
عــــام األوجــــاع 

صراع عطية وعاشور على 
اتحاد المحامين العرب 

والسيسى يرد: ماكـرون: 

أين اإلعالم المصرى؟
 »مقال رئيس التحرير ص3« 

ليلة بكى فيها اإلخوان والحقوقيون فى فرنسا

عالقتنا بمصر تاريخية.. 
وملف حقوق اإلنسان 

شأن داخلى 

القيم الدينية أهم 
من القيم اإلنسانية.. 
وليس لدينا ما نخشاه 

مفاجآت القضية 865 أمن دولة..
صفوان ثابت والسويركى واألزهرى ممولو اإلخوان

هشام توفيق يصفى »الدلتا 
لألسمدة« إلقامة كمباوند سكنى! 

المصالحــــة الخليجيــــة 
بين ضغـــوط الخـــارج ورفـــض الداخـــل 

 وحيـــد حامـــــد: انحــــزت للنــــاس 
على حساب الجماعة.. وعلى الرقابة »فكها شوية« 

كواليــس

دمـــاء تحـت قبــة 
البرلمـــان التونسى

مجلس األمة الكويتى بال نساء و»صفاء« 
نجحت إيناس عبدالدايم 

فى مهرجــــان
 القاهـــرة السينمــــائى

 »رايـــح جـــاى« 
فى االنتخابات 

األمريكيـــة

أبنـــاء الكبــــار 
صغـــار فى إيـــران

سمك األرنب به سم قاتل  ترامــــب

رئيس مجلس اإلدارة  و رئيس التحرير:

أسامـــة شــرشـــر
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فى الحبسة األخيرة ...وبواسطة عمرو عبد المنعم 
تم  وقتئذ  طــرة  سجن  فــى  معنا  والمعتقل  الصحفى 
ابن  مركز  صاحب  ابراهيم  الدين  سعد  على  التعرف 
وكان  طبعا  السجن  داخــل  المزرعة  سجن  فى  خلدون 
يزقله  وواحــد  يخدمه  واحــد  )فخفخة(  عيشة  يعيش 
العربية وواحد يجيبله طلباته والسفيرة االمريكية عنده 
ان  حاولت  عليه..  تعرفت  ان  وبعد  والتانى..  يوم  كل 
فى  معى  محبوسا  وكان  به.  بديع  الدكتور  اعمق صلة 
هذه الحبسة وذلك حتى يتم االنفتاح على االخر ونتعلم 
لغة الحوار الوطنى.. وبدال من ان اعرف بديع على سعد 
الدين ابراهيم طلب االخوان السريون من بديع ابعادى 
عن اى مناقشات او معلومات.. وبالتالى انقطعت صلتى 
باالمر.. وخرج الجميع بعد قضاء المدة.. وكان ثروت 
الخرباوى قد كسب لى دعوة باالفراج بثالثة ارباع المدة 

ولكل المحبوسين معى لكن حسنى مبارك رفض تنفيذ 
اى  كاملة..  سنوات  لثالث  سجنى  على  وأصــر  الحكم 
بديع  الدكتور  لصالح  الحكم  نفذ  بينما  كاملة..  والله 

انتقاء..  انتقاهم..  وآخرين  بعد(،  مرشدا  يكن  )ولــم 
فردوا  الخرباوى  ثروت  المحبوسون جميل  يحفظ  ولم 
له الجميل سبا وانتقادا. المهم تم تنسيق لقاء خطير 
من  تقودهم  وامريكا  جميًعا  الغرب  سفراء  بين  وكبير 

جانب وبين االخوان من جانب اخر.
فى النادى السويسرى.. نظمه سعد الدين ابراهيم.. 
اللقاء  ولم أحضر هذا  كان ذلك عام ٢٠٠٣..  وأعتقد 
العريان فى  قابلنى عصام  أعلق، حتى  ولم  أعتذر  ولم 
اللقاء  هــذا  بــأن  اخبره  لم  انــى  فعاتبنى  جنازة  صــالة 
سيغضب حسنى مبارك... وأنى لم احضر اللقاء بسبب 
وعاتبنى  ظنه..  حسب  لنفسى  بها  احتفظت  معلومات 
انى لم أخبره.. وكان من الطبيعى ان افهمه ان اللقاء 
كان عفًنا يزكم األنوف وان حسنى مبارك سوف يتغير 
مبارك  بين  العسل  وان شهر  اللحظة  اعتبارا من هذه 

واالخوان قد انتهى... وان االخوان ومبارك من االن هم 
فى صراع على الجيفة الواحدة.. وان التنظيم السرى 
قد انتهى من دق اخر مسمار فى نعش االخوان ..ظن 
عصام انى فى حالة غضب من االخوان فقد صارحته 
يهتم  لم  ولكنه  ايضا..  لتركهم  ودعوته  سأتركهم  بأنى 
بأن  كلمتى  ورفــض  العقلية...  قــدراتــه  رغــم  بكالمى 
نهايته  الى  العمالة  فى طريق  االن  من  تسير  االخــوان 

فقال لى:
ولكنى  ــده.....(  كـ ماتقولش  راجــل  "يــا 

قلت وقلت وقلت وليس لعصام وحده 
وانما قلتها أللف عصام من بعده.

مــرة جــديــدة أعـــرض عليكم اشــهــر أكــاذيــب 
وخرافات السوشيال ميديا والرد عليها:

ــة فى  ــ هــل مــصــر اكــبــر دول  •  
حقيقى  غير  بالسرطان؟  االصــابــة  فــى  العالم 
تماًما والحقيقة ان الدانمارك هى االولى وتليها 
ــا  أوروب دول  وبقية  وفرنسا  وأمريكا  استراليا 
وتأتى مصر فى المؤخرة حسب بيانات منظمة 

الصحة العالمية.
 ٢- تجميد الخبز والثوم فى أكياس بالستيك 
فى الفريزر يسبب السرطان ؟ كالم غير علمى.

 ٣- ترك الملوخية واألرز للبيات فى الثالجة 
ينتج عنه ظهور ديدان ؟ تهريج مضحك.

يسبب  وأكلها  السبانخ  تسخين  اعـــادة   -٤  
السرطان؟ كالم غير علمى تماًما.

للوفاة؟  يــؤدى  البيض  بعد  الــمــوز  أكــل   -٥  
تخريف.

الفشل  من  يشفى  العربى  الصمغ  تناول   -٦  
الكلوى؟ غير حقيقى.

اللبن  مــع  النسكافيه  أو  الــشــاى  شــرب   -٧  
يسبب امراضا عديدة؟ تهريج. 

٨- مرقة الدجاج تسبب االصابة بالسرطان؟ 
ال يوجد اى دليل علمى على صحة هذه اإلشاعة.
 ٩- القمل فى الشعر يمنع االصابة بالجلطات 
الدماغية ويحسن الدورة الدموية ويمنع سقوط 

الشعر؟ كذب وتضليل.
 ١٠- شاى ليبتون اكسترا به مواد مسرطنة؟ 

محاوالت لضرب الشركة بكالم فارغ. 
١١- صور سمكة لها راس بقرة وطائر برجلين 
قل  تحتها  ومكتوب  مركبة  اخرى  وصور  خروف 

سبحان الله؟ كلها تخاريف ومهازل.
كلها  المصرية  والفاكهة  الخضروات   -١٢  
سى؟  فيروس  وتنقل  السرطان  وتسبب  ملوثة 
عن  ينتقل  ال  سى  فيروس  ألن  وكــذب  تخريف 

طريق االكل والشرب ولكنه ينتقل عن طريق الدم 
تسبب  ال  المصرية  الغذائية  المنتجات  ان  كما 
مصر  ترتيب  ان  هــذا  على  والدليل  السرطان، 
مع  بالمرض  االصابة  نسبة  فى  عالميا  متأخر 
الزيادة الكبيرة فى عدد السكان سنويا وانخفاض 

نسبة الوفيات.
 ١٣- وضع البصل فى غرفة النوم ليال يمنع 

اصابة االنسان باألمراض؟ تهريج.
 ١٤- تناول البنادول مع السڤن يؤدى للوفاة؟ 

تخريف.
 ١٥- ال يوجد مرض اسمه السرطان ولكنها 
خدعة أطلقها االستعمار وشركات الدواء العالمية 
لبيع ادويتهم؟ تخريف فالسرطان حقيقة ومرض 
موجود منذ القدم وقد وجدنا فى ابحاثنا العلمية 
للمصريين  العظمية  الهياكل  على  المركز  فى 

القدماء اصابات بالسرطان فى العظام. 
بــأنــواعــهــا  والــشــيــكــوالتــه  الــحــلــويــات   -١٦ 

تنتجها  ــرى  اخـ غــذائــيــة  ومــنــتــجــات  المختلفة 
المصانع المصرية معظمها بها مواد مستخلصة 
لضرب  مغرضة  وإشاعات  كذب  الخنزير؟  من 
المنتجات المصرية وال يوجد فى مصر مصنع 
واحد لمنتجات غذائية يستخدم شحوما او اى 

اجزاء من الخنزير فى منتجاته.
الميكرويڤ خطر  فى  الطعام  تسخين   -١٧  
ويسبب السرطان؟ كالم غير علمى وغير صحيح.

اللبن ضار بالصحة وخطر؟   ١٨- الموز مع 
كـــالم غــيــر صــحــيــح وتــخــريــف… ال تــصــدقــوا 
التخاريف والخزعبالت التى تنشر على صفحات 
السوشيال ميديا واسألوا اهل العلم قبل نشرها 

لنشر  مــنــًعــا  صفحاتكم  عــلــى 
الجهل بين الناس.

اليوم  فى  وتحديدا  عــام١٩٣٢  أيــام  أحد  فى 
الوطنى لتركيا 

المفوض  الوزير  حمزة  بك  الملك  عبد  كــان 
المصرى بتركيا حاضرا لهذا الحفل، وكان يرتدى 
واذا  المصرية  التقاليد  حسب  على  الطربوش 
بكمال أتاتورك يفاجئه بما يشبه األمر العسكرى 
بأن يخلع الطربوش حيث انه كان ممنوعا ارتداؤه 
الوزير  ولم يجد  أتاتورك،  تركيا خالل حكم  فى 
بدا من االنسحاب من الحفل دليال على رفضه 

ما حدث. 
خطابا  حمزة  عبدالملك  أرســل  الفور  وعلى 
لوزارة الخارجية المصرية يبلغها بما حدث معه، 
وكان وقتها وزير الخارجية حافظ عفيفى والذى 

أخبر بدوره إسماعيل صدقى باشا رئيس الوزراء 
ومن ثم وصل األمر إلى الملك فؤاد شخصيا. 

واتصل  الغضب  أشــد  فـــؤاد  الملك  غضب 
للمصريين  يتعرض  ان  مــن  ــذره  وحـ بــأتــاتــورك 
الــدولــة  تقاليد  مــن  هــو  الــطــربــوش  وأن  بــســوء 
سيسحب  وأال  احترامها  عليه  ويجب  المصرية 
تكرر  إذا  كاملة  المصرية  الدبلوماسية  البعثة 

هذا الموقف واضطر أتاتورك 
وقتها لالعتذار عما حدث 

منه.

تبنى  المستقبل سوف  فى  قالوا  من مضوا 
مدارس لتتعلموا كيف تبذروا وكيف تحصدوا!!
وكانوا هم يعلموا ذلك جيدا... يعلموا وأكثر 

مما تقرأه التالميذ وتدرسه. 
الطبيعه  مع  وتآلف  والتسليم  الفطرة  علم 
واألهم الحب حب ذلك كله وهنا ناموس الكون 
يرد بأن يفيض من اسراره اليهم ويهمس لهم 
بمكوناته وذلك ألن االنسان الحقيقى هو عضد 

وخليفة. 
اصل العلوم محبتها ومفتاح العقول الصدق 

الرحمة  سعة  هــى  والمعايشة 
ولغة الكون.

قصة لقاء اإلخوان وسفراء الغرب فى النادى السويسرى برعاية سعد الدين إبراهيم

أشهر 18 خرافة علمية رائجة عى السوشيال ميديا

خناقة مصرية تركية 
والسبب )طربوش(

الفطرة والتسليم

د. هانى الناظر 

د. نجوى كامل 

دينا صالح الدين 

السابعة  الــفــرقــة  فــى  احــتــيــاط  أول  مـــالزم  ــان  ك
داخلها:  يــتــردد  اسمه  جعلت  المجهدة  ــرة  ــذاك )وال

طانيوس فقط وتذكرت الحقا انه اسحاق(.
بادئ ذى بدء كل رجالة اكتوبر عندى )كأهل بدر( 
من جواهم بصطفى فئة لم ولن يوفيهم حقهم هذا 
والعابرون  الصاعقة  رجال  انهم  عمل،  مهما  الوطن 
بالقوارب )فهم اشجع الرجال(، انهم موجات العبور 

االولى )٨٠٠٠ قلب أسد ومبعوثين بال دعوة(.
 واول من دق باب النصر والفتوح بأيديهم القوية 
المخضبة بالعطر والدم الفرقة السابعة، وما أدراك 

ما الفرقة السابعة!
السابعة  الفرقة 
وقـــائـــدهـــا ســيــدى 
ــب الـــمـــقـــام  ــاحــ صــ
ــعــمــيــد  الـــرفـــيـــع ال
احمد بدوى )والذى 
ــرف  ــى شــ ــ ــ كـــــــان ل
مصافحته والحديث 
مرتين  ســيــادتــه  مــع 
الجيش  قــائــد  وهــو 
ــت الــمــيــدانــى  ــال ــت ال
ــرب عــام  ــحـ ــعــد الـ ب

.)١٩٧٥
المستم  )فهل  عظيم  جنرال  يد  المست  يدى   •

مثله؟(
• طانيوس 

صعيدى عمره اظن حاليا مثل عمرى...
يوم  ظهر   ٢ الساعة  بعد  عدينا  احنا   • قــال: 

الشمس بدقائق مع موجة العبور االولى.
على الساتر الترابى الرهيب )كنا نصعد خطوتين 
بتغوص  ورجلينا  ناعم  كان  الرمل  ونرجع خطوة الن 
تبدو  مشكلة  وظهرت  الساق..  لحد  مبالغة  بال  فيه 
للعابرين  كبيرة  مشكلة  فعال  كانت  لكنها  بسيطة 

األول(.
لناس  البيادة  اربطة  تمزقت  الرمل  )مقاومة(  مع 

كتير..
المهم عدينا وخدنا اماكنا. 

حكاية  على  الكتيبة  لقائد  اقــول  اتكسفت  والله 
االربطة الممزقة

دى((  الملحمة  وسط  فاضى  كان  حد  ))يافندم   
لكن ربك كان معانا.

• الليل دخل وبدأ العدو القاء مشاعل ببارشوت 
صغير لتنير لهم مواقع القوات بتاعتنا اللى عبرت.. 
الشعلة تهبط بالبارشوت تاخد وقتها وقبل ما توصل 
الحبال  البارشوت نقطع  ناخد  انطفت  تكون  االرض 
اللى ماسكاه مع بعضه نقطعها نقيفها ))نعمل منها 
اربطة جديدة للبيادات اللى تمزق رباطها(( سيادتك 

انتم فى أزمة… حتى يظهر كائن طانيوسى.
الجافة  استنى كما تشاء لكن غصب عن عيونك 
هاتستنى النه ال بديل والصنف المطروح منك يا من 
ال تعرف تاريخك صنف )مضروب( يعرف كيف يشكو 

فقط.

مختار نوح 

جاه  من  لك  أفضل  اإلنسانية  من  قليل 
وسلطان وحتى من علم ومال، وأشغل نفسك 
مهموما  تعش  وال  تسعد..  عليك  الله  بنعم 
ا  مثالّيً كنت  ومهما  فتشقى..،  ينقصك  بما 
ستجد من يكرهك.. ألن المالئكة تكرهها 
الشياطين، واختر لك صديقا صالحا.. فما 

اإلســالم  بعد  العبد  أُعــطــى 
صديق  مــن  ــًرا  خــي نعمة 

صالح.

امتالك الحق وحده لن يغنى عن أصحابه 
شيئا.

دون امتالك القوة
على  قــادريــن  تجعلهم  التى   

االنتصار له.

حكيٌم هو: َمْن التمس للناس عذرًا .. حصيٌف 
َمْن لم ير نقًصا فى اآلخرين.. كبيٌر هو:  هو: 
هو:  بصيٌر  بميزانه..  غيره  أفعال  يزن  لم  َمْن 
به نفسه.. شريٌف  ألزم  بما  ُيلزم أحًدا  لم  َمْن 
رها له..  هو: َمْن رأى فى مخالفه وجاهةً فقدَّ
 .. البادئين معه  ينس فضل  لم  َمــْن  وفــىٌّ هو: 

صاحبه  صمت  قرأ  َمــْن  هو:  كريٌم 
ولم يثقل عليه.. عظيٌم هو: من 
للعائدين  ُمْشرًعا  الباب  ترك 

بعد اشتياق.

د. صابر حارص 

محمد مصطفىد. محمود السماسيرى 

نعمة الصديق 
الصالح

الحق والقوة
صفات وأوصاف

أكتوبريه.. حكاية 
)إسحاق طانيوس(

عالء الدين سويلم 
الجنرال المبدع 



ثابت والسويركى واألزهرى متهمون بتمويل إرهاب اإلخوان

ــارة  زي اخــتــزل  الــمــعــادى  فهذا اإلعـــام 
الرئيس إلى فرنسا فى السجادة الحمراء، 
وأكاذيبهم  الفتراءاتهم  يروجون  وبــدءوا 
وناشط  رأى  سجين  ــف  أل  60 وجـــود  عــن 
أين  من  يعلم  أحد  وال  مصر،  فى  حقوقى 
والمغرضة،  الكاذبة  البيانات  بهذه  جاءوا 
اإلعـــام  وزارة  عليهم  تـــرد  ــم  ل ولـــمـــاذا 

المصرية؟!.
والحقيقة أن هذه المنظمات الحقوقية 
القبيح  وجههم  كشفوا  قــد  والــنــشــطــاء 
بهذه  المصرية  للدولة  الصريح  وعداءهم 
استخدمت  نفسها  ففرنسا  ــاءات،  ــ االدع
التظاهرات  لفض  العنف  غاية  فى  وسائل 
فى باريس األسبوع الماضى، بل استخدمت 
النشطاء  ورصــد  تتبع  فى  تقنية  وسائل 
وقامت بإغاق أكثر من منظمة حقوقية.. 
فأين كان النشطاء والجمعيات الحقوقية 
من كل هذا؟ ولماذا لم يتحدثوا وقتها عن 
حقوق اإلنسان إزاء هذه الهجمة المنظمة 
ــأن مــصــر هى  عــلــى حــقــوق اإلنـــســـان؟ وكـ
أمامهم  الوحيد  والهدف  السمين  الصيد 
المشروعة  الــمــحــاوالت  بكل  فيقومون 
وغير المشروعة لتشويه الدولة المصرية 
ما  وكأن  خاصة،  بصفة  السيسى  والرئيس 
بحقوق  عاقة  له  ليس  فرنسا  فى  يجرى 

اإلنسان أو الحيوان! 
أن  مصر  فى  حدث  أنه  لو  معى  وتخيلوا 
يجرم  المصرى  البرلمان  من  قانون  صدر 
خال  وجنودها  الشرطة  ضباط  تصوير 

فض المظاهرات.. بالتأكيد ستقوم الدنيا 
ولن تقعد. 

إال أن السؤال الموضوعى هنا بعيًدا عن 
الشخصنة والمبالغة ولكن من خال قراءة 
وزير  أسامة هيكل،  أين  إعامية حقيقية: 

اإلعام المصرى؟ 
وما دوره وهو يعلم مسبًقا بزيارة الرئيس 
يقم  لم  ولماذا  لفرنسا؟  مسبًقا  المعلنة 
ا  إلكترونّيً اإلعامية  الخطط  بــإعــداد 
المخطط  هــذا  لمواجهة  ا  وتليفزيونّيً
والمنصات  المعادية  القنوات  من  الخبيث 
التى تحاول تشويه  الممولة،  اإللكترونية 

زيارة الرئيس السيسى؟
إال أن هؤالء المأجورين ال يدركون حجم 
دور مصر الفاعل بحكم التاريخ والجغرافيا 
على  عنها  غنى  ال  فمصر  المنطقة،  فى 
وفرنسا  المنطقة،  قضايا  كل  فى  اإلطاق 
ألن  مصر،  مع  التقارب  من  المستفيد  هى 
لغة المصالح االستراتيجية سواء عسكرّيًا 
ا تعطى  ا أو فنّيً ا أو تعليمًيّ ا أو ثقافّيً أو سياسّيً
بنظرية  يتاجرون  الذين  لهؤالء  رسالة 
أصًا،  واجباتهم  يدركون  ال  أنهم  الحقوق 
ألن فاقد الشىء ال يعطيه.. فمصر بقيمها 
اهتماًما  العالم  دول  أكثر  هى  وتاريخها 
باإلنسان، إال أنه ال يخلو نظام عالمى من 
مقصودة،  غير  أخطاء  أو  تجاوزات  بعض 
على  الحفاظ  فى  الحماس  بسبب  حتى  أو 

حدود الدولة وشعبها واستراتيجيتها. 
وكأن هؤالء الحقوقيين كانوا ينتظرون 

المصرية  المبادرة  أعضاء  بعض  حبس 
ليستغلوها كقميص عثمان فى محاوالتهم 
فى  وإسقاطها  المصرية  ــة  ــدول ال لــهــدم 
خال  مــن  لها  يخططون  التى  الفوضى 

أجهزة استخبارات عالمية.
ومن العجيب أنهم ينقلبون على كامهم 
يتهمون  تجدهم  فــتــارة  تــامــة،  بسهولة 
بسبب  الحقوقيين  على  بالقبض  الدولة 
آرائهم وعندما يتم إخاء سبيلهم يتهمون 
أن  إال  أجنبية!  لضغوط  بالرضوخ  الدولة 
النيابة  بقرار  بالفشل  بــاءت  محاوالتهم 
األعــضــاء  ــؤالء  هـ سبيل  ــاء  إخـ الــعــامــة 
زالت  ما  فالتهم  التحقيقات،  انتهاء  لحين 
المالية ما زالت معلقة،  قائمة والحسابات 

والتحقيقات ال تزال مستمرة. 
بها  هــؤالء  عنها  يتحدث  التى  مصر  إن 
تستخدمهم  لم  الاجئين  من  مايين   6
بل  تركيا،  تفعل  كما  ضغط  ورقــة  الدولة 
يتم معاملتهم فى المجتمع المصرى كأنهم 
الماجئ  عــن  بــعــيــًدا  نسيجه  مــن  ــزء  ج
فكيف  الاجئين..  ومفوضية  والمخيمات 
والتسامح  االتساع  بهذا  دولــة  اتهام  يتم 
ال  التى  الجوفاء  التهم  بهذه  واالحــتــواء 
على  ــادرة  ق دولــة  أنها  أعتقد  لها؟  قيمة 
المرتبطة  والعهود  المواثيق  بكل  االلتزام 
هناك  أن  ننكر  ال  والحريات..  بالحقوق 
اإلرهابية  الجماعات  ولكن  أخطاء،  بعض 
مساحة  تــتــرك  ال  الــخــارج  مــن  الممولة 

للرصد واإلصاح. 

من  أى  تحدث  هل  هنا:  المهم  والسؤال 
اإللكترونية  والمواقع  والجمعيات  المراكز 
هذه عما يحدث فى إثيوبيا، وتحديًدا فى 
للبشر؟  جماعية  إبادة  من  تيجراى  إقليم 
إنهم يتعاملون مع األمر كأنه موضوع تعبير 
فالصحف  والحيوان،  اإلنسان  حقوق  عن 
أو  بريطانية  أو  أمريكية  ــواء  س الغربية 
ملحقاتها  بكل  الجزيرة  قنوات  أو  فرنسية 
أحمد  أبى  من  إثيوبيا  فى  يجرى  ما  ترى 
وهو  عنه،  الطرف  وتغض  لنوبل  الحائز 
لألسف الشديد يستحق جائزة أخرى فى 

اإلبادة الجماعية. 
أصبحت  فإنها  اإلعام،  وزارة  إلى  وعودة 
على  عبًئا  والمعايير  المقاييس  بكل 
لم تقدم  والدولة؛ ألنها  المصرى  المواطن 
المد  رؤية لمواجهة هذا  أى  على اإلطاق 
والهجوم اإلعامى والمحاوالت المستمرة 
لنشر الشائعات واألكاذيب ضد مصر، وكأنها 
هى والعدم سواء، وكأنه لم يسمع مسئول 
إلى  المصرى  الرئيس  الوزارة عن زيارة  فى 
فرنسا، وكأنه ال يوجد أى تنسيق مع هيئة 
االستعامات لتفنيد األكاذيب والرد على 
من  والممولة  ــر  األج مدفوعة  الوقفات 
الجمعية  أمام  لإلخوان  الدولى  التنظيم 
ال  الموضوع  ــأن  وك الفرنسية،  الوطنية 

يعنى الوزارة فى شىء أصًا! 
عام  من  أكثر  منذ  الـــوزارة  فعلت  فماذا 
تفعل  لم  صــراحــة،  بكل  أقولها  تقريًبا؟ 
للصحفيين  ــات  ــ األزمـ رت  ــدَّ ــ ص ــهــا  أن إال 

واإلعاميين.
ا،  عملّيً تشخيًصا  الواقع  نشّخص  دعونا 
ونعترف  واالتهام  المؤامرة  لغة  عن  بعيًدا 
كبيرة،  إعامية  خطايا  ارتكبنا  بأننا 
والخدمة  اللعبة  خـــارج  أصبحنا  وأنــنــا 
وما  والخارجى،  الداخلى  المستوى  على 
تشهده مصر من تراجع إعامى وإلكترونى 
إعامى  وتخبط  فــوضــى  ــن  وم وصحفى 
وزير  ألداء  حقيقى  انعكاس  هو  وصحفى- 
غير  يعد  الـــذى  هيكل،  أســامــة  ــام  اإلعـ
بإعادة  يقم  لم  فهو  موقعه،  فى  مناسب 
أدوات  أو  إعــامــيــة  استراتيجية  وضـــع 
عناصر  يختر  ولم  للتنفيذ  قابلة  وقواعد 
فى  يــجــرى  مــا  مــع  ــع  ــواق ال بلغة  تتعامل 
الداخل والخارج، ويكفى أن ممثلة أمريكية 
فى هوليوود أعد لها صحفى بياًنا وقرأته 
أقامت الدنيا ولم تقعدها، مع أننى أتحدى 
أن تكون قد سمعت عن أى من األسماء التى 
قالتها فى بيانها، ولكن هذا هو التخطيط 
الشيطانى الذى يدرك أن اآللة اإلعامية 
أصبحت أكثر خطورة من اآللة العسكرية، 
إال أن وزارة اإلعام كانت فى موقع المتفرج 
قراءة  أو  بياًنا  حتى  تصدر  ولم  والمشاهد 

لزيارة الرئيس السيسى إلى باريس. 
هذه  يمنح  اإلعــام  وزيــر  فإن  انتبهوا.. 
القنوات والكتائب اإللكترونية قبلة الحياة 
كل  فى  مصر  صــورة  تشويه  فى  المهنية 

مكان وهو آخر من يعلم. 
حاكموه أو حاكمونا؛ يرحمكم الله. 

العليا تحقيقاتها  الدولة  نيابة أمن  تواصل 
فى القضية 865 لسنة 2020 حصر أمن دولة 
إرهاب اإلخوان من  تتعلق بممولى  التى  عليا 
بصفوان  خيوطها  بــدأت  والتى  مصر  داخــل 
صاحب  ثم  المعروف،  األعمال  رجــل  ثابت، 
السويركى،  رجــب  والــنــور  التوحيد  محالت 
خالد  األســبــق  العاملة  الــقــوى  ــر  وزيـ وتـــاله 
على  احتياطيا  محبوسون  وكلهم  األزهـــرى، 
ذمة التحقيقات؛ التهامهم باالنضمام لجماعة 

إرهابية محظورة وتمويلها.
النيابة خالل التحقيقات واجهت المتهمين 
بما هو منسوب إليهم فى محضر التحريات، 

والتى تفيد بانتمائهم لجماعة إرهابية.
صفوان ثابت 

البداية كانت برجل األعمال صفوان ثابت 
والتى  ”جهينة“،  شركة  إدارة  مجلس  رئيس 
على  يوما   15 حبسه  التحقيق  جهات  قررت 
وتمويل  االنضمام  بتهمة  التحقيقات؛  ذمــة 

جماعة إرهابية.
عليه  القبض  ألقت  قد  األمن  قوات  كانت 

األربعاء الماضى، وتحفظت على أمواله.
الشركة  استمرار  على  ذلك  يؤثر  أن  دون 
فى عملها حيث تعد من أكبر منتجى األلبان 
بيان  فحسب  مصر،  فى  المعبأة  والعصائر 
رسمى من الشركة فإن "التحفظ على رئيس 
الشركة،  على  تأثير  له  ليس  إدارتها  مجلس 
مستمرة  باعتبارها  لها،  اليومى  التشغيل  أو 
منتجاتها،  وتقديم  أنشطتها  كافة  فى مزاولة 
والــمــحــافــظــة عــلــى الــعــامــلــيــن فــيــهــا، وعلى 

وغير  الحكومية  الجهات  كافة  مع  تعامالتها 
المساهمين  حقوق  على  وكذلك  الحكومية، 

فيها".
ــابــت شغل  ث ــمــعــروف أن صــفــوان  ال مــن 
الصناعات  غــرفــة  رئــيــس  منصب  قبل  مــن 
أكتوبر،  مستثمرى  جمعية  ورئيس  الغذائية، 
المشروعات  من  العديد  امتالكه  عن  فضال 
الزراعية واالستثمارية، ومنها شركة ”جهينة“ 

للصناعات الغذائية.

