
معركــــة البرلمــــان األوروبى
بيــــن الداخـــل والخـــارج 

لماذا تعاقدت الصين على 100 مليون جرعة من لقاح فايزر األمريكية؟ 

المنتجعات السياحية المتوقفة تئن تحت وطأة الخسائر 

ربيع ياسين يفضح اتحاد الكرة

طــارق المــال: حولنا أزمــات قطاع البتــرول إلى قصص نجاح مبهــرة
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حسام حسن

د. أمجد شموط 
»النهار«: مصر  لـ
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أحزن جدا عندما أرى بعض الشباب 
دون العشرين أو فوقها بقليل إذا قام 
او عملين وأنفق بعض  احدهم بعمل 
التعب  أصابه  ذلك  فى  الثمين  وقته 
عشرة  نفسه  يمنح  ان  وقرر  والملل، 
للراحة واللهو!،  الوقت  أضعاف ذلك 
وأنا ذو الثالثة والخمسين ربيًعا كنت 

به  وأستمتع  العمل  أهــوى  زلــت  ومــا 
وأؤديــه بكل إخالص وإتفان حتى لو 
لم ألق مقابال من الشكر او التقدير! 
آخذه  لم  ومــا  اجتهدت  أنــى  يكفينى 
فى الدنيا بالتأكيد سأتلقى اجره فى 

اآلخرة. 
ترى ما السبب فى عزوف الشباب 

عن العمل وركونهم إلى الدعة واللهو؟ 
معانيها  من  المعانى  أفــرغ  من  تــرى 

واألوقات من قيمتها والجهاد 
من لذته وقيمته؟

ليه الناس فى بداية الزواج مبتسمين؟
فى النصف مكفهرين؟

قرب الحافة وعند النهاية 
مكلضمين؟

لسه ما أخدناش لقاح كورونا 19 
ونزلوا النسخة الجديدة كورونا 
بنسبة  أســرع  وبيقولوا   20

70% وعليها تخفيضات.

)1492م(  األنــدلــس  سقوط  الــعــرب  بكى  لما 
أن  يــوم  كــان  سقوطها  أن  يعلمون  من  هم  قليلون 
التاريخ  هــذا  قبل  رشــد،  ابــن  كتب  العرب  أحــرق 
بثالثة قرون )1196م(، وكذا لما ابتهج األوروبيون 
السادس عشر(  القرن  التى قامت )فى  بنهضتهم 
قلة منهم من أدرك أن نهضتهم قامت يوم طارت 
أفكار ابن رشد عبر البحر إليهم )فى القرن الثالث 
بذلك..  رشد  ابن  العرب  تنبأ حكيم  وقد  عشر(. 
يحرقون  العرب  كان  بينما  يبكى،  تلميذه  رأى  لما 
وقال:  رشد،  ابن  المعلم  له  فالتفت  معلمه،  كتب 
بحار  أن  فاعلم  المسلمين،  حــال  تبكى  كنت  إذا 
العالم لن تكفيك دموًعا، أما إذا كنت تبكى الكتب 
المحروقة، فاعلم أن لألفكار أجنحة، وهى تطير 

ألصحابها. وقد حدث ما قال حكيم العرب:
سقطت األندلس يوم أحرقت كتب ابن رشد.. 
وبدأت نهضة أوروبا يوم وصلتهم أفكار ابن رشد.

األوربيين  حوَّلت  التى  األولى  القاعدة  فكانت 
صوب النور.. قولته التى حسمت العالقة مع الدين 
)الله ل يمكن أن يعطينا عقوًل .. ويعطينا شرائع 
جعلت  التى  الثانية  القاعدة  وكانت  لها(.  مخالفة 
ابن  قولة  العلم  بحر  ُعباب  يمخرون  األوروبيين 
رشد )إن الحكمة هى النظر فى األشياء بحسب 

ما تقتضيه طبيعة البرهان(.

