــدارس 
الطالب مؤكدا مشاركة مجالس 
بــالــمــدارس فــى اعمال  ــاء  االمــن
للمدارس  المنتظم  الــدورى  والتعقيم  التطهير 

حرصا على صحة وحياة ابنائنا الطالب .
تكليفات  اطـــار  فــى  االســـتـــعـــدادات  ــى  ــأت وت
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بأهمية 
الــدراســى  الــعــام  الستقبال  الــتــام  االســتــعــداد 

الجديد بالمدارس فى جميع المحافظات.

برئاسة  االبــتــدائــيــة  األحــمــر  البحر  محكمة  أعلنت 
لجنة  ورئيس  المحكمة،  رئيس  عنبر،  أسامة  المستشار 
المبدئى  المرشحين  أسماء  كشف  الترشح،  طلبات  تلقى 
الفردى بواقع 35  بالنظام  النواب 2020  لعضوية مجلس 

مرشحا بجميع دوائر المحافظة. 
األولى  الدائرة  أسماء 18 مرشحا فى  اللجنة  وأعلنت 

رأس غارب الغردقة. 
كما أعلنت اللجنة أسماء 13 مرشحا فى الدائرة الثانية 

التى تضم مدن سفاجا والقصير ومرسى علم. 
الثالثة  الدائرة  اللجنة أسماء 4 مرشحين فى  وأعلنت 

الشالتين. 
أعمالها  أنهت  قد  الترشح  طلبات  فحص  لجنة  كانت 

السبت الماضى بعد غلق باب تلقى طلبات الترشح. 
ــى  األول لــلــدائــرة  المبدئية  األســمــاء  اللجنة  واعلنت 
غارب  ورأس  الغردقة  مدينتى  وتضم  مرشحا  لـ18  وهى 
واألكثر فى عدد الناخبين، وعدد المرشحين على المقعد 
المقصود وحداد عبد  "محمد محمد عبد  الفردى، وهم 
محمد  وحافظ  توفيق  عبدالحميد  وعاطف  إبراهيم  ربه 
لطفى وأمجد جمال محمود وأميمة نوبى مصطفى وسيد 
محمد بشير وحمادة غالب ومحمد خليل ونسيم رزق الله 
وهانى سعد عمر وتيتو إبراهيم طه وأبو الحجاج محمود 
إسماعيل والدكتور أحمد عبد الشافى طلبة وعلى حسين 
الضوى، عبدالحميد محمد  إبراهيم  على موسى وأحمد 

على وأيمن أحمد محمد معوض".
سفاجا  مــدن  وتــضــم  مرشحا،   13 الثانية  ــرة  ــدائ وال
والقصير ومرسى علم، وهم "عبدالناصر عطية ومصطفى 
سطوحى ومحمد أبو الوفا ومحمد يوسف وكرم أبو النجا 

حمدى وخالد محمود عبدالله محمد سباق وعبدالعظيم 
وعبدالرسول  جابر  سعد  ومحمد  أحمد  وحسنى  عبادى 
رمضان عبدالرحمن وجمال صالح السليك وحسن شحات 
فيما  مرشحين،   4 وعددهم  الثالثة  الدائرة  أما  عبادى". 
توفى مرشح حزب الجيل الديمقراطى وتقع جنوب البحر 
والمرشحون  وشالتين،  حاليب  مدنينتى  وتضم  األحمر، 
هم "على نور على وياسر شعبان يوسف ومصطفى كتشيب 

حامد الحسن وأحمد محمد صالح" .
البحر  محكمة  رئيس  عنبر-  أسامة  المستشار  وتابع 
األحمر االبتدائية، رئيس لجنة متابعة انتخابات النواب- 
بدأت  التى  النواب  لمجلس  الترشح  طلبات  تلقى  أعمال 
ووجه رئيس المحكمة بالتيسير على المرشحين فى تقديم 

أوراقهم.
القائمة  مرشحى  أسماء  وطن،  مستقبل  حزب  وأعلن 

الوطنية "من اجل مصر" عن محافظة البحر األحمر.
وجاءت األسماء: سيد قاسم رشيدى ممثال عن حزب 
حزب  عن  ممثال  حــارص  سمير  إيالريا  وطــن،  مستقبل 
عن  ممثال  الله  عوض  صالح  حسام  الجمهورى،  الشعب 

حزب مستقبل وطن.
بالمحافظة،  الحزب  أمين  الدين،  عماد سيف  وكشف 
عن إعداد الحزب خطة شاملة إلدارة العملية االنتخابية، 
الحزب على  زيــارة لمرشح  الحزب أجــرى  وأن وفــدا من 
المقعد الفردى بالدائرة األولى بمدينة الغردقة، حيث ضم 
وثان  أول  المحافظة، وقسمى  الوفد أعضاء هيئة مكتب 

الغردقة.

المنيا  مدينة  أهــالــى  مــن  عــدد  اشتكى 
السلبيات  من  العديد  وجــود  من  الجديدة 
طريق  ازدواج  تنفيذ  عــدم  منها  بالمدينة، 
منطقة الزهراء، رغم تأكيد الدكتور مصطفى 
مدبولى رئيس الحكومة خالل زيارته للمدينة 
سنوات   3 منذ  لإلسكان  وزيــرا  كان  عندما 
يتم حتى اآلن، فضال عن  ولم  تنفيذه،  على 
للمدينة،  الــغــاز  توصيل  مــن  االنــتــهــاء  عــدم 
وتفاقم المشكالت بين السكان والجهاز حتى 
لموقع  الخاطئ  االختيار  وكذلك  تاريخه، 
الوحدات  بيع  لعدم  أدى  مما  مصر؛  سكن 

وإهدار الماليين على الدولة
وصمة عار

اإلسكان،  وزير  الجزار،  عاصم  الدكتور   
اشــهــر، وصــف مساكن  ــارتــه منذ  زي خــالل 
فى  عــار  وصمة  بأنها  بيتك  ابنى  مــشــروع 
إلى  المدينة  أهالى  وأشــار  ــوزارة.  الـ جبين 
عدم وجود منظومة متكاملة للدفاع المدنى 
حال  كارثة  فى  يتسبب  قد  مما  بالمدينة، 
النظافة  شركة  قيام  وعــدم  حريق،  حــدوث 
بالقيام بمهامها على الوجه المطلوب، وعدم 
تعديل عقد هذه الشركة بعد حفر الغاز فى 
عدة أحياء مما يهدر الماليين على الدولة، 
بتنفيذ أماكن خضراء  وعدم اهتمام الجهاز 
والقرنفل،  كــالــزهــراء  الــجــديــدة  بــاألحــيــاء 
كاميرات  شبكة  تنفيذ  فى  الجهاز  وتــهــاون 
بالمدينة بالتعاون مع مجلس األمناء بالرغم 
من تنفيذها فى عدة مدن جديدة أخرى. من 

جانبه، قال المهندس محمد مصطفى رئيس 
مدينة المنيا الجديدة، إن معظم الصور التى 
تــم رصــدهــا هــى دليل على اإلنــجــاز وليس 
صور  هناك  المثال  سبيل  فعلى  اإلهــمــال، 
هى عبارة عن أعمال صيانة نقوم بها للطرق 
من  نــوع  أى  بها  وليس  ألصله،  الشىء  ورد 
اإلهمال، كما أن هناك صورا أخرى ألعمال 
إنشائية لألهالى خاصة أن هناك العديد من 
قيد  مازالت  القائمة  السكنية  المشروعات 
اإلنشاء. وتابع أن الحواجز الموجودة ببعض 
األمنية  الجهات  بمعرفة  موضوعة  الطرق 
الزدواج  لعملية  أخرى  صورا  هناك  أن  كما 
والتى  ورصفه  الشرقى  الصحراوى  الطريق 

مازالت قيد اإلنشاء وتكلفت علينا 72 مليون 
الصرف  لخط  عــبــارة  صــور  وهــنــاك  جنيه 
لتغذية  مــده  يتم  الـــذى  الرئيسى  الصحى 
منطقة اإلسكان االجتماعى. وأضاف رئيس 
جهاز مدينة المنيا الجديدة أن هناك صورا 
انشاؤه  يتم  التنفيذ،  السياحى قيد  للممشى 
بالمدينة، وبه ممشى للدراجات وممشى آخر 
لألهالى، ومنطقة خضراء للتنزه، وهذا سبب 
وبالنسبة  بالطريق  وقواطع  فواصل  وجــود 
الزهراء  منطقة  طريق  ازدواج  تنفيذ  لعدم 
تنبيه  مــن  بالرغم  ســنــوات   3 منذ  وتوقفه 
زيارته  منذ  عليه  مدبولى  الدكتور مصطفى 
فتم  لإلسكان،  وزيــرا  كــان  عندما  للمدينة 

انذار الشركة المنفذة وجار سحب المشروع 
توصيله  تم  أنه  أكد  للغاز،  وبالنسبة  منها. 
للحى األول حتى الخامس أما باقى األحياء 
الطلبات  الـ60%من  لنسبة  الوصول  يتم  فلم 
توصيله.  يتم  حتى  السكان  مــن  المقدمة 
أنه غير صحيح عدم وجود  أكمل مصطفى 
يوجد  انه  المدنى، موضًحا  للدفاع  منظومة 
ونقوم  المدنية،  للحماية  متكاملة  منظومة 
أية  وجــود  حالة  فى  ــا  دوري الجهاز  بإخطار 

أعطال وبناء عليه يقوم الجهاز بإصالحها.
أنها  أوضــح  النظافة،  شركة  وبخصوص 
وهناك  وجـــه،  أكــمــل  على  بأعمالها  تــقــوم 
إشراف ومتابعة دورية عليها من قبل الجهاز، 

وبالنسبة لكاميرات المراقبة، قال إن هناك 
عرضين من احدى الجهات المختصة، وجاٍر 
وستكون  الهيئة،  فى  وماليا  فنيا  دراستهما 
مدينة المنيا الجديدة أول مدينة فى الصعيد 

بالمدن الجديدة مزودة بكاميرات مراقبة.
التشطيب  انــتــقــد  الــمــديــنــة  رئــيــس  لــكــن 
عن  عبارة  وهو  بيتك،  ابنى  لمناطق  السيئ 
قطع أراض مملوكة لألهالى بمساحات 150 
مترا، وهو قائم منذ عام 2007 وهذه العيوب 
والمظاهر موجودة منذ ذلك التوقيت، وهذا 

سبب إحجام األهالى عن السكن بها.

زياراته  العاملة،  القوى  وزير  واصل محمد سعفان، 
الميدانية لمدينة العلمين الجديدة فى إطار توجيهات 
غير  العمالة  برعاية  السيسى،  الفتاح  عبد  الرئيس 
على  واطمأن  وتأمينيا،  واجتماعيا  صحًيا  المنتظمة 
العاملين بمواقع العمل واإلنتاج بالمشروعات الكبرى، 
الغنى  عبد  أسامة  المهندس  استقباله  فى  كان  حيث 
والتنفيذيون  الجديدة  العلمين  مدينة  جهاز  رئيس 

والفنيون.
ــاًء عــلــى تــوجــيــهــات الــقــيــادة  ــن ــال ســعــفــان إنـــه ب وقـ
السياسية للحكومة وكافة الجهات التنفيذية باالهتمام 
مــواقــع  إلـــى  ــال  ــق ــت واالن المنتظمة،  غــيــر  بــالــعــمــالــة 
للبدء  المحافظات  كافة  فى  المختلفة  المشروعات 
فى وضع خطة كاملة لرعاية هذه الفئة على الطبيعة 
العلمين  بدأنا بمدينة  الكبرى،  المشروعات  من خالل 
منذ ما يقرب من 21 يوما لرعاية هذه الفئة من قبل 
فريق عمل من وزارتى القوى العاملة والداخلية "قطاع 
إجــراء  تم  حيث  المدينة،  وجهاز  المدنية"،  األحــوال 
اختبارات قياس مستوى المهارة للعمالة غير المنتظمة 
مهندسى  قبل  مــن  للمدينة  الــكــبــرى  بــالــمــشــروعــات 
المدة  تم حصره خالل هذه  المواقع، ووصل عدد ما 

ومن  منتظم  غير  و339 عامال  ألًفا   22 إلى  البسيطة 
المنتظر أن يزيد العدد فى األسبوع الرابع على الـ30 
ألف عامل، مؤكدا أنه فى أوائل العام المقبل سيكون 

هناك منظومة متكاملة لرعاية هذه الفئة.
ولفت الوزير إلى أن مدينة العلمين الجديدة نموذج 
رائع للمدن الذكية والجيل الرابع التى وجهت القيادة 
السيسى  الفتاح  عبد  الرئيس  فى  متمثلة  السياسية 
الوطن  أبــنــاء  لخدمة  الجمهورية  أرجـــاء  فــى  ببنائها 
وتحقق  المصرى  بالمواطن  تليق  كريمة  حياة  ليحيوا 
طموحاته وأحالمه، وسوف يتحدث عنها العالم أجمع 

والتى تمت بسواعد مصرية أصيلة.
الشركات  لمسئولى  الشكر  ــوزيــر  ال ووجـــه 
الــقــائــمــة عــلــى مــشــروعــات الــمــديــنــة، والــذيــن 
لوالهم لما كان لهذه المبادرة أن تحقق النجاح 

الذى وصلنا له اليوم، وكانوا خير داعم لنا، ولم 
أبناء الوطن من  التعاون معنا لخدمة  يترددوا فى 

العمالة غير المنتظمة، مؤكًدا أن الوزارة قد تحملت 
واستخراج  العمالة  بتسجيل  الخاصة  التكاليف  كل 
شــهــادات قــيــاس مستوى الــمــهــارة، ورخــصــة مــزاولــة 
الحرفة، وبطاقات الرقم القومى من حسابات الرعاية 
بالوزارة  المنتظمة  للعمالة غير  والصحية  االجتماعية 
وضرورة  الفئة  تلك  بأهمية  منها  إيماًنا  ومديرياتها، 
الفترة  فى  الشركات  باقى  مع  العمل  وسيتم  رعايتها، 
الفرعية  للشركات  التسجيل  الستكمال  الــقــادمــة 

القائمة على بعض المشروعات.
يعتبر هدية من  يتم  ما  كل  أن  الوزير  وأوضح 
تمكنت  والتى  العاملة،  لأليدى  المصرية  الدولة 
النموذج  هذا  وأنجزت  المستحيل،  تحدى  من 
به  نفتخر  ينتهى  أن  بمجرد  والــذى  المبهر، 

جميًعا كمصريين.

لفتات إنسانية ملحافظ قنا

خالل اجتماع مجلس املحافظني.. تكليفات 
رسمية بالتخفيف عن املواطنني

فريق أطفال وكبار بال مأوى ينقذ مواطننْي بالشارع

الدقهلية تستعد للعام الدراسى اجلديد
 بـ84 مدرسة جديدة بتكلفة 697 مليون جنيه

35 مرشحًا يتنافسون على 3 مقاعد للنواب بالبحر األحمر

املنيا اجلديدة مدينة تعانى من اإلهمال

ا  بتوجيه رئاسى.. منظومة متكاملة اجتماعّيً
ا للعمالة غير املنتظمة ا وتأمينًيّ وصحّيً

صالح عبدالله N

جمال علم الدين N

نيفين القباج

مصطفى مدبولى

الدقهلية- هالة العوضى  N

محمد سعفان

السيسى

أيمن مختار

السيد عبد الروؤف
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"أنا ال أفهم حقيقة سر هذا الهجوم سوى أنه غيرة من 
النجاح، لم يصل لها كاتب مصرى من قبل".. هكذا علق 
الدكتور زين عبدالهادى، رئيس تحرير مجلة عالم الكتاب، 
تصدر  على  احتجاجا  مؤخرا  أثيرت  التى  الضجة  على 

أحمد مراد غالف المجلة.
بالجدل  مراد  أحمد  الالمع  الكاتب  اسم  ارتبط  فقد 
لوزارة  الرسمية  المؤسسة  من  فيها  يقترب  مرة  كل  فى 
عندما  الماضية،  الساعات  خالل  ذلك  حدث  الثقافة، 
الهيئة  عن  الــصــادرة  الكتاب  عالم  مجلة  إدارة  كشفت 
المصرية العامة للكتاب، عن تخصيص ملف صحفى كبير 
بأقالم عدد من النقاد والمتخصصين عن مسيرة أحمد 
مراد، فضال عن تصميم غالف العدد الجديد من المجلة، 
مقتضب  بعنوان  منفردا،  الكاتب  نفس  يتصدره  والــذى 
على  المثقفين  زلزل صفحات  الذى  األمر  وهو  "مــراد"، 

مواقع التواصل االجتماعى، ما بين مؤيد ومعارض 
الحتفاء المجلة الحكومية بكاتب شاب محسوب 
على شلة "البيست سيلر" كما يصفه البعض، 
ووصلت االعتراضات إلى سحب بعض النقاد 

المشاركين فى الملف مقاالتهم.
كما حدث نفس األمر عندما حاز مراد 
جائزة التفوق من المجلس األعلى للثقافة، 
على  محسوب  مراد  أن  ذلك  عامين،  منذ 

معارضة  تــجــد  الــتــى  المستقلة  الــثــقــافــة 
الرسمية  المؤسسة  من  اقترابها  حال  كبيرة 
الثقافة  وزارة  مع  المتعاملين  حال  ولسان 

ــن الــمــثــقــفــيــن يـــقـــول "كــفــى  مـ
ــا تـــحـــصـــدونـــه مــن  ــ م

ــابــعــات ونــجــاح  مــت
فـــى الــمــبــيــعــات 
ــات  ــابـ ــجـ واإلعـ

ــاع  مـــــن قـــطـ

عريض من الشباب والقراء".
تصريحات  فى  الكتاب،  بهيئة  مطلعة  مصادر  وأكدت 
أعادت  قد  الكتاب  عالم  مجلة  تحرير  إدارة  أن  خاصة، 
النظر فى تصميم غالف العدد القادم من المجلة والذى 