وأعلنت لجنة التحفظ على أموال جماعة 
أنها  عــن   ،2016 فــى  المسلمين  اإلخــــوان 
تحفظت على 7.2% من أسهم ”جهينة“، كما 
ثابت؛  صفوان  أمــوال  على  اللجنة  تحفظت 
بسبب عالقات له بالجماعة، وتحفظت وقتها 

على حصته المباشرة فى الشركة.
السويركى 

رجـــل األعــمــال ســيــد الــســويــركــى، مالك 
التجارية  والنور“  ”التوحيد  محالت  سلسلة 

كان هو الشخصية الثانية من المتهمين بتمويل 
القبض  األمنية  األجهزة  ألقت  اإلرهاب ممن 
وأصــدرت  معه،   التحقيق  تم  حيث  عليهم، 
 15 بحبسه  قرارها  العليا  الدولة  أمن  نيابة 
بدعم  التهامه  التحقيقات؛  ذمــة  على  يوًما 
وتمويل واالنضمام لجماعة إرهابية محظورة 

أسست بخالف القانون.
عام  مواليد  من  السويركى؛  رجــب  وسيد 
فى  التجارية  حياته  بــدأ  بالسويس،   1945

القاهرة لتخزين  مخزن صغير بوسط مدينة 
بضائع التجار.

وبعد سنوات قليلة من مجيئه للقاهرة صار 
يملك محل مالبس وأحذية وأدوات كهربائية، 
ومرت  والنور“،  ”التوحيد  اسم  عليه  وأطلق 
أعوام قليلة وتحول الفرع إلى سلسلة محالت 
كبيرة منتشرة فى جميع المحافظات، إذ يزيد 
عدد فروع ”التوحيد والنور“ التى يملكها على 

70 فرعا.
ولم تكن تهمة االنضمام لجماعة إرهابية، 
العليا؛  الــدولــة  أمــن  نيابة  لــه  وجهتها  التى 
األولى فى مشوار السويركى، ففى عام 2002، 
تكشفت زيجاته المتعددة وثبت جمعه بين 5 
نساء فى عصمته بما يخالف الشرع والقانون، 
إال  ســنــوات،   7 بالسجن  وقتها  عليه  فحكم 
المحكمة  قررت   ،2003 فى  باالستئناف  أنه 

تخفيف الحكم لـ3 سنوات فقط.
أن  آنذاك،  حيثياتها  فى  المحكمة  وذكرت 
"السويركى منحه الله مااًل وشهرة، وبداًل من 
ماله  استخدم  الله،  يرضى  فيما  استخدامها 
الحرام  والمتع  الجنسية  رغباته  إشباع  فى 
وتعدد الزواج من صغيرات بالسن من األسر 
الفقيرة، وعرض على كل منهن الزواج بعد أن 
أخفى بيانات تتعلق بزواجه من أخريات بما 

يبطل الزواج شرًعا وقانوًنا."
”جمع  السويركى  أن  المحكمة  وأوضحت 
بما  ــات  زوجـ و6   5 بين  األحــيــان  بعض  فــى 
بدأ  وفى عام 2015،  الدين،  يخالف صحيح 
اسم رجل األعمال المصرى يتردد من جديد، 

الجنائية  للمحاكمة  السويركى  أحيل  أن  بعد 
بتهمة إهانة علم مصر بوضعه على األحذية 
المبيعة بسلسلة محالته "التوحيد والنور"، إال 

أن المحكمة برأته.
األزهرى 

إرهاب  تمويل  قضية  فى  المتهمين  ثالث 
اإلخــوان فى مصر هو خالد األزهــرى، وزير 
قنديل،  هــشــام  حكومة  فــى  العاملة  الــقــوى 
منها  اتهامات  عــدة  النيابة  لــه  وجهت  وقــد 
على  أنشئت  إرهابية  جماعة  مع  المشاركة 
الدعوة  منها  الغرض  القانون،  أحكام  خالف 
ومنع  والقوانين،  الدستور  أحكام  تعطيل  إلى 
ــة والــســلــطــات الــعــامــة من  ــدول مــؤســســات ال
إرهابية  جماعة  وتمويل  أعمالها،  ممارسة 
أهداف  إطار  فى  العام  السلم  تكدير  بقصد 
التى  اإلرهابية،  المسلمين  اإلخــوان  جماعة 
المصرية  الدولة  فى  الثقة  زعزعة  تستهدف 

ومؤسساتها.
محمد  محمود  خالد  أن  المعروف  ومــن 
حامد األزهرى، وزير القوى العاملة والهجرة 
جماعة  أعضاء  أحد  هو  اإلخــوان،  عهد  فى 

اإلخوان المسلمين البارزين.
ومن المتوقع أن تشهد قضية تمويل جماعة 
اإلخوان المسلمين فى مصر مفآجات عديدة 
خالل الفترة القادمة مع الكشف عن المزيد 

من تفاصيلها والمتورطين فيها.

القضية 865 أمـــن دولة تكشف:
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أيـــن اإلعــــالم املصـــرى؟

اإلعام  أين  يتساءل:  والشارع  ومطردة،  مستمرة  تغيرات  وهناك  ومتاحقة،  سريعة  األحــداث 
والمعلنة مسبًقا،  السيسى لفرنسا،  الرئيس عبدالفتاح  زيارة  المصرى من هذه األحداث؟ وخاصة 
بالنشطاء  يسمى  وما  المعادية  اإلعام  ووسائل  اإلخوانية  اإللكترونية  الكتائب  استغلتها  والتى 

والحقوقيين- الفزاعة الجديدة التى يتاجر بها كل من هب ودب- للهجوم على الدولة المصرية. 

شعبان خليفة  N

خالد األزهرىسيد السويركيصفوان ثابت

باألصول 

أسامة شرشر
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رعب إخوانى من إعالن اجلماعة »إرهابية« فى أمريكا 
إعالن  بعد  الجماعة  جنبات  مأل  إخوانى  رعب 
عضو  كــروز،  تيد  الجمهورى  األمريكى  السيناتور 
عن  الشيوخ،  بمجلس  الخارجية  العالقات  لجنة 
آخرين  أعضاء  مع  بالتعاون  قانون،  مشروع  تقديم 
المسلمين  اإلخـــوان  جماعة  لتصنيف  بالمجلس، 
فى  الجماعة  على حظر  ا  مصّرً إرهابية"  كـ"منظمة 
أمريكا على الرغم من ترديد البعض دعم جو بايدن 
الرئيس األمريكى الجديد لها، وقد شاركه فى تقديم 
هذا الطلب السيناتور جيم إينهوفى والسيناتور رون 
جونسون والسيناتور بات روبرتس، وجميعهم أعضاء 

فى الحزب الجمهورى.
وقال كروز فى بيان له إن مشروع القانون يطالب 
سلطتها  باستخدام  األمريكية  الخارجية  وزارة 
المسلمين  اإلخـــوان  جماعة  لتصنيف  القانونية 
يتطلب  اإلجراء  وإن هذا  أجنبية"،  إرهابية  "منظمة 
للكونجرس حول  تقرير  تقديم  الخارجية  وزارة  من 
ما إذا كانت المعايير القانونية للتصنيف تنطبق على 

جماعة اإلخوان المسلمين.
وأشار البيان إلى أن السيناتور كروز قدم مشروع 
جيم  السيناتور  مــن  كــل  مــع  بــاالشــتــراك  الــقــانــون 
بات  والسيناتور  جونسون  رون  والسيناتور  إينهوفى 
يتحدث  رسميا  بيانا  أصــدر  األول  وأن  روبــرتــس، 
العربية  األنباء  وكــاالت  لكل  ترجمته  طلب  عن  فيه 
فخور  "أنــا  نصا:  فيه  قال  وقد  العربية،  اللغة  إلى 
أمريكا  حــرب  ولتعزيز  القانون  هــذا  طــرح  بــإعــادة 
اإلدارة  عمل  على  وأثنى  المتطرف،  اإلرهــاب  ضد 
الحالية فى تسمية اإلرهاب باسمه ومحاربة انتشار 
هذا التهديد المحتمل، وأتطلع إلى تلقى المعلومات 
اإلضافية التى يتطلبها هذا القانون الجديد من وزارة 
حلفائنا  أقرب  من  العديد  خلص  فلقد  الخارجية، 
أن جماعة  إلى  فترة طويلة  منذ  العربى  العالم  فى 
إلى  تسعى  إرهابية  المسلمين هى جماعة  اإلخوان 
األوســـط،  الــشــرق  أنــحــاء  فــى جميع  الفوضى  بــث 
وسأواصل العمل مع زمالئى التخاذ إجراءات ضد 

الجماعات التى تمول اإلرهاب".
النواب  الموقع من كل زمالئه  بيانه  وأضاف فى 

األمريكيين الداعمين لمشروع حظر اإلخوان: منذ 
تأسيس جماعة اإلخوان المسلمين فى مصر، دأبت 
الجماعات التابعة لإلخوان على الدعاية والتحريض 
على الكراهية ضد المسيحيين واليهود وغيرهم من 
المسلمين بينما كانت تدعم اإلرهابيين الراديكاليين، 
نستمر  ترامب  إدارة  بأننا فى ظل  أنا فخور  ولهذا 
فى المناداة ومكافحة اإلرهاب المتطرف ويسعدنى 
تقديم هذا  إعــادة  اليوم فى  إلى زمالئى  أنضم  أن 
التشريع، وأؤكد لكم أنه يجب أن نستمر فى إدانة 
المنظمات اإلرهابية األجنبية ومحاسبتها على الشر 

الذى ترتكبه."
جماعة  أرعــب  ــذى  ال البيان  هــذا  على  وتعليًقا 
اإلخوان وتنظيمها الدولى فى لندن بقيادة المرشد 
قال  منير،  إبــراهــيــم  للجماعة  الــجــديــد  الــمــؤقــت 
مصطفى حــمــزة، مــديــر مــركــز دراســـات اإلســالم 
له:  صحفية  تصريحات  فــى  بالقاهرة  السياسى 
تنظيم  لتصنيف  األمريكى  الكونجرس  مشروع  إن 
اإلخوان جماعة إرهابية، سيظل حبًرا على ورق، فى 
ظل عدم وجود إرادة سياسية لدى اإلدارة األمريكية، 
سواء السابقة أو الحالية التخاذ مثل هذه الخطوة 

المهمة.
أن  الصحفية  تصريحاته  فــى  حــمــزة  وأوضـــح 
الجمهوريين غير جادين فى حظر جماعة اإلخوان 
ذلك  على  مستشهًدا  إرهابية،  جماعة  وتصنيفها 
بأن البرنامج االنتخابى للرئيس األمريكى المنتهية 
واليته دونالد ترامب، تضمن حظر اإلخوان، وانتهت 
حقبته دون اتخاذ أى إجراء تجاههم، متسائاًل: "هل 
يعقل أن يتقدم نائب جمهورى بالكونجرس بمثل هذا 
المشروع فى هذا التوقيت، بعدما ترك الجمهوريون 
المنحازون  الديمقراطيون  ووصــل  األبيض،  البيت 

لإلخوان لسدة الحكم؟!"، إضافة إلى أن الجمهوريين 
فى مجلس الشيوخ يلعبون فى الوقت الضائع، حيث 
تجرى انتخابات التجديد النصفى بعد شهر تقريًبا، 
والتى سيعاد فيها انتخاب ثلثى مجلس الشيوخ، ومن 
المتوقع أن يحصل الديمقراطيون فيها على أغلبية 

المقاعد.

اإلرهابية  الجماعات  شئون  فــى  الباحث  ــوه  ون
المرة األولى  إلى أن هذه ليست  الدولى  واإلرهــاب 
قانون  مشروع  الكونجرس  على  فيها  يعرض  التى 
لحظر جماعة اإلخوان، بل سبقها محاوالت عديدة 
فاشلة، قام بإحداها السيناتور الجمهورى تيد كروز 
 ،2017 عام  بالكونجرس  آخرين  أعضاء  مع  نفسه 

المنظمات  تلعبه  الـــذى  لــلــدور  وقتها  واســتــنــدوا 
اإلسالمية التابعة لإلخوان بأمريكا وتحديًدا مجلس 
العالقات األمريكية )كير(، وكذلك محاوالت أخرى 

منتصف 2018، باءت جميعها بالفشل.
فى  المتحدة  الواليات  فشل  سبب  حمزة  وأرجــع 
األجهزة  بين  الدائر  للصراع  اإلخوان  حظر جماعة 
األمنية، وتضارب المصالح فى هذا الملف، مشيًرا 
تفضل   CIA المركزية  المخابرات  وكالة  أن  إلــى 
وتوظيفهم  الستخدامهم  اإلخــوان  عناصر  احتواء 
يمتص  أن  يمكن  سياسًيا  تيارًا  باعتبارهم  عالمًيا، 
بداخله المتطرفين اإلسالميين ويمنعهم من ممارسة 
العنف فى الواليات المتحدة، بينما مكتب التحقيقات 
اإلخــوان يشكلون خطًرا  أن  يرى   FBIالـــ الفيدرالى 

كبيًرا على الداخل األمريكى ويجب مواجهتهم.
أما اإلشكالية األخرى التى تحدث عنها الباحث 
عدم  فى  فتتمثل  اإلرهابية،  الجماعات  شئون  فى 
الواليات  داخل  اإلخوان  لجماعة  منظم  كيان  وجود 
مؤسسات  داخل  أنشطتها  تمارس  وإنما  المتحدة، 
اجتماعية خيرية مرخصة، وكيانات اقتصادية تعمل 
أن كل والية  إلى  باإلضافة  األمريكى،  القانون  وفق 
لها قانون داخلى مسئول عن عملية الحظر فى حال 
إقرارها من الكونجرس، ما يعنى أن حظر اإلخوان 

داخل أمريكا سيظل حبًرا على ورق، حسب قوله.
من جانبه بدأ التنظيم الدولى لإلخوان التخطيط 
الجماعة  حظر  قــانــون  مــشــروع  إيــقــاف  لمواصلة 
لكبار  والمكافآت  الهدايا  تقديم  من خالل  بأمريكا 
رجال السلطة األمريكية سواء فى البيت األبيض أو 
فى الكونجرس األمريكى لمنع حظر نشاط الجماعة 
فى أمريكا ووضعها على قوائم اإلرهاب، األمر الذى 
لو تم سيدمر الجماعة كونه سيكون سبًبا فى اتخاذ 
أنشطة  كل  وتجميد  الــقــرار  نفس  العالم  دول  كل 
وموارد الجماعة مما سيكون ضربة قاضية للتنظيم 

ينهى تواجد الجماعة تماما فى كل أنحاء العالم.

فضيحة جنل القرضاوى تهز اإلخوان فى تركيا

من هو زعيم تنظيم القاعدة 
أبناء الكبار صغار فى إيران فى بالد املغرب اإلسالمى؟

غضب كبير فى اإلخوان على عبد الرحمن يوسف القرضاوى، 
خروج  بعد  القرضاوى،  يوسف  البارز  اإلخوانى  القطب  نجل 
االجتماعى  التواصل  مواقع  على  نشرته  فيديو  فى  زوجته 
فاضحة زوجها متهمة إياه بارتكاب العديد من الفواحش، األمر 

الذى وضع اإلخوان فى مأزق أمام اإلعالم المصرى.
سريًعا  األزمة  بحل  يوسف  الرحمن  عبد  الجماعة  وطالبت 
منًعا للفضائح والمشاكل الكبرى التى قد تترتب عليها وخاصة 
بعد تهديدات زوجته له ولكل الجماعة وعناصرها الموجودين 

فى تركيا.
مروة  تدعى  سيدة  ظهرت  عندما  بــدأت  بالكامل  القصة 
قالت إنها زوجة عبد الرحمن يوسف الكاتب اإلخوانى ونجل 
كاشفة  زوجها  فاضحة  القرضاوى  يوسف  اإلخوانى  القيادى 
ا فى الفيديو  العديد من أسرارها سيئة السمعة حيث قالت نّصً
إنها تزوجت منذ 12 سنة وعالقتها مع زوجها لم تكن طبيعية 
ومليانة  ومــؤامــرات  ــذب  وك غموض  "مليانة  نصا  ووصفتها 
وفيه  طبيعى،  غير  بشكل  محرمة  متعددة  نسائية  عالقات 

حالة إدمان مشوفتهاش قبل كده وال تخيلتها 
عنه  أنفصل  كثيرا  وحاولت  عمرى  فى 

تفاصيل  مروة  وكشف  ومعرفتش". 
ــطــر مـــع عبد  ــا إلــــى ق ــره ســف
اكتشف  وكيف  يوسف  الرحمن 
خيانته وطلبها االنفصال األمر 
القرضاوى  نجل  رفضه  الــذى 
وأجــبــرهــا عــلــى تــوقــيــع شيك 
بقيمة 10 ماليين دوالر مقابل 
ولكى  معها،  بناتها  يــتــرك  أن 
مصر  إلــى  بالرجوع  لها  يسمح 

أضربت  أنها  مؤكدة  أخرى،  مرة 
عن الطعام أثناء حملها ليسمحوا 
بعد  ولكن  لمصر،  بالرجوع  لها 
بأن  وإقناعها  لها  أشقائه  توسل 

معه  بالسفر  قامت  سيتغير  حاله 
بحرق  قــام  بأنه  لتفاجأ  تركيا  إلــى 

جوازات السفر الخاصة ببناتها حتى ال 
تتمكن من مغادرة تركيا أبدا.
ــا فى  ـ ــّصً ــروة نـ ــ قـــالـــت مـ

المنشور  الفيديو 
على  بــكــثــافــة 

مواقع التواصل االجتماعى: بعد ما وقعت على الشيك وحرق 
الباسبورتات بتاعت بناتى تغيرت المعاملة وكل حاجة عايزاها 
متتعملش حتى العفش جابه مستعمل، وحاولت اعدى الموضوع 
يبرر  ــان  وك ســودا  ــام  اي شفت  وبعدها  بناتى  عشان  واعــيــش 
تصرفانى انى مجنونة.. لكن أنا عندى دليل لكل كلمة بقولها 
وبعدها  قريب،  هطلعها  وكلها  صوتية  وتسجيالت  مسدجات 
عليا  بيتكلم  تانية  واحــدة  مع  عليا  مؤامرة  عامل  انه  اكتشفت 
وحش جدا وبيتفقوا عليا مقدرتش اعمل حاجة غير ان اقوله 
طلقنى، وكان قراره انه اتنازل عن والدى عشان اطلق رفضت 
ورفعت قضية ولما عرف إنى هرفع قضية راح سحب كل فلوسه 
ايجار  يدفع  وبطل  نفقة  منه  أخد  معرفش  عشان  البنك  من 
احاول  حد  أى  على  بيرد  وكان  المدرسة..  ومصاريف  البيت 
وأنا  وبتعالج،  نفسيا  مريضة  انى  منه  واشتكى  معاه  اتواصل 
حاليا وضعى سيئ ومهددة بالطرد من البيت بعد أيام.. أناشد 
يساعدنى  يقدر  حد  وأى  اإلنسان  وحقوق  المصرية  الحكومة 
يتمنعوا  والدى  أن  قرار  وطلع  ووالدى  انا  اكل  عارفة  مش  انا 
أن حياة والدى فى خطر فى  المحكمة  السفر وكاتب فى  من 
ال  والدهــم  راميين  القرضاوى  يوسف  الشيخ  والد  مصر.. 

اكل وال تعليم.
باألزمات  مليئا  أنه سيكون  يبدو  القرضاوى  بيت 
فى  تــردد  أن  بعد  وخــاصــة  الماضية  الفترة  فــى 
الــحــالــة الصحية  ــدهــور  ت الــمــاضــيــة  الــســاعــات 
للقرضاوى بل تداول صفحات إخوانية أنباء عن 
وفاة القرضاوى، األمر الذى لم يتم تأكيده حتى 

اآلن.
وبسبب هذه الشائعات حول القرضاوى أصدر 
ما يعرف باسم االتحاد العالمى لعلماء المسلمين 
فيه:  قال  بيانا صحفيا  القرضاوى  أسسه  الذى 
من  يشاع  ما  بأن  الكرام  المتابعين  اإلخــوة  "ننوه 
خبر وفاة العالمة الشيخ يوسف القرضاوى الرئيس 
المؤسس لالتحاد العالمى لعلماء المسلمين غير صحيح 
بتاًتا.. فالشيخ يتمتع بالصحة والعافية، ونرجو من 
الذين يحاولون إشاعة األخبار بغرض التشويش 
على الناس أن يتقوا الله فى أنفسهم.. نسأل 
وأن  فيه  ويــبــارك  شيخنا  يحفظ  أن  الله 
ينفع بعلمه ويمد بعمره ويتقبل منه. 

آمين".

الــمــغــرب اإلســالمــى عيين  بــالد  الــقــاعــدة فــى  أعــلــن تنظيم 
الجزائرى مبارك يزيد، أبو عبيدة يوسف العنابى، زعيًما جديًدا 
للتنظيم اإلرهابى خلفا للجزائرى عبد المالك دروكدال، الذى قتل 
فى يونيو الماضى إثر عملية عسكرية فرنسية بشمال غرب مالى.
أبو عبيدة يوسف  التالية من هو  »النهار« تكشف فى السطور 
العنابى، اإلرهابى الذى يتولى فرع القاعدة فى المغرب اإلسالمى.
وأكبر  أبرز  الجنسية من مواليد مدينة عنابة، إحدى  جزائرى 
شهادة  على  حاصل  عاما،   51 وعمره  الجزائرى،  الشرق  مــدن 

الليسانس فى االقتصاد.
اللجنة  لـ"مجلس األعيان" وهى  فى عام 2010 قد كان رئيسا 
التوجيهية للجماعة اإلرهابية كما كان مسئوال عن الفرع اإلعالمى 
بالتنظيم اإلرهابى ولهذا وضعته أمريكا على الئحتها لإلرهابيين 

الدوليين البارزين منذ سبتمبر 2015.
تسعينيات  مطلع  فى  اإلرهــابــى  للعمل  انضم  الشخص  هــذا 
القرن الماضى بعد توقف العملية االنتخابية التى فاز فيها حزب 
إلى  السعى  أهدافه  ومن  المحظور،  لإلنقاذ"  اإلسالمية  "الجبهة 
توحيد اإلرهاب وزيادة القدرات المالية للتنظيم اإلرهابى، ولكنه 
من ألد أعداء داعش حيث دخل فى حرب "مفتوحة" مع داعش فى 

المنطقة، مما أسفر عن مئات القتلى بين الطرفين.
العنابى كان له دور فى إشعال الجزائر من خالل دعمه للثورات 
فيها وتأييد العمل المسلح، حيث قام بدعم الحراك الشعبى فى 
بوتفليقة،  العزيز  عبد  السابق  الرئيس  حكم  أنهى  الذى  الجزائر 
على  عسكرى  انقالب  إلــى  أدت  التى  مالى  فى  واالحتجاجات 
المغرب  بالد  فى  "القاعدة"  أن  وخاصة  كيتا،  بكر  أبو  إبراهيم 
فى  وجــوده  عن  فضال  مالى،  شمال  فى  بقوة  حاضر  اإلسالمى 

بوركينا فاسو والنيجر.
يذكر أن المدعو أبو مصعب عبد الودود الزعيم السابق للقاعدة 
فى المغرب اإلسالمى كان قد ترأس هذا الفرع من تنظيم القاعدة 
منذ 2007 ليصبح أقدم رئيس فرع للقاعدة فى العالم وقد شارك 
كما  موريتانيا،  وفى  ومالى  الجزائر  فى  اإلرهابيين  عمليات  فى 
تمكن من إعادة جمع فلول فروع وفصائل التنظيمات اإلرهابية فى 

منطقة مالى ليكون أخطر تنظيم إرهابى فى المنطقة بال منازع.

اإليــرانــى  بالشأن  الباحث  كشف 
احتفاء  سر  النور  أبو  محسن  محمد 
عبد  الــبــاســط  عــبــد  بالشيخ  ــران  ــ إي
الصمد فى ذكرى وفاته منذ أيام، حيث 
الــصــدد: يالحظ  ا فى هــذا  نّصً قــال 
إيران  أن  اإليرانية  للشئون  المراقب 
األخيرة  العشرة  األعــوام  فى  تحرص 
فيه(  )المبالغ  الشديد  االحتفاء  على 
فضيلة  الشهير  المصرى  بالمقرئ 
الشيخ عبد الباسط عبد الصمد فى 
كل المناسبات، فقد قامت إيران منذ 
والثالثين  الثانية  الذكرى  بإحياء  أيام 
الباسط  عبد  الشيخ  الــراحــل  لــوفــاة 
عبد الصمد، وقالت إنه أعظم قارئ 
مؤخرا  األمر  ووصل  الكريم،  للقرآن 
جم"  "جام  جريدة  اإليرانى،  باإلعالم 
اإلذاعــة  لمؤسسة  التابعة  الرسمية 
والتلفزيون على سبيل المثال، أن تضع 
عبد الباسط فوق كل المقرئين ومنهم 
الشيخ  فضيلة  ــا  شــخــصــّيً أســاتــذتــه 
الشيخ  وفضيلة  إسماعيل  مصطفى 
محمد رفعت، وتتجاهل تماما المقرئ 
األعظم أستاذ الجميع فضيلة الشيخ 

العالمة محمود خليل الحصرى.
وأضاف فى تصريحاته قائال: ولقد 
بحثت فى سبب الحفاوة اإليرانية غير 
العادية بعبد الصمد تحديدا من دون 
من  بالرغم  المصريين،  المقرئين  كل 
فى  إيــران  إلــى  الذهاب  عن  امتناعه 
الله  رحمه  كان  الخمينى عندما  زمن 
نقيًبا للقراء المصريين 1٩8٤م، وفى 

فى  الحاكمة  النخب  شخصية  فهم 
عليه  تصب  أن  المفترض  كان  إيــران 
طهران جام غضبها أو تتجاهله تماما 
تضعه  أن  لكن  الــظــروف،  أفضل  فى 
فــى الـــصـــدارة فـــوق الــجــمــيــع، فهذا 
مدعاة للدهشة والعجب والبحث عن 
الموضوع  هذا  فى  وبالبحث  السبب، 
عبد  ــخ  ــشــي ال لــفــضــيــلــة  أن  اتـــضـــح 
الباسط ولدا امتهن المهنة وراثة عن 
عبد  الباسط  عبد  ياسر  اسمه  أبيه 
تواضع مستواه  من  وبالرغم  الصمد، 
السنوات  فــى  نجحت  ــران  إيـ أن  إال 
ودعته  استقطابه  فى  األخيرة  العشر 
إليها وأغدقت عليه عطاياها، وهناك 
األزهــر  وتعاليم  ــده  وال تعاليم  خالف 
الطريقة  على  األذان  ورفــع  الشريف 

الشيعية.
قائال:  تصريحاته  فــى  واستطرد 
ولقد كان من الطبيعى أن تصدر نقابة 
بمنع  قــرارا  األوقـــاف  ووزارة  الــقــراء 
من  الصمد  عبد  الباسط  عبد  ياسر 
اإليرانى  اإلعــالم  أن  خاصة  القراءة، 
السياسة،  إلـــى  جــرجــرتــه  فــى  نــجــح 
المصرية  الحكومة  إلى  وجعله يسىء 
يفهم من  ولهذا  مقابلة،  أكثر من  فى 
فى  المبالغة  شــديــد  ــران  ــ إي مــوقــف 
هو  الباسط  عبد  بالشيخ  االحتفاء 
بأنها  وإقناعه  ابنه  اجتذاب  استدامة 
وحــدهــا الــتــى تــحــب والــــده، قديما 
قيل: "إذا ُعرَِف السبب بطل العجب" 
وصدق من قال: "أبناء الكبار صغار".

أحمد الجدي N

..وتفاصيل مخططهم اجلديد لتهدئة ثورات سجناء اجلماعة ضد قياداتهم
قادة جماعتهم  اإلخوان ضد  السجون من عناصر  الغضب فى  ثورات 
عرض مستمر ولم تتوقف لدرجة أن البعض منهم شن هجوًما شرًسا على 

قادة الجماعة فى السجون وصلت إلى حد السب والقذف.
الجماعة  قــادة  السجون على  اإلخــوانــى فى  الغضب  ثــورة  وفــى ضــوء 
وتهديد العديد من عناصر الجماعة باالنشقاق عن التنظيم وفضحه وسبه 
فى كل وسائل اإلعالم المصرية بعد تجاهله كل سجناء الجماعة وخاصة 
التنظيم  بدأ  بالتنظيم،  األول  الصف  قادة  فى  أقــارب  لديهم  ليس  الذين 

الدولى لإلخوان يبحث عن حل لهؤالء.
الدولى  للتنظيم  مقدمة  مبادرة  وجود  اإلخــوان  داخل  وكشفت مصادر 

درة  على  ويدعى  التنظيم  عناصر  أحــد  قدمها  الجماعة  سجناء  بشأن 
أول  نصه:  ما  الجماعة  لقيادات  المقدمة  المبادرة  هذه  فى  قال  والــذى 
أو  استثناء  دون  الجميع،  بين  توافقية  مظلة  تشكيل  المبادرة  هذه  بنود 
إقصاء، وكفانا ست سنوات من التيه والعيش فى األداء العشوائى، الذى 
لن يحقق أى نتائج، والغريب أن تجد من يقول إن الثبات على هذه الحال 
نصر ونجاح، ثانًيا تقيم هذه المظلة ما ُقدم فى السنوات الستة السابقة 
فى ملف السجناء، ما اإليجابيات التى تمت، وما السلبيات التى حدثت، 
ا، يكون أول خطوة على طريق رؤية للحل، ثالثا ترفع  ا واقعًيّ تقييًما موضوعًيّ
حالة وواقع السجناء حالًيا، وندرس ما لدينا من نقاط قوة، وكذلك نقاط 

الضعف، ونضع تصورًا وسيناريو إلدارة هذا الملف، بما يحقق لنا أهداًفا 
تصاغ بناء على دراسة جيدة للواقع.

