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سنة   ٧٩ الـــعـــجـــوز  ــرال  ــنـ ــجـ الـ أتــــى 
مونتجومرى لمصر عام ١٩٦٧ ليزور موقع 
روميل  مع  العلمين  فى  المشهورة  معاركه 

)بمناسبة مرور ٢٥ عاما على المعركة(.
الدلع  اســم  )ده  مونتى  عم  يا  يهديك 
ما  زى  خال  يا  يرضيك  بتاعه(  الحقيقى 
تزور  )واجــب  الحلفاء  جنود  مقابر  زرت 
راســه وال جزمة  كــمــان(،  األلــمــان  مقابر 

انجلوساكسون.
)وجــرت  قــال  ذلــك  تفسير  منه  طلبوا 

حكمة عبر الزمان(:
الحرب،  قتلى  األلمان  مقابر  زرت  ان 
الذين  الحرب  فى  جنودى  أخون  فكأننى 
الــعــدو،  لقتل  وأدعــوهــم  أشجعهم  كنت 
فهم  معهم  مشكلة  ال  الحاليون  األلــمــان 
قبلوا شروطنا بعد هزيمتهم، اما قتالهم 
فى الحرب فلن أسمح لنفسى بأن افعل ما 

يناهض ما ماتوا من أجله(.

ــه  ــمــؤمــن وأصــدقــائ - مـــهـــداة الـــى ال
والجوقة بتاعتهم والتابعين وآخرهم ممثل 

فاشل فلن أسامحهم الى يوم الدين.
عبر  امــبــارح  فكرنى  مين  عارفين   -

الهاتف بالواقعة دى؟
الشهداء من أكتوبر ١٩٧٣:

وفريد  حسن  وأحــمــد  الجندى  كمال 
شعبان 

عليهم رحمات الله 
عاتبونى على ما سمعوه من إفك حتى 

فريد سألنى:
عاجبك كده 

ــا هى الناس لحقت تنسى تارنا  ــ ــن ــ ودم
)وكــرامــتــهــم(؟ ولــم أرد 

خجال.

مصطفى  ــدى  والـ التطبيع،  بمناسبة 
سلطان فى أول زيارة أول مسئول إسرائيلى 
لمصر فى عام ١٩8١ وهو إسحاق نافون، 
ــة الــكــيــان الــصــهــيــونــى، وكــان  رئــيــس دولـ
مقررا للزيارة أن تكون فى شركة الحديد 
من مصطفى سلطان  كل  وقف  والصلب، 
وســيــد عــبــدالــراضــى وســلــيــمــان ادريـــس 
وصالح االنصارى واعترضوا على الزيارة، 
وقال والدى- رحمة الله عليه- فى اجتماع 
اسحاق  قدم  وطئت  إذا  والنقابة:  اإلدارة 

والصلب  الــحــديــد  مصنع  ارض  ــافــون  ن
ســأضــربــه بــالــحــجــارة؛ فــغــيــرت الــدولــة 
وكان  األسمنت  لمصنع  الزيارة  حينذاك 
والدى  واعتقل  الــســادات،  عهد  فى  ذلك 
الشرفاء  الله  رحــم  الــمــوقــف.  هــذا  بعد 

والباقين منهم، ولعن الله كل 
من باع وخان الوطن. 

يا  عليك  الــلــه  رحــمــة 
أبى.

شعبان  رمضان..  محمد  سالم..  على 
عبد الرحيم .. األول كاتب مسرحى شهير 
وله أعماله عندما زار اسرائيل اختفى من 

الساحة.
أفـــرزه  مشخصاتى  رمــضــان  محمد 
واحد  مع  له  صــورة  نشر  الفاسد  المناخ 
من المحتلين الصهاينة هاجت الدنيا عليه 

وربما هذه الصورة تعلن نهايته القريبة. 
أعلن  شعبى  مغٍن  الرحيم  عبد  شعبان 
قده  على  مغنٍّ  أنه  رغم  إلسرائيل  كرهه 

لكنه عفوى عبر عن المصرى البسيط. 
المصريون ال يريدون التطبيع مع العدو 
األول. هذا ما تقوله ردود األفعال وتكره 

من يتعامل معهم. 
ببساطة فى كل بيت مصرى شهيد او 

يقايض  فلن  جريح  او  قعيد 
جرحه  او  بدمه  المصرى 

مهما قالت السياسة.

تامر مرسى، صاحب   هل يفسخ األستاذ 
الوطنية  واألعمال  والممر  االختيار  مالحم 
المصرى«،  وان  »نمبر  مع  تعاقده  العظيمة، 
بــســبــب تــبــاهــيــه بــالــظــهــور مـــع »نــمــبــر وان 
لبطولة  آخــر  ممثل  وترشيح  اإلســرائــيــلــى«، 
مسلسل موسى فى رمضان ٢0٢١، لن يكون 
الشخص  هــذا  مـــادام  مصداقية  للمسلسل 
بطال له، بعد أن داس على تضحيات عشرات 
قتلهم  الذين  المصريين  الشهداء  من  اآلالف 

العدو اإلسرائيلى غدرًا، بعد أن دّكت مدفعيته 
الثقيلة ومقاتالته ٣ محافظات مصرّية وساوى 
وداس  باألرض،  ومطاراتها  ومدارسها  بيوتها 

بدباباته أجساد األسرى المصريين وهم 
األيدى  ومكبلو  األعين  معصوبو 

من الخلف وأجسادهم مسجاة 
على رمال شهر يونيو الحارقة 

فى عتليت ١٩٦٧.

ال فرق بين االستعمار واالستحمار، سوى أن 
المستعمر يأتى من الخارج.. والمستحمر يأتى 

من الداخل.
)على شريعتى(.

الثالثى على مصر،  العدوان  وقع  عندما 
الــراحــل  العظيم  الــفــنــان  ــان  ك  ١٩٥٦ ــام  ع
 BBCـــ ــ مــحــمــود مــرســى يــعــمــل بـــإذاعـــة ال
البريطانية القسم العربى، ووقتها خرج على 
الهواء قائال: "إن هذه هى آخر حلقة أقدمها 
إنــه ال يمكننى أن  فى هــذه اإلذاعـــة، حيث 
على  عدواًنا  تشن  دولــة  فى  أقيم  أو  أعمل 
بالدى وتلقى بقنابلها على أهلى فى مصر، 
ولتلك األسباب أقدم استقالتى على الهواء 
وسأعود إلى بلدى أقاتل بجانب أهلى أعيش 

الفارق  معهم"..  أموت  أو  معهم 
الرجال  العمالقة  بين  كبير 

واألقزام الصغار.

٦٧؛  نكسة  عقب  أحياء  جنودنا  دْفَنهم 
ــــالت(، احتالل  )إي الــرشــراش  أم  احــتــالل 
الجوالن، مأساة تالميذ مدرسة بحر البقر؛ 
َصبرا  مذابح  لبنان؛  وجنوب  قانا  فجيعة 
ليست  فلسطين  وأن  أبوزعبل..  وشاتيال؛ 

للبيع، ووطننا العربى ليس 
سوًقا للنخاسة.

بالفم  الرحيم  عبد  شعبان  غنى  بينما 
رمضان  إسرائيل..  بكره  المليان 

ــان..  ــضـ ــاألحـ بــيــاخــدهــم بـ
وعجبى.

)اليهود تفاوضوا مع(: ربنا فى بقرة!!
)أن  منهم(  تريدون  )فكيف 

يعطوكم دولة(؟؟!!

الدكتور أحمد الطيب شيخ األزهر الشريف يقرر 
لضبط  العلماء  كبار  من  لجنة  إنشاء 

الفتاوى وإتاحتها عبر اإلنترنت.

أربعة إياك أن تخسرهم فى حياتك:
وأنت  عنك  دافــع  من  غاضب،  وأنــت  تحملك  من 

من  مهموم،  وأنــت  أسعدك  من  غائب، 
ناصرك وأنت مغلوب.

العالم  أن  أظن  كنت  قلب  طيبة  أو  بسذاجة   
عندما يتوصل الى لقاح ضد فيروس كورونا سوف 
البشر.  إلنقاذ  بإنسانية  األمــر  مع  التعامل  يتم 
ويــكــون الــهــدف هــو التخلص مــن هــذا الــوبــاء ال 
البحث عن المال والمكاسب؛ فيتم تقديم تركيبة 
اللقاح الى كل شركات ومصانع الدواء فى العالم 
اجهزة  شركة صناعة  تنازلت  عندما  حدث  )كما 
الفكرية  حقوقها  عن  الــوبــاء  بداية  فى  التنفس 
الناس(.  يقدر إلنقاذ  لمن  لتتيح صناعة األجهزة 
اللقاح فى  فينتج  يتاح  األمر سوف  أن  كنت أظن 
البشرية  إلنقاذ  قياسى  وقت  فى  العالم  دول  كل 
الــى  الــحــيــاة  لــتــعــود  المميت  الــخــطــر  مــن هـــذا 

دخل  األمر  لألسف  يا  ولكن  طبيعتها، 
فى تجارة وسياسة ودول متقدمة 

وفقيرة. 
يا لتعاسة البشر ويا لسذاجة 

الطيبين.

االستعمار واالستحمار

العمالقة واألقزام

لن ننسى

شعبان ورمضان

اليهود

الشيخ الطيب

أربعة ال تخسرهم

لقاح كورونا تجارة 
وسياسة

عايز تعرف معنى الشرف 
العسكرى؟ اقرا اللى جاى

الحديد والصلب والتطبيع

المصريون ال يريدون التطبيع

فسخ عقد محمد رمضان

عالء الدين سويلم 
الجنرال المبدع 

د. حمدى الفرماوى

محيى الدين سعيد

فتحى حمودة

حورية عبيدة

سامية حسانين 

مؤنس الزهيرى

د. صالح الدين السرسى
روبير الفارس

محمد سلطان 

أحمد البدرى

عبدالفتاح بدوى

هذا الغد يصنع بأيدينا وال يأتى بكل شىء دفعة واحدة او مجزأ؛ فالسماء ال 
تمطر ذهبا وال فضة، وال نخضع لما نقرأ إال أن نفهم ما علينا من 

وحى أنفسنا. إرادة الحياة وإرادة التفاؤل وإرادة الحركة. 
الحياة تصنعها العقول ويسبقها فهم النفس وصناعة اإلرادة 

وليست معبأة وتنتظر ان تخرج من غالفها.

الكبد  بنتها عنيها بطيب خاطر.. تدى فص من  األم عندها استعداد تدى 
كأنها بتدى فص برتقال عادى جدا.. تطلع قلبها وتحطه على طبق فضة وهى 

راضية ومرتاحة المهم تالقى بنتها مبسوطة.. انما تاخد منها حلة 
أو طاجن أو بايركس أو علبة كانت عاملة فيهم اكل ومارجعتهمش 

ممكن تبلغ عنها مأمور القسم ييجى ياخدها. 
عجبتى نقلتها ههههههه

الحياة تصنعها العقول

كلنا هذه األم
دينا صالح الدين

د. نجوى كامل 
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عن  سئل  عندما  عبدالناصر،  لجمال  التاريخية  المقوالت  من 
االنتخابات والديمقرطية، إنه »ال حرية لجائع«، وهى مقولة أظنها 

ما زالت صالحة لالستخدام بعد 50 عاًما من رحيله.
تأملت وتوقفت كثيًرا أمام هذه الجملة مترجًما إياها أن المواطن ال 
بد أن يحصل على الحد األدنى فى مأكله ومشربه ومسكنه ووظيفته 
قبل أن نطلب منه االختيار، حتى ال يصبح هو نفسه بضاعة فى مزاد، 
ويبيع صوته بثمن بخس، ويندم بعدها سنوات وسنوات على فاتورة 

هذا االختيار.
فحسب،  المادى  بالمستوى  مرتبًطا  ليس  األمر  أن  الحقيقة  ولكن 
وحاسم  صادم  وتفسير  واضحة  إجابة  هى  عبدالناصر  مقولة  ولكن 
أوراق  كشفت  بعدما  االنتخابى،  المشهد  فى  وسيجرى  يجرى  لما 
كل  مــوائــد  على  أكــلــوا  الــذيــن  المدعين  بعض  عـــورات  عــن  الــتــوت 
والتعتيم،  بالتضليل  وتارة  خيانتهم،  ثمن  بتقاضون  تارة  المرشحين، 
الشديد-  لألسف  أنهم-  من  بالرغم  الباطل،  واالدعاء  بالكذب  وتارة 
أو  كرتونة  أمام  مواقفهم  ليبدلوا  »المحتاجين«  لمرحلة  يصلوا  لم 
خمسين جنيًها، فأحدهم سباك يظهر عليه األثر المادى، ومعه أحد 
المعلمين الذى كان يتباكى، وثالثهم أفاق جعل من موسم االنتخابات 
مغنًما يتربح منه ويدعى الشرف، وهو فى قمة النخاسة ومعه مثيله، 
ليس  وهو  )السيد(-  حكاية  وإاّل  يستغرب،  ال  معدنه  من  فالشىء 
التعليم  جبين  فى  ة  ُسبَّ أصبح  الذى  ذليل-  وعبد  خادم  ولكنه  بسيد 
األجيال  ستحاسبهم  ولكن  لذكرهم،  داعى  ال  وآخــرون  والمدرسين، 
القادمة وضمائرهم إن كان عندهم ضمائر أصاًل، ألنه إذا مات الضمير، 
يكون  أن  الطبيعية  النتيجة  تكون  للغير،  ذلياًل  خادًما  اإلنسان  وكان 
وسيلة  هى  باختصار  الخيانة،  أهل  يا  الخيانة،  ألن  بامتياز،  خائًنا 
الجبناء وليس األقوياء الذين يواجهون األنذال فى كل زمان ومكان، 
طبيعة  وضد  البشرية  للنفس  تخريب  الخيانة  أهل  يا  الخيانة  وألن 

اإلنسان وحتى الحيوان أيها األقزام الجدد.
لجائع«  حرية  »ال  عبدالناصر  تعبير  يكون  أن  أستبعد  لم  فلذلك 
بعض  أحياًنا  يطال  ولكنه  فقط،  الفقراء  بعض  على  مقتصر  غير 
ملفاتهم  ستفتح  ولكن  مشروعة،  غير  بطرق  ارتشوا  الذين  األغنياء 
المشروعة  غير  أعمالهم  فى  للبحث  التحقيق،  أجهزة  أمــام  قريًبا 
واقتنائهم أشياء محرمة بحكم القانون، فهؤالء لن يفلتوا من العدالة 
فى الدنيا وال اآلخرة.. إال أن العدالة اإلنسانية هى التى تعذب وتؤرق 

هؤالء الفاسدين والمفسدين الجدد.
ملكة  مستشار  جريشام،  تــومــاس  مقولة  أيــًضــا  هنا  وتحضرنى 
والمحن  األزمــات  وقت  فى  إنه  السابقة،  العصور  أحد  فى  بريطانيا 
لبعض  ولكن  السوق(،  من  الجيدة  نظيرتها  الرديئة  العملة  )تطرد 
الوقت، حتى يتم كشف زيفها وعدم صالحيتها.. وهكذا فإن التطور 

اإلنسانى هو تطور نسبى وليس مطلًقا مرتبًطا بالزمن والوقت.
المحكمة  تقضى  أو  سنوات   5 لمدة  الجديد  البرلمان  يستمر  قد 
والغش  الخيانة  ثمن  سيدفع  الخائن  أن  هذا  فى  الثابت  ولكن  بحله، 
األقــزام  بعض  ــاءات  ادع ستكشف  والسنوات  األيــام  ألن  والتدليس، 
آلخرين،  وخــدم  كعبيد  تعمل  كانت  التى  السياسية  والعشوائيات 
كما  النجاح،  على  والحقد  الكراهية  صندوق  أمام  الحقيقة  وباعوا 
بئر  وفــى  التاريخ  مزبلة  فى  هم  أشخاص  ــورات  ع ــام  األي ستكشف 
الخيانة، ألنهم جاءوا من المجهول االجتماعى ولم يتربوا فى بيوتهم 
على مبادئ وكرامة اإلنسان أصاًل، فهم ال يعرفون خلًقا وال حتى ديًنا، 
ألن ديننا الحنيف اعتبر كرامة اإلنسان من أسمى معانى الخلق، حتى 
إن نبينا محمًدا- صلى الله عليه وسلم- قال »إنما بعثت ألتمم مكارم 

األخالق«.
المضللون  هــؤالء  عنها  ينحرف  طالما  التى  الحقيقة  هى  هــذه 
بالباطل،  واتهامات  شائعات  روجــوا  الذين  واألفــاكــون  واألفــاقــون 
اعتبار  وال  لهم  قيمة  ال  وهم  أنفسهم،  صدقوا  حتى  الكذب  وتنفسوا 

داخل بيوتهم أصاًل، ألن فاقد الشىء ال يعطيه.
هذه تغريدة ووقفة مع الشرفاء والمخلصين الذين تمتلئ بهم مصر 
الحبيبة، ورسالة لكل صوت أو ضمير حى حافظ على صوته ورفض أن 

يتقاضى ثمنه فى زمن أشباه النساء وأشباه المواقف.
أنه  التاريخ  من  تعّلمنا  ولقد  فيها،  يتعلم  واإلنسان  مدرسة  فاأليام 
السوفيتى  االتحاد  فى  أمنى  جهاز  أكبر  مستشارى  أحد  سئل  عندما 
الصادمة  بعد تفّككه »لماذا سقط وتفكك االتحاد؟«، جاءت إجابته 

»كنا نختار الفاشلين على حساب األكفاء«.
وأزهرها  وقضائها  وشرطتها  وجيشها  بشعبها  أبية  مصر  ستبقى 
أو  التدويل  أو  التقسيم  بئر  فى  السقوط  على  وعصية  وكنيستها، 

الخيانة أو التضليل.
سيدفع  فالجميع  يتساقطون،  والخائنين  مستمر،  الماراثون  وألن 
ثمن النخاسة والنفاق وبيع الضمائر واألصوات، وسيبكون فى زمن عز 

فيه البكاء، ولن يتغير الواقع. 
أما نحن فأقوياء بمبادئنا وقلمنا وانحيازنا لصاحبة الجاللة التى 

كلماتها أقوى من الرصاص. 
وهذا كتابى بأبيات من الشعر: 

فى زمن االنتخابات 
ال حرية لجائع

هزمية فى األردن وحصار فى اإلمارات

من مصر إلى الدول الغربية:

تــتــوالــى الــضــربــات ضــد جــمــاعــة اإلخـــوان 
السعودية  تصنيف  فبعد  اآلخــر  تلو  أسبوًعا 
الماضى صنفتها  األسبوع  إرهابية  لها جماعة 
فى  إرهابية  منظمة  األســبــوع  هــذا  اإلمـــارات 
كبيرة  بنكبة  الجماعة  فيه  منيت  الــذى  الوقت 
فى االنتخابات األردنية عكست مؤشرات لنهاية 
الجماعة فى البلد العربى الذى تمثل فيه ثقًل 
فى  بوجودها  األخيرة  السنوات  طوال  معروًفا 
الموقف  يزال  ال  وفى مصر  األردنــى  البرلمان 
 2013 عــام  تصنيفها  منذ  الجماعة  من  ثابًتا 

جماعة إرهابية.
ــصــدد قـــررت دائــــرة اإلرهـــاب  ــى هـــذا ال ف
نوفمبر   32 االثنين  القاهرة  جنايات  بمحكمة 
الدولة  أمن  نيابة  طلب  على  الموافقة   2020
العليا بإدراج 28 شخصا من اإلخوان على قوائم 

الكيانات اإلرهابية.
إرهابيون 

ضمت القائمة الجديدة كًل من عبد المنعم 
أبو الفتوح، ومحمد الباقر، وعلء عبد الفتاح، 
بركة،  أبــو  وأحمد  الشاطر،  خيرت  والحسن 
وعبد  حــجــازى،  ومصطفى  الــبــاقــر،  ومحمد 
الرازق المليجى، ومحمد مبروك، وأيمن رشاد، 
وعبده  السعود،  أبو  ومحمد  البرنس،  وحسن 

حسونة، وأحمد نصر، ومصطفى أشرف.
وبحسب قرار المحكمة يكون اإلدراج بقوائم 
الكيانات اإلرهابية واإلرهابيين لمدة 5 سنوات، 

تبدأ من تاريخ صدور القرار. 
تزامن هذا مع تأكيد مجلس اإلمارات لإلفتاء 
الشرعى أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى إلى 
الفتنة، أو يمارس العنف، أو يحرض عليه، هو 
"تنظيم إرهابى مهما كان اسمه أو دعواه"، معلًنا 

كبار  هيئة  عن  الصادر  للبيان  الكامل  تأييده 
العلماء، والذى يأتى مؤكًدا لما سبق أن صدر 
المملكة  وحكومة  اإلمـــارات  دولــة  حكومة  عن 
العربية السعودية، من اعتبار جماعة "اإلخوان" 

تنظيًما إرهابًيا.
اإلمــارات  مجلس  موقف  أن  المعروف  ومن 
ــفــرق والــجــمــاعــات  لــإلفــتــاء الــشــرعــى، مــن ال
والتنظيمات، هو "موقف والة األمر فى الدولة، 
للفتنة  يسعى  تنظيم  أو  "مجموعة  كــل  وأن 
تنظيم  هو  عليه  يحرض  أو  العنف  يمارس  أو 
أكد  أو دعواه حسبما  إرهابى مهما كان اسمه 
مجلس اإلفتاء فى فتواه خلل اجتماع مجلس 
اإلمارات لإلفتاء الشرعى الدورى، عبر االتصال 

بن  عبدالله  الشيخ  العلمة  برئاسة  المرئى، 
العلماء  كبار  هيئة  بيان  على  خلله  اّطلع  بّيه، 
المجلس  وأعلن  السعودية،  العربية  بالمملكة 
كبار  هيئة  عن  الصادر  للبيان  الكامل  "تأييده 
العلماء، والذى يأتى مؤكًدا لما سبق أن صدر 
المتحدة،  العربية  ــارات  اإلم دولــة  حكومة  عن 
وحكومة المملكة العربية السعودية، من اعتبار 
إرهابًيا،  تنظيًما  المسلمين  اإلخــوان  جماعة 
وذلك لما عرف عن هذه الجماعة من منازعة 
لوالة األمور، وشق عصا الطاعة، وما خرج من 

عباءتها من جماعات التطرف والعنف.
هزيمة فى األردن

اإلخـــوان  جماعة  منيت  أخـــرى  ناحية  مــن 

أهــم  ــان  كـ ــذى  ــ ال األردن  فــى  ثقيلة  بــهــزيــمــة 
نتائج  أظهرت  حيث  السياسى  وثقلها  معاقلها 
للنتخابات النيابية األردنية، خسارة كبيرة لدى 
بعدما  اإلرهابية،  المسلمين  اإلخــوان  جماعة 
سيطرة  وسط  بالهزيمة،  مرشحيها  أبرز  منى 

كبيرة للعشائر، والمرشحين المستقلين.
المجلس  فــى  الجماعة  كبير  تــعــرض  ــد  وق
فى  فشل  بعدما  للخسارة  العكايلة  عبدالله 
ــدائــرة  ــوات كــافــيــة فــى ال الــحــصــول عــلــى أصــ
ظل  فى  عمان،  بالعاصمة  الثانية  االنتخابية 
الذين حصدوا  منافسة شديدة من المستقلين 
مع  أيًضا  ما حصل  وهــو  الــدائــرة،  مقاعد  كل 
فى  الوحش  موسى  السابق  اإلخــوانــى  النائب 

الدائرة ذاتها.
ديمة  الــســابــقــة  البرلمانية  تــعــرضــت  كــمــا 
طهبوب للخسارة فى الدائرة الثالثة بعمان أمام 
اإلخوانى،  منى  الرابعة  وفى  مستقلة،  مرشحة 
الخامسة  وفى  أيًضا  بالخسارة  الرقب  وأحمد 
فشل مصطفى العساف فى بالفوز، واألمر ذاته 
ينطبق على النائب نبيل الشيشانى فى محافظة 

الزرقاء.
ويرى مراقبون أن اإلخوان على وشك مواجهة 
الجماعة  عارضت  عندما   ،"2007 عام  "شبح 
قرار قواعدها، وشاركت فى االنتخابات ولكنها 
القيادات  بين  صــدامــات  إلــى  أدى  ما  فشلت، 
وصراعات  صدامات  وقوع  يعنى  ما  والقواعد 
الهزيمة  هذه  أثر  على  نفسها  الجماعة  داخل 

التى نالها اإلخوان فى انتخابات األردن.

ال للتدخل فى الشئون الداخلية حتت ستار حقوق اإلنسان
غريب أمر العديد من الدول الغربية فبينما تتعرض فيها حقوق 
اإلعلم  حرية  لتقيد  تشريعات  وتصدر  يومية  النتهاكات  اإلنسان 
ومراقبة األفراد وانتهاك خصوصيتهم تصر على أن تعطى غيرها 
وقوانينها ألى  أنظمتها  تسمح  وبينما ال  المجال  فى هذا  دروًســا 
منظمة أهلية أن تجتمع بسفراء دول أخرى وتنتقد أوضاع بلدها 
تقعدها ألن مصر فتحت تحقيقا من مسئولى  ولم  الدنيا  أقامت 
المنظمة  اجتماع  فى  جرى  ما  بشأن  الشخصية  الحقوق  مبادرة 
التدخلت مجرد  تجاوزت  وقد  أوروبــا،  دول  مع سفراء عدد من 
طلب معلومات إلى محاوالت التأثير على التحقيقات وهو ما دفع 
وزارة الخارجية المصرية إلى التحذير من محاوالت التأثير على 
مبادرة  فى  العاملين  من  المعتقلين  مع  الجارية  النيابة  تحقيقات 

الحقوق الشخصية.
الخارجية تحذر 

الخارجية المصرية قالت فى بيان لها حول هذا الموضوع: إن 
وسائل  على  مغلوطة  واستنتاجات  أفعال  ردود  من  تناقله  يتم  ما 
عدد  على  القبض  حول  االجتماعى  التواصل  ومنصات  اإلعــلم 

من العاملين بالُمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والتى تستبق 
المصرية فى  القضائية  السلطات  ُتجريها  التى  التحقيقات  نتائج 
هذا الشأن هو محاولة للتاثير على التحقيقات، ومن جانبها ترفض 
النيابة  تجريها  التى  التحقيقات  على  للتأثير  محاولة  أى  مصر 

العامة مع مواطنين مصريين تم توجيه اتهامات إليهم.
”الدولة  أن  حافظ،  أحمد  الخارجية،  باسم  المتحدث  وأكــد 
وأن  أمــامــه،  والــمــســاواة  القانون  ســيــادة  مبدأ  تحترم  المصرية 
حرية العمل األهلى مكفولة فى مصر بموجب الدستور والقوانين 
على  يكون  أن  يجب  المجاالت  من  أى  فى  العمل  وأن  المصرية، 
من  وُمحاسبة  الصلة  ذات  المطبقة  القوانين  ُتنظمه  الذى  النحو 

يخالفها.
األشخاص  مــن  فئة  أى  تمتع  عــدم  على  الخارجية  وشـــددت 
بحصانة لعملها فى مجال ُمحدد، منوًها إلى ضرورة احترام مبدأى 
السيادة الوطنية وعدم التدخل فى الشئون الداخلية اللذين نص 

عليهما القانون الدولى الذى يحكم العلقات بين الدول.
المجتمع المدنى 

فى الوقت ذاته تحركت الحكومة لضبط منظومة العمل األهلى 
المقرر إصدار  أنه من  القباج  نيفين  التضامن  حيث أكدت وزيرة 
العام  نهاية  قبل  األهلية  الجمعيات  لقانون  التنفيذية  اللئحة 
فى  والنجاحات  اآلمــال  من  مزيًدا  تحمل  أنها  معتبرة  الــجــارى، 

المجتمع المدنى.
تأكيدات الوزيرة جاءت فى ظل األزمة، التى أثيرت بعد القبض 
على عدد من المسئولين عن المبادرة الشخصية لحقوق اإلنسان 
فرنسا  بينها  دول  عــدة  من  بيانات  بــإصــدار  تسببت  مصر،  فى 
وأمريكا وسويسرا، ُتطالب باإلفراج عنهم، وهو ما رفضته مصر، 
الوطنية  سيادتها  ويمس  شئونها،  فى  تدخًل  ذلك  اعتبرت  التى 

وأرسلت رسائل علنية لهذه الدول برفض هذه التدخلت.
كما أشارت القباج بحضور السفير األمريكى ومن داخل السفارة 
تتعلق  وشراكة  منحة  عقد  لتوقيع  بها  تواجدت  التى  األمريكية 
ببرنامج الغذاء العالمى إلى دور المجتمع المدنى، الذى اعتبرته 
الوزارة  أن  المنجزة فى مصر، مؤكدة  للمشاريع  التنفيذية  الذراع 

تعمل مع ما يقرب من 400 جمعية مدنية لخدمة كافة الفئات.