تصدره الكاتب أحمد مراد، وأثار الجدل بين المثقفين.
وقالت المصادر: هذا الغالف لم يكن نهائيا وإنما كان 
تجريبيا، وصممته إحدى الفنانات التشكيليات، وقد أشاد 
جدل،  من  الغالف  أثــاره  ما  ولكن  الكتاب،  من  عدد  به 
دفعنا للتفكير فى تغييره خاصة أن البعض أشار إلى أنه 
ال يرقى من الناحية الفنية ألن يكون غالف العدد القادم.
من جانبها علقت الناقدة الدكتور هويدا صالح رافضة 
ظاهرة  يمثل  كاتب  أى  حق  "من  بقولها:  المجلة  غالف 
أنا ضدها  الغالف  لكن فكرة  يعد عنه ملف،  أن  ثقافية 
تماما وأظن معروف عنى الحيادية المفرطة فى الحكم 
الــغــالف ألن أى غالف  ــا ضــد  ــور، وأن على األمـ
عتبة مهمة جدا من عتبات أى نص، وكونك 
تجعله حصرا على مراد وتتجاهل بقية مواد 
السبع  المقاالت  حتما  ستفوق  التى  العدد 
عن شغل مراد يبقى حضرتك بتسيد عتبة 
العدد،  محتوى  كل  على  وتسحبها  قرائية 
بالغالف هذه إشارة ضمنية  ينفرد  وكونه 
النحياز فريق التحرير اللى مهمته الرصد 
وعدم االنحياز، انحيازه أقصد للملف على 

حساب بقية مواد العدد".
فعلق  شــوشــة،  سليم  محمد  الدكتور  أمــا 
قائال: "الغالف سيئ جدا بصراحة 
دى  بالدقن  وخصوصا 

واأللوان."
فــى حــيــن قــال 
محمد  الكاتب 
ــد  ســــيــــد عــب

حياتى..  فى  شفته  لمجلة  غــالف  أســوأ  "هــذا  الرحيم: 
لألسف دعاية لألدب السيئ رغم أن دوركم العكس.. لكن 

نقول إيه فى زمن أحمد مراد؟".
الثقافة  وزيــر  عصفور  جابر  الدكتور  قال  جانبه  من 
المجلة حتى اآلن ألحكم  لم أطالع غالف  إننى  األسبق: 
عليه من الناحية الفنية هل يرتقى مستواه الفنى للنشر 
حيث  من  ولكن  ال،  أم  الكتاب  عالم  مثل  عريقة  بمجلة 
المبدأ ليس لدى أى مانع من تصدر أحمد مراد لغالف 

المجلة.
لكاتب  عددا  المجلة  تخصص  أن  وأضــاف عصفور: 
فيه  غضاضة  ال  أمــر  فهو  سيلر  البيست  مــن  تصفه 
أنها  أرى  اعتبارات موضوعية  المجلة  شريطة أن تضع 
متحققة فى هذا العدد، ألن أى كاتب يوزع مليون نسخة 
من روايته فى بلد ال يقرأ مثل مصر فهذا أمر يستحق 
التهنئة ألنه أمر مفرح بغض النظر عن رأى النقاد، فى 

أحمد مراد.
وأكمل عصفور: إذا كانت حجة المعارضين أن المجلة 
تابع  أن كل شىء فى مصر  نعلم  أن  فعلينا  للدولة  تابعة 
للدولة، وبالتالى ال مبرر لمثل هذه الخناقة، وبغض النظر 
عن رأيى الشخصى فى أدب أحمد مراد، فإن أى شاب 
يستطيع أن يجذب مليون قارئ له، يستحق التكريم ألن 
ترتفع فيه نسبة األمية، وبهذا  بلد  هذه نسبة كبيرة فى 

أرى أن هذه الضجة المثارة حول الغالف ضجة مفتعلة.
وتحت عنوان إرهاب مدعى الثقافة، نشر الدكتور زين 
عبد الهادى رئيس تحرير المجلة وأستاذ علم المكتبات 
بجامعة حلوان، بيانا أكد خالله أن مجلة "عالم الكتاب" 
مجلة تتحدث عن صناعة الكتاب، وليست معنية باألدب 
ال من بعيد أو من قريب، وإذا كانت قد سارت فى طريق 
وال  المجلة،  استراتيجية  فى  خطأ  فهذا  أحيانا  األدب 

يمكن االستمرار فيه.
وأضاف عبد الهادى: يبدو أن صورة أحمد مراد قد 
بالهزيمة أمام كاتب  البعض واعترافهم  أثارت حساسية 
وزع مليون نسخة، من رواية واحدة، هذا الكاتب له وجه 
بيع مليون نسخة فما  كاتب واحد فى  وإذا نجح  واحد، 

السر وراء الهجوم عليه سوى فشلهم الذريع؟! 
وأحمد خالد  فــاروق  نبيل  وريــث  مــراد  أحمد  وتابع: 
توفيق، اللذين نجحا مع آخرين فى عودة القارئ المصرى 
الكتاب  صناعة  فى  ظاهرة  مــراد  أحمد  الــقــراءة،  إلــى 
االنزعاج  هذا  ما  إذًا  حقيقيا،  هذا  أليس  منها،  وجــزء 
فى  ألنفسهم  ينظرون  كانوا  إذا  إال  أراه،  الذى  الشديد 
مرآة المجلة، بأنهم لم يستطيعوا بناء مساحة لما يكتبون 
فى شارع النشر، وهو ما يجعلنا نتساءل عن الهدف من 
الثقافة فى مصر  أن جزءا من  تؤكد  التى  الحملة  هذه 
القضايا  فــى  المثقفين  بعض  فشل  وأن  بخير،  ليس 
الكبرى يحتاج لمراجعة نقدية، وأن بعضهم مازال يعيش 
العصر الحجرى وأن أحمد مراد مرة أخرى كسب  فى 

الجولة دون أن يحرك ساكنا.
وواصل: ال أعتقد أنه يمكن تبرئة بعض المثقفين من 
وهم  بعضهم  تفكير  طريقة  على  تدل  التى  الحملة  هذه 
مثل  اسرائيل  مع  مــراد  أحمد  طبع  فهل  بالقلة،  ليسوا 
البعض،  مثل  السلطة  مــراد  أحمد  غــازل  وهــل  البعض، 
وهل أحمد مراد يوزع ٥ نسخ فقط من كل عمل له على 
أصدقائه مثل البعض، وهل قال أحمد مراد عن نفسه إنه 
الرواية  بأنه مجدد  قال  البعض، وهل  مثل  روائى  أعظم 
وهل وهل وهل؟ هذا ليس دفاعا عن مراد، ألنه ال يحتاج 
لمن يدافع عنه، يا سادة فرقوا بين مجلة متخصصة فى 

األدب ومجلة متخصصة فى صناعة الكتاب.

كمال مغيث: الدستور ينص 
على مجانية التعليم فى 

مدارس الدولة وأكثر من نصف 
املصريني حتت خط الفقر

محمد لطفى N

القصة الكاملة ألزمة أحمد مراد فى »عالم الكتاب«

االعالن  بعد  األمــور  أولياء  انتابت  الغضب  من  حالة 
عن المصروفات الدراسية للعام الدراسى الجديد سواء 
حيث  الخاصة،  او  التجريبية  او  الحكومية  للمدارس 
اشتكى العديد من اولياء االمور من ان هناك زيادة كبيرة 
أن  موضحين  المقبل  الــدراســى  الــعــام  مصروفات  فــى 
نفسها  تلقاء  من  المصروفات  زيادة  فى  بدأت  المدارس 
دون مراعاة أى ظروف تمر بها البالد حيث من المفترض 
ان تنخفض المصروفات نظرا لتداعيات فيروس كورونا 
بعد  يعد عن  التعليم  وان  الزيادة غير مبررة  ان  مؤكدين 
وبالتالى لن يحضر الطالب يوميا ومن ثم يجب أن تخفض 

المصروفات. 
المدارس  بإحدى  مدرسة  السيد  منال  تقول  بداية 
الخاصة إنه من المتوقع ازدياد نسبة التسرب من التعليم 
لدفع  األهالى  قــدرة  لعدم  ترتفع  سوف  االمية  وبالتالى 
تلك المصروفات مما ينتج عن ذلك زيادة عمالة االطفال 
حقه  من  وال  مكان  له  ليس  أصبح  الفقير  أن  باالضافة 

التعليم.
دفع  على  قــدرة  لديهم  امــور  اولــيــاء  يوجد  وتضيف: 
المصروفات ولكن هناك بعض الفئات ليس لديها امكانية 
الدفع، على سبيل المثال المرأة المطلقة واألرملة وغير 
القادرة ألن تكفى ابناءها من طعام وشراب وإيجار وكهرباء 
ومياه إلخ، والغريب فى الموضوع ان عدد ايام الدراسة 
والضغط على الوالدين فى توصيل المعلومة للطفل سوف 

يزداد فكيف يأخذون ذياده مقابل مجهود أقل.
وقال محمد حسين، احد اولياء االمور: هذه االفعال 
التعليم  دمــر  شوقى  طــارق  التعليم  ــر  ووزي مرضية  غير 
المعلم  واهــان  المادية  باألعباء  االمــور  اولياء  وامــرض 
بإقالته مضيفا  ونطالب  وآمالهم  الطالب  اهداف  وضيع 
ان بعض المدارس لم ترد قيمة 2٥٪ من مصاريف الباص 
العام الماضى ولم تلتزم بقرار جهاز حماية المستهلك وتم 
رد 1٥٪ فقط وحجتهم لم يصل اى شىء من الوزارة وتم 
عمل شكوى فى جهاز حماية المستهلك وال يوجد رد عن 
مدرسة  وكذلك  األمريكية  الحديثة  مصر2٠٠٠  مدرسة 

مودرن القاهرة الدولية بنات التجمع األول.
ووجه ناجى السيد، احد اولياء االمور، تساؤال : "لماذا 
تم زيادة مصروفات المدارس بهذا الشكل وكيف يتصرف 
من يعول فى مصاريف المدارس فى ظل ازمة كورونا بهذا 
التعليم  الشكل يتم دفع االسرة بشكل غير مباشر لترك 
اولياء  اغلب  ان  المزعومة، خاصة  التعليم  مجانية  فأين 
حالة  بسبب  للدارسة  يذهبون  ابناءهم  يتركوا  لن  األمور 
الوباء وما يحدث قضاء على التعليم من جذوره ابتداء من 
ارتفاع درجات التنسيق لصالح مافيا الجامعات الخاصة. 
االمور  اولياء  أحد  مجدى  كاميليا  بالرأى  معه  ويتفق 
ضعف  مصاريف  بتدفعنا  الخاصة  ــمــدارس  "ال قائلة: 
الرقابة  اين  التعليمية.  االدارة  فى  المسجلة  المصاريف 
على المصروفات؟ يجب ان يكون الدفع فى البنوك منعا 

للتالعب هذا العام، الطالب لن يذهبوا للمدارس 
 ٥٠٠ زادت  خاصة  مدرسة  فى  ابنى  ومصاريف 
غير مصاريف  الماضى  العام  عن  اول  ترم  جنيه 
الخدمة  مــع  تتناسب  ال  فــالــمــصــروفــات  الكتب 

المقدمة مضيفا: يوجد اولياء امور حالتهم المادية 
ارحموا من فى  وكورونا  البلد  صعبة بسبب ظروف 

االرض يرحمكم من فى السماء.
العامة:  الثانوية  طالبات  إحــدى  عاطف،  رنــا  وتقول 
توفى والدى فى امتحانات الثانوية العامة والوقت الحالى 
نظام جديد وكتب ودروس غير اخواتى فى الصف الثالث 
االعدادى موجهة رسالة الى وزير التعليم قائلة: "المواطن 
الغلبان بتعجزوه سأترك التعليم وسوف أبدأ بالبحث عن 

فرصة عمل". 
وزارة  تــربــوى،  خبير  مغيث،  كمال  قــال  جانبه،  ومــن 
التعليم تقرر رفع المصروفات الدراسية أضعافا مضاعفة 
التعليم  مجانية  على  ينص  الذى  بالدستور  تعبأ  أن  دون 
نصف  من  أكثر  بــأن  تعبأ  أن  ودون  الدولة  مــدارس  فى 
المصريين تحت خط الفقر مشيرا إلى ان ما يحدث يتم 
او  النواب  مجلس  أو  للتعليم  اعلى  مجلس  مشاورة  دون 
مجلس خبراء استشارى وليس هذا سوى مفهوم جديد 

لإلدارة.
وأضاف: اإلدارة أنواع منها اإلدارة وفق معايير الجودة 
واإلدارة التشاركية واإلدارة المنظومية واإلدارة باألهداف 
الثانوى  فى  الطالب  تجبر  التى  اإلدارة  نــوع  ما  ولكن 
لمجرد  والمراوغة  اإلنترنت  باقات  فى  االشتراك  على 
الــوزارة  موقع  على  من  المقررة  المدرسية  كتبهم  قــراءة 
بعد ان امتنعت عن طباعتها للدخول على بنك المعرفة 
واقع  وال  لقدرات  دراسة  أى  ودون  التعليمية  والمنصات 

وال بيئة الطالب. 
والتعليم  التربية  وزيـــر  وجــه  متصل،  صعيد  وعــلــى 
األمور  أولياء  إلى  رسالة  شوقى  طــارق  الفنى  والتعليم 
بــشــأن مــصــاريــف الــمــدارس الــخــاصــة فــى تصريحات 
تلفزيونية أولياء األمور بـ الصبر لحين حل أزمة المدارس 
الخاصة ومصروفاتها قائال: "تلك األزمة ستحتاج تقريبا 

3 أشهر لحلها بصورة جذرية".
تمتلك عصا  الدولة  بأن  يعتقد  البعض  وتابع شوقى: 
سحرية لحل األمور المشكلة سيتم حلها بحلول بداية عام 
"مشوا  فيها:  قال  األمور  أولياء  إلى  رسالة  ووجه   2٠21
أموركم حاليا لحين إعادة هيكلة نظام المدارس الخاصة 
بصورة كاملة. الدولة تتابع العديد من الملفات الهامة إلى 
جانب هذا الملف من تنسيق الثانوية العامة وامتحانات 
الكتب  وطباعة  الفنى  التعليم  لطالب  الثانية  المرحلة 

الجديدة لطالب المرحلة االبتدائية الثالثة".

أزمات التعليم ال تنتهى فى مصر، وال يمكن أن يأتى اليوم الذى نرى 
يخدمه  الذى  الكثيف  للعدد  نظرا  مصر،  فى  مشاكل  بال  التعليم  فيه 
التعليم فعدد الطالب يصل إلى 2٠ مليون طالب فى مختلف المراحل 
التعليمية، بينما اإلمكانيات محدودة والموارد متواضعة، وكل توجه نحو 
الخروج عن المعتاد يجابه بقوة من الحرس القديم، فاإلنسان عدو ما 
يجهل، وبالتالى فالمشكلة جد خطيرة وتتطلب تكاتًفا من كل عناصر 

المنظومة التعليمية للخروج من هذا األمر.
بالتعليم إلى البحث  وعلى مر السنوات الماضية لجأ المسئولون 
عن أى حلول من شأنها الخروج من هذه األزمة مثل تعيين مدرسين 
جدد إال أن النسبة المطلوبة تتزايد مع مرور الوقت، كما لجأت 
العاملين  غير  من  العليا  المؤهالت  بحملة  االستعانة  إلى  الدولة 
بالتربية والتعليم لسد العجز بالمدارس والعمل بنظام الحصة وبما 
ال يجاوز قيمة 2٠ جنيها للحصة الواحدة، وصوال إلى منح المديريات 
صالحية تشغيل خريجين بشكل مؤقت بالتنسيق مع المحافظين، وغير 

ذلك من الحلول.
كل ذلك كان حلوال لم تفلح فى التعاطى مع المشكلة األساسية وهى 
عجز المدرسين فى الكثير من التخصصات وخاصة مدارس اللغات، 
حيث تحتاج المدارس إلى أعضاء هيئة تدريس جدد، وتوقف المسابقة 
التى أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم الفنى 1 أكتوبر 2٠19، بعد أداء 

قرابة ٥٠٠ ألف معلم االختبار النفسى الذى حددته الوزارة آنذاك.
أن  مسئولة  مصادر  كشفت  الجديد،  الدراسى  العام  اقتراب  ومع 
األمثل  الحل  هو  يكون  أن  يمكن  وسطا  حال  فرضت  كورونا  جائحة 
للخروج من هذه األزمات المتتالية وهو "التعليم عن بعد" وما يمكن أن 
النفقات على األسر المصرية، وحل مشكلة  ينجم عنه من توفير فى 

عجز المدارس.
وأشارت المصادر إلى أن توزيع حضور الطالب فى المدارس بسبب 
األنصبة  توزيع  إعادة  منها  كثيرة  إيجابية  جوانب  له  كورونا  تداعيات 
على أعضاء هيئة التدريس بما يتناسب مع الصفوف الدراسية وشكل 
الحضور، قائلة: لن تترك الوزارة أى طالب وفصل دون معلم مع بداية 

العام الدراسى الجديد.
التعلم عن بعد من أهم األسباب واألدوات  وأوضحت المصادر أن 
يستطيع  المدرس  ألن  الــمــدارس  احتياجات  تغطية  فى  تسهم  التى 
الشرح والتفاعل مع أكبر عدد من الطالب داخل مدرسته من خالل 
الفيديوهات التفاعلية والمنصات اإللكترونية، مضيفة أن ما تم بالترم 
الثانى من العام الدراسى الماضى وتحويل الفصل الدراسى الثانى إلى 
تعليم عن بعد أدى إلى إكساب أعضاء هيئة التدريس خبرة كبيرة فى 

مجال التدريس اإللكترونى.
وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه فى الصفوف من الرابع االبتدائى 
وحتى الثالث اإلعدادى سيتم إتاحة شرح جميع المناهج المقررة عبر 
المباشر  البث  "منصة  مثل:  للطالب،  مساعدة  تعليمية  وسائل  عدة 
منصة   ،study.ekb.eg اإللكترونية  المنصة  االفتراضية،  للحصص 
للشهادة  وســائــل  عــدة  توفير  سيتم  كما   ،edmodo.org إدمـــودو 
ومكتبة  المعلم،  اسأل  وبرنامج  اإللكترونية،  "الكتب  وهى:  اإلعدادية 

الدروس اإللكترونية".
الوزارة إلى أن المدارس أعدت خطة لتغطية احتياجاتها  وأشارت 
األسبوع،  خالل  المعلم  نصاب  زيــادة  خالل  من  ســواء  المعلمين،  من 
إَضافة إلى توفير فيديوهات للطالب يتم بثها على المنصات وموقع 
المعلمين  تدريب  سيتم  أنه  مؤكدة  واإلدارات،  والمديريات  المدرسة 
بشكل إلكترونى والتدريب سيكون متواصال طوال العام الدراسى وليس 

محددا بوقت معين.
وأكدت الوزارة أن المنصات التعليمية تعد األمثل للمعلمين لتدريس 
صممت  مميزة  تحليلية  أدوات  تجد  حيث  أونالين  الطالب  ومتابعة 
لمساعدة الطالب على تحسين مستوى ادائهم، باإلضافة إلى مجموعة 
على  الطالب  تساعد  كما  زة  المتميِّ التعليمية  المصادر  من  متزايدة 
يكون  قائلة: طالبنا فى حاجة ألن  واالستيعاب بصورة سلسة،  الفهم 
التعلم لديهم يعتمد على الذات، وهو ما يطلق عليه التعلم الذاتى الذى 
مع  خاصة  مستقرا  دراسيا  عاما  سيكون  قائلة:  تعليمنا،  فى  نفتقده 

تحديد االجراءات والضوابط التى يسير عليها مديرو المدارس.