وأضاف: وفقا لهذا المخطط الشيطانى، يتم وضع 3 محاور لحل أزمة 
سجناء الجماعة أول المحور الحقوقى القانونى ويكون دوره الهجوم على 
القضاء المصرى والتشكيك فى أحكامه وذلك من خالل بعض المنظمات 
محور  ثانًيا  الصدد،  بهذا  حملة  قيادة  تتولى  التى  الحقوقية  العالمية 
بد  وال  العالمية،  السياسية  المؤسسات  مع  التواصل  دوره  يكون  سياسى 
أن يجرى التحرك فى هذا المحور بلغة سياسية احترافية، وتوجد لدى 
إلى  نظًرا  ولكن  األمر،  بهذا  القيام  تستطيع  عديدة  الجماعة شخصيات 

والتخوين  التشكيك  بل  المشاركة،  وعدم  الرؤية،  وغياب  التنسيق،  عدم 
أحياًنا، نفقد نقاط قوة مهمة، إذا أحسنا استخدامها ستفيدنا كثيًرا، ثالثا 
هو المحور اإلعالمى وهو المحور األخطر واألهم؛ فليس هناك مخطط 
الهجوم على  القضية، وينشرها ويزيد من  يتبنى  ناجح بدون إعالم قوى 
الدولة المصرية وعمل غسل دماغ للشعب، ومن يتحجج بقلة اإلمكانيات 
أقول له إن المشكلة فى اإلدارة المحترفة فى المقام األول، رابعا المحور 
يسربوا  ال  حتى  ا  مالّيً السجناء  اسر  ذمم  شراء  إلى  ويهدف  االجتماعى 
رسائل أبنائهم المهاجمة للجماعة وحتى يهدأ من روع السجناء وخاصة 

بعد توقف الدعم والتمويل عن معظمهم.

السيناتور األمريكى اجلمهورى تيد 
كروز يصر على حظر اجلماعة 

مبارك يزيد

عبد الرحمن القرضاوى

عبد الباسط عبد الصمد
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وزيــرة  ــرار  قـ صاحبت  الغضب  مــن  حــالــة 
الدكتورة هالة زايد من وقف إجازات  الصحة 
أطباء مصر فى الخارج، حيث وصف الخبراء 
عليه  ويترتب  مــدروس  غير  بأنه  القرار  هــذا 
الــعــديــد مــن الــســلــبــيــات، مــؤكــديــن أنـــه يخير 
عبء  يحمل  والــذى  بالخارج،  العامل  الطبيب 
أسرة والتزامات مادية، ومسئوليات أخرى، بين 
واالستقالة  بااللتزامات،  الوفاء  فى  االستمرار 
اختيار  وهو  إلى مصر  العودة  أو  ــوزارة،  ال من 
غير مرجح بالمرة مما سيجعل وزارة الصحة 
تخسر هؤالء األطباء لألبد وليس خالل فترة 

اإلجازة فقط.
العاملين  المصريين  األطــبــاء  عــدد  ويبلغ 
فى  ألفا   ٥٠ منهم  طبيب،  ألــف   ٦٠ بالخليج 
السعودية فقط، وإذا قرر هؤالء األطباء العودة 
وفًقا لقرار الوزيرة فهذا يعنى انهيار المنظومة 
الصحية فى كل دول الخليج، فضاًل عن إبرام 
يترتب  عقودا  الخارج  فى  األطباء  من  العديد 

على فسخها شروط جزائية.
العال،  ابــو  أيمن  الدكتور  أكــد  جانبه،  مــن 
عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هناك 
تجديد  عدم  من  بالخارج  األطباء  من  شكاوى 
ــا ترك  إجــازاتــهــم وإجــبــارهــم على أمــريــن إم
والــعــودة  الــخــارج  فــى  والتزاماتهم  وظائفهم 
لمصر أو التقدم باستقالتهم من وزارة الصحة، 

وهو ما يزيد األزمة تعقيًدا.
الخارج  أطباء مصر فى  أن  العال  أبو  وأكد 
الخليج  دول  فــى  خاصة  كبيرة  قــوة  يشكلون 
الذين يعتمدون عليهم بنسبة تتجاوز الـ٥٠ فى 
إجازاتهم  بوقف  قرار  اتخاذ  فإن  لذلك  المئة، 
النظر  دون  لمصر  ــودة  ــع ال عــلــى  إلجــبــارهــم 
لطبيعة العقود التى أبرموها مع المستشفيات 

فى الخارج وتسوية متعلقاتهم ومستحقاتهم بل 
جزائى  شرط  هناك  يكون  األحيان  بعض  فى 
عن  فضاًل  العقود،  بهذه  اإلخـــالل  حالة  فــى 
طوياًل  وقًتا  يتطلب  الذى  أبنائهم  تعليم  نظام 
فى  أوضاعهم  وتوفيق  نقلهم  يستطيعوا  لكى 
عليه  ويترتب  مــدروس  غير  قــرارا  يعد  مصر، 
فيها  التى ستخسر  السلبية  اآلثار  من  العديد 
وزارة الصحة أطباء الخارج لألبد وليس خالل 

فترة سفرهم فقط.
أن  على  بالتأكيد  طلبه  العال،  أبــو  واختتم 
نقص  ــة  أزمـ لحل  عملية  حــلــول  عــن  البحث 
األطباء أمر هام خاصة فى ظل فيروس كورونا 
ولكن ال يجب أن يكون ذلك على حساب أطباء 
تحويالتهم  تساهم  الــتــى  الــخــارج  فــى  مصر 
العملة  إدخــال  فى  يدفعونها  التى  والتأمينات 
أنهم  عن  فضاًل  المصرى،  لالقتصاد  الصعبة 

الخارج؛  فى  مصر  عن  رائعة  صــورة  يقدمون 
ووضــع  وطنيتهم  فــى  التشكيك  فـــإن  لــذلــك 
أمر  العودة  وإجبارهم على  أمامهم  الصعوبات 

خطأ.
عضو  شيبة،  عمر  ياسر  المهندس  وحــدد 
مجلس النواب، العوامل التى تسببت فى انتشار 
ظاهرة هجرة األطباء إلى الخارج، الفتا إلى أن 
شباب األطباء يبحثون عن أفضل فرص العمل 
التكنولوجية  الثورة  عن  فضال  التخرج،  بعد 
جعلت  التى  االجتماعى  التواصل  مجال  فى 
سهولة  أكثر  الخارجية  الـــدول  مــع  التواصل 

وأصبح العالم كتابا مفتوحا.
العربى وأوروبا،  الخليج  إلى أن دول  وأشار 
خاصة )فرنسا - ألمانيا - إنجلترا - إيطاليا(، 
لما  نظرا  المصريين،  لألطباء  أبوابها  تفتح 
ُتعانيه تلك الدول من عجز فى خريجى كليات 
الطب والناتج عن إحجام الشباب األوروبى عن 
دراسة الطب نظرا لصعوبته وتكلفته المرتفعة، 
موضحا "خاصة أن الشاب فى أوروبا يعلم أنه 
نفسه فى  ُيرهق  أن  دون  كريمة  سيعيش حياة 

دراسة الطب."
العجز  استمرار  فى ظل  أنه  عمر  وأضــاف 
بــأوروبــا فتحت تلك  ــاء  الــمــتــزايــد فــى األطــب
أخــرى،  دول  من  أطباء  لضم  المجال  الــدول 
المصرى  الطبيب  مهارة  أن  إلى  أيضا  مشيرا 
فى التخصصات الدقيقة مثل جراحات القلب 
فيه  مرغوبا  هدفا  تجعله  واألعصاب،  والمخ 
بأجور  مقارنة  مرتفعة  وبــأجــور  الــدول  بتلك 

األطباء فى مصر.

صدام بني »الصحة« و»األطباء« بعد قرار منع جتديد 

حقن الفيلر والبوتكس 

املغشوش قد تؤدى للوفاة.. 

والتشويه أقل اخلسائر 

»دكاكني عمليات التجميل« بدون رقابة

إجــــــــازات األطـــــباء قنبــــلة موقـــــوتة

إيمان الشعر اوى N

محمد لطفى N

شهد مقر اتحاد المحامين العرب، بجاردن سيتى، 
الصراع  بين طرفى  ومناوشات  كبيرة  أزمة  مؤخًرا، 
داخله، وتم استدعاء األمن لمنع أية اعتداءات وإنهاء 

األزمة.
كان رجائى عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، 
عدد  وتجمع  االتــحــاد  مقر  دخــول  من  منعه  تم  قد 
من أعضاء المكتب الدائم وانصار نقيب المحامين 
من  رجائى  منع  محاولين  عــاشــور،  سامح  السابق 
رفض  إلى  دفعه  مما  االتحاد،  مقر  على  السيطرة 

مغادرة االتحاد.
رجائى  أنصار  المحامين  من  العشرات  وتجمع 
عطية، لدعمه، إال أن أنصار سامح عاشور اغلقوا 
الــمــقــر، وسط  لمنعهم مــن دخـــول  ــحــاد  االت بــوابــة 

اشتباكات لفظية بين الطرفين.
من جانبه استدعى رجائى عطية، األمن الوطنى 
إلى مقر االتحاد لمنع اقتحامه من قبل من وصفهم 

بالبلطجية.
المحامين:  إلــى  وجهه  فيديو  فــى  عطية  ــال  وق
عبدالجواد  يتزعمهم  البلطجية  من  عــدد  “هناك 
أحمد، المحامى فى مكتب سامح عاشور، وعيسى 
أبوعيسى، عضو مجلس نقابة المحامين، وهى تريد 

االعتداء علّى".
مبنى  أمــام  من  له  مباشر  بث  فى  عطية،  وقــال 
االتـــحـــاد: "قـــد يختلف الــبــعــض عــلــى مــن األمــيــن 
الخالفات  بسبب  الدائم،  المكتب  ومن عضو  العام 
ينكرها  أن  يمكن  ال  التى  الحقيقة  لكن  الحاصلة، 
أحد، أننى أنا رئيس االتحاد، ومن حقى التواجد به".
وبعد المناوشات بين الطرفين تم استدعاء األمن 
لمنع أية اعتداءات وإنهاء األزمة، وبعد دخول رجائى 
عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، مقر االتحاد 

تجمع عدد من أعضاء المكتب الدائم وانصار نقيب 
منع  محاولين  عــاشــور،  سامح  السابق  المحامين 
دفعه  مما  االتحاد،  مقر  على  السيطرة  من  رجائى 

إلى رفض مغادرة االتحاد.
ــحــاد طبقا إلجـــراءات  ــع: "دخــلــت إلــى االت ــاب وت
لحمايتى،  المعنية  الجهات  مع  وباالتفاق  مشروعة 
كما منعت حشد المؤيدين لشخصى حتى ال تحدث 
صدامات وبسبب حرصى على عدم التردى إلى ما 
على  أحافظ  وحتى  وأتباعه  المحرض  إليه  تــردى 
المحامين  اتحاد  مقر  ومنع سحب  المحاماة  صورة 

العرب من مصر".
المحامين  نقيب  رشـــيـــدات،  مـــازن  قـــال  فيما 
منظمة  الــعــرب  المحامين  اتــحــاد  إن  ــيــيــن،  األردن
عربية غير رسمية نشأت وتأسست فى عام 1944، 
واتخذت القاهرة مقرا لها منذ ذلك التاريخ، مضيفا 
االتحاد  مقر  اقتحموا  األشخاص  من  مجموعة  أن 
السبت الماضى، وقاموا بخلع وكسر األبواب من مقر 
االتحاد الذى من المفترض انه تحت حماية الدولة 

المصرية.
بالدولة  المعنية  األجهزة  رشيدات  مازن  وناشد 
لمقر  الحماية  وتوفير  الفورى  التدخل  المصرية، 
االتحاد، مشيرا إلى أن ما جرى جعل بعض األصوات 
االتحاد من  بنقل مقر  تنادى  العربية  النقابات  لدى 

القاهرة وأن هذا ال يقبلونه.
النقابة  مجلس  سليمان، عضو  علق صالح  فيما 
قائال:  ذلــك  على  المصريين،  للمحامين  العامة 
وتعدى  اقتحم  من  وأن  صحيح  غير  الكالم  "هــذا 
وبعض  رشيدات  مازن  هو  المصرية،  السيادة  على 
أصدقائة حيث قاموا األسبوع قبل الماضى بالدخول 
إلى مقر االتحاد وتحطيم الباب الداخلى والخارجى 

به  محرر  األمر  وهذا  الكاميرات،  على  واالستيالء 
قصر  شرطة  قسم  وقــام  العامة  النيابة  أمــام  بــالغ 
التلفيات  وإثــبــات  الــالزمــة  المعاينة  بــإجــراء  النيل 

الموجودة". 
القيادات  بعض  أن  الــى  سليمان  صــالح  ولفت 
تغيير  طلبوا  العرب  المحامين  اتحاد  فى  السابقين 
النظام  حددها  التى  االجــراءات  بغير  العام  األمين 
األساسى لالتحاد، موضحا أن االجتماع الذى عقده 
العام  األمين  من  الثقة  فيه سحب  وأعلنوا  البعض، 
باطل ولم تدع له مصر وأن ما يحدث ما هو إال رغبة 

من هذا الفريق لفرض سيطرته على االتحاد.
أسامة  الصحفى  الكاتب  استهجن  جانبه  مــن 
الخالفات  النهار،  جــريــدة  تحرير  رئيس  شــرشــر، 
نقيب  رجــائــى عطية  بــيــن  الـــدائـــرة  ــصــراعــات  وال
المحامين المصرى ورئيس اتحاد المحامين العرب 
ناحية أخرى،  ناحية، ورجال سامح عاشور من  من 
العرب  المحامين  اتــحــاد  مقر  إدارة  أحقية  على 

والدعوة لجمعيات عمومية وإصدار قرارات بها.
هناك  يكون  أن  العجائب  من  إنــه  شرشر  وقــال 
خالف وصراع بين رجائى عطية، نقيب المحامين، 
المحامين  اتحاد  مقر  على  عاشور  سامح  ورجــال 
ــذى مــن الــمــفــتــرض أن يــكــون هــو قلعة  ــعــرب الـ ال

الحريات، وأحد أعمدة القانون واحترام اآلخر.
الطرفين  بين  الخالف  أن وصــول  كما  وأضــاف: 
االشتباك  بفض  الشرطة  لتقوم  العامة  النيابة  إلى 
بين الطرفين إلنفاذ القانون هو مؤشر خطير على 
للحفاظ على  المحامين  أقدام  تتقاذفها  العدالة  أن 

الكراسى وليس القانون.. وعجبى.

الصحة  وزارة  تحذيرات  من  الرغم  على 
مغشوشة  عــبــوات  اســتــخــدام  مــن  المستمرة 
يصررن  الفتيات  بعض  أن  إال  البوتكس  من 
يترتب  مما  المنتجات  هــذه  استخدام  على 
لحد  تصل  طبية  ومضاعفات  أضـــرار  عليه 
التشوهات خاصة فى حالة إذا كانت المراكز 
من  مرخصة  غير  البوتكس  بحقن  تقوم  التى 

قبل الجهات المعنية.
ــإن تــســعــيــرة حقن  ــ وبــحــســب األطـــبـــاء ف
تلجأ  فتاة  أى  يساعد  مؤشر  أكثر  البوتكس 
لتلك العمليات، للتأكد من مدى مطابقة تلك 
حيث  الصحيحة،  الطبية  للمواصفات  الحقن 
تقل  ال  السليمة  البوتكس  حقن  تسعيرة  إن 
من  العديد  فى  قليال  أقل  أو  جنيه  ألفى  عن 
المراكز، بينما ما يقل أسعارها عن ذلك فإنها 
وغير مطابقة  أنها حقن مغشوشة  على  دليل 
عنه  ينجم  قــد  واســتــخــدامــهــا  لــلــمــواصــفــات 

على  خطيرة  تداعيات 
الصحة.

ويعتبر سقوط الجفن 
لمدة تصل الى 3٠ يوما 
مـــن أبــــرز مــضــاعــفــات 
"حـــــقـــــن الـــبـــوتـــكـــس 
إن  حيث  المغشوشة"، 
والعين  الجفن  منطقة 
أكثر المناطق التى تتأثر 
بــالــحــقــن الــمــغــشــوشــة، 
المريض  تصيب  وقـــد 

أن  كما  الشديدة،  والحساسية  بااللتهابات 
جلسات الليزر تتوقف على مدى أسعار الجهاز 
ألًفا   7٠ من  يتراوح سعره  والــذى  المستخدم 
إلى 2.٥ مليون جنيه، وأن هناك مضاعفات 
طبية خطيرة إذا تم االستعانة بجهاز ليزر غير 
وجود  فى  يتسبب  حيث  للمواصفات،  مطابق 

آثار حروق وكدمات وتشوهات بالوجه .
 وأكد سامى المشد، عضو مجلس النواب، 
أمبوالت  األخيرة  الفترة  خالل  تم ضبط  أنه 
األعضاء  تجميل  فى  تستخدم  وبوتكس  فلير 
المختلفة للجسم منتهية الصالحية ومغشوشة 
المترددين على  بالغة على صحة  لها خطورة 

العيادات ومراكز التجميل.
حقن  بين  التفرقة  كيفية  المشد  وأوضــح 
إن  حيث  والمغشوشة،  السليمة  "البوتكس" 
اعتمادها  تم  أنواع  ثالثة  يقرب من  ما  هناك 
المصرية،  ــدواء  والـ الصيدلة  هيئة  قبل  من 
الــدول  بعض  قبل  من  استيرادها  يتم  والتى 
وأهمها  المادة  تلك  تصنيع  فى  المتخصصة 
إنجلترا وفرنسا وأمريكا، إال أن بعض الحقن 
ألنها  نظرا  شرعية،  غير  بطرق  تهريبها  يتم 
التى  وهــى  للمواصفات،  مطابقة  غير  تكون 
يتم استخدامها فى بعض مراكز التجميل غير 

المرخصة.
العامة  وشدد على أن جميع المستشفيات 

ــراءات  اإلجــ جميع  اتــخــاذ  عليها  والــخــاصــة 
حالة  فى  الصيدلية  المؤسسة  القانونية ضد 
عدم وجود فواتير شراء لهذه المستحضرات 
تلك  وجــود  فــى حالة  الــمــوردة  الجهة  وضــد 

الفواتير وإفادتنا بما تم.
عبدالنبى،  محمد  الــدكــتــور  أوضــح  فيما 
أستاذ جراحات التجميل، أن هناك خلًطا لدى 
التجميل  بين مراكز  المرضى، ما  العديد من 
اآلن  فــهــنــاك  التجميل،  جــراحــات  ومــراكــز 
والبالزما  والبوتكس  الفيلر  لحقن  "دكاكين" 
ليس  أشخاص  بها  ويقوم  وغيرها،  والنضارة 

لهم عالقة بمهنة الطب او جراحة التجميل.
التجميل،  تــمــارس  الــمــراكــز  "تــلــك  وتــابــع: 
بممارسة  طبية  شــهــادة  على  الحصول  دون 
المواطنين  حــيــاة  يــعــرض  مــا  وهـــو  الــمــهــنــة، 
للخطر، وطالبنا مرارا بمزيد من الرقابة على 
عن  تعلن  أنها  خاصة  وغلقها،  المراكز  تلك 
عروضها عالنية لجذب 
الفتيات  من  ضحاياها 

والسيدات."
وحــــــــــذرت "هـــيـــئـــة 
األغـــــذيـــــة والـــــــــدواء" 
األمــريــكــيــة مــن تــوافــر 
"البوتكس"  مــن  نوعية 
األسواق  فى  المغشوش 
األمريكية، وطالبت أكثر 
تجميل  عيادة   3٥٠ من 
ــى الــــحــــذر فــى  ــوخـ ــتـ بـ
المصادر التى يحصلون من خاللها على هذه 
مصادرة  تمت  أنــه  الهيئة  وأوضحت  الــمــادة، 
كميات كبيرة من "البوتكس"المغشوش والملوث 
إما  بسبب  اآلدمــى  لالستخدام  اآلمــن  وغير 
تخزينها بشكل خاطئ أو تعمد الكسب السريع 
من قبل بعض التجار معرضة حياة الكثير من 

المرضى للخطر.
وطالبت "هيئة األغذية والدواء" األمريكية 
النسخ  التجميل بضرورة شراء  أطباء ومراكز 
الصحة  ووزارة  الهيئة  قبل  مــن  المعتمدة 
األمريكية وعدم اللجوء إلى الموردين مجهولى 
المصدر من الصين، من اجل حماية للمرضى.
الفيلر  من  دوليا،  التجميل،  أطباء  وحــذر 
به  المحقونة  المنطقة  ويــحــول  المغشوش، 
السيدات  لمعاناة  باإلضافة  الــلــون،  لــســوداء 
من  أشهر  وبعد  حجرية،  وقساوة  انتفاخ  من 
حقن المادة تتحرك المادة لتنتشر من منطقة 
محاولة  وتفشل  مجاورة،  مناطق  إلى  الحقن 
اندماج  بسبب  المشكلة،  هــذه  لحل  األطــبــاء 
خــروج  فيصعب  الجسم  أنسجة  مــع  الــمــادة 
المادة، وتصبح صلبة مع تشويه بشكل يشبه 
الجلد المحروق فوقها وربما تسبب التهابات، 

وتعرجات وتشويًها فى شكل الوجه.

كواليس صراع عطية وعاشور على احتاد املحامني العرب
أسامة شرشر: العدالة تتقاذفها أقدام املحامني للحفاظ على الكراسى 

إيمان الشعراوي N

د. هالة زايدخيرى حسين

اإلجازة.. وخبراء يحذرون من خسارة الكفاءات الطبية لألبد 

سامح عاشور

رجائى عطية

هل سيتم تأجيل العمرة واحلج مجدًدا بسبب كورونا؟
تسببت الموجة الثانية من فيروس كورونا 
البعض  المصابين فى خوف  أعداد  وزيــادة 
العام  هذا  والحج  العمرة  فريضة  أداء  من 
لتقليل انتشار الوباء، واقترح بعض الخبراء 
ــى أن  ــاء العمرة والــحــج هــذا الــعــام إل إرجـ
الموجة  ظل  فى  خاصة  كورونا  وباء  ينتهى 
الثانية وتزايد أعداد المصابين على مستوى 
تحجيم  اآلخــر  البعض  رأى  بينما  العالم، 
مثلما  كورونا  وباء  انتشار  حالة  فى  العمرة 
حدث فى المرحلة األولى من كورونا وعدم 

منعها بشكل كامل.
البشرية  التجمعات  أكبر  من  الحج  ويعد 
األركــان  أحــد  ويشكل  العالم،  فى  السنوية 
من  استطاع  مــن  وعلى  لــإســالم  الخمسة 
واحدة  مرة  األقــل  على  يؤديه  أن  المؤمنين 

فى العمر.
وأكد النائب أحمد اإلدريسى، عضو لجنة 
إرجاء  أنه يفضل  النواب،  السياحة بمجلس 
العمرة والحج هذا العام إلى أن ينتهى وباء 
على  ستعمل  الحكومة  أن  مــؤكــًدا  كــورونــا، 
تحجيم العمرة فى حالة انتشار وباء كورونا 
مثلما حدث فى المرحلة األولى من كورونا، 
السيسى  عبدالفتاح  الرئيس  أن  إلى  الفًتا 

الــمــواطــن  يهمه  ــا  م ــل  ك أن  أكـــد  أن  ســبــق 
المصرى والحكومة تحملت األعباء من أجل 

الحفاظ على صحة المواطن.

بمجلس  السياحة  لجنة  عضو  وأضــاف 
كورونا  ــاء  وب انتشار  حالة  فــى  أنــه  الــنــواب 
الحكومة  ستتخذها  قــرارات  هناك  ستكون 

ويفضل  المواطنين،  سالمة  على  للحفاظ 
القادمة،  األعــوام  إلى  والعمرة  الحج  إرجاء 
استعدت  بمصر  الجهات  كافة  أن  موضًحا 
لموسم العمرة الجديد والسعى للحفاظ على 
وحقوقهم،  المصريين  المواطنين  سالمة 
بوابة  حققته  الــذى  النجاح  أن  إلــى  مشيًرا 
الستمرار  ــع  داف الماضى  الموسم  العمرة 

ومضاعفة هذا النجاح.
إال أنه على الجانب اآلخر رفضت شركات 
رحالت  بتأجيل  تنادى  دعوات  أى  السياحة 
فيروس  انتشار  بسبب  الــعــام  لــهــذا  الــحــج 
الحج  تؤثر على  ولن  لم  أنها  كورونا، مؤكًدا 
المملكة  كــون  إطــالًقــا،  الموسم  تلغى  ولــن 
اإلجـــراءات  كافة  تتخذ  السعودية  العربية 
أن  كما  الفيروس،  تجاه  الــالزمــة  الوقائية 
العام"  لهذا  الحج  موسم  لـ"إلغاء  الداعين 
بحجة  السياحة،  شــركــات  على  يــتــزايــدون 
ــى ويــهــدفــون إلـــى ضــرب  الــظــهــور اإلعــالم
شركات السياحة الدينية التى عانت سنوات 

عجاًفا طويلة خالل الفترة الماضية.
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تشهد قرى ومراكز ومدن قنا حالة من الترابط 
ــاط.  ــب واألق المسلمين  أبنائها  بين  والمحبة 
والوحدة الوطنية فى قنا ليست مجرد شعارات 
لكنها  المناسبات  فى  تــردد  وهتافات  وعبارات 
واقع ملموس ومواقف حقيقية يشهد بها القاصى 
الطائفية  للفتنة  واقعة  قنا  تسجل  ولم  والدانى 
المتشدد  الدينى  الفكر  جماعات  وجــود  رغــم 
ووجود قرى ومدن يسكنها عدد كبير من األقباط 
خاصة بمراكز نقادة جنوبا ونجع حمادى شماال. 
وشهدت قنا منذ 3 سنوات واقعة تناقلتها وسائل 
التواصل  المختلفة وصفحات ومنصات  اإلعالم 
االجتماعى فقد قام احد اقباط قرية المحروسة 
بالقرآن  نجله  زفــاف  بحفل  قنا  لمركز  التابعة 
الكريم وقام بإنشاء سرادق ضخم بمدخل القرية 
والمحافظات  قنا  أهالى  لجميع  الدعوة  ووجــه 
سلمان  الشهير  القرآن  قارئ  واحضر  المجاورة 
ويحضرونه  يحبونه  القرية  اهل  الن  الحلفاوى 
بالقرية بذبح  المسلمون  فى مناسباتهم وشارك 
أيام  ومنذ  للحاضرين  الطعام  وتقديم  العجول 
انتشرت عبر وسائل التواصل االجتماعى صوره 
لقس وشيخ يتبادالن التحية على رصيف محطة 

نجع حمادى نالت إعجاب المتابعين.
كما تشهد قرية العربات التابعة لمركز نقادة 
العمل فى  جنوب قنا واقعة مماثلة حيث يجرى 
مكون  المجتمع  تنمية  لجمعية  تابع  مبنى  انشاء 
الكريم  الــقــرآن  لتعليم  كمدرسة  طــوابــق   4 مــن 
وحضانة ومستوصف طبى لخدمة القرية والقرى 
المجاوره وقيام االقباط بالقريه بالمساهمة فى 
القائمين  للعمال  والطعام  بالمال  اإلنشاء  عملية 
االخيرة  أو  األولــى  ليست  الواقعة  وهذه  بالبناء 
أحد  خليل،  عبدالنبى  احمد  يقول  كما  بالقرية 
الوحدة  ان  الــى  مشيرا  العربات،  قرية  شباب 
الوطنية فى قريتهم أفعال واعمال ومحبة وسالم 
دليل  وخير  تــردد،  عبارات  او  شعارات  وليست 

األثرياء  أحــد  وهــو  بقطر  بركات  أن  ذلــك  على 
بالقرية ويمتلك اكبر ورشه ألعمال النجاره يتبرع 
ويساهم فى عملية انشاء مدرسة القرآن الكريم 
ومن  طفولته  فــى  القرية  كتاب  فــى  تعلم  وانــه 
الصدف الجميلة ان المنزل الذى قامت جمعية 
مدرسه  وإنشاء  بشرائه  بالقريه  المجتمع  تنمية 
دنقل  مسعود  الشيخ  لورثة  ملك  الكريم  للقرآن 

صاحب الكتاب الذى درس فيه بركات بقطر.
ويستكمل أحمد عبدالنبى خليل حديثه قائال 
ان والد بركات بقطر قام بتجليد مصحف والدى 
وجد  عندما  بالتعليم  موجها  يعمل  كــان  ــذى  ال
فى  شهدت  القريه  أن  كما  متهالكًا،  المصحف 
بقطر  بركات  شقيقة  نجله  زفاف  حفل  السابق 
وقرآن  كبير  ســرادق  عن  عباره  االحتفال  وكــان 
من  للفرح  الــقــادمــيــن  األقــبــاط  إن  حتى  كــريــم 
البلدان األخرى كانوا يسألون عن مكان الزفاف 
الزفاف  مكان  انــه  ونخبرهم  بهم  نرحب  وكنا 
نشارك  نحن  قائال  كالمه  واختتم  فيضحكون 
جميع  فى  بالقريه  االقباط  اخواننا  كمسلمين 
الطعام  لهم  ونقدم  والمآتم  كاألفراح  مناسباتهم 
الصيامى  الــطــعــام  حتى  ــزاء  ــع ال مضايف  فــى 
نوجه  كما  مناسباتهم  فى  تقديمه  على  نحرص 
المعاهد األزهرية  افتتاح  الدعوات لحضور  لهم 

وغيرها.
فــى قرية  نــحــن  فــيــقــول  بقطر  ــات  ــرك ب امـــا 
العربات اخوة تجمعنا المحبة والتسامح نشارك 
بعضنا بعضا فى جميع المناسبات ولقد تعلمنا 
بالقرية  دنقل  مسعود  الشيخ  كتاب  فى  كأقباط 
فــى جميع  والــطــعــام  بالمال  ونــشــارك  ــزاور  ــت ون
الــوحــدة  هــى  وهـــذه  ــفــاالت  واالحــت المناسبات 

الوطنيه الحقيقية.