نكبتـــــان جديــــدتان لإلخــــوان 

ديسمبر محاكمة محمد رمضان 
بتهمة االتصال بإسرائيليني 19

لــقــاء محمد  تــطــورات  تـــزال  ال 
وممثلين  مــطــربــيــن  مـــع  رمـــضـــان 
لتنتقل  تتفاعل  ــى  دب فــى  صهاينة 
السوشيال ميديا وطلب  من غضب 
إحاطة برلمانى قدمه النائب أسامة 
حيث  القضاء،  إلــى  لتصل  شرشر 
لألمور  الــقــاهــرة  محكمة  ــددت  حـ
ديسمبر  مــن   19 ــوم  ي المستعجلة 
المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة 
محمد رمضان بتهمة تحدى الشعب 
ممثل  مع  له  بنشر صورة  المصرى 
ــع  ــواق ــى م ــل إســـرائـــيـــلـــى شــهــيــر ع
ثــم ظهور  ــواصــل االجــتــمــاعــى  ــت ال
أنه  تظهر  أخرى  وصور  فيديوهات 
حضر حفله والتقى عدة شخصيات 

اسرائيلية.
أقامها  رمــضــان  ضــد  الــدعــوى 
المحامى هانى جاد والذى أكد فى 
عريضة الدعوى أن محمد رمضان 
التواصل  وسائل  على  بصورة  ظهر 
الممثلين  وأحد  تجمعه  االجتماعى 
ونشرها  أدام  عومير  اإلسرائيليين 

ــك كل  ــذل ــا ب ــاربًـ عــلــى حــســابــه ضـ
األعراف، غير آبٍه بشعور المصريين 
للكيان  المصريين  كراهية  ومــدى 
وغير  سافر  تحدٍّ  فــى  الصهيونى 

مسئول لجموع الشعب المصرى.
العديد من دعوات  انتشرت  وقد 
رمضان  محمد  للفنان  المقاطعة 
االجتماعى  التواصل  موقعى  على 
ساعات  بعد  و“تويتر“  ”فيسبوك“ 
قليلة من انتشار صورته مع كل من 
تسل،  إيـــلد  اإلســرائــيــلــى  الممثل 
كرة  أدام، والعب  والمطرب عومير 

القدم اإلسرائيلى ضياء سبع.
التمثيلية  المهن  نقابة  وأصــدرت 
بــيــانــا بــشــأن رمــضــان، بــعــد إثـــارة 
فنانين  مع  صورا  بالتقاطه  الجدل 

من إسرائيل.
البيان  نــص  فــى  النقابة  وقــالــت 
الذى أصدرته: "تابع مجلس النقابة 
ــلل الـــســـاعـــات األخـــيـــرة بكل  خــ
موقف  من  نابعة  ومسئولية  اهتمام 
الفنانين  يمثل جموع  وقومى  وطنى 

والمبدعين المصريين ما حدث من 
تصرف فردى ألحد أعضاء النقابة 
فى أحد التجمعات الفنية فى مدينة 
مع  والتقاطه صورا  عربية شقيقة، 

فنانين إسرائيليين".
نقابة  "مجلس  النقابة:  وأضافت 
تفاصيل  تناول  إذ  التمثيلية  المهن 
ليؤكد  للجدل  المثيرة  الواقعة  هذه 
لحقوق  والكامل  التام  الدعم  أوال 
الشعب الفلسطينى الشقيق، والتزام 
للفنانين  الجمعى  بالموقف  النقابة 
ــن، وتــمــســكــهــا الـــدائـــم  ــي ــمــصــري ال
بمواقف وقرارات اتحادات النقابات 
الفنية المصرية والعربية تجاه مثل 

هذه التصرفات".
للمزيد  مرشحة  والقضية  هــذا 
المقبلة،  الفترة  خلل  التفاعل  من 
حيث إن ما قام به رمضان يخالف 
فى  العام  ــرأى  وال النقابات  إجماع 
الشعبى  للتطبيع  الــرافــض  مصر 
مع الكيان الصيونى تحت أى مبرر 

وألى سبب.

باألصول 

أسامة شرشر

وشكر الله سعيكم

وأقولها من أعلى مئذنة فى قاهرة المعز: 

يا جبل ما يهزك ريح 

ت ...  ألنَّ الخيَل قد قلَّ
ت حميُر الحى بالّسرج األنيِق َتَحلَّ

إذا ظهَر الحمارُ ِبِزى خيٍل...
َف   أمُرُه   عنَد النهيِق َتَكشَّ

شعبان خليفة  N
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ا  أصدرت دار اإلفتاء المصرية تقريًرا مهّمً
بعنوان: "جذور العنف عند اإلخوان" فضحت 
فيه جماعة اإلخوان اإلرهابية ونشرت العديد 
الجماعة  تلك  عن  األزهــريــة  الشهادات  من 

اإلرهابية.
»النهار« حصلت على تفاصيل هذا التقرير 
المهم الذى من المتوقع ترجمته ونشره بأكثر 
العالم  فــى  اإلرهــابــيــة  الجماعة  لفضح  لغة 

بأسره.

بيان علماء األزهر عام 1954
التقرير حرصت على  اإلفتاء فى هذا  دار 
مواجهة  فى  اإلفتاء  ودار  األزهــر  جهود  نقل 
أول هذه  كان  اإلرهابية، حيث  الجماعة  هذه 
بياًنا  كــان  التقرير  فــى  المنشورة  البيانات 
الشريف  باألزهر  العلماء  كبار  من  لمجموعة 
موقف  لهم  ــان  ك  ،1954 عــام  نوفمبر  فــى 
ضد  بياًنا  كتبوا  حيث  اإلخـــوان،  جماعة  من 
ابتلى  "وقـــد  نــصــه:  مــا  فيه  قــالــوا  الجماعة 
المسلمون فى عصورهم المختلفة بمن أخذوا 
المبادئ اإلسالمية على غير وجهها الصحيح، 
منها  فجعلوا  ــواء،  ــ األهـ بعقولهم  لعبت  أو 
الناس  ثقة  بها  يجتذبون  وسائل  الدين  باسم 
غاياتهم  إلــى  للوصول  بها  ويستترون  فيهم، 
بأبناء  حافل  اإلسالمى  والتاريخ  ومطامعهم، 
ت فى ظالله، وزعمت  تلك الطوائف التى شبَّ
من  أشد  عليه  حربًا  كانت  ثم  له،  جنود  أنها 
خصومه وأعدائه. وقد كان فى ظهور طائفة 
ما صرف  األمــر-  -أول  المسلمين  اإلخــوان 
الناس عن التشكيك فيهم، والحذر منهم، بل 
كانت موضع ارتياح فيما اتخذت من أساليب 
ناحية  الناس  من  جمهرة  واجتذاب  الدعوة، 
الدين، ولكنه -واألسف يمأل نفس كل عارف 
بدينه ومخلص ألمته ووطنه– قد شذ من هذه 
وسلكوا  الجادة،  عن  انحرفوا  نفٌر  الجماعة 
غير ما رسم القرآن، فكان منهم من تآمر على 
قتل األبرياء، وترويع اآلمنين، وترصد الغتيال 
لفتنة  العدة  وإعداد  المخلصين،  المجاهدين 

طائشة، ال يعلم مداها فى األمة إال الله."

رسالة اإلمام المراغى
هذا بجانب جهود الشيخ محمد مصطفى 
رئيس  المراغى  اإلمام  طالب  حيث  المراغى 
الجماعة،  بحل  ماهر  أحمد  حينها  الـــوزراء 
تستخدم  الجماعة  "إن  رســالــتــه:  فــى  وقـــال 
وسائل تحول هذه الجماعة إلى مرجعية بديلة 
تكون مؤهلة  أن  األزهــر ورجاله من غير  عن 
الدين"،  فى  الفتوى  لنفسها  فأباحت  لألمر، 
ومن هنا طالب الشيخ المراغى بحل جماعة 
اإلخوان ومطالبته هذه نشرتها مجلة اإلخوان 
فى هذا الوقت تحت عنوان "4 محاوالت لحل 

جماعة اإلخوان."

بيان الشيخ حسن المأمون
فى عام 1965 أصدر األزهر بياًنا بعنوان 
"رأى اإلسالم فى مؤامرات اإلجرام" كتبه اإلمام 
األكبر شيخ األزهر حسن مأمون- رحمه الله- 
عن اإلخوان قال فيه: "وإذا كان القائمون على 

أمر هذه المنظمات قد استطاعوا أن يشوهوا 
تعاليم اإلسالم فى أفهام الناشئة، واستطاعوا 
حقائق  تغيير  على  بالمغريات  يحملوهم  أن 
وإلى  منه،  الضد  إلى  ينقلها  تغييًرا  اإلســالم 
النقيض من تعاليمه، فإن األزهر ال يسعه إال 

من  الحق  إلــى  ويردهم  ضاللهم،  يصوب  أن 
مبادئ القرآن والسنة المشرفة، وإن اإلسالم 
الذى يتجرون باسمه يصون حرمة المسلم فى 
الرسول صلى  قال  وقد  وعرضه،  وماله  دمه 
يشهد  مسلم  دم  يحل  "ال  وســلــم:  عليه  الله 

الــلــه"، وقــال: »مــن حمل علينا  إلــه إال  أن ال 
منا«،  فليس  غشنا  ومــن  منا،  فليس  السالح 
الــواحــدة  النفس  اغتيال  فــى  هــذا  ثبت  وإذا 
وترويع  البريئة  الجماعات  باغتيال  بالك  فما 
اآلمنين الوادعين، واالعتداء على المال العام، 

والمصالح المشتركة، والمرافق الحيوية التى 
يحيا بها الوطن وتعيش عليها األمة؟!".

كلمات الشيخ محمد السبكى
التقرير  أيضا  المهمة  الجهود  ضمن  من 
الذى أعده الشيخ محمد عبداللطيف السبكى 
الذى  األزهــر  فى  العلماء  كبار  جماعة  عضو 
سيد  كتاب  يقرأ  أن   1965 عــام  منه  ُطلب 
قطب "معالم فى الطريق"، فقرأ هذا الكتاب 
ا حيث قال نصا "ألول نظرة  وكتب تقريًرا مهّمً
فى الكتاب يدرك القارئ أن موضوعه: الدعوة 
إلى اإلسالم، ولكن أسلوبه أسلوب استفزازى، 
الدينية،  مشاعره  ج  يهيِّ بما  الــقــارئ  يفاجأ 
وخاصة إذا كان من الشباب أو البسطاء، الذين 
يندفعون فى غير روية إلى دعوة الداعى باسم 
إليهم من أحداث،  لون ما يوحى  ويتقبَّ الدين، 
لوجه  الخالصة  الحق  دعــوة  أنها  ويحسبون 
الجنة وهكذا  إلى  بها سبيل  األخذ  وأن  الله، 
من  الشباب  طائفة  اإلخــوان  جماعة  يستغل 
يكونوا  لكى  الحماسة  يثيروا عندهم  أن  أجل 

ضد المجتمع والدولة والمسلمين".

شهادة عبد العزيز كامل
مهمة  شــهــادة  أيــضــا  التقرير  هــذا  شمل 
أقطاب  أحــد  كــامــل،  الــعــزيــز  عبد  للدكتور 
اإلخــوان، لكنه انسلخ عنهم بعد ذلك، والذى 
أكد فى مذكراته تحت عنوان: "دم الخازندار" 
يتبناه:  الــذى  الموقف  عــن  أفصحت  والــتــى 
"سألت البنا بعد اغتيال الخازندار قائاًل: هل 
أصدرت فضيلتكم أمًرا صريًحا لعبدالرحمن 
السندى بهذا الحادث؟ قال البنا ال: وال أتحمل 
للسندى،  نفسه  الــســؤال  ووجــه  المسئولية، 
أحمل  وال  البنا،  من  األمر  تلقيت  نعم  فقال: 
وال  لك،  أقل  لم  أنا  البنا:  فقال  المسئولية، 
من  منى  ما صدر  كل  وأن  المسئولية،  أحمل 
نخلص  »لــو  أو  منه«  يخلصنا  ربنا  )»لــو  قــول 
ال  معنى  منه«(،  يخلصنا  واحــد  »لو  أو  منه«، 
قلت،  أنت  السندى:  فرد  األمنية،  عن  يخرج 
دم  من  منهما  كل  ويتبرأ  المسئولية،  وتحمل 
الخازندار، وجاءت فرصة قابلت فيها األستاذ 
أحد  شقيق  الحافظ  عبد  صــالح  المحامى 
ناقًما  الحافظ فوجدته  المتهمين حسن عبد 
على اإلخوان أشد النقمة، وقد مست القضية 
شرف المهنة التى يعمل فيها، والعدوان على 

القضاء الذى يقف أمامه".
التقرير  فى  ضمت  المصرية  اإلفتاء  دار 
"التأسلم  بــعــنــوان:  ــة  دراســ أيــضــا  الــمــطــول 
فشل  لعوامل  تحليلية  ــة  دراسـ الــســيــاســى.. 
الماضى  فى  لإلسالم  السياسى  االستغالل 
والحاضر" وانتهى هذا التقرير إلى أن حسن 
عن  امتنع  عندما  البناء  فــكــرة  رفــض  البنا 
القوانين،  يَر جدوى  ولم  أحزاب  فى  الدخول 
غير  اإلسالم  فى  الحزبية  التعددية  أن  ورأى 
صحيحة، وينظر إليها على أنها تعددية تؤثر 
الذى جعل  األمر  وهو  اإلســالم،  على حقيقة 
دار اإلفتاء تقول فى نهاية تقريرها إن جماعة 
الدين  تريد  التى  المجموعات  من  اإلخـــوان 
السياسية  المناصب  ــى  إل لــلــوصــول  وسيلة 

فحسب.

باألرقام.. األوقاف تفضح أكاذيب اجلماعة اإلرهابية 

فتوى آمنة نصير توحد األزهر واإلفتاء

»داعش« يعاود نشاطه اإلجرامى حول العالم

رعب بني اخلاليا اإلرهابية النائمة فى مصر

البرلمانية  النائبة  نصير  آمنة  أصبحت 
السابقة وأستاذة والفلسفة بجامعة األزهر 
فى مهب الريح بسبب تصريحاتها األخيرة 
المسلمة  زواج  جواز  حول  للجدل  المثيرة 
من غير المسلم بالمخالفة ألصول الشريعة 
اإلسالمية زاعمة أنه ال يوجد نص شرعى 
إلى دعمها  إشــارة  ــزواج، هذا فى  ال يحرم 
كان  مما  الصدد،  هذا  فى  تونس  خطوات 
سبًبا فى وجود موجة غضب أزهرية كبرى 
عليها وصلت إلى حد المطالبة بمحاكمتها 
شكوى  تــقــديــم  ــل  ب منصبها  مــن  وعــزلــهــا 
ظهورها  لمنع  لــإلعــالم  األعــلــى  للمجلس 
فى  الفضائيات  شاشات  على  أخــرى  مــرة 
ظل استمرارها فى فتاواها المثيرة للجدل 
داعى  ال  كبيرة  ــات  أزم فى  تتسبب  والتى 

منها فى الوقت الراهن.
وبسبب هذه الفتوى، تداول علماء األزهر 
التواصل  مــواقــع  على  وطــالبــه  الــشــريــف 
أحمد  الشيخ  فتوى  المختلفة  االجتماعى 
زواج  بشأن  الشريف  األزهــر  شيخ  الطيب 
المسلمة من غير المسلم، حيث قال الطيب 
ا: الزواج فى اإلسالم ليس عقًدا  فيها نّصً
ا كما هو الحال عندكم، بل هو رباط  مدنًيّ
دينى يقوم على المودة بين طرفيه، والمسلم 
يتزوج من غير المسلمة كالمسيحية مثاًل؛ 
ألنه يؤمن بعيسى عليه السالم، فهو شرط 
الكتمال إيمانه، كما أن ديننا يأمر المسلم 
أداء  مــن  المسلمة  غير  زوجــتــه  بتمكين 
الذهاب  منعها من  له  وليس  دينها،  شعائر 

من  ــزوج  الـ ويمنع  للعبادة،  كنيستها  ــى  إل
إهانة مقدساتها؛ ألنه يؤمن بها؛ ولذا فإن 
من  المسلم  زواج  فى  مفقودة  غير  المودة 
من  المسلمة  زواج  بخالف  المسلمة،  غير 
غير المسلم، فهو ال يؤمن برسولنا محمد، 
المسلمة-  زوجته  بتمكين  يأمره  ال  ودينه 
أو  اإلســالم  شعائر  أداء  من  تزوجها-  إن 
احترام مقدساتها؛ ألن اإلسالم الحق على 
احترام  بعدم  يؤذيها  فهو  ولذا  المسيحية؛ 
دينها والتعرض لرسولها ومقدساتها، ولذا 
المسلمة من  زواج  المودة مفقودة فى  فإن 

غير المسلم؛ ولذا منعها اإلسالم.
الطيب  أحمد  للشيخ  المنسوبة  الكلمة 
لم  حيث   2016 عــام  ــارس  م فــى  تاريخها 
آمنة نصير بشكل  الطيب على  الشيخ  يرد 
اإلفــتــاء  دار  فعلته  مــا  عكس  على  خــاص 
عبر  مــطــوال  ردا  نــشــرت  الــتــى  المصرية 
ما  على  فيسبوك  على  الرسمية  صفحتها 
"ال  إنه  ا:  نّصً قال  حيث  نصير  آمنة  قالته 
المسلم  غير  من  تتزوج  أن  للمسلمة  يجوز 
وهذا الحكم الشرعى قطعى ويشكل جزءا 
من هوية اإلسالم والعلة األساس فى هذه 
معقولية  عــدم  بمعنى  تعبدية،  المسألة 
من  شـــىٌء  ــك  ذل بعد  تجلّى  ــإن  ف المعنى، 
ِعلَل  ال  ِحــكـَـٌم  فهى  التحريم  هــذا  أسباب 
ــه أمــٌر إلهى وســرٌّ  واألصـــل فــى الـــزواج أن
مقدس، وصفه ربنا تبارك وتعالى بالميثاق 
الغليظ، فقال تعالى: )َوأََخْذَن ِمْنكُْم ِميَثاًقا 

َغِليًظا( النساء: 21.

من  نشاطه  اإلرهابى  داعــش  تنظيم  واصــل 
جديد وكأنه عاد من الموت ليطل بوجهه القبيح 
مرة أخرى على العالم مهددا أمنه وأمانه بعد 
أن توقع الجميع انتهاء التنظيم تماما بعد مقتل 

زعيمه أبو بكر البغدادى.
وأصابع  العالم  إرهابيتان شهدهما  حادثتان 
اإلرهــابــى،  داعــش  تنظيم  االتــهــام تشير حــول 
أوالهــمــا فــى ألــمــانــيــا حــيــث قــامــت الشرطة 
األلمانية باعتقال شخص بعد حادث طعن لعدة 
أشخاص فى بلدة اوبيرهاوزن غرب ألمانيا دون 
أن توضح سبب عملية الطعن التى كانت سبًبا 
بليغة من  فى أن يصاب عدة أشخاص بجروح 
قبل شخص لم تحدد هويته وقتها، وقد أصيب 
يتلقون  وجميعهم  العملية  هــذه  فى  ضحايا   5

العالج.
ومنذ ساعات قللية أعلنت الواليات المتحدة 
األمريكية إصابة عدد من األشخاص إثر إطالق 
نار فى أحد المراكز التجارية بمقاطعة واوتوسا 
العملية  هذه  أن  تردد  وقد  ويسكونسن،  بوالية 
جميعها  ولكن   8 إصابة  فى  تسببت  اإلرهابية 
المصابين  كل  ويخضع  خطيرة،  إصابات  ليس 

للعالج فى أحد المستشفيات األمريكية.
األيــام  فى  عانتا  أيضا  والسعودية  فرنسا 
الماضية من هجمات إرهابية فهل عاد تنظيم 
داعش اإلرهابى حقا؟، يجيب عن هذا السؤال 
فى  قــال  الــذى  سلطان  السيد  أحمد  الباحث 

أكتوبر  مــن   19 فــى  ــه:  ل صحفية  تصريحات 
على  سيركز  داعــش  تنظيم  إن  قلت  الماضى، 
وبعض  السعودية  العربية  المملكة  استهداف 
باإلضافة  وألمانيا  كفرنسا  األوروبــيــة  ــدول  ال
بدا  وقــدا  المقبلة،  الفترة  خــالل  أمريكا  إلــى 
ولم  اإلعالمى،  خطابه  ثنايا  من  واضًحا  ذلك 

تكد األيام تمضى، حتى نفذت خالياه هجوما 
بجانب  جــدة  بمدينة  الــخــواجــات  مقبرة  فــى 
وأمريكا وطعن  نار فى فرنسا  عمليات إطالق 
فى ألمانيا، فى تطبيق عملى لدعوات متحدثه 
أن  ُيحتمل  الــذى  القرشى  المهاجر  أبوحمزة 

يكون سعودى الجنسية.

لـ»النهار«  الخاصة  تصريحاته  فى  وأضــاف 
قائال: أبعاد وتداعيات الهجوم تكشف عن جزء 
فقط من وميض الجمر المستتر تحت الرماد، 
شبكة  بوجود  ضمنيا  اعترف  التنظيم  إن  إذ 
العالم،  دول  بعض  داخــل  عناصره  من  فاعلة 
اإلعـــداد  عالية  يــبــدو  مــا  على  الشبكة  وهـــذه 
باستهداف  لها  سمح  الــذى  بالقدر  والتدريب 
العديد من األهداف القوية، بل إن األمر أبعد 
من ذلك، فالتنظيم يعى جيدا أن مجموعته التى 
إيثاره  لكن  بالتأكيد،  ستنكشف  الهجوم  نفذت 
شن الهجوم فى هذا التوقيت مرتبط بالمكاسب 
تستثمر  أن  تأمل  التى  قيادته  لــدى  المتوقعة 
معينة  فئات  لدى  الموجود  الغضب  من  بعًضا 

على السياسة العالمية الحالية.
وبتقديرى  قائال:  تصريحاته  فى  واستطرد 
لم يكن التنظيم ليجازف بشبكة من جنوده فى 
تفوق  أكبر  فائدة  ينتظر  وهو  إال  التوقيت  هذا 
خسارته لتلك الشبكة، فهو ينظر لهذه الهجمات 
فى  تجعله  احتفائية  نظرة  ا(  نسبّيً )البسيطة 
نظره أفضل من عشرات المفخخات وسالسل 
الغزوات وخاصة بعد األنباء العديدة التى تؤكد 
البغدادى  بكر  أبو  زعيمه  بنهاية  التنظيم  نهاية 
عليها  يسيطر  كان  التى  المناطق  كل  وخسارة 
هذه  مثل  أن  لكم  ــد  وأؤك وســوريــا،  العراق  فى 
أكثر  وستستمر  األخــيــرة  تكون  لــن  الهجمات 

وأكثر فى الفترة المقبلة.

فى 1 نوفمبر الجارى، أعلن مجلس النواب المصرى الموافقة على 
مشروع القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى 
للموظف إلى مجلس الدولة، وذلك بعد موافقة المجلس على مجموع 
الخاليا  أرعبت  بنود جديدة  عدة  الجديد  القانون  تضمن  وقد  مواده، 
النائمة لجماعة اإلخوان اإلرهابية الموجودة فى الجهاز اإلدارى للدولة 
والهادفة لتعطيل مسار الخير والنهضة لمصر دعًما للجماعة اإلرهابية 

ومحاولة إلبطاء خطوات الرئيس السيسى فى النهوض بالوطن.
ما  اإلرهابية  الجماعة  أرعبت  التى  القانونية  البنود  ضمن  ومــن 
جاء فى مشروع القانون الموافق عليه من مجلس النواب والذى نصه 
كالتالى: "أّنه لما كان العمل بالجهات التابعة للدولة ال يصح أن يكون 
مسرحا لعرض اآلراء واألفكار المتطرفة، وساحة لالستقطاب الفكرى 
وبيئة خصبة تستغلها الجماعات اإلرهابية لتجنيد أتباعها، مع ما يشكله 

إبعاد  يستلزم  بما  والمجتمع،  العام  الصالح  على  داهم  ذلك من خطر 
بالجهات  العمل  عن  اإلرهابية  للجماعات  فكرّيًا  المنتمين  الموظفين 
من  هـ  بالبند   1 المادة  فى  جاء  الكالم  لهذا  ووفًقا  للدولة"،  التابعة 
التأديبى،  الطريق  بغير  الموظفين  القانون حالة جديدة ألحوال فصل 
وهى حالة من يدرج منهم على قوائم اإلرهابيين، وفقا للقانون رقم 8 
لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات اإلرهابية واإلرهابيين، إذ 
إّن إدراج الشخص على قوائم اإلرهابيين بقرار من السلطات القضائية 
أمن  على  خطورته  اللزوم  بحكم  يقتضى  إليه،  المشار  للقانون  وفقا 
منه  للدولة  التابعة  المؤسسات  تخليص  ويستوجب  وسالمتها،  الدولة 

طيلة فترة اإلدراج.
وفى ضوء هذه التعديالت، تداولت تقارير صحفية بدء الدولة فى 
خاليا  عن  للكشف  بالدولة  الموظفين  كل  وفحص  فرز  إعــادة  عملية 

الدولة  ضــد  لتحريضها  تماما  وفصلها  اإلرهــابــيــة  ــوان  اإلخـ جماعة 
وزارة  االتجاه  هذا  فى  تحركت  التى  الــوزارات  أولى  وكانت  المصرية، 
األوقاف المصرية بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة حيث قام مؤخرا 
بإنهاء خدمة إمام وخطيب بمديرية أوقاف الدقهلية، وقد تردد داخل 
االنتماءات  ذات  المشايخ  أحد  أنه  وهو  فصله  سبب  الــوزارة  جنبات 
السلفية بالمنصورة، ويقوم بالتدريس أون الين بجامعة إسالمية مفتوحة 
بأمريكا، يديرها عدد من اإلخوان بالمخالفة لتعليمات وزارة األوقاف 

بمنع المشاركة فى أى محافل تدريس أو ندوات دون إذن الوزارة.
انتماءات سياسية  أى  أئمتها من  لها منع  بيان  الــوزارة فى  وأكــدت 
ورفض أى تعامل مع تلك الجماعة اإلرهابية أو االنضمام لها أو تبنى 
فكر  لصاحب  األوقــاف  وزارة  فى  مكان  ال  أنه  على  مشددة  أفكارها 

متطرف، أو منتٍم ألى جماعة متطرفة. 

دار اإلفتاء توثق إجرام اإلخوان

واصلت جماعة اإلخوان اإلرهابية عبر قنواتها محاولة 
قيام  وبهتانا  وزورا  كذبا  بالزعم  المسلمين  استفزاز 
مصر  فى  المساجد  بهدم  السيسى  الفتاح  عبد  الرئيس 

بحجة وجود مشاريع كبرى وفى المقابل يبنى الكنائس.
لها  بيان  فى  باألرقام  ردت  المصرية  األوقــاف  وزارة 
هذا  األوقــاف،  وزارة  افتتحت  حيث  األكذوبة،  هذه  على 
افتتاحه فى  تم  ما  إجمالى  ليصل  األسبوع 49 مسجدا، 
الجمهورية  مستوى  على  مسجد   )501( فقط  يوًما   81
وبعمارة غير مسبوقة. وقالت الوزارة فى بيانها الرسمى: 
إن األمر ال يقف عند تشييد المساجد مبًنى فقط, إنما 
يأتى االهتمام بها صيانة ونظافة، وإعداًدا متميًزا لألئمة 

العاملين بها قصد نشر الفكر اإلسالمى الوسطى الرشيد 
وقطع  التطرف،  من  ومجتمعنا  وشبابنا  أبنائنا  وتحصين 
دابر المتطرفين من أى سيطرة على بيوت الله )عز وجل(.
اإللكترونى  موقعها  عبر  األوقــاف  وزارة  نشرت  وقد 
أسماء المساجد المقرر افتتاحها يوم الجمعة فى أكثر من 
محافظة على رأسها أسيوط والدقهلية والبحيرة والفيوم.
وزارة األوقاف لم تكتف فقط بالحديث عن المساجد 
الجماعة  بناؤها فى هذا األسبوع بل ردت على  تم  التى 
ــدت فى  ــ اإلرهــابــيــة بــشــكــل إحــصــائــى مــمــيــز حــيــث أك
مختار  محمد  الدكتور  الوزير  لسان  على  لها  تصريحات 
 6 خــالل  المساجد  عمارة  فى  إنــجــازه  تم  ما  أن  جمعة 

سنوات فى عهد الرئيس السيسى، كان غير مسبوق فى 
ا: ويكفى أن نعلم أّن ما أنشئ إنشاء  تاريخ مصر، وقال نّصً
تم  ما  وأّن  مسجد،   1200 تجاوز  سنوات   6 فى  جديًدا 
إحالله وتجديده وصيانته تجاوز 3600 مسجد"، مشيرا 
إلى أن المساجد الجديدة تعد مفخرة فى مجال العمارة 
فى  الشيخ  شرم  بمدينة  الصحابة  كمسجد  اإلسالمية، 
جنوب سيناء، الذى أضحى قبلة للسائحين وكل قاصدى 
اإلدارية  بالعاصمة  العليم  الفتاح  ومسجد  سيناء،  جنوب 
الجديدة، ومسجد الماسة بمدينة العلمين، ومسجد الحق 
المبين بمدينة الطور، وعشرات بل مئات المساجد التى 

صار كل منها أيقونة فى مجال العمارة اإلسالمية.