التعليم عن بعد.. 
هل يحل أزمة 
عجز املدرسني؟

مرفت قدرى N

زين عبد الهادى

أولياء األمور يطالبون بتخفيض مصروفات 
املدارس اخلاصة.. ووزير التعليم: »مشوا 
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 من سيئ ألسوأ تتجه األوضاع فى لبنان مما 
ينذر بدخول هذا البلد العربى المحورى فى فراغ 
تدهور  تفاقما  األوضــاع  ويزيد  كبير،  سياسى 
احتجاجا  الداخل  وانفجار  اللبنانى  االقتصاد 
ــردى  وت الفساد  وتفشى  الــخــدمــات  ســوء  على 
اوضاع المواطنين، فيما بات مستقبل البالد على 
األحزاب  وتغليب  الطائفية  بسبب  الهاوية  حافة 
على  الشخصية  لمصالحها  السياسية  والقوى 

مصالح للبالد وأمنها واستقرارها. 
دبلوماسية  مصادر  عبرت  الصدد  هذا  وفى 
لبنان  دخــول  من  مخاوفها  لـ"النهار"عن  عربية 
أهلية  لحرب  واالنجرار  الداخلى  الصراع  دائرة 
الله  حزب  وميليشيا  أمل  حركة  إفشال  بسبب 
الحكومة  تشكيل  جــهــود  ــا  ــّيً ــران إي الــمــدعــومــة 
ــدخــول لــبــنــان نفقا  الــجــديــدة وهـــو مــا يــنــذر ب
ما  والطائفية وهو  المحاصصة  مسدودا بسبب 
ادى الى افشال تحركات رئيس الوزراء اللبنانى 
المكلف مصطفى أديب من اجل إنقاذ مستقبل 
للجميع  صادمة  استقالته  جاءت  ولذلك  البالد 
إيجابية  خطوة  ينتظر  الــذى  الدولى  وللمجتمع 

لدعم اقتصاد لبنان المنهار .
أن حاول  بعد  باستقالته  تقدم  قد  أديب  كان 
قرابة شهر تشكيل حكومة غير حزبية مما وجه 
صدمة لخطة الرئيس الفرنسى مانويل ماكرون 
لمعالجة  البالد  زعماء  حشد  إلــى  تهدف  التى 
عامى  بين  األهــلــيــة  الــحــرب  منذ  ــة  أزمـ ــوأ  أسـ

1975و1990.
لبنان والفرصة األخيرة 

الله  وأمام عرقلة حركة أمل وميليشيا حزب 
وفى خطوة إليجاد مخرج للوضع اللبنانى أعلن 
الرئيس ماكرون، أنه سيمهل الزعماء اللبنانيين 
من أربعة إلى ستة أسابيع أخرى لتنفيذ خارطة 
طريق اقترحتها باريس إلنقاذ لبنان من االنزالق 
فرض  ذاته  الوقت  فى  مستبعدا  الفوضى،  إلى 
عقوبات على قادة لبنان حالًيا لكنه قد يفكر فى 

ذلك فى مرحلة الحقة بالتشاور مع آخرين.
عن  يتخلى  لن  أنــه  الفرنسى  الرئيس  وأكــد 
قال  لكنه  االنــهــيــار،  مــن  لبنان  إلنــقــاذ  مبادرته 
الضغط  البالد وسيزيد  "يخجل" من زعماء  إنه 

عليهم لتغيير المسار.
أمل  حــركــة  أن  الفرنسى  الــرئــيــس  ــح  وأوضـ
وحزب الله سبب تعثر تشكيل الحكومة، الفتا إلى 
أن حركة أمل وحزب الله رفضا تقديم تنازالت، 
مؤكدا فى الوقت ذاته أن سعد الحريرى أخطأ 
بالمبادرة التى قدمها، موضًحا أن حزب الله هو 
من يقرر كل شىء فى لبنان، متابعا: ال حزب الله 
وعلى  لبنان،  فى  تسوية  يريدان  أمل  حركة  وال 

حزب الله أال يعتقد أنه أقوى مما هو.
المؤسسات  أن  إلى  ماكرون  إيمانويل  ولفت   
اللبنانية ال يمكن أن تكون غير فاعلة، موضحا 

أن المخاطر بالنسبة للبنان كبيرة.
مساعدتنا  أن  الفرنسى  الرئيس  واضــاف   
حكومية،  جهات  عبر  تمر  لن  اللبنانى  للشعب 
كميليشيات  يستمر  أن  يمكن  ال  الــلــه  وحـــزب 
مسلحة وحزب سياسى، كما أن حزب الله يجب 
العسكرى فى سوريا، مستطردا:  دوره  ينهى  أن 
على  مصلحتهم  فضلوا  لبنان  فــى  مسئولون 

مصلحة البلد.
لم  اللبنانيين  القادة  أن  الــى  ماكرون  ولفت 
كانت  اللبنانية  والقوى  به،  تعهدوا  بما  يلتزموا 
قد التزمت بتشكيل حكومة إصالحات، موضحا 
أن ثمة مرحلة جديدة ليست خطيرة على لبنان 

ولكن على المنطقة.
 وأشار إلى أن فرنسا لن تتخلى عن الشعب 
اللبنانى، متابعا: نطالب بإعالن نتيجة التحقيق 
إن  مضيفا:  بيروت،  مرفأ  انفجار  أسباب  فى 
سعد الحريرى كان مخطئا بقبول إضافة عنصر 
الطبقة  أن  إلى  الفتا  الحكومة،  لتشكيل  طائفى 
السياسية فى لبنان قررت خيانة تعهداتها بشأن 

تشكيل الحكومة.

تقريرا  بوست"،  "واشنطن  صحيفة  نشرت   
ذكرت فيه أن اإلدارة األمريكية تدرس خطوات 
فى  الــحــوثــى،  ميليشيا  على  الضغط  لتكثيف 

محاولة لزيادة عزلة إيران.
وأضافت الصحيفة أن إدارة الرئيس دونالد 
كمجموعة  الحوثيين  تصنيف  تــدرس  تــرامــب 
تتعلق  قـــرارات  من  عليه  يترتب  ومــا  إرهابية، 
االنقالبية،  للميليشيا  المالية  األصول  بتجميد 
وهو ما سيجعل تقديم الدعم لها غير قانونى، 

هذا نقال عن "العربية".
تستعد  اإلدارة  إن  للصحيفة  مسئول  وقــال 
إلجراء مراجعة قانونية واستخباراتية، لتحديد 
تصنيفها  بمعايير  تفى  الجماعة  كانت  إذا  ما 
عقوبات  فــرض  سيتم  كــان  إذا  ما  أو  إرهابية، 

عليها.

هادى  منصور  عبدربه  اليمنى  الرئيس  كان 
الــدولــى  المجتمع  الــمــاضــى،  الخميس  ــا،  دعـ
للضغط الحاسم على ميليشيا الحوثى االنقالبية 
وطهران لتنفيذ قرارات مجلس األمن، والتوقف 
وإتاحة  والتدمير،  الدماء  إراقة  اإليغال فى  عن 
لكل  اإلنسانية  المساعدات  لــوصــول  المجال 

اليمنيين.
السالم  يــد  ــدت  م حكومته  أن  ــى  إل وأشـــار 
لدعم  بوسعها  ما  كل  وبذلت  تنازالت  وقدمت 
إلى  ومبعوثها  المتحدة  األمــم  جهود  وتسهيل 
اليمن، من أجل التوصل إلى سالم دائم وشامل، 
الفتا إلى أن هذه الجهود قوبلت بتعنت كامل من 
قبل ميليشيات الحوثى اإلرهابية وداعميهم فى 

النظام اإليرانى.

هالة شيحة  N

اتفاق تبادل األسرى هل يكون البداية لنهاية احلرب فى اليمن؟

هجمات إلكترونية تستهدف 
تخريب االنتخابات األمريكية

أكد محللون ومراقبون يمنيون أهمية اتفاق 
تبادل األسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين 
الذى اعلن عنه مؤخرا برعاية أممية، معربين 
بتعهداتهم  الحوثيون  يفى  أن  فى  أملهم  عن 
ليشكل هذا االتفاق اختراًقا يمكن من استئناف 
مسار تفاوض ربما يسهم فى حل سياسى ينقذ 

اليمن من حرب طال أمدها .
حالة  كسر  من  المتحدة  األمم  تمكنت  وقد 
اليمنية  ــمــشــاورات  ال اعــتــرت  الــتــى  الــجــمــود 
بتحقيق  وذلـــك   ،2018 نهاية  منذ  المتعثرة 
والمعتقلين  األســرى  ملف  فى  نوعى  اخــتــراق 
الشرعية  الحكومة  بين  مرحلى  باتفاق  تمثل 
 1081 سراح  إطالق  على  الحوثية  والميليشيا 

أسيًرا من الجانبين.
ــاق الــجــديــد،  ــف وعــلــى الــرغــم مــن كـــون االت
على  جنيف  فــى  المتحدة  األمــم  رعته  الــذى 
استكماال  جــاء  المحادثات،  من  أسبوع  مــدى 
صفقة  أن  إال  وعــّمــان،  ستوكهولم  لمشاورات 
لدى  أمل  بارقة  تبعث  لمراقبين  وفًقا  التبادل 
والمخفيين  والمعتقلين  األسرى  آالف  عائالت 
الحكومة  على  ــقــالب  االن بــدايــة  منذ  قــســًرا 

الشرعية قبل 6 سنوات.
السياسى  الــمــحــلــل  ــى،  عــل ســيــد  ــبــر  واعــت
من  تنفيذه  حــال  ــفــاق-  االت هــذا  ان  اليمنى، 
مسار  فى  اختراقا  سيشكل  الحوثيين-  قبل 
االنقالب  وميليشيا  الحكومة  بين  التشاورات 
الحوثى ربما تتبعه خطوات اكثر إيجابية فيما 
مرة  للجلوس  ويمهد  ستوكهولم  باتفاق  يتعلق 
اخــراج  اجــل  من  التفاوض  مائدة  على  اخــرى 
اليمن من النفق المظلم وإغاثة ابنائه وإحالل 
اليمن، وهو ما ال تسعى  بمناطق  سالم شامل 
لتحقيق  الحوثيين  تستخدم  التى  طهران  اليه 

أجندتها وإطالة امد الصراع فى اليمن وزعزعة 
امن السعودية والمنطقة .

األولــى  الخطوة  أن  يمنية  مصادر  وكشفت 
عــن 681  ــراج  اإلفـ اتــفــاق جنيف ستشهد  مــن 
أسيًرا حوثًيا، مقابل اإلفراج عن 400 من قوات 
الحكومة والمقاومة الشعبية والتحالف العربى 

الذى تقوده السعودية.
المختطفين  الصحفيين  االتفاق  يشمل  ولم 
القيادات  وكذلك  الحوثية،  الميليشيا  بسجون 
مجلس  قرار  حددها  التى  الرفيعة  العسكرية 
األمن الدولى 2216، وعلى رأسهم وزير الدفاع 
ربه  عبد  الرئيس  وشقيق  الصبيحى،  محمود 
اللواء ناصر منصور هادى، اال  منصور هادى، 
بإدراجهم ضمن  وعدت  الحوثية  الميليشيا  أن 

المرحلة الثانية.
ومن المقرر أن تبدأ النقاشات حول المرحلة 
الثانية التى ستضم 390 أسيرا من الجانبين، 

أكتوبر،  منتصف  ــى  األول المرحلة  تنفيذ  بعد 
بعد استكمال الترتيبات اللوجستية من اللجنة 

الدولية للصليب األحمر.
تابعة  طــائــرات  تــتــولــى  ان  المنتظر  ومـــن 
للجنة الدولية للصليب األحمر تنفيذ المرحلة 
حوثيا  أسيرا   681 بنقل  ستقوم  األولــى، حيث 
من مطارات عدن وسيئون ومأرب وجازان إلى 
مطار صنعاء، والعكس بالنسبة ألسرى القوات 

الحكومية والتحالف.
العربى  التحالف  رحــب  ذلــك  غضون  وفــى 
السعودية،  بقيادة  اليمن  فى  الشرعية  لدعم 
اليمنية  الحكومة  بين  األســرى  تبادل  باتفاق 

والحوثيين.
العربى،  التحالف  باسم  المتحدث  وقــال 
اليمنية  الحكومة  إن  المالكى،  تركى  العقيد 

ستطلق سراح 681 شخًصا.
وأضاف أن اتفاق تبادل األسرى هو امتداد 

التفاق ستوكهولم، مؤكدا أن ملف تبادل األسرى 
إنسانى بحت.

 15 ســـراح  إطـــالق  عــن  المتحدث  وكــشــف 
األســرى،  تبادل  اتفاق  ضمن  سعوديا  جنديا 
تبادل  ــادرات  ــب م مــن  الــهــدف  أن  ــى  إل مشيرا 
للحوار  لليمنيين  صلبة  أرضية  بناء  األســرى 

والوصول لحل سياسى.
إطالق  على  يعمل  التحالف  أن  الــى  ولفت 
قيادة  تنظر  كافة، حيث  والمحتجزين  األسرى 
وتعتبره  بإيجايبة  األســـرى  التــفــاق  التحالف 

محاولة لبناء الثقة بين األطراف اليمنية.
نفذت  التحالف  قــوات  إن  المالكى  وقــال 
فى  اإلرهابية  التنظيمات  قتالية ضد  عمليات 
اليمن وألقت القبض على العديد من قياداتهم.
من جهته اوضح المبعوث الدولى لألزمة فى 
اليمن مارتن جريفيث، أن االتفاق- الذى جاء 
فى ختام االجتماع الرابع للجنة اإلشراف على 
قبل  بدأ  الــذى  األســرى  تبادل  اتفاقات  تنفيذ 
أسبوع فى سويسرا- سيسهم فى بناء الثقة بين 

الجانبين للتوصل إلى السالم.
التزامهما  ــددا  جـ الجانبين  أن  ــاف  وأضــ
باإلفراج   2018 لعام  ستوكهولم  اتفاق  بموجب 
والمعتقلين  والمفقودين  األســـرى  جميع  عــن 
اإلقامة  قيد  واألشــخــاص  قسرّيًا  والمختفين 
اجتماع  عقد  على  الجانبان  واتفق  الجبرية. 
اجتماع  مخرجات  من  تبقى  ما  لتنفيذ  جديد 
عمان الذى ُعقد فى فبراير الماضى، مع بذل 
بمن  األســرى  من  المزيد  لإلفراج عن  الجهود 
فيهم األربعة المشمولون فى قرار مجلس األمن 

الدولى وفًقا التفاق ستوكهولم .

فى خطوة وصفها ليبيون ومحللون سياسيون باإليجابية 
التوافق  تحقيق  أجل  من  الليبى  الليبى  الحوار  مسار  فى 
وبما يؤدى إلفشال مخططات نشر الفوضى وزعزعة أمن 
مصرية  جهوًدا  الغردقة  مدينة  شهدت  ليبيا-  واستقرار 
الجيش  من  عسكريين  شمل  ليبى  حــوار  لرعاية  مكثفة 

الوطنى وآخرين يمثلون حكومة الوفاق.
لـ"النهار" أهمية هذه االجتماعات  وأكدت مصادر ليبية 
فى  واالستقرار  األمن  بتحقيق  مصر  اهتمام  تعكس  التى 
من  ليبيا  وتطهير  ــاب  اإلرهـ لمكافحة  ومساندتها  ليبيا 

الدواعش والمقاتلين األجانب ومرتزقة أردوغان .
وقال عز العرب أبو القاسم، رئيس لجنة الشئون العربية 
واإلفريقية باتحاد القبائل الليبية، إن مصر هى األقدر على 
مصر  أمن  أن  باعتبار  الليبية،  األزمة  بمسار  قدًما  الدفع 
أنقرة  لذا فإن إفشال مخططات  والعكس؛  ليبيا،  أمن  من 
ومخططات  اإلرهاب  لدحض  مشترًكا  هدًفا  يشكل  وقطر 
نقل المرتزقة لليبيا لنهب مقدرات وثروات الشعب الليبى 
مضيفا ان اجتماع الغردقة بين األطراف الليبية يأتى بعد 
وعقيلة  الليبى  الوطنى  الجيش  قائد  حفتر  المشير  زيارة 
والتى  أّيام  عدة  منذ  لمصر  الليبى  البرلمان  رئيس  صالح 
شهدت لقاءهما مع الرئيس السيسى والتوافق حول ترتيبات 
على  والعمل  الفوضى  نشر  ومخططات  اإلرهــاب  مكافحة 

استعادة االمن واالستقرار فى البالد.
اجتماع  ان  مطلعة  مــصــادر  كشفت  ــك  ذل غــضــون  فــى 
الشرق  من  عسكريتين  لجنتين  تأسيس  يناقش  الغردقة 
والغرب الليبى لتشكيل قوة مسئولة عن تأمين مقر الحكومة 
الجديدة فى سرت، كما يبحث إنشاء لجنة عسكرية موسعة، 

لبحث إعالن قوة عسكرية موحدة فى ليبيا.
المرتزقة  إلبــعــاد  خطط  وضــع  االجتماع  يبحث  كما   
والمليشيات المسلحة وتأمين المواقع النفطية. يأتى ذلك 

بالتزامن مع حوار المغرب المزمع خالل اليومين القادمين 
والذى تم تأجيله.