منظومة  مدير  الرفاعى،  طــارق  الدكتور  وقــال 
المنظومة  إن  ــمــوحــدة،  ال الــحــكــومــيــة  الــشــكــاوى 
ألف   81 الماضى،  نوفمبر  شهر  خالل  استقبلت، 
الشكاوى  إجمالى  ليصل  واستغاثة  وطلب  شكوى 
نهاية  وحتى  الجارى  العام  بداية  منذ  إليها  الواردة 

الشهر الماضى إلى 1.2 مليون شكوى.
تأتى  االســتــغــاثــات  لــهــذه  االستجابة  وأضـــاف: 
تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن، 
وكذا فى إطار تطبيق تعليمات رئيس مجلس الوزراء 
وفحصها  المواطنين،  شكاوى  تلقى  سبل  بتيسير 
من  ترد  التى  الشكاوى  وخاصة  حسمها،  وسرعة 
المبادرات  من  استفادتهم  المستهدف  الشرائح 
الـــالزم  اتــخــاذ  ســرعــة  مــع  المختلفة،  الــرئــاســيــة 
مع جهات  بالتنسيق  منها  كل  لطبيعة  وفًقا  بشأنها 

االختصاص.
ولفت الدكتور طارق الرفاعى إلى أنه تم االنتهاء 
ومراجعة  فحص  من  الماضى  نوفمبر  شهر  خالل 
لجهات  شكوى  ألف   61 وتوجيه  شكوى،  ألف   76
االختصاص، وحفظ 15 ألف شكوى وفًقا لضوابط 
للجهات  توجيهها  قبل  الشكاوى  ومراجعة  فحص 
شكوى  آالف   5 فحص  استكمال  وجار  المختصة، 
أن  موضحا  بشأنها،  الالزم  التخاذ  تمهيًدا  وطلب؛ 
الموجهة  الشكاوى  إجمالى  من  الـــوزارات  نصيب 
نصيب  كان  بينما   ،%64 بلغ  الشهر  خالل  للجهات 
المحافظات 25%، فيما سجلت الشكاوى الواردة من 

الجهات األخرى المرتبطة بالمنظومة نسبة %11.

وزارات 
ونّوه إلى أن 11 وزارة اختصت باستقبال والتعامل 
للجهات  الموجهة  الشكاوى  إجمالى  من   %59 مع 
التضامن االجتماعى،  خالل الشهر، وهى وزارات: 
والصحة والسكان، واإلسكان والمرافق والمجتمعات 
العمرانية، والتموين والتجارة الداخلية، والداخلية، 
واالتــصــاالت  والتعليم،  والتربية  العاملة،  والــقــوى 
وتــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات، والــكــهــربــاء والــطــاقــة 
المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والنقل؛ فيما 
والجيزة،  القاهرة،  هــى:  محافظات   10 اختصت 
والبحيرة،  والشرقية،  والدقهلية،  واإلسكندرية، 
الشيخ،  وكفر  والغربية،  والقليوبية،  والمنوفية، 
بنسبة 21% من إجمالى الشكاوى الموجهة للجهات.

الحكومية  الــشــكــاوى  منظومة  مــديــر  ــار  وأشــ
الموحدة التابعة لمجلس الوزراء إلى أن المنظومة 
مع  التعاون  وتنسيق  بمهامها،  القيام  فى  استمرت 

مسئولى الجهات الحكومية المرتبطة إلكترونيا بها، 
المختصة  الحكومية  بالجهات  العمل  فرق  وقامت 
بفحص الشكاوى واتخاذ اإلجراءات الالزمة إلزالة 
عالية  إنجاز  معدالت  تحقيق  تم  حيث  أسبابها، 
الماضى  الشهر  خــالل  الشكاوى  مع  التعامل  فى 
المتجددة،  والطاقة  الكهرباء  وزارات:  قبل  مــن 
المعدنية،  والــثــروة  والبترول  والسكان،  والصحة 
والتموين والتجارة الداخلية، والتضامن االجتماعى، 
العمرانية،  والمجتمعات  والــمــرافــق  واإلســكــان 
والداخلية، والتربية والتعليم، والزراعة واستصالح 
المعلومات،  وتكنولوجيا  واالتــصــاالت  األراضـــى، 

والشباب والرياضة.
متميزة  إنــجــاز  نسب  تحقيق  تــم  ــه  أن ــاف  وأضـ
ــرة الـــمـــذكـــورة مـــن قــبــل مــحــافــظــات  ــت ــف خـــالل ال
وكفر  والبحيرة،  والمنيا،  والــســويــس،  بورسعيد، 
الشيخ، ودمياط، والقليوبية، والشرقية، والدقهلية، 
واإلسماعيلية،  واإلسكندرية،  وسوهاج،  والمنوفية، 
وأسيوط، وقنا، والقاهرة، كما سجل أيًضا كل من 
الهيئة القومية للتأمين االجتماعى، والبنك المركزى 
متميزة  نسًبا  المستهلك،  حماية  وجهاز  المصرى، 
وسرعة حسم للشكاوى خالل الشهر، وكذا حققت 

جامعات: بنى سويف، وبنها، وكفر الشيخ، والمنيا، 
والقاهرة،  وطنطا،  واإلسكندرية،  شمس،  وعين 
وأســوان،  السويس،  وقناة  والزقازيق،  والمنصورة، 
إنجاز  فى  مرتفعة  معدالت  ودمنهور،  والمنوفية، 

وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها.

خدمات صحية 
ــرز  ــإن أبـ ــ ــى الــتــقــريــر، ف ــاء فـ ــا جــ ــم ــا ل ــقـ ووفـ
الموضوعات التى تركزت جهود الجهات لالستجابة 
الخدمات  هــى  الشهر  خــالل  بشأنها  للشكاوى 
المنظومة  ورصدت  تلقت  حيث  والصحية،  الطبية 
خالل  الصحة  مجال  فى  واستغاثة  شكوى   5357
قيادات  مع  بالتنسيق  معها  التعامل  وتــم  الشهر، 
والبحث  العالى  والتعليم  والسكان  الصحة  وزارتــى 
األعلى  والمجلس  المصرية،  والجامعات  العلمى 
الشكاوى  هذه  وتضمنت  الجامعية،  للمستشفيات 
637 حالة لمواطنين بمختلف المحافظات؛ تطلبت 
تدخاًل طبًيا عاجاًل بمختلف التخصصات الطبية، 
أسرة  وتوفير  واألعــصــاب،  المخ  جــراحــات  ومنها 
عناية مركزة وحضانات، وجراحات األورام وحوادث 
والــحــروق،  والتجميل  العظام  وجــراحــات  السير 

نتيجة  تشوهات  عــالج  جــراحــات  ــى  إل بــاإلضــافــة 
العيوب الخلقية لألطفال وحديثى الوالدة.

خالل  استمرت  المنظومة  أن  التقرير  وأضــاف 
شهر نوفمبر فى تلقى استغاثات وشكاوى المواطنين 
الخاصة باإلصابة بفيروس "كورونا"، حيث بلغ عدد 
الواردة بشأن االشتباه فى اإلصابة 751  الشكاوى 
بإصابتهم  مشتبه  مواطنين  من  واستغاثة  شكوى 
المرضى  وكــذلــك  المستجد،  ــا"  ــورون "ك بفيروس 
التحاليل  جميع  ــراء  إجـ بعد  إصابتهم؛  الــمــؤكــدة 
والفحوصات الطبية الالزمة، وقد تنوعت احتياجات 
تلك الحاالت الطبية ما بين مصابى فيروس كورونا 
لتشمل )عناية مركزة للعزل – غسيل كلوى – قصور 
وتوفير   – القلب  بعضلة  هبوط   – الكبد  بوظائف 
عالج األمراض المزمنة األخرى(، وتم التعامل معها 
بــوزارة  المختصة  القيادات  مع  بالتنسيق  جميعا 

الصحة وبعض المستشفيات الجامعية.
استغاثات 

وفيما يتعلق باالستجابات التى تمت على صعيد 
الرفاعى،  الدكتور طارق  قال  االجتماعى،  الضمان 
التضامن  وزارة  فــإن  التقرير،  تضمنه  لما  وفــًقــا 
من   2020 نوفمبر  شهر  خالل  انتهت  االجتماعى 

بحث ودراسة 8729 شكوى وطلًبا واستغاثة، وجاء 
فى مقدمة االستجابات على تلك الشكاوى إصدار 
لألسر  وكرامة  تكافل  كــارت   1175 تفعيل  وإعــادة 
المستحقة ببرنامج الدعم النقدى المشروط، وفى 
تم صرفها  التى  المساعدات  بلغ عدد  الوقت  ذات 
التكافل  مؤسسات  من  العاجلة  اإلنسانية  للحاالت 
خالل  الجمهورية  محافظات  بكافة  االجتماعى 

الشهر 230 مساعدة.
االجتماعية  والــرعــايــة  الحماية  صعيد  وعلى 
بشأن  االستجابات  مقدمة  فى  جاء  الشهر،  خالل 
األشخاص  بخصوص  للمنظومة  الــواردة  البالغات 
ومواطنة  مواطنا   21 إيـــداع  تــم  حيث  مـــأوى،  بــال 
المختلفة  االجتماعية  الــرعــايــة  بـــدور  مـــأوى  بــال 
بكافة أنحاء الجمهورية؛ لتلقى كافة أوجه الرعاية 

االجتماعية والصحية.
معاشات وتموين

وأشار التقرير إلى أن "الهيئة القومية للتأمينات 
والمعاشات" انتهت خالل الشهر الماضى من بحث 
ودراسة 8421 شكوى وطلًبا واستغاثة، حيث أولت 
التوالى  الخامس على  الهيئة اهتماما كبيًرا للشهر 
التضرر  بشأن  المواطنين  شكاوى  ودراســة  لبحث 

من عدم الحصول 
عــــلــــى الــــــعــــــالوات 
وفًقا  قيمتها،  انخفاض  أو  الخمس 

ألحكام القانون 25 لسنة 2020.
شكاوى  إلــى  التقرير  تطرق  كما 
والرقابة  التموينية  والخدمات  السلع 
على األســواق، حيث تمت اإلشــارة خالله 
إلى تعامل وزارة التموين والتجارة الداخلية مع أكثر 
الشهر، خاصة  متنوعة خالل  ألف شكوى   11 من 
بالسلع والخدمات التموينية والرقابة على األسواق، 
منها 1631 شكوى بطلب إعادة تفعيل بطاقة تموين، 
و944 شكوى إصدار بدل فاقد أو تالف للبطاقات 
عن  لألبناء  فصال   85 تنفيذ  تــم  كما  التموينية، 
الشكاوى  فحص  إلــى  باإلضافة  ذويــهــم،  بطاقات 
الواردة من بعض المواطنين حول حذفهم أو إيقاف 
تعاملت  كما  متنوعة،  ألسباب  التموينية  بطاقاتهم 
التى  المخابز  بعض  مع 215 شكوى حول  الــوزارة 
بحجم  االلتزام  بعدم  سواء  شكاوى  بشأنها  وردت 
رغيف الخبز أو سوء جودته، وكذلك 20 شكوى عن 
التجار  والتزام  باألسواق،  وسالمتها  السلع  توافر 

ببيعها باألسعار المعلنة عنها.
الموحدة  الحكومية  الشكاوى  منظومة  ورصدت 
بمجلس الوزراء 383 شكوى حول تضرر المواطنين 
الناتجة  والسيول  األمطار  مياه  تجمعات  آثــار  من 
عــن مــوجــة الــطــقــس الــســيــئ؛ الــتــى تــعــرضــت لها 
وفحص  ــة  دراسـ تمت  حيث  المحافظات،  بعض 
االخــتــصــاص،  لجهات  وتوجيهها  الــشــكــاوى  تلك 
مع  التنسيق  جانب  إلــى  منها،  كــل  لطبيعة  وفــًقــا 
لسرعة  المتضررة  والمحافظات  المعنية  الوزارات 
التعامل معها ومتابعة اإلجراءات المتخذة تجاه تلك 
المعنية  الجهات  جهود  إلــى  باإلضافة  الشكاوى، 
إلزالة أسبابها لدرء أية مخاطر أو إصابات محتملة 
للمواطنين وللحد من تداعيات تلك الموجة والعمل 

لعودة الحياة لطبيعتها.

فى قنا.. األقباط يساهمون فى إنشاء 
مدرسة لتعليم القرآن

عام من األوجاع

شعبان خليفة  N

محمد بشاري N
جمال علم الدين N

مجلس الوزراء تلقى مليونًا و200 ألف شكوى من املصريني خالل 2020

 استعرض الدكتور مصطفى 
مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، 

تقريرا تناول موقف رصد 
واستجابة الجهات الحكومية 
لشكاوى المواطنين المسجلة 

على "منظومة الشكاوى 
الحكومية الموحدة" التابعة 

لمجلس الوزراء خالل شهر 
نوفمبر الماضى.

الممثل  فهو  التنفيذية،  المناصب  أهم  المحافظ من  يعد منصب 
تنفيذ  على  والمشرف  المحافظة  فى  التنفيذية  للسلطة  الرسمى 
وتطوير  وإدامـــة  بناء  عن  والمسئول  فيها  للدولة  العامة  السياسة 
وتفعيل دور المرافق الخدمية واإلنتاجية، ومواصفات اختيار منصب 
الوزير  لمنصب  المطلوبة  المواصفات  عن  اهمية  تقل  ال  المحافظ 
من  الكثير  توليه  بسبب  الوزير  معاملة  المحافظ  ويعامل  أكثر  وربما 
الرئيس  وهو  للوزراء  المقررة  التنفيذية  واالختصاصات  السلطات 

له  المحلية وتوفر  األعلى لجميع االجهزة والمرافق 
جميع السلطات واالختصاصات المخولة للسلطة 

التنفيذية وهو المقياس الذى يقاس من خالله 
المركزية  الحكومة  عــن  الــنــاس  ورضــا  قبول 
االحــتــكــاك  مــنــه  يتطلب  الـــذى  عمله  بسبب 
بل  الناس ميدانيا ومطلوب منه  والتواصل مع 
منتظم  بشكل  الشارع  إلى  ينزل  أن  مفروض 

آراء  واستطالع  العمل  لمتابعة  ومتواصل 
الناس والتعرف على مشاكلهم ميدانيا 

مكتبه  خلف  يجلس  وال 
وقد  المحافظة  فــى 
تولى  على  عــام  مر 
مــحــافــظ مــطــروح 
اللواء خالد شعيب 
محافظ  منصب 
فكيف  مــطــروح 

يرى المواطن فى مطروح ما يقوم به المحافظ وعالقته بما آلت إليه 
أحوال المحافظة سؤال نجيب عنه فى التقرير التالى: 

تقول المواطنة أمنية عبادى من مطروح: 
لم نر اى تقدم منذ تولى اللواء شعيب منصب محافظ خاصة فى 
مسئول  نتمنى  وكنا   7 الكيلو  فى  المكسرة  والشوارع  القمامة  ملف 
فى  ينزل  ايه  محتاجين  يعرف  بمشاكلهم  وحاسس  بالناس  حاسس 
ويدخل  عزبها  فــى  ويــدخــل  مواصلتها  ويــركــب  المحافظة  شـــوارع 
مستشفياتها وأماكن الصحة فيها ويشوف كل مصلحة ايه الفساد 
اللى فيها ويصلحه وال يستمع للكلمات المعسولة والعبارات اللى 
بتوصله بأن كله تمام والشوارع على ما يرام وهو جالس على 
يكون  الموضوع  يمكن  الواقع  أرض  على  ويتابع  ينزل  مكتبه 

متعب بس كان الناس هتحس إنه فعال حاسس بيهم.
على  جدا  نشيط  هو  الحوت:  مصطفى  دكتور  ويضيف 
قوى  استشارى  فريق  ينقصه  ولكن  الشخصى  المستوى 
ميدانى على ارض الواقع. محتاج يقيم بعض األوضاع وان 
جدا  كتير  شغل  تحتاج  شاسعة  محافظة  مطروح 
الخدمات  كافة  فى  ضعف  تقريبا  وفى 

المقدمة فى معظم القطاعات.
وتـــابـــع ابــراهــيــم مــحــمــد صــالــح: 
مكتب  عــن  تبعد  ال  الطبية  منطقة 
فقط  مــتــر   500 ســـوى  الــمــحــافــظ 
انه  المدينة  مجلس  مــع  تعاقدنا 
ســكــن بــنــى آدمــــيــــن.. تــحــولــت 

لعشوائيات ومقالب قمامة وحياة ال تطاق بفعل تحويل الشقق محالت 
لكل ما هو مخالف. 

واضاف صالح أن هذه المنطقة تعتبر ثانى اكبر شوارع المحافظة 
والذى احتل أصحاب المحالت فيها الرصيف وجزءا من الشارع أيضا 
كل هذا على مرأى ومسمع من المسئولين وصمت رهيب منهم مما 

تسبب فى ازمات مرورية باإلضافة إلى تعرض المارة للحوادث.
هو  المسئولين  بال  يشغل  ما  كل  العروى:  علوانى  رمضان  وتابع 
ا  ميدانّيً ليس  المحافظ  أن  ويــرى  فقط،  االعالمى  والشو  التصوير 
وان جوالته للتصوير فقط. واضاف علوانى: لو المحافظ عمل مرور 
شخصى على العزب والنجوع كان شاهد معاناة المواطن مثل شارع 
الحديد  السكة  لشريط  ك7  حتى  السوانى  بداية  من  مالك  االمــام 
ويعيش سيادته ساعة واحدة فقط مما يعانيه المواطنون يوميا بهذه 
الشوارع مع عدم وجود اى خدمات كما لو كانت منطقة كوارث بدون 

اى خدمات
فيما اجتمع رأى كل من خميس أبوالقمل الجميعى وعبد الناصر 
اللحامى على أنه ال يصلح فى منصب محافظ ولم يضف اى جديد 

للمحافظة.
جدير بالذكر أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أدى اليمين 
الرئيس  أمــام   2019 نوفمبر   27 الموافق  األربــعــاء  يــوم  الدستورية 

عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

الــزراعــة  مــع  الفالحين  مشاكل  هــى  كثيرة 
وعالية  التصديرية  المحاصيل  فــى  خــاصــة 
ــا محصول  االســتــهــالك مــحــلــًيــا وعــلــى رأســه
محصول  االقتصادية  الناحية  فمن  البطاطس، 
أهميته  وله  هام  البطاطس محصول تصديرى 
االستهالك  فــى  الغذائية  الناحية  مــن  أيــًضــا 
عالية  طاقة  على  يحتوى  انــه  حيث  المحلى، 
وأمالح  ودهــون  وبروتين  كربوهيدرات  وكذلك 
مــعــدنــيــة وفــيــتــامــيــنــات، ولـــذلـــك يــقــبــل عليه 
محصول  إن  وحيث  عالية  بنسبة  المستهلك 
للمواطن  كبرى  أهمية  ذو  المصرى  البطاطس 
وخــاصــة الــمــواطــن األوروبــــى، لــذلــك يعد من 
المحاصيل التصديرية الهامة. وتحتل محافظة 
المحافظات  ضمن  من  ممتازة  مكانة  المنيا 
بالجملة  التصديرية ويواجه المحصول مشاكل 

نرصدها فى السطور التالية: 
اشتكوا  البطاطس  مزارعى  من  كبير  عدد 

بيوتهم  لخراب  تــؤدى  قد  كارثة  من  أيــام  منذ 
سيلة  قــريــة  مــطــاى  مــركــز  المنيا  بمحافظة 
الغربية، حيث إنهم اشتروا تقاوى بطاطس من 
وبعد  )دايموند(  نوعها  لديهم  معروفين  تجار 
اتخاذ جميع إجراءات الزراعة السليمة وزراعة 
هذه التقاوى ورغم إنباتها لم يكتمل نموها رغم 
مهندسين  بواسطة  والتدابير  الطرق  كل  اتخاذ 

زراعيين.
والــمــزارع  عياد صالح  دقــش  عيد  الــمــزارع 
والمزارع عماد محروس  محمد خميس خاطر 
قرية  البطاطس  مزارعى  من  وآخــرون  حنين، 
»هذه  أن  أكــدوا  المنيا-  مطاى  الغربية  سيلة 
ألننا  المزارعين  بيوت  بــخــراب  تنذر  األزمـــة 
سبيل  على  المضروبة  التقاوى  هــذه  اشترينا 
الدين وصرفنا كل ما لدينا على هذا المحصول 
األساسى، كما يمكن لهذه األزمة أن تؤثر سلبا 
على اإلنتاجية العامة من البطاطس لهذه العروة 

باتخاذ  مطالبين  أسعارها«،  لزيادة  يؤدى  مما 
هذا  عن  لتعويضهم  الالزمة  اإلجــراءات  جميع 

الضرر الجسيم ومحاسبة المقصرين.
أرسلت  الزراعة  وزارة  أن  “النهار”  وعلمت 
لجنة فنية للوقوف على حقيقة وأسباب تدهور 
تصاعد  بعد  المنيا،  فى  البطاطس  محصول 
وعدم  التقاوى  ضعف  من  المزارعين  شكاوى 

اكتمال النمو للمحصول.
وأشاد حسين عبدالرحمن، نقيب الفالحين، 
لجنة  ــال  وإرســ معه  ــزراعــة  ال وزارة  بــتــواصــل 
زراعــات  بعض  تــدهــور  أســبــاب  على  للوقوف 
تقاوى  بعض  فساد  نتيجة  بالمنيا،  البطاطس 
مطاى  مــركــز  الــمــنــيــا  بمحافظة  الــبــطــاطــس 
من  لجنة  أن  إلــى  ولفت  الغربية،  سيلة  قرية 
الزراعات  بعض  لمعاينة  ذهبت  الزراعة  وزارة 
الصالحة  غير  بالتقاوى  زرعت  التى  بالمنطقة 
لتدهور  الحقيقية  األســبــاب  عــلــى  لــلــوقــوف 

المحصول.
المزارعين  أن  الفالحين  نقيب  ــاف  وأضـ
التى سوف تخرج بعد  التقارير  نتائج  ينتظرون 
فحص العينات للوقوف على األسباب الحقيقية 
ومحاسبة المتسببين فى هذه األزمة. وأشار إلى 
أن البطاطس تحتل المرتبة الثانية بعد الموالح 
تم  حيث  المصرية،  الزراعية  الــصــادرات  فى 
بطاطس  طن  ألف   700 على  يزيد  ما  تصدير 
نحو  إلى  تصل  بقيمة  الموسم  هذا  اآلن  حتى 
223 مليون دوالر. وطالب نقيب الفالحين وزارة 
الزراعة بتشديد الرقابة على بيع وشراء تقاوى 
مشاكل  مع  وجدية  بدقة  والتعامل  البطاطس 
صندوق  إنشاء  وسرعة  المهم  المحصول  هذا 
حالة  فى  المزارعين  لتعويض  زراعــى  تكافل 

الخسارة نتيجة ألى سبب خارج عن إرادتهم.

مر 366 يومًا على توليه منصبه

تباين اآلراء فى الشارع حول أداء محافظ مطروح

جلنة فنية للوقوف على حقيقة وأسباب تدهور محصول البطاطس فى املنيا
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مرفت قدرى

 به سم قاتل
»سمك األرنب« تهدد البيوت املصرية

الصحة والثروة السمكية حتذران من تناوله

حسن قبارى: تعانى منها بعض البيوت لغياب الوازع الدينى واألخالقى 

قرار النقل تظلم منه جميع العاملين فى المنطقة 
التى  المذكرات  األثرية، مؤكدين بحسب ما جاء فى 
تقدموا بها إلى العديد الجهات الرسمية، كان آخرها 
النيابة اإلدارية، أن قرار النقل قرار تعسفى، على إثر 
خالف شخصى مع بعض العاملين بالموقع لرفضهم 
بعض األوامر من شخص ينوب عنه، ويدعى منصور 

أبو خطوة.
لنا منصور  المذكرة: عرف  العاملون فى  وأضاف 
الــزيــات،  كفر  تفتيش  مدير  بأنه  نفسه  خطوة  ابــو 
أنها  مؤكدا  بالموقع،  تضر  قد  أعمال  إلــى  ووجهنا 
وفى  الغربية،  آثار  مدير  الشحات،  يوسف  تعليمات 
فى  كامال  المكان  بغلق  سيقوم  تنفيذها  عدم  حالة 
حين أن إبيار بها عدد 4 آثار مسجلة والتفتيش قائم 

منذ عدة عقود.
وأثناء  الواقعة،  من  أيام  بعد  أنهم  العاملون  وأكد 
مكالمات  تلقوا  إبــيــار،  فى  المعتاد  بعملهم  قيامهم 
موجودة  أسماءهم  أن  يؤكدون  زمالئهم  من  هاتفية 
التشطيب  ويتم  إبــيــار  غير  أخــرى  عمل  أمــاكــن  فــى 
بفصلهم من  اإلجــراءات  تمهيدا التخاذ  يوميا  عليهم 
العمل، دون أن يتم إخبارهم بأى وسيلة رسمية، كما 
النقل  أن  خاصة  األمــور،  هــذه  مثل  فى  المعتاد  هو 
يتطلب إخالء طرف الموظف من المكان الذى يعمل 

به بموجب خطاب رسمى يصدق عليه مدير منطقة 
التفتيش، وبناء عليه يخرج خطاب تكليف من اإلدارة 
العامة بنقل الموظف للمكان الجديد، ويوقع الموظف 
يحدث  لم  ما  وهو  الخطاب من أصل وصــورة،  على 

معنا مطلًقا.

المجاورة  التفتيش  أن مناطق  إلى  العاملون  ولفت 
لهم كانت مزدحمة لدرجة أن تم نقل بعض العاملين 
أغسطس  شهر  فــى  إبــيــار  تفتيش  منطقة  إلــى  بها 
الماضى فكيف يتم نقل جميع العاملين بهذه المنطقة 

إليها اآلن؟

العاملون،  بها  تقدم  التى  المذكرات  بعض  ووفــق 
وقال  العاملين  إهانة  على  دأب  المنطقة  مدير  فإن 

المسجد  فى  حضر  موظف  أى  "لو  لألهالى 
اضربوه بالجزمة."

من جانبه أكد مدير آثار الغربية، 
جاء  ما  أن  خاصة،  تصريحات  فى 
الــمــذكــرات غير صحيح،  هــذه  فــى 
فى  تكمن  األزمـــة  أن  إلــى  مــشــيــًرا 
بإغالق جميع  األوقــاف  وزارة  قــرار 

كورونا،  جائحة  إثــر  على  المساجد 
وبما أن مقر تفتيش "إبيار" يقع ضمن 

قررت  فقد  األثرى،  البجم  ملحقات مسجد 
األوقاف إغالقه ولم يعد هناك مكان آخر لوزارة 

اآلثار يمارس فيه موظفو اآلثار عملهم.
بديل  مكان  عن  اآلن  نبحث  الشحات:  وأضــاف 

إعاشة  يمثل  الخيرية  الجمعيات  إحدى  مع  باالتفاق 
وكيل  مع  تحدثت  كما  األزمــة،  حل  لحين  للموظفين 
وزارة األوقاف بكفر الزيات نستأجر غرفتين للزمالء، 
األوقـــاف خالل  وزيــر  اعتماد  يأخذ  ــأن  ب ووعــدنــى 

األسابيع القليلة المقبلة.