األوروبيين  التى جعلت  الثالثة  القاعدة  وكانت 
رشد  ابــن  قولة  مــوحــدة  مرجعية  حــول  يلتئمون 
حه  قبَّ ما  والقبيح  العقل..  نه  حسَّ ما  )الَحَسن 

العقل(.
الجدل  أنهت  التى  الرابعة  القاعدة  وكــانــت 
السوفسطائى لدى األوروبيين قولة ابن رشد )لو 

سكت من ل يعرف لقل الخالف(.
وكانت القاعدة الخامسة التى جعلت األوروبيين 
ينهضون اقتصاديا قولة ابن رشد )إن ثروة األمم 
له  والمجيدين  للعمل،  المحبين  السكان  بكثرة 

المبدعين فيه(.
مركزية  رشــد  ابــن  فكر  فــى  العقل  قيمة  إن 
وأســاســيــة. والــعــقــل عــنــد ابـــن رشـــد هــو العقل 
الــبــرهــانــى الــصــارم ولــيــس الــعــقــل الــجــدلــى أو 
بحد  أصبح  بموروث،  تلبسا  قد  اللذين  الخطابى 
ذاته عائقا للعمل النهضوى والتنويرى.. فهل لألمة 

من ابن رشد جديد.. فإن لم يحن 
أفــكــاره  فلتكن  ــد..  ــع ب ــه  ــ أوان

ملهمةً لنا حتى يوافينا.

الشباب بين الكسل والملل

تطور 
األزواج

مزاد 
لقاحات

سقطت األندلس يوم أحرقت كتب ابن رشد

سمير الفيل 

مصطفى السعيد 

زبيدة ثروتمحمد مصطفى

كريمة ثابت 

بها  نقوم  أن  الواجب  الخطوات  بعض  مع  نراجع  تعالوا 
البرد  وادوار  بكورونا  الصابة  من  وغيرنا  أنفسنا  لحماية 

واإلنفلونزا الموسمية: 
1- تقوية المناعة بتناول ملعقة عسل نحل صباحا وتناول 
طبق سالطة خضراء متكامل وعليه ملعقة زيت زيتون وعصر 
ليمونتين وقطع من التونة والحرص على المشى نصف ساعة 
يوم بعد يوم واإلكثار من شرب المياه والسوائل الدافئة مثل 

القرفة والجنزبيل والينسون وغيرها.
2- ارتداء الكمامة عند التواجد فى اى مكان به أشخاص 

اخرون.
٣- التباعد عن اآلخرين دائما بأكثر من متر.

4- عدم المشاركة فى أى حفالت او تجمعات عائلية او 
غير عائلية.

٥- المتناع تماما عن السالم باليد وتقبيل األصدقاء.
خارج  مكشوفة  مشروبات  او  اطعمة  أى  تناول  عدم   -6

المنزل.
7- عدم مشاركة اآلخرين الطعام فى نفس األطباق. 

٨- الحتفاظ دائما بمناديل ورقية لستعمالها عند اللزوم 
والتخلص منها بصورة صحية وعدم إلقائها فى الطرقات او 

الشارع.
9- البعد عن تناول الشيشة تماما.

10- غسل اليدين والوجه بالماء والصابون 
الحرص  مع  للمنزل  مباشرة  العودة  بعد 

على ترك األحذية على باب المنزل.

تأييد  تــم  الــجــنــايــات  محكمة  مــن  نهائى  بحكم 
جماعة  من  فــردا   2٨٥ ــوال  أم على  التحفظ  قــرار 
العقارية  اإلخوان ومنعهم من التصرف فى أموالهم 
المسجلة  والسندات  واألسهم  والسائلة  والمنقولة 
بأسمائهم لدى البورصة المصرية وجميع الحسابات 
وأذون  والسندات  والخزائن  والــودائــع  المصرفية 
البنوك  من  أى  طرف  بأسمائهم  المسجلة  الخزانة 
أو  الــمــصــرى  الــمــركــزى  البنك  لــرقــابــة  الخاضعة 