كان الجيش الليبى وحكومة الوفاق قد توصال إلى توافق 

مبدئى على جعل سرت مدينة منزوعة السالح، وتحويلها 
الــتــداول  يجرى  التى  الجديدة  للسلطة  مؤقت  مقر  إلــى 

بشأنها. 

ستنسحب  المتصارعة  األطراف  بأن  المصادر  وأفادت 
من محيط المدينة بعيًدا عن خطوط التماس، على أن يتم 

إعالن هدنة دائمة بين الجيش وقوات الوفاق.
إلغاء التعاون العسكرى مع تركيا

االتفاقيات  بإلغاء  تمسكه  أعلن  قد  الليبى  الجيش  كان 
التعاون  وتحديًدا  تركيا،  مع  األمنى  والتعاون  العسكرية 
عسكرية  شخصيات  بتعيين  يسمح  الــذى  االستخباراتى 
تركية داخل ليبيا، إضافة إلى اتفاق البرلمان والجيش على 
قواعد  أى  تتضمن  لن  مستقبال  ستبرم  معاهدات  أى  أن 
أو قوات أجنبية على األراضى الليبية، وأن ينص الدستور 
الجديد على ذلك، وأال يتم إبرام أى اتفاقيات عسكرية إال 

بعد موافقة الجيش الليبى.
فى سياق متصل دعت ممثلة األمين العام لألمم المتحدة 
فى ليبيا باإلنابة ستيفانى ويليامز طرفى الحوار إلى أهمية 
مغادرة القوات األجنبية والمرتزقة خالل 90 يوما من توقيع 

اتفاق وقف إطالق النار.
تأمين سرت

والمحلل  الكاتب  الزبيدى،  الدكتور محمد  بدوره كشف 
الوطنى  الجيش  عن  ممثلين  اجتماع  أن  الليبى،  السياسى 
مدينة  فى  الوطنى  الوفاق  حكومة  من  ممثلين  مع  الليبى 
الليبية  للتوصل إلى حل لألزمة  الغردقة، يهدف باألساس 
التى طال أمدها، الفًتا إلى أن االجتماع هو امتداد لجملة 
من االجتماعات السابقة، وهو لقاء استثنائى، ألنه يدرس 
التى سيتم إخالؤها  داخل مدينة سرت  األمن  آلية فرض 
من السالح، بينما تبقى قوات الجيش الوطنى الليبى على 

مشارف المدينة.
واعتبر الزبيدى أن اجتماعات بوزنيقة فى المغرب كانت 
بمثابة خطيئة كبرى ارتكبها البرلمان الليبى بالجلوس مع 
جماعة اإلخوان، مؤكًدا أنه ال عالقة باجتماعات بوزنيقة 

بما يجرى فى مصر .

حتركات مصرية لتوحيد ليبيا وتطهير سرت من مرتزقة أردوغان ! 

عقيلة صالحخليفة حفترالسيسى

بعد استقالة أديب.. لبنان يواجه املصير املجهول!

واشنطن تدرس وضع ميليشيا احلوثى على قائمة اإلرهاب

نبيه برىميشيل عون

أكد الرئاسات الثالث فى العراق، رئيس 
مجلس  ورئيس  صالح،  برهم  الجمهورية 
الوزراء مصطفى الكاظمى، ورئيس مجلس 
النواب محمد الحلبوسى، فضال عن رئيس 
فائق  الــقــاضــى  األعــلــى  الــقــضــاء  مجلس 
التى حدثت  األمنية  التطورات  أن  زيــدان، 
فى اآلونة األخيرة من استمرار استهداف 
والعسكرية،  المدنية  والــمــقــار  الــمــراكــز 
بحق  والخطف  االغتيال  أعمال  وتواصل 
استهداًفا  تمثل  إنــمــا  مدنيين  ناشطين 
الذى  الوطنى  وللمشروع  وسيادته  للعراق 
الحالية  الحكومة  أســاســه  على  تشكلت 
الدولة  هيبة  وحفظ  االستقرار  لتحقيق 
تمهيًدا إلجراء انتخابات مبكرة على أسس 
العراق  سمعة  مــن  ينال  أنــه  كما  عــادلــة، 

الدولية ومن عالقاته الخارجية.
وأشـــار الــرؤســاء فــى اجــتــمــاع إلــى أن 
اســتــمــرار أجـــــواء االضـــطـــراب األمــنــى 
سيمثل  عليه  تترتب  الــتــى  والــتــداعــيــات 
إلى  العراق وسعيه  بالًغا باقتصاد  إضرارًا 
انتشار  على  ترتبت  التى  األزمـــة  تــجــاوز 
النفط  اسعار  وانخفاض  كــورونــا  جائحة 

وعائداته، ويقّوُض فرص الخروج بالبلد الى بر األمان 
فى مواجهة األزمات، مشيرين إلى أن العراق ليس فى 
حالة حرب اال مع "اإلرهاب" الذى قطع الشعب العراقى 
صنوفها  بكافة  واألمنية  العسكرية  القوى  من  وطليعته 

وتنوعاتها أشواًطا حاسمة فى دحره واالنتصار عليه.
الــحــرب هــو مــن اختصاص  ــالن  إعـ وأوضـــحـــوا أن 
والتنفيذية  التشريعية  الــعــراقــيــة  ــة  ــدول ال مــؤســســات 
المستندة الى القانون والدستور، وانه ليس من حق أى 

التصرف  او  الحرب  حالة  اعــالن  طــرف 
األراضى  داخل  الحرب  حالة  أساس  على 
بإصراٍر  يؤكد  الــعــراق  أن  كما  العراقية، 
ألية  الداخلية  الشئون  فى  التدخل  رفَضُه 
شئونه،  فى  اآلخرين  تدخل  ويرفض  دولة 
ــه الـــى ساحة  فــإنــه يــرفــض تــحــويــل أرضـ
تصفية حسابات او منطلق لالعتداء على 
العراقيين  الوطنيين  الدول. وأن  غيره من 
الوطنية  الــدولــة  تــرســيــخ  عــلــى  متفقون 
مفاهيم  عن  بعيًدا  الكاملة  السيادة  ذات 
القيمومة الخارجية او التدخل او التبعية. 
ودعم االجتماع جهود الحكومة العراقية 
ــة، ومنع  ــســالح بــيــد الـــدولـ ــى حــصــر ال ف
تقع  التى  الدبلوماسية  البعثات  استهداف 
منشآتها  وسالمة  امنها  حماية  مسئولية 
ضمن  الــعــراقــى  الجانب  على  ــرادهــا  واف
وأكــد  بــهــا،  المعمول  الــدولــيــة  الــتــزامــاتــه 
بمخرجات  ــعــراق  ال تمسك  المجتمعون 
الحوار االستراتيجى مع الواليات المتحدة 
خالل  العراق  من  االنتشار  إعــادة  واتفاق 
مراحل زمنية متفق عليها، ومن ضمن ذلك 
التعاون طويل األمد مع الواليات المتحدة 
فى شتى المجاالت، وخصوًصا التعاون فى مجال تدريب 
والحرب  العراقية  والعسكرية  األمنية  القوات  وتسليح 
على تنظيم داعش، معربين عن أملهم بان يكون التعاطى 
من  االخيرة  االمنية  التطورات  مع  والدولى  االمريكى 
فى  جهودها  الستكمال  العراقية  الحكومة  دعم  خالل 

تعزيز سلطة الدولة وتوفير األمن إلجراء االنتخابات.

أعلن مدير المركز الوطنى األمريكى لألمن ومكافحة التجسس 
ويليام إيفانينا، أن الدول األجنبية ستواصل استخدام تدابير التأثير 
الناخبين  تفضيالت  على  للتأثير  محاوالتها  فى  والعلنى  السرى 

األمريكيين ووجهات نظرهم.
األنشطة  هذه  مثل  تكون  قد  بوليسى"،  ”فورين  مجلة  وبحسب 
”أقل دراماتيكية من الهجوم المسلح، إال أنها أكثر شًرا، وعلى الرغم 
من وجود طرق لمواجهتها، لكن الوقت ينفد من الواليات المتحدة 

لتصحيح األمر.
وقال إيفانينا إنه خالل الفترة التى تسبق التصويت فى نوفمبر 
السياسات  تغيير  المتحدة  الــواليــات  منافسو  سيحاول  المقبل، 
ثقة  وتقويض  المتحدة،  الواليات  فى  الخالف  ــادة  وزي األمريكية، 

الشعب األمريكى فى ديمقراطيته.
وبحسب تقييم المركز، من المرجح أن تعمل الصين على تشويه 
إلى  روسيا  تهدف  بينما  ترامب،  دونالد  األمريكى  الرئيس  سمعة 

تقويض المرشح الديمقراطى للرئاسة جو بايدن.
البرلمان عن حزب  المجلة، عن ماركو ميهيلسون عضو  ونقلت 
بهذه  يتعلق  ال  ــر  األم إن  قوله  إستونيا،  فــى  الليبرالى  اإلصـــالح 
االنتخابات على وجه التحديد أو مرشح بعينه، فالتدخل ال يهدف 
“ليس غريًبا  المرشحين، مضيًفا:  أحد  تجاه  توجيه األصوات  إلى 
على  إستونيا  حصلت  أن  فمنذ  االنتخابات،  فى  األجنبى  التدخل 
استقاللها عن االتحاد السوفيتى المتداعى فى 1991، شنت روسيا 

حمالت تضليل وهجمات إلكترونية عديدة“.
وافق  إس(:  بى  )بى  برنامج  مع  مقابلة  خالل  المجلة،  وقالت 
أليكس ستاموس، كبير مسئولى األمن فى فيسبوك خالل االنتخابات 
الرئاسية األمريكية العام 2016، على ذلك، وفى مناقشة حول وكالة 
أبحاث اإلنترنت الروسية )IRA(، التى نشرت محتوى مضلاًل على 
أن  إلى  أشار  العام،  ذلك  قبل تصويت  االجتماعى  التواصل  مواقع 
90% من هذا المحتوى المشبوه ال عالقة له بأى مرشح، بل يهدف 

إلى خلق االنقسامات فى المجتمع األمريكى.
وأضافت: بات نجاح المناورة واضًحا للغاية، وذلك عندما وجد 
األمريكيون أنفسهم يختلفون حول ما إذا كان فوز ترامب مشروًعا، 
ويبدو أن وكالة أبحاث اإلنترنت الروسية بدأت تعمل مرة أخرى قبيل 
استطالع هذا العام، فقد أنشأت حسابات مزيفة على ”فيسبوك“ 
ذى  أمريكى  لجمهور  مخصًصا  إلكترونًيا  موقًعا  وأنشأت  و“تويتر“ 

ميول يسارية يزرع الشكوك بمهارة حول سجل بايدن.

الرئاسات العراقية الثالث تؤكد رفضها حتويل 
بغداد إلى ساحة تصفية احلسابات

هالة شيحة
Hal a4shiha@yahoo.com

منى عبد الغني N

برهم صالح

مصطفى الكاظمي
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رئيس املجلس التصديرى للصناعات الهندسية لـ»النهار«: سداد 

مستحقات املصدرين املتأخرة ينشط حركة التصدير ويعزز الصناعة املصرية

ال حديث يعلو خالل الساعات القليلة الماضية 
عن  الحديث  ســوى  المصرفى،  القطاع  داخـــل 
تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون 
البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد، ذلك 
القانون الذى يعد عالمة فارقة فى تاريخ الجهاز 

المصرفى.
فقد أثار هذا األمر تفاؤاًل مصرفًيا خاصة أن 
القانون يسعى للمحافظة على االستقرار النقدى 

وتحقيق  ــمــصــرفــى،  وال
اعتمادا  المالى  الشمول 
المالية  التكنولوجيا  على 
اإللكترونية،  والصيرفة 
أكبر  بشكل  يسهم  بــمــا 
فــى رفــع مــعــدالت النمو 

االقتصادى.
ــى هـــذا الــقــانــون  ــأت وي
تــمــاشــًيــا مـــع مـــا شــهــده 
السنوات  خــالل  الــعــالــم 
متغيرات  مــن  الماضية 
نحو  وتحوالت  اقتصادية 
تقنية الرقمنة ومتطلبات 
المالى،  الشمول  تحقيق 
ليدعم  الحوكمة  وآليات 
مسيرة التطور المصرفى 
والسياسة النقدية خالل 

الفترة القادمة.
المركزى،  البنك  على  القانون  أحكام  وتسرى 
والجهاز المصرفى، وشركات الصرافة، وشركات 
والتصنيف  االستعالم،  وشركات  األموال،  تحويل 
ومشغلى  االئتمان،  ضمان  وشركات  االئتمانى، 

نظم الدفع ومقدمى خدمات الدفع.
رئيس  فهمى،  ماجد  قــال  ذلــك،  على  وتعليًقا 
إن  السابق،  الصناعية  التنمية  بنك  ادارة  مجلس 
قانون البنوك الجديد يعد خطوة فى غاية االهمية 
للقطاع المصرفى، إذ إنه سيعزز من القدرة على 

دمج أصحاب األنشطة الصغيرة ومتناهية الصغر 
االقتصاد  خارج  تعمل  التى  الفئات  من  وغيرهم 
الرسمى فى منظومة الخدمات المصرفية للجهاز 

المصرفى بشكل عام.
له دور  القانون سيكون  واوضح فهمى أن هذا 
واستقاللية  الحوكمة  قواعد  تعزيز  فى  إيجابى 
البنك المركزى مع ضمان عدم تضارب المصالح 
كما سيساهم فى زيادة السيولة بالبنوك ومن ثم 
رفع رؤوس أموالها، مشيًرا 
بابًا  تضمن  الــقــانــون  ــى  إل
الرقمية  البنوك  كاماًل عن 
ــذى يــكــشــف عن  ــ ــر ال ــ األم
خطط المركزى الجادة فى 
تعزيز فكر الشمول المالى.
أبو  سيد  قــال  حين  فى 
االقتصاد  خبير  حليمة، 
قانون  إن  المال،  وأســواق 
فى  جــاء  الجديد  البنوك 
حيث  المناسب  التوقيت 
إيجابًيا  دورًا  سيلعب  إنــه 
مبادئ  وترسيخ  تعزيز  فى 
ــة  ــي ــاف ــشــف الـــحـــوكـــمـــة وال
ــاح والـــمـــســـاواة،  ــــصــ واإلف
المصالح،  تضارب  وعــدم 
المنافسة  قواعد  وإرســـاء 
الممارسات  ومنع  العادلة، 
الجهاز  فى  العمالء  حقوق  وحماية  االحتكارية، 
المصرفى، حيث سيمنح عمالء القطاع المصرفى 
إلى  باإلضافة  أكبر،  بشكل  الحماية  من  مزيدا 
القطاع  عمالء  شكاوى  لتلقى  إدارة  استحداث 

المصرفى.
له  القانون  هذا  إقــرار  أن  حليمة  أبو  وأوضــح 
المالية  المراكز  بتقوية  يتعلق  فيما  كبيرة  أهمية 
للبنوك، حيث سيتم رفع الحد األدنى لرأسمال أى 

بنك بمبلغ 5 مليارات جنيه.

عن  الحديث  األيــام سوى  هذه  يعلو خالل  ال حديث 
استغالل األصول غير المستغلة، وذلك فى ظل مساعى 
التابعة  المستغلة  غير  األصــول  لحصر  حاليا  الــدولــة 
المختلفة،  والجهات  والهيئات  والمحافظات  للوزارات 
وتصنيفها، وتقييمها، تمهيدا للتصرف فيها، بما يحقق 
ليتبادر لألذهان مجدًدا الحديث عن  العامة،  المصلحة 
قررت  الذى  الصندوق  ذلك  لمصر،  السيادى  الصندوق 
الدولة انشاءه عام 2018 بهدف استغالل أصول الدولة 

وللمساعدة إليجاد حلول لتطبيق التنمية المستدامة.
ويمكن للصندوق أيًضا استغالل أراضى الخدمات مثل 
الوزارات وغيرها من الخدمات المختلفة التى ال يمكن 
أن نحولها إلى أى مشروع وأن يشارك شركة لبنائها أو 
يمكن استثماره فى األسهم والسندات، وذلك مثلما فعل 
الصندوق السيادى األمريكى الذى تدخل إلنقاذ شركات 
أمريكية من اإلفالس فى األزمة االقتصادية عام 2008 

عن طريق شراء أسهم وسندات.
خمسينيات  منذ  موجودة  السيادية  الصناديق  فكرة 
كان  ــذى  الـ الكويتى  الــصــنــدوق  مثل  الــمــاضــى  الــقــرن 
فى  تطور  المفهوم  وهذا  النفط  من  الفائض  الستغالل 
لها  يكن  لم  التى  ــدول  ال بعض  أن  بسبب  التسعينيات 

فائض أرادت أن تستخدم أصولها االستخدام األمثل. 
لـ  التنفيذى  الرئيس  تحاور  أن  "النهار"  قــررت  لــذا 
ما  كل  لمعرفة  سليمان  أيمن  السيادى  مصر  صندوق 

ــدور عــن ذلــك الــصــنــدوق، وكــم حجم االصــول  ي
الحكومية.