حذرت كل من وزارة الصحة وهيئة الثروة 
السمكية من انتشار سمكة األرنب فى األسواق 
بمختلف محافظات الجمهورية مما يهدد حياة 
أن  الصدد  هذا  فى  خبراء  وأكد  المواطنين، 
لكونها  الوفاة  الى  يــؤدى  السمكة  هذه  تناول 
سمكة سامة مشيرين إلى ان السمكة الواحدة 
 ١٠٠ قتل  على  قـــادر  الــســمــوم  مــن  كــم  فيها 
شخص وال يتأثر بالطبخ محذرين المواطنين 
من عدم شراء أسماك مجهولة المصدر لقيام 
الصيادين وتجار السمك لحيلة انهم ينظفونها 
فى  فيليه  سمك  انها  على  وتباع  ويقطعونها 

األسواق.
ــن اســتــاذ  ــدي ــة أكـــدت نــســريــن عــز ال ــداي ب
ان  القاهرة  جامعة  بيطرى  بطب  الطفيليات 
القراض  سمكة  او  مصر  فى  النفيخة  سمك 
السامة  األســمــاك  من  هى  ــب  األرن أو سمكة 
الخطيرة المحرم صيدها أو بيعها أو تداولها 
على  وخطورتها  لسميتها  نظرا  األســواق  فى 
صحة المواطنين والصحة العامة وهى تعيش 
فى قاع البحر وتتغذى على فضالت األسماك، 
موجودة  تكن  لم  السمكة  تلك  أن  الى  مشيرة 
األحمر  البحرين  فى  الكبيرة  األعـــداد  بهذه 
والمتوسط وإنما زادت أعدادها فى السنوات 
القليلة الماضية بشكل كبير ولم يكن الصيادون 
يعرفونها فى اإلسكندرية وإنما هاجرت له من 

البحر األحمر عن طريق قناه السويس.
واوضحت: يتواجد السم فى الكبد واألمعاء 
فى  يوجد  وال  والخياشيم  والمناسل  والجلد 
عليه  اللون  رصاصى  جلد  ذات  وهــى  اللحم 
الجسم  ثلث حجم  أكثر من  يمثل  نقط ورأس 
تقريبا وتحتوى هذه األسماك على غدد سامة 
وبجانب  األحشاء  وقرب  الجلد  تحت  تتواجد 
هناك  السمكة  هذه  رأس  أسفل  وفى  النخاع 
غدة سامة فإذا انفجرت تجعل جسم السمكة 

ا. كله ساّمً
جدا  سامة  األسماك  هذه  كبد  وأضافت: 

وتمثل االجزاء السامة تقريبا ١2 - ١3% من 
اللحم يعيش منها 39 نوعا فى المياه المالحة 
تحارب  وهــى  العذبة  المياه  فــى  نــوعــا  و28 
تــمــزق شباك  انــهــا  صــيــادى األســمــاك حيث 

الصيد بأسنانها الحادة .
شديدة  السمكة  هــذه  لــمــاذا  وبــســؤالــهــا: 
الطحالب  على  تتغذى  ألنها  قالت  السمية؟ 
الــســامــة والــســم فــى هـــذه األســمــاك يسمى 
تيدرودوتاكسين، وتصل نسبة الجرعة السامة 
للبشر إلى أقل من واحد ميلليجرام وهى مادة 
السيانيد  مـــادة  ضعف   ١2٠٠ تــعــادل  ســامــة 
القاتل والسمكة الواحدة فيها كم من السموم 
قادر على قتل ١٠٠ شخص وبهذا يعتبر هذا 
أنه ال  أنواع السموم فتكا كما  السم من أشد 

يتأثر بالطبخ.
وتابعت: تختلف اعراض التسمم من شخص 
إلى اخر على حسب الكمية التى تناولها وتبدا 
العميق الذى قد يصل إلى  النوم  بالرغبة فى 
بالوجه  تنميل  حــدوث  أو  6 ساعات  من  أكثر 
حــاالت  ــى  إل بــاإلضــافــة  والشفتين  والــلــســان 
أحيان  فى  وتصل  والدوخة  والقىء  اإلسهال 
كثيرة إلى حد توقف الجهاز التنفسى وحدوث 
الوفاة، وحسب الجرعة فإن األعراض األولى 
والعرق  بالدوخة  الشعور  شكل  على  تظهر 
األكثر  واألعـــراض  والقىء  والحكة  والتنميل 
مشاكل  عضلية  آالم  شكل  على  تظهر  حــدة 
الذى  والشلل  الدم  فى ضغط  هبوط  تنفسية 
يؤدى إلى الوفاة بسبب توقف الجهاز التنفسى 

وتحدث الوفاة ما بين 6 إلى 8 ساعات.
لجوء  فى  تكمن  الخطورة  أن  الى  ونوهت 
السمكة  تلك  سلخ  إلى  األسماك  باعة  بعض 
ويتم  مالمحها  إخفاء  يتم  حتى  فيليه  وبيعها 
الباعة  لــدى  خاصة  رخيصة  بأسعار  بيعها 
فيليه  سمك  أى  شــراء  من  محذرة  الجائلين، 
غير مضمون وتجنب البحث عن الرخيص ألنه 

قد يكون مميًتا.

عن  النظر  بصرف  الزوجية  الخيانة  تتسبب 
مرتكبها بين الزوجة والزوج فى انهيار أسر كثيرة 
مواقع  وكثرة  اإلنترنت  شبكة  توسع  مع  خصوصا 
أغرت  التى  المواقع  هــذه  االجتماعى.  التواصل 
عالقات  عن  للبحث  واألزواج  المتزوجات  بعض 
على  سلًبا  أثر  مما  الزوجى  اإلطــار  خارج  جديدة 
الزوجية  الخيانة  تنحصر  وال  ــرى  األسـ الــوضــع 
أشكال  فللخيانة  واحــدة،  صــورة  أو  واحــد  بشكل 
التغزل  بمجرد  لزوجته  الرجل  خيانة  تكون  قد 
لزوجها  المرأة  خيانة  تكون  وقد  أخريات  بنساء 
بمجرد الحديث مع رجل غريب على إحدى وسائل 
التواصل االجتماعى، فالخيانة ليست فقط إقامة 
بل  الشريك  غير  مع شخص  شرعية  غير  عالقة 
ربما تكون الخيانة الزوجية من خالل المحادثات 
عبر  والفيديو سواء  الصوت  أو محادثات  النصية 
وسائل  أو  وسكايب  أب  كالواتس  الدردشة  برامج 
التواصل االجتماعى فيسبوك، فرغم كل إيجابيات 
للخيانة  أسهل  طرقا  وفــرت  أنها  إال  التكنولوجيا 

واالنحالل. 
بداية قال حسن قبارى، استشارى تربوى دبلوم 
إن  االكلينكى،  النفس  علم  فى  العليا  الــدراســات 
مشكلة الخيانة الزوجية مشكلة كبرى تعانى منها 

معظم البيوت وتلك الخيانة ال عذر لها حيث إن 
الذى يخون ال يحب والذى يجب ال يخون.
 وقال: توجد عالمات نتعرف عليها 

منها  الــزوج  خيانة  على  دلياًل  وتكون 
السهر أمام الهاتف ويجعله صامًتا 

ــوقــت  ــوال ال ــ طـ
فــضــال عــن ان 
مــعــظــم جــهــات 

ــال تــكــون  ــصـ االتـ
مــســجــلــة بــأســمــاء 

رجال وعند التحدث 
يتكلم بصوت منخفض 

ــر يقوم  ــن حــيــن آلخـ ومـ
ودائما  وورد  الباس  بتغيير 
الرسائل النصية محذوفة.

تكون  مــا  غالبا  وأضـــاف:   
الرجال  لــدى  الزوجية  الخيانة 

أن  إال  الــنــســاء  مــن  أكــبــر  بنسبة 

الخيانة،  على  الــزوجــة  إقبال  عــدم  يعنى  ال  هــذا 
الزوجة  عند  الخيانة  من عالمات  أن  الى  مشيرا 
تصرفات  مــن  كالتذمر  التذمر  أســلــوب  اعتماد 
زوجها وأخالقه والغموض بسبب خوفها الدائم أن 
يكتشف زوجها أمر خيانتها، لذلك تلتزم الصمت 
فى  النقال  هاتفها  إبقاء  على  وتحافظ  لفترات 
اهمال  عن  فضال  الوقت  معظم  الصامت  الوضع 

متطلبات زوجها وعدم االكتراث بتحقيق رغباته.
المرأة  عند  للخيانة  اسبابًا  هناك  ان  واوضــح 
منها الزواج القسرى الذى يتمثل فى إجبار المرأة 
على الزواج من شخص ترفضه وقد يكون لغياب 
الزوج لفترات طويلة كما أن هناك نساء يعانين من 
اضطرابات نفسية تدفعهن دائما لجذب أنظار كل 
العالقة  حيال  تشوشها  إلى  يؤدى  ما  حولهن،  من 
على  ذلــك  فيتسبب  الزوجية 
ــد فى  ــي ــع ــب الـــمـــدى ال
الخيانة الزوجية وقد 
ــكــون الــخــيــانــة رد  ت
فعل لخيانة الزوج.

ونــــوه »قـــبـــارى« 
الى ان غياب الوازع 
الــديــنــى لـــدى أحــد 
إلى  يــؤدى  الزوجين 

الخيانة  فعل 
ــاب الــــــوازع  ــ ــي ــ وغ
أيضا  األخــالقــى 
بــاعــتــبــاره أشــد 

وطــــــــــــــــــــأة 

نبذته  الــذى  األخالقى  غير  الفعل  لهذا  ودافعية 
األديان جميعها.

األزهر  أكد محمد غنيم، من علماء  من جانبه 
الشريف، ان بعض األزواج يتعاملون مع العالقات 
رسائل  أو  تليفونية  مكالمات  ســواء  اإللكترونية 
عبر الواتس أب أو الماسنجر وكأنها مجرد قصة 

عاطفية يستمتعون بقراءتها أو مضيعة للوقت. 
ــال شــك ضــحــك عــلــى الــنــفــس واتــبــاع  وهـــذا ب
خطوات الشيطان وتناسوا قوله تعالى "واتقوا يوما 

ترجعون فيه إلى الله."
وليعلم كل زوج أو زوجة أن كل ما سبق هو من 
قبيل مقدمات الزنا الذى حذر منه الحق فى كتابه 
أو فعل  له  يؤدى  ما  اقتراف  نهى عن  وقد  الكريم 
شىء مما يدور حوله كالنظر والحديث والمواعدة 

بين  والــمــالطــفــة 
الــطــرفــيــن، 
قـــــال الــلــه 
"وال  تعالى 
تــــقــــربــــوا 
الــــــــزنــــــــا 
إنــــــه كـــان 
ــة  ــشــ ــاحــ ــ ف

وساء  ومقتا 
سبيال".

وأضاف: يجب أن 
الرسول  حديث  نتأمل 

عليه  ــه  ــل ال صــلــى 
ــم  ــ ــلـ ــ وسـ

آدم حظه من  ابن  كتب على  الله  "إن  قال:  حينما 
وزناها  تزنى  فالعين  محالة  ال  ذلــك  أدرك  الزنا 
تزنى  والرجل  اللمس  وزناها  تزنى  واليد  النظر 

وزناها الخطى واللسان يزنى وزناه النطق". 
المؤسسة  مستشار  على،  محمد  تامر  وبسؤال 
الخيانة  مــا  الــقــانــونــيــة،  لــالســتــشــارات  الــدولــيــة 
الزوجية اإللكترونية وعقوبتها ومتى تصبح رسائل 
المحمول دلياًل إلثبات الزنا؟ قال: استقرت أحكام 
يستدل على  أن  للقاضى  أن  النقض على  محكمة 
دليل  اى  من  وقوعها  يستخلص  أو  الجريمة  وقوع 
وطبقا  المباحث  وتحريات  األوراق  داخــل  مــادى 
للمادة 2٧6 من قانون العقوبات جعل المكاتيب من 
بالزنا  المتهم  على  حجة  وتكون  تقبل  التى  األدلة 
من  موقعة  المكاتيب  تلك  تكون  أن  يستوجب  ولم 
المتهم بل كل ما استوجبه هو ثبوت صدورها عنه 
إذن ال حرج على المحكمة إذا استندت فى إثبات 
الركن المادى لجريمة الزنا إلى مسودات مكاتيب 
بين المتهم وبين المتهمة ولو كانت غير موقعة منه 

ما دام قد ثبت صدورها عنه.
الــمــادة 2٧6  وفــى  العقوبات  قــانــون  ــاف:  واضـ
اعتبر رسائل الهاتف المحمول ووسائل التكنولوجيا 
الحديثة من المكاتيب والتى يمكن بها إثبات واقعة 
الزنا بشرط توافر الشروط الموضحة أعاله مبينا 
ان عقوبة الزنا للزوجة التى ثبت زناها طبقا 
للمادة 2٧4 هى الحبس مدة ال تزيد على 
سنتين اال اذا تنازل الزوج عن الدعوى 
صــدور  بعد  وحــتــى  مرحلة  أى  فــى 
على  ووافق  بالحبس  عليها  حكم 
األزواج  معاشرة  يعاشرها  أن 

الفعلية مرة اخرى.
جريمة  تقع  ــابــع:  وت
زنا الزوجة فى أى مكان 
جريمة  فى  يشترط  بينما 
 2٧٧ للمادة  طبقا  الــزوج  زنا 
فــى مسكن  تــقــع  أن  عــقــوبــات 
األمر  هــذا  عليه  وثبت  الزوجية 
بــدعــوى الــزوجــة يــجــازى بالحبس 

مدة ال تزيد على ستة شهور.

مدير املنطقة قال لألهالى: »اضربوهم باجلزمة«

»اآلثار« تنقل جميع العاملني 
مبنطقة آثار إبيار!

الخيانة اإللكترونية..
تتسبب الخيانة الزوجية بصرف النظر عن 

مرتكبها بين الزوجة والزوج في انهيار أسر كثيره 
خصوصا مع توسع شبكة اإلنترنت وكثرة مواقع 

التواصل االجتماعي هذه المواقع التى أغرت بعض 
المتزوجات واالزواج للبحث عن عالقات جديدة خارج 

اإلطار الزوجي مما أثر سلبا علي الوضع األسري وال 
تنحصر الخيانة الزوجية بشكل واحد أو صورة واحدة 

فللخيانة أشكال قد تكون خيانة الرجل لزوجته 
بمجرد التغزل بنساء أخريات وقد تكون خيانة المرأة 

لزوجها بمجرد الحديث مع رجل غريب على إحدى 
وسائل التواصل االجتماعي..

حصلت »النهار« على صور ضوئية للعديد من الشكاوى التى تقدم بها العاملون فى منطقة تفتيش آثار إبيار، 
التابعة لمحافظة الغربية، يتظلمون خاللها من إصدار يوسف الشحات محمد، مدير عام آثار الغربية، قرارا 
بنقل جميع العاملين فى المنطقة، والذين يبلغ عددهم 30 مفتشا أثريا وموظفا، من مقر عملهم، وتوزيعهم 

على عدد من المناطق األثرية المجاورة.

محمد لطفى N

محمد غنيم: ضحك على النفس واتباع 
خطوات الشيطان ومقدمات للزنا 
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ــالــغ األهــمــيــة ووســــط تــحــديــات  ــى تــوقــيــت ب ف
السيسى  عبدالفتاح  الرئيس  زيــارة  جــاءت  جسام 
إيمانويل  الرئيس  التقى خاللها  والتى  فرنسا  الى 
إيف  جــان  بينهم  المسئولين  من  وعــددا  مــاكــرون 
بارلى،  فلورانس  فرنسا،  خارجية  وزيــر  لودريان، 
وزيرة الدفاع الفرنسية، ورئيسى الجمعية الوطنية 

ومجلس الشيوخ وعمدة باريس.
وفشلت مساعى الجماعة اإلرهابية وأعوانها من 
الجماعات الحقوقية فى إفساد الزيارة التى  عكست 
توافقا وتقاربا فى الرؤى المصرية والفرنسية تجاه 
القضايا اإلقليمية والدولية والتهديدات التى تواجه 

دول شرق المتوسط وشمال افريقيا، 
أن  ماكرون  إيمانويل  الفرنسى  الرئيس  وقــال 
قوة  على  دليل  لفرنسا  السيسى  الرئيس  زيـــارة 
تعول  فرنسا  أن  إلى  مشيًرا  البلدين  بين  العالقة 

على دور مصر فى حل األزمة الليبية.
بعض  حاولت  الــذى  اإلنسان  حقوق  ملف  وعن 
الجماعات الحقوقية إثارته فى مصر، قال ماكرون 

إنه شأن داخلى مصرى ليس لفرنسا عالقة به.
المؤتمر  فــى  الــســيــســى  الــرئــيــس  ــد  أكـ فــيــمــا 
المشترك مع الرئيس الفرنسى بقصر األليزيه على 
المشترك،  والتعايش  التسامح  قيم  ترسيخ  أهمية 
مشددا على رفض ربط اإلرهاب بالدين اإلسالمى، 
ثمنا  دفعت  مصر  ان  الــصــدد  هــذا  فــى  موضحا 
مؤسساتها  وان  والتطرف  اإلرهــاب  بسبب  باهظا 
الدينية تتسم باالعتدال وتعبر عن الدين اإلسالمى 

الوسطى المعتدل.
الفرنسية  الكاريكاتورية  للرسوم  إشــارة  وفــى 
الله عليه وسلم كانت  المسيئة للنبى محمد صلى 
رسالة الرئيس السيسى واضحة بأنه إلعالء القيم 
مؤكدا  الدينية  القيم  انتهاك  يمكن  ال  االنسانية 
قيمهم  فى  المسلمين  ماليين  جــرح  مصر  رفــض 
الدينية وضرورة اعادة التفكير فى هذا االمر من 

جانب فرنسا.
وفــيــمــا يــخــص مــســألــة حــقــوق االنــســان شــدد 
ــى حــــرص مــصــر على  ــل الـــرئـــيـــس الــســيــســى ع
وعبر  تمييز  دون  االنــســان  حقوق  على  الحفاظ 
الجميع،  على  القانون  وتطبيق  المواطنة  ترسيخ 
وإعداد  المدنى  المجتمع  منظمات  جهود  وتعزيز 
استراتيجية فى هذا الصدد موضحا انه يوجد فى 
بيسر  تعمل  مدنى  مجتمع  منظمة  ألف   55 مصر 

وتعاون مع الحكومة.

وقال: اننا نرفض ان تعامل مصر على انها دولة 
مستبدة، وليس لدينا ما نخاف منه أو نحرج منه 

فى ظل ظروف قاسية وشديدة االضطراب.
واكد السيسى ان القمة المشتركة عكست توافقا 
فى الرؤى بضرورة التصدى للسياسيات العدوانية 
التى تقوم بها قوى إقليمية ال تحترم سياسة حسن 
الجوار وتؤجج الصراعات والنزاعات، وعلى صعيد 
ضــرورة  على  التأكيد  تــم  الفلسطينية  القضية 
الفلسطينى  استئناف عملية السالم بين الجانبين 
الدولتين  حــل  تنفيذ  على  والعمل  واالســرائــيــلــى 
وعاصمتها  المستقلة  الفلسطينية  الدولة  واقامة 

القدس.
السياسى  الحل  اهمية  التوافق على  تم  وكذلك 
كما  الميليشيات،  تفكيك  وضــرورة  الليبية  لالزمة 

النهضة  سد  تــطــورات  آلخــر  المباحثات  تطرقت 
واهمية التوصل لقانون ملزم يراعى مصالح الدول 
الثالث مصر والسودان وإثيوبيا فيما يتعلق بقواعد 

الملء والتشغيل.
وعلى صعيد األزمة اللبنانية دعا السيسى القوى 
اللبنانية لالسراع بتشكيل حكومة لحل المشكالت 

الراهنة.
العالقة  عمق  ماكرون  الرئيس  أكد  جانبه  من 
وان فرنسا جزء  بين فرنسا ومصر  االستراتيجية 
هناك  ان  كما  مصر  فى  االقتصادى  النشاط  من 
تعاوًنا تقنيا وعسكريا وتوافًقا فى الرؤى لمواجهة 

اإلرهاب.
فى  مصر  مــع  تتواقف  فرنسا  ان  الــى  واشـــار 
رفض المساس بالسيادة المائية للدول المتشاطئة 

وضرورة احترام الحقوق المائية للدول.
تؤمن  المصرية  الفرنسية  الشراكة  ان  واضاف 
والتعاون  األوســط  الشرق  فى  االستقرار  وتعزز 
والتصدى  والــحــضــارى  واالقــتــصــادى  السياسى 

لخطاب الكراهية ومحاربة اإلرهاب.
اإلرهــاب  خطر  من  مصر  تعانيه  ما  الــى  ــوه  ون
مؤكدا فى رده على احد التساؤالت ان فرنسا لن 
تضع شروطا لتسليح مصر ترتبط بحقوق االنسان 

وانها تحترم سيادتها فى مكافحة اإلرهاب.
االستقرار  لدعم  متواصلة  الجهود  ان  ــال  وق
ومواجهة  الليبية  األزمة  وحل  المتوسط  فى شرق 
التحركات التركية وحل مشكلة الهجرة ومتغيراتها 

وكذلك دعم لبنان.
وفى رده على احد األسئلة قال ماكرون ان بالده 

تعلى القيم االنسانية وان من يسخرون من اإلسالم 
الديانات ونحن نحترم كل  ايضا من كل  يسخرون 
الشعوب وان الرسوم الكاريكاتورية المسيئة ليست 
ذات  للمسلمين وفى  رئيسها  او  رسالة من فرنسا 

الوقت نرفض الرد بالعنف.
وأكد خبراء سياسيون ومراقبون أن هذه الزيارة 
القاهرة  بين  االستراتيجية  الــعــالقــات  عكست 
مصر  باعتبار  تعميقها  على  والــحــرص  وفرنسا 
كبير  تنسيق  ولديهما  محوريتين  دولتين  وفرنسا 
بالقضية  يتعلق  ما  خاصة  الراهنة  القضايا  ازاء 
وليبيا  ولبنان  سوريا  فى  وباألوضاع  الفلسطينية 
شرق  منطقة  فى  األمــن  وتعزيز  والــعــراق  واليمن 

المتوسط وشمال افريقيا.
من جهته أكد السفير محمد حجازى، مساعد 

وزير الخارجية األسبق، أهمية هذه الزيارة للتنسيق 
السياسى واألمنى واالقتصادى بين البلدين وبحث 
ظل  فى  خاصة  المنطقة  تواجه  التى  التهديدات 
التى تتسبب فى توتر  التركية  تنامى االستفزازات 
وباريس  القاهرة  وبالتالى  المنطقة  فى  األوضــاع 
هما مركزان لألمن عبر المتوسط والبد من بلورة 

رؤى مشتركة حيال هذه التهديدات.
الى  السياق  هــذا  فــى  حــجــازى  السفير  ولفت 
العقوبات  من  بحزمة  جاهز  األوروبــى  االتحاد  ان 
خالل الشهر الحالى على تركيا بسبب ما تفعله من 

استفزازات فى منطقة حوض المتوسط.
وأوضح أن فرنسا ومصر تعمالن مًعا من أجل 
احتواء هذه الممارسات االستفزازية، كما أشار الى 
اهمية الملف الليبى الذى يحظى باهتمام الجانبين 
المصرى والفرنسى وسوف يشهد تطورات إيجابية 
عملية  اطــالق  ان  معتبرا  المقبلة،  الفترة  خــالل 
السياسية  األطــراف  جميع  فيها  تتحاور  سياسية 
المنطقة  ــاء  وشــرك مــصــر  مــع  بــالــتــعــاون  الليبية 
جديد  أمــر  ــا-  أوروبـ فى  الشركاء  إلــى  باإلضافة 
األطــراف  على  اإليجابية  أبعاده  له  يكون  وســوف 

المعنية.
المجلس  عضو  السيد،  حامد  أكــد  جانبه  من 
المصرى للشئون الخارجية، ان الزيارة تأتى ضمن 
جوالت الرئيس السيسى للدول الصديقة والفاعلة 
مصر  مــع  استراتيجية  عــالقــات  تربطها  والــتــى 
واالقتصادى  السياسى  للتنسيق  فرنسا  بينها  ومن 
واألمنى وتعزيز العالقات الثنائية فضال عن تبادل 
السياسى  والحل  المنطقة  قضايا  بشأن  الــرؤى 
بالقضية  يتعلق  مــا  ــواء  ســ ــة  ــراهــن ال لـــألزمـــات 
الفلسطينية وبحث حشد الجهود لعقد مؤتمر دولى 
للسالم وهى المبادرة التى اطلقها الرئيس محمود 
عباس والعمل على تنفيذ حل الدولتين خاصة مع 
المقبل  الشهر  خالل  جديدة  أمريكية  إدارة  قدوم 
فى  التركية  التهديدات  لمواجهة  التنسيق  وكذلك 
المنطقة وفى ليبيا تحديدا ومحاربة جلب المرتزقة 
واإلرهابيين وهو ما يهدد امن دول المتوسط كافة 
باالضافة لبحث تطورات القضايا التى تهم البلدين 
وحرية  االنسان  حقوق  بقضايا  يتعلق  ما  وكذلك 
الرأى والتعبير وتوجيه رسالة برفض اإلساءة للدين 
وهو  واإلرهــاب  بالعنف  وربطه  الحنيف  اإلسالمى 
التعاون  تفعيل  وكذلك  السيسى  الرئيس  أكده  ما 
ــى والــتــصــدى لــكــافــة أشــكــال  ــن االقــتــصــادى واألم
توقيت  وفــى  مهمة  ــارة  زي هى  وبالتالى  اإلرهـــاب، 
وباريس  القاهرة  ستجنى  وبالتالى  األهمية  شديد 

ثمارها قريًبا.

مجلس األمة الكويتى 
اجلديد »بال نساء«

ترامب »رايح جاى« فى االنتخابات األمريكيةدماء حتت قبة البرملان التونسى 

القيم الدينية أهم من القيم اإلنسانية.. 
وليــــس لــــدينا ما نخـشـــــاه 

عالقتنا مبصر تاريخية..
وملف حقوق اإلنسان شأن داخلى 

سقوط مدوٍّ لـ»صفاء الهاشم«

جاءت نتائج انتخابات مجلس األمة الكويتى فى 
ثوبه الجديد "أمة 2020" مثيرة بعد خسارة جميع 
 %52 يمثلن  الناخبات  أّن  رغم  الـ28،  المرشحات 
من إجمالى تعداد الناخبين، وبذلك تخرج النائبة 
صفاء الهاشم المثيرة للجدل من التشكيل الجديد 
دورات  عليه  حافظت  الذى  مقعدها  خسارة  بعد 

عديدة. 
وبينت النتائج أن المعارضة قد كسبت مقاعد 
االنتخابات  بأن  علًما  السابق،  المجلس  من  أكبر 
جرت فى 5 دوائر، انتخبت كّل منها 10 نواب وفق 

نظام الصوت الواحد لكل ناخب.
للفوز  االنتخابات،  فى  مرشًحا   326 وتنافس 

بمقاعد البرلمان الكويتى المكّون من 50 عضًوا.
وقد أعلنت اللجنة الرئيسية النتخابات مجلس 

 )2020 )أمــة  الكويتى  األمــة 
الفائزين  المرشحين  أسماء 

فى الدوائر الـ5.
وتـــنـــافـــس عــلــى مــقــاعــد 
مــرشــحــا،   326 الــبــرلــمــان 
ناخًبا  لــــ567694  يحق  فيما 
الـــتـــصـــويـــت بــاالنــتــخــابــات 
لتمثيلهم  عضوا   50 الختيار 

فى البرلمان.
وفــاز فــى الــدائــرة األولــى 
ــر،  ــوهـ ــن جـ ــسـ ــن: حـ ــ ــ كــــل م
ويوسف فهد الغريب، وأحمد 
الشحومى، وحمد روح الدين، 
وعــيــســى الـــكـــنـــدرى، وعــلــى 
عبدالرسول القطان، وعدنان 

عبدالصمد، وعبدالله الطريجى، وعبدالله جاسم 
المضف، وأسامة الشاهين.

وفى الدائرة الثانية فاز مرزوق الغانم، ومحمد 
وسلمان  المطر،  وحمد  الصالح،  وخليل  المطير، 
وخالد  الــمــال،  ــدر  وب الحميدى،  ــدر  وب الــعــازمــى، 
الــحــمــد، وحــمــد سيف  الــعــنــزى، وأحــمــد محمد 

الهرشانى.
الكندرى،  عبدالكريم  فاز  الثالثة  الدائرة  وفى 
وعبدالعزيز  الساير،  ومهند  الــمــنــاور،  وأســامــة 
العتيبى،  وفــارس  الفضالة،  ويوسف  الصقعبى، 
وهشام الصالح، وسعدون حماد العتيبى، ومهلهل 

خالد المضف، وعمار العجمى.
المويزرى،  شعيب  فــاز  الرابعة  الــدائــرة  وفــى 
غنام  وفــايــز  المطيرى،  عبدالرحمن  ومساعد 

المطيرى، وثامر الظفيرى، وسعود سعد المطيرى، 
وفرز  الخليفة،  ومرزوق  الراجحى،  عبيد  ومحمد 

الديحانى، ومبارك الحجرف، وسعد الخنفور.
العازمى،  حمدان  فاز  الخامسة  الدائرة  وفى 
وبدر الداهوم، ومبارك عبدالله العجمى، والصيفى 
وحمود  العتيبى،  محمد  وخالد  الصيفى،  مبارك 
العازمى، وصالح ذياب المطيرى، ومحمد الحويلة، 

وناصر الدوسرى، وماجد مساعد المطيرى.
فى  السيدات  المرشحات  فيما خسرت جميع 

االنتخابات .
رئيس  أكد  االنتخابات  نتائج  على  تعقيبه  وِفى 
تحرير صحيفة "السياسة" الكويتية، أحمد الجار 
فى  مهمة  متغيرات  أفــرزت  االنتخابات  أن  الله، 

اختيار نواب مجلس 2020.
وقال الجار الله عبر تغريدة 
لــه إن "االنــتــخــابــات أفــرزت 
ـــا فى  مــتــغــيــرات مــهــمــة حـــّقً
 ،2020 مجلس  نــواب  اختيار 
موضحا   ،"%70 إلــى  وصلت 
أن هذا األمر "سينعكس على 

شكل الحكومة القادمة."
مهمة  "مــتــغــيــرات  وتــابــع: 
النيابية  الكوكبة  هذه  بنجاح 
ستحدث  الــثــقــافــة،  الــعــالــيــة 
ــوى  ــلـــى مــســت ــرات عـ ــيـ ــيـ ــغـ تـ
الحكومية  ــرئــاســات  ال أداء 

والنيابية."
المجلس  "أداء  وأضـــاف: 
سيتغير، قوانين سيعاد النظر 

فيها".
"كان  االنتخابات  على  اإلقــبــال  أن  إلــى  ولفت 
الدعايات  فى  الشح  من  الرغم  على  جدا،  جيدا 
والبرامج االنتخابية"، وقال: "يبدو أننا أمام وعى 
هذا  ماهية  ستحدد  النتائج  انــتــخــابــى،  شعبى 

الوعى، وهل هو وعى قبلى؟".
وسط   ،2020 األمــة  مجلس  انتخابات  وجــرت 
إجراءات صحية مشددة بسبب تداعيات فيروس 
تركيبة  فى  تغييرا  النتائج  هذه  وأظهرت  كورونا، 
أعضاء  من  ينجح  لم  إذ   ،%62 بنسبة  المجلس 
مجلس 2016 إال 19 نائبا، وغلبت الوجوه الجديدة 

على معظم الدوائر.