حساباتهم بالبريد.
قــيــادات  مــن  كبير  عــدد  األســمــاء  قائمة  ضمن 
اإلخوان الهاربين فى الخارج ، ومنهم #صالح_عبد_
المقصود وزير اإلعالم فى حكومة اإلخوان والهارب 
فى تركيا، و #أحمد_منصور الصحفى بقناة الجزيرة 
#معتز_ و  #محمد_ناصر،  و   ، قطر  فى  والهارب 
مطر الهاربون فى تركيا، والصحفى #سامى_كمال_
الدين الهارب فى قطر، والفنانان #هشام_عبد_الله 
و#هشام_عبد_الحميد الهاربان فى تركيا، و#عبد_
الله_الشريف، ونهال إبراهيم الهاربة فى تركيا وهى 
الزوجة الثالثة للصحفى الهارب فى تركيا #جمال_

سلطان )صاحبة شقة مصر الجديدة( وآخرون .
والعقارات  والمنقولة  السائلة  األموال  قيمة  وتبلغ 

حصرها  تــم  والــتــى  عليها  المتحفظ 
بشكل مبدئى حتى اآلن اكثر من ٥00 

مليار جنيه.

بيسألنى إيه الفرق بين الوطنى والسياسى؟
ويعرف  القادمة  األجيال  همه  الوطنى   •  
عن ظهر قلب ثوابت الوطن وشايف ببصيرته 

الثابتة التى ل تميل الوطن بس.
 • السياسى اللى شاغله )النتخابات القادمة 

ولعبة المواءمة ويجيد لعبة تلبيس الطواقى(.
 • طب سؤال 

واحد  شخص  جــوف  ف  تجتمع  ممكن  هل 
الصفتان؟

استحالة … 
 • فالوطنية ولء 

 • والسياسة انتماء
بين  كبيرة  انتخابات  حاليا  الحى  والمثال 

جوزيف وجوز ميالن 
ولن  الضيق  النتماء  معنى  معها  )ستكتشف 

تصف احدهما بأنه وطنى(.
عرفت ليه وصف )وطنى( يجب ان تتحفظ 

وانت تصف به جنس حد .
الوطنى يا مولنا خليط: 

)من نضارة بشارات النبياء.. ووضوح هدف 
وعمل رجل الفضاء .. وحنين يعقوب ليوسفه … 
وقوله المصطفى ٰمذهبا عنه روعاته لرجل: انا 
ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة … وفراسة 

اعتراف نبى الله يونس(.

جوزى اتصل عليا
 بيقولى تاكلى كباب ول فراخ قولتله كباب

 لقيته داخل عليا بكيسين 
شيبسى.

وما من يد إل يد الله فوقها
ول ظالم إل سُيبلى بظالم!!
ــعـــض الـــحـــكـــمـــاء:  قـــــال بـ

"صـــاحـــب الــفــتــنــة أقـــرب 
شيء أجاًل، 

وأسوأ شىء عماًل".

تعجبنى الصداقات الناضجة التى ل 
تتأثر بمجرد خالف أو نقد أو أى 

تقصير وتستمر ألن أصحابها 
أكثر  القلب  أن ما فى  واثقون 

من مجرد أفعال

أحالم فتحى 

محمد شبارة 

حسين المهدى 

تضع  ان  دون  بتعطس  الــلــى  الــنــاس  مــن  مستغرب  أنــا 
الــــرذاذ على  تــطــايــر  يــدهــا عــلــى وجــهــهــا لمنع  او  مــنــديــل 

مخلوقات الله .. لزم تكون فى برامج تليفزيونية 
هذه  مــن  تــحــذر  لدقيقتين  ولــو  مخصصة 
وانت تعطس   .. الصحية  الممارسات غير 

ثق انك مسئول امام الله عن ارواح ناس. 

ل تجعل الُدنيا تسرق منك هذه الخمس:
لحظة الصفاء مع ربك،

 البر مع والديك، 
الُحب لعائلتك، 

اإلحسان لمن حولك،
 اإلخالص فى عملك.

ــم يــعــد  ــ ــ ــىء ول ــ ــه كــــل شــ ــعـ ــر مـ ــيـ ــغـ تـــغـــيـــر الــــزمــــن وتـ
ــن.  إمــا  ــ ــري ــ ــن أم ــي ــار ب ــخــت ــوى أن ن ن أمــامــنــا ســ أ

نقبل باألمر الواقع ونساير الزمن بكل ما فيه 
من تبلد وتبجح وتدن وانحطاط!! 