التى  الحكومية  ــول  األص عــدد  كم   *
ضمها الصندوق السيادى حتى اآلن؟

الــســيــادى لمصر حتى  الــصــنــدوق  - ضــم 
اآلن "أصول حكومية" فى حدود 10 مليارات 
فى  يبحث  الصندوق  أن  عن  فضاًل  جنيه، 
مبانى  كافة  استغالل  جدًيا  الراهن  الوقت 

نقلها  الحكومية عقب  المؤسسات 
إلى العاصمة االدارية.

ــز  ــكـ ــرتـ تـ إالم   *
ــة  ــ ــي ــ ــج ــ ــي ــ ــرات ــ ــت ــ اس

الصندوق السيادى؟
 -  ترتكز على تحقيق 

مربحة  اســتــثــمــارات 
مع  ومـــســـتـــدامـــة، 

خلق فرص عمل 

األجنبية سواء  العملة  من  الدولة  موارد  وزيادة  جديدة، 
من خالل زيادة الصادرات أو منتجات بديلة لمستوردة.

* هل الصندوق السيادى ملكية خاصة؟
- إطالًقا، صندوق مصر السيادى صندوق 
ملكية  وليس  الدولة،  وملكية  مصر  لملكية 
خاصة، ويستثمر الصندوق فى العديد من 
صناديق   4 إنشاء  بالفعل  وتم  المجاالت، 

متفرعة.
* كــيــف يــمــكــن مــتــابــعــة أعــمــال 

الصندوق السيادى لمصر؟
للرقابة  يخضع  السيادى  الصندوق   -  
للمحاسبات،  المركزى  الجهاز  قبل  من 
يتم  سنوية  تقارير  تقديم  ويــتــم 
العمومية  للجمعية  رفعها 
لرئيس  تــرفــع  ــم  ث ومـــن 
ــس  ــي ــة ورئ ــوري ــه ــجــم ال

مجلس النواب.
حــــدد  هــــــل   *
الــــــــصــــــــنــــــــدوق 
رئيسية  قطاعات 

لالستثمار؟
رأسها  على  قطاعات  عدة  الصندوق  بالفعل حدد   -
بجانب  الطبية،  والخدمات  الدوائية  الصناعات  قطاع 
والسياحة  العقارات  وقطاع  المالية،  الخدمات  قطاع 
واآلثار، بجانب قطاع البنية االساسية السيما وأن هناك 
إنشاء  أو  المياه  معالجة  أو  المياه  لتحلية  كبيرة  فرصا 

محطات طاقة متجددة أو نقل البيانات.
إلفريقيا  الكهرباء  لبيع  خطط  هناك  هل   *

وأوروبا مثلما انتشر فى الفترة االخيرة؟
ثم  ومــن  الكهرباء،  فى  كبير  فائض  لديها  مصر   -
الدول  وباألخص  الكهرباء ألوروبا  تمد  أن  لمصر  يمكن 
له  مخطط  بحرى  كابل  عبر  وذلــك  للطاقة  المتعطشة 
محادثات  مصر  بــدأت  وبالفعل  واليونان،  قبرص  إلــى 
حول خطط لبيع الكهرباء ألوروبا وإفريقيا، إذ تهدف أن 

تصبح مركز تصدير إقليميا.
وحاولت جماعة االخوان االرهابية خالل األيام القلية 
أجل  األمر من  تحريف تصريحاتى حول هذا  الماضية 
ترويج الشائعات ونشر األكاذيب وخداع المصريين، إال 
أن تصريحاتى تكشف عن القدرة التنافسية لمصر فى 

مجال الكهرباء وقدرتها على تصدير كهرباء للخارج.

قانون البنوك اجلديد يثير تفاؤًل مصرفًيا

أمين سليمان: الصندوق ملكية حكومية يخضع لرقابة »املركزى للمحاسبات«
رئيس الصندوق السيادى ملصر لـ»النهار«:

العدد: ٦٦٨ 2020 / 10 / 1

الرئيس مينح املصدرين »طوق النجاة«

اإلتربى رئيًسا ملجلس إدارة بنك مصر ملدة 
جديدة و»املغربى« و»عبدالوهاب« نائبني

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا  الجمعة 
الماضى، بإعادة تشكيل مجلس إدارة بنك مصر لمدة ثالث سنوات اعتبارًا 

من 25 سبتمبر 2020.
يضم التشكيل الجديد لمجلس إدارة بنك مصر محمد محمود أحمد 
محمد  اللطيف  عبد  وعاكف  تنفيذى،  اإلدارة  لمجلس  رئيًسا  اإلتربى 
المغربى نائًبا لرئيس مجلس اإلدارة تنفيذى، وحسام الدين عبد الوهاب 

على محمد نائًبا لرئيس مجلس اإلدارة تنفيذى. 
عالء  أحمد  من  كل  عضوية  مصر  لبنك  الجديد  التشكيل  يضم  كما 
عبدالعزيز  وتامر  تنفيذى،  غير  إدارة  مجلس  الجندى عضو  على  الدين 
شحاتة جاد الله عضو مجلس إدارة غير تنفيذى، ومحمد فوزى عبدالبارى 
عصر عضو مجلس إدارة غير تنفيذى، ومحمد سيف النصر عضو مجلس 
إدارة غير تنفيذى، وخالد خليل عبد الوهاب قنديل عضو مجلس إدارة 

غير تنفيذى، وميرنا عارف عضو مجلس إدارة غير تنفيذى.

عاكف المغربيمحمد االتربي

االقتصادية  األوســـاط  بين  ســادت  التفاؤل  من  حالة 
عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى برد األعباء 
أى  تأخير  وعــدم  العام،  نهاية  قبل  المتأخرة  التصديرية 
اعتبره  الــذى  األمــر  أخــرى،  مــرة  للمصدرين  مستحقات 
نجاة  وطوق  للمستثمرين  إيجابية  رسالة  بمثابة  الكثيرون 
للمصدرين، ويعكس مدى اهتمام الدولة على الوفاء بكافة 
التزاماتها، كما تعمل على تقليص التأثيرات السلبية ألزمة 

كورونا على الصادرات المصرية.
الصياد،  شريف  المهندس  قــال  ذلــك،  على  وتعليًقا 
رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن سداد 
التصدير،  حركة  ينشط  المتأخرة  المصدرين  مستحقات 
التنافس فى  المصرية على  الصناعة  قدرة  يعزز  ثم  ومن 

األسواق العالمية.
وأوضح الصياد أن الوصول بقيمة الصادرات المصرية 
ليس  المقبلة هدف  السنوات  دوالر خالل  مليار   100 إلى 
توسيع قاعدة  السهل تحقيقه وذلك من خالل  ببعيد ومن 
على  ينبغى  أن  إلى  الفًتا  الصادرات،  ومساندة  المصدرين 
الحكومة أن تسعى لتوفير بعض الحوافز للمصدرين وذلك 
مستلزمات  على  والجمارك  الضرائب  تخفيض  خالل  من 
اإلنتاج الخاصة بالتصدير، حيث إن هذا األمر يساهم فى 

توسيع قاعدة المصدرين ومساندة الصادرات.
فى صادرات  قفزة  بتحقيق  توقعه  عن  الصياد  وأعــرب 
الفترة  خــالل   %15 إلــى   10 بنحو  الهندسية  الصناعات 
عنه  أعلن  الــذى  ــوزراء  ال رئيس  برنامج  تنفيذ  مع  المقبلة 
للمصدرين، الفًتا إلى أن حجم الصادرات الهندسية سنويا 

األجهزة  بين  ما  وتتنوع  دوالر  مليار  نحو 2.5  قيمتها  تبلغ 
الدول  أبــرز  ومن  والكابالت،  الطبخ،  وأدوات  الكهربائية 
ودول  والــســودان  إفريقيا  شمال  بالتصدير  المستهدفة 
نمو  بمعدل  فعلية  قفزة  تحقيق  المستهدف  ومن  الخليج، 
حجم  تراجع  من  الرغم  على  المقبلة،  الفترة  خالل   %25
الكورونا  بأزمة  تأثًرا  الجارى  العام  بداية  فى  الصادرات 

بنحو 11.%
فى حين قالت الدكتورة يمن الحماقى، أستاذ االقتصاد 
دعم  السيسى  الــرئــيــس  قـــرار  إن  شــمــس،  عين  بجامعة 
والمستحقات  للمتأخرات  النقدى  بالسداد  المصدرين 

المتراكمة لصالحهم لدى صندوق 
والبالغة  الصادرات،  وتنمية  دعم 
حوالى 20 مليار جنيه، يعد خطوة 

جاءت فى التوقيت المناسب، حيث 
المصدرين  مستحقات  ســداد  إن 
يعزز قدرة المنتجات المصرية على 

المنافسة العالمية.
قرار  أن  الحماقى  وأوضــحــت 
متأخرات  بصرف  أيًضا  الـــوزراء 

الـــمـــصـــدريـــن مــــن الـــمـــســـانـــدة 
الماضى  المالى  للعام  التصديرية 

من  يعد  ــجــارى،  ال الــعــام  نهاية  قبل 
الــتــى ستساهم  اإليــجــابــيــة  ــقـــرارات  الـ

عائد  مــن  معدل  أعلى  تحقيق  فــى  جــدًيــا 
الصادرات.

محفزات  تقديم  بــضــرورة  الحماقى  وطالبت 
للمصدرين ألهمية هذا األمر فى تقليل العجز بالميزان 

التجارى للدولة، ولعل أبرز تلك المحفزات دعم التصدير 
فى  لوجستية  مراكز  إقامة  بجانب  اإلفريقية،  السوق  إلى 
إفريقيا وخاصة فى كينيا والسنغال لتحقيق مبدأ البضاعة 
الحاضرة التى نجحت الكثير من الدول ومنها تركيا فى ضخ 

منتجاتها لألسواق اإلفريقية عن طريق تلك السبل.

N هالة عبداللطيف

نقلة مصرفية يقودها حسن غامن 
فى بنك التعمير واإلسكان

المستقلة  المالية  البيانات  أظهرت 
النصف  خالل  واإلسكان،  التعمير  لبنك 
صافى  تحقيق  الجارى،  العام  من  األول 

أرباح بلغ مليار جنيه. 
لم يأت من فراغ،  الكبير  النجاح  هذا 
فوراءه كتيبة من العاملين بالبنك، برئاسة 
نهار  ليل  يعملون  والــذيــن  غــانــم،  حسن 
احتياجات  وتلبية  بالبنك،  العمل  لتطوير 
حتى  المختلفة،  المنتجات  فى  العمالء 
وصل عدد عمالء البنك إلى 1.9 مليون 

عميل.
باستراتيجية  ــم  غــان حــســن  ويــعــمــل 
األفقى  التوسع  وهــى  للجميع  واضــحــة 
التوسع  ناحية  فمن  الــرأســى،  والتوسع 
األفقى، يحرص حسن غانم على سياسة 
زيادة أفرع البنك للوصول إلى قطاعات 

أماكن  فــى  العمالء  مــن  جــديــدة 
قبل، ومن  يكن يخدمها من  لم 
يتجه  الرأسى،  التوسع  ناحية 
إلى  واإلســكــان  التعمير  بنك 
ــخــدمــات  ــدث ال ــ ــم أحـ ــدي ــق ت
منتجات  وإدخــال  المصرفية 

مستمرة،  بصورة  جديدة 
العاملين  وتدريب 

فى البنك على 
أحــــــــدث مــا 
إليه  وصــلــت 
جيا  لو لتكنو ا

ليكونوا قادرين على تلبية كافة احتياجات 
حرص  فى  ا  جلّيً ظهر  ما  وهو  العمالء، 
حسن غانم على تدريب 24 من موظفى 
“االئتمان  شهادة  على  للحصول  البنك 
بــالــمــشــروعــات  للعاملين  والــمــخــاطــر 
قدمها  والــتــى  والمتوسطة“  الصغيرة 
ساعة   218 لــمــدة  المصرفى  المعهد 

تدريبية.
الخطة  هذه  فإن  غانم  لحسن  ووفًقا 
ليصبح  مصرفية  نقلة  إحـــداث  هدفها 
السنوات  خالل  واإلسكان  التعمير  بنك 
 10 أكبر  من  واحــدا  القادمة،  الخمس 
بنوك تعمل فى السوق المصرية، وهو ما 

يتجه إليه البنك بسرعة فائقة. 
الفائق  والتطور  الكبير  التوسع  هــذا 
فى بنك التعمير واإلسكان بقيادة حسن 
االجتماعى  الـــدور  ينسه  لــم  غــانــم، 
المنوط بالمؤسسات الكبيرة مثل 
وهو  واإلســكــان،  التعمير  بنك 
التبرعات  فــى  ــا  جــلــّيً ظهر  مــا 
المختلفة  المالية  والمساهمات 
ــن الــمــشــاريــع  ــى الــعــديــد مـ فـ
بالطبع  وأهــمــهــا  االجــتــمــاعــيــة، 
البنك  ساهم  فقد  التعليم، 
جنيه  مليون   15 بنحو 
جامعة  ودعــم  لتطوير 
ــل األهـــلـــيـــة، فى  ــي ــن ال

السنوات األخيرة. 

رئيس املصرف املتحد يتوقع استمرار 
خفض أسعار الفائدة حتى نهاية 2020

أكد أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، 
اساس  نقطة   50 الفائدة  أسعار  تخفيض  قرار  أسباب  من  أن 

مصر  فى  التضخم  معدل  تراجع 
بنهاية أغسطس الماضى إلى أدنى 
مستوى له فى 9 أشهر واستمرار 
االقــتــصــاديــة  الـــمـــؤشـــرات  اداء 
كورونا  ازمــة  رغم  لمصر  الجيدة 
ــرات  ــؤشـ ــمـ ــظــم الـ ــع وتــــراجــــع م
وجاذبية  العالم  لدول  االقتصادية 
االستثمار فى ادوات الدين بمصر 

بالمقارنة بالدول االخرى.
استمرار  أن  الــقــاضــى  ــد  وأكـ
الى تخفيض  يؤدى  العوامل  هذه 
الفائدة من الوقت الراهن وحتى 
الى  مشيرا  الجارى،  العام  نهاية 

انه سيتم التخفيض حتى تصل اسعار العائد لمعدالتها الطبيعية 
للجنيه قبل احداث يناير 2011 وذلك اذا ظلت االمور فى تحسن 

.

أشرف القاضى

جنحنا فى ضم »أصول حكومية« فى حدود 10 مليارات جنيه.. واإلخوان حاولوا حتريف تصريحاتى بشأن تصدير الكهرباء خلداع املصريني

شريف الصياد

السيسي

أيمن سليمان

هشام عكاشة رئيًسا ملجلس إدارة البنك األهلى 
ملدة جديدة و»أبو الفتوح« و»الباز« نائبني

رقم  قرارا  الــوزراء،  مجلس  رئيس  مدبولى،  الدكتور مصطفى  أصدر 
المصرى  االهلى  البنك  إدارة  مجلس  تشكيل  بإعادة   2020 لسنة   1932
برئاسة هشام عكاشة لمدة 3 سنوات اعتبارا من 25 سبتمبر 2020 وذلك 

بعد أخذ رأى طارق عامر، محافظ البنك المركزى.
إدارة  مجلس  لرئيس  نائًبا  الفتوح،  أبــو  ليحيى  التجديد  تــم  كما 

"تنفيذى"، وداليا الباز، نائًبا لرئيس مجلس اإلدارة "تنفيذى".
ويضم تشكيل مجلس إدارة البنك األهلى المصرى الجديد، سحر 
عضو  الصعيدى،  وعلى  تنفيذى،  غير  إدارة  مجلس  عضو  السالب 
غير  إدارة  مجلس  عضو  وهبة،  وشريف  تنفيذى،  غير  إدارة  مجلس 
تنفيذى، وأحمد سليمان، عضو مجلس إدارة غير تنفيذى، وعاطف نجيب 
مجلس  عضو  الدين،  صالح  ومحمد  تنفيذى،  غير  إدارة  مجلس  عضو 

إدارة غير تنفيذى.

يحيي أبوالفتوحهشام عكاشة

طارق فايد

التجديد ملجلس إدارة بنك 
القاهرة فى مارس املقبل

بنك  إدارة  لمجلس  التجديد  قرار  إن  مطلعة  مصرفية  مصادر  قالت 
القاهرة سيصدر عقب انعقاد الجمعية العامة العتماد القوائم المالية عن 

عام 2020 فى مارس القادم.
إدارة  مجلس  تعيين  توقيت  فى  االخــتــالف  إلــى  المصادر  وأرجــعــت 
فى  العامة  البنوك  خضوع  إلى  واألهلى،  مصر  بنكى  عن  القاهرة  بنك 
تشكيل وتجديد مجلس إدارتها إلى قرار محافظ البنك المركزى ورئيس 
مجلس الوزراء، أما بنك القاهرة فيعمل تحت مظلة قانون 159 للشركات 
العامة فى  إلى الجمعية  المساهمة، ولذلك قرار تجديد المجلس يرجع 

أول اجتماع لها العتماد القوائم المالية.
 2017 فى  تشكيله  تم  الذى  حاليا  القاهرة  بنك  إدارة  مجلس  ويضم 
لمدة 3 سنوات طارق فايد رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب، وحازم 
نائب  لمنصب  الشافعى  وعمرو  »تنفيذى«،  البنك  رئيس  نائب  حجازى 

رئيس مجلس اإلدارة »تنفيذى«.