مجموعة من كبار علماء االزهر الشريف يكتبون بياناً ضد الجماعة 
قالوا فيه: »وقد ابتلى المسلمون فى عصورهم المختلفة بمن أخذوا 

المبادئ اإلسالمية على غير وجهها الصحيح

د،عبد العزيز كامل أحد 
أقطاب اإلخوان، لكنه انسلخ 
عنهم بعد ذلك أكد أن البنا 

قد تبرأ من دم الخازندار 
بقوله لم اصدر األمر وال 

أتحمل مسئوليته

اإلمام المراغى يطالب رئيس 
الوزراء أحمد ماهر بحل الجماعة

1954

1965

1954

1965
الشيخ محمد عبد اللطيف السبكي 
ينتقد كتاب سيد قطب »معالم في 
الطريق« ويصف الكتاب بأن اسلوبه 

أسلوب استفزازى
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منظمة الصحة العاملية: أدوية املناعة والفيتامينات ال حتمى من الوباء

خبراء: محاوالت عزل األعمدة غير مجدية.. وعلى الوزارة إيجاد حلول عملية 

إيمان الشعراوي N

احترس..التكالب على أدوية كورونا.. جرمية فى حق املرضى
 أعمدة اإلنارة فى الشتاء مصائد للموت

إيمان الشعر اوى Nإيمان الشعر اوى N

حياة أطفالنا فى خطر ..واجلانى أتوبيس مدرسة

أعضاء  من  عدد  شدد  السياق،  هذا  وفى 
تحليل  إجـــراء  ضـــرورة  على  الــنــواب  مجلس 
الــمــدارس،  أتــوبــيــســات  لسائقى  مــخــدرات 
الفتين إلى أن الهدف هو الحفاظ على أرواح 
األطفال من وقوع أى حوادث نتيجة عدم وعى 
الرخصة  ضــرورة سحب  عن  فضًل  السائق، 
المخدرات،  تعاطيه  ثبوت  حــال  السائق  من 
شهادة  وجــود  حــال  إال  لــه  إرجاعها  يتم  وال 
صحية موثقة من وزارة الصحة بتعافيه تماًما، 
إلى  إضافة  السائقين  على  الــدورى  والكشف 
المرورية  اللجان  عبر  مفاجئ  كشف  إجــراء 

لحماية أرواح أطفال المدارس.
لجنة  عضو  العل،  أبو  أيمن  الدكتور  أكد 
الدورى  الكشف  أن  النواب،  بمجلس  الصحة 
تحليلت  وخاصة  األتوبيسات  سائقى  على 
المخدرات وذلك بعد توالى حوادث أتوبيسات 
المدارس بالطرق خلل الفترة الماضية- أمر 

مهم.
األخيرة  اآلونــة  فى  أنــه  أبوالعل  وأضــاف 
بسبب  المدارس  أتوبيسات  حــوادث  ازدادت 
والقيادة  الزائدة  والسرعة  المتهورة  القيادة 
تأثير المخدر من بعض السائقين وهو  تحت 
ما ترتب عليه جرائم ترتكب فى حق الطفولة 
ومصابين  ضحايا  بين  منهم  العديد  وسقوط 
فى حوادث ال ذنب لهم بها حيث إنهم يدفعون 

ثمن اإلهمال.
من  الحالة  هــذه  أن  إلــى  أبوالعل  وأشـــار 
إجراءات صارمة  اتخاذ  تتطلب  االلتزام  عدم 
أبنائنا من خلل حملت  للحفاظ على حياة 
الكشف عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقى 
اإلدارة  تعاون  خلل  من  المدارس  أتوبيسات 
المركزية لألمن بوزارة التربية والتعليم ووزارة 
الداخلية وكذلك إدارات المدارس، سواء فيما 
يتعلق بالكشف الدورى على السائقين والتأكد 

ذلك  يشغل  لمن  السلمة  فى  دورة  أخذ  من 
وتطبيق  المئات،  أرواح  عن  المسئول  المكان 
شروط األمان ألتوبيسات المدارس المتعارف 
عليها بالقانون من اشتراط وجود باب دخول 
وباب خروج وباب للطوارئ خلف التأكد من 
به  وجود  وعدم  وسلمته  األتوبيس  صلحية 
أى أعطال قد تتسبب فى الحوادث، فضًل عن 

تغليظ العقوبات على من يثبت إهماله.
ــح الــدكــتــور عــبــد الــرحــمــن نــاجــى،  وأوضــ
جامعة  التربية  بكلية  التدريس  هيئة  عضو 
المدارس  حافلت  حــوادث  أن  شمس،  عين 
ال يمكن تناولها بمعزل عن علقتها بمنظومة 
المواصلت والمرور والطرق من ناحية، ودور 
المدرسة من ناحية أخرى، فنحن نعلم الحالة 
التعامل مع  السلوكية المتردية لنا جميعا فى 
على  تحتوى  والتى  والطرق،  المرور  منظومة 
الكثير من المشكلت التى ال تخفى على أحد.

يتم  هل  التساؤل  من  البد  ناجى:  وأضــاف 
منح تراخيص القيادة وتجديدها وفقا لمعايير 
محددة  ترخيص  فئة  هناك  وهــل  حقيقية؟ 

لسائقى حافلت المدارس، فلبد فى النهاية 
دون  حافلة  كسائق  معه  التعامل  عــدم  مــن 
التى  االستثنائية  النفسية  العوامل  مــراعــاة 
يعمل فى كنفها، مع مراعاة اختبارات الثبات 
وجود  ظل  فى  األداء  فى  والتحكم  االنفعالى 

أطفال يلعبون ويصرخون طوال الوقت، بحكم 
يجدى  ال  والذين  والنفسى  العمرى  تكوينهم 

معهم محاوالت السيطرة غالًبا.
للثبات  اخــتــبــارات  وكــذلــك البــد مــن عمل 
فى ظل ضغط  األداء  فى  والتحكم  االنفعالى 

عامل الوقت على السائق ألنه ملتزم بالوصول 
يتعرض  وقد  محدد  موعد  فى  المدرسة  إلى 
لعقوبة ما إذا ما وصل متأخًرا، وعلى الجانب 
بالتأكيد  المدرسة  اهتمام  مــن  البــد  اآلخــر 
أولــويــة،  بصفة  أمنين  األطــفــال  وصــول  على 

مثل  أخرى  أولويات  أية  أمامها  تتضاءل  وأن 
أو تمارس ضغًطا على  الموعد،  الوصول فى 
الطريق  مخاطر  مطرقة  بين  وتتركه  السائق 

وسندان عدم التأخر على الموعد.
عين  جامعة  التربية  بكلية  األستاذ  وتابع   
حافلت  الــمــدارس  توفير  مــن  البــد  شمس: 
عوامل  بها  وتتوافر  لألطفال  وملئمة  آمنة 
مــرورى  لفحص  وتخضع  والــســلمــة،  األمــن 
الحافلت،  تلك  عمل  طبيعة  يــراعــى  دقيق 
بحملت  الــمــرور  وإدارات  المدرسة  وتــقــوم 
بطبيعة  الــمــدارس،  حافلت  لسائقى  توعية 
على  والتأكيد  به  يقومون  الــذى  الهام  الــدور 
سلمة األطفال كأولوية أولى ووحيدة، وكذلك 
ممارسة المدرسة دورها فى الرقابة والمتابعة 
وإلـــزام  اليومية،  رحلتهم  أثــنــاء  للسائقين 
من  الحديثة  التكنولوجيا  بتفعيل  الــمــدارس 
حيث استخدام أجهزة تتبع الحافلت الخاصة 
وفى  السائقين  وأداء  السرعات  ومتابعة  بها، 
حالة وجود سلوك الفت يتم التدخل فى الحال 
نقطة  أقــرب  إبــلغ  أو  السائق  مع  بالتواصل 
شرطة للتوجه إليه مباشرة وتقديم المساعدة، 
تحاليل  ــراء  إجـ خــلل  مــن  عليه  الــرقــابــة  أو 

تكشف مدى تعاطيه مواد مخدرة مثل.
الشورى،  نجاح  محمد  النائب  معه  واتفق 
عضو مجلس النواب، الذى شدد على ضرورة 
لسائقى  لــلــمــخــدرات  دورى  تحليل  ــراء  إجــ
على  للحفاظ  وذلـــك  الــمــدارس  أتــوبــيــســات 
تعرض  حــوادث  أيــة  وقــوع  من  األطفال  حياة 
أرواحهم للخطر، مبيًنا ضرورة تأهيل سائقى 
بالدولة  العاملين  وجميع  األطفال  أتوبيسات 
نفسى  إعــداد  دورات  وإجــراء  بعملهم  للقيام 
وذهنى لهم للحصول على عمل جاد وتحقيق 

االرتقاء بهم.
وأوضح الشورى أن المخدرات تمثل تهديدا 
إجراء  ضــرورة  على  مشددا  للمجتمع،  كبيرا 
األطــفــال،  أتوبيسات  لسائقى  دورى  تحليل 
ــة للقضاء  ــدول ال وتــوحــيــد جــهــود مــؤســســات 
جميع  وإخضاع  المنتشرة  الظاهرة  هذه  على 
العاملين بالدولة لتحليل المخدرات وفصل من 

يثبت تعاطيه لها.

على ضــرورة  الخبراء  مــن  عــدد  شــدد 
ــمـــلت تــوعــيــة لــلــمــواطــنــيــن  إطـــــلق حـ
ــة  األدوي شــراء  على  التكالب  عــدم  بشأن 
ادويــة  من  وغيرها  الحيوية  والمضادات 
ــا،  الــمــنــاعــة لــلــوقــايــة مــن فــيــروس كــورون
المرضى  من  العديد  هناك  أن  موضحين 
الذين يعتمدون على أدوية المناعة وغيرها 
بشكل كبير، وتكالب المواطنين على شراء 
هذه األدوية سوف يسبب نقصا كبيرا فى 
الــســوق مما يــؤدى إلــى عــدم تــوافــر هذه 
خطرا  ويشكل  الصيدليات  داخل  األدويــة 
أن  إلــى  مشيرين  الــمــرضــى،  صحة  على 
مناعة اإلنسان الطبيعى ال تحتاج إلى دواء 
المصاب  اإلنسان  مناعة  بعكس  لتقويتها 
التى تأثرت بالمرض وأصبحت تحتاج إلى 
دليل  خير  وذلــك  تساندها،  إضافية  قــوة 
على عدم جدوى أدوية المناعة مع اإلنسان 

الطبيعى الذى ال يشكو من مرض.
بركات،  فايز  النائب  حــذر  جانبه،  من 
إقبال  تــزايــد  مــن  ــنــواب،  ال مجلس  عضو 
الفيتامينات  أدوية  شراء  على  المواطنين 
خاصة فيتامين سى بشكل مبالغ فيه، ظًنا 
بفيروس  اإلصابة  من  تحميهم  أنها  منهم 
غير  التكالب  هــذا  أن  موضًحا  كــورونــا، 
من  الفيتامينات  نقص  فى  تسبب  المبرر 
تستغل  ســوداء  ســوق  وظهور  الصيدليات 
حاجة المواطنين وتبيع بأسعار مضاعفة.

ــات إلـــى وجـــود أزمـــة فى  ــرك ــار ب وأشــ
منتجات القطاع الخاص، ما يتطلب تدخل 
إنتاجه  العام  القطاع  ليزيد  الصحة  وزارة 
من األدوية، فيما حمل مسئولين فى وزارة 
ــة،  األدوي اختفاء  عن  المسئولية  الصحة 
المصابين  احــتــيــاجــات  بتوفير  وطــالــب 
المعزولين منزلًيا، ممن يعانون عدم توافر 
بعض  واستغلل  الصيدليات،  فى  األدوية 
السلسل الكبرى لألزمة فى البيع بأسعار 

مبالغ فيها.
بزيادة  اإلعــلم  وسائل  النائب،  وطالب 
ال  الفيتامينات  هذه  أن  والتوضيح  الوعى 
تقى من فيروس كورونا وأن شراء األدوية 
وتخزينها يعطى فرصة لمعدومى الضمير 

الستغلل حاجة المواطنين والبيع بأسعار 
مضاعفة.

عضو  مرشد،  مجدى  الدكتور  وشــدد 
عدم  على  النواب،  بمجلس  الصحة  لجنة 
التكالب على شراء أدوية بروتوكلت علج 
يتسبب  ــر  األم هــذا  أن  موضًحا  كــورونــا، 
المرضى  داع ويحرم  بدون  أزمة  فى خلق 
الخطرة  الحاالت  خاصة  كورونا  بفيروس 

من الحصول على العلج .
واقــتــرح عــدم صــرف األدويـــة الخاصة 
مؤكًدا  طبية،  روشتة  بــدون  كورونا  بعلج 
أنه مع الحديث عن موجة ثانية للفيروس 
نقص  هناك  أصبح  الشتاء  ودخــول فصل 
ــادة  ــ ــاء فــى بــعــض األصـــنـــاف وزي ــف واخــت
البعض  وعــى  عــدم  بسبب  ــار  األســع فــى 
واندفاعهم بشكل جنونى على شراء هذه 

األدوية .
وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية 
ال  والفيتامينات  المناعة  أدويــة  أن  أكدت 
لذلك  كورونا،  بفيروس  اإلصابة  من  تقى 
انتظارًا  البعض  قبل  مــن  تخزينها  فــإن 
نقصها  إلى  يؤدى  إليها،  االحتياج  لساعة 
مشدًدا  الصيدليات،  داخل  كبيرة  بصورة 
بخطورة  المواطنين  توعية  ضــرورة  على 
ذلك فضًل عن توعيتهم بوجود العديد من 
الطرق األخرى لتقوية المناعة على رأسها 
تناول األطعمة التى تحتوى على فيتامينات 

ومعادن.

األمطار  الشتاء وسقوط  قدوم فصل  مع 
فى  ــارة  اإلنـ أعــمــدة  مشكلة  تظهر  الغزيرة 
الشوارع بسبب تزايد حوادث وفاة المواطنين 
بعد تلمسهم مع األعمدة  بالكهرباء  صعًقا 

الكهربائية اثناء األمطار.
المواطنين  بعض  قيام  من  الرغم  وعلى 
بلستيكية  بأكياس  ــارة  اإلن أعمدة  بتغليف 
حتى  منها،  الكهرباء  لعزل  لحام،  وأشرطة 
ورغــم  الكهربائى  للصعق  أحــد  يتعرض  ال 
تعدد تلك المبادرات إال أن خبراء الكهرباء 
يؤكدون عدم جدواها وأنها ليست حًل، على 
البعض  لجهل  ــرارًا  أضـ تسبب  قد  العكس 
أو  العمود  جوار  إلى  يمرون  وبالتالى  بذلك 

يلمسونه دون حذر ويتعرضون للصعق.
الــكــدوانــى، عضو  يحيى  الــنــائــب  ووجـــه 
ــن الــنــصــائــح  ــواب، عـــــددا مـ ــ ــن ــ مــجــلــس ال
وسوء  األمطار  تساقط  بسبب  للمواطنين 

األحوال الجوية خلل األيام المقبلة.
المواطنين  التزام  أهمية  الكدوانى  وأكد 
أنفسهم  على  للحفاظ  الوقائية  باالجراءات 
مــن خطر ســقــوط االمــطــار واالبــتــعــاد عن 
التنفيذية  االجهزة  مطالبا  اإلنــارة،  اعمدة 
وقت  أســرع  فــى  لجنة  بتشكيل  المختصة 
جميع  على  المرور  الرئيسية  مهمتها  تكون 
ــراءات  االجــ التــخــاذ  الكهربائية  األعــمــدة 
من  والتأكد  األعمدة  هذه  لتأمين  اللزمة 
بها  مكشوفة  أسلك  وجود  وعدم  سلمتها 
للمواطنين  الوفاة  حاالت  غالبية  ان  خاصة 
السابقة  بالفترات  االمــطــار  سقوط  خــلل 
لــوجــود  الــكــهــربــائــى  الــصــعــق  كــانــت بسبب 

أسلك مكشوفة بهذه األعمدة.
وطالب النائب محمد إسماعيل، بإصدار 
تكليفات واضحة وحاسمة لمسئولى الكهرباء 
الــشــركــات  جميع  عــلــى  الــتــأكــيــد  بمتابعة 
باتخاذ كافة اإلجراءات اللزمة لرفع درجة 
االستعداد القصوى بكافة القطاعات التابعة 
وتوفير  بالدولة  الجهات  كافة  مع  والتنسيق 
التشغيل  يضمن  بــمــا  ــدعــم  ال ســبــل  كــافــة 

التغذية  لتأمين  الكهربائية  للشبكة  اآلمــن 
والرفع،  الصرف  لكافة محطات  الكهربائية 
بمصدرى  مــغــذاة  تكون  أن  على  والتأكيد 
تغذية مختلفين ويعملن بكفاءة طوال الوقت 
وتوفير الدعم اللزم لكافة الجهات المعنية 
أو  غزيرة  أمطار  حــدوث  حالة  فى  بالدولة 

سيول.
ــن االجـــهـــزة  ــل مـ ــب إســمــاعــي ــمــا طــل  ك
التنفيذية المختصة تشكيل لجنة وفى أسرع 
على  المرور  الرئيسية  مهمتها  تكون  وقــت 
جميع األعمدة الكهربائية التخاذ االجراءات 
من  والتأكد  األعمدة  هذه  لتأمين  اللزمة 
بها  مكشوفة  أسلك  وجود  وعدم  سلمتها 
للمواطنين  الوفاة  حاالت  غالبية  أن  خاصة 
الصعق  كانت بسبب  األمطار  خلل سقوط 
بهذه  مكشوفة  أســلك  لــوجــود  الكهربائى 

األعمدة.
محمد  للدكتور  التحية  إسماعيل  ووجــه 
شاكر وزير الكهرباء والطاقة على اإلجراءات 
مخاطر  لمواجهة  الــــوزارة  وضعتها  الــتــى 
جميع  مــراجــعــة  مقدمتها  وفـــى  األمــطــار 
الصرف  بمحطات  الكهربائية  التوصيلت 
صلحيتها  مــن  والــتــأكــد  والــرفــع  الصحى 

وكفاءتها وذلك طبًقا لألصول الفنية السليمة 
منسوب  رفع  من  والتأكد  المصرى  والكود 
غرف المحوالت واألكشاك ولوحات التوزيع 
مناسب  بارتفاع  األرض  فوق مستوى سطح 
مع التأكد من ضمان أعلى مستويات العزل 
المحوالت  والغرف  األكشاك  بهذه  الخاصة 
مع توفير ماكينات شفط للمياه حال تسرب 
المياه بها، إضافة إلى رفع حاالت االستعداد 
للقصوى لفرق الصيانة والدعم بكافة إدارات 
وقطاعات الكهرباء وسرعة اتخاذ اللزم فى 

حال ورود أى بلغ أو شكوى بوجود عطل.
التام  االلــتــزام  المواطنين  جميع  وناشد 
بــهــذه االجــــراءات واالبــتــعــاد عــن المهمات 
وخاصة  سلمتهم  على  حرًصا  الكهربائية 
عند سوء األحوال الجوية لما يمثله ذلك من 
خطورة بالغة واالسراع فى االتصال بالخط 
الساخن )121( لإلبلغ عن أية أعطال على 
مستوى الجمهورية حتى تقوم فرق الطوارئ 
الكهربائية المجهزة للتعامل مع األعطال فى 

أسرع وقت ممكن.

خبراء: يجب إجراء 
كشف دورى وحتليل 

املخدرات على 
السائقني

أتوبيسات  حوادث  زيادة  بعد  األمور  أولياء  انتابت  الغضب  من  حالة 
المواد  وتعاطيهم  السائقين  بعض  وإهمال  استهتار  بسبب  المدارس 
حادثين  القاهرة  شهدت  الماضية  األيــام  فى  إنــه  حيث  المخدرة، 
لحافالت المدارس، األولى كانت فى ميدان الرماية بالجيزة والذى شهد 
 13 إصابة  عن  أسفر  المصرى،  المتحف  أمام  مدرسة  أتوبيس  انقالب 
بالقرب  الدائرى  الطريق  أعلى  كان  والثانى  األتوبيس،  ومشرفى  طفال 
من األوتوستراد، أدى إلصابة 4 أشخاص فى حادث انقالب األتوبيس، 
للمستشفى  نقلهم  وتم  مدرسية  رحلة  من  العودة  طريق  فى  كان  الذى 

لتلقى العالج.
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بسبب  الشيخ،  كفر  مدينة  مواطنى  انتابت  االرتياح  عدم  من  حالة 
الواقعة  الوسطى  الجزيرة  بهدم  الشيخ  بكفر  المحلية  الوحدة  قيام 
مرورا  الشيخ،  كفر  محكمة  مبنى  من  بداية  المتوازيين  الطريقين  بين 
قامت  حيث  الشرطة،  ببرج  وانتهاء  والتعليم،  والتربية  األمن  بمديريتى 
لألهالى  ومستفزة  غريبة  بطريقة  الجزيرة  هذه  بهدم  المحلية  الوحدة 
والتى كانت مساحتها 6 مترات وجعلها 4 مترات، فى الوقت الذى يريد 
األهالى أن تكون هذه الجزيرة مترين فقط، وذلك حتى يتسع الطريق 
من الجانبين، وحتى تسهل السيولة المرورية فى هذه المنطقة الحيوية 

المكتظة بالسيارات.
إننى  طبل:  أبو  قرية  أبناء  من  أحمد،  القادر  عبد  يقول  البداية  فى 
أوجه سؤال غريبا وعجيبا إلى اللواء جمال الدين محافظ كفر الشيخ، 
بأن أبناء المحافظة أصيبوا باالستياء والذهول الشديد، بسبب إهدار 
فى  الموجودة  الوسطى  بالجزيرة  متعمد  بشكل  تم  والذى  العام،  المال 
الشيخ  كفر  محكمة  مبنى  من  بداية  االتجاهين  من  الطريق  منتصف 
متر،   400 حوالى  وبطول  الشرطة  وبرج  والتعليم  التربيه  مديرية  حتى 
حيث أصبح عرضها حاليا بعد التعديل أربعة أمتار بعد أن كانت ستة 
أمتار، وطالب أبناء المحافظة أكثر من مرة بأن تكون مترين فقط من 
أجل توسعة الطريق من االتجاهين، والسماح للسيارات باالنتظار على 
جانبى الطريق، موضحا أن الوحدة المحلية للمدينة ضربت بهذا الشأن 
الوحدة  من  المجهود  فلماذا هذا  المواطنين،  وبرغبات  الحائط  عرض 
المحلية لمدينة كفر الشيخ الذى ضاع هباء منثورا بسبب سوء تنظيم من 
اإلدارة الهندسية الخاصة بالوحدة المحلية، وبعد ذلك نفاجأ بأن الجبل 
الشاهق الذى انتظرناه طويال تمخض فولد فأرا، فهل هذا يرضيك يا 

سيادة المحافظ؟!
يرى محمد اللواتى مدير عام بالضرائب العامة بكفر الشيخ، أن تكون 
هذه الجزيرة الموجودة بين الطريقين مترين فقط، وهذا بدوره سيؤدى 
إلى توسعة الطريق من الناحيتين، خاصة أن هذه المنطقة من المناطق 
السيارات  الشيخ، وبها عدد كبير من  والكبيرة فى مدينة كفر  الحيوية 
والتى تمر وتقف فى هذا المكان الموجود به عدد من األبراج السكنية 
الحكومية  والمصالح  المؤسسات  من  مجموعة  إلى  باإلضافة  الكبيرة، 
والتى يتردد عليها المئات من المواطنين من عواصم المحافظة األخرى 
بالذات  المكان  هــذا  أن  كما  الخاصة،  ومصالحهم  حوائجهم  لقضاء 
يعتبر شريانا حيويا فى مدينة كفر الشيخ والواجهة المشرفة لعاصمة 

المحافظة.
المحلية  الوحدة  به  تقوم  ما  "محام":  المحالوى  كامل  ويقول حسين 
بمدينة كفر الشيخ بتوسعة الجزيرة ما بين الطريقين فى هذه المنطقة 
الطريقين مترين  بين  أن تجعل  بها  العام، واألولــى  للمال  إهــدارا  يعتبر 
المنطقة،  هذه  فى  المرورية  السيولة  إلى  سيؤدى  وهذا  غير،  ال  فقط 
لذلك نطالب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والمسئولين 
فى الوحدة المحلية بإعادة النظر بشأن عدم زيادة هذا النهر الفاصل 

بين الطريقين، وهذا للصالح العام.

 2020 نوفمبر   19 الموافق  الخميس  يوم  الباكر  الصباح  فى 
ان أخفيها  تترقرق فى عينى واحاول  والدموع  وقفت مشدوها.. 
متأماًل هذا المنظر الالإنسانى وشديد األسى.. وانا أرى اآلالف 
من أصحاب المعاشات وكبار السن، وقد تعدى معظمهم السبعين 
عاما وبلغ العمر ببعضهم التسعين وقد يصل إلى المائة أو يزيد.. 
جميعهم يحاول بصعوبة شديدة صعود الساللم المعدودة لمبنى 
مجلس الدولة بالدقى.. فهم من تقوده عصاه قبل اقدامه ومنهم 
ملتزمين  وانتشروا  احفاده  او  بناته  او  أوالده  أحــد  صحبه  من 
باإلجراءات االحترازية.. فإذا بقاعات المجلس جميعها وصاالته 

ال تسعهم.
التى  المشروعة  حقوقهم  عــن  دفــاًعــا  جـــاءوا  جميًعا  هــؤالء 
اغتصبتها الحكومات الواحدة تلو األخرى لعشرات السنين ومنها 
القائمة اآلن.. حيث احترفت مختلف أساليب تعذيب األجيال التى 
حاربت من اجل استقالل هذا الوطن ودافعت عن ارضه وبرهنت 
بانتمائها عمال وجهدا انه ال هدف لها سوى صيانة كرامة وطنها 
وكل ما كانت تنتظره بعد عشرات السنين من البذل والعطاء.. ان 
تجد من يحنو عليها وهى تعيش سنوات عمرها األخيرة.. اال انه 
والحق يقال.. وجدت حكوماتها تقودها نحو الموت بال رحمة وال 
عدل.. ومستشارين معادين ما داموا يعيشون فى رغد ويحصلون 
فى نهاية كل شهر على مئات اآلالف من الجنيهات دون مجهود 
ويخضعون  قانوًنا  أو  دســتــورًا  يحترمون  ال  هم  يبذل..  حقيقى 
الشعب فى  كل تفكيرهم وما حصلوا عليه من علم على حساب 
اإلطاحة بأحكام القضاء وحتى تلك النهائية والباتة يضربون بها 
عرض الحائط متمسكين بمناصبهم منافقين لكل العصور يؤيدون 

لكل صاحب سلطة. 
يلتفون حول  ان يشاهدوا اآلالف وهم  أتمنى على هؤالء  كنت 
البدرى فرغلى ذلك المناضل ابن مصر األصيل، الذى حضر من 
بورسعيد رغم ظروف الوباء التى نعانى منها مثلما تعانى منه كل 
وغير  مدافعا صلبا عن حقوقهم  فيه  وجدوا  ألنهم  العالم  بلدان 
او  التنازالت  مستعد ومن معه مهما واجهوا من صعوبات تقديم 
المحكمة  لحكم  تخضع  بأن  بالحكومة  أدعــى  وكــان  االستسالم 
وبعد   2019/2/21 منذ  والصادر  والبات  النهائى  العليا  اإلدارية 
لنقابات  العام  االتــحــاد  قــاده  الــذى  النضال  من  خمس  سنوات 

أصحاب المعاشات دون ملل وال استسالم.
ان من شاهد وعاش أحداث الساعات منذ الثامنة صباًحا فى 
مجلس الدولة يوم الخميس 2020/11/19 كفيل به أن يعلو صوته 
لكل المسئولين: كفاكم ظلًما ألجيال صنعت تاريًخا تشهد به جميع 

دول العالم.