هالة شيحة  N

برغم الحديث عن مصالحة خليجية وشيكة 
توقعت مصادر أن تتم خالل القمة الخليجية 
المرتقبة والتى ستعقد بمملكة البحرين خالل 

شهر ديسمبر الجارى بشكل مبدئى.
اال أن تفاصيل تلك المصالحة تثير العديد 
أطــراف  باقى  مواقف  حــول  التساؤالت  من 
ــة مــع قــطــر ومـــدى انــصــيــاع الــدوحــة  ــ األزم
األطــراف  تلك  حددتها  قــد  التى  للمطالب 
التهديد  تنامى  ظــل  فــى  للتصالح  كــشــرط 
تركيا  مــع  وتحالفاتها  للمنطقة  الــقــطــرى 
الــدول  من  العديد  واستقرار  أمــن  لزعزعة 
ومن  الداخلية،  فى شئونها  والتدخل  العربية 
المصالحة  تلك  ســتــردع  وهــل  مصر  بينها 
مسيرة  وعطل  افشل  الــذى  الدوحة  ارهــاب 
اجندات  لخدمة  المشترك  العربى  التعاون 
ستكشف  ما  هذا  اخوانية؟  واطماع  خارجية 
تتصدرها  والتى  المرتقبة  المنامة  قمة  عنه 
الخليج  دول  بأمن  المتعلقة  الملفات  بالطبع 

ومصالحها االستراتيجية واالقتصادية.
ووفقا لوسائل إعالم كويتية قالت مصادر 
والطلبات  الــخــالف  نــقــاط  إن  دبلوماسية 
والشروط التى تم الحديث عنها خالل عمر 

»ستتم  الثالث سنوات،  تجاوز  الذى  األزمة 
خالل  خاصة  خليجية  لجان  فى  مناقشتها 
حلول  إلى  للتوصل  سعيا  الخليجية،  القمة 
واستمرار  تجددها،  عــدم  يضمن  بما  لها 

تماسك المنظومة الخليجية والعربية”.
عن  ــام  أي قبل  أعلنت  قد  الكويت  كانت 
مــثــمــرة« ضمن جهود  »مــفــاوضــات  ــراء  إجـ
ردود  أثار  ما  الخليجية،  المصالحة  تحقيق 

فعل إيجابية إقليميا ودوليا.
أن  العربية  الجامعة  أعلنت  جهتها  من 
بارتياح  ُيتابع  أبوالغيط  أحمد  العام  أمينها 
التى  الحميدة  والمساعى  الجهود  وترحيب 
تقوم بها دولة الكويت فى المرحلة الحالية 
من أجل رأب الصدع العربى وإزالة أسباب 

الخالف بين عدد من الدول العربية.
واكد ابو الغيط أن كل جهٍد عربى صادق 
العربية  الخالفات  إنهاء  الــى  يهدف  النية 
والمكاشفة  الــصــراحــة  مــن  أســـاس  عــلــى 
واالحترام المتبادل هو بمثابة تعزيز للعمل 

العربى واعتبره جهًدا محموًدا ومشكورًا. 
وشــدد فى هــذا اإلطــار على أن استمرار 
المنظومة  ــدرة  ــ ق مــن  يــخــصــم  ــات  ــخــالف ال

العربية على التوصل الى مواقف مشتركة فى 
للجميع،  وحيوية  هامة  وقضايا  موضوعات 
الــوحــيــد والــحــقــيــقــى إلنــهــاء  الــطــريــق  وأن 

األخــوة  بين  الثقة  اســتــعــادة  هــو  الــخــالفــات 
بإزالة جذور الُمشكالت التى أدت إلى نشوء 

الخالف من األصل.
زيارة  خلفية  على  التطورات  هذه  وجــاءت 
إلى  كوشنر،  جاريد  ترامب،  وصهر  مستشار 
المنطقة، فيما كشفت تقارير عن جهود يقوم 
المستمرة  األزمة  لتسوية  األبيض  البيت  بها 
واإلمـــارات  والسعودية  جهة،  من  قطر  بين 
عام  منذ  أخــرى،  جهة  من  ومصر  والبحرين 

.2017
خليجية  مصادر  حــذرت  ذلــك  غضون  فى 
تتمكن  لم  إذا  تتعثر  قد  المبادرة  هذه  أن  من 
العربية  واإلمارات  البحرين  دول أخرى، وهى 
حل  كيفية  على  االتفاق  من  ومصر،  المتحدة 

النزاع مع قطر.
أيام  عدة  أعقاب  فى  التقدم  بوادر  وجاءت 
فيها  توسطت  التى  المكثفة  المحادثات  من 
كوشنر  جاريد  زار  حيث  المتحدة  الــواليــات 
فى  سابق  وقت  فى  وقطر  السعودية  وفريقه 
والذى  المحادثات  فى  الجمود  لكسر  محاولة 

حال دون التوصل إلى اتفاق لسنوات.

للشغل،  التونسى  العام  االتحاد  بنبرة حادة، وصف 
فى بيان له اإلثنين، ائتالف الكرامة اإلخوانى بـ"ائتالف 

اإلرهاب."
الوصف يأتى إثر العنف واإلرهاب 
ــى  ــارســه االئـــتـــالف اإلخــوان ــــذى م ال
أنور  الديمقراطية  الكتلة  نائب  ضد 

الشاهد.
تعرض الشاهد، فى وقت سابق من 
وجرح  جسدى  العتداء  اإلثنين،  يــوم 
النائب  قبل  من  الوجه  مستوى  على 
تحت  اإلخوانية  الكرامة  ائتالف  عن 
قبة البرلمان.  كما جّدد اتحاد الشغل 
فى بيانه وقوفه ضد محاوالت إسقاط 
العنف..  دوامــة  فى  البالد من جديد 
وحــذر مــن أن مــا يجرى فــى مجلس 

نّواب الشعب من تجاذبات وتناحر وعطالة تدفع إليها 
كتل محّددة دليل على تحّول هذه المؤّسسة الدستورية 
األزمــات  تعميق  ومنها  األزمـــات  إلنــتــاج  مصدر  إلــى 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية وحّتى األمنية.
عن  سعيد،  قيس  التونسى،  الرئيس  عبر  بـــدوره، 
مؤسسات  داخــل  وخاصة  العنف،  أشكال  كل  رفضه 

الدولة.
جاء ذلك خالل استقباله، وفدا عن النواب "الكتلة 
عليهم  االعتداء  تم  الذين  الديمقراطية" 

من قبل االخوان.
أمل  الديمقراطية"  "الكتلة  وفد  ضم 
عبو  وسامية  بالشاهد  ــور  وأن السعيدى 
الــحــداد  الـــرزاق عــويــدات وليلى  وعــبــد 
ومحمد عمار ومنيرة عيارى ونجم الدين 

بن سالم.
ــعــرض الـــنـــواب الــوضــع داخــل  واســت
مجلس نواب الشعب وأحداث العنف التى 

جدت اإلثنين.
وأشار سعيد فى هذا السياق إلى أنه 
بمصالح  والمقايضة  لالبتزاز  مجال  "ال 
تصريحات  وفــى  الــتــونــســى"..  الشعب 
الحقة مستهجنة لالعتداء تحت قبة البرلمان التونسى 
العنف  أشكال  كل  "نرفض  سعيد:  قيس  الرئيس  قال 
وخاصة داخل مؤسسات الدولة ونشدد على أن بالدنا 

ستبقى فوق كل االنتماءات الحزبية."
وأكد سعيد: لن تسقط الدولة التونسية وسأقضى 

على كل المؤامرات المعلنة وغير المعلنة.

يتوقف  لن  الرئيس األمريكى  أن  يبدو 
العاجل،  القريب  فــى  الــجــدل  إثـــارة  عــن 
فبعد انتهاء ماراثون االنتخابات األمريكية 
بدأ  بالرئاسة  بــايــدن  جــو  فــوز  ــالن  وإعـ
ــرامــب فــى تــوجــيــه ســهــام االنــتــقــادات  ت
وحتى  التصويت  نظام  من  بــدءا  للجميع 

النظام القضائى. 
وقال الرئيس األمريكى دونالد ترامب 
ووقعت  مـــزورة  كــانــت  »االنــتــخــابــات  إن 

أخطاء كثيرة كلها كانت ضدى«.
االثنين،  مساء  خطاب،  فى  وأضــاف 
وتشبه  البالد  على  عار  »االنتخابات  أن 
تلك التى تجرى فى بلدان العالم الثالث«، 
ــواصــل فــيــه تــرديــد  ــوقــت الـــذى ي فــى ال
بشأن  أدلــة  إلى  تستند  ال  التى  مزاعمه 
األمريكية،  الــرئــاســة  انتخابات  تــزويــر 
ويرفض االعتراف بالهزيمة أمام الرئيس 

الديمقراطى المنتخب جو بايدن.
مزاعم  بــالــواليــات  مسئولون  ورفــض 

مــن حزبه  أعــضــاء  بينهم  ومــن  تــرامــب، 
اآلن  بعضهم  يتعرض  حيث  الجمهورى، 

لمضايقات.
ومن بين مزاعم ترامب التى ال تستند 
ــة، أن مــاكــيــنــات الــتــصــويــت تم  ــ إلـــى أدل
األصــوات  تحويل  أجل  من  بها  التالعب 

فى غير صالحه.
على  جورجيا  حاكم  تــرامــب،  وحــض 
االنتخابات  نتيجة  تغيير  فى  المساعدة 
فى واليته التى فاز بها منافسه جو بايدن.
ودعا فى سلسلة من التغريدات، براين 
كامب، إلى استدعاء جلسة خاصة للهيئة 

التشريعية فى الوالية.
شعبى  تجمع  حضور  قبل  ذلــك  وكــان 
ضمن حملة الحزب الجمهورى النتخابات 

مجلس الشيوخ المعادة.
عدم  على  مــصــرا  الرئيس  يـــزال  وال 
أن  دليل،  دون  زاعما،  بالهزيمة،  اإلقــرار 
بايدن فاز فى االنتخابات بفضل التزوير.

هالة شيحة
Hal a4shiha@yahoo.com

املصاحلة اخلليجية.. هل تردع إرهاب قطر؟

تميم

مفاجأة: 

مرزوق الغانم

ليلة بكى فيها اإلخوان واحلقوقيون فى فرنسا

مصر دفعت ثمًنا باهظًا ملواجهة اإلرهاب ونرفض السياسة العدائية لدول إقليمية

55 ألف منظمة مجتمع مدنى تعمل فى مصر ونطبق القانون على اجلميع دون متييز

حريصون على دعم القضية الفلسطينية وحل األزمات فى ليبيا ولبنان

والسيسى ماكرون:
يرد:

قيس سعيد



09 اقتصاد
www.alnaharegypt.com

يعتزم البنك األهلى المصرى ضخ تمويالت بقيمة 30 مليار جنيه فى 
قطاع التجزئة المصرفية خالل الشهور السبعة المقبلة، لالستفادة من 
على  الفائدة  أسعار  تراجع  مع  بالتزامن  االقتراض  على  األفــراد  إقبال 

منتجات البنوك، عقب خفضها من جانب البنك المركزى المصرى.
 %4.5 بنحو  الجنيه  على  األساسى  الفائدة  سعر  المركزى  وقلص 
منذ مطلع مارس الماضى، ليسجل 8.25% على اإليداع و9.25% على 
اإلقراض، خالل الفترة الحالية، وذلك فى ضوء السيطرة على معدالت 

التضخم واتباع سياسة ترمى إلى دعم النمو االقتصادى.
القطاع  إن  الــمــصــرى،  األهــلــى  البنك  رئيس  عكاشة،  هشام  وقــال 
المصرفى له دور حيوى فى مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، من 
خالل تمويل ودعم قطاعات الصناعة، والزراعة، والتجارة، والخدمات، 

بجانب القطاع العائلى.
المركزى  البنك  جانب  من  إطالقها  تم  التى  المبادرات  أن  وأضــاف 
كورونا،  تداعيات  تقليص  فى  كبير  بشكل  ساهمت  البنوك  مع  بالتعاون 
وعلى وجه الخصوص، المبادرة المتعلقة بتأجيل سداد أقساط القروض 
6 أشهر، األمر الذى ساهم فى توفير سيولة قوية لكل قطاعات االقتصاد.

أن  المصرى،  األهلى  البنك  رئيس  نائب  أبوالفتوح،  يحيى  وكشف 
مصرفه يستهدف زيادة محفظة التجزئة المصرفية لتصل إلى 150 مليار 
فى  مليارا   120 مستوى  مع  بالمقارنة  المقبل،  يونيو  شهر  بنهاية  جنيه 
نوفمبر. وقال أبو الفتوح إن البنك يدرس تدبير قروض مشتركة بقيمة 
20 مليار جنيه فى قطاعات الموانئ والبنية األساسية والعقارات، الفتا 
إلى االنتهاء من دراسة وتوقيع تمويالت مشتركة خالل عام ونصف العام 
بقيمة 100 مليار جنيه، فى كافة القطاعات، بلغت مساهمة البنك فيها 
بالبنك  اإلجمالية  القروض  إلى وصول محفظة  وأشار  مليار جنيه.   25
الصغيرة  للمشروعات  مليارًا   80 بينها  من  جنيه،  مليار   900 لمستوى 
والمتوسطة. وأضاف أن محفظة أصول البنك بلغت حتى اآلن نحو 2.2 

تريليون جنيه، كما بلغت الودائع 1.2 تريليون جنيه.

بنك مصر  تحالف مصرفى يضم  واإلسكان فى  التعمير  بنك  شارك 
والمصرى لتنمية الصادرات واإلمارات دبى الوطنى لتوقيع عقد تمويل 
فى  الرائدة  العقارى  للتطوير  أورا  شركة  لصالح  األجل  طويل  مشترك 

مجال تطوير المشروعات العمرانية المتكاملة ذات الجودة العالية.
بلغت قيمة القرض 2.5 مليار جنيه، بغرض تمويل جزء من التكاليف 
 ZED مشروع  من  والثانية  األولــى  للمرحلتين  واالستثمارية  اإلنشائية 

الشيخ زايد.
العقد حسن غانم رئيس مجلس اإلدارة والعضو  شهد مراسم توقيع 
المنتدب ورؤساء مجلس اإلدارة للبنوك الممولة ونجيب ساويرس الرئيس 
التنفيذيين  كبار  بحضور   ORA DEvElOpERs لمجموعة  التنفيذى 

بالمجموعة.
بلغت  التمويل  هذا  فى  البنك  مشاركة  بأن حصة  غانم  صرح حسن 
510 مليون جنيه تقدم على مرحلتين لتمويل التكلفة اإلنشائية للمرحلتين 
األولى والثانية من مشروع ZED الشيخ زايد االستثمارى والذى يعد نقله 

نوعية فى مجال تنمية المجتمعات الفاخرة.
الالزم  التمويل  وتوفير  دعم  على  الشديد  البنك  حرص  غانم  وأكــد 
مضافة  قيمة  خلق  فى  إيجابى  بشكل  تسهم  التى  الكبرى  للمشروعات 

للمجتمع وتحقيق التنمية المستدامة. 

كشف حسين الرفاعى، رئيس بنك قناة السويس، عن نجاح مصرفه 
عام  خالل  جنيه  مليار   1.1 بقيمة  توريق  عمليات  تغطية  فى  كضامن 

.2020
وأضاف أن مصرفه قام بتدشين محفظة لتغطية عمليات التوريق فى 

عام 2020.
وشارك بنك قناة السويس مع أربعة بنوك فى يوليو الماضى كضامن 
تغطية فى عملية إصدار سندات تويق شركة راية القابضة البالغة 562 

مليون جنيه.
وشارك البنك فى نوفمبر الماضى بمبلغ 300 مليون جنيه فى سندات 
التوريق التى تصدرها مجموعتا عامر وبوروتو جروب، بقيمة 1.2 مليار 

جنيه.
العام  عــن   %11 ارتفعت  بالبنك  االئتمانية  المحفظة  أن  وأضـــاف 
الماضى، لتصل إلى 17.3 مليار جنيه نهاية سبتمبر الماضى، مخططا 

أن تسجل 17.6 مليار جنيه بنهاية العام الجارى.
وقال رئيس البنك إن إجمالى حقوق الملكية بالبنك ارتفع إلى 3.6 
مليار جنيه، نهاية الربع الثالث من العام الجارى، مقارنة بمليارى جنيه 

فى الفترة نفسها من عام 2016.
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»األهلى« يعتزم ضخ 30 مليار جنيه فى 
قروض التجزئة بحلول يونيو املقبل

»التعمير واإلسكان« يشارك فى حتالف 
مصرفى لصالح شركة أورا للتطوير العقارى

بنك قناة السويس يغطى عمليات توريق 
بقيمة 1.1 مليار جنيه

أخبار  بنوك

استمرارًا لسيناريو تفاقم األزمات بالشركات 
مئات  اعتصم  الــعــام،  األعــمــال  لقطاع  التابعة 
الدلتا  بــمــصــانــع شــركــة  واإلداريـــيـــن  الــعــمــال 
"سماد طلخا"،  واألسمدة  الكيماوية  للصناعات 
داخل المصنع لرفضهم قرار محافظ الدقهلية 
بيع أرض المصنع وتحويلها لـ"كمبوند"، إذ أعلن 
المصنع  نقل  التام  رفضهم  بالشركة  العاملون 
مباشر  عامل   2500 من  أكثر  وتشريد  بيعه  أو 
و7000 عامل غير مباشر يمثلون أسر العاملين.

الدقهليو  محافظ  أن  األمــر  فــى  والــغــريــب 
لمطالب  ينصتا  لم  العام  األعمال  قطاع  ووزير 
أى  اعتصامهم  يجد  ــم  ول واالداريــيــن  العمال 
ــار  ــن قــبــل الــمــســئــولــيــن، األمـــر الـــذى أث رد م
استمرار  فى  للمواصلة  ودفعهم  العمال  غضب 

اعتصامهم لحين تنفيذ مطالبهم.
الهتافات  من  العشرات  المعتصمون  وردد 
وأبرزها "يا محافظ صح النوم أرض الدلتا مش 
للبيع"، "الرئيس قال تطوير وانت عايز ليه تبيع" 
هنبيع"،  مش  هنبيع  مش  التطوير..  "التطوير 
يحدث  ما  أن  مؤكدين  الهتافات،  من  وغيرها 
بالشركة يعد فسادا صريحا ومخالفة صريحة 
شركة  أى  بتطوير  الجمهورية  رئيس  لتعليمات 

تابعة لقطاع األعمال العام.
الغنى  عبد  محمد  قــال  ذلــك  على  وتعليًقا 
بشركة  النقابية  اللجنة  رئيس  بأعمال  القائم 
"الدلتا لألسمدة" لـ"النهار" إن محافظ الدقهلية 

المصنع  بــنــقــل  مــوافــقــات  عــلــى  حــصــل 
والعمال للسويس وترك أرض المصنع 
من أجل غرض ما، ليتضح لنا الغرض 
بعد ذلك إذ فوجئنا بأحد األشخاص 
لجنة  وبصحبته  للمصنع  يحضر 
مساحى  رفع  لعمل  جاء  انه  ويقول 

كمبوند  إلنشاء  المصنع  ألرض 
سكنى عليها.

أن رئيس  الغنى  وأوضح عبد 
يختار  من  هو  القابضة  الشركة 
لم يختر  الشركة ولألسف  رئيس 

مختًصا، األمر الذى تسبب 
إلــحــاق خسائر  فــى 

فـــادحـــة 

عام  منذ  الشركة  خسائر  ــدأت  ب إذ  للشركة، 
2015، علًما بأن عام 2014 السابق له حققت 
الخسائر  أن  يعنى  أرباًحا جيدة، وهذا  الشركة 
ليست بسبب العمال كما يردد الكثيرون، حيث 
إن الدلتا لألسمدة تعد المصنع الوحيد المملوك 
من  بالكامل  الدولة  تدعم  كانت  والتى  للدولة 
كل  فى  بخسارة  الزراعى  التنمية  لبنك  اإلنتاج 
ربحا  نحقق  كنا  هذا  وبرغم  جنيه،   1200 طن 
بالوساطة  الحالية  القيادة  تولت  أن  إلى  سنوّيًا 
الغاز  أسعار  ارتفاع  أن  إلى  الفًتا  والمحسوبية، 
بإلحاق خسائر  تسببت  التى  األسباب  أهم  من 
للشركة خالل السنوات القليلة الماضية خاصة 
بأن  علًما  للمنتج،  البيع  سعر  ثبات  ظــل  فــى 
النزول بالسعر لـ3 دوالرات بداًل من 4.5 دوالر 
لكل مليون وحدة حرارية يقلل خسائر الدلتا ما 

يقرب من 80 مليون جنيه سنوًيا.
البيئية  القيادات  أن  إلى  الغنى  عبد  وأشــار 
تعد  الدقهلية  أن محافظة  أكدت  البيئة  بــوزارة 
االقل فى التلوث وأن ما يقال إنه يتم نقل المصنع 
أنه  إلى  الصحة، مشيًرا  تماًما عن  للتلوث عار 
يخافون  ما  ولكن  الشركة  أرض  العمال  يهم  ال 
من  وتحريكها  المعدات  تحويل  يتم  أن  هو  منه 
الشركة سيتم تصفيتها علًما  أن  يعنى  المصنع 
بأن الشركة ال تخسر، حيث إن كل انتاج الشركة 
فى البداية كان يتم تسليمه لوزارة الزراعة التى 
تقوم بتسليمه للجمعيات الزراعية، إال 
أنه منذ أربع سنوات مضت تم 
من   %55 بتسليم  االقــرار 
االنتاج لوزارة الزراعية 
بيعها  تـــم  ـــ%45  ــ ــ والـ
ــواق الــحــرة،  ــاألســ ــ ب
الشركة  بـــأن  عــلــًمــا 
حوالى  سنوًيا  تنتج 
500 ألف طن يوريا، 
طــن  ــف  ــ ــ أل و280 
نشادر  نترات  سماد 

سنويا.
الدلتا  أن  ــاف  وأضـ
ــألســمــدة فـــى الــســوق  ل
توازًنا  تحدث 
فـــــــــى 

أن  مــن  االستثمارية  الشركات  يمنع  األســعــار 
احتكار  وتــمــنــع  الــدولــة  اقــتــصــاد  فــى  تتحكم 

الشركات لسوق األسمدة.
مؤكدين  لـ"النهار"  العمال  أصوات  وتعالت 
و7000  مباشر،  عامل   2500 به  المصنع  أن 
ومبيعات  سائقين  من  مباشرة  غير  عمالة 
أبــدا،  يخسر  ال  السماد  وتصنيع  وغيرهم، 
المصنع  بيع أرض  يتم  المنطقى أن  فهل من 
تسريح  مقابل  فــى  سكنى  كومبوند  إلنــشــاء 
وزير  أن  يؤكد  وهذا  أسرهم  وتشريد  العمال 
قطاع األعمال العام ال ينفذ تعليمات الرئيس 
بتطوير الشركات الخاسرة لمدة ثالث سنوات 
وفى حالة استمرار الخسارة بعد هذه المدة 
الفترة  خالل  بأنه  علًما  الشركة  اغــالق  يتم 
السابقة أعلنت وزارة قطاع األعمال والشركة 
على  موافقتهما  عــن  للكيماويات  القابضة 
بتكلفة  طلخا  سماد  مصنع  وتجديد  إحــالل 
يعادل حوالى  بما  مليون دوالر  إجمالية 150 
سدادها  سيتم  البنوك  من  جنيه  مليار   2.5

بعمال  فوجئوا  العمال  أن  إال  األربـــاح،  مــن 
مؤكدين  المصنع،  بيع  سيتم  وأنــه  المساحة 
رئيس  الدسوقى،  عبدالواحد  المهندس  أن 
باع  لــألســمــدة،  الدلتا  شــركــة  إدارة  مجلس 
قرار  للشركة  يصل  لم  أنــه  أكــد  إذ  العمال، 
رسمى بنقل المصنع وكل ما حدث هو حضور 
لجنة لعمل رفع مساحى لألرض بتعليمات من 
وانصرفت  بعملها  قامت  واللجنة  المحافظ، 
وال نعرف الوضع الحقيقى حاليا، متسائلين: 
مصيرها؟،  الشركة  رئــيــس  يــعــرف  ال  كيف 
حقيقة  عن  العمال  إلهاء  فى  يماطل  ولماذا 
الوضع المأساوى ببيع أرض الشركة لتحويلها 

لكمبوند سكنى؟!.
وكــشــف عـــدد مــن الــعــمــال لـــ"الــنــهــار" أن 
فترة، حيث  منذ  بدأ  الشركة  إغالق  مخطط 
وكان  الشركة  عن  الكهربائى  التيار  انقطع 
انقطاعا مفاجئا وتوقفت المصانع تماما عن 
العمل، علًما بأنه ليس مصنعا واحدا فقط بل 
الذى  الصرح  هذا  داخل  هى خمسة مصانع 

قال عنه الرئيس األسبق الراحل بطل الحرب 
والسالم )أنور السادات( مارد الدلتا لألسمدة 
وتم توقف المصانع تماما عن العمل لفترة ال 
تتجاوز عشر دقائق، وعندما عاود الفنيون 
اخــرى،  مــرة  المعدات  تشغيل 
ــا ظـــهـــرت الـــكـــارثـــة وهــى  هــن
توقف المصانع مرة اخرى بعد 
الساعة وكان  تشغيل دام نصف 
ومن  الماضى  إبريل   4 يــوم  هــذا 
يتم  لم  اللحظة  هذه  وحتى  وقتها 
وآالت  معدات  تشغيل 

المصانع مرة أخرى.
سيناريو  يتوقف  ولم 
األزمــــــــــات بـــالـــشـــركـــة 
ــحــد، ولكن  عــنــد هـــذا ال
ــار فـــرن الــغــاز  ــصــه تـــم ان
ــئـــول عــــن تــشــغــيــل  ــمـــسـ الـ
بأن  علًما  مصانع،  الخمسة 
بالكامل  مستبدل  الفرن  هذا 
من قبل االدارة السابقة بقيادة 
وذلك  ناصر  محسن  المهندس 
من خمس سنوات بعد أن استمر 
طوال  العمل  فى  القديم  الفرن 
أربــعــيــن عــامــا، وبــعــدهــا تــم عمل 
تحقيق وهمى على أن هذا خطأ من كيميائى 
كيميائى  بأنه  علًما  "حندله"،  يدعى  التشغيل 
مستوى ثان ليس له أى صالحيات فى اتخاذ 
أى قرار لينتهى أمر هذا التحقيق إلى إصدار 
وبعدها  له  قرار فصل وهمى  االدارة  مجلس 
حسب االتفاق المبرم تم نقله ألكبر الشركات 
االستثمارية لألسمدة بكامل كادره الوظيفى.

وأوضح العمال أنهم يسعون لتحقيق الفائدة 
لصالح الدولة فى المقام األول قبل مصلحة 
العمال وهى قول العقل، متسائلين: ما األقرب 
مثل  مصانع  مجموعة  انشاء  للدولة  واألوفــر 
هذه من األلف إلى الياء وحسب كالم خبراء 
جنيه  مليار   20( تتخطى  التكلفة  االقتصاد 
وإنتاج بعد خمس إلى عشر سنوات أم تحديث 
مصانع قائمة بتكلفة 150 مليون دوالر وإنتاج 
العشرات  هناك  بــأن  علًما  شــهــًرا"،   24 بعد 
بالمطالبة  بالتوقيع  قاموا  البرلمان  نواب  من 
بتحديث الشركة على أرضها وكذلك الجمعية 
بذلك فضاًل عن  قــرارات  العمومية أصدرت 
توفيق  الشركة  بإعطاء  البيئة  وزارة  قــرار 
أوضاع لعام 2022، هل كل هذه األمور ال قيمة 
ورئيس  العام  األعمال  قطاع  وزيــر  عند  لها 

الشركة ومحافظ الدقهلية؟!.

لم تتبق سوى أيام قالئل على صرف صندوق النقد 
الدولى 1.6 مليار دوالر خالل شهر ديسمبر الجارى، 
والتى تمثل الدفعة الثانية من القرض الذى وافق على 
لمواجهة  دوالر  مليار   5.2 بإجمالى  لمصر  إتاحته 
تداعيات فيروس كورونا، وهذا ما كشف عنه مؤخًرا 
الدكتور محمد معيط، وزير المالية، األمر الذى أثار 

جدال بين األوساط االقتصادية.
يرى  من  فهناك  األمــر  هــذا  حــول  اآلراء  وتباينت 
إطار  فى  تأتى  الدولى  النقد  صندوق  استجابة  أن 
الحزم التمويلية وقدرة االقتصاد المصرى على الوفاء 
وااللتزام بسداد القرض، مما يسهم فى جذب مزيد 
اعترض  بينما  مصر،  فى  األجنبية  االستثمارات  من 
البعض اآلخر على استمرار سياسة االقتراض السيما 
لمواجهة  االقتراض  وأن  الدولة  على  عبئًا  تمثل  أنها 

األزمات ليس الحل المثالى.
الخبير  الشافعى،  خالد  قــال  ذلــك،  على  وتعليًقا 
الثانية  الدفعه  على  مصر  حصول  إن  االقتصادى، 
ثقة دولية فى  الدولى يعد شهادة  النقد  من صندوق 
االقتصاد  حقق  بعدما  خاصة  المصرى  االقتصاد 
تصل  نمو  بمعدالت  المتوقع  من  أكثر  أداء  المصرى 
لـ3.5%، الفًتا إلى أن هذا القرض سيساهم فى تمويل 
الموازنة العامة للدولة بصفة عامة وتمويل القطاعات 
وعلى  خاصة  بصفة  كورونا  أزمــة  من  تضررًا  األكثر 

رأسها القطاع الصحى، وقطاع السياحة والطيران.
قرض  من  الثانية  الشريحة  أن  الشافعى  وأوضــح 
النقدى  االحتياطى  دعــم  فــى  تسهم  الــدولــى  النقد 
للدولة ودعم وتمويل الموازنة العامة لها، فضاًل عن 
أنها تبعث رسالة إيجابية للمستثمرين األجانب بمدى 
قدرة االقتصاد المصرى على الصمود أمام األزمات.