حازم حجازى

طارق عامر

حسن غانم
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اختيار العبى املنتخبات بـ»املزاج« وصمت تام أمام إهانة قطر 

معلول

 

يعيش حالة من االستياء
مجلس  عضو  مكى  ــام  إس املهندس  كشف 
التى  العروض  حقيقة  عن  بتروجت  نادى  إدارة 
واملعار  نادى بتروجت  تلقاها كرمي طارق مهاجم 
أن  أوضح  حيث  اجليش،  طائع  نادى  صفوف  فى 
احلصول  تطلب  لم  وبيراميدز  والزمالك  األهلى 
أن  مؤكدا  رسمى  بشكل  الاعب  خدمات  على 
هناك بعض العروض الشفوية ولكن ال ننظر إلى 
الرسمية  العروض  وننتظر  الشفوية  العروض 
حيث سنبحث عن العرض األفضل لبتروجت 
أية  النادى  تلقى  وأفضل عرض لاعب حال 
عروض رسمية، مؤكدا أن النادى البترولى 
مببارياته  اجلــاريــة  الفترة  فــى  يركز 
الصعود  أجل  من  الثانية  بالدرجة 
الــدورى  فى  جديد  من  والظهور 

املمتاز.

يعيش على معلول العب األهلى حالة من االستياء 
بعدم  مــنــه  للمقربني  وصــفــه  ــا  م بسبب  الــشــديــد 
االهلى  جماهير  جانب  من  املطلوب  بالشكل  مساندته 
على عكس ما يحدث مع مواطنه فرجانى ساسى العب 
أن  فى  يأمل  كان  بالفعل  أنه  أكد  حيث  الزمالك  نادى 
يحظى بدعم مماثل وهو ما جعله يشعر بأن هناك من 
يرغب فى عدم تواجده بدائرة الضوء بالفترة املقبلة. 
التحدث  على  الفريق  كابنت  الشناوى  محمد  وحرص 
األمور  هذه  مثل  يوجد  ال  أنه  له  مؤكدا  معلول  مع 
سواء داخل الفريق أو من بني اجلماهير وأن طبيعة 
مشجعى كل فريق مختلفة، وشدد على ضرورة 
عدم االجنراف وراء مؤامرات بعض الصفحات 
تركيز  لتشتيت  وغيره  بوك  الفيس  على 

الاعبني.

فى الجبل األخضر
قرر املهندس محمد عادل فتحى املشرف 
نادى  إدارة  مجلس  عضو  الكرة  على  العام 
العبى  مستحقات  إيقاف  العرب  املقاولون 
بعد  بــالــنــادى  الــقــدم  لــكــرة  األول  الفريق 
وأكد  بهدف.  للمقاصة  مصر  من  اخلسارة 
نهاية  حتى  املستحقات  إيقاف  أن  فتحى 
املوسم وحتديد موقف الفريق فى جدول 
الثواب  مبدأ  منطلق  من  وذلك  الدورى 
ــزام الــنــادى  ــت والــعــقــاب فــى ظــل ال
الدائم بصرف كافة املستحقات 

فى توقيتها.

عقوباتبتروجت
يكشف حقيقة عروض كريم طارق

عبدالحميد جالل N

صداع فى األهلى
بسبب مترد األجانب

..ويبحث عن بديل فايلر

غموض موقف املقاصة يفتح مزاًدا لبيع محمد إبراهيم
فرجانى وبن شرقى

صرف مكافآت التأهل 
لطوكيو فى التايكوندو

ثريا محمد تدخل 
القائمة املرشحة ألفضل 
العبات السلة فى إفريقيا

جلنة جديدة إلنقاذ 
الدراويش

أزمة جديدة شهدها اتحاد تنس الطاولة خالل الفترة 
والرئيس  االتحاد  إدارة  مجلس  أعضاء  بين  الماضية 
الالعبين  اختيارات  نظام  تغيير  بسبب  عاشور  معتز 
المشاركين فى بطولة العالم بمخالفة الالئحة الخاصة 
باالتحاد والمشاركة فى البطوالت حيث إنه وفقا للوائح 
يتم مشاركة أول 3 العبين فى التصنيف المحلى على أن 
يكون الالعبان والالعبتان األخريان من خالل االختيار 

الفنى أو إقامة اختبارات وتصفيات.
وأكد مصدر مسئول فى اتحاد تنس الطاولة أنه فى 
بينهم  النسخة قرر المجلس اختيار 3 العبين من  هذه 
من  استبعادهم  وتــم  المحلى  التصنيف  خــارج  هم  من 
قائمة  اختيار  تغيير نظام  التصفيات مع  المشاركة فى 
الى  النظر  دون  الــالعــبــات  أحــد  لمجاملة  المنتخب 
تم  األوالد  فى  وكذلك  المستبعدة  الالعبة  مستقبل 
اختيار العب خارج التصنيف المحلى على حساب أحد 
الالعبين المتواجدين فى التصنيف وهو ما قد يضطر 
شعورهم  ظل  فى  اللعبة  عن  االبتعاد  الى  الالعبون 
بالظلم وكان آخرهم محمد البيلى الذى اعتزل اللعب 

الدولى.
وفى نفس السياق، صمت االتحاد المصرى لتنس 
لمصر  المعادية  قطر  دويلة  إهانة  أمــام  الطاولة 
المسئولة  غير  القطرى  الجانب  تصرفات  رغــم 
المصرى  المنتخب  بمشاركة  السماح  رفضهم  بعد 
الخوف  الكبرى بقطر بحجة  البطولة  فى منافسات 
القطرى  الجانب  أن  رغم  كورونا  فيروس  انتشار  من 
أى  دون  بالكامل  الصينى  المنتخب  باستضافة  سمح 

مالحظات أو اعتراضات.
لتنس  المصرى  االتحاد  داخل  وكشف مصدر مسئول 

الطاولة عن أن المجلس لم يتخذ موقفا قويا مع االتحاد الدولى حتى 
تكون هناك عقوبات ضد االتحاد القطرى فى موقفه مع المنتخب 
المصرى حيث كان منتخب الفراعنة يستعد للمشاركة فى منافسات 
منع  إلى  باإلضافة  المشاركة  من  منعه  وتم  بقطر  الكبرى  البطولة 
دينا مشرف العبة المنتخب الوطنى من دخول قطر للمشاركة فى 

المنافسات رغم أنها عائدة من تونس.
أمين  مشرف،  عــالء  الدكتور  تقدم  أن  سبق  أخــرى  ناحية  من 
صندوق اللجنة األولمبية المصرية، نائب رئيس اتحاد تنس الطاولة، 
الذى  الطاولة  تنس  اتحاد  دعم  تجاهل  على  اعتراًضا  باستقالته 
يستعد للمشاركة فى نهائيات دورة األلعاب األولمبية طوكيو ٢٠٢٠ 
االتحاد وتجاهل جميع خطابات طلب  تام من رئيس  وسط صمت 
اعتماد  وتجاهل  الرياضة  وزارة  إلى  االتحاد  أرسلها  التى  الدعم 
األولمبية  األلعاب  دورة  فى  المشاركين  مصر  أبطال  إعداد  برامج 

االتحاد  طلبه  الــذى  األجانب  المدربين  أحــد  مع  التعاقد  ورفــض 
لتأهيل الالعبين وتجهيزهم. 

فلذلك نتقدم بهذا البالغ، للوزير النشط والكفء أشرف صبحى، 
وزير الشباب والرياضة الذى يدافع عن اسم مصر فى كل المحافل 
اللجنة  رئيس  حطب  هشام  الدكتور  وكــذلــك  والعربية،  الدولية 
إمارة قطر وسط صمت  إهانة مصر من خالل  تم  أنه  األوليمبية، 
معتز عاشور، وهذا يمثل عالمة استفهام، أمام هذا الصمت المريب 
"كصمت القبور"، والمجامالت التى أفسدت اللعبة "ففاقد الشىء ال 

يعطيه"، وسمعة مصر هى الضحية. 
لذا وجب التحقيق مع رئيس اتحاد تنس الطاولة، الذى ال يعبر 

عن شىء! 

باتشيكو  جايمى  البرتغالى  عقد  أن  الزمالك  مسئولو  أعلن 
سبتمبر  شهر  من   ٢5 منذ  بــدأ  للفريق  الجديد  الفنى  المدير 
الجارى على أن ينتهى يوم 31 من شهر يوليو المقبل، وهو ما 
ما حدث فى عهد  األبيض  الفريق  أذهان جماهير  إلى  يعيد 
السويسرى كريستيان جروس عندما رحل عن قيادة الفريق 
لتحديد  نظرا  الماضى  الموسم  دورى  نهاية  قبل  األبيض 
نهاية عقده بنهاية شهر مايو قبل الماضى وهو التوقيت 
الذى لم يكن انتهت مسابقة الدورى به وتم تعيين خالد 
جالل وخسر األبيض لقب بطولة الدورى التى كان 
متصدرها طوال فترة جروس. وأكدت مصادر 
الرحيل  فى  باتشيكو  أحقية  حول  لـ»النهار« 
قبل  الجديد  الموسم  دورى  نهاية  عدم  حال 
التعاقد  فى  بند  يوجد  أنه  المقبل  يوليو  شهر 
يؤكد أن المدير الفنى للفريق سيستمر حتى نهاية 
الموسم الكروى وهو المرتبط بنهاية دورى الموسم 

يتمكن  لن  يوليو  نهاية  قبل  الــدورى  نهاية  لذا حال عدم  الجديد 
باتشيكو من الرحيل وقتها وسيستمر فى قيادة األبيض.

من ناحية أخرى ما زالت توابع أزمة غضب بن شرقى العب 
لقاء  فى  تغييره  خالل  الفنى  المدير  يحيى  طــارق  على  الفريق 
أمير  النادى حيث قال  الجميع داخل  تلقى بظاللها على  الجونة 
مرتضى المشرف العام على الكرة توجد الئحة وكنت أتواجد فى 
كان  وإذا  األمر  لحسم  يحيى  طارق  تقرير  وسأنتظر  المدرجات 
الالعب قد أخطأ فستطبق عليه الالئحة بينما أكد طارق يحيى 
أنه سيتم توقيع عقوبة مالية فقط على المغربى أشرف بن شرقى، 
موضحا أن الالعب لم يتجاوز فى حقه بعد خروجه من الملعب لو 
أنا مستمر كمدير فنى للزمالك  سأقوم بتوقيع عقوبة مادية عليه 
فقط ولكن سأشركه فى المباريات، الفتا إلى أنه ينصح البرتغالى 
باتشيكو المدير الفنى الجديد للزمالك أنه البد أن يكون هناك 
تركيز على الناحية الدفاعية ويقوم بإراحة بعض الالعبين ألنهم 

مجهدون جدا مثل طارق حامد ومحمود عالء.

فضيحة.. احتاد تنس الطاولة.. سداح مداح
 بالغ للوزير أشرف صبحى

الزمالك يؤمِّن عقد باتشيكو من ثغرة السويسرى

على  بهدوء  يمر  لن  الصيفية  االنتقاالت  موسم  أن  يبدوا 
برئاسة  التخطيط  لجنة  أصبحت  أن  بعد  األهلى  النادى 
محسن صالح تفكر فى التعاقد مع أكثر من العب لالنضمام 
الى صفوف الفريق األول لكرة القدم وترميم الصفوف من 
أجل المنافسة على البطوالت فى الموسم الجديد وبدأت 
تلوح فى األفق بوادر أزمة جديدة بسبب الرغبة فى التعاقد 

مع صفقات قوية فى ظل صعوبة المنافسة بالموسم القادم 
رأسها  وعلى  بيراميدز  نــادى  أبرمها  التى  التعاقدات  بعد 
التعاقد مع رمضان صبحى فضال عن اتفاق نادى الزمالك 
مع عدد كبير من الالعبين المميزين وبناء عليه تم التحرك 
لالتفاق مع العديد من األسماء خاصة فيما يتعلق بالالعبين 

األجانب فى صفوف الفريق.
وأبدت لجنة التخطيط رغبتها فى تدعيمات قوية فيما 
وكذلك  نهائية  بصفة  أزارو  وليد  رحيل  بإمكانية  رحبت 

والنيجيرى  كوستا  دا  جيرالدو  لألنجولى  بالنسبة  األمــر 
جونيور أجايى مع اإلبقاء على الثالثى على معلول وأليو ديانج 
وأليو بادجى فى الوقت الذى دخل فيه النادى بمفاوضات قوية 
أهلى  فريق  العب  باليلى  يوسف  الجزائرى  مع  للتعاقد  وجــادة 
الرجاء  فريق  كابتن  بانون  بدر  المغربى  وكذلك  السعودى  جدة 
المغربى الى جانب بعض األسماء التى ترشحت لالنضمام الى 
من  بعدد  اإلطاحة  ضــرورة  يستوجب  ما  وهــو  الفريق  صفوف 
الالعبين األجانب ورفض أزارو وجيرالدو وأجايى فكرة الدخول 
فى صفقات تبادلية أو الموافقة على فسخ التعاقد بصورة ودية 
المالية  القيمة  على  الحصول  منهم  العــب  كل  وكيل  واشترط 
الخاصة ببقية عقده مع النادى وهو ما يعنى تكبد خزينة النادى 
مبالغ مالية طائلة الى جانب المبالغ التى سوف تتحملها نتيجة 
التعاقدات  مسئولو  وينتظر  وبانون.  باليلى  مثل  صفقات  ضم 
المغرب وكذلك تحديد وقت  أزارو من  الحمراء وصول  بالقلعة 
مناسب لالجتماع بالثالثى من أجل بحث العروض الخاصة بكل 

منهم وتسويقهم بصورة مناسبة.

فتحت لجنة التخطيط باألهلى التى يترأسها محسن صالح وتضم فى 
عضويتها زكريا ناصف ومعها أمير توفيق مدير التعاقدات بجانب محمود 
ساخنا  اتصال  خط  الكرة  فريق  على  والمشرف  النادى  رئيس  الخطيب 
على مدار األيام الماضية الختيار مدرب أجنبى لخالفة فايلر وتم طرح 
غالبية  بين  قبوال  الطرح  هذا  يلق  لم  لكن  كوبر  هيكتور  األرجنتينى  اسم 
اآلراء فى األهلى بسبب الطريقة التى يلعب بها المدرب األرجنتينى والتى 
تميل للدفاع تماًما ليبتعد عن الصورة مبكرا وتم ترشيح االيطالى سباليتى 
والبرتغالى دوراتى بجانب اسم مانويل جوزيه فى حين هناك رأى لالستعانة 
بمحمد يوسف أو عماد النحاس للمرحلة االنتقالية وفتح الخطيب خالل 
المدرب  للوصول التفاق بشأن  الماضية خط اتصاالت ساخنا  الساعات 

الجديد المقرر اإلعالن عنه فى غضون األيام القليلة المقبلة.

محمد  لبيع  ــزاد  م فتح  المقاصة  مصر  ــادى  ن قــرر 
ابراهيم العب فريق الكرة بعد ان تألق بشكل كبير خالل 
المباريات الماضية وبعد أن أصبح أحد أفضل الالعبين 
فى بطولة الدورى وهو ما جعله محل اهتمام من جانب 
فى  بالفعل  يرغب  الــذى  االهلى  للنادى  الفنى  الجهاز 
الحصول على خدماته خالل الموسم الجديد. وحرص 
مصر  نــادى  إدارة  مجلس  رئيس  عبدالسالم  محمد 
المقاصة على فتح مزاد لبيع الالعب ألعلى سعر حيث 

قام بعمل ممر شرفى لفريق النادى االهلى على هامش 
مباراة الفريقين فى بطولة الدورى وذلك لتسريع عملية 
من  اهتمام  وجود  الحديث عن  الى جانب  المفاوضات 
الالعب  على خدمات  بالحصول  بيراميدز  نادى  جانب 
للرحيل  عرضا  تلقيه  حول  عديدة  تسريبات  خروج  مع 

ألحد أندية الدورى السعودى.
واستغل رئيس النادى حالة التوهج التى عليها محمد 
الحصول  ليقرر  الــدورى  بطولة  استئناف  منذ  ابراهيم 

فيه  أكــدت  الــذى  الوقت  فى  مالية  استفادة  أكبر  على 
مصادر داخل النادى أنه يميل الى بيعه للنادى االهلى 
جانب  الى  كبير  مالى  مقابل  على  الحصول  من خالل 
حقق  قــد  بذلك  ليكون  الالعبين  مــن  عــدد  اســتــعــارة 

فقد  جانبه  ومن  لناديه.  بها  يرغب  التى  االستفادة 
رفض الالعب حسم مصيره بالوجهة التى يرغب 

بها بصورة نهائية على الرغم من تفضيله اللعب 
فى النادى األهلى.

استياءه من  أول أغسطس  بابل العب فريق  ارى  األنجولى  أبدى 
إدارة الزمالك بعد إهمالها له عقب االتفاق مع إدارة األبيض على 
االنتقال لصفوفه بداية من الموسم المقبل وتوقيعه للقلعة البيضاء 
قلة  منها  أكثر  لى  احترام  قلة  يحدث  ما  »أن  موضحا 
اهتمام وأمير مرتضى ال يرد على رسائلى واتصاالتى 
ومنذ  أســرة  لــدى  إن  حيث  الماضية  الفترة  خــالل 
راتبى  لم أحصل على  للزمالك منذ 3 أشهر  توقيعى 
وأعتذر  الزمالك  لجماهير  آســف  وأقـــول  اآلن  حتى 
بهذا  األمر  استمر  إذا  لكن  النادى  مع  اللعب  وأتمنى  لهم 
الشكل سأكون مضطرا للرحيل عنه إذا لم أحصل على رد لكن 
تجاهل مسئولى الزمالك تواصل«، مما يعنى التراجع عن الصفقة كما يحيط 
الغموض بمستقبل التونسى فرجانى ساسى والمغربى أشرف بن شرقى فى 
ظل العروض المغرية التى يتلقاها الثنائى مؤخرا وتسعى إدارة النادى األبيض 
لحسم ملف استمرار الثنائى الموسم المقبل من أجل الحفاظ على قوة الفريق.