مشكالت عدة تعانى منها مراكز وقرى المنيا، ولكن بعضها يطفح 
على السطح وتنغص على المواطنين حياتهم اليومية، ففى مركز ملوى 
انتشرت وبصورة غير عادية الموتوسيكالت الصينية المرخصة وغير 
المرخصة حتى إنها باتت تعوق حركة المواطنين من كثرة ما تسببه 
من حوادث تعرض حياتهم للخطر، ناهيك عن استخدامها فى عمليات 

خطف الشنط من الفتيات والموظفات فى وضح النهار.
ويأتى "الحنطور" من ضمن المشكالت التى تعانى منها مدينة ملوى، 
فعلى الرغم من الشكل الحضارى الذى يتمتع به إال أن غالبية قائديه 
ممن لهم سجالت مليئة بالجرائم على اختالف أنواعها حتى باتوا أكبر 

عائق مرورى؛ نظرا لعدم اتباعهم تعليمات السير.
اما مركز مغاغة، والذى يعد من أكبر مراكز الجمهورية فى تعداد 
"التوك توك" ويأتى بعده مباشرة مركز سمالوط، فعلى الرغم من أن 
إال  الداخلية،  للمسافات  خاصة  ومريحة  سهلة  وسيلة  توك"  "التوك 
أنه بات خطًرا يهدد األهالى بجميع مراكز المنيا بعدما تحول لبديل 

لـ"شقة الدعارة" تحت الكبارى وبالطرق المتطرفة، وفى الحقول.
باستخدام  اآلداب  جرائم  وخاصة  الجريمة  معدالت  سجلت  وقد 
التوك توك أعلى معدالتها فى المنيا، حتى بات االنتقام من سائقيه 
التى  الماكينة  لـ"هذه  الترخيص  عدم  أن  كما  ومتكررة،  عادية  عملية 
تعمل بموتور" من أخطر ما يواجهه األهالى فى مراكز وقرى المنيا؛ 
عادية  دفاتر  فى  المسجل  بالرقم  يسمى  ما  هو  المتبع  ألن  نظًرا 
بالوحدات المحلية، وهو ما يسهل ضياع حقوق األهالى عندما ترتكب 

الجرائم باستخدام "التوك توك."
الشمال،  من  المنيا  مراكز  آخر  يعد  والــذى  العدوة،  مركز  ويأتى 
للكالب  مسرًحا  يجعله  مما  الغربية  الناحية  مــن  بالجبل  ويــحــاط 
الخطرة.  الحيوانات  من  وغيرها  السلعوة  مثل  الضالة  والحيوانات 
وقراها  العدوة  مركز  أهالى  من  والكثير  الكثير  السلعوة  عقرت  وقد 
فى أعوام متوالية حتى إن غالبية األطفال فى المدارس يخافون من 

الذهاب إلى مدارسهم بسببها.
إلى جانب ذلك، فإن األعداد الهائلة من الكالب الضالة تمثل مشكلة 
حقيقية لمركز العدوة، وخير دليل على ذلك تسجيل مستشفى المركز 
أما  يومًيا،  الكلب  عقار  يتعاطون  الذين  المواطنين  من  كبيرة  أعدادا 
مسافة  من  فما  حــرج؛  وال  فحدث  العدوة  مركز  فى  الطرق  مشكلة 

وأخرى إال وتجد طريًقا مهشًما وحفر كبيرة تملؤه.
مركز  يقول  المشكالت،  تلك  عن  بالمنيا  المسئولين  سؤال  وعند 
المشكالت  تلك  إن  بمغاغة،  والموتوسيكالت  الحنطور  عن  مغاغة 
قديمة ومتراكمة، وإن البعد األمنى، وما مرت به البالد خالل الفترة 
الماضية جعلها تتفاقم؛ ولكنا لعمل جار للقضاء عليها، وتنظيم طرق 

قانونية للتعامل معها.
وأشار إلى أن العمل بالفعل جار لحل مشكلة الموتوسيكالت؛ مؤكًدا 
لوحات  يحمل  ال  موتوسيكل  أى صاحب  على  القبض  يتم  سوف  أنه 

معدنية.

فقد  الطرق،  سوء  بسبب  قنا  فى  مستمرا  األسفلت  نزيف  يزال  ال 
شهد طريق )قنا /األقصر الصحراوى الغربى( حادثى سير منفصلين 
خالل 48 ساعة فقط وراح ضحية الحادثين 4 أشخاص بينهم محام 
وزوجته وأصيب 50 قبطيا، وقع الحادثان المنفصالن أمام مدخل قرية 
طفلة  عن مصرع  اسفر  األول  الحادث  قنا.  لمركز  التابعة  المحروسة 

عمرها 15عاما وشاب عمره 20 عاما واصابه 39 قبطيا.
وأعلن د. راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة بقنا عن خروج 37 
حالة من الحاالت المصابة فى الحادث ووفاة حالتين مع وجود حالتين 

تحت المالحظة مع تحسن فى حالتهما الصحية. 
نقل  أتوبيس  تصادم  نتيجة  ليال   12 الساعة  تمام  فى  الحادث  وقع 
جماعى وسيارة مالكى وتم الدفع بسيارات اإلسعاف التى نقلت الحاالت 
فى  وكــان  والرعاية  العالج  لتلقى  العام  قنا  مستشفى  إلى  الفور  على 
والفريق  المستشفى  مدير  الديب  محمد  ود.  الــوزارة  وكيل  انتظارهم 

الطبى. 
قطاع  مع  مستمرة  وبصفة  تابع  أنه  بقنا  الصحة  وزارة  وكيل  وذكر 
مكتب الوزيرة والطب العالجى الحادث أوال بأول وأمر بضرورة تقديم 

كامل الدعم الطبى للحاالت المصابة.
 وقال بيان الصحة بقنا ان الحادث وقع لمواطنين اقباط من مركز 

جرجا بمحافظة سوهاج كانوا فى احتفالية بدير المحروسة بقنا. 
 20 على  )ابراهيم  يدعى  لشاب  حالتين  وفــاة  عن  الحادث  وأسفر 
عاما( وطفلة تدعى )اية محمد 15 عاما( وإصابة 39 شخًصا تم خروج 
37 حالة منهم وحالتين تحت الرعاية والمالحظة مع تحسن فى حالتهم 

الصحية.
بعد مرور 48 ساعة فقط على الحادث وقع حادث اخر مماثل بنفس 
تصادم  بسبب  اخرين   9 واصابة  وزوجته  محام  ضحيته  راح  الطريق 

سيارته الخاصة وميكروباص أثناء عودتهما من دير المحروسة. 
مسلمو  شيع  المصرية  الوطنية  روح  فيه  تجلت  مهيب  موكب  وفى 
واقباط نجع حمادى المحامى )مرقص سريال عبدالنور وزوجته مريم 
المالئكة  رئيس  بكنيسة  الصالة  مراسم  من  االنتهاء  بعد  كامل(  نصر 

ميخائيل بقرية الرحمانية بنجع حمادى.
كان اللواء محمد أبو المجد مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا قد 
تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة قنا يفيد بمصرع محام وزوجته 
المحروسة  قرية  أمــام  مــروع  حــادث  فى  آخرين  قبطيا   11 وإصــابــة 
بسيارات  والدفع  الغربى  /األقصر(  )قنا  الغربى  الصحراوى  بالطريق 
نصر  )مريم  عن مصرع  أسفر  والــذى  الحادث  لمكان  وإطفاء  إسعاف 
وإصابة  محام  عاما(   40 عبدالنور  سريال  )ومرقص  عاما(   35 كامل 
مارى ناصر كامل 17 عاما ودميانة عطالله 25 عاما وجولييت صبحى 
موريس 15 عاما وكريم رومانى فوزى 14 عاما ومارينا واصف وصفى، 
14 عاما، ومريم حنا 38 عاما وناريمان كرم شوقى 12 عاما ومهرائل 
هالل 14 عاما وطيبين رومانى 12 عاما وعالمة عيد حلمى، وقد تم 

نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام.

وهو  البشرية  للكنوز  طــمــوح  فــريــق  يعمل 
ذوى  األشــخــاص  تــدريــب  على  تطوعى  فــريــق 
االحتياجات الخاصة فى اطار مبادرة "احنا بتوع 
أبناء  خاصة  أنفسهم  عن  للدفاع  االيجابيات" 
قتادة  وأبو  اللبن  صفط  مثل  الفقيرة  المناطق 
وبوالق وذلك مجانا للدفاع عن النفس ومكافحة 

انتشار التنمر ضدهم.
وبصرية  سمعية  مهارات  تعليمهم  يتم  كما   
السرحان  ومعالجة  عندهم  التركيز  لــزيــادة 
فى  إخصائية  طــريــق  عــن  والــفــوضــى  والعنف 
مؤمن  عبدالرحمن  يؤكد  كما  السلوك،  تعديل 

عبدالحليم، مؤسس الفريق.
لغة  الفئة  هــذه  تعليم  ــى  إل بــاإلضــافــة  هــذا 
يتمكنوا من مساعدة أى شخص  اإلشــارة حتى 
من الصم والبكم فالصم أكثر الفئات التى تعانى 

فى التواصل مع الناس .
متحدى  أبطال  جعل  على  الفريق  يعمل  كما 
اإلعاقة الحركية والبصرية من أبطال الكاراتيه 
لهم  قـــدوة  ليكونوا  األطــفــال  هـــؤالء  فيعلمون 
فى  اإلعاقة  أن  ينسونه  ال  عمليا  درســا  ويكون 
التنمر  نواجه  وبذلك  الجسد  فى  وليس  الفكر 
والنظرة الخاطئة تجاه متحدى اإلعاقة ونحفز 

هؤالء األطفال والشباب على استثمار وقتهم فى 
المفيدة  اإليجابية  وااللعاب  الرياضة  ممارسة 

التى تنمى مهاراتهم السمعية والبصرية.
باإلضافة إلى ورش عمل مستمرة على أرض 
فريق  أن  بالذكر  وجدير  اإلنترنت  وعبر  الواقع 

طموح يعمل على اكتشاف وتنمية مهارات كافة 
فئات المجتمع ودمجهم مع بعضهم وعمل تبادل 
المجاالت ومن مختلف  بينهم فى كافة  خبرات 
والمناطق  االجــتــمــاعــيــة  والــطــبــقــات  ــار  األعــم

العشوائية والراقية ومختلف الدول العربية .

فى أكتوبر 2019 وفى اجتماع المجلس التنفيذى 
لمحافظة اسيوط أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ 
أجهزتها  بكافة  المحافظة  أن  الــســابــق،  أســيــوط 
المشروعات  تنفيذ  فى  قدًما  للمضى  جاهدة  تعمل 
بالمواطنين  الوثيقة  الصلة  ذات  والخدمية  التنموية 
التنمية  وتحقيق  الخدمات  بمستوى  االرتقاء  بهدف 
أطلقها  التى   2030 مصر  لرؤية  تنفيًذا  المستدامة 
الجمهورية، فى  السيسى، رئيس  الرئيس عبدالفتاح 
المحافظ  ووافــق  المختلفة،  القطاعات  من  العديد 
رقم  التخصيص  قــرار  تعديل  على  الجلسة  خــالل 
المخصصة  األرض  قطعة  مــســاحــة  ــادة  ــزي ل  750
بمركز  دكــران  بقرية  أزهــرى  ابتدائى  معهد  إلقامة 
إلقامة  سهًما  و14  فــدان  بإجمالى  لتصبح  أبوتيج 
ثانوى"  "ابتدائى - إعدادى -  مجمع معاهد أزهرية 
عليها وذلك بناًء على خريطة الحيز العمرانى للقرية 
لألزهر  األعلى  المجلس  وموافقة  المساحى  والرفع 
وافق  كما  المحلية  للوحدات  التنفيذية  والمجالس 
أرض  لقطعة   61 رقــم  تخصيص  قــرار  تعديل  على 

منقباد  لقرية  المحلية  للوحدة  تابعة  دولــة  أمــالك 
بمركز أسيوط إلقامة مدرسة تعليم أساسى رسمية 
هيئة  معاينة  ومحضر  المساحى  للرفع  طبقا  لغات 

األبنية التعليمية.
ــوًدا ضــخــمــة ســـواء  ــهـ ــة جـ ــقــري ــذل أهـــالـــى ال ــ وب
من  أهلها  بذلها  التى  المجهودات  أو  بالتبرعات 
العمدة خريج كلية أصول الدين والمدير العام السابق 
مواطن  كل  إلى  عبدالهادى  أحمد  الداخلية  بــوزارة 
حيث إن معظم أهالى القرية يعانون من سفر األبناء 
لقرى مجاورة بعد حصولهم على المرحلة االبتدائية 
ألن المعهد اإلعدادى لم يكن اكتمل واآلن هو مكتمل 
وقد جاء فى وقته نظًرا لخطورة سفر هؤالء الصبيان 
تعد  حيث  نقل  سيارات  فى  السن  هذه  فى  والبنات 
هى الوسيلة المتاحة لهم ويتم حشرهم فيها فى ظل 
التخفيف  يمكن  واآلن  الطقس،  وقسوة  كورونا  وباء 
أبناء األزهر بإصدار قراركم  عن األسر وعن هؤالء 
كاملة  واألوراق فى مكتب فضيلتكم  المعهد  بتشغيل 

وتنتظر تفضلكم بالموافقة 

من أجل حماية وأمان أهالى قرية دكران التابعة 
أعباء  وتخفيف  أســيــوط  بمحافظة  أبوتيج  لمركز 
مخاطر  من  يحمله  بما  عنهم  بعيدة  لقرى  السفر 
ــام، نــأمــل مــن شيخ  ــ ــاق خــاصــة فــى هـــذه األي ــ وإره
لمتاعب  وتقدير  تيسير  من  عنه  نعرفه  بما  األزهــر 
وآالم أبنائه من طالب العلم تشغيل المعهد األزهرى 
تم  بالمعهد  الــخــاص  المبنى  إن  حيث  ــدادى  ــ اإلع
للعمل، ومستوف  تجهيزه على أعلى مستوى وجاهز 
كافة الموافقات واالشتراطات الالزمة لتشغيله والتى 
تمت بعد مجهودات ضخمة من القائمين على القرية 
الذين  األزهريين  الطالب  من  أبنائها  على  للتيسير 
يتلقوا  لكى  بعيدة  قرى  إلى  الذهاب  إلى  يضطرون 
للخطر  يتعرضن  كثيرات  فتيات  ومنهم  تعليمهم، 
المسافات  وطول  المواصالت  لصعوبة  والمشكالت 

واألمل بفضل الله فى موافاتكم على التشغيل. 

والمقيم  المحامى،  وجه محمود محمد عمر، 
المنصورة  لمركز  التابعة  الحجر  أويــش  بقرية 
محضر  يــد  على  ــذارا  ــ إن الدقهلية،  بمحافظة 
للدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بصفتة، 
بمخالفة  لقيامهما  بصفته  غــرب  حــى  ورئــيــس 
تنظيم  بشأن   200 لسنة   144 رقم  القانون  نص 
والحفاظ  للسقوط  اآليلة  غير  المنشآت  وهــدم 
الخديو  مرسى  وتحويل  المعمارى  التراث  على 
اسماعيل التاريخى ومقر الحزب الوطنى المنحل 
فندق  إلى  المنصورة  بمدينة  الجمهورية  بشارع 

بتكلفة 21.5 مليون جنيه.
للمحافظة  الموجه  إنذاره  فى  المحامى  وقال 
بالهدم  الترخيص  يحظر  إنه  غرب  حى  ورئيس 
الطراز  ذات  والمنشآت  للمبانى  اإلضــافــة  أو 
أو  القومى  بالتاريخ  المرتبط  المتميز  المعمارى 

بشخصية تاريخية أو التى تعتبر مزارا سياحيا.
الــمــادة  عليه  نصت  مــا  ان  ــذار  ــ اإلن وأوضـــح 
رقم  للقانون  التنفيذية  الالئحة  مــن  السابعة 
144 لسنة 206 من انه تقوم الدولة على نفقتها 
باألعمال الالزمة لتدعيم وترميم وصيانة المبانى 
تقرير  ضــوء  على  هدمها  المحظور  والمنشآت 
لجنة الحصر التى تحدد فيه الحال الفنية للعقار 
المحافظة  تتطلب  التى  العقارات  األخص  وعلى 
بنتيجة  تــقــريــرا  ــرفــع  وت عــاجــال  تــدخــال  عليها 
واتــخــاذ  العــتــمــاده  المختص  للمحافظ  عملها 
الثقافة  وزارة  مع  بالتنسيق  المناسبة  اإلجراءات 
لتكليف الجهة التى ستقوم بتنفيذ األعمال طبقا 

لالعتمادات المالية التى توفرها الدولة.
وأشار المحامى فى إنذاره ان ذلك المبنى قد 
جرى حصره واعتماده من رئيس مجلس الوزراء 
وأصبح خاضعا للهيئة العامة للتنسيق الحضارى 
الحصول  يستوجب  الــذى  األمــر  الثقافة  ــوزارة  ب
الحضارى،  للتنسيق  العامة  الهيئة  موافقة  على 
مع  بالتنسيق  والصيانة  الترميم  تنفيذ  يكون  بأن 
القيام  عن  المحافظة  يد  يغل  بما  الثقافة  وزارة 

باألمر وحدها.
األعــمــال  بــايــقــاف  المعلنين  الــطــالــب  وأنـــذر 
الخديو إسماعيل ومقر  بتحويل مرسى  الخاصة 
المحافظة  ــرورة  وضــ لموتيل  الــوطــنــى  الــحــزب 

على قيمته التاريخية لدى أبناء الدقهلية واعادة 
استخدامه بما يليق بقيمته التاريخية واالستفادة 

منه باعتبارة مزارا سياحيا.
المحافظ  حفظى  محسن  ــواء  ــل ال أن  يــذكــر 
الــقــرار رقــم 221  للدقهلية قــد أصــدر  األســبــق 
لسنة 2011 بتحويل مبنى الحزب الوطنى المنحل 
أثرًيا  مكانا  يعتبر  والذى  الدقهلية  ألعالم  مقرا 
النيل  كورنيش  الجمهورية على  بشارع  يقع  حيث 
من  األمتار  بعد عشرات  على  المختلط  بمنطقة 

مبنى ديوان عام المحافظة.
الثورة  عقب  طالبوا  قد  الدقهلية  أبناء  كــان 
واحتراقه بتحويله إلى متحف لثورة 25 يناير حتى 
الدقهلية  أعــالم  لمتحف  بتحويله  القرار  صــدر 
حتى  سنوات  لعدة  األدراج  حبيس  القرار  ليظل 
شاروبيم  كمال  الدكتور  السابق  المحافظ  جاء 
ويعتمد  المبنى  ويتفقد  الــقــرار  تفعيل  ليقرر 
ببدء  ويوجه  جنيه  ماليين   6 مقدارها  ميزانية 
مع  منه  االنتهاء  المقرر  من  كــان  ــذى  وال العمل 
اعياد الدقهلية الماضية ليصبح متحًفا لمشاهير 
وأعالم المحافظة فى مختلف المجاالت وعرض 
الحياة فى مصر،  أثرت  التى  الشخصيات  تاريخ 
وكذلك عرض مقتنياتهم التى تمثل حقبة تاريخية 
ولكن  وحدها  المحافظه  تاريخ  فى  ليست  مهمة 

فى تاريخ مصر كله.
المهتمة  المنصورة"  "أنقذوا  مبادرة  وأصدرت 
بالتراث والمبانى التراثية بالمحافظة بيانا أعلنت 
الدقهلية  وادانتها قرار محافظ  من قبل رفضها 
والــذى  الدقهلية  أعــالم  متحف  بإلغاء  الحالى 
مقر  فى  إنــشــاءه  عامين  منذ  المحافظة  بــدأت 
مبنى الحزب الوطنى المنحل على النيل مباشرة 
الصادر  االسبق  الدقهلية  محافظ  لقرار  تنفيذا 

فى عام 2011.
هذا وقد اعترض أهالى الدقهلية على مواقع 
أثــرى  مكان  تحويل  على  االجتماعى  التواصل 
تاريخى الى فندق وخصوصا بعد صدور تصريح 
كمال شاروبيم  الدكتور  الدقهلية  لمحافظ  سابق 
بصرف مبلغ 6 ماليين  جنيه على المبنى لتحويله 

الى متحف؟
وهذا بخالف ما اعلنه المحافظ الحالى وهو 
أعالم  متحف  إلى  المبنى  تحويل  مشروع  الغاء 
ومشاهير الدقهليه ورفع اليافطة الخاصة بذلك 

من على المبنى، وقرر تحويل المبنى الى فندق.

أهالى كفر الشيخ غاضبون 
من سوء الطرق

أصحاب املعاشات داخل
 أروقة مجلس الدولة

نزيف األسفلت يحصد األرواح فى قناالتكاتك والكالب تشوه املنيا

»طموح للكنوز البشرية« يدرب ذوى االحتياجات اخلاصة 

إلى شيخ األزهر: مجمع املعاهد األزهرية
 بدكران فى انتظار قرارك

إنذار على يد محضر ملحافظ الدقهلية
طه المال N

الدقهلية :هالة العوضى N

جمال علم الدين Nمحمد بشاري N

منــير سليــمان
نائب رئيس االتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات
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السابق  األمريكى  الرئيس  تناول  كما 
الميعاد«  أوباما فى كتابه »أرض  باراك 
عدة قضايا مثل قرار قتل أسامة بن الدن 
ومواضيع أخرى تخص مصر والسعودية 
ــارات والـــثـــورات الــعــربــيــة، وكــان  ــ واإلمـ
االنتخابات  بعد  الكتاب  صدور  لموعد 
الجديد  الرئيس  على  تأثير  األمريكية 
جو بايدن، وأبدى أوباما رأيه فى العديد 
من الحكام العرب فى مصر واإلمارات 
والسعودية ونظرائهم فى روسيا وفرنسا 

وإنجلترا وغيرهم. 
حسنى مبارك

كــتــب أوبــامــا عــن الــرئــيــس األســبــق 
لدى  تــرك  ــه  »إن قــائــًا:  مبارك  حسنى 
انطباعا اعتدت عليه الحقا فى تعاملى 
فى  متقدمين  استبداديين  حــكــام  مــع 
قصورهم  فــى  أنفسهم  أغلقوا  الــســن 
متجهمين  خدام  عبر  أمورهم  ويديرون 
بين  يفرقون  يعودوا  ولم  بهم،  يحيطون 
دولهم  ومصالح  الشخصية  مصالحهم 
وليس وراء تصرفاتهم أى غرض سوى 
المحسوبية  مــن  مــعــقــدة  شبكة  دعـــم 
فى  تبقيهم  التى  التجارية  والمصالح 

الحكم”.
المصرى  الرئيس  أن  أوباما  وأضاف 
ــم يــهــتــم بــإصــاح  ــارك لـ ــبـ الـــراحـــل مـ
على  تعويله  بسبب  المصرى  االقتصاد 
والخليجية  األمــريــكــيــة  الــمــســاعــدات 
ــراء إصــاحــات  ورفـــض اقــتــراحــات إجـ

حقوقية فى الباد.
ويــوضــح الــكــتــاب كيف أقــنــع أوبــامــا 
الــرئــيــس الــمــصــرى الــمــخــلــوع حسنى 
حول  مثيرة  وتفاصيل  بالتنحى،  مبارك 

السعودية واإلمارات.
محمد بن زايد

محمد  الشيخ  أوبــامــا  وصــف  بينما 
من  قريب  محنك  شــاب  بأنه  ــد  زاي بن 
السعوديين وربما أذكى زعيم فى الخليج 
فى  الكلمات  ينمق  لــم  قابلتهم  ممن 
وصف كيفية تلقى األخبار فى المنطقة.
وأكــد أوبــامــا أن ولــى عهد أبــو ظبى 
انتقد فى محادثة معه علًنا دعم البيت 
لتنحى مبارك عن الحكم على  األبيض 
واسعة  المعارضة  االحتجاجات  خلفية 
النطاق فى مصر عام 2011 وحذر من 
أن وصول جماعة »اإلخوان المسلمين« 
إلى الحكم فى هذا البلد يهدد بسقوط 

ثمانية قادة عرب آخرين.
الملك عبد الله

وذكر أوباما أن الملك عبدالله العاهل 
السعودى الراحل استقبله بحرارة خال 
المملكة وشــدد على  إلى  له  زيــارة  أول 
وبحثا  الدولتين،  بين  التحالف  أهمية 
القضايا  بل  السياسية  الملفات  ليس 
العائلية أيضا، رغم غياب توافق بينهما 
أن  إمكانية  منها  ملفات،  عــدة  بشأن 
ــدول  تتخذ الــســعــوديــة وغــيــرهــا مــن ال
لتحريك  إسرائيل  نحو  ــادرة  ب العربية 

مفاوضات السام مع الفلسطينيين.
بنيامين نتنياهو

أما عن نتنياهو فكتب أوباما أن رؤيه 
المدافعين  كبير  كأنه  لنفسه  نتنياهو 
له  أتاحت  الكارثة  وجه  فى  اليهود  عن 
من شأنه  كان  تقريبا  كل شىء  شرعنة 
للسياسات  ومعرفته  الحكم،  فى  إبقاؤه 
ووسائل اإلعام األمريكية منحته قناعة 
من  ضغط  ألى  التصدى  يستطيع  بأنه 
التى  تلك  مثل  ديمقراطية  إدارة  قبل 

ترأستها.
رئيس  كتابه صــورة  أوبــامــا فى  قــدم 
ــه سياسى  ــأن ك ــى  ــل ــي اإلســرائ ــوزراء  ــ ــ ال
أهدافه  تحقيق  إلــى  يسعى  براجماتى 

ــن، كــمــا أعـــــرب عن  ــمـ بــــأى ثـ
الشئون  »لجنة  إزاء  أمله  خيبة 
اإلسرائيلية«  األمريكية  العامة 
إياها  متهًما  )أيباك(  المؤثرة 
السياسيين  نهج  إلى  بالميول 

اإلسرائيليين اليمينيين.
تعليم  الـــكـــتـــاب  ــح  ــوضـ ويـ
أوبـــامـــا الــســيــاســى ورحــلــتــه 
الـ44  الرئيس  أصبح  أن  إلى 

وكذلك  األمريكية،  المتحدة  للواليات 
ــى  »الــلــحــظــات الــمــهــمــة لــواليــتــه األولـ

التاريخية كرئيس«.
السيرة  بإسهاب  الكتاب  يقدم  حيث 
رؤية  ويوفر  ألوباما،  السياسية  الذاتية 

ــات األحــــداث  ــمــجــري ــقــة ل دقــي
فى  الــقــيــادة  مقعد  مــن  العالمية 

السلطة.
أوباما صدر  باراك  أن  بالذكر  جدير 
“أحـــام من  مــن قبل هما  كــتــابــان  لــه 
والدى« ونشر عام 1995 و”جرأة األمل” 

ونشر عام 2006 

وعــرض بــاراك أوبــامــا صــورة قاتمة 
فى  األوســط  الشرق  قيادات  من  لكثير 
مــذكــراتــه الــجــديــدة، الــتــى يــقــول فيها 
التى  الضغوط  أن  يخشى  يــزال  ال  إنــه 
تكن  لم  العربى  الربيع  خــال  مارسها 
دائًما موضوعية، كما أعاد التفكير فى 
ته  إليه وعدَّ التى وجهت  االنتقادات 
مصر  رئــيــس  أقــنــع  ــه  ألن منافًقا، 
الراحل حسنى مبارك بالتنحى فى 
 ،2011 عام  احتجاجات  مواجهة 

بينما تساهل مع دول أخرى.
لــدىَّ  تكن  »لــم  ــامــا:  أوب وكتب 
التناقض  لشرح  رائــعــة  طريقة 
ــراف  ــت ــواضـــح، بــخــاف االع الـ
بأن العالم كان فى حالة فوضى 
السياسة  ممارسة  لــدى  ــه  وأن
الخارجية كان علىَّ أن أواصل 
الـــمـــوازنـــة بــيــن الــمــصــالــح 

المتنافسة.
ويتحدث أوباما فى الكتاب 
عن تحذير ولى عهد أبو ظبى 
محمد بن زايد آل نهيان له من 

الضغط على دول الخليج.
اللوبى الصهيونى

أيًضا  كتابه صريًحا  فى  أوباما  وكان 
اللوبى  مــن  بــاإلحــبــاط  ــوره  حــيــال شــع
لجنة  فــى  المتمثل  إلســرائــيــل،  المؤيد 
األمريكية-اإلسرائيلية  العامة  الشئون 
)إيباك(، قائًا إنها تحولت إلى اليمين 
اإلسرائيلية،  السياسة  مع  تماشًيا 
أُخضع  قد  كان  إذا  عما  وتساءل 
أمريكًيا  باعتباره  لتدقيق خاص 

من أصل إفريقى.
إلــى  ينتمى  ــــذى  ال ــا  ــامـ وأوبـ
الحزب الديمقراطى هو الرئيس 
وتولى  المتحدة،  للواليات  الـــ44 
عام  مــن  متتاليتين  فترتين  الــرئــاســة 

2009 حتى عام 2017.
الرأى  مخاطًبا  أوباما  قال  كتابه  عن 
الميعاد  أرض  مذكراتى  نشر  “تم  العام 
أتمنى أن تقرأوها.. هدفى هو إعطاؤكم 
واألشخاص  األحداث  ثاقبة على  نظرة 
األولى  السنوات  خال  شكلونى  الذين 

من رئاستى«.
من  األهم  السابق:  الرئيس  وأضــاف 
ذلك كله، آمل أن تلهمكم فكرة أن تروا 
دورًا فى تشكيل عالم  تلعبون  أنفسكك 

أفضل.