ــور مــحــمــد راشــــد، أســتــاذ  ــت ــدك ــال ال ــى حــيــن قـ ف
ببنى  السياسية  والعلوم  االقتصاد  بكلية  االقتصاد 
الدولى  النقد  صــنــدوق  مــن  االقــتــراض  إن  ســويــف، 
بقطاع  شديدا  ضررا  أضرت  التى  كورونا  أزمة  بعد 
السياحة كان شرا ال بد منه لتعويض االنخفاض الذى 

يزال  وال  الدولية  النقدية  االحتياطيات  فى  حدث 
الدين الخارجى المصرى فى الحدود اآلمنة كنسبة 
من الناتج المحلى اإلجمالى مدعوما بمعدالت النمو 
االقتصادى المرتفعة التى حققها االقتصاد المصرى 
على مدار األربع سنوات الماضية بعد تطبيق برنامج 
بد  ال  ذاتــه  الوقت  فى  ولكن  االقتصادى،  اإلصــالح 
المحلى  العام بشقيه  الدين  من وضع خطة لخفض 
الموازنة  على  الكبيرة  ألعبائه  نظرا  والــخــارجــى 
الكبرى  النسبة  على  يستحوذ  حيث  للدولة  العامة 
من المصروفات العامة والتى تصل لنحو 566 مليار 

جنيه.
وأشار راشد إلى أن خفض هذه األعباء سيحقق 
وفرا ماليا ينعكس باإليجاب على تحسين الخدمات 
واالتــجــاه  الــدولــة  تقدمها  الــتــى  المختلفة  الــعــامــة 
النزولى ألسعار الفائدة سيدعم بشكل كبير تحقيق 
نسبة  ــادة  زي المالية  لــوزارة  ويحسب  الهدف،  هــذا 
القروض طويلة األجل على حساب القروض قصيرة 

األجل لخفض مخاطر الدين العام.
إن  المصرفى،  الخبير  شوقى،  أحمد  قال  بينما 
خالل  امريكى  دوالر  مليار   1.6 مبلغ  مصر  تسلم 
الشهر الحالى من صندوق النقد الدولى يرجع لثقة 
الصندوق فى قدرة االقتصاد المصرى على مواصلة 
إتمام برنامج اإلصالح االقتصادى والذى ظهر خالل 
أزمة فيروس كورونا المستجد التى اثرت على كافة 

من خالل  ظهر  الــذى  األمــر  بالسلب،  االقــتــصــادات 
كالبيزو  الناشئة  ــدول  ال عمالت  من  العديد  تدهور 
 ،%51.9- بنسبة  أداؤه  انخفض  والــذى  األرجنتينى 
والريال البرازيلى 39.8%، والليرة التركية -%30.3، 
واليوان الصينى -0.1%، والبيزو المكسيكى -%14.4، 
الصادرة  للتقارير  وفًقا   .%1- الماليزى  والرينيجيت 
سوليوشنز  فيتش  واخرها  الدولية  المؤسسات  عن 
والتى أبرزت تحقيق الجنيه المصرى ثانى أفضل أداء 

بنسبة 4.9% بعد البيسو الفليبينى بنسبة %6.1.
االقتصاد  منح  على  الموافقة  أن  شوقى  وأوضــح 

المصرى قرضا تعد بمثابة شهادة ثقة جديدة تضاف 
االقتصاد  بنجاح  السابقة  اإلشــادة  شهادات  لسجل 
برنامج  وخــطــوات  إجــــراءات  تنفيذ  فــى  الــمــصــرى 
اإلصالح االقتصادى والعبور من أزمة فيروس كورونا 
االلتزامات  كافة  بسداد  المصرى  االقتصاد  والتزام 
المستحقة عليه فى مواعيدها دون أى تأخير، الفًتا 
المساعدات  هــذه  مثل  على  مصر  حصول  أن  إلــى 
عجلة  تسريع  دعم  نحو  قدًما  المضى  فى  سيساهم 
النمو االقتصادى ومساندة جهود االقتصاد المصرى 
فى تحقيق المزيد من النجاحات لتحقيق معدل نمو 

األعلى  يعد  والــذى  إلى %3  المحلى يصل  الناتج  فى 
بين دول الشرق األوسط ودول شمال افريقيا فى ظل 
الظروف الحالية، وهو ما أكده خبراء صندوق النقد 
من  أفضل  أداء  المصرى  االقتصاد  لتحقيق  الدولى 
المتوقع على الرغم من التداعيات السلبية التى القتها 
العالم، باإلضافة على  جائحة كورونا على كافة دول 
التأكيد على ابرز األسباب الرئيسية المؤدية لذلك فى 
توليفة اإلجراءات االحترازية والتنشيطية االستباقية 
لدعم  المصرية  الحكومة  أجــهــزة  بها  قامت  التى 
القطاعات  القطاع  ومــبــادرات  النقدية،  السياسات 
كالقطاع  تـــضـــررًا  ــر  ــث األك المختلفة  االقــتــصــاديــة 
السياحى. وسيساعد الحصول على هذه المساعدات 
أيضا فى تأمين موارد الدولة من النقد األجنبى فى 
المصرى  المجتمع  الحالية وحماية فئات  ظل األزمة 
األكثر تضررًا، كما انه سيساعد فى التحوط من أى 
تأثيرات سلبية قد تعوق قدرة االقتصاد المصرى على 

التعافى وتالفى أية أزمات أكبر فى المستقبل.
المساعدات  هــذه  على  الحصول  أن  إلــى  وأشــار 
فى  األجانب  المستثمرين  قرارات  من  سيدعم عددا 
المصرى  باالقتصاد  االستثمارات  من  المزيد  ضخ 
نتيجة ثقة المؤسسات الدولية فى االقتصاد المصرى 
باإلضافة أيضا لتثبيت التصنيف االئتمانى المصرى 
ظل  فــى  االئتمانى  التصنيف  مؤسسات  كــافــة  مــن 
الدعم  تقديم  ظل  فى  أنه  إلى  الفًتا  الحالية،  األزمة 
الزراعى  كالقطاع  االقتصادية  القطاعات  للعديد من 
والسمكى  الداجنى  واإلنتاج  والمقاوالت  والصناعى 
فمن المتوقع ان تقوم بالمساهمة المباشرة والحقيقية 
فى االقتصاد المصرى لخفض فاتورة االقتراض من 
المؤسسات الدولية وخفض أعباء الديون والتى تمثل 

جزءا كبيرا من نفقات الموازنة العامة المصرية.

هشام توفيق يصفى »الدلتا لألسمدة« باملستندات..
إلقامة كمباوند سكنى!

N هالة عبد اللطيف

املــــــــوازنة
تئــــــــن

حتت أعباء الديون

معيط

هشام توفيق
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وهمى للتدخل الحكومى
برئاسة  اإلســمــاعــيــلــى  نـــادى  فــســخ 
الغينى  مــع  تــعــاقــده  عثمان  إبــراهــيــم 
بيكيتى سيلفا بالتراضى خالل الساعات 
األخيرة رغم تواجده فى القائمة األولى. 
وعقد مسئولو الدراويش جلسة مع وكيل 
الالعب فى الساعات املاضية مت االتفاق 
وحــصــول  الــتــعــاقــد  فــســخ  عــلــى  فيها 
الالعب على مبلغ 35 الف دوالر باقى 
على  بناء  ذلــك  ــاء  وج مستحقاته 
رغبة اجلهاز الفنى للفريق بقيادة 

ريكاردو.

رفض مجلس إدارة نادى طالئع اجليش 
رحيل محمد بسام حارس مرمى الفريق 
بعض  تلقى  بعدما  الــقــدم  لــكــرة  األول 
أندية  من  املاضية  الفترة  خالل  العروض 
اجلهاز  ورفض  املمتاز  املصرى  الدورى  فى 
رحيل  اجلــيــش  طــالئــع  لفريق  الفنى 
القوام  ضمن  من  أنه  خاصة  ــارس،  احل
ميكن  وال  األول  للفريق  األســاســى 

التفريط به فى الوقت احلالى.

ــاد الــكــرة  ــاحت كــشــف مــصــدر مــســئــول ب
القدم  لكرة  الدولى  حقيقة خطاب االحتاد 
احلكومى  التدخل  عــن  لالستفسار  فيفا 
وجتميد مجلس إدارة الزمالك. وقال املصدر 
هذا  فــى  خــطــابــات  أى  يــرســل  لــم  فيفا  إن 
الشأن واللوائح ال متنع من األساس التدخل 
املالية.  املخالفات  ــاالت  ح فــى  احلكومى 
حاليا  تقوده  الزمالك  أن  بالذكر  اجلدير 
أحمد  املستشار  برئاسة  مؤقتة  جلنة 
جلنة  بــدورهــا  عينت  والــتــى  البكرى 
للكرة تضم أمين يونس وأشرف قاسم 

وعبد احلليم على.

الجيش يرفض رحيل بسام
طالئعاإلسماعيلى
يفسخ تعاقده مع سيلفا

معروف يوسف يضع شرطًا 
بعقده مع البنك األهلى

إنبى يؤجل ارتداء العب النجوم القميص األحمر

كواليس إيقاف العب بيراميدز بسبب 
تعاطيه املنشطات

التراجع عن ضم الشيخ يكشف اخلالف
 بني جلنة الكرة ورئيس الزمالك

مصير غامض النتخابات اجلبالية 

وضع النيجيرى معروف يوسف، العب وسط الفريق األول لكرة 
القدم بنادى الزمالك، والذى انضم اليوم لنادى البنك األهلى لمدة 
موسمين شرًطا فى عقده يمنحه أحقية العودة لفريق الزمالك فى 

مقابل  مجددا  ضمه  فى  األبيض  الفريق  حاجة  حالة 
استغنى عن  الزمالك  وكان  دوالر.  ألف  سداد ٣٠٠ 

تواجد  عــدم  بسبب  األخــيــرة  الفترة  فى  الالعب 
كل  قيد  بعد  األجانب  الالعبين  بقائمة  له  مكان 
المثلوثى  وحمزة  فرجانى ساسى  التونسيين  من 
ومحمد  شرقى  بــن  أشــرف  المغربى  والــثــالثــى 

أوناجم وحميد أحداد.

كشفت مصادر داخل النادى األهلى أن 
ضم  فكرة  تأجيل  قررت  التخطيط  لجنة 
الشتوية  االنتقاالت  فترة  إلى  فــؤاد  كريم 
المقبلة، وأنه سيتم إعادة المفاوضات مع 
معارا  يلعـب  حيث  النجوم،  األصلى  ناديه 
الجديد.  الموسم  نهاية  حتى  إنبى  لنادى 
فى  التعاقدات  مدير  توفيق  أمير  وتوصل 
الطويلة  اتفاق مع محمد  إلى  وقت سابق 
رئيس النجوم على ضم كريم فؤاد مقابل 
فى  تكمن  ــة  األزمـ لكن  جنيه  مليون   11
يريد ضم  كــان  ــذى  ال إنبى  ــادى  ن رغبات 
عدد من العبى األهلى على سبيل اإلعارة 

حيث كان يرغب فى تجديد إعارة محمد 
التخطيط  لجنة  لكن  آخر  لموسم  شريف 
بعودته وسيقوم أعضاء  رفضت وتمسكت 
تجربة  بتقييم  باألهلى  التخطيط  لجنة 
هانى  محمد  مــع  بيكهام  رمــضــان  أحمد 
موقف  وكذلك  األيمن  الظهير  مركز  فى 
الــصــاعــديــن فـــارس طـــارق وأحــمــد سيد 
عبدالنبى وفى حالة الحاجة لجهود كريم 
فؤاد سيتم إعادة فتح الملف من جديد مع 
نادى النجوم ومحاولة إقناع إنبى بالتنازل 
عن الالعب فى الميركاتو الشتوى والذى 

سيكون فى شهر فبراير المقبل.

من جانبه قال عبدالناصر محمد، مدير 
الكرة بنادى إنبى، إن صفقة انتقال كريم 
خاصة  األهلى  النادى  صفوف  إلى  فــؤاد 
بالتفاوض مع نجوم المستقبل ألن الالعب 
نفرط  »لن  وأكد  النجوم،  نادى  من  إعــارة 
القادم  الموسم  لألهلى  فــؤاد  كريم  فــى 
كانت  مهما  إعارته  باستمرار  ومتمسكين 
المادية  الناحية  نركز على  اإلغراءات وال 
الفنية  الناحية  على  نــركــز  ولــكــن  فقط 
الفريق  فى صفوف  قوى  بديل  يوجد  وال 

لالعب حال رحيله«.

إيقاف  تفاصيل  بيراميدز، عن  لنادى  الرياضى  المدير  كشف هانى سعيد، 
صانع األلعاب إبراهيم حسن خالل الفترة الماضية وعدم قيده فى قائمة الفريق 
خالل الموسم الجديد. وأوضح أن إبراهيم حسن تم اختياره للخضوع لكشف 
المنشطات فى مباراة نصف نهائى كأس الكونفيدرالية اإلفريقية أمام حوريا 

كوناكرى الغينى، وبعد أيام تم إخطار النادى عن طريق االتحاد اإلفريقى 
بشأنه  استماع  جلسة  تحديد  لحين  الالعب  بإيقاف  كاف  القدم  لكرة 

حيث إن اإلجراء االعتيادى هو إيقاف الالعب ٣ أشهر لحين تحديد 
جلسة االستماع وتقديم أدلة ومستندات، مشيرا إلى أن الالعب أقر 
بأنه كان يحصل على بعض األدوية العالجية دون استشارة طبيب 
النادى خالل الفترة الماضية. وشدد على أنه بعد تبين حسن نية 
طبى  كإجراء  العالج  بغرض  األدويــة  على  وأنــه حصل  الالعب 
والخطأ أنه لم يراجع طبيب الفريق فى األمر فإن النادى قرر 
الوقوف بجانبه وتقدم بالتماس لالتحاد األفريقى لكرة القدم 
الكاف  جانب  من  رفعه  وتــم  الالعب  ضد  العقوبة  لمراجعة 
محامى  تكليف  مع  المنشطات  لمكافحة  الدولية  للمنظمة 
لمتابعة  القضايا  من  النوع  هــذا  فى  متخصص  سويسرى 
القضية والدفاع عن الالعب فى الجلسة التى تحدد لها يوم 

٦ ديسمبر الجارى.
وأوضح هانى سعيد أن الدكتور مصطفى المنيرى، رئيس 
الجهاز الطبى لنادى بيراميدز، أعد ملفا طبيا شامال عن 

الالعب واألدوية التى حصل عليها بغرض العالج وما يفيد أن 
المادة التى ظهرت بنتيجة التحليل هى مادة من الدواء العالجى 

المنظمة  إلــى  لتقديمه  ــك  وذل كمنشطات  الالعب  يتعاطاها  ولــم 
الدولية لمكافحة المنشطات خالل الجلسة لدعم موقف الالعب ثقة 

أو  منشطات  ألى  يوما  يلجأ  لم  وأنه  التزامه  ومدى  إبراهيم حسن  فى 
عوامل مساعدة، وكل ما حدث أنه حصل على أدوية عالجية دون مراجعة 
أن  النادى فى  ويأمل  العالم  كافة مالعب  أمر يحدث فى  الطبيب وهو 
الالعب  مع  الرأفة  بعين  المنشطات  لمكافحة  الدولية  المنظمة  تتعامل 
ومراجعة سجله وتاريخه النظيف وإعادة النظر فى العقوبة ورفعها فى 

أقرب فرصة ممكنة.

تراجع نادى الزمالك عن التعاقد مع أحمد 
الشيخ العب األهلى السابق، وكان األهلى قد 
بين  بالتراضى  الشيخ  مع  التعاقد  فسخ  أعلن 
بالالعب  الخاص  االستغناء  وتسليم  الطرفين 
للفريق  ــيــة  األول القائمة  مــن  اســمــه  رفــع  مــع 
األحمر، مما جعل الالعب يدخل فى مفاوضات 
مع مسئولى لجنة الكرة بالزمالك برئاسة أيمن 
يونس ويوقع على عقد مدته ٣ مواسم ويتخطى 
الكشف الطبى لكن رئيس اللجنة المؤقتة التى 
رفض  البكرى  أحمد  المستشار  النادى  تدير 
الالعب حفاظا على مبادئ  التعاقد مع  اتمام 
الالعب  هاجم  بعدما  خاصة  وقيمه،  النادى 
الزمالك أكثر من مرة قبل ذلك وهو ما يمثل 

الجديدة  الزمالك  نادى  إدارة  بين  أول خالف 
الكرة  ولجنة  البكرى  أحمد  المستشار  بقيادة 
رفضت  حيث  يونس  ايمن  برئاسة  النادى  فى 
اللجنة المعينة الدارة الزمالك قرار لجنة الكرة 
بالتعاقد مع أحمد الشيخ عقب استغناء األهلى 
عنه، وذلك بعد تعاقد لجنة الكرة بشكل رسمى 
أن  إال  الماضية  الساعات  خالل  الالعب  مع 
الالعب  المعينة رفضت بداعى هجوم  اللجنة 
األهلى  فى  العبا  كان  أن  وقت  الزمالك  على 
الخالف  ليشتعل  الزمالك  نادى  وسخريته من 
تمسكت  التى  النادى  وإدارة  الكرة  لجنة  بين 
العب  أنه  رغم  الالعب  ضم  ورفضت  برأيها 

حر بال ناد.

أكد مصدر مسئول باتحاد الكرة أن مصير 
قرار  بعد  غامًضا  أصبح  الجبالية  انتخابات 
وزارة الشباب والرياضة منع انعقاد الجمعيات 
المقبلة؛  الفترة  الرياضية  للهيئات  العمومية 
المصدر  وقــال  كورونا،  فيروس  انتشار  لمنع 
انتخابات  إلجراء  يستعد  كان  الكرة  اتحاد  إن 

مجلسه الجديد فى يناير المقبل إال أن قرار 
السائد فى  الغموض هو  الرياضة جعل  وزارة 
هذا األمر موضًحا أن االتحاد سيخطر االتحاد 
الدولى لكرة القدم فيفا بقرار وزارة الرياضة 
لحسم الموقف النهائى لالنتخابات خالل أيام 

قليلة.

األهلى يحقق الثالثية التاريخية
كتيبة موسيمانى رفضت التفريط فى 

الكأس.. ورجال العشرى قدموا مستوى متميًزا
نجح األهــلــى فــى إضــافــة إنــجــاز جديد 
توج  بعدما  إنــجــازاتــه  سلسلة  إلــى  يضاف 
تاريخ  الثانية فى  للمرة  التاريخية  بالثالثية 
طالئع  على  الــفــوز  عقب  وذلـــك  الــنــادى، 
بعدما  مصر  كأس  بلقب  والتتويج  الجيش 
الممتاز  الــدورى  بطولة  بلقب  األهلى  فــاز 
قبل 7 جوالت من نهاية الموسم بعدما أنهى 
البطولة وفى جعبته 89 نقطة قبل أن يتوج 
بدورى أبطال إفريقيا على حساب الزمالك 
النهائية  المباراة  فى   1-2 عليه  فاز  بعدما 
بكأس مصر  بتتويجه  مؤخرا  الثالثية  وأتم 
على حساب طالئع الجيش رغم أن الفريق 
قوًيّا  ا  نــّدً وكــان  مميزة  مباراة  قدم  األخير 
له  تبتسم  لم  الترجيح  ركالت  لكن  لألهلى 
وتعد تلك هى المرة الثانية فى تاريخ النادى 
التى يتوج خاللها الفريق بالثالثية التاريخية 
فى  اإلنــجــاز  هــذا  تحقيق  له  سبق  أن  بعد 
ــدورى  ــ ال بــلــقــب  ــاز  فـ ــام 2٠٠٦ عــنــدمــا  عـ
ــدورى  ب وفـــاز  نقطة   72 برصيد  الممتاز 
الصفاقسى  حساب  على  إفريقيا  أبطال 
حساب  على  مصر  كــأس  وبلقب  التونسى 
فريقى  مع  بذلك  األهلى  وتساوى  الزمالك 
األلمانى  ميونيخ  وبايرن  اإلسبانى  برشلونة 
التاريخية مرتين فى  الثالثية  اللذين حققا 
فى  برشلونة  حققها  إذ  أيضا،  مسيرتيهما 
البايرن  حققها  بينما  و2٠15   2٠٠9 عامى 

فى عامى 2٠1٣ و2٠2٠.

للفريق  الفنى  المدير  موسيمانى،  بيتسو  أعــرب 
األول لكرة القدم بالنادى األهلى، عن سعادته  الكبيرة 
بعد فوز الفريق على طالئع الجيش بركالت الترجيح 
والتتويج ببطولة كأس مصر  ليجمع الفريق بين الثالثية 
هذا الموسم دورى وكأس مصر ودورى أبطال إفريقيا. 
بد  ال  جدا  مهمون  أشخاص  هناك  موسيمانى:  وقال 
محمود  الخطيب،  مقدمتهم  فى  الشكر  لهم  أوجه  أن 
رئيس النادى، ومجلس اإلدارة، الذى منحنى الفرصة 
لقيادة الفريق ثم الالعبون الذين  يصنعون الفارق دائما 
باإلضافة  الشكر  لكل  لهم  هؤالء  تأكيد  بكل  وعائلتى 
الفنى:  المدير  وأضاف  المعاون.  الجهاز  إلى  بالطبع 
فى جنوب  داونــز  فريق صن  مع  موجودا  كنت  عندما 

إفريقيا خرجنا من  بطولة دورى أبطال إفريقيا ولكن 
بها  أتوج  حتى  البطولة  إلى  جديد  من  أعادنى  القدر 
أمامه  األهلى  أن  على  موسيمانى  وشدد  األهلى،  مع 
بطولتان مقبلتان وال بد أن يكافح ويقاتل للتتويج بهما 
وأنه سوف يبحث عن ذلك بكل قوة وأوضح أن فريق 
طالئع الحيش فريق جيد وقدم مباراة جيدة ولكن فى 

النهاية  حقق األهلى الفوز فى المباراة وتوج باللقب.
هــؤالء  تــصــريــحــاتــه:  موسيمانى  بيتسو  واخــتــتــم 
ووائــل  أبوتريكة  جيل  منذ  التاريخ  يكتبون  الالعبون 
األهلى.  مع  بالوجود  جــدا  سعيد  جمعة  وزمالئهم. 
وأتــمــنــى أن أحــقــق الــمــزيــد مــن الــبــطــوالت وإســعــاد 

 الجماهير الداعمة للفريق. 

الــشــنــاوى،  محمد  أعـــرب 
سعادته  عن  األهــلــى،  كابتن 
بالتتويج ببطولة كأس مصر 
الليلة للمرة الـ٣7 فى تاريخ 
موجًها  الــحــمــراء  القلعة 
إدارة  مجلس  إلى  الشكر 
والجهاز  األهلى  الــنــادى 
الفنى والالعبين وجماهير 
غالية  »بطولة  قائال  الفريق 
نجحنا فى تحقيقها ونعد جماهير األهلى بمزيد من 
فى  مهمة  ثالثية  وحققنا  المقبلة  الفترة  البطوالت 
رحلتنا مع األهلى بعد التتويج بالدورى ودورى أبطال 

إفريقيا وكأس مصر وبالطبع سنقاتل من أجل تحقيق 
كل  »وضعنا  وتابع  مستقبال«.  البطوالت  من  المزيد 
جيدا  ندرك  وكنا  الطالئع  مباراة  فى  السيناريوهات 
الجزاء  ركالت  إلى  الوصول  إلى  يتطلع  المنافس  أن 
من  بالمباراة  الفوز  فى  كبيرة  ثقة  لدينا  كانت  ولكن 
أجل التتويج باللقب لكن سنغلق صفحة التتويج بكأس 
مصر ونبدأ على الفور فى االستعداد للدورى الجديد 
من أجل السعى للحفاظ عليه أيضا الموسم المقبل«. 
نهاية  إلى جماهير األهلى فى  الشناوى رسالة  ووجه 
حديثه مؤكدا أن دعمهم للفريق ومساندتهم المستمرة 
التى  والبطوالت  االنتصارات  فى  السر  كلمة  تبقى 

تحققت مؤكدا سعى الجميع إلسعادهم.

أن  الجيش،  طالئع  العب  محارب،  اســالم  أكد 
نهائى  فى  األهلى  أمــام  طيبة  مباراة  قــدم  فريقه 
كأس مصر رغم الخسارة بركالت الترجيح. وقال 
محارب إن المدير الفنى لفريقه طارق العشرى منح 
الالعبين تعليمات مكنتهم من السيطرة والحد من 
تخلى  التوفيق  »لكن  األهلى  النادى  العبى  خطورة 
عنا فى ركالت الترجيح لكن نجهز مفاجأة لألهلى 

فى السوبر المحلى«.

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة باألهلى، أن 
تحقيق لقب كأس مصر كان مهّما للغاية خاصة أن 
التتويج األخير بها كان فى عام 2٠17، مشيرا إلى أن 
الفريق تفوق بشكل كبير هذا الموسم رقميا بعدما 
نجح فى حصد الثالثية ويضيف بطولة الكأس بعد 
كفاح وماراثون كبير يعبر عن شخصية األهلى. وقال 
عبد الحفيظ إن مباريات كرة القدم دائما يكون فيها 
درًسا  كانت  الجيش  ومباراة طالئع  دروس جديدة، 
جديًدا لالعبى األهلى، مؤكدا أن الفريق قدم مباراة 
جيدة ونجح فى تحقيق لقب كأس مصر. وأضاف 
للبطوالت  قــوة  بكل  االستعداد  سيبدأ  الفريق  أن 
المقبلة التى ستكون فيها المنافسة صعبة، مشيدا 
أن  وأوضــح  الفريق.  فى  العــب  من  أكثر  بمستوى 
الجيدة  العناصر  من  كهربا  المنعم  عبد  محمود 
وهو إضافة كبيرة للفريق مؤكدا ثقته فى إمكاناته 
األهلى  تشكيلة  فى  فعاال  وسيكون عنصرا  الكبيرة 

خالل الموسم الجديد.

بيتسو: اجليل احلالى لألهلى
 يسعى لتكرار إجنازات جيل جمعة وتريكة

محارب: جنهز مفاجأة لألهلى
 فى السوبر املصرى

عبد احلفيظ: شخصية األهلى 
حسمت البطولة

الشناوى يكشف سيناريوهات نهائى الكأس

يونسالمستشار البكرى

معروف

الشناوى

كريم فؤاد

عبد الحفيظ

موسيمانى
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مى عمر

فى  األخيرة  مشاهدها  عمر  مى  الفنانة  تصور 
جتمع  والتى  زايد،  الشيخ  مبدينة  »لؤلؤ«،  مسلسلها 

بينها وبني
حيث  الــنــجــوم،  مــن  وأخـــرون  زاهـــر  الفنانأحمد 
ومكساج  مونتاج  فى  السالم  عبد  محمد  املخرج  بدأ 
دور  مى   جتسد  حيث  املسلسل  من  األولــى  احللقات 
مطربة صاعدة تبحث عن النجومية، وهو من تأليف 

محمد مهران. 
حلقة،   40 فى  »لــؤلــؤ«  مسلسل  أحــداث  وتــدور 
والفنان  عمر  مى  بجانب  بطولته  فى  ويشارك 
نرمينالفقى،  بــدر،  جنالء  من  كل  زاهــر،  أحمد 
سلوى  كرم،  هيدى  إدوارد،  الشرنوبى،  محمد 
وعدد  هيكل  حمدى  ــادة،  زي عماد  عثمان، 

آخر من الفنانني.
مى  جتسد  املسلسل  أحداث  وخالل 

إحدى  فى  وتعمل  مطربة  دور 
الــكــبــاريــهــات، 

تنتهى من تصوير »لؤلؤ« 
النجم حكيم أحدث أغنياته بعنوان  طرح 
على  الرسمية  قناته  عبر  الطقس«  »أخبار 
من  لألغنية  حكيم  وروج  »يــوتــيــوب«،  موقع 
خالل مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي على 
موقع التواصل اإلجتماعي »فيسبوك«، معلقًا: 
أخـبـار  اجلديدة  اغنيتى  النهاردة  »اسمعوا 
الـطـقـس على اليوتيوب »، وأظهرت موسيقى 
لكالكسات  حكيم  اســتــخــدام  األغــنــيــة، 

السيارات بطريقة جديدة.
ــار  ــب ــاون حــكــيــم يف أغــنــيــة »أخ ــعـ وتـ
صالح  الغنائي  الشاعر  مع  الطقس« 
واملوزع  فاروق،  واملحلن هانى  مندى، 

املوسيقي زيزو فاروق.

تشارك يسرا بطولة مسلسلها
فى  عديدة  مفاجآت  عن  العدل،  جمال  املنتج  كشف 
مسلسل النجمة الكبيرة يسرا، واملقرر طرحه فى موسم 
دراما رمضان املقبل، حيث أكد انضمام النجمة اللبنانية 
إنتاج العدل اجلروب مبشاركة  هيفاء للعمل، والعمل من 

املتحدة للخدمات اإلعالمية.
واملسلسل من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد 
ويعد  املسلسل،  عمل  فريق  باقى  اختيار  وجاٍر  العزيز، 
عبد  سامح  للمخرج  الثانى  التعاون  هو  املسلسل  هذا 
يف  تعاونهما  بعد  يسرا  الكبيرة  النجمة  مع  العزيز 
موسم  فى  ُعــرض  الــذى  عهد«،  »خيانة  مسلسل 

رمضان املاضى.
باقي  كتابة  عادل  أحمد  املؤلف  ويواصل 
عبد  سامح  املخرج  ووافــق  العمل،  حلقات 
للعام  يسرا  مــع  العمل  على  العزيز 

الــتــانــي عــلــى الــتــوالــي، 

مفاجأة.. هيفاءحكيم
يطرح أغنية »اخبار الطقس« 

www.alnaharegypt.com
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نجحت إيناس عبدالدايم
جاء نجاح الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائى 

الدولى، التى تقام فعالياتها بدار االوبرا المصرية وسينما 
الزمالك وأديون وغيرها من قاعات العرض السينمائية.. 
ليثبت نجاح الدكتورة إيناس عبدالدايم فى استضافة أهم 

األحداث الثقافية والفنية في مصر..
 وترصد »النهار« فعاليات المهرجان فى سطور.