لدورة  بالتأهل  الخاصة  المكافآت  المنتخب  التايكوندو العبى  اتحاد  سلم 
األلعاب األولمبية التى ستقام فى طوكيو ٢٠٢1 وذلك على هامش المعسكر 
الذى يقيمه العبو المنتخب بالمركز األولمبى بالمعادى لتدريب الفرق القومية، 
من  كل  األولمبياد  تذكرة  على  حصل  حيث  الكاملة،  بالكوتة  مصر  وتأهلت 
الرباعى هداية مالك ونور حسين وسيف عيسى وعبدالرحمن وائل باإلضافة 
إلى ثنائى الباراتايكوندو سلمى على ومحمد الزيات. وشهد المعسكر الظهور 
األول لهداية مالك خاصة أنها تغيبت عن المعسكر الماضى لخضوعها 
لعملية جراحية فى اليد إلزالة المسامير بعد إصابتها خالل بطولة أمريكا 

المفتوحة التى أقيمت العام الماضى.

دخلت ثريا محمد، العبة فريق كرة السلة بالنادى 
االتحاد  ترشيحات  بـ"كليوباترا"،  والملقبة  األهلى 
اختيارهن  المقرر  الالعبات  ضمن  للعبة  اإلفريقى 
بقائمة األفضل فى القارة األفريقية بالعقد األخير وتم 
ترشيح عدد كبير من الالعبات من بينهن المحترفة 
األمريكية لوكاس التى تلعب فى األهلى حاليا وبالتالى 
لجائزة  مرشحتان  األهلى  من  العبتان  هناك  يكون 
األفضل. وجاءت ترشيحات االتحاد األفريقى لتضم 
العبات من مختلف الدول األفريقية مثل ماريكيو من 
كال من  وايزين  السنغال  تراورى من  وواستو  أنجوال 
نيجيريا وميا تريرى من مالى ورمسيس لونالك من 
الكاميرون ومامى مارى من السنغال وثريا محمد من 
مصر وجيرالدين روبرت من الجابون وايتالى لوكاس 
وناجينوما  نيجيريا  من  اختور  وايفيلين  أنجوال  من 

كوليبالى من مالى.

النادى اإلسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان تشكيل  قرر مجلس إدارة 
لجنة تعاقدات جديدة الختيار وضم الالعبين الجدد استعدادا للموسم 
الجديد وستكون لجنة التعاقدات الجديدة برئاسة إبراهيم عثمان رئيس 
النادى وعضوية كل من خالد القماش وأبو طالب العيسوى وأحمد العجوز 
ومحمد محسن أبوجريشة على أن تكون لها كافة الصالحيات فى اختيار 
وترشيح الالعبين للعرض على رئيس اللجنة تمهيدا للتعاقد معهم، كما 
أصدر مجلس إدارة اإلسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان قرارا 
بتعيين أبوطالب العيسوى مدربا عاما لفريق الكرة األول ضمن صفوف 
الجهاز الفنى الحالى بقيادة البرازيلى هيرون ريكاردو، وبات الجهاز 

الفنى يضم هيرون ريكاردو مديرا فنيا وأحمد العجوز مدربا عاما 
ورودلفو  عاما  مدربا  والعيسوى  الكرة  مدير  بأعمال  وقائما 

مخططا لألحمال ومحمد سعد مدربا لألحمال ومحلال 
المرمى. وجاء  الصغير مدربا لحراس  لألداء وسعفان 
الكبيرة  الفنية  الخبرات  فى ظل  العيسوى  تعيين  قرار 

التى يتمتع بها وقدراته على معاونة الجهاز الفنى الحالى 
من أجل تخطى تلك المرحلة واستعادة مسيرة االنتصارات 

من جديد.

وليد أزارو

معتز عاشورأشرف صبحى

مرتضى منصور

فرجانى

ثريا محمد

محمد إبراهيم
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الفيشاوى  أحمد  بين  األزمــة  أخــرى  مرة  تجددت 
كليبه  بوستر  الفيشاوى  طــرح  بعد  رمضان  ومحمد 
بذلك  ليكون  بالبوكس،  رمضان  يضرب  وهو  الجديد 
كليبه  بــرومــو  األخــيــر  طــرح  أن  بعد  رمــضــان  على  ردا 
الجديد "الدبابة" وقال للفيشاوى "آخرك معايا صورة." 
"دايًما عامل ساسبينس.. جامد  وتقول كلمات األغنية 
أنا  مجالى  فى  أنــا..  جامد  درس..  خد  هنا  تعالى  أنــا.. 
إكسالنس.. جامد أنا.. تغلط تاخد بالبانس.. أنا حاضر 
يا  تقول  هتشوفنى  اتخضيت..  مالك  إيه  جن..  أيوه 
ريت.. إما أنا مش بشوفك.. عملت بيك شو.. أسيبكم 
ظروفك..  ميخصنيش  تو..  مش  واحد  رقم  نو..  أل 
اعتذارى  مع  فــورة..  أى  أكسب  والزم  قرارى  واخد 
أحمد  كــان  ــورة".  ــ ص معايا  ــره  آخـ للفيشاوى 
 "2 "نمبر  الجديدة  أغنيته  أن  أكد  الفيشاوى 
تحمل إسقاًطا صريًحا على محمد رمضان، 
على خلفية طرح األخير أغنية بعنوان 

"نمبر 1" قبل عامين.

رمضان والفيشاوي على »نمبر1«
جونسون،  دوايـــن  الحركة  ــالم  أف نجم  أعلن 
الديمقراطي  للمرشح  دعمه  بالصخرة،  الملقب 
جو بايدن في انتخابات الرئاسة االمريكية، وظهر 
الخاص  حسابه  على  فيديو  مقطع  في  جونسون 
»بصفتي  قائالً:  بايدن  دعم  يعلن  »تويتر«  بموقع 
بالتصويت  قمت  فقد  ووسطًيا،  مستقاًل  سياسًيا 
في  والــجــمــهــوري  الديمقراطي  الحزبين  لكال 
الماضي، وفي هذه االنتخابات الرئاسية الحاسمة 
ــد جــو بــايــدن«. وفــي وقــت ســابــق، قال  ، أنــا أؤي
الملقب  جونسون،  دوايــن  الحركة  أفــالم  نجم 
على  بالفيديو  مصورة  رسالة  في  بالصخرة، 
تأكدت  إنه   ، االجتماعي  التواصل  وسائل 
يسببه  الذي  كوفيد-19،  بمرض  إصابته 
وابنتيهما  وزوجته  هو  كورونا،  فيروس 
في األسابيع الماضية، لكنهم تعافوا 

جميعا وباتوا بصحة جيدة.

 »يصطدم« بـ هانى شاكر من جديد
شاكوش  حسن  الــمــهــرجــانــات  مــطــرب  يــدخــل 
نقيب  مع  جديد  صــدام  في  المقبلة  األيــام  خالل 
المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر بسبب أغنيته 
الجديدة »بسكوتاية مقرمشة«، ويشاركه في غناء 
جوهرة،  والراقصة  مجدى،  حمادة   الديوالمطرب 
القنوات  على  ــام  أي خــالل  األغنية  عــرض  ومــقــرر 
قبل  من  الغناء  من  شاكوش  منع  ظل  في  الفضائية 
شاكر  هانى  الموسيقين  نقيب  ورفــض  النقابة.  
حسن  المهرجانات  لمطرب  التصاريح  إعطاء 
شركة  طرحت  كما  الغناء،  لمزاولة  شاكوش 
وهــذه  لالغنية،  الــدعــائــى  الــبــرومــو  مزيكا 
بين  األزمات  من  سلسلة  بعد  تأتى  األغنية 
المهن  ونقابة  المهرجانات  مطربين 
إحياء  عــن  ووقفهما  الموسيقية، 

الحفالت الموسيقية.

شاكوش»ذا روك«
يعلن دعم بايدن في انتخابات الرئاسة األمريكية

»أسود فاحت« يلفت األنظار منذ مشاهده األولى

www.alnaharegypt.com

العدد: 668 2020 / ١0 / ١

دينا دياب N

جناح »الوجه اآلخر« فاق توقعاتى.. وعرضه خارج رمضان توفيق من اهلل

هيفا وهبى: سأفاجئ اجلمهور بشخصية مختلفة..
 شريف سالمة: شخصيتى تتبع كل الوسائل للتخلص من شقيقته

عبرت الفنانه شيرى عادل عن استيائها 
لسانها  على  تــرددت  التى  التصريحات  من 
ارتباط  على  اعتراضا  االعــام  وسائل  فى 
حا  بالفنانة  مسعود  معز  الداعية  طليقها 
معز  بطليقها  عاقتها  ان  وقــالــت:  شيحة 
ــه لم  وأنـ مــتــبــادل  ــرام  احــت مسعود عــاقــة 
يشترط عليها مطلقا ترك العمل فى مجال 

الفن والتمثيل.
أن  البد  المتبادل  االحترام  أن  وأضافت 
انفصالهما،  بعد  حتى  الزوجين  بين  يكون 
وأن الطاق حدث منذ أكثر من عام كامل، 
بحياتها  تتاجر  أن  تحب  لــم  أنــهــا  مــؤكــدة 
الشخصية سواء باإليجاب أو بالسلب، ولم 

تتحدث اطاقا عنه فى وسائل االعام.

بدأ األحد الماضى عرض مسلسل "أسود فاتح" 
تأجل  الــذى  العمل  وهــو   ،viPعبر منصة شــاهــد
انتهاء  عدم  بسبب  الماضى  رمضان  من  عرضه 

فريق العمل من التصوير بسبب جائحة كورونا.
األنظار  لفت  األولـــى  حلقاته  منذ  المسلسل 
وهو  ميديا،  السوشيال  عبر  المنتشرة  بمشاهده 
وأحمد  النهار  ومعتصم  وهبى  هيفاء  بطولة  من 
صاح  ونانسى  وروجينا  سامة  وشريف  فهمى 
من  وناصر سيف،  وفــراس سعيد  فــواز  وصبرى 

تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.
المسلسل  هيفاء وهبى اكدت سعادتها بعرض 
فى هذا التوقيت بعيدا عن شهر رمضان، وقالت 
عكس  على  االن،  نفسه  ينافس  المسلسل  ان 
االعمال الكثيرة التى تعرض فى الشهر الفضيل، 

والجمهور سيتابعه بشكل أفضل.
المنصات  على  المسلسل  عرض  ان  وأضافت 
العصر، وكنت على  للغاية فى هذا  الرقمية مهم 
المنصات  إلى إعطاء  بأننا سنتجه  دراية مسبقة 
الرقمية موقًعا أكبر فى يومياتنا، وأعتقد أن تلك 

المساحة ستّتسع أكثر مستقبا.
وعن دورها فى العمل قالت: أجسد دور رانيا، 
الدين(، وتتنشأ  ابنة رجل أعمال كبير )نبيل نور 
دوره  يجسد  الــذى  شقيقها  وبين  بينها  خافات 
تسليمها  والدها  يقرر  أن  بعد  سامة(،  )شريف 
شخصية  منها  يجعل  ما  مبكرا،  شركاته  إدارة 
ورغــم  وحــســم،  بجدية  الــظــروف  تــواجــه  عملّية 
لظروف  رانيا  تتعرض  وقلبها،  شخصيتها  طيبة 
لها أعداؤها  ستغير حياتها، خاصة عندما يقف 
بالمرصاد، فيصبح لزاًما عليها المواجهة بدهاء، 
طبيعية،  ودم،  لحم  من  الشخصية  ان  وأضافت 

طيبة وتتسم بالعناد فى نفس الوقت.
السابقة  اعمالها  عن  المسلسل  اختاف  وعن 
غير  احــداثــه  ان  المسلسل  فى  أعجبنى  قالت: 

يتوقع ما سيحدث،  لن  نفسه  والجمهور  متوقعة، 
ويتناول  تفاصيله  كل  فى  مختلف  مسلسل  فهو 
طيبة  ُمظهرًة  لبعضها  تبتسم  متلّونة  شخصيات 
الظهر،  بعًضا فى  فيما تطعن بعضها  مصطنعة، 
ما  ــدى  ــ األي تتشابك  واقــعــيــة  أحــداثــه  والــعــمــل 
تلك  تتوانى  وال  مشتركة،  مصالح  هناك  دامــت 
عندما  بعًضا  بعضها  خيانة  عــن  الشخصيات 

تقتضى الحاجة إلى ذلك. 
وعن التعاون مع المخرج ماندو العدل قالت: انا 
سعيدة للتعامل مع المخرج الشاب وهو من أقرب 
الشخصى،  المستوى  على  قلبى  إلى  المخرجين 
وقد أخذ على عاتقه العمل بمسئولية، وهو مخرج 
تحقيق  إلــى  يسعى  بــل  بسهولة،  يقتنع  ال  ذكــى، 
أفضل النتائج أثناء التصوير، مبدًيا اهتماًما كبيًرا 
حساب  على  ذلك  جاء  وإن  حتى  الممثل  براحة 

مجهوده وطاقته وصحته كمخرج.
سعادته  عــن  فهمى  احمد  الفنان  عبر  فيما 
ما  كل  عن  مختلف  الــدور  وقــال:  العمل  بعرض 
قدمته سابًقا، لذا جمعتنى أكثر من جلسة عمل 
مع المخرج محمد العدل وورشة الكّتاب من أجل 

الخروج بتصّور نهائى للشخصية.
خالد  دور  ألعب  فــقــال:  الشخصية،  عــن  أمــا 

ويتعامل  كبيرة،  نقل  شركة  يملك  رجل  نعمان، 
مع شركات عدة منها شركة خطاب التى يملكها 

والد رانيا، وخالد رجل طموح ويسعى إلى تحقيق 
ويبّرر  إليها  ويــدرك كيف يصل  أهــداف محددة، 
لنفسه األساليب التى يتبعها من أجل الوصول إلى 

ما يصبو إليه.
قائا:  هيفا،  مع  التعامل  على  فهمى  وأثنى 
"هيفاء كممثلة مجتهدة تركز على تفاصيل دورها 
بأفضل صورة ونكتشف فى سياق األحداث كيف 
وكيف  برانيا،  خالد  يجتمع  أن  الظروف  تفرض 

سيتصدى للمشاكل مع شقيقها سيف".
وأكد الفنان شريف سامة أن عرض العمل 
الن  صالحه،  فى  اإللكترونية  المنصات  على 
من  أنا  واضــاف:  المنصات.  لهذه  المستقبل 
طويلة،  فترة  منذ  شاهد  منصة  مشتركى 
وتحديًدا قبيل بدء عرض أحد مسلساتى 

ــد شــّدتــنــى نــوعــيــة األعــمــال  عــلــيــهــا، وقـ
أنه  وأعتقد  شــاهــد،  على  المعروضة 

المرحلة  فى  أكبر  شأن  لها  سيكون 
القادمة.

ــال:  ــن شــخــصــيــة ســيــف قـ وعــ
غير  ــا  ــه ــال ــع أف وردود  ــة  ــب غــري
متوقعة، فهو شخص ذكى ويسعى 
ــداف مــحــددة  ــ إلـــى تــحــقــيــق أهـ
يــرســمــهــا لــنــفــســه بــكــل الــطــرق 
مع  عاقات  وتربطه  والوسائل، 
التى  العمل  شخصيات  معظم 
حياتها  تفاصيل  فــى  يتدخل 
باستثناء  بأفكارها،  ويتحكم 
األخوة  فرغم  رانيا..  شقيقته 
الــتــحــدى  أن  نـــرى  والـــحـــّب، 
ــزاع حـــاضـــران دائــًمــا  ــ ــن ــ وال

بينهما.

شيرى عادل تعليقًا على زواج معز 
مسعود من حال شيحة: ماليش دعوة

ماجد املصرى: أرفض دخول أبنائى مجال الفن

نــجــاح كــبــيــر حــقــقــه الــنــجــم مــاجــد الــمــصــرى 
قضية  يتناول  ــذى  والـ ــر"  اآلخـ "الــوجــه  بمسلسل 
خطيرة وهى قضية الجمع بين األختين فى الزواج، 
اجتماعية  قضايا  يرصد  حلقة   60 خال  والعمل 
ومدى  المشروع  غير  المال  رأس  ابــرزهــا  كثيرة 
تأثيره. ماجد المصرى نجم صاحب قدرة متميزة 
بقدر  المطلقة  البطولة  يهمه  ال  االختيار  على 
لنعرف  حاورناه  ولذلك  الجيد،  بالدور  اهتمامه 

تفاصيل العمل فقال:
* فى البداية.. كيف جاءت فكرة مسلسل 

"الوجه اآلخر"؟
فــتــرة طويلة،  منذ  ــى  ــراودن ت كــانــت  الــفــكــرة   -
بسبب  مــرة  من  ألكثر  للتأجيات  تعرضت  ولكن 
بها،  نمر  كنا  التى  الصعبة  اإلنتاجية  الــظــروف 
هامة  قضايا  على  يركز  فالمسلسل 
ومختلفة فى المجتمع، وهو 
صــراع األمـــوال بطرق 
غـــيـــر مـــشـــروعـــة، 
والــــــشــــــخــــــص 
الحنون والجدع 
والطيب خال 
األحــــــــداث، 
ــن فـــى  ــ ــكـ ــ لـ
ــســل  ــســل م

ــات  الــوجــه اآلخـــر، يــدخــل فــى الــعــديــد مــن األزمـ
الكثير من  فــى  ــتــورط  وي اإلنــســانــيــة،  والــعــاقــات 

القضايا فى إطار درامى تشويقى.
* وماذا عن دورك؟

غنى  أعمال  رجــل  دور  العمل  خــال  أجسد   -
وقد  الكبيرة،  الشركات  من  العديد  يمتلك  للغاية 
جمع ثروته من األعمال غير المشروعة ويدخل فى 
عدة أزمات، ومن خال تلك المواضيع يتم التركيز 

على قضية مهمة للمجتمع المصرى.
* ماذا عن اعتذار المخرج محمد بكير عن 

عدم اخراج المسلسل؟
بكير  محمد  المخرج  مع  خافات  توجد  ال   -
أنه  الموضوع  ولكن  قوية،  عاقة  به  تربطنى  بل 
كان يريد أن يقدم عما فنيا فى رمضان المقبل، 
وتعاقد  المسلسل  عن  اعتذر  عليه  عرض  فعندما 
على عمله الجديد، والمخرج سميح النقاش مخرج 
العمل  وجلسات  ومتحمس،  مــوهــوب  المسلسل 
المكثفة التى جمعتنى به أثبتت أن العمل سيشهد 
نجاحا كبيرا، وهذا ما تحقق بمجرد عرض العمل.