الشرق األوسط اجلديد 
بدأ بخطابى فى جامعة 

القاهرة 

القليلة  األيـــام  خــال  الطماطم  اســعــار  شــهــدت 
وصلت  حيث  ــواق،  األســ فــى  كبيرة  قفزة  الماضية 
جنيها  و15  جنيهات   10 بين  إلــى  الجملة  ســوق  فى 
للكيلوجرام وفى السوق القطاعى بين 12 و15 جنيها 
لعبة  هــى  هــل  يتساءلون:  والمواطنون  للكيلوجرام 
تجار ام هناك نقص فى الكميات المزروعة بالعروة 
اقتطاف  يتم  حتى  قليا  االنتظار  وعلينا  الصيفية 
أسعار  ارتــفــاع  أزمــة  تنتهى  وبذلك  الشتوية  الــعــروة 

الطماطم ؟!
رئــيــس شعبة  نــائــب  النجيب  حــاتــم  قـــال  ــة،  ــداي ب
ان  التجارية  القاهرة  بغرفة  والفاكهة  الخضروات 
الطماطم من الخضروات التى يستحيل احتكارها وبما 
المحاصيل  تهلك  قد  داخلون على موجة صقيع  اننا 
أن  الى  مشيرا  والخيار،  الطماطم  وخاصة  الزراعية 
الكافى  بالحد  ليس  العام  هــذا  الطماطم  محصول 

لذلك رفع المزارعون سعره.
وأضاف: بالرغم من ارتفاع أسعار الطماطم لو لم 
يتم بيعها سريعا ورغم المزارع ممكن يبيعها بالخسارة 
من  اكثر  يستمر  لن  الغاء  وهــذا  عنده  تتلف  ال  كى 
الفترة  اغراق  يوجد  كان  أنه  إلى  الفتا  معدودة،  ايام 

الماضية فى األسواق ولم تكن هناك أزمة. 
بداية، قال محمد برغش، نقيب الفاحين السابق، 
والسؤال  العوز  من  الواقية  ــدرع  ال هى  الــزراعــة  إن 
البد  لذلك  للمصريين  ــان  واألم األمــن  وهى  والجوع 
الفاحين،  مشاكل  جميع  لحل  وبسرعة  التدخل  من 

حيث ان االتحادات والجمعيات الزراعية بكل انواعها 
فى  المتقدمة  ــدول  الـ بــه  تعمل  بما  لــأخــذ  تسعى 
الزراعة، وفى مصر لن يتحقق ذلك إال بسرعة تغيير 
قانون التعاون الزراعى أصل كل المشاكل فى الزراعة 

ودمار الفاحين. 
تغط  ولــم  الصيف  فصل  غطت  الصوب  ان  ونــوه 

الصعيد الـــفـــراغ الــشــتــوى حــيــث إن  طــمــاطــم 
وطبعا  الــعــروة  ــون تغطى  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ بـ

نظرا  وغالية  لـــلـــنـــقـــل قليلة 
فى  الــدلــتــا والــفــاحــيــن 
بعد بـــــيـــــزرعـــــوهـــــا 
ــد  ــعـ وبـ األرز 
ــم  ــ ــيـ ــ ــرسـ ــ ــبـ ــ الـ
ــى الـــعـــروة  ــ ف
ــى  ــفـ ــيـ الـــصـ
ولــــــــكــــــــن 
الـــصـــوب 
غــــطــــت 
ــروة  ــ ــع ــ ال
لصيفى  ا

عندنا  لذا 
عروة واحدة 

ــا إلــــى ان  ــتـ الفـ
اســـعـــار الــطــمــاطــم 

والعرض   ٪20 بنسبة  زادت 

تراوح بين 200 و220 جنيها بسوق العبور. 
ونوه بأن نبات الطماطم شجيرة تمكث باالرض ثاث 
سنوات ويمكن بعد انتهاء اإلثمار يتم التسميد والرى 
الزراعية  الثقافة  اكثر من عروة لكن هذه  وتثمر فى 

ــر مــتــوفــرة فى  مصر ولكن هناك غــي
منها  تجمع  متعددة بلدان  عـــروات 
ــة وبــــذلــــك يــمــكــن  ــمــشــكــل حــــل ال

ــن الـــــعـــــروات  ــ ــي ــ ب

مبينا ان كل عام فى هذه الفتره يحدث ذلك ويمكن 
ان تمتد إلى اول يناير حتى تظهر عروات الصعيد.

زراعتها فى بحرى تحميا بحيث  يمكن  وأضاف: 
الطماطم  لحماية  البحرية  الناحية  فى  القمح  يزرع 
الناحية  على  الطماطم  وتزرع  والتدفئة  الصقيع  من 
السوق  إنتاجها فى  نرى  ان  أتمنى  للمصطبة  القبلية 

ــــى ال  ــت هذا حــ فى  سنويا  فيه  نحن  لما  نتعرض 
الوقت.

الفاحين  خسائر  وتابع: 
والــمــزارعــيــن خـــال ثــاث 
جعلت  مــتــتــالــيــة  ســنــوات 
عن  يحجم  منهم  الكثير 
الى  ادى  مما  الــزراعــة 
وبالتالى  المعروض  قلة 

ارتفاع االسعار.
ووجـــــــه بـــرغـــش 
ــر  ــى وزي ــة الـ رســال
ــة قــائــا:  ــ ــزراع ــ ال
ــز  ــ ــرك ــ "لــــــــــــدى م
الزراعية  البحوث 
ــة  ــزراعــ ــ ــة ل ــقـ ــريـ طـ
يتم تحميلها  الطماطم 
عــلــى مــحــصــول الــقــمــح 
ويقيها  البرودة  من  ليحفظها 
هذه  نر  لم  لماذا  ليا  الجليط  من 

الطريقة منفذة على أرض الواقع فى مساحات كبيرة 
تتمتع  التى  المحافظات  وفــى  القمح،  زراعـــات  من 
حتى  بــالــذات،  الطريقة  هــذه  فــى  النسبية  بالميزة 
نقضى على مشكلة قلة المعروض من الطماطم بين 
العروات فى هذه الفترة والعناية بهذه الطريقة وتوفير 

كل أسباب النجاح لها لتعطى أكبر كمية من اإلنتاج.
الزراعية  بحوثها  ومراكز  الزراعة  وزارة  وطالب   
البدائل  إيجاد  فى  وتبدع  وتبتكر  الجميع  تسبق  بأن 
والحلول وال تقف موقف المتفرج على مشكلة تتكرر 
كل عام، مبيًنا ان فى شهر نوفمبر وأوائل ديسمبر من 
كل عام يقل المعروض من محصول الطماطم لوجود 
فترة فاصلة بين عروات الطماطم بين الوجه البحرى 
والوجه القبلى ولم ينجح علماء مصر فى إيجاد عروة 
الفترة  هذه  فى  الفراغ  هذا  تمأ  أن  تستطيع  تــزرع 
ظروف  إما  فهى  األجنبية،  أو  المصرية  البذور  من 
توجد  او ال  الفترة  الزراعة خال هذه  تعيق  مناخية 

بذور صالحة للزراعة لتغطى هذه الفترة.
او  خريطة  لدينا  ليس  اننا  دليل  يحدث  ما  وتابع: 
خطة او معرفة باالراضى المزروعة وال يوجد تنسيق 
شىء  كل  لذا  الزراعة  ووزارة  والدولة  المزارع  بين 
يمشى بالبركة والفاح خسر كل ما يملك والمواطن 
بيصرخ من الغاء حيث الغالبية العظمى من الطعام 

يدخل فيها الطماطم.

مرفت قدرى

أسعار الطماطم »مجنونة« 
أزمة كل عام

محمد برغش: خسائر الفالحني واملزارعني أدت إلى قلة املعروض 

شعبان خليفة

حــــــكـــــايات أوبـامـــــا فــــــى »أرض امليعــــــاد«
 كشف الرئيس األمريكى السابق باراك أوباما فى مذكراته الجديدة التى نشرت 

تحت عنوان »األرض الموعودة« أو » أرض الميعاد » عن رأيه ومواقفه إزاء عدد 
من الزعماء الحاليين والسابقين فى الشرق األوسط وذّكر بأن خطابه فى جامعة 

القاهرة كان بداية تخيله بداية شرق أوسط جديد، بحسب تعبيره. 
فى الكتاب الذى باع أكثر من 2 مليون نسخة حتى اآلن أكد أوباما أن الظروف 

خالل سنوات حكمه الثمانى طلبت منه إقامة عالقات مبنية على المنفعة 
المتبادلة مع الرئيس التركى، وأقر بأن حكومة أنقرة تصرفت دائًما بموجب 

دستور البالد وقوانين حلف الناتو، مبدًيا فى الوقت نفسه شكوكه بشأن مدى 
التزام أردوغان بالقيم األوروبية ومواقف بعض المراقبين الذين يرون فى الرئيس 

التركى نموذًجا لإلسالم السياسى المعتدل فى المنطقة، ولفت إلى أن اردوغان 
رغم طوله الواضح فى حين يبدو له صغير القامة حين يقترب منه نظًرا ألنه 

ينحنى. 

وهذا ما قاله عن الزعماء العرب
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جترى فى مصر مبشاركة 6 دول عربية

فى خطوة لمواجهة االنقالب الحوثى اإلرهابى 
والتى  المتصاعدة  وجرائمه  ــا  إيــرانــّيً المدعوم 
اليمن  فى  السياسى  الحل  جهود  كافة  افشلت 
جاء تبنى الحكومة اليمنية حملة واسعة لتحريك 
المجتمع الدولى لوقف جرائم الحوثيين وفضحها 
امام العالم، حيث تم اطالق حملة إلكترونية، على 
بإعالن  للمطالبة  االجتماعى  التواصل  وسائل 
مع  بالتزامن  وذلــك  إرهابية،  جماعة  الحوثيين 

تصعيد واسع لالنقالبيين بمحافظة مأرب.
جماعة  "#الــحــوثــى  الحملة  شــعــار  وتضمن 
منذ  الحوثى  االنقالب  جرائم  مفندا  إرهابية"، 

اجتياح صنعاء أواخر 2014.
وأكد وزير اإلعالم اليمنى معمر اإلريانى فى 
تغريداته على "تويتر" ضمن الحملة، أن تصنيف 
"مطلب  اإلرهـــاب  قائمة  فــى  الحوثى  ميليشيا 

رسمى وشعبى".
أولى خطوات حل  المطلب  "هذا  أن  وأضاف 
األزمة اليمنية، بعد أن أكدت التجارب واألحداث 
هذه  على  بالقضاء  مرهون  اليمن  استقرار  أن 

الجماعة العنصرية اإلرهابية".
وقال اإلريانى إن أصوات كافة اليمنيين ترتفع 
إرهابية  جماعة  الحوثى  بإعالن  للمطالبة  اليوم 
والتعامل معها على هذا األساس، باعتباره أمرا 
معها  التساهل  من  والتحذير  ــا،  وضــرورّيً ا  ملّحً
لنتائجه الوخيمة ليس على اليمن فحسب بل على 

المنطقة والعالم .
وأشار إلى أن "ميليشيا الحوثى تنظيم إرهابى 
عابر للحدود ال ينتمى لليمن بل إليران الخمينية، 
اليمن، بل  يتوقف عند حدود  لن  إرهابه  أن  كما 
سيطال المنطقة وسيتضرر منه العالم أجمع ما 

لم يتم تصنيفه ضمن قوائم اإلرهاب".
الحوثى  ميليشيا  مــمــارســات  أن  ــى  إل ولــفــت 
أكدت أنها "إرهابية الفكر والسلوك والممارسات 
واالنتهاكات  الجرائم  فى  تختلف  وال  والشعارات 
التى ترتكبها عن تنظيمى القاعدة وداعش"، وأنها 

واإلرهاب وجهان لعملة واحدة.
وأكد اإلريانى أن استمرار الصمت الدولى على 
اليمنيين  الحوثى سيطيل معاناة  ميليشيا  جرائم 
ويجعل اليمن مرتًعا لإلرهاب ومصدرًا لنشره فى 
استمرار  المنطقى  غير  فمن  والعالم،  المنطقة 
التجاهل إلرهاب منظم يفتك بـ30 مليون يمنى، 
أهم  فى  المالحة  وخطوط  الطاقة  أمن  ويهدد 

الممرات الدولية.
وطالب وزير اإلعالم اليمنى المجتمع الدولى 
بسرعة تصنيف ميليشيا الحوثى جماعة ارهابية، 

الويالت  ذاقــوا  الذين  اليمنيين  لــدعــوات  تلبية 
بمسئولياته  والتزاما  وانتهاكاتها،  جرائمها  جراء 
القانونية فى حماية حقوق اإلنسان وحفظ األمن 

والسلم الدوليين.
وكشفت الحملة أن الميليشيا الحوثية فّجرت 
بينها  عامة  ومنشأة  خاًصا  وممتلكًا  منزال   898
753 منزاًل سكنًيا و45 مسجًدا ودارًا للقرآن و36 
مدرسة ومرفًقا تعليمًيا وحولت 160 مسجًدا إلى 

ثكنات عسكرية واستراحات لعناصرها.
منبع  أن  على  اإللكترونية  الحملة  وشـــددت 
تعددت  وإن  واحد  والتكفير  والتطرف  اإلرهــاب 
والقاعدة  وداعــش  فالحوثى  واألطياف،  األلــوان 
الراعى  وإيــران  واحد  وتطرفهما  إرهابهما  منبع 

الرسمى لهما.
بين  مطلًقا  فرق  ال  أنه  إلى  الحملة  وأشــارت 
وأيمن  الــبــغــدادى  وأبــوبــكــر  الحوثى  عبدالملك 

الظواهرى وحسن نصرالله.
ــطــن بــوســت  يــشــار الـــى ان صــحــيــفــة واشــن
الرئيس  إدارة  إن  ــى  ال ألمحت  قــد  األمريكية 
األمريكى المنتهية واليته، دونالد ترامب، تخطط 
من  المدعومة  اليمنية  الحوثى  جماعة  لتصنيف 

إيران ضمن المنظمات اإلرهابية.
من  تأتى  ترامب  إدارة  خطوة  أن  وأوضــحــت 
بين إجراءات جديدة ضمن حملة لممارسة الحد 

األقصى من الضغوط على إيران وحلفائها.

احلكومة اليمنية تطالب بتصنيف احلوثيني »جماعة إرهابية«

هل تكون مناورات »سيف العرب« 
نواة حللف عسكرى عربى؟

مسبوقة  غير  وتاريخية  دولية  تحديات  وسط 
فرضتها جائحة كورونا والتى ألقت بظاللها على 
النظر  اعادة  وفرضت ضرورة  الدول  اقتصادات 
والثقافية  واالجتماعية  الصحية  السياسات  فى 
والبنكية واعادة صياغة العادات الحياتية.. جاء 
المملكة  برئاسة  العشرين  مجموعة  قمة  انعقاد 
العالم  قادة  من   20 ومشاركة  السعودية  العربية 
وتـــصـــدرت أعــمــالــهــا مــنــاقــشــة جــائــحــة كــورونــا 

وتداعياتها على االقتصادات العالمية.
وحذرت السعودية التى استضافت تلك القمة 
تلك  على  المترتبة  التداعيات  من  افتراضيا، 
األوبئة  لمواجهة  التأهب  الــى  داعية  الجائحة 

واالستجابة لها.
ــادم الــحــرمــيــن الــمــلــك ســلــمــان بن  ــال خــ ــ وق
عبدالعزيز إن المملكة شاركت فى إطالق مبادرة 

لتسريع إيجاد أدوات لمواجهة كورونا.
ضــرورة  لتعكس  المشاركين  كلمات  وجـــاءت 
التعاون الدولى فى مواجهة األوبئة وان العالم قد 
يواجه المزيد من الكوارث التى تزداد خطورتها 
القمة  نتائج  ولذلك شهدت  كورونا،  فيروس  عن 
اقــتــصــادا فى   20 أكــبــر  دول  زعــمــاء  مــن  تعهدا 

من  الوقاية  للقاحات  عادل  توزيع  بتمويل  العالم 
فى  والفحوص  ــة  األدويـ عــن  فضال  كــوفــيــد-19 

أنحاء العالم حتى ال تحرم منها الدول الفقيرة.
كما تعهد الزعماء أيضا بمحاولة تخفيف أعباء 
الديون عن الدول الفقيرة. وقالوا اننا "لن ندخر 
لجميع  )اللقاحات(  وصولها  نضمن  حتى  جهدا 
الناس بشكل عادل وبسعر يمكن تحمله بما يتسق 

مع التزامات األعضاء بتحفيز االبتكار".
واعتبروا أن االقتصاد العالمى بدأ فى النهوض 
لكن التعافى ال يزال "متفاوتا وغير مؤكد إلى حد 

بعيد وعرضة لمخاطر سلبية متزايدة".
فى حين دعا االتحاد األوروبى دول المجموعة 
لتمويل  العام  بنهاية  دوالر  مليار   4.5 لتقديم 

أدوات محاربة كوفيد-19 للدول األشد فقرا.
بشكل  واالستعداد  الجهود  تكثيف  إطار  وفى 
أفضل ألى وباء آخر فى المستقبل، قال الزعماء 
أيضا إنهم سيلتزمون "بتعجيل االستعداد العالمى 

ألى وباء وسبل الوقاية والرصد والتعامل معه".
أن  القمة  اعمال  خالل  سلمان  الملك  واعلن 
السعودية قدمت نصف مليار دوالر إليجاد لقاح 
وعالج لمواجهة كورونا، معتبرا أن هذه الجائحة 
تعد اختبارا قويا لألنظمة الصحية العالمية، وقد 
لتجاوز  السبيل  هو  المشترك  التعاون  أن  أثبتت 
على  التركيز  علينا  "ينبغى  أنه  واعتبر  األزمــات. 

لن  إنــنــا  حيث  للخطر،  عــرضــة  األشـــد  الفئات 
نستطيع تجاوز هذه الجائحة ما لم نضمن توفر 
الدعم الالزم لجميع دول العالم"، قائاًل "لن يسلم 

البعض حتى يسلم الجميع".
يواجه  العالم  أن  على  سلمان  الملك  وشــدد 
على  مسبوق  غير  عالمًيا  صحًيا  تحدًيا  اليوم 

األفراد والمجتمع واالقتصاد.
أول ظهور دولى لترامب

األمريكى  الرئيس  مشاركة  القمة  وشــهــدت 
فوز  اعــالن  منذ  الفت  ظهور  فى  ترامب  دونالد 
كلمته  وجه  حيث  بالرئاسة،  بايدن  جو  منافسه 
لقادة مجموعة العشرين مؤكدا أنه تشرف بالعمل 
معهم، مضيفا أنه يتطلع للمزيد مستقباًل ولفترة 

طويلة.
وتعد القمة أول ظهوٍر دولى له منذ االنتخابات 
منافسه  أمام  األمريكية، رغم خسارته  الرئاسية 
مع  األبيض  البيت  مغادرته  وقرب  الديمقراطى، 

حلول 20 يناير المقبل.
سكان  ثلثى  العشرين  مجموعة  دول  وتشكل 
العالم، وتضم 85% من حجم االقتصاد العالمى، 

و75% من التجارة العالمية.
وتتطلع السعودية من خالل رئاستها القمة إلى 
األعضاء  الــدول  من  شركائها  مع  التعاون  تعزيز 
تحقيق  اجــل  مــن  المجموعة،  أهـــداف  لتحقيق 

حيث  ــاره،  ــ وازدهـ العالمى  االقــتــصــاد  اســتــقــرار 
المالية  القضايا  من  عدًدا  القمة  أعمال  تناولت 
الطاقة  بينها  مــن  واالجتماعية،  واالقتصادية 
والتجارة  الرقمى  واالقــتــصــاد  والمناخ  والبيئة 

والزراعة والرعاية الصحية والتعليم والعمل.
فعالة  سياسات  تطوير  إلــى  القمة  وتــهــدف 
لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة، وتوفير وظائف 
بين  المعيشة والرفاهية  حقيقية لرفع مستويات 

شعوب العالم.
أعضاء المجموعة

االتحاد  مــن:  كــاّلً  العشرين  مجموعة  وتضم 
كندا،  البرازيل،  أستراليا،  األرجنتين،  األوروبــى، 
وإندونيسيا،  الهند،  ألمانيا،  فرنسا،  الصين، 
السعودية،  روسيا،  المكسيك،  اليابان،  إيطاليا، 
جنوب إفريقيا، كوريا الجنوبية، تركيا، بريطانيا، 

الواليات المتحدة االمريكية.
وتتناوب الدول األعضاء على رئاسة مجموعة 
والهيئات  المنظمات  ومــن  عــام،  كــل  العشرين 
النقد  صــنــدوق  الــقــمــة:  تحضر  الــتــى  الــدولــيــة 
الدولية،  التجارة  الدولى، منظمة  البنك  الدولى، 
التنمية  منظمة  الــمــالــى،  ــقــرار  االســت مجلس 
الدولية،  العمل  منظمة  االقــتــصــادى،  والتعاون 
األمم المتحدة، كما يحق لرؤساء الدول المشاركة 

فى القمة دعوة زعماء من خارج المجموعة.

الخبرات  وتبادل  المشترك  للتعاون  تعزيًزا 
المخاطر  لمواجهة  الجاهزية  مستوى  ورفــع 
تشهد  المنطقة-  دول  من  العديد  تهدد  التى 
العسكرية" مناورات هى  قاعدة "محمد نجيب 
األضخم بمشاركة وحدات من القوات المسلحة 
واألردنــيــة  واإلمــاراتــيــة  والسعودية  المصرية 

والسودانية والبحرينية.
حيث  المناورات  تلك  أهمية  مراقبون  وأكد 
دول  فيه  تواجه  األهمية  بالغ  وقت  فى  تجرى 
المنطقة العديد من التحديات والمخاطر التى 
وتتطلب  برمته  العربى  القومى  ــن  األم تهدد 
السياسية  الخبرات  وتــبــادل  الجهود  تضافر 
تلك  مــواجــهــة  فــى  والعسكرية  واالقــتــصــاديــة 

التحديات.
االستراتيجى،  الخبير  محمود،  حامد  وأكد 
ارض  على  تجرى  التى  المناورات  تلك  أهمية 
مصر بمشاركة دول عربية لتعكس رسائل مهمة 
لمواجهة  جاهزية  هناك  بأن  المنطقة  ألعداء 
القومى  األمــن  تهدد  ومخططات  مخاطر  أيــة 
قــادرون  العرب  وأشقاءها  مصر  وأن  العربى، 
تحاك  مــؤامــرات  أى  مــن  أمنهم  حماية  على 
على  ايضا  مصر  حــرص  الــى  ولفت  ضدهم، 
مع  والعسكرية  االستراتيجية  العالقات  تعميق 
دول العالم مشيرا فى هذا السياق الى مناورات 
التى  روســيــا  مــع  المصرية  الــصــداقــة  جسر 
تشارك فيها القطع البحرية والتى تعكس قوة 
اقليميا ودوليا  مصر االستراتيجية والعسكرية 
وانها قادرة على التصدى ألية مخاطر تتعرض 

لها . 
 ويــعــد تــدريــب "ســيــف الــعــرب" واحـــًدا من 

أرقى التدريبات التى تنفذ على مستوى الوطن 
العربى ويهدف إلى الحفاظ على أمن واستقرار 
ومكافحة  المشاركة،  الـــدول  حــدود  وحماية 

اإلرهاب.
التعاون  أســس  وترسيخ  تنمية  على  ويعمل 
العسكرى وتطوير العمل المشترك بين القوات 
للدول  المسلحة  والقوات  المصرية  المسلحة 
كافة  بــاســتــخــدام  ــك  وذلـ الشقيقة،  الــعــربــيــة 
األسلحة والمعدات ذات التكنولوجيا المتطورة.

عقد  للتدريب  األولـــى  الــمــراحــل  وتتضمن 
المشاركة  الــدول  قــوات  بين  تنسيقى  مؤتمر 
التدريبية  الخبرات  ونقل  المفاهيم  لتوحيد 
ــقــوات الــعــربــيــة وكــذلــك اصــطــفــاف كافة  ــل ل
القوات المشاركة بالتدريب، وعقد العديد من 
كافة  لتنفيذ  والعملية  النظرية  المحاضرات 
أقصى  لتحقيق  المخططة  التدريبية  المهام 

استفادة ممكنة للقوات العربية المشاركة.
واستقرار  أمــن  على  التدريب  إلــى  ويهدف 
ومكافحة  المشاركة،  الـــدول  حــدود  وحماية 
اإلرهاب، واكتساب الخبرات، وتطوير التدريب 
التحالفات  ضمن  والتدريب  المسلحة،  لقواتنا 
العمل  على  الــتــدريــب  خــالل  مــن  العسكرية 
المشترك، والتدريب على عمليات الحرب غير 
مهام  على  واألركــان  القادة  وتدريب  النظامية، 

القيادة والسيطرة.
ويأتى ذلك التدريب استمرارًا لتنمية وتعزيز 
العالقات العسكرية بين مصر والدول العربية 

الشقيقة.

هالة شيحة
Hal a4shiha@yahoo.com

ترامب لقادة مجموعة العشرين: 
أتطلع للعمل معكم فى املستقبل

هالة شيحة  N

قيس سعيد.. ذهب لقطر رئيسا لتونس
 وعاد رئيسا جلمعية !

تعّرض الرئيس التونسي قيس سعيد إلى انتقادات كبيرة، على خلفية 
بهذا  قبوله  واعتبر  الدستوري،  للقانون  قطرية  لجمعية  رئيسا  تعيينه 
تساؤالت عن هوية مؤسسي  للبالد، وسط  وإساءة  له  إساءة  المنصب 

وممولي هذه الجمعية وأهدافها الحقيقية.
ونهاية األسبوع الماضي، تم بالعاصمة القطرية الدوحة اإلعالن عن 
إنشاء الرابطة الدولية لفقهاء القانون الدستوري وإسناد رئاستها إلى 
رئيس تونس قيس سعيد بمناسبة زيارته الرسمية التي أداها إلى قطر، 
على أن تعقد هذه الرابطة مؤتمرها السنوي األول في تونس في شهر 

نوفمبر من العام المقبل.
لكن تلك الخطوة قوبلت باستياء في الداخل التونسي، حيث استنكر 
جمعية  رئاسة  بمنصب  سعيد  قبول  وناشطون،  وإعالميون  سياسيون 

أجنبية خاضعة لقانون دولة ليس لها دستور.
التونسية محمد  بالجامعة  السياق، تساءل أستاذ اإلعالم  وفي هذا 
التي  األطــراف  عن  فيسبوك،  بموقع  صفحته  على  تدوينة  في  شلبي 
لها  الممولة  والجهة  أعضائها  وهوية  وأهدافها  الجمعية  تلك  أسست 

والطرف الذي عّين سعيد رئيسا لها وأنشطة تلك الجمعية وعالقاتها، 
بقبول  االكتفاء  وعــدم  أجوبة  تقديم  إلــى  الجمهورية  رئاسة  داعيا 

المنصب فقط.
تدوينة  أمين محفوظ، في  الدستوري،  القانون  أستاذ  اعتبر  بدوره، 
الجمهورية  لرئيس  يجوز  "ال  أنه  فيسبوك  على  صفحته  عبر  نشرها 
التونسية أن يجمع مسؤولياته بأي مسؤولية حزبية، فما بالك برئاسة 
جمعية أجنبية؟". بينما رأت النائبة السابقة بالبرلمان فاطمة المسدي، 
الرئيس قيس سعيد  استمالة  الخطوة  أرادت من خالل هذه  أن قطر 
إلى محورها. من جانبه، انتقد الناشط في المجتمع المدني سامي بن 

سالمة، تعيين الرئيس التونسي على رأس الجمعية القطرية، 
إعطاء  يتم  ــه  أن أعــرفــه  "الـــذي  تدوينة  فــي  قــائــالً 

أو  يزورها،  التي  الدولة  في  الرئيس وساما 
دكتوراه فخرية، لكن كيف يذهب قيس 
سعيد إلى قطر رئيسا لتونس ويعود 

منها رئيسا لجمعية؟!".

إن  جــورنــال“  ستريت  ”وول  صحيفة  قالت 
من  قواتها  سحب  ــدرس  ت المتحدة  الــواليــات 

ــواكــب خفض  الــصــومــال، فــى خــطــوة ت
العراق  فى  األمريكية  القوات  عدد 

ــالل األســابــيــع  وأفــغــانــســتــان خـ
ــة الــرئــيــس  ــ األخـــيـــرة مــن والي

دونالد ترامب.
إدارة  ــدرس  تـ وأضـــافـــت: 
الجنود  مئات  سحب  ترامب 
الــصــومــال،  مــن  األمريكيين 
ــى دول  ــشــرهــم فـ ــادة ن ــ ــ وإعـ

أخرى مجاورة، وتعديل مهمتهم 
مـــن تـــدريـــب قــــوات الــحــكــومــة 

الصومالية إلى القتال المباشر ضد 
حركة الشباب.

وتابعت: ما يقرب من 700 جندى يتمركزون 
قواعد فى  إلى  نقلهم  يتم  الصومال سوف  فى 
كينيا وجيبوتى، وسينتقلون إلى الصومال للقيام 
وبصورة  اإلرهــاب،  لمكافحة  قصيرة  بعمليات 
خاصة أمام حركة الشباب، الجماعة المتحالفة 

مع تنظيم القاعدة.
وتعتبر هذه الخطوة المخطط لها من خالل 

كريس  األمريكى  الدفاع  وزيــر  بأعمال  القائم 
إلدارة  ــرة  األخــي األســابــيــع  خــالل  تــأتــى  ميلر 
عن  شامل  تحول  إلى  وستؤدى  ترامب، 
الدفاع  وزيــر  وضعه  الــذى  المسار 
ــق مــــارك إســـبـــر، حيث  ــســاب ال
كـــان األخـــيـــر يــفــّضــل خفض 
التى  األمريكية  القوات  عدد 
الساحل  منطقة  فــى  تعمل 
إفريقيا،  غــرب  المضطربة 
مــع الــحــفــاظ عــلــى الــوجــود 
األمريكى فى الصومال، وفًقا 

لمسئول أمريكى بارز.
ونقلت عن مسئولين فى وزارة 
الدفاع األمريكية، البنتاجون، قولهم 
إنه ليس من الواضح ما إذا كان ميلر قد 
أقّر هذا التعديل بصورة رسمية، ولكن القوات 

يمكن أن ترحل مطلع العام المقبل.
األمريكيون  العسكريون  القادة  شدد  فيما 
مرارًا على التهديد الذى تشكله حركة الشباب 
آخرين  مسئولين  لكن  المتحدة،  الواليات  على 
يدفعون بأن مواجهة الجماعة ال تتطلب وجوًدا 

أمريكًيا دائًما فى الصومال.