أو نظل نبكى على زمن غادر ولن يعود!

ما  تتذكر جيدا  ان  يد  الجديد.. ل  العام  عندما تستقبل 
حدث فى العام الماضى.. وما تحملته من اثقال على كاهلك. 
ولذلك انسف كل ما هو يزيد من احماالك.. وتخلص منها 
وبأى شكل.. وتحت اى ظروووف.. كما تنسف وتتخلص من 

حمامك القديم. 
الذى  العام  فى  احمالنا  من  نتخلص  ازاى  نشوف  تعالوا 
بالثقاال  مليئا  عاما  نستقبل  لكى  النتهاء..  على  أوشــك 

تكون  ان  الله  من  ونرجو  ايضا..  والحمال 
كلها احمال خفيفة .. وسعيدة .. ومحققة 

لآلمال والطموحات.

عطس عشوائى

الخمسة النافعة

بين زمنين

قلل من أحمالك 

الوصايا العشر 
للحماية من كورونا

بأمر القضاء.. التحفظ على 500 
مليار جنيه يملكها 285 إخوانيًّا

الفرق بين الوطنى والسياسى

يوميات زوجة 
مفروسة

صاحب الفتنة

الصداقات الناضجة 

عالء الدين سويلم 
الجنرال المبدع 

د. هانى الناظر  خالد الكيالنى

جرجس بشرى

د. صالح الدين السرسى

جمال أبو القديم 



هيئة  وهو  األوروبـــى-  البرلمان  قــرار  إن 
ترفع  األوروبية  الدول  من  منتخبة  شعبية 
باتخاذ  األوروبــيــة-  للحكومات  توصياتها 
ــاءات  ــ ــد مــصــر، بــخــصــوص ادع مــوقــف ض
التعبير  وحرية  اإلنسان  حقوق  ملف  حول 
إال  هو  ما  الملف  هذا  أن  يؤكد  والحركات- 
K الحاجة ورقة ضغط يستخدمونها عند 

وهو نهج مشبوه ومشين تكرر مرات عديدة 
من البرلمان األوروبى ألغراض خبيثة. 

وألن ذاكرة البرلمان األوروبى مغيبة، فهم 
فى  األمريكان  فعله  ما  يتناسون  أو  ينسون 
إال  يجدون  وال  أبوغريب،  بسجن  العراق 
المصرية  الدولة  تشويه  ومحاوالت  مصر 

بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة. 
الملف  هــذا  فى  نسترسل  أن  قبل  ولكن 
بأننا  نعترف  أن  بد  ال  والشائك،  الحساس 
الحقوقية  المنظمات  تــرك  فى  أخطأنا 
ــة اإلخــوانــيــة  ــي ــرون ــت ــك ــع اإلل ــواقـ ــمـ والـ
نجحت  حتى  حــدود؛  بال  لها  والتمويالت 
محاوالتها  بــعــض  ــى  ف الــشــديــد  لــأســف 
الــعــام  ــرأى  ــ ال ــام  أمـ مــصــر  ــورة  صـ لتشويه 

األوروبى واألمريكى والعالمى. 
لم  لماذا  تفكيرهم:  بطريقة  وســؤالــى 
قتل  تم  عندما  األوروبى  البرلمان  ينتفض 
جورج فلويد بدم بارد بحذاء أحد أعضاء 

الشرطة األمريكية؟!. 
البرلمان  مــن  أحــد  يتحرك  لــم  ولــمــاذا 
األوروبى عندما قام آبى أحمد بإبادة البشر 
وتشريدهم فى إقليم تيجراى بإثيوبيا؟!. 

ــم يــتــحــرك أحـــد عــنــدمــا قــام  ــاذا ل ــم ول
البريطانى فى عهد ديفيد كاميرون  األمن 
وانتشرت  المتظاهرين،  على  النار  بإطالق 
عبارة منسوبة إليه أنه قال )عندما يتعلق 
األمر باألمن القومى ال تحدثنى عن حقوق 

اإلنسان(؟!. 