مئوية فيللينى تثير اهتمامات جمهور المهرجان
مسبوق  وغير  كبيرا  نجاحا  فيللينى  معرض  افتتاح  حقق   
االحتفال  المهرجان  ويــواصــل  المهرجان،  فعاليات  ضمن 

بـ»فيللينى« 
فــى  أول  بــــعــــرض 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
للفيلم الوثائقى »أرواح فيللينى«، من إخراج 

أنسيلما ديل أوليو، من إنتاج إيطاليا وفرنسا وبلجيكا.
فيلم »حظر تجوال« يسبب أزمة إلدارة المهرجان

تعرضت ادارة مهرجان القاهرة ألزمة بسبب بيع كل تذاكر 
عرض فيلم »حظر تجوال«، حيث تم تسريب الدعوات للنجوم 
اضطر  ما  مقاعد  اى  يجد  لم  الجمهور  وبالتالى  المدعوين، 
المهرجان القامة عرض ثالث للفيلم دون حضور ابطاله، من 
خليل  وامينة  على  احمد  مجدى  واحمد  شاهين  الهام  بطولة 

اخراج وتأليف امير رمسيس.
أبناء الفنانين موضة الفعاليات

اصطحب عدد من النجوم ابناءهم ضمن فعاليات المهرجان 
اصطحاب  موضة  الحالية  الــدورة  على  لتسيطر  المختلفة، 

الفنانين ومن بينهم ابنة منى زكى واحمد حلمى "لى لى" وابنة 
رانيا يوسف وابناء اسر ياسين وبنات نيللى كريم، وابناء فراس 
الفعاليات  وكذلك  االفتتاح  لحضور  شيحا  هنا  وابنة  ابراهيم 
االوبــرا رغم صغر سنهم غير  دار  الجمهور فى  مع  والتواجد 

مسموح لها بحضور االفالم فى المهرجان.
مخرجة فيلم "عاش يا كابتن" تدعو الجمهور 

لحضوره
عبرت مى زايد، مخرجة الفيلم التسجيلى "عاش يا كابتن"، 
عن سعادتها بالمشاركة فى المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة 
السينمائى الدولى فى دورته الـ42، موضحة أنها تعتبر الفيلم 
بشكل عام توثيًقا لمشوار المرأة المصرية من خالل بطوالت 

مختلفة وشخصيات قوية مختلفة.
لدورها،  وتقديرا  للمرأة،  انتصارا  الفيلم  "أعتبر  وقالت: 
يمكن  لى  بالنسبة  بـل  الرئيسى،  المحرك  هـذا  يكن  لم  ولكـن 
القول إن بطالت الفيلم مثل زبيبة، ونهلة، وعصمت، وكل البنات 
فى الفيلم ملهمات كأشخاص قبـل أن يكّن سيدات حتى كابتن 

رمضان الـذى ظـل 20 سـنة مدربا للبنات ملهـم لنـا، الحكايـة 
معها،  تتفاعل  أن  ممكـن  الناس  كل  مبهرة،  كانت  مجملها  فى 
وأنا أحـب مشـاهدة أفـالم بها شخصيات نسائية قوية، وأعمل 
أفـالم عـن سيدات قويات وزبيبة والبنات مبهرين فى حلمهـم 
الذى يكسر كل التوقعات، ويثابـروا حتى تحقيقه، وتأثيـره ليـس 

على السيدات فقط بل المرأة والرجل أيضا".
مدير مسابقة أسبوع النقاد يضاعف جوائزها

مسابقة  مدير  عبدالفتاح،  أسامة  السينمائى  الناقد  قال 
باألساس  للشباب  قسم  المسابقة  إن  الدولى،  النقاد  أسبوع 
لمخرجيها،  الثانية  أو  األولــى  لألعمال  مخصصة  باعتبارها 
ودورها تشجيع المواهب الجديدة التى يتم ضخها فى صناعة 
السينما، ليكون مهرجان القاهرة شاهدا على بداياتهم.. كما 
أن موضوعات األفالم المشاركة هذا العام- وعددها سبعة من 

سبع دول وأربع قارات عن الشباب وقضاياهم ومشكالتهم.
قضية  تتناول  أفــالم  ثالثة  هناك  أن  "عبدالفتاح"  وأوضــح 
األول  والــشــبــاب:  للمراهقة  الطفولة  مــن  التحول  أو  البلوغ 

يــدور حــول حلم العب  الــذى  )ذهـــب(،  الهولندى 
فى  الذهبية  الميدالية  على  بالحصول  شاب  جمباز 

األلعاب األوليمبية، والمشاعر الجديدة التى تطرأ عليه 
عندما يقابل معالجة نفسية شابة، مما يغير نظرته تجاه 

كل شىء.
بحس  يتابع  الــذى  بغداد(،  )اسمى  البرازيلى  هو  والثانى 
مرهف ومهارة تقنية واضحة مشاعر وتحوالت فتاة فى السابعة 
عشرة تمارس التزلج مع أصدقائها الذكور وتعيش حياة غير 
عادية مع أسرتها وأصدقاء والدتها إلى أن تتغير حياتها عندما 

تقابل من يشاركنها هوايتها من الفتيات.
أما الثالث، فهو المكسيكى )الصيف األبيض(، الذى يغوص 
تأتى  عندما  بالكامل  حياته  تتغير  وحيد  مراهق  أعماق  فى 
والدته، التى يرتبط بها بشكل خاص جدا ووثيق ألنه ال يملك 
ثالوثا  الفيلم  ليقدم  ليعيش معهما،  الجديد  سواها، بصديقها 
وابن  أم  من  يتكون  حيث  الشاشة،  على  تقليدى  غير  دراميا 

وعشيق.

أوضح رئيس مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، 
للفنان  المهرجان  تكريم  عدم  سبب  حفظى،  محمد 
والمقامة  الـــ42،  دورته  فى  ياسين،  محمود  الراحل، 

حاليا فى دار األوبرا المصرية.
وقال حفظى فى ندوة »مئوية فيللينى« بالمهرجان 
كان  وإنــمــا  ياسين،  محمود  تجاهل  يقصد  لــم  ــه  إن
المقصود هو عدم تقليد مهرجان الجونة السينمائى 

فى تكريم فنانين راحلين.
السينمائى  القاهرة  »مهرجان  أن  ليؤكد  عاد  ثم 
الدولى لم ينته بعد، وعدم تكريم محمود ياسين فى 

حفل االفتتاح ال يعنى عدم تكريمه فى المهرجان«.
غضبها  عــن  عبرت  ياسين  محمود  أســرة  كانت 
واستنكارها لعدم تكريم مهرجان القاهرة السينمائى 
الدولى لمشواره الفنى بعد رحيله، والذى مر 40 يوما 

على وفاته.
ياسين،  محمود  زوجــة  شهيرة،  الفنانة  واعتبرت 
أن عدم تكريم المهرجان له »سقطة كبيرة«، بحسب 
ا  استثنائّيً نجًما  كــان  زوجــهــا  أن  وأكـــدت  تعبيرها، 

بشهادة الجميع.
عمرو  السيناريست  ــراحــل،  ال نجل  كتب  بينما 
»فيسبوك:  موقع  على  حسابه  عبر  ياسين،  محمود 
محمود  قيمة  الحالية  المهرجان  إدارة  تعلم  ال  »قد 
ما  قدم  الذى  روادهــا  أحد  وأنه  السينمائية،  ياسين 
يقارب الـ170 فيلما، وعليه يفترض عندما يرحل عن 
دنيانا قبل انطالق المهرجان ببضعة أسابيع أن نرى 
أيقونات  أحد  لرحيل  ما  إشارة  ما..  شيئًا  باالفتتاح 
السينما المصرية والعربية.. ولكن البعض يبدو وكأنه 
ال يعلم.. أو ال يعرف.. أو غير مهتم أو غير مدرك.. 

أو أى حاجة«.
فى  محفور  ياسين  محمود  اســم  »عموًما  وتابع: 
وجب  ولــكــن  للسينما..  محب  كــل  ــدان  ووجــ ــرة  ذاكـ
التعقيب على هذا األمر بعد أن أثير من خالل محبيه 
جناته..  فسيح  وأسكنه  الوالد  الله  رحم  وجمهوره.. 

آمين«.
الفنان  ابنة  ياسين،  محمود  رانــيــا  الفنانة  أمــا 
»نحن  »فيسبوك:  فكتبت عبر حسابها على  الراحل، 
التكريم، ووالدى تكرم مرتين من  ال يفرق معنا هذا 
مع  يفرق  األمر  ولكن  السينمائى،  القاهرة  مهرجان 
تكريم  الحلوة،  على مشاعركم  نشكركم  الناس جدا، 
شكرا  مهرجان،  ألى  إضافة  ياسين  محمود  النجم 
لمشاعركم جمهور محمود ياسين الكبير الذى حبكم 

له هو أهم وأكبر تكريم«.

أعربت الفنانة نجالء بدر عن 
اإليجابية  الفعل  بــردود  سعادتها 
من  أعــيــش"،  "الزم  حكاية  على 
أن  إلى  مشيرة  أنــا"،  "إال  مسلسل 
ردود الفعل فاقت توقعاتها بكثير.

الحكاية كانت  إن  وقالت نجالء 
مختلف،  بشكل  للظهور  فــرصــة 
خاصة أن الدور به تفاصيل كثيرة 
المعالجة  ليس فقط على مستوى 
ــع الـــذى  ــواقـ ــا الـ ــم ــة، إن ــيـ الـــدرامـ
بمصداقية  وشعرت  له  تحمست 
الــحــكــايــة وبــــدأت الــتــحــضــيــرات 

سريعا.
وأضافت أن هناك أدوارا تشعر 
اختالفها،  مــن  القلق  أو  بالخوف 
لم  أعــيــش"  "الزم  حكاية  فــى  لكن 
اإلطــالق،  ــر على  األم هــذا  يحدث 
جلسات  أثناء  حتى  بها  سعدت  بل 

التحضير.
بــدور  ظهرت  أنها  إلــى  ولفتت 
ــى ســن مبكرة  ــزوجــت ف ت ســيــدة 
وال  )جميلة عوض(،  ابنتها  لتنجب 
يوجد فرق سن كبير بينهما، مشيرة 
أحداث  فى  مرتين  تتزوج  أنها  إلى 
يقوم  والذى  األول  زوجها  الحكاية، 
منه  وتنجب  مغنية،  بــاســم  ــدوره  بـ
مشاهده  وتــكــون  ويتوفى  ابنتهما 
فالش باك، وبعد ذلك تتزوج نجالء 
بدر، ويقدم فراس سعيد دور الزوج 

الثانى بعد أن تكبر ابنتها.

بعدد  تهتم  أنها ال  إلــى  وأشــارت 
الذى  الــدور  مساحة  أو  المشاهد 
أن  يهمها  ولــكــن  بــتــقــديــمــه،  تــقــوم 
ومؤثر  ومهم  جيد  عمل  فــى  تكون 
ولــيــس مــجــرد الــبــطــولــة فــى عمل 
ليس  األمــر  فهذا  بالضعف،  يتسم 
على  عنها  يعبر  وال  بحساباتها 
ــدور األحــــداث حــول  ــ اإلطــــالق. وت
تكتشف  فــتــاة  وهــى  عــوض  جميلة 
المعاناة  بالبهاق وتبدأ فى  إصابتها 

مع المجتمع ومدى تقبله لها.
)الحكاية(  بطولة  فى  ويــشــارك 
أنــور،  وخــالــد  خالد صــالــح،  أحمد 
وسلمى أبو ضيف، من تأليف نجالء 

الحدينى، وإخراج مريم أحمدى.
أنا(  )إال  مسلسل  أن  إلــى  يشار 
القصص  من  مجموعة  عن  عبارة 
ــدور  ت منها  قــصــة  كــل  المستقلة، 
وتسرد  حلقات،  عــدة  فى  أحداثها 
تلك القصص وقائع وأحداثا حقيقية 
لموضوعات  لتتعرض  معظمها؛  فى 
والمرأة  عامة  بصفة  المجتمع  تهم 
موضوعات  وتناولت  بصفة خاصة، 
مهمة مثل )الصمت الزوجى وطموح 
المرأة  ضد  والعنف  المرأة  وكفاح 

ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة(.
فى  المسلسل  ــداث  أحــ ــرت  وجـ
حكاية  حلقات   10 كــل  حلقة،   60
وأبطال  ومــخــرج  بمؤلف  منفصلة 

مختلفين.

ــت جــمــهــور الــقــاهــرة  حــالــة مــن الــحــب أصــاب
الكاتب  افتتاحه، بحضور  منذ  الدولى  السينمائى 
الموجودين  كل  غمر  الــذى  حامد،  وحيد  الكبير 
على  بدت  التى  الطيبة  بمشاعره  وأبكاهم  بحبه 
وجهه فور صعوده على المسرح، وكذلك فى الندوة 
ونالت  المهرجان  فعاليات  ضمن  اقيمت  التى 

حضورا غير مسبوق فى تاريخ المهرجان .
للغاية  الكبير وحيد حامد: سعيد  الكاتب  قال 
بالحب الذى شاهدته، ولمسته، واعتقد أننى كنت 
توجد  وال  اكتبها،  التى  للكلمة  اإلخــالص  شديد 
كلمة كتبتها إال واضع الناس الذين أعيش وسطهم 
أمام ناظرى، وأحمد الله ان ما فعلته رد لى وتم 

ترجمته فى الحب الشديد لى من قبلهم. 
ولم  قلمى،  بيتى من  كل قرش دخل  وأضــاف: 
أتكسب أى شىء على اإلطالق إال بجهد حقيقى، 
ولم أكن انتظر أى شىء من أحد، وإنما أنا بعت 
على  وأحــصــل  وســطــهــم  عــشــت  لــلــنــاس،  نفسى 
أى  بــدون  طرحها  وأعيد  داخلهم،  من  المشاكل 

حسابات.
عبد  لخالد  كلمة  أوجـــه  أن  ــد  »أريـ وأضـــاف: 

الجليل، رئيس الرقابة على المصنفات، أتمنى أن 
تفتح الشبابيك قليال حتى يتنفس الناس، أرجوكم: 

فكوها شوية.” 
وقال: »أريد أن أنصح الكُتاب بضرورة التحايل 
تافه  مشهد  إقحام  أتعمد  فكنت  الرقابة،  على 
مشهد  مثل  الرقابة،  على  المعروض  بالسيناريو 
القبيل، وأتصارع عليه مع  قبلة أو شىء من هذا 
الرقباء، حتى ينشغلوا به وتمر المشاهد األصعب 

على خير”. وقال ضاحكا: »كشفت لكم سرى، فأنا 
فى نهاية العمر، وال أظن أننى سأكتب كثيرا«. 

كنت  فيها:  قــال  كلمة  الكبير  الكاتب  ووجــه 
لكن  االفــتــتــاح،  حفل  فــى  ألقولها  كلمة  أعـــددت 
واألجــواء  بالمسرح  وانبهرت  األضــواء  خطفتنى 
فى  كبير  بشكل  ساهموا  ناس  أشكر  أن  فنسيت 
صناعة نجوميتى، فى مقدمتهم الفنان عادل إمام 
شاهين  وإلهام  عبدالعزيز  ومحمود  زكى  وأحمد 

وليلى علوى التى أذكر لها كيف وقفت بجوارى فى 
مسلسل العائلة، وقبلت لعب الدور الذى رفضته 
أكثر من فنانة خوًفا على حياتها لكنها غامرت، 

ولم تخش تهديدات اإلرهابيين«.
من  مــجــمــوعــة  أشــكــر  أن  »وأود  وتـــابـــع: 
المخرجين، منهم تامر محسن ومحمد ياسين 
الذى  المخرجين  أكثر  وابنى  على،  ومحمد 

أشعر بخوف منه، وأنا أعمل معه.”
»إيقاع الزمن تغير والبد من فهم مفرداته، 
لألسف  لكن  وعقباته،  مشاكله  له  جيل  وكل 

هذا الجيل يعانى من حالة استهتار شديد.”
قــراءة  على  حريصين  قديما  »كنا  وتابع: 
األرض،  على  ملقاة  ورقــة  لو  حتى  شــىء  كل 
أما اآلن فال أحد يقرأ، وتسود حاليا الثقافة 
التواصل  مــواقــع  مــن  المستلهمة  السطحية 
االجتماعى، والشباب أصبح فى خطر، وأتمنى 

أن يعود الجميع لقراءة الكتاب من جديد«.
وختم كلمته: »أقسم بالله، أنا لم أتبن قضية 
أم  محقا  كنت  ســواء  بها  مقتنعا  كنت  ســواء 

مخطئا.”

دورة األحالم
بعروض  القاهرة  مدينة  تعيشها  خاصة  سينمائية  أجــواء 

التى  الدولى،  السينمائى  القاهرة  لمهرجان  الـ42  الــدورة 
تقام فعالياتها بدار االوبرا المصرية وسينما الزمالك 

وأديون وغيرها من قاعات العرض السينمائية.. 
فى  المهرجان  فعاليات  »النهار«  وترصد 

سطور.

مهرجان
42القاهرة السينمائى

بعد غضب أسرته.. مهرجان القاهرة يتراجع ويكرم محمود ياسني

نجالء بدر: وحيد حامد: انحزت للناس على حساب اجلماعة.. وعلى الرقابة »فكها شوية«
اتهام اجلمهور بجرأتى يضيف لى.. 

وأتناول قضايا املرأة فى »إال أنا«

N دينا دياب

فيلم »حظر جتوال« يسبب 
أزمة إلدارة املهرجان

نجالء بدر
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طارق املال: توازن أسعار البترول 
يحقق املنفعة جلميع األطراف

شـرشـر يفتتح أحـدث محـطة »متوين سيارات«
 بسـرس الليان بحـضور رئيس شـركـة بتـرومني

قام الكاتب الصحفى أسامة شرشر، رئيس 
النواب،  مجلس  وعضو  النهار  جريدة  تحرير 
مجلس  رئيس  واكــد،  سليم  المهندس  يرافقه 
عبد  السيد  والمحاسب  بترومين،  إدارة شركة 
عن  نيابة  الليان-  سرس  مدينة  رئيس  العال، 
ليمون  أبو  إبراهيم  اللواء  المحترم  المحافظ 
فيروس  مــن  العاجل  الشفاء  لــه  نتمنى  ــذى  ال
قسم  مــأمــور  ــوار  زيـ حسين  والعميد  كــورنــا- 
رئيس  شــرشــر  عـــادل  والعميد  الليان  ســرس 
شرشر  خيرى  واألستاذ  سمنود  مدينة  مجلس 
واألستاذ مديح شرشر واألستاذ سعيد الشتلة 
أبو  رمضان  والحاج  الفيشاوى  عمر  واألستاذ 
والنقيب  الجمال  سعد  واألســتــاذ  بركات  بكر 
أحمد الجنزورى والنقيب عمرو السيد شرشر 
من  ولفيف  المحامى  شرشر  أحمد  واألستاذ 
عائالت سرس الليان وشبابها، بافتتاح محطة 
األستاذ  لمالكها  شرشر  آل  ســيــارات  تموين 

يحيى شرشر.
عبدالعزيز  كريم  المهندس  االفتتاح  حضر 
مــديــر عـــام الــمــحــطــات بــشــركــة بــتــرومــيــن، 
والمهندس محمد أبو الحسن مدير عام الدعم 

الفنى، والمهندس إسماعيل على مدير الشحن، 
ومشرف المحطة األستاذ حمدى أحمد خالد. 
مجلس  رئيس  واكــد  سليم  المهندس  وعبر 
إدارة شركة بترومين عن سعادته بافتتاح أحدث 

الشركات  بترومين إحدى  تابعة لشركة  محطة 
سرس  مدينة  فى  البترول  بقطاع  االستثمارية 
الليان، مشيرا إلى أن المحطة مدعمة بأحدث 
على  الــســيــارات  تموين  ســوق  فــى  الماكينات 

مستوى الجمهورية، ومجهزة بكل االستعدادات 
خدمة  أفــضــل  لتقديم  والــفــنــيــة  اللوجستية 
الغاز  تشغيل  سيتم  قريبا  وأنـــه  للمستهلك، 

بالمحطة خدمة للمواطنين.

شرشر  و واكد وعبدالعال وزيوار ويحيى أثناء قص شريط االفتتاح

ما يجرى فى مصر ليس غيمة ربيع ومتضى
تراهم ال يريدون أن يصدقوا إلى متى سيبقون يعتبرون أن ما يجرى فى مصر غيمة 
ربيع وتمضى! لقد تغيرت مصر وأصبحت هناك دولة يحميها جيش قوى وشرطة تسهر 
على راحة الناس وأجهزة رقابية تطارد الفاسدين مهما احتموا بمنصابهم أو بأموالهم ولم 
يكتفوا بما حصلوا عليه من أموال نتيجة النصب واالحتيال، وكلما سرقوا قالت جيوبهم 

هل من مزيد على حساب الفقراء والشباب الذى يبحث عن فرصة عمل شريف؟! 
مطلوبة  الدولة  قوة  ولكن  ذلك  المؤكد  من  الفساد  تحارب  الدولة  إن  قائل  يقول  قد 
فى هذا المجال بالذات، فإذا كنا نهتم بنظافة اليد واألمانة فلماذا نخشى قوة محاربة 

الفساد؟!.
 ما زال كثير من الفاسدين والمتربصين والمتآمرين يتصرفون وكأن ما جرى فى مصر 
من مشروعات كبرى وقوة بنية المؤسسات المصرية وأجهزتها الرقابية هو غيمة ربيع 
وستمضى لكن الوقائع والمعطيات تثبت أن مصر خالل السنوات الماضية بعد انتخاب 
الناس والتفافهم حول  بتأييد  عبدالفتاح السيسى رئيًسا للدولة قد وقفت على قدميها 
الرئيس وكل يوم يمضى تزداد الدولة قوة وثباًتا فى مواجهة كافة المخاطر بل إن هذه 
الدولة قد عرفت طريقها– طريق البناء– االزدهار – النمو لصالح جموع الناس ولم يعد 

باإلمكان لكل الفاسدين والمتآمرين التصرف وكأن شيئا لم يكن. 
لم يعد باإلمكان التصرف كما كان يحدث فى الماضى، لقد دخلت مصر فى سباق 
ال عودة منه، فإلى متى يستمر المراهنون على الظروف التى يعيشها الوطن وعلى تبدل 
المعطيات والواقع؟! ومن يتابع التطورات التى تجرى اآلن فى مصر أو فى الوطن يتأكد 
أن الدولة المصرية تتابع كل شىء سواء كان كبيرا أو صغيرا وعيونها يقظة على كل خطوة 
سواء معها أو ضدها وما كان يصلح لمراحل ماضية لم يعد يصلح اآلن، وباإلشارة كل لبيب 
يفهم ما نقصد، وعلى الجميع أن يفهم ذلك وأن يتصرفوا على أن الدولة تقوم اآلن بوضع 
قواعد للمستقبل ومتاريس وحواجز قوية تحول بين أى فاسد وأى منصب سياسى كبير. 
إن حجم المخاطر والتآمر الذى يحيط بمصر لم يحدث من قبل، والالفت أن كل من 
يحاول النيل من الوطن تتكسر أهدافه ونواياه على قوة وصالبة الدولة المصرية، ورغم 
ذلك محاوالت النيل من الوطن مازالت مستمرة وتتلون بلون الحياة السياسية واالقتصادية 

التى نعيشها. 
الزعيم  نعانى منه اآلن من مؤامرات ومخاطر مع  وهذا ليس بجديد، فقد جرى ما 
الخالد جمال عبد الناصر ويتم تكراره اآلن مع الرئيس السيسى ولكن بالشكل المالئم 
أيام ناصر  التآمر األدوات هى نفس األدوات، كانت  التآمر نفس  بالعصر الذى نعيشه، 
اإلذاعات الموجهة اآلن القنوات الفضائية وأيام ناصر أيضا تم توريد بعض الشخصيات 
المقربة من الزعيم لتلعب أدوارا ضد الدولة واآلن يتم نفس الشىء واستعمال أصناف من 

الناس ليس لهم قيمة ليلعبوا نفس أدوار التآمر.
فى  فالقوانين  آخر  شىء  يهمه  ال  المصرى  فإن  المستلزمات  بعض  تتوافر  عندما 
خدمة اإلنسان وليس اإلنسان فى خدمة القوانين. فى أعرق الدول ترًفا ورفاهية كفنلندا 
أنظمتهم  ما  يعرف  وال  تعيش  كيف  الشعوب  هذه  عن  العالم  يعرف  والنرويج  والسويد 
السياسية ويقولون إن اللوكسمبورج أعلى دخل سنوى للفرد وإعالنات النرويج للسياحة 
ال يكتب فيها نظام الدولة وإعالناتها تتحدث عن الخدمة الجيدة والبيئة النظيفة والبنية 
التحتية الحديثة والمواصالت المريحة هكذا ينتعش اقتصاد الدول. إن راية التحدى البد 

أن تظل مرفوعة فى وجه الجميع لتحقق مصالح الناس والوطن. 
النيابية  نحن فى فترة تحديد  هطلت األمطار األيام الماضية وانتعشت االنتخابات 
مسار الوطن ونعرف جيدا إلى أين سيأخذنا هذا المسار وهذه األمطار هى رؤية الخير 

فى القواعد المناخية، ويبقى أن تأخذنا األمطار إلى الزرع والحصاد.

إبراهيم خليل 

شفافيــة 

يكتب:

فى  البترول  أسعار  تــوازن  إن  المعدنية،  والثروة  البترول  وزيــر  المال،  طــارق  المهندس  قال 
األسواق العالمية هو الخيار األمثل لتحقيق المنفعة االقتصادية ويصب فى صالح جميع األطراف 
جذب  عملية  األسعار  فى  التوازن  يدعم  حيث  المنتجة،  الــدول  ســواء  البترولية  الصناعة  فى 
االستثمارات الالزمة للبحث عن موارد البترول والغاز وتنميتها، موضًحا ان انخفاض األسعار ال 

يصب فى صالح الجميع .
جاء ذلك على هامش مشاركته عبر الفيديوكونفرانس فى فعاليات حوار المتوسط روما 2020 
فى نسخته السادسة التى عقدتها وزارة الخارجية والتعاون الدولى اإليطالية افتراضيا بالتعاون 
مع المعهد االيطالى للدراسات السياسية الدولية، وحملت عنوان "ما بعد الصدمة: إعادة النظر 

فى صناعة الطاقة بعد جائحة كورونا."
وأضاف المال أن استغالل كافة إمكانات مصر فى صناعة البترول والغاز هدف رئيسى تعمل 
مصر بقوة على تنفيذه، مشيًرا إلى أن السنوات األخيرة شهدت االستمرار فى اتخاذ خطوات 
إيجابية أعطت قطاع البترول والغاز فى مصر دفعات لألمام، موضًحا أن االصالحات العديدة 
التى نفذتها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسى أتت بثمارها فى قطاع البترول والغاز 

خالل الفترة الماضية .
وأكد المال أن الشركات العالمية تعمل فى ظل هذه التحديات على إعادة ترتيب األولويات 
ألنشطتها واستثماراتها من خالل التركيز على االستثمار فى الغاز الطبيعى كمصدر مهم لالنتقال 
استثمارات  جذب  فى  التوجهات  هذه  استغالل  فى  نجحت  مصر  وأن  النظيفة،  الطاقة  نحو 
وشركات كبرى جديدة للبحث عن الغاز الطبيعى فى المناطق البحرية بالمتوسط فى إطار التنوع 

فى الشركات العالمية العاملة فى مصر فى صناعة البترول والغاز .
وعن توقعات المشهد بالنسبة لألسعار فى السوق العالمية للبترول خالل الفترة المقبلة أوضح 
نتيجة إلجراءات  العالمى  االستهالك  وتراجع  كورونا  لتحديات جائحة  نتيجة  بالطبع  أنه  المال 
اإلغالق فمن المتوقع أن تظل األسعار عند مستوى 50 دوالرا حتى نهاية عام 2021 حتى ظهور 
اللقاح، وتوقع حدوث تحسن فى األنشطة واألعمال لشركات البترول عالمًيا، مشيًرا إلى أنه من 
الضرورى النظر إلى الطاقة المتجددة بعين االعتبار كمنافس رئيسى لمصادر الطاقة التقليدية 
من البترول والغاز وإن كانت التوقعات تشير إلى أنهما سيستمران كمصدر أساسى للطاقة فى 

االستهالك العالمى على المدى الطويل حتى عام 2040 - 2050 .
وحول دور مصر فى تحقيق تكامل إقليمى الستثمار موارد غاز شرق المتوسط أوضح المال 
منتدى غاز  المنطقة من خالل  وتكامل فى هذه  تعاون  استهدفت من دعوتها إلقامة  أن مصر 
شرق المتوسط تحقيق الرخاء والمصالح المشتركة للدول وشعوبها ليكون حافًزا للتعاون والعمل 

المشترك الستغالل الثروات لصالح الدول األعضاء الحاليين والدول التى تنضم مستقبال .