أمريكا »بايدن« تنسحب من الصومال 

شظايا العقوبات على إيران تصيب العراق
أحمد ياسر

بوست“  ”واشنطن  صحيفة  قالت 
المنتهية  الرئيس األمريكى  إدارة  إن 
واليته دونالد ترامب، شددت حملة 
من  ــراق،  ــع وال ــران  إيـ على  الضغط 
من  اإلعـــفـــاء  ــدة  مـ تقليص  خـــالل 
للعراق  يسمح  ــذى  الـ الــعــقــوبــات، 
بتعزيز شبكة الطاقة التى تعمل بما 
يفوق إمكاناتها االستيعابية بالفعل.
ــة الــضــغــط  ــل ــت: حــم ــ ــافـ ــ وأضـ
األقصى التى تمارسها إدارة ترامب 

إعفاءات  العراق  منحت  إيــران  ضد 
متدرجة تستثنيه من العقوبات عندما 

يشترى الغاز اإليرانى ومنتجات الكهرباء 
التى تمثل ثلث احتياجاته من الطاقة.

الــخــارجــيــة  وزارة  ــاســم  ب مــتــحــدث  ــال  ــ وق
بومبيو  مايك  الخارجية  ــر  وزي إن  األمريكية 
وهو  فقط،  يوًما   45 لمدة  اإلعفاء  فترة  مدد 
ما يمنح إدارة ترامب القرار الفاصل فيما إذا 
مراسم  قبل  ستنهيه  أم  اإلعفاء  ستمدد  كانت 
تنصيب الرئيس األمريكى المنتخب جو بايدن 

فى العشرين من يناير المقبل.

تلك  تستمر  ما  عــادة  الصحيفة:  وأضافت 
يمنح  ما  يــوًمــا،   120 لمدة  اإلعــفــاءات 
والعراقيين  األمريكيين  المسئولين 
توفير  على  للعمل  الكافى  الوقت 
الكهرباء  من  العراق  احتياجات 
 60 إلى  المدة  تلك  وانخفضت 
حملة  بعد  الصيف،  فــى  يــوًمــا 
على  الضغط  لتشديد  بومبيو 

إيران.
القرار  هذا  فإن  عملًيا،  وتابعت: 
الحكومة  عــلــى  الــضــغــوط  يــعــمــق 
من  بالفعل  تعانى  التى  العراقية 
تهديد إدارة ترامب بسحب السفارة 
واستخدمت  ــداد،  ــغ ب مــن  األمــريــكــيــة 
العقوبات  من  اإلعفاء  األمريكية  اإلدارة 
والتهديد بإغالق السفارة فى دفع رئيس الوزراء 
اعتماد  يقلل  كى  الكاظمى  مصطفى  العراقى 
الميليشيات  وإضــعــاف  ــران،  إيـ على  حكومته 

المدعومة من إيران فى العراق.

أحمد ياسر N

ترامب
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إلى  تصل  تمويلية  بشريحة  المشاركة  المصرى  األهلى  البنك  يدرس 
لصالح  تدبيره  يجرى  الذى  القرض  ضمن  جنيه،  مليون   400 يعادل  ما 
شركة السويس للميثانول لإلنفاق على مشروعها الجديد إلنتاج مشتقات 

الميثانول بمدينة دمياط.
وأعلنت الشركة خالل انعقاد 
مارس  فى  العمومية  جمعيتها 
الــمــاضــى، االنــتــهــاء مــن أعمال 
الرخص والتصميمات الهندسية 
اإلنتاجية،  للوحدات  المبدئية 
ــشــارى  ــع عــقــد اســت ــوقــي ــم ت ــ وت
ــى،  ــب ــع شـــركـــة إن الـــمـــشـــروع مـ
االستثمارية  التكلفة  بأن  علًما 
مليون  إلى 120  للمشروع تصل 
دوالر، سيتم تمويلها بنسبة %70 
خالل  من  والباقى  البنوك  عبر 

الجدوى  دراســات  إعــداد  العالمية  نيكسنت  شركة  وتولت  المال.  رأس 
العقد  وفق  العام  المقاول  دور  تتولى شركة صان مصر  فيما  للمشروع، 

الذى تم توقيعه فى فبراير الماضى.

N هالة عبد اللطيف
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صرح اشرف القاضي - رئيس مجلس االدارة -  ان المستهلك سيكون 
الرابح االول من قرار البنك المركزي بشان فتح باب المساهمات للبنوك في 
شركات التكنولوجيا المالية.  مما يعزز من قدرة البنوك ويخلق منافسة قوية 
لصالح المستهلك، كما يساهم القرار بزيادة قدرة شركات الدفع االلكتروني 
وتقديم  ابتكار  من خالل  نتائجها  يعظيم  مما  مواردها  وزيــادة  التوسع  علي 
الحالية  العمالء  احتياجات  لتلبية  قوي  بشكل  الرقمية  المالية  الخدمات 
وتطلعاتهم المستقبلية. واشار القاضي الي أن قدرة المجتمع المصري علي 
استيعاب التعامالت المالية الرقمية مرت بمرحلتين : االولي كانت مع بداية 
ظهور التليفونات الذكية واالقبال الكبير عليها وقدره المواطن علي التعامل 

ثقافي  تغير  احدثه من  وما  معها 
واقتصادي.   وسياسي  واجتماعي 
العالمية  االزمـــة  عقب  والثانية 
االخيرة واألنتشار الكبير لفيروس 

كورونا المستجد.  
الرقمية  المدفوعات  فصناعة 
في  واســعــة  نــمــو  بــأفــاق  تتمتع 
المتاحة  الــكــبــيــرة  ــفــرص  ال ظــل 
القطاع  فــي  المستثمرين  امـــام 
ــادة  ــد، فــضــال عــن ان زيـ ــواعـ الـ
المستهلك  لدي  المالية  الثقافة 

الذي سيجذب شرائح  االمر  والتقنيات  باالدوات  التوسع  ستعزز من عملية 
من المجتمع المصري وتحقيق الشمول المالي.   واعرب القاضي ان نحو 
بالتعاون مع شركة فوري  تقدم خدماتها  الرقمية  البنوك  90% من محافظ 
للمدفوعات الرقمية، وذلك لتوافر عناصر هامة من ضمنها المرونة والقدره 
يتمتع  التي  الكبيرة  والمهارات  مختلفة  جهات  مع  والتعامل  الوصول  علي 
بها فريق العمل.   وحول قانون البنوك الجديد والقواعد التنظيمية لسوق 
المدفوعات الرقمية يقول اشرف القاضي - ان قانون البنوك الجديد وضع 
القواعد التنظيمية والتنفيذية للمدفوعات الرقمية.  االمر الذي سيعجل من 
عملية التحول الرقمي.  كذلك مد نطاق االشراف والرقابة للبنك المركزي 
علي سوق المدفوعات الرقمية سواء كمشغلي الخدمة من خالل التراخيص 
المطلوبة وايضا كمقدمي الخدمة. واضاف القاضي ان قانون البنوك حدد 6 

شروط اساسية للعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات وهم:
ايــداع   – المصري  المركزي  البنك  من  تشغيل  رخصة  علي  الحصول 
االمتثال   – التعاقدية  االلتزامات  اداء جميع  المركزي لضمان  لصالح  سند 
للقواعد المنظمة لالحتفاظ االليكتروني بالمستندات التي يحددها المركزي 
 – تنفيذين  مسئولين  تعيين  قبل  المركزي  البنك  موافقة  علي  الحصول   –
هيكل  تعديل  قبل  المركزي  البنك  من  موافقة  علي  الحصول  او  االخطار 
ملكية المساهمين – كذلك الحصول علي موافقة البنك المركزي المصري 
القاضي  الدفع األلكترونى. واشاد اشرف  تغيير عقد تاسيس شركات  قبل 
المركزي  دشن  حيث  السياق.   هذا  في  المصري  المركزي  البنك  بجهود 
نظام المدفوعات اللحظية للبنوك. كما انشاء محوال قوميا وغرفة مقاصة 
الحكومية  الــرواتــب  وميكنة  المصرفية  التجزئية  لمدفوعات  اليكترونية 
نظم  علي  والرقابة  التراخيص  اجــراءات  بتطوير  قام  كذلك   والمعاشات.  

الدفع.

بنك  يتباها  التي  الجغرافي  واالنتشار  التوسع  استراتيجية  إطار  في 
التعمير واإلسكان لتعزيز تواجده بالقرب من القاعدة العريضة من العمالء 
المصرفية  الخدمة  وتقديم أفضل مستويات  الجمهورية  ارجاء  كافة  في 

لهم.
المنتدب "فرع محي  افتتح حسن غانم رئيس مجلس اإلدارة والعضو 
فروعه  سلسة  ضمن  البنك  فــروع  أحــدث  الدقي  بحي  العز"  أبو  الدين 
ورؤساء  قيادات  لفيف من  كافة محافظات مصروبحضور  المنتشرة في 

القطاعات بالبنك.
إطــار  فــي  يأتي  العز  أبــو  الــديــن  محي  فــرع  افتتاح  ان  غانم  أوضــح 

بعناية الختيار  المحددة  الخطة 
والمستهدفة،  المتميزة  المواقع 
أينما  الــعــمــالء  ــي  الـ ــلــوصــول  ل
كـــانـــوا واســـتـــقـــطـــاب شــرائــح 
جديدة من العمالء في منظومة 
مع  تماشيا  المصرفي  القطاع 
المالي  الــشــمــول  استراتيجية 
المركزي  البنك  يتبناها  التي 
المصرفية  الــتــعــامــالت  لجعل 
جــزء مــن روتــيــن الــفــرد اليومي 

للتحول الي مجتمع ال نقدي.
ونوه غانم الي ان الفرع قد تم تجهيزه وفقا ألرقي المستويات الهندسية 
البنك  فروع  جميع  غرار  على  المصرفية  التقنيات  وبأحدث  واالنشائية 

لتقديم خدمات مصرفية تنافسية وباعلي درجات الجودة والكفاءة.  
حيث اكد غانم علي انه علي الرغم من الظروف التي مرت بها البالد 
خالل هذا العام فقد واصل البنك تنفيذ استراتيجيته التوسعية حيث تم 
افتتاح 10 فروع علي مدار هذا العام في عدة مناطق حيوية علي سبيل 
المثال ال الحصر الغردقة،الرحاب، منوف، الزقازيق، دمياط .. مستهدفا 

افتتاح 5 فروع اخري بنهاية عام 2020.
في  التوسع  مع  بالتوازي  يأتي  الجغرافي  التوسع  هذا  ان  الي  مشيرا 
تقديم الخدمات المصرفية و خاصة الخدمات الرقمية بما يتناسب مع 
احتياجات المرحلة الحالية و التطورات التي يشهدها القطاع المصرفي 
مختلفة  الكترونية  خدمات  تقديم  على  الحرص  مع  العالم  مستوي  علي 
والمحفظة  البنكي  والموبايل  البنكي  اإلنترنت  في  متمثال  لعمالئنا، 
اإللكترونية وتفعيل آلية كود المدفوعات السريع QRCode باإلضافة الي 
انتشار شبكات ماكينات الصراف اآللي وغيرها من الخدمات المختلفة، 
التي يحرص البنك على تقديمها للعمالء، مشيراً إلى أن البنك يساعد عبر 
الدفع الال نقدي وأهميته الشديدة  خدماته المصرفية علي نشر ثقافة 

كونه الوسيلة األكثر أمانا ودقة ومرونة.

من ارتفاع سعر احلديد

طارق املال: »البترول« تشارك فى املرحلة الرابعة للمترو

البنك األهلى يشارك فى قرض خبراء اقتصاد: الوقت ليس مالئًما للتباهى بـ»فائض املوازنة«
»السويس للميثانول«

أشرف القاضى: املستهلك هو الرابح األول 
من املنافسة بخدمات الدفع اإللكترونى

بنك التعمير واإلسكان
 يفتتح فرعه اجلديد بالدقي

لغز قرض الـ5 مليارات جنيه 
فى »النصر للمالحات«

أخبار  بنوك

شهدت أسعار حديد التلسيح ارتفاًعا خالل الساعات القليلة 
من  عــدد  فى  المصنع  أرض  تسليم  جنيه   500 بنحو  الماضية 
المواطنين فى  بين  الغضب  أثار حالة من  الذى  المصانع، األمر 
الشارع المصرى، علًما بأن سعر الطن بشركة حديد عز زاد إلى 
للصلب  بشاى  شركة  الحديد  طن  سعر  زاد  كما  جنيه،   10600
تسليم  إلى 10450 جنيها،  للصلب  والسويس  المصريين  وحديد 
أرض المصنع، فى حين تراوح متوسط سعر طن الحديد لباقى 

تسليم  جنيه،  و10600   10100 بين  ما  المصانع 
طن  سعر  متوسط  تـــراوح  كما  المصنع،  أرض 
جنيه،  و10800   10100 بين  للمستهلك  الحديد 

بحسب الشركة.
ــدت الــتــســاؤالت حــول ما  ــزاي وعــلــى الــفــور ت
الحديد؟،  بأسعار  الــزيــادة  هــذه  وراء  األســبــاب 
وهل  االرتفاع من جديد؟،  الحديد  وهل سيعاود 
تستوعب السوق المصرية ارتفاع أسعار الحديد 

فى ظل كورونا؟.
رئيس  الزينى،  أحمد  قال  ذلك،  على  وتعليًقا 
إن  التجارية،  القاهرة  بغرفة  البناء  مــواد  شعبة 
ارتفاع أسعار الحديد خالل الفترة الراهنة يعود 
إلى ارتفاع أسعار الخامات بالبورصات العالمية، 
األولى فى سعر طن  تعد  الزيادة  بأن هذه  علًما 

الحديد خالل نوفمبر الجارى.
البناء  تصاريح  وقف  قرار  أن  الزينى  وأوضح 
كاماًل  ووقفها  أشهر   6 لمدة  الكبرى  المدن  فى 
الركود  من  حالة  لخلق  أدى  محافظات،   4 فى 
البناء،  مــواد  ســوق  فــى  ــشــراء  وال البيع  بحركة 
فضاًل عن أن هذا القرار تسبب فى زيادة حجم 
من  كل  عاتق  على  المادية  والضغوطات  األعباء 
والغاز  الكهرباء  أسعار  كارتفاع  والمصنع  التاجر 

والخدمات.
االقتصاد  أســتــاذ  الحماقى،  يمن  الــدكــتــورة  قالت  حين  فــى 
بجامعة عين شمس، إن ارتفاع أسعار الحديد يعود لزيادة سعر 
المواد الخام عالميا مما دفع الرتفاع سعره فى البورصة العالمية 
سعر  أن  إلى  الفتة  جنيه،   300 يعادل  ما  وهو  دوالرًا،   20 بنحو 
إضافة  ومع  دوالرا،   480-450 بين  يتراوح  الخارج  فى  الحديد 
القيمة المضافة، يجب أن يصل سعره محليا 9500 جنيًها، إال أنه 
يباع محليا بزيادة قدرها 1000 جنيه بالمقارنة باألسعار العالمية.

وأوضحت »الحماقى« أن مصر تنتج حوالى 7.9 مليون طن من 
حديد التسليح، وحوالى 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 
الصناعات  غرفة  بيانات  أحدث  بحسب  وهذا  بليت،  طن  مليون 
المعدنية، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار الحديد سيؤدى إلى ارتفاع 
تزامنت مع  الزيادات  السكنية السيما وأن هذه  الوحدات  أسعار 
التصالحات فى مخالفات البناء، فضاًل عن قرار وقف البناء الذى 
أثر أيًضا على أسعار الوحدات، وهذا ال يتناسب مع الظروف التى 

يمر بها المواطن.
الحديد  شــركــات  أن  »الــحــمــاقــى«  وأضــافــت 
أسعار  كارتفاع  اإلشكاليات  الكثير من  تعانى من 
فى  آلخــر  وقــت  من  للتفكير  تدفعها  التى  الغاز 
والتى  القادمة،  الفترة  الحديد خالل  أسعار  رفع 
أثرت بالسلب على حجم صادراتها حيث إن سعر 
سعره  فى  المنتج  قيمة  من  يرفع  المرتفع  الغاز 
النهائى ويقلل من تنافسيته أمام منتجات الدول 
األخرى فى األسواق العالمية، الفتا إلى أن سعر 
الغاز والمقدر بقيمة 4.5 دوالر لكل مليون وحدة 
للغاز  العالمى  السعر  ضعف  إلــى  يصل  حرارية 
تراجعت صادرات مصر من  إذ  الدول،  كافة  فى 
وحتى  يناير  من  الفترة  خالل  والصلب  الحديد 
سبتمبر من العام الجارى 2020 بنحو 18% مقارنة 
بالعام السابق عليه 2019، وتقدر قيمة الصادرات 
تصدر  مصر  بأن  علًما  دوالر،  مليون   438 بنحو 
حديد صلب ألكثر من 70 دولة حول العالم وفقا 
والسلع  البناء  لمواد  التصديرى  المجلس  لتقارير 
أكثر  السعودية  وتتصدر  والحراريات،  المعدنية 
أسواقها  إلى  المصرى  للحديد  دول صــادرات   5
المشار  الفترة  خــالل  دوالر  مليون   153 بقيمة 

إليها .
بينما قال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد 
الحديد  أسعار  إن  المعدنية،  والصناعات  والــحــراريــات  البناء 
مرتبطة باألسعار العالمية حيث ارتفعت أسعار الخردة بنحو 30 
دوالرًا، والبيلت بنحو 40-50 دوالرًا، مشيًرا إلى أن الشركات تقوم 
تتجه شركة واحدة  أن  بينها، وال يمكن  اتفاق  بعد  برفع األسعار 

فقط لرفع السعر دون باقى الشركات.

تزايد الحديث خالل األيام القليلة 
قطاع  شــركــات  ــون  ديـ عــن  الماضية 
ــعـــام، الــبــالــغــة نــحــو 45  األعـــمـــال الـ
انطالق  أمام  عائقا  تمثل  جنيه  مليار 
األسباب  أحــد  تعد  والــتــى  الشركات 
األمــر  الــشــركــات،  بعض  إغــالق  وراء 
العام  االعمال  قطاع  وزارة  دفع  الذى 
بالتعاون مع وزارة المالية والتخطيط 
ــديـــون والـــتـــى يــكــون  لــحــصــر تــلــك الـ
القومى  االستثمار  وبنك  للغاز  أغلبها 
تم  وبالفعل  والــضــرائــب،  والــكــهــربــاء 

توقيع اتفاقيات وآليات 
تسديدها.

قطاع  وزارة  وتقف 
االعـــمـــال عــلــى الــفــور 
امــام عائق ســداد تلك 
يتم  بأنه  علًما  الديون، 
ــارات  ــي مــل  10 ســــداد 
االستثمار  لبنك  جنيه 
القومى ونحو 11 مليار 
وبعض  للكهرباء  جنيه 
الــجــهــات، ويــتــم ســداد 

إجمالى  بأن  علًما  المستحقات،  كافة 
مــديــونــيــات شــركــات قــطــاع األعــمــال 
يصل  القومى  االستثمار  للبنك  العام 

إلى 24 مليار جنيه.
الــشــركــات من  ديـــون  وتــتــم تسوية 
لبنك  ــى حــصــة  فـ ــول  ــدخــ ــ ال ـــالل  خـ
بعض  رأسمال  فى  القومى  االستثمار 
الشركات، وسداد جزء نقدى، ومبادلة 
من  المتبقى  ــجــزء  ال مــقــابــل  أراض 
بعض  تقييم  تم  وبالفعل  المديونية، 
المالية  قيمتها  لتحديد  األراضــــى 
ــة، والــتــصــرف  ــســوي ــت لــتــدخــل فـــى ال
ويتجه  الــدولــة،  سياسات  وفــق  فيها 
للدخول  الراهنة  الفترة  خالل  البنك 

الشركات  مــع  تــســويــات جــديــدة  فــى 
الشركة  مديونية  بأن  علًما  القابضة، 
الــقــابــضــة الــمــعــدنــيــة تــصــل إلـــى 6 
أيضا  البنك  وانتهى  جنيه،  مليارات 
من تسوية ديون تبلغ نحو 10.5 مليار 
والنسيج  الــغــزل  شــركــات  على  جنيه 
مع  أراض،  بقطع  مبادلتها  خالل  من 
جنيه  مليار   2.6 تبلغ  بحصة  دخوله 
نحو  القابضة  الشركة  رأســمــال  فــى 
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المحاسب  قال  ذلك،  على  وتعليًقا 
الدين مصطفى،  عماد 
إدارة  مــجــلــس  ــيــس  رئ
ــضــة  ــاب ــق الـــشـــركـــة ال
الكيماوية،  للصناعات 
وزارة  شــركــات  إحـــدى 
العام،  األعــمــال  قطاع 
تــتــواصــل  الــشــركــة  إن 
ــثــمــار  ــك االســت ــن ــع ب مـ
ديون  لتسوية  القومى؛ 
الشركات  لــدى  البنك 
ــقــابــضــة  ــل ــة ل ــعـ ــابـ ــتـ الـ
تم  وبالفعل  الكيماوية،  للصناعات 
مليون   800 مبلغ  تسوية  على  االتفاق 
الشركة  عــلــى  الــبــنــك  لــصــالــح  جنيه 
القابضة وشركاتها التابعة، بحيث يتم 
يتم  والباقى  كــاش،  منها   %30 ســداد 
سداده أيًضا "كاش" ولكن على دفعات، 
بالفعل  نجحت  الشركة  أن  إلى  الفتا 
والبترول  الكهرباء  ديــون  تسوية  فى 
ومختلف الجهات، إال أننا نأمل انهاء 
االستثمار  بنك  فرض  حول  الخالف 
للمالحات،  النصر  شركة  مع  القومى 
مليون   11.5 الشركة  أقــرض  حيث 
 2020 عام  ويطالب   1991 عام  جنيه 

بدفع نحو 5 مليارات جنيه.

محمد  المالية  وزيــر  تصريحات  أثــارت 
معيط عن تحقيق فائض أولى من الموازنه 
العامة للدولة قدره 200 مليون جنيه خالل 
الربع األول من العام المالى 2021/2020، 
السلبية  التداعيات  من  الرغم  على  وذلك 
األوســـاط  بــيــن  جـــدال  كـــورونـــا-  لجائحة 
هذا  حــول  اآلراء  تباينت  إذ  االقتصادية، 
تصريحات  أن  يـــرى  مــن  فــهــنــاك  ــر،  ــ األم
تكون  قد  التوقيت  هــذا  فى  المالية  وزيــر 
بمثابة رسالة تحفيزية للمستثمرين إلعادة 
المصرية،  للسوق  جديد  من  استثماراتهم 
فى حين يرى البعض اآلخر أن هذا التوقيت 
ليس وقت التباهى بفائض الموازنة األولى.
توفيق،  هانى  قــال  هــذا،  على  وتعليقا 
الخبير االقتصادى، إن هذا التوقيت ليس 
األَولـــى،  الــمــوازنــة  بفائض  التباهى  وقــت 
فال يوجد وضع أدعى من هذا لالقتراض 
لتحفيز  الــمــتــضــرريــن،  ودعـــم  ــى  ــداخــل ال

التشغيل واالستهالك، كباقى دول العالم.
الرحمن  الدكتور عبد  الــرأى  وأيــده فى 
فى  إنه  قائاًل  االقتصادى،  الخبير  عليان، 
السبعينيات قال عبد الرزاق عبد المجيد 
إن الميزانية بها فائض وكان يقصد طبعا 
طلب  التالى  اليوم  فى  الجارية..  الموازنة 
وزيــر  مقابلة  القاهرة  فــى  اليابان  سفير 
االقتصاد لالعتذار عن عدم االستمرار فى 
تقديم  شرط  ألن  لمصر  المعونات  تقديم 
المعونة أال يكون هناك فائض فى الموازنة.
أستاذ  حليمة،  أبــو  سيد  قــال  حين  فى 
وزير  إعالن  إن  المال،  وأســواق  االقتصاد 
بالموازنه  أولــى  فائض  وجــود  عن  المالية 
يؤكد  المالى  العام  من  األول  الربع  خالل 
اإلصــالح  برنامج  تنفيذ  فــى  مصر  نجاح 
لـ5  لتنضم  دفعها  الذى  األمر  االقتصادى، 

دول على مستوى العالم تمكنت من تحقيق 
فائض أولى بالموازنة بعد عجز كبير خالل 
الفترات الماضية، إذ إن مصر نجحت فى 
كانت  بعدما  لـــ%8.2  الموازنه  تقليل عجز 
14%، ورغم ذلك حققت فائضا أولًيا بنسبة 
2% خالل العام الماضى لننضم بذلك إلى 
4 أو 5 دول على مستوى العالم حققت هذه 

المستويات.
تعد  الــتــصــريــحــات  ــذه  هـ أن  ــح  ــ وأوضـ

ــة رســـالـــة  ــاب ــث ــم ب
للمستثمرين  تحفيزية 

المصرية خاصة أن  للسوق  للدخول 
الدخول  يريد  حينما  األجنبى  المستثمر 
للسوق المصرية فإنه يسأل عن األوضاع، 
عن  تعلن  أن  البــد  الحكومة  أن  إلــى  الفًتا 
كافة القرارات اإليجابية لزيادة الثقة لدى 
المستثمرين األجانب فى السوق المصرية، 
مليارات   10 مــن  أكــثــر  منها  خــرج  حيث 

قبل  دوالر 
ــام  ــو عـ ــحـ نـ
ــة  ــاء أزمـ ــنـ أثـ
األســــــــــــــــواق 

ولم  الحكومة الــنــاشــئــة،  تمنع 
أن  إال  استثمارات،  أى  خــروج  المصرية 
غالبية تلك االستثمارات بدأت فى العودة 

للسوق المصرية من جديد.
بينما قال الدكتور رمزى الجرم، الخبير 

االقتصادى، ال شك أن تحقيق فائض أولى 
 2010 المالى  العام  من  األول  الربع  فى 
/2021، سيدعم الوضع المالى لالقتصاد 
المصرى، مما سيؤدى إلى تدفق المزيد من 
االستثمارات األجنبية؛ نتيجة شهادة الثقة 
التى سيكتسبها االقتصاد، مما سيكون لها 
مردود على انخفاض تكلفة االقتراض من 
كانت  سواء  العالمية،  المالية  المؤسسات 

اقتراًضا مباشرا، أو سندات دولية.
تقدم  اى  احــراز  أن  إلــى  الجرم  وأشــار 
اقتصادى على كافة األصعدة، البد ان يتم 
اإلعالن عنه؛ شأنه فى ذلك شأن اإلعالن 
إيجابى فى منطقة  نمو  عن تحقيق معدل 
أو  إفريقيا،  وشمال  األوســط  الشرق  دول 
التضخم،  مــعــدل  انخفاض  عــن  ــالن  اإلعـ
العمالت  من  النقدى  االحتياطى  وزيـــادة 
األجنبية طرف البنك المركزى، فضاًل عن 
أن تحقيق عائد أولى، نتيجة زيادة االيرادات 
األمور  العامة، من  النفقات  العامة؛ مقابل 
التى ال يمكن اخفاؤها، فتلك األمور تكون 
الدولية  المالية  المؤسسات  لكافة  معلومة 
ُيعتمد  والتى  العالمية،  التصنيف  ووكاالت 
الصادرة  االئتمانية  التصنيفات  فى  عليها 

عن تلك المؤسسات.
تحقيق  اســتــمــرار  أن  الــجــرم  ــح  وأوضــ
العامة،  العامة  الموازنة  فى  أولــى  فائض 
زيادة  على  إيجابية  انعكاسات  له  سيكون 
الفترة  خــالل  االئتمانى  التصنيف  درجــة 
ــات درجـــة  ــب الـــقـــادمـــة، أو عــلــى األقــــل ث
التصنيف عن مستوى B2 مع نظرة إيجابية 

مستقرة لالقتصاد المصرى.

غضب شعبى

اشرف القاضي

معيط

أحمد الزينى

وليد جمال

عماد الدين

أكد طارق المال، وزير البترول والثروة 
البترول  قــطــاع  شــركــات  أن  المعدنية، 
اإلنشائية  ــال  األعــم فــى  المتخصصة 
احتياجات  تلبية  فى  تسهم  والهندسية 
التى  القومية  المشروعات  فى  الــدولــة 
وخــدمــة  والتنمية  التعمير  فــى  تسهم 
المواطن وتضيف إلى البنية التحتية فى 

كافة أنحاء الجمهورية.
توقيع عقد  مراسم  خــالل  ذلــك  جــاء 
الغربى  للجزء  االعتيادية  األعمال  تنفيذ 

الرابع  الخط  مــن  األولـــى  المرحلة  مــن 
ــط مدينة  ــرب ت والـــتـــى  ــاق  ــفـ األنـ لــمــتــرو 
القاهرة،  بمحافظة  أكتوبر  من  السادس 
وفًقا لوكالة أنباء الشرق األوسط، وذلك 
وتحالف  لألنفاق  القومية  الهيئة  بين 
الــشــركــات الــمــصــريــة الــمــنــفــذة لــهــذه 
المرحلة والمكون من شركة المشروعات 
البترولية واالستشارات الفنية )بتروجت( 
وأبناء حسن  العرب  المقاولون  وشركات 
البترول  وزيــر  بحضور  وكونكورد،  عالم 

الــوزيــر  كــامــل  المهندس  النقل  ووزيـــر 
رانيا  الدكتورة  الدولى  التعاون  ووزيــرة 
نوكى  بالقاهرة  اليابان  المشاط، وسفير 

ماساكى.
رئيس  لطفى  وليد  من  كل  العقد  وقــع 
والى  عصام  والدكتور  )بتروجت(  شركة 
ورؤســـاء  لألنفاق  القومية  الهيئة  رئــيــس 
الشركات المشاركة بالتحالف، على هامش 
مؤتمر ومعرض النقل الذكى واللوجستيات.