العمل،  فريق  اختيار  فى  تدخلت  هل   *
خاصة أن العمل بطولتك؟

خاصة  نهائيا  النجوم  اختيار  فى  أتدخل  ال   -
والمنتج ولكن  المخرج  الموضوع مسئولية  أن هذا 
نفسى،  أفرض  ال  ولكن  رأيا  أبدى  أن  الممكن  من 
بين  المسلسل  فى  جمع  النقاش  سميح  فالمخرج 
كل األجيال وأيضا ركز على الوجوه الجديدة والذى 
أرى من وجهة نظرى أنهم موهوبون وسوف يكون له 

مستقبلهم الفترة المقبلة.
النجوم  مــن  كــبــيــرة  نخبة  يــضــم  المسلسل   *

الشباب.. هل كان اختيارك أم المخرج؟
- العمل يضم نخبة كبيرة من النجوم الشباب، 
خاصة  الشباب  الفنانين  على  االعتماد  وتعمدت 
فى  شارك  فنان  وكل  كبيرة  بموهبة  يتمتعون  أنهم 
أكثر من عمل فنى واستطاع أن يثبت نفسه بجدارة، 
األعمال  معظم  أن  الحظت  األخــيــرة  الفترة  وفــى 
الدرامية كانت تعتمد على الشباب ألسباب عديدة 
االعتماد  أن  إلى  باإلضافة  لهم  فرصة  منح  منها 
على النجم األوحد فكرة ال تحقق النجاح المعروف 

باإلضافة إلى التكلفة اإلنتاجية.
"الــوجــه  مسلسل  ــرض  ع تــأجــل  لــمــاذا   *

اآلخر"؟
المسلسل قبل  أن يعرض  المفترض  كان من   -
رمضان، لكن بسبب ضيق الوقت تم تأجيله، كما أن 
المسلسل مكون من 60 حلقة فا يمكن عرضه فى 
التوقيت  هذا  فى  للعرض  تأجيله  فتقرر  رمضان، 

الهادئ بعيدا عن الزحام.
خــارج  المسلسل  عــرض  مــن  تقلق  ــم  أل  *

الموسم الرمضانى؟
موسم  أن  أبــرزهــا  عــديــدة،  ألسباب  إطاقا   -
كبيرا،  جماهيريا  نجاحا  حقق  رمــضــان  خـــارج 
من  العديد  يحمل  المسلسل  أن  إلــى  بــاإلضــافــة 
العمل،  فى  بطلتين  هناك  أن  أبرزها  المفاجآت 
والثانية  األولـــى،  حلقة  ـــ35  الـ فــى  تظهر  األولـــى 

تستكمل باقى الحلقات.
أكثر  نجاح  بعد  الموضوع  هذا  مؤيدى  من  وأنا 
سعدت  الــذى  "الطوفان"  مسلسل  مثل  تجربة  من 
بالمشاركة فيه واستطاع أن يحقق نجاحا جماهيريا 
كبيرا، ومعظم مشاهده تجاوزت المليون عبر مواقع 

التواصل االجتماعى.
الفترة  برنامج  تقدم  سوف  أنك  سمعنا   *

المقبلة؟
- بالفعل عرض على فكرة برنامج جديدة ولكنى 
كما  ألننى  الموضوع  بهذا  نهائيا  قــرارا  أتخذ  لن 
ذكرت لدى معايير معينة فى تقديم البرامج وهى 
الهامة  الموضوعات  من  العديد  تحمل  الفكرة  أن 
برامج  هناك  التواجد،  لمجرد  التكرار  أحب  فا 
هناك  ولكن  الفنانون  يقدمها  مؤخرا  كثيرة  فنية 
الجيد والعكس لذلك التأنى والحركة ببطء أفضل 

من الظهور بشكل ال يليق بجمهورى.
دخول  عدم  فى  رأيــك  عند  زلت  ما  هل   *

أبنائك المجال الفنى؟
- لألسف، ما زلت أصر على قرارى ألن العمل 
فى المجال الفنى مرهق ويحتاج إلى تفكير وتركيز 
أنهم  الشخصية  نظرى  وجهة  ومن  الوقت،  طوال 
أيضا  الصعبة،  المهام  هــذه  تحمل  يستطعون  ال 
المواجهة مع الجمهور ألننى كما ذكرت أن الحياة 
ال تقتصر على النجاح فقط فمن الممكن أن العمل 

ال يعجب الجمهور لذلك عليه تحمل النقد.

الكبير  الكوميدى  الفنان  على  المرض  تغلب   
مع  طويلة  معاناة  بعد  ليرحل  بالله  المنتصر 
المرض بدأت معه منذ 2008، لينهى بذلك قصة 
الحزن  من  رحلة  ويبدأ  الفنى،  التألق  من  طويلة 

والبكاء على اصدقاء 
مع  والمعاناة  العمر 

المرض.
الــفــنــان الــقــديــر 
أثـــــــــرى الــســيــنــمــا 
والمسرح  والــدرامــا 
ــة مــن  ــوعــ ــ ــم ــجــ ــ ــم ــ ب
ــة  ــي ــفــن ــال ال ــ ــمـ ــ االعـ
وبمرضه  المتميزة، 
ــد  ــقـ انـــــــــفـــــــــرط عـ
ــا، فــكــان  ــدي ــي ــوم ــك ال
فنانا صاحب اضافة 
فى  كبيرة  كوميدية 
ــل االعـــمـــال الــتــى  كـ
وخاصة  فيها  شارك 
سجل  الذى  المسرح 
من  كبيرا  عــددا  فيه 
الناجحة،  ــال  االعــم
واستطاع من خالها 
فى  بصمة  يترك  أن 
تاريخ الفن المصرى، 

فكان محبوبا بأدائه البسيط والمميز الذى كان 
يظهر من خاله للمشاهدين.

منذ 2008، تعرض المنتصر بالله لجلطة فى 
المخ، غيرت مامحه واثرت عليه بمرور الزمن، 
لكنها لم تكن االزمة االساسية التى عانى منها، 
له،  الفنى  الوسط  تجاهل  بسبب  أكثر  عانى  بل 
معاناته   عــن  زوجــتــه  كشفته  الـــذى  االمـــر  ــو  وه
الفنانين  من  الكثير  تواصل  عــدم  من  النفسية 
فنان  "زوجى  كساب:  عزيزة  زوجته  وقالت  معه، 
تسهم  لم  عاًما   12 منذ  المرض  وأصــابــه   كبير 
النجوم  الكبار فى مصاريف عاجه«،  أو  النقابة 
ربنا  ولكن  نشكر  عنه  بيسألوا  »مــش  مضيفة: 
المنتصر  رحيل  ان  وأضافت  الستر ".  نعمة  على 
بالله فى 2020 كان متوقعا ألنه منذ فترة طويلة 
تسأل  تكن  ــم  ول اصــدقــائــه  تجاهل  يعانى  وهــو 
نفس  التى رحلت فى  الفنانة شويكار  عنه سوى 
عنه  يسأل  لم  الشديد  لاسف  وتابعت:  العام، 
اكرم  والكاتب  زكى  أشرف  الممثلين  نقيب  سوى 

السعدنى والمخرج عمر عبد العزيز. 
هو  "طبعا  بالله:  المنتصر  زوجــة  وأضــافــت 
نفسًيا تأثر بسبب قعدة البيت ألنه مكانش بيقعد 
ولكن  وشغل،  ونشاط  حركة  كلها  حياته  وكانت 

األمر زاد بتجاهل اصدقاء عمره له".
وأكدت أن الشىء الوحيد الذى كان يخفف عن 
الفنان المنتصر بالله ويسعده هم أحفاده، فلديه 

أربعة أحفاد يحاولون دائما التخفيف عنه.
عنه  تخفى  كانت  ما  دائما  انها  الى  وأشــارت 
خاصة  نفسيا  يتأثر  ال  حتى  السيئة  األخــبــار 
فاروق  وفاة  من  بداية  مؤخرا  المنية  وافتهم  من 
الفيشاوى ألنه كان صديق عمره، والفنانة رجاء 
ووفاة  عليه،  السؤال  دائمة  كانت  التى  الجداوى 

جورج سيدهم.
ولفتت إلى انه زهد عن الكام والتواصل مع 
الناس، وأوقف جلسات العاج الطبيعى منذ فترة 
من  يخرج  يعد  ولم  كورونا،  فيروس  أزمة  بسبب 
غرفته، حيث كان يقضى 

أغلب وقته نائًما.
وكـــــــان آخـــــر ظــهــور 
لــلــمــنــتــصــر بـــالـــلـــه، فى 
 ،2018 عــــــام  يـــولـــيـــو 
منظمة  ــت  ــام حينما  أق
للفنون  المتحدة  األمـــم 
خالها  كرمت  احتفالية 
ــجــوم الــفــن  عــــددا مـــن  ن
االحتفال  بمناسبة  وذلك 
بدت  ووقتها  األب،  بعيد 
عــلــيــه  عــامــات الــتــقــدم 
كبير.  بشكل  الــســن  فــى 
الحظت  الحفل   وخـــال 
وجــود  ــســادات  ال جيهان 
بالله  المنتصر  الــفــنــان 
واتجهت  بنفسها  فقامت 
التى يجلس  المائدة  نحو 
ــراحــل  ال ــفــنــان  ال عليها 
له  وأكــدت  عليه  وسلمت 
مدى إعجابها به ورغبتها 
فى االطمئنان عليه، وشعر المنتصر بالله وزوجته 
العدسات  والتقطت  بالغة  بسعادة  كساب  عزيزة 

صورا لهذا المشهد.
وعن تفاصيل مرضه، قال المنتصر بالله فى 
آخر حوار صحفى أجراه عام   2011، إنه تعرض 
فى  غيبوبة  الدخول  عنها  نتج  المخ  فى  لجلطة 

طويلة تركت أثًرا على الجانب األيسر . 
نتيجة  وقتها  الموت  على  »أشرفت  وأضــاف: 
مــوت ثــاثــة فــصــوص  مــن الــمــخ، وقـــال األطــبــاء 
ولم  عليه  استطاعوا  مــا  قــدمــوا  إنهم  لزوجتى 
لينجينى من  الله  ينتظروا رحمة  أن  إال  لهم   يبَق 

الموت «.
وتابع: »أحمد الله أننى كنت فى غيبوبة عميقة 
حالتى  لساءت  وإال  لكام  األطــبــاء،  أستمع  فلم 
النفسية بشدة، فلم أستِطع عبور هذه  األزمة إال 
بالصبر والرضا بالقضاء والقدر، وما زلت أتلقى 

العاج  منذ عام 2008«. 
األعمال  مــن  بالعديد  بالله  المنتصر  أبــدع 
أفــام:  ومنها  عما   170 عــددهــا  تــجــاوز  التى 
"تجيبها كده تجيلها كده هى كده، أسوار المدابغ، 
التحدى، الحدق يفهم، الزمن الصعب، الشيطانة 
التى أحبتنى، الطيب أفندى، الفضيحة، المعلمة 
ســمــاح، الــمــغــنــواتــى، الــمــواطــن مــصــرى، حــارة 
غليظة، ضد  شفاه  تقب،  يا  تحب  يا  الجوهرى، 
تحت  محامى  ســعــداء،  ولكن  فــقــراء  الحكومة، 
التمرين، ممنوع للطلبة، نأسف لهذا الخطأ، ناس 

هايصة وناس اليصة، يا ما أنت كريم يا رب".
ــى الــمــســرح قـــدم: "اســتــجــواب، حضرات  وف
العيال، عائلة سعيدة جدا، شارع محمد  السادة 
وجه  على  مطلوب  عيونك،  خاطر  علشان  على، 

السرعة، العالمة باشا".

 عانى من »قلة أصل« الوسط الفنى.. 
ورحل فى هدوء بعد صراع مع املرض

المنتصر باهلل..

المنتصر بالله

هيفاء

حال شيحةشيرى عادل

شريف سالمة

ماجد المصرى
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النائب أسامة شرشر يعلن تدشني ماكينة صرافة 
مبكتب البريد لتسهيل صرف املعاشات

بشرى ألصحاب املعاشات 

طارق املال: حتويل جميع محطات
 الكهرباء للعمل بالغاز الطبيعى

أعلن الكاتب الصحفى أسامة شرشر، 
منوف  ــرة  دائ عن  النواب  مجلس  عضو 
شريف  األســـتـــاذ  أن  ــان،  ــي ــل ال ــرس  وســ
فاروق، رئيس هيئة البريد، قد وافق على 
توافر ماكينة صرافة بمكتب بريد سرس 
الغلبونى،  أحمد  األستاذ  برئاسة  الليان 

وبالتنسيق  المكتب  وكيل  حجاج  وهشام 
قطاع  رئيس  فتحى،  محمد  األستاذ  مع 
الماكينة  تشغيل  وسيتم  الدلتا،  وســط 
الجارى، وهى بشرى ألصحاب  األسبوع 
مكاتب  ــع  م والــمــتــعــامــلــيــن  الــمــعــاشــات 

البريد.

وزيــر  الــمــا،  المهندس طــارق  قــال 
تــحــويــل محطات  تـــم  إنـــه  الـــبـــتـــرول، 
بعد  الطبيعى  بالغاز  للعمل  الكهرباء 
أننا  إلى  مشيرا  منه،  الذاتى  االكتفاء 
فى  استهاك  مليون طن  لـ12  سنصل 

عام 23 من الغاز الطبيعى.
وأضــاف طــارق الما، خــال كلمته 
األحــد  يــوم  السيسى،  الــرئــيــس  أمـــام 
فى  منه  اإلنتاج  معدالت  أن  الماضى، 
هكذا  وتستمر  طن  مليون   4.5 حدود 
هذه الفترة، بينما يبلغ إجمالى العجز 
 2023 عـــام  وحــتــى   2016 عـــام  مــنــذ 

حوالى 29 مليون طن .
ولفت إلى أن تحديات قطاع التكرير 
المنتجات  إنتاجها من  كان  عام 2013 
المنخفضة  القيمة  ذات  الــبــتــرولــيــة 
بــاإلضــافــة النــخــفــاض االســتــثــمــارات 
الــتــكــريــر، خاصة  لــقــطــاع  الــمــوجــهــة 
دعم  فى  مستنزفة  كانت  الــمــوارد  أن 
المحروقات وقتها واإلنتاج كان ال يلبى 

االستهاك المحلى .
وأضـــــــــاف وزيـــــــر الــــبــــتــــرول أن 
جنيه  مــلــيــار   91 تبلغ  االســتــثــمــارات 

لمشروعات البترول الخاصة بالتكرير، 
الفًتا إلى أن هناك 5 مشروعات خاصة 
مليار   165 وتكلفتها  رئيسية  بالتكرير 
سنوًيا  طن  مليون   9.2 وتنتج  جنيه، 
من البنزين والسوالر ووقود الطيارات، 
يــتــم تــطــويــر بنيتنا  ــه  أنـ إلـــى  مــشــيــرا 
طاقات  تــزويــد  واستطعنا  األســاســيــة 
بدرجة  البترولية  الموانئ  استيعاب 
الــتــوزيــع  مــســتــودعــات  وزيــــادة   %180

بنسبة %50.
أسطول   %32 بنسبة  ــا  "زودن وتابع: 
باستثمارات  البيع  لمنافذ  النقل و%26 
أن  مؤكًدا  جنيه،  مليار   48 إلــى  تصل 
مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول 
تحديث  ــم  وت فــى 2018  اعــتــمــاده  تــم 

موقف استراتيجية التكرير.
وأوضح أنه يتم التأكد من أننا نواكب 
التكرير،  لصناعة  العالمية  التغيرات 
كما يجب أن نتأكد من مواكبة التغيرات 
ــجــاذب  ــاخ ال ــمــن الــعــالــمــيــة وتــهــيــئــة ال
وتحقيق  التكرير  فى مجال  لاستثمار 
إقليمى  مركز  مصر  لتحويل  التكامل، 

لتجارة وتداول البترول والغاز.
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تم  مهيبة،  عسكرية  جــنــازة  فــى 
تشييع جثمان الشهيد الرائد محمد 
سرس  مدينة  ابــن  الــقــاضــى  عفت 
ــواه األخــيــر، وذلــك  الــلــيــان إلـــى مــث
الليان  بمسقط رأسه بمدينة سرس 
الخميس  يــوم  المنوفية،  بمحافظة 

الماضى.
ــازة، الــلــواء  ــجــن تــقــدم صــفــوف ال
ــم أبــــو لـــيـــمـــون، مــحــافــظ  ــيـ ــراهـ إبـ
المنوفية، واللواء أحمد فاروق، مدير 
أمن المنوفية، واللواء عفت القاضى، 
والد الشهيد، واللواء عادل القاضى، 
والنائب أسامة شرشر عضو مجلس 
ــواب عــن دائـــرة مــنــوف وســرس  ــن ال
الليان، والمستشار إبراهيم أبوزهرة 
بشبين  االبتدائية  المحكمة  رئيس 
السام  عبد  أيمن  ــواء  ــل وال الــكــوم، 
مفتش األمن الوطنى، واللواء أحمد 

زكى حكمدار المنوفية، وعدد غفير 
من أهالى سرس الليان والذين رددوا 
هتافات »ال إله إال الله الشهيد حبيب 

وسط  الشهيد  الحضور  وودع  الله« 
حزن زمائه من الضباط والعساكر 

من سجن طرة. 

هو  الشهيد  ــدة  والـ صمت  وكـــان 
اإلجرامية  للعناصر   رســالــة  أكبر 

واإلرهابية.
الشهيد الرائد 

محمد عفت القاضى

محافظ المنوفية يتو سط اللواء أحمد فاروق والنائب أسامة شرشر

وأبناء  سرس الليان يهتفون: ال إله إال اهلل .. الشهيد حبيب اهلل
جنازة عسكرية مهيبة للشهيد محمد عفت القاضى