تنفيذ  فــى  المشاركة  أن  إلــى  ولفت 

نجاح  تعكس  وحيوية،  قومية  مشروعات 
أعمالها  تنويع  فى  البترولية  الشركات 
فى  الدولة  احتياجات  وتلبية  وأنشطتها 
لهذه  نقلة  وتحقيق  ــدة،  عــدي مــجــاالت 
الشركات من كونها متخصصة باألساس 
والغاز  الــبــتــرول  مــشــروعــات  تنفيذ  فــى 
داخل مصر وخارجها إلى المشاركة فى 
القومية  المشروعات  من  العديد  تنفيذ 
والــمــواصــفــات  المعايير  ألعــلــى  ــا  ــًق وف

العالمية.
طارق المال
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نادى القرن يبحث عن لقب غائب منذ 7 

سنوات و»امللكى« متحفز حلصد اللقب بعد 18 عامًا 

مدرب المنتخب

 

وراء استقالة ماجد سامى
البورسعيدى  املصرى  نــادى  مسئولو  تقدم 
بعرض رسمى للحصول على خدمات الكونغولى 
االنــتــقــاالت  فــتــرة  خـــال  كــــازادى  كاسينجو 
ألف   260 قدره  مادى  بعرض  اجلارية  الصيفية 
املهاجم  خدمات  على  احلصول  أجــل  من  دوالر 
الفترة املقبلة. كان كازادى قد  الكونغولى خال 
تألق خال املوسم املنقضى مع الوداد البيضاوى 
جميع  فى  أهداف   10 إحراز  فى  وجنح  املغربى 
منتخب  ــى  إل ــك  ذل بعد  لينضم  املسابقات 
أن  بالذكر  اجلدير  الدميقراطية.  الكونغو 
إلى  كازادى كان قريبا للغاية من االنتقال 
سموحة املوسم املاضى إال أن فرج عامر 
بإمكانيات  يقتنع  لم  النادى  رئيس 

الاعب.

أعلن نادى اجلونة عن ضم 6 صفقات جديدة 
حيث  احلالية  الصيفية  االنتقاالت  فترة  فى 
ونور  املنعم  عبد  عادل  أحمد  املرمى  حارس  ضم 
ومحمد  عامر  وأحمد  ــزار  اجل ومحمود  السيد 
رجب ومحمود حبيب. كان نادى اجلونة أعلن فى 
وقت سابق تعيني رضا شحاتة مديرا فنيا للفريق 
وذلك خال املوسم اجلديد من مسابقة الدورى 
أبوجريشة  محسن  محمد  مــن  كــل  ويعاونه 
مــدربــا  مصطفى  املــجــد  ــو  وأبـ عــامــا  ــا  ــدرب م
حلراس  مدربا  العقباوى  ومحمد  مساعدا 
املرمى ومحمد وسيم حمدى مدرب أحمال 
اجلونة  وكــان  جمال،  عمرو  ومساعده 
الثالث  املركز  فى  املاضى  املوسم  أنهى 

عشر برصيد 37 نقطة.

وادى  نــادى  مالك  سامى،  ماجد  االعمال  رجل  أعلن   
 18 قرابة  دام  مشوار  بعد  النادى  مع  رحلته  نهاية  دجلة، 
أن  األمر، مؤكدا  الكشف عن تفاصيل بشأن هذا  عاما دون 
وادى  مع  الكفاح  من  سنة   18 رحلة  بعد  نهاية  بداية  لكل 
دجلة. كان نادى وادى دجلة قد أنهى املوسم املاضى فى املركز 
واجلدير  املمتاز،  الــدورى  ترتيب  بجدول  عشر  اخلامس 
بالذكر أن هناك عددا من األندية مت شراؤها من قبل بعض 

املستثمرين ومن بينها نادى مصر املقاصة.
من  باستقالته  تقدم  سامى  أن ماجد  مصادر  وكشفت 
وائــل  ببقاء  ــادل  ع شقيقه  متسك  بسبب  دجلة  وادى 
حيث  بالنادى،  الناشئني  لقطاع  رئيسا  شيتوس  رياض 
رياض بسبب وجود بعض  إقالة  كان يرغب ماجد فى 
متسك  شقيقه  لكن  الناشئني  قطاع  فــى  املشاكل 
ليتقدم  ماجد  املهندس  توصية  ورفض  باستمراره 
عن  سامى  ــان  إع وعقب  باستقالته،  األخير 
إلقناع  العائلة  أفراد  أحد  تدخل  استقالته 
الذى  البوست  بحذف  ماجد  املهندس 

مع  األمـــور  وحــل  بكتابته  قــام 
شقيقه.

فى الجونة
6 صفقاتمهاجم الوداد
على رادار المصرى

األهلى أم الزمالك

تغيير مخرج لقاء القرن

مصر تدرس تنظيم املونديال

انقسام فى اللجنة اخلماسية بسبب »املسابقات«الزمالك يؤجل حسم مصير أوباما وفرجانى

صراع األهلى والزمالك على 
3 بطوالت فى شهر واحد

طوارئ
 فى األهلى بسبب »كورونا«

من يحكم إفريقيا؟

يلقتى األهلى والزمالك فى نهائى 
مواجهة  فــى  إفريقيا  أبــطــال  دورى 
إقامتها  والمقرر  الثقيل  العيار  من 
الجارى،  القاهرة 27 نوفمبر  باستاد 
ويسعى كل فريق لحصد اللقب ورفع 
العقدة  فــك  أجــل  مــن  البطولة  درع 
خزينة  عن  الغائب  اللقب  واستعادة 

بطوالت القطبين منذ سنوات.
دورى  لقب  لحصد  يسعى  األهلى 
فى  التاسعة  للمرة  إفريقيا  أبــطــال 
األحمر  المارد  حصد  حيث  تاريخه 
و1987   1982 أعــوام  البطولة  لقب 
 2008 و2006  و2005  و2001 
و2012 و2013 وكان لقب 2013 هو 
الــرداء  أصــحــاب  لقب حصده  آخــر 
األحمر بدورى األبطال على حساب 
إفريقى،  الجنوب  بيراتس  ــدو  أورالن
الغائب  اللقب  لذلك يسعى الستعادة 
الحمراء  القلعة  بطوالت  خزينة  عن 
ــوات كــامــلــة بــعــد أن  مــنــذ ســبــع ســن

ســقــط الــفــريــق األحــمــر فــى نهائى 
دورى األبطال مرتين عام 2017 أمام 
 2018 نهائى  وفــى  المغربى  الـــوداد 
فى  وفــشــل  التونسى  الترجى  أمـــام 
فى  التاسع  اللقب  لحصد  الوصول 

تاريخه.
على الجانب اآلخر حصد الزمالك 
خمس  إفريقيا  أبــطــال  دورى  لقب 
و1986   1984 أعوام  قبل  من  مرات 
 18 ومــنــذ  و2002  و1996  و1993 
عاما وبعد الفوز على الرجاء المغربى 
عام  إفريقيا  أبطال  دورى  نهائى  فى 
اللقب  تحقيق  من  يتمكن  لم   2002
لنهائى  الزمالك  وتأهل  أخــرى  مــرة 
دورى أبطال إفريقيا عام 2016 أمام 
وخسر  إفريقى  الجنوب  داونــز  صن 
ان  قبل  نظيفة  أهداف  بثالثة  ذهابا 
يفوز فى اإلياب بهدف وحيد ليخسر 
اللقب، لذلك يسعى فى لقاء الجمعة 

لتحقيق اللقب السادس.

ــاروق، رئيس  ــ نــائــلــة فـ ــدرت  أصــ
المخرج  بتغيير  قــرارا  التليفزيون، 
محمد نصر الدين الذى كان مقررا 
نهائى  مـــبـــاراة  إخــــراج  يــتــولــى  أن 
الــقــرن بين األهــلــى والــزمــالــك فى 
المقرر  إفريقيا  أبطال  دورى  نهائى 
بعد  المقبل  الجمعة  يــوم  إقــامــتــه 
على  سيطرت  التى  الغضب  حالة 
تولى  ورفضهم  الزمالك  جماهير 
نصر مهام إخراج المباراة، وتقرر أن 
فريق مخرجين إلخراج  تشكيل  يتم 

رجب  قطب  من  كاًل  يضم  المباراة 
محمد حسن  وهشام  فــاروق  ووليد 
المخرجين  أحد  تكليف  سيتم  كما 
الــكــبــار لــيــكــون ضــمــن الــفــريــق أو 
يتولى مهام بروديوسر المباراة على 
التزاما  بالحياد  معروفا  يكون  أن 
الهيئة  رئيس  زين  حسين  بتكليفات 
الوطنية لإلعالم ونائلة فاروق رئيس 
بالحيادية  ــزام  ــت ــاالل ب التليفزيون 
للتعصب  ال  مبادرة  وإعمال  التامة 

لنبذ العنف الجماهيرى.

والرياضة،  الشباب  وزير  أشرف صبحى،  قال   
إن مصر نجحت فى تنظيم كأس أمم إفريقيا 2019 
فى  النجاح  أن  على  مشددا  فقط،  شهور   6 خالل 
الجميع  وبشهادة  الوقت  رغم ضيق  الحدث  تنظيم 
هو ما يجعل مصر قادرة على تنظيم كأس العالم، 
حيث أشاد أحمد أحمد- رئيس االتحاد اإلفريقى- 
لكأس  تجهيزات  شاهد  بأنه  وصفه  بل  بالتنظيم 
العالم وليست مجرد بطولة قارية، مؤكدا أن مصر 
بالتفكير  وسنقوم  العالم  كأس  تنظيم  ملف  تدرس 
التخطيط  ونبدأ   2028 عام  بعد  نسخة  أقرب  فى 

شركات  مع  سنتابع  حيث  الحالى  الوقت  من 
إمكانية  لنرى  متخصصة  عالمية  أو  محلية 
تنظيم مونديال كرة القدم السيما أن المنشآت 
المصرية تسمح لمصر بتنظيم كأس العالم ودورة 
األلعاب األولمبية وهما أكبر حدثين رياضيين فى 
السيسى  الرئيس عبدالفتاح  تابع  فالكل  العالم 
فى  عــمــالقــة  ريــاضــيــة  مــنــشــآت  يفتتح  وهـــو 
العاصمة اإلدارية الجديدة وهى دليل جديد 
على قدرة بلدنا العظيم على استضافة أكبر 

األحداث الرياضية.

التجديد  تأجيل  الزمالك  ــادى  ن مسئولو  قــرر 
ساسى  فرجانى  والتونسى  أوباما  يوسف  للثنائى 
له  المقرر  لقاء األهلى  بعد  إلى ما  الفريق  العبى 
يوم الجمعة المقبل فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، 
مع  الثنائى  عقد  فــى  واحــد  موسم  يتبقى  حيث 
فترة  خالل  ناد  ألى  التوقيع  لهما  ويحق  الزمالك 
إدارة  قــرار  وجــاء  المقبلة،  الشتوية  االنــتــقــاالت 
لقاء  قبل  الثنائى  تركيز  على  بالحفاظ  الزمالك 
بعد  ما  إلى  برمته  األمر  مناقشة  وتأجيل  األهلى 
العروض  بعض  فرجانى  وتلقى  اإلفريقى.  النهائى 
فى الفترة الماضية لكن الالعب لم يجدد للزمالك 

حتى اآلن وسط غموض موقفه بشكل كبير وتزايد 
أن  خــاصــة  المقبل،  الــمــوســم  فــى  رحيله  فــرص 
ويسعى  كبيرة  مادية  بإغراءات  األخــرى  العروض 
يتمتع  لما  أوباما وفرجانى  لتجديد عقد  الزمالك 
فــى صفوف  كبيرة  ــوة  وق خــبــرات  مــن  الثنائى  بــه 
النهاية  حتى  تقاتل  اإلدارة  جعل  ما  وهو  الفريق، 
نهائى  الباب بشكل  اإلبقاء عليهما وغلق  من أجل 
على رحيلهما. ويرى مسئولو الزمالك أن فتح ملف 
التجديد للثنائى فى الوقت الحالى صعب وسيؤدى 
األمر  بتأجيل  القرار  جاء  لذلك  ذهنهما،  لتشتيت 

برمته إلى ما بعد نهائى دورى األبطال.

فهمى  عمرو  للراحل  انتصارا  يعد  فيما 
من  وبــالــرغــم  السابق  ــاف«  »كـ عــام  سكرتير 
الجهات  العديد  من  له  تعرض  الــذي  الهجوم 
أصدر  أبــوريــدة،  هانى  واألشــخــاص خصوصا 
يقضى  قــرارا  فيفا  القدم  لكرة  الدولى  االتحاد 
اإلفريقى  االتحاد  رئيس  أحمد،  أحمد  بإيقاف 
لكرة القدم »كاف«، عن ممارسة أى نشاط كروى 
عن  فيفا  وكشف  القادمة.  الـــ5  السنوات  طيلة 
بعض األسباب التى دفعته إليقاف أحمد أحمد 
أبرزها خرق واجب الوالء وعرض وقبول الهدايا 
أو مزايا أخرى باإلضافة إلى اإلساءة الستخدام 
ــالس األمـــــوال. وعقب  ــك اخــت ــذل الــمــنــصــب وك
االتحاد اإلفريقى على قرار فيفا مؤكدا استمرار 
كرئيس  عومارى  سليمانى  كونستانت  الكونغولى 
مؤقت له بدال من أحمد أحمد إلى حين النظر فى 

قضايا واتهامات أخرى موجهة إلى الرئيس الذى 
حل مكان الكاميرونى عيسى حياتو فى انتخابات 
المكتب  إلى أعضاء آخرين من  باإلضافة   2017
عقوبات  تــصــدر  أن  الــمــرجــح  ومــن  التنفيذى. 
إضافية من االتحاد الدولى فى حق أحمد أحمد 
وآخرين على خلفية تهم الفساد الموجهة إليهم فى 
قضية البث التليفزيونى وشركة الجاردير سبورت 

المعروفة بسبورت فايف بعد تغيير اسمها، حيث 
كونستانت  الكونغولى  أن  إلــى  التكهنات  تشير 
شهرين  من  ألكثر  يستمر  لن  عومارى  سليمانى 
بسبب  القدم  لكرة  اإلفريقى  االتحاد  رئاسة  فى 
وجوده على الئحة المتهمين بـقضايا فساد سيتم 
المقبل  يناير  منتصف  قبل  فيها  والحسم  النظر 
على  والنزاعات  القضايا  من  العديد  بعد   2021

مستوى كرة القدم اإلفريقية فى السنوات األخيرة 
من  كبير  عــدد  لــدى  فساد  شبهات  شهدت  التى 
الـكاف على رأسهم أحمد أحمد ونائبه  مسئولى 
األول كونستانت عومارى وأعضاء آخرون عرفوا 
بنفوذهم واشتغالهم خلف الكواليس داخل االتحاد 
اإلفريقى لكرة القدم منذ عهد الكاميرونى عيسى 
حياتو، خاصة أن ـكاف واجه العديد من المشاكل 
السنوات  خالل  والتنظيم  التسيير  مستوى  على 
الماضية منها أحداث وفضائح تابعها العالم فى 
العديد من المباريات والمواعيد الكروية المهمة 
اتهامات  رافقتها  التى  الصفقات  إلى  باإلضافة 

داخلية بالفساد وسوء تدبير المال العام.
ويذكر أن الراحل عمرو فهمى هو الذي حرك 
أحمد  فساد  ضد  للفيفا  شكوى  وقــدم  القضية 

أحمد وأرسل وثائق تثبت هذا الفساد للفيفا.

اتحاد  شئون  إلدارة  المعينة  الخماسية  اللجنة  أعضاء  فضل 
الداخلية  اللجان  تشكيل  تأجيل  الجناينى  عمرو  برئاسة  الكرة 
بعد  ما  إلى  الجديد  للموسم  االستعداد  بداية  مع  الكرة  التحاد 
الخماسية  اللجنة  عمل  نهاية  موعد  الجارى  نوفمبر   30 يوم 
داخل اتحاد الكرة وفقا لقرار التجديد الصادر من قبل االتحاد 
الدولى لكرة القدم فيفا؛ وذلك بعد تحفظ مسئولى فيفا على 
تجديد عمل اللجنة الخماسية لفترة واسناد مهمة إدارة شئون 
االنتخابات  إجــراء  لحين  التنفيذى  للمدير  الجبالية 
الكرة  اتحاد  لوائح  تقضى  حيث  المقبلة، 
الداخلية  اللجان  رؤســاء  جميع  بتقديم 
ــهــاء الــمــوســم  ــت اســتــقــاالتــهــم عــقــب ان
إدارة  مباشرة لرفع الحرج عن مجلس 
االتحاد الذى يقوم بدوره بتشكيل لجان 

جديدة تكون مهمتها اإلعداد للموسم الجديد، إال أن األمور ال تزال 
معلقة، حيث إن جميع رؤساء اللجان ما زالوا يمارسون عملهم حتى 
اآلن باستثناء حسام الزناتى الذى تقدم باستقالته عقب انتهاء آخر 

مباراة فى الدورى الممتاز.
الجناينى  وعــمــرو  اللجان  مسئولى  بين  ودى  اتــفــاق  وهــنــاك 
باستمرار الوضع كما هو عليه لحين وضوح الرؤية بشأن إمكانية 
نوفمبر  نهاية  عملها  مدة  تنتهى  التى  الخماسية  للجنة  التجديد 
لكل  التجديد  سيتم  فيفا  قــرار  على  وبناء  عدمها،  من  الــجــارى 
رؤساء اللجان بداية من الدكتور محمد سلطان فى اللجنة الطبية 
والمستشار عادل الشوربجى فى لجنة التظلمات والمستشار سيد 

بندارى فى لجنة االنضباط ووجيه أحمد فى لجنة الحكام.
وتعد لجنة المسابقات هى العقبة الوحيدة أمام اللجنة الخماسية 
الزناتى صديقه  بسبب إصرار محمد فضل على استمرار حسام 

المقرب على رأسها رغم وجود عروض أخرى للزناتى فى مناصب 
رياضية أفضل داخل األندية فى حين تبنى عمرو الجناينى فكرة 
وآخرون  المسابقات  لجنة  إدارة  مهمة  لتولى  مــرزوق  مازن  إعــادة 
رشحوا عودة عامر حسين لمنصبه القديم إال أن ذلك لن يحسم إال 
مع بداية شهر ديسمبر المقبل حتى تتضح الصورة بشأن استمرار 

اللجنة الخماسية من عدمه.
المثير فى األمر أن رجال فيفا حددوا هدفهم من خالل إجبار 
اللجنة الخماسية على دعوة الجمعية العمومية التحاد الكرة أواخر 
الالئحة  على  التصويت  أجل  من  استثنائى  بشكل  الجارى  الشهر 
نوفمبر،  بنهاية  الخماسية  اللجنة  عمل  ينتهى  أن  على  الجديدة، 
الجبالية  إدارة شئون  التنفيذى مهمة  المدير  العطار  ويتولى وليد 
الختيار  االنتخابات  وإجــراء  عمومية  جمعية  لعقد  الدعوة  لحين 

مجلس إدارة منتخب للجبالية.

على  فقط  شهر  خــالل  والزمالك  األهلى  يتنافس 
ثالث بطوالت منها لقب محلى وآخران قاريان، ويتطلع 
كل فريق للفوز بالبطوالت الثالث حيث يخوض األهلى 
على  نوفمبر   27 الجمعة  تاريخية  مواجهة  والزمالك 
ستاد القاهرة الدولى فى نهائى دورى أبطال إفريقيا 
واحدة  مباراة  من  مرة  ألول  يقام  الــذى  النهائى  وهو 
األبطال  دورى  لنهائى  والزمالك  األهلى  صعد  بعدما 
فى  المغربيين  والرجاء  الــوداد  بفريقى  اإلطاحة  بعد 
نصف نهائى دورى األبطال فى سابقة هى األولى التى 
تاريخ  فى  مــرة  ألول  للنهائى  القطبين  صعود  تشهد 

البطولة.
كما يبحث األهلى والزمالك عن الفوز بلقب بطولة 
األهلى  التقى  حيث  الجارية  النسخة  فى  مصر  كأس 
والزمالك مع أبوقير لألسمدة ونادى مصر فى مباراتى 
ربع النهائى وتفوق كالهما بهدفين لهدف ليتأهال للدور 
نصف النهائى حيث يواجه األهلى االتحاد السكندرى 
الذى  اليوم  نفس  وهو  المقبل  ديسمبر  من  األول  فى 
يشهد مواجهة طالئع الجيش مع الزمالك والفائز من 

الطرفين يلعب المباراة النهائية يوم 5 ديسمبر.
يتأهل  إفريقيا  أبطال  دورى  بلقب  الفائز  أن  كما 
والذى  اإلفريقى  السوبر  كأس  بطولة  فى  للمشاركة 
يقام فى القاهرة بدال من إقامته فى العاصمة القطرية 
الدوحة، وطالب كاف القاهرة بإقامة السوبر قبل حلول 
دورى  بلقب  المتوج  يواجه  حيث  المقبل  ديسمبر   18
مؤخرا  المتوج  المغربى  بركان  نهضة  فريق  األبطال 
المصرى  بيراميدز  حساب  على  الكونفيدرالية  بلقب 

فى المباراة النهائية.

األهلى عقب  داخل  األجواء  القلق على  سيطرت حالة من 
بفيروس  الفريق  العبى  جمعة  وصالح  كهربا  محمود  إصابة 
كورونا بعدما أثبتت نتيجة المسحة الطبية األولى التى أجراها 
الالعبان إيجابية المسحة، ورفع الجهاز الطبى بالفريق حالة 
الطوارئ داخل الفريق لمتابعة حالة باقى الالعبين خوًفا من 

إصابتهم بالفيروس.
لينضم  توفيق  أكــرم  عقد  تعديل  التخطيط  لجنة  وقــررت 
فى  جنيه  ماليين   4 على  ليحصل  بالفريق  الثانية  الفئة  إلى 
خالل  لالعب  الجديد  العقد  اللجنة  تفعل  أن  وينتظر  السنة 
الفترة المقبلة كما تكثف اللجنة من جهودها للوصول إلى حل 
لألزمة التى تسبب فيها الثنائى جيرالدو وبادجى بعد رفضهما 
العروض المحلية التى وصلتهما مؤخرا وإبالغهما المسئولين 
رفضهما اللعب فى الدورى المحلى، ما وضع النادى فى أزمة 
إعارة  الجديد متوقف على  الوافد  بانون  بدر  أن قيد  خاصة 
اللجنة  تجتمع  أن  المنتظر  ومن  اإلفريقى،  الثنائى  من  واحد 
إلقناعهما  محاولة  فى  اإلفريقى  النهائى  عقب  الالعبين  مع 
باالنتقال على سبيل اإلعارة إلى أحد األندية التى ترغب فى 

االستعانة بهما خالل الفترة المقبلة.

مكافأة النهائى
على  العام  المشرف  مرتضى-  أمير  رصد 

فريق كرة القدم بنادى الزمالك- مكافأة خاصة 
بنهائى  األهلى  شباك  فى  يسجل  العــب  ألى 

سيحصل  التى  المكافأة  بخالف  وذلــك  إفريقيا 
عليها الالعبون حال التتويج بالبطولة اإلفريقية 
أمير  الالئحة. وجاء قرار  والمنصوص عليها فى 
من  والشد  الالعبين  تحفيز  أجل  من  مرتضى 

البطولة  لتحقيق  معنوياتهم  ورفع  أزرهــم 
الفوز على األهلى  أن  اإلفريقية خاصة 

باقى  عن  خــاص  مــذاق  له  يكون 
اللقاءات األخرى.

أحمد أحمد عمرو فهمى

فرجانى

صبحى

الفساد يطيح بأحمد أحمد من »كاف« الفاحتة لعمرو فهمى
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حنان عطية

صحية  ألزمــة  عطية  حنان  املطربة  تعرضت 
على  أعلنت  حيث  املاضية،  الفترة  خالل  القلب  يف 
حبايبي  قــائــلــة:  وعــلــقــت  ــوك"  بـ "فــيــس  حسابها 

وأصحابي أنا بقيت كويسة احلمد هلل باشكركم.
علشان  عليكم  أرد  ماعرفتش  إني  آسفة  وأضافت: 
حالتي كانت صعبة وجديدة عليا، كل ده من التوتر، 
زادت  فضرباته  درس،  يديني  وحب  مني  زعل  قلبي 
جًدا، وحصل ليا حاجة اسمها رفرفة أذنية يف القلب، 

احلمد هلل ربنا جناني.
سنوات  الفن  عالم  عن  عطية  حنان  واختفت 
بشكل  عــادت  املاضية،  الفترة  وخــالل  طويلة، 
طرح  دون  منفردة  أغاني  وطرح  منتظم،  غير 
ألبوم غنائي كامل، إلميانها بأن جناح أغنية 
إصدار  من  أفضل  انتشار  وحتقيق  واحدة 
أغاني  إال  منه  ينجح  ال  غنائي  ألبوم 

محدودة.

تتعرض ألزمة صحية فى القلب 
جنمة  درزاوي  ــارة  سـ الــفــنــانــة  أعــلــنــت 
ونشرت  خطوبتها،  عن  مصر"  "مسرح  فرقة 
مبوقع  حسابها  عبر  خطيبها  مع  لها  صورة 
أخيرا   ": قائلة  عليها  معلقة  "انستجرام"، 
عملتها ..احلمد هلل حمدا كثيرا طيبا مباركا 
علي  زمالئها  من  كبير  عدد  وحرص  فيه"، 
أنور  محمد  فكتب  إليها،  التهاني  توجيه 
:"الف مبروك يا سارة وربنا يتمملكم بخير 
يارب"، فيما كتب أوس أوس :"الف مبروك 
يا سوسو وعقبال الليلة الكبيرة"، وقال 
وربنا  :"مــبــروك  امليرغني  حمدي 
يتمملكم علي خير و يبعد عنكم 

كل شر".

AmericAn music AwArds تستعد لـ
كواليس  عن  ليبا  دوا  العاملية  النجمة  كشفت 
 American Music" استعدادها حلفل توزيع جوائز
حيث  املاليني،  ينتظره  والذى   2020 لعام   "  Awards
قررت النجمة الشهيرة البالغة من العمر )25 عاًما( أن 
جزء  أنهم  ليشعروا  ملحة  وتعطيهم  جمهورها  تشارك 

من هذا احلدث الفنى الضخم.
مبوقع  الشخصية  صفحتها  على  ليبا  دوا  نشرت 
صور  ــدة  ع "إنــســتــجــرام"  االجتماعى  الــتــواصــل 
فقرات  احــدى  لتقدمي  استعدادها  كواليس  من 
ألبرت  رويــال  قاعة  فى  دوا  وتواجدت  احلفل، 
إنها  حيث  بإجنلترا  لندن  فى  الشهيرة  هول 
لم تتمكن من التواجد فى لوس أجنلوس 

حلضور احلفل.

دوا ليباخطوبة
سارة درزاوى نجمة مسرح مصر

www.alnaharegypt.com
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تــردد بشأن  لما  أنه ال صحة  إمــام  عــادل  أكد الزعيم 
تعاقده على المشاركة فى أعمال فنية جديدة.

وتابع عادل إمام )80 عاما(، موضحا أنه قرر منذ فترة 
الحصول على إجازة، ومستمر فى قراره ولم يغيره.

وأضاف إمام أنه "لن يشارك فى موسم دراما رمضان 
بفيلم  المشاركة  على  يتعاقد  ولم  فنى،  عمل  بأى   2021

سينمائى، ولم يغير شيئا فيما قرره".
الماضى  رمضان  موسم  فى  شــارك  قد  الزعيم  كــان 
قمر،  بهجت  أيمن  تأليف  من  وهو  "فالنتينو"،  بمسلسل 

وإخراج رامى إمام.
آخر أعمال عادل إمام السينمائية كان فيلم "الزهايمر" 
الذى ُعرِض عام 2010، والذى شاركه فيه سعيد صالح، 
لطفى لبيب، أحمد راتب، فتحى عبد الوهاب، أحمد رزق، 
رانيا يوسف، نيللى كريم، وإيمان السيد، ومن تأليف نادر 

صالح الدين، وإخراج عمرو عرفة.

كتابة  من  اقترب  إنــه  حبيب  تامر  السيناريست  قــال 
مسلسل عمرو دياب الجديد الذى تعاقد عليه مع شركة 
الجديد  العام  بداية  مع  تصويره  يبدأ  حتى  "نتفليكس" 

.2021
كتابة ســطــوره حتى  فــى  يبدأ  لــم  أنــه  وأوضـــح حبيب 
وباقى  دياب  فكرة سيعرضها على  يجهز  ولكنه  اللحظة، 

فريق العمل، الذى مازال يتم تكوينه حتى اآلن.
واألساسية  األولـــى  المرشحة  أن  إلــى  حبيب  وأشـــار 
حتى  القصة  أن  موضحا  الشربينى،  دينا  هى  للمسلسل 

اآلن لم تظهر وجود قصة حب تجمعهما من عدمها.
المطرب  مــع  تعاونها  أعلنت  نتفليكس  شركة  كانت 
الشرق  فى  مبيًعا  األكثر  الفنان  ــاب،  دي عمرو  العالمى 
األوسط والحائز 7 جوائز "ورلد ميوزك أورد"، و6 جوائز 
من  جديد  درامــى  عمل  إلنتاج  أورد"،  ميوزيك  "أفريكان 

بطولته.
الهضبة  يعود  الشهيرة،  المنصة  مع  التعاقد  وبهذا 
بدور  قيامه  منذ  عاما  غياب 27  بعد  الدرامية  لألعمال 
الفنان  مع  وحــب"  وجــد  ولعب  فيلم "ضحك  فى  "أدهــم" 

الراحل عمر الشريف.
العربية  اإلنــتــاجــات  رئيس  الــشــرقــاوى،  أحمد  وقــال 
األصلية فى نتفليكس، إنه "على مدار أكثر من 30 عاما 
دياب  عمرو  استطاع  والغنائى،  الموسيقى  ــداع  اإلب من 
األجيال  لمختلف  أيقونة  يصبح  أن  الفنية  رحلته  خالل 
الصعيد  على  ولــكــن  الفنى،  الصعيد  على  فقط  ليس 
الثقافى أيًضا، فدائما تتطلع األجيال إلى اختيارات عمرو 
دياب المتجددة فى حفالته وحمالته الدعائية والموضة 
الماضية،  األجيال  على  قوّيًا  تأثيره  يجعل  مما  وغيرها، 

والحالية والقادمة.
الجديد  التعاون  هــذا  بــأن  ثقة  على  "نحن  وأضـــاف: 
النجم  عــودة  ليرى  السعادة  غاية  فى  الجمهور  سيجعل 

العالمى عمرو دياب من خالل هذا العمل الدرامى".

»الوصية« جتسيد مشرف لبطوالت اجليش املصرى

»حظر جتول« مرحلة جديدة فى حياتى الفنية

شيرين رضا: »فرق توقيت« جنح بسبب الباجورى والكدوانى

الزعيم يغيب عن دراما 
2021

دينا الشربينى بطلة مسلسل 
عمرو دياب على نتفليكس

أكدت الفنانة إلهام شاهين أن مشاركة فيلمها »حظر 
مهرجان  من   42 للدورة  الدولية  المسابقة  فى  تجول« 
تجربة  بعد  به  تفتخر  إنجاًزا  تعد  السينمائى،  القاهرة 
على  حصل  الــذى  سنوات   4 منذ  للستات«  »يــوم  فيلم 
التحكيم  وجائزة  السباعى  لناهد  ممثلة  أفضل  جائزتى 
وفى  السينمائى  مــشــوارى  فــى   101 رقــم  الفيلم  وهــو 
حوارها مع »أخبار اليوم« تكشف إلهام أهمية هذا العمل 
فى مشوارها وكيف تلقت خبر اختيار العمل ليمثل مصر 
فى المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائى فى 

دورته القادمة.
•  فى البداية سألتها: هذا الفيلم هو التجربة 
فماذا  الفنية،  حياتك  فى   101 رقم  السينمائية 

يمثل لك؟
فى  جديدة  مرحلة  لى  يمثل  العمل  هذا  -بالتاكيد   
حياتى الفنية، فحين كنت فى بداية مشوارى الفنى 
كنت أحلم بتقديم 100 فيلم سينمائى، وبعد ان 
»حظر  فيلم  ان  اعتبرت  األمر  هذا  حققت 
تجول« مرحلة جديدة بالنسبة لى، خاصة 
انه عمل مهم فى مشوارى الفنى، ودورى 
فيه جديد تماما علىَّ ولم أقدمه من 

قبل.
للعمل  اختيارك  هل   *
رقم 101 فى مشوارك 
كــان  السينمائى 

أمًرا صعًبا؟
ــى  ــ ــل ــ ع  -
اإلطـــــــــالق، 
فــبــمــجــرد 
قــــراءتــــى 
ل  و أ
مـــشـــاهـــد 
الشخصية 
الـــــــــتـــــــــى 
أجـــســـدهـــا 
احداث  داخل 

الفيلم قررت الموافقة على أدائها، ألننى اكتشفت اننى 
أمام عمل جاد ومحترم.

االعالن  طرح  بعد  الجمهور  تعليقات  جاءت   *
الــشــديــدة  ــك  ــرأت ج لــتــؤكــد  للعمل  التشويقى 
متقدمة،  عمرية  مرحلة  فى  بشخصية  بظهورك 

أال تخشين تلك النوعية من األدوار؟
- لو أننى أخشى تقديم تلك النوعية من االدوار ما كنت 
الشخصية  تظهر  الفيلم  احداث  فطيلة  عليها،  سأوافق 
انها ظلت  بالوجه، خاصة  وتجاعيد  تماًما  أبيض  بشعر 
تجعل  السجن  وسنوات  السجن،  داخــل  عاًما   20 لمدة 
االنسان يبدو اكبر من عمره الحقيقى، وهذه ليست المرة 
التى أظهر بشخصية أكبر من عمرى فقد سبق  االولى 
ان قدمت ذلك فى فيلم »ريجاتا« وغيره من االعمال، فال 
يقلقنى شكل أو عمر الشخصية، ولكن االهم هو العمل 
جدار  فهناك  للمشاهد،  يقدمها  التى  والرسالة  الجيد 
الثقة بينى وبين الجمهور تكونت عبر مدار سنوات  من 
مشوارى الفنى وال أستطيع أن أقدم تنازالت تقديًرا له، 

فما يعنينى هو احترام الجمهور لفنى.
»حظر  فيلم  مــشــاركــة  خبر  تلقيت  كيف   *
القاهرة  الرسمية لمهرجان  المسابقة  تجول« فى 

السينمائى فى دورته القادمة؟
اشارك  فيلم  فتواجد  الخبر،  بهذا  للغاية  سعدت   -
فى بطولته فى مهرجان بلدى أمر فى غاية األهمية ألن 
جمهورى األساسى هم المصريون، فالفنان بالتأكيد حين 
يقدم عمال يتمنى ان يشارك به فى كل مهرجانات العالم.

فيلم مشاركة  تقديم 100  بعد  * هل مازال يسعدك 
أفالمك فى المهرجانات وتحديًدا القاهرة السينمائى؟

القاهرة  مهرجان  فى  الفيلم  اختيار  ألن  بالتأكيد   -
والمهتمين  المثقفين  من  لجنة  طريق  عن  السينمائى 
المسابقة  فــى  مصر  ليمثل  السينما  فــى  والعاملين 
بالكامل مستواها  العمل  أن عناصر  يدل على  الرسمية 

الفنى عال، وهذا شرف للعمل.
الصعب  من  أصبح  الماضية  السنوات  خالل   *
فى  ليمثلنا  مصرى  سينمائى  عمل  على  العثور 

المسابقة الرسمية، فكيف ترين هذا األمر؟

 -السينما قد تمر فى بعض األوقــات بكبوات، ومن 
الممكن ان تكون السينما المصرية قد فقدت انتعاشتها 
بعد االحداث السياسية التى مرت بها مصر على مدار 
التسع سنوات الماضية، اال ان األمر بدأ يتالشى تماًما 

فى الفترة الماضية.
 ،2013 عام  أحداثه  تدور  تجول  حظر  فيلم   *

ا؟ فهل يحمل العمل طابًعا سياسّيً
اللمحة  ولكن  االولــى،  بالدرجة  اجتماعى  -الفيلم   
داخل  ألعبها  التى  الشخصية  ان  فى  تتمثل  السياسية 
ان هناك حظر  تجد  السجن  تخرج من  األحــداث حين 
تجول مما يضطرها ألن تقضى ليلتها االولى فى القاهرة 
ليست  وهى  أخــرى،  محافظة  الى  وجهتها  كانت  بعدما 
على علم باالحداث السياسية التى حدثت، خاصة انها 

لم تتابع االخبار السياسية خالل تواجدها فى السجن.
أمير  المخرج  مع  األول  التعاون  وجدت  كيف   *

رمسيس فى »حظر تجول«؟
ويبدأ  ادواتـــه،  من  متمكن  مخرج  رمسيس  أمير    -
يجعل  ال  فهو  التصوير،  بداية  قبل  كاملة  التحضيرات 
كنت  ا  دون جدوى، فشخصًيّ تضيع  التصوير  فى  دقيقة 
ان شخصية  معه، خاصة  التعاون  فى  الراحة  غاية  فى 
فاتن التى العبها داخل االحداث تحتاج الى التعايش معها 
بشكل كامل، إذ إن هذه الشخصية أصابتنى باالكتئاب، 

فهذا الفيلم »وجعنى« للغاية.
القاهرة  مــهــرجــان  مسابقات  فــى  شــاركــت    *
بإنتاجها  قمت  التى  أعمالك  خالل  من  المختلفة 
خالل السنوات الماضية، فلماذا توقفت مسيرتك 

كمنتجة؟
 - ألننى تقريًبا خسرت كل أموالى لذا لم اتمكن من 
وأطلق  للعمل  ميزانية  أضع  ال  منتجة  فأنا  االستمرار، 
للمخرج العنان ليفعل ما يشاء فيما يخص الناحية الفنية، 
بالتوزيع  الخاص  فالشق  جيدة  منتجة  اننى  لو  وحتى 
أما  التعامل  أجيد  الفن  الى عالقات، ففى عالم  يحتاج 
فى عالم المال فلست جيدة وال أجيد تدوير رأس المال.

إلهام شاهني:

"الوصية"  مسرحية  عرض  حققه  كبير  نجاح   
على خشبة المسرح القومى، فى أيام قليلة استطاع 
المصرى  للجيش  يقدم صورة مشرفة  أن  العرض 
أحد  رشــاد،  المعتز  محمد  الشهيد  فى  متجسًدا 

مقاتلى القوات المسلحة البواسل.
 حالة من الشجن انتابت جمهور المسرحية التى 
يجسد  حيث  الماضى،  الخميس  يوم  عرضها  بدأ 
العمل فخر ومشاعر رجل القوات المسلحة خالل 

استشهاده بمدينة رفح عام 2015.
العرض من تأليف الكاتب الكبير أيمن سالمة، 
الكبير خــالــد جـــالل، من  الــمــخــرج  ومــن إخـــراج 
القومى ضمن مبادرة "اعرف  إنتاج فرقة المسرح 
جيشك" التى يتبناها البيت الفنى للمسرح للتعريف 
بإنجازات القوات المسلحة المصرية ورفع الوعى 
بأهمية دورها فى حماية الوطن من خطر اإلرهاب.
الدكتورة  افتتاحها  المسرحية حضر  ان  يذكر   
إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور مجدى 
صابر رئيس دار األوبرا، والمخرج إسماعيل مختار 
رئيس البيت الفنى للمسرح، والفنان إيهاب فهمى 
البيت  رئيس  عبده  عادل  والدكتور  الفرقة،  مدير 
الفنانين  من  كبير  ونخبة  الشعبية،  للفنون  الفنى 

والمثقفين.
هذا  بكتابة  فخور  سالمة:  ايمن  الكاتب  وقــال 
لشاب  مضيئة  صــورة  يقدم  الــذى  البطولى  العمل 
مصرى قدم حياته فداء للوطن فى إحدى العمليات 
التكفيريين  ضد  المسلحة  قواتنا  بها  قامت  التى 
عنوان  هى  التى  وصيته  تاركا  سيناء  أرض  على 
يقوم  لكى  لــه  زميل  مــع  كشكول  فــى  المسرحية 

بتوصيلها الى والده الطبيب. 
من  معى  االتــفــاق  تــم  "حينما  وأضـــاف سالمة 

القومى  الزميل إيهاب فهمى مدير المسرح  خالل 
قصة  يخص  مــا  كــل  بــقــراءة  قمت  العمل  لتقديم 
هذا الشاب الذى تم تكريم والده من قبل بحضور 
الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى تأثر سيادته 
عند سماع القصة حينما رواها الدكتور معتز رشاد 
يدخل  حيث  معه،  موعد  على  القدر  كــان  ــذى  وال
لغرفة العمليات ليجرى عملية جراحية لولده بعد 

الحادث، لكنه يلفظ أنفاسه األخيرة بين يده. 
الحقيقية  القصة  هــذه  أن  الــى  سالمة  وأشــار 
الباسل  أن جيش مصر  أهمها  كثيرة  معانى  تؤكد 
للواسطة  فيه  مــجــال  ال  اإلرهـــاب  يــحــارب  الـــذى 
بالقوات  وعميد  طبيب  ابــن  وهــذا  والمحسوبية 
يتوهم  كما  لــه-  يتوسط  لــم  ذلــك  ومــع  المسلحة 
البعض ويبعده عن المخاطر- وأن الشاب المصرى 
محمد المعتز هو الذى طلب أن يذهب الى سيناء 
وهذا يدل على الوطنية فى شبابنا، واكد سالمة أن 
المخرج الكبير خالد جالل قد أضاف الى العمل 

يضع  أن  واستطاع  وعبقريته  بحنكته  المسرحى 
رؤية تشكيلية استعراضية وغنائية للمسرح جعلته 

ملحمة وطنية.
المعتز رشاد  الشهيد محمد  العرض عن قصة 
والــذى  البواسل،  المسلحة  القوات  مقاتلى  أحــد 
بمشاركة  وذلك  رفح عام 2015،  بمدينة  استشهد 
المسرح المصرى، وهو عن  ألمع نجوم  كوكبة من 
قصة الشهيد محمد معتز رشاد وبطولة أحمد فؤاد 
محمود  عــادل،  ميدو  العزيز،  عبد  سميرة  سليم، 
بسنت  المهدى  ألــحــان  دســوقــى،  محمد  حــافــظ، 
الغنائية مى فاروق، أشعار محمد  البطولة  صيام، 
بهجت، موسيقى وألحان أحمد كيكار، استعراضات 
دكتور مجدى صابر، مالبس هالة الزهوى، ديكور 

محمد الغرباوى، مخرج منفذ عال فهمى.

حققت حلقات النجمة شيرين رضا من مسلسل 
توقيت«  »فــرق  عنوان  تحمل  والتى  اتنين«  »نمرة 

 VIP.نجاًحا عبر عرضها حصرًيا على شاهد
تدور أحداث الحلقة الرابعة من المسلسل حول 
المطار فى  إلى  نجمة شهيرة تستقل سيارة أجرة 
رحلة مدتها أقل من ساعة؛ وخالل كل دقيقة من 

دقائق الرحلة تتجّدد ذكريات قديمة.
وعن مشاركتها قالت »شيرين«: جاءت لسببين، 
والثانى وجود  أقدمه،  الذى  بالدور  إعجابى  األول 
المخرج هادى الباجورى الذى سبق أن عملت معه، 

تفاهم  الباجورى  هــادى  مع  »يجمعنى  وأضــافــت: 
الذى  الكدوانى  ماجد  مع  نفسه  األمــر  مشترك، 
سبق أن عملت معه، لذا فإن هذا االنسجام انعكس 
جًدا  سعيدة  وأنــا  عموًما،  العمل  جو  على  إيجابًا 
التى  اثنين«  »نمرة  من  الحلقة  هذه  فى  بالتجربة 

استمتعت بها كثيًرا.
بقدم  دورهـــا  تصوير  عــن  »شــيــريــن«  وكشفت 
التمثيل،  من  جــزء  مجرد  وليس  بالفعل  مكسورة 
وأوضحت أنها تلعب دور سيدة مرت بتجربة مؤلمة 
وجعلتها  كبير  بشكل  وقراراتها  حياتها  على  أثرت 

تعانى طوال الوقت.
وتابعت: أؤمن بالفرصة الثانية ألننا بشر وح

أن  الممكن  غير  ومن  عبارة عن فرص،  ياتنا هى 
وأعتقد أ واحدة،  أضعنا فرصة  إذا  نوقف حياتنا 

يحاكى  ن الجمهور سيستمتع بالعمل خصوًصا أنه 
الضغط  نتيجة  اإلهــمــال  وهــو  حياتنا  مــن  جانبا 

اليومى ودوامة الحياة السريعة.
الحلقة الرابعة من مسلسل »نمرة اتنين« بطولة 
شيرين رضا وماجد الكدوانى؛ سيناريو وحوار وائل 

حمدى، وإخراج هادى الباجورى.

N دينا دياب

N دينا دياب



فى طلب إحاطة لرئيس الوزراء..

شـــرشــــر يطالـــب بالتحقيــق فى واقعــة 
محمـــد رمضــــان والفنــــان اإلســـرائيلى

أدان الكاتب الصحفى أسامة شرشر، رئيس تحرير جريدة 
مغرد  نشرها  التى  الصورة  الــنــواب،  مجلس  وعضو  النهار، 
ومطربًا  رمضان،  محمد  والممثل  المطرب  وتجمع  إماراتى 
إسرائيليا، والتى تضرب الثوابت االجتماعية والغنائية والفنية 

والثقافية بعدم التطبيع مع إسرائيل فى مقتل.
مدبولى،  للدكتور مصطفى  إحاطة  فى طلب  وأكد شرشر 

إيناس  والدكتورة  ــوزراء،  الـ رئيس 
عــبــدالــدايــم، وزيـــرة الــثــقــافــة، أن 
الفنان  بين  جمعت  التى  الــصــورة 
إسرائيلى،  وفنان  رمضان  محمد 
تضرب الثوابت المتفق عليها بعدم 
مع  الثقافى  أو  الغنائى  التطبيع 
اتفاقية  منذ  الصهيونى،  الكيان 
ــد، خـــصـــوصـــا مــع  ــيـ ــفـ ــب ديـ ــامـ كـ
المتعددة  اإلسرائيلية  المحاوالت 
ــراق الــمــجــتــمــع الــمــصــرى  ــ ــت الخــ
الغناء والتمثيل  والعربى من خالل 
نفسها  ــى  وهـ ــافــة،  ــق ــث وال والـــفـــن 
الدولة التى قامت بدور خطير فى 
إسقاط فاروق حسنى وزير الثقافة 
المصرى األسبق عند ترشحه فى 

انتخابات اليونسكو. 
وحــــذر شــرشــر مـــن اســتــغــالل 
الفنانين،  مــن  غــيــره  أو  رمــضــان 
أو  الفنى  أو  الغنائى  التطبيع  فى 
المهرجانات  خــالل  مــن  الثقافى 
بالذهاب  ســواء  المختلفة،  الفنية 
أو فى  الــمــحــتــلــة  إلـــى األراضـــــى 

وفنى  ثقافى  تطبيع  لديها  أخرى  دول  فى  مقامة  مهرجانات 
مع إسرائيل. 

الحكومة  ستتخذها  التى  اإلجــراءات  ما  شرشر:  وتساءل 
أن  تكراره مجددا؟ خصوصا  ومنع  األمــر،  هذا  فى  للتحقيق 

هذا الفعل جاء من فنان لألسف الشديد يحظى بتأثير على 
الشباب عبر السوشيال ميديا.

كان شرشر قد قال فى تصريحات صحفية إن هذه مجرد 
لدى  التطبيع  رفــض  حــاجــز  الخــتــراق  صهيونية  مــحــاوالت 
األذهان  فى  الفلسطينية  القضية  وتمييع  العربية،  الشعوب 
العربية، خصوصا لدى أجيال الشباب، الذين ينظرون لبعض 
ــار وتــقــديــر،  ــب الــفــنــانــيــن نــظــرة إك
بدليل حالة االحتفاء الكبيرة التى 
اإلسرائيلية  الصفحات  بها  قابلت 
مشيرا  للصورة،  بالعربية  الناطقة 
تنجح  لن  المحاوالت  هذه  أن  إلى 
الشعبى  الــغــضــب  ــة  حــال بــدلــيــل 
الكبير الذى قوبلت به الصورة ما 
أدى إلى حذفها، وهو ما يعنى أن 
من  إسرائيل  إلى  وصلت  الرسالة 
للمجتمعات  التسلل  محاوالتها  أن 
لن  واجــتــمــاعــيــا  ثقافيا  الــعــربــيــة 
تــنــجــح، طــالــمــا بــقــيــت هــى دولــة 

احتالل.
الممثلين  نقابة  شرشر  وطالب 
مع  بالتحقيق  الموسيقيين،  ونقابة 
محمد رمضان فى هذا األمر، ألنه 
الفنى  التطبيع  أمــام  الباب  يفتح 
فيه  فشلت  مــا  وهـــو  والــثــقــافــى، 
إسرائيل منذ عقود، إال أن عصر 
بسبب  يختلف  ميديا  السوشيال 
بطريقة  المعلومات  انتشار  سرعة 
غير مسبوقة، وعدم وجود ضابط 

أو رابط على هذه المعلومات.
لالقتداء  والموسيقيين  الممثلين  نقابتى  شرشر  ودعــا 
بنقابة الصحفيين التى تعاملت بحسم مع محاوالت من بعض 

الصحفيين للتطبيع الثقافى مع دولة االحتالل اإلسرائيلى. 

القدس اليــــوم 
وغــــًدا ال نعلــــم
الــوحــدة حــق واالنــقــســام بــاطــل، الــوحــدة قاعدة 
واالنــقــســام  ــوحــدة طبيعة  ال اســتــثــنــاء،  واالنــقــســام 
وهو  الحق  إما  يختاروا  أن  العرب  وعلى  مصطنع، 
االستثناء  وهــو  الباطل  وإمـــا  الطبيعية،  الــقــاعــدة 

والمصطنع .
طاالستثناء كان ثمنه اإلرهاب المنتشر فى معظم 
بلدان الوطن العربى، االنقسام المصطنع جعل التوتر 

والخالفات تزداد بين الدول العربية .
إذن الوحدة مطلوبة ولكن اى وحدة !

يمكن  ما  وانقاذ  المقدسات،  الحفاظ على  وحدة 
بائسة  أمة  نكون  وال  العربى،  القومى  لألمن  انقاذه 
ليدوس  حــرج  اى  يجد  لم  ترامب  إن  حتى  مهلهلة، 
على مقدساتنا، وبالرغم من ذلك استقبل بالحفاوة 
والهدايا الثمينة عند زيارته دول الخليج فى الماضى 
يقدم  ولــم  ــة،  ــدوالري ال المليارات  وحصد  القريب، 
مقابل ما حصل عليه سوى بعض التصريحات ضد 

ايران .
تغمرها  التى  الشفوية  اللقاءات  وحــدة  نريد  ال 
اإلدالء  عــنــد  ــهــا  مــفــعــول ــهــى  ــت ــن وي الـــمـــجـــامـــالت 

بالتصريحات.
فالوحدة المطلوبة على االستراتيجيات والخطط 
وهذه  الحقوق،  بها  يستعاد  مؤثرة  قــرارات  واتخاذ 
الوحدة يجب ان تضم جميع الدول خصوصا الدول 
السياسات  ضــد  موقفا  تتخذ  ان  تستطيع  الــتــى 
رئاسية جديدة  فترة  على  مقبلون  ونحن  االمريكية، 

للرئيس جو بايدن .
ونسعى لدى االدارة االمريكية الجديدة إللغاء قرار 
عاصمة  القدس  بأن  ترامب  وعد  او  الجديد  بلفور 

إلسرائيل .
ــراع يــعــرفــه الــعــالــم الــعــربــى، يسمى  هــنــاك اخــت
الدبلوماسية النشطة، التى تملكها الكثير من الدول 
العربية خصوصا مصر والسعودية واإلمارات، والتى 
عندما  الدبلوماسية  هذه  تنشيط  تستطيع  بدورها 
وعالميا  اسالميا  قبوال  هناك  ان  خصوصا  تريد، 
التخاذ مواقف ايجابية لصالح القضية الفلسطينية .
والدول العربية يجب ان تتفق على مسألة اإلحجام 
المالى الذى يتدفق من دول الخليج على امريكا، او 

حتى التلويح به فى اضعف الحاالت.
المعتادة،  بالشجب واإلدانة  العرب ال تكتفوا  ايها 
عاصمة  القدس  بأن  باالعتراف  باألمس  حدث  ما 
ماذا  نعرف  ترامب فال  الصهيونى من جانب  للعدو 
سيعطى بايدن إلسرائيل عندما يتولى رئاسة امريكا 

بالغد .
الكالم  يعد  ولم  تنفع،  السياسية  المواربة  تعد  لم 
لشراء  يفيد  الــكــالم  بيع  يعد  ولــم  يــجــدى،  المنمق 

التفاؤل .
ترامب الذى سيرحل فى يناير القادم نسف عملية 
السالم، بين الفلسطينيين واسرائيل، بقراره القدس 
فى  اصبحت  الــســالم  عملية  الســرائــيــل،  عاصمة 

الحضيض، ومن يدعى العكس عليه ان يثبت ذلك .
القدس مدينة السالم لجميع االديان، واالعتراف 
انــهــا عــاصــمــة اســرائــيــل انــتــهــاك لـــقـــرارات االمــم 

المتحدة.
ويالحظ حتى نتعظ ان تطبيع دول الخليج الذى 
تم مؤخرا مع اسرائيل لم يحد من سياسات اسرائيل 
بأن  امريكا  بــه  اعترفت  ــذى  ال فاليوم  العدوانية، 
القدس عاصمة إلسرائيل يوم حزين للقانون الدولى 

والحقوق االنسانية .
جعلت  ترامب  بها  قام  التى  التصرفات  هذه  كل 

المنطقة خصبة لالرهاب .
فى هذه االجــواء التى نعيشها كل شىء وارد من 
االبيض،  البيت  فى  قدميه  يثبت  ان  مقابل  ترامب، 
المقاتالت  تحركات  عن  االنباء  وكاالت  تتناقله  وما 
االمريكية من قاعدتها فى المانيا الى قواعد امريكية 
فى دول الخليج تمهيدا لضربة امريكية إليران كما 
الرئاسة االمريكية  يشاع، حتى ال يخرج ترامب من 
طبقا لما ينص عليه الدستور االمريكى انه فى حالة 
الحرب ال يتم تغيير الرئيس االمريكى الموجود فى 

الرئاسة حتى تنتهى الحرب .
احــداث  مــن  الــقــادمــة  الفترة  فــى  ومــا سيحدث 
صادمة اثناء فترة الريبة وانتقال الرئاسة االمريكية 
من رئيس لرئيس اخر، سينعكس بدوره على العالم 
بأن  عربية  كأمة  انفسنا  نحصن  ان  فالبد  العربى، 
تتوحد مواقفنا، طبقا لمصالح شعوبنا، واال نستجيب 
التطبيع  ان  بدعوى  اسرائيل  مع  التطبيع  لمحاوالت 

يحل المشاكل بين اسرائيل والفلسطينيين .
ويبرز فى هذا السياق الدور المصرى الذى يجب 
ان يقوم باستدعاء الجميع من االمة العربية واتخاذ 
مواقف موحدة تجاه كل ما يحدث فى المنطقة بعيدا 

عن الحسابات الضيقة والمصالح الخاصة .
وحدة المواقف العربية مطلوبة اكثر من اى وقت 
ضرورة  اصبحت  بل  خيارات،  تعد  لم  النها  مضى، 
للحاضر  تحقيقها هو ضياع  تأخير فى  واى  حتمية 

وربما للمستقبل .
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ــار نـــــادر ســعــد،  ــش ــت ــس ــم قــــال ال
إنه  الــوزراء،  مجلس  باسم  المتحدث 
الكمامة  مرتدى  غير  إحالة  سيتم 
مبلغا  وتغريمه  الدولة  أمن  لمحكمة 
والحكومة  جــنــيــه،  آالف   4 مــالــيــا 
اإلجراءات  اتباع  ضروروة  على  تشدد 
االحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

مع  هاتفية  مداخلة  خالل  وأضاف 
برنامجه  عبر  أمين  تامر  اإلعالمى 
النهار،  قناة  على  المذاع  النهار  آخر 
الدولة  أن  الماضى،  اإلثنين  مساء 
اتخاذ  فى  جيدة  خبرة  لها  المصرية 
اإلجراءات االحترازية بصورة مبكرة 
البد  أنــه  مؤكدا  كــورونــا،  لمواجهة 
ــراءات  ــإج ل المواطنين  اتــبــاع  مــن 
أعــداد  لتقليل  ضــرورة  االحــتــرازيــة 

اإلصابات.
قــرارات  ستتخذ  الدولة  أن  وتابع 
لتأجيل  المقبلة  الفترة  خالل  مهمة 
لمواجهة  عامة  وتجمعات  أنشطة 
نتبع  ــم  لـ وإن  ــا،  ــ ــورون ــ ك ــروس  ــيـ فـ
إجــراءات  هناك  سيكون  اإلجـــراءات 
حظر  قــرار  أن  مؤكدا  تــشــددا،  أكثر 

البناء سينتهى غدا.

الحكومة تحذر :
إحالة غير الملتزمين 
بالكمامة لمحكمة أمن 

الدولة العليا

المستشار نادر سعد