االستفهام  وعالمات  التساؤالت  هذه  كل 
وموضوعى  تقليدى  غير  رد  من  تعفينا  ال 
وعملى يتمثل فى أن هناك بعض األخطاء 
تكن  لــم  ــه  أن أهمها  ريجينى،  قضية  فــى 
من  الحقائق  لنشر  حقيقية  آلية  هناك 
خالل إنشاء هيئة دائمة تتابع هذا الملف 
تكون  بــل  ينشر،  لما  فعل  رد  تــكــون  وال 
باألدلة  الحقائق  ينشر  ا  استباقّيً فعاًل 
والمستندات، ومن خالل مؤتمرات صحفية 
عالمية فى هيئة االستعالمات، ويتم دعوة 
لالطالع  األخبار  وقنوات  المراسلين  كل 

على كل الحقائق على أرض الواقع. 
ــاذا ال تــقــوم الــســفــارات  ــم ــاءل: ل ــس ــت ون
يتم  ما  بمتابعة  اإلعالميون  والملحقون 
جنب  ــى  إل جنًبا  السوشيال،  على  نشره 
اإللكترونية  الكتائب  من  نشره  يتم  ما  مع 
الصحف،  كبرى  خــالل  مــن  أو  الــمــأجــورة، 
للرد وإيصال الحقيقة إلى الشعب األوروبى 

واألمريكى؟!. 
ــاذا ال يــتــم االســتــعــانــة  ــم ــاءل: ل ــس ــت ون
لتوصيل  أوروبا  فى  عامة  عالقات  بشركات 
مثلما  والمستندات  بــاألدلــة  مصر  صــوت 
كل  تستغل  الــتــى  األخـــرى  الـــدول  تفعل 
واإلعــالمــى  المعلوماتى  الــقــصــور  أوجـــه 
فى  وضخها  واألكــاذيــب  الشائعات  بث  فى 
األخطاء  تتصيد  التى  والصحف  المواقع 
لغة  وتستخدم  المصرية  الدولة  وتشوه 
عبدالفتاح  الرئيس  ضد  الشخصى  الثأر 

السيسى؟!. 
وإذا كانت العالقات بين الدول تبنى على 
األخطاء  وتتجاوز  تتصالح  التى  المصالح 
فإن  ــدول،  ال هــذه  فى  تتم  التى  والخطايا 
بل  يختلف،  بمصر  يتعلق  عندما  ــر  األم
والتضخيم  الــتــصــيــد  ــن  م حــالــة  تــوجــد 

والتهويل لكل ما يحدث فى مصر. 

وأتحدى بلغة الواقع أن تكون هناك قناة 
الشعب  ضد  الموجهة  مباشر  الجزيرة  مثل 
المصرى لتشويه الدولة المصرية والنظام، 

فى أى دولة أخرى من دول العالم. 
تكون  ال  لــمــاذا  هنا:  المهمة  والنقطة 
ــاءات مــســتــمــرة بــيــن أعــضــاء  ــقـ ــاك لـ ــن ه
الــبــرلــمــان الــمــصــرى الــمــتــخــصــصــيــن، 
فى  مكان  أى  من  أو  األوروبيين  ونظرائهم 
والصورة  بالصوت  الحقائق  إليضاح  العالم، 
وباألرقام، فالعالم ال يحترم إال لغة األرقام 

والحقائق؟!. 
اإلنسان  حقوق  لجنة  ــن  أي ونــتــســاءل: 
المنظمات  وأيــن  مصر؟  فــى  البرلمانية 
لحقوق  القومى  المجلس  وأين  الحقوقية؟ 
اإلنسان؟ ولماذا ال تتصدر هذه الجهات فى 

الرد والدفاع عن الدولة المصرية؟!. 
بأن  نعترف  أن  بــد  ال  الشديد  لأسف 
عالقة  لها  ليس  وكيانات  مسميات  لدينا 
بــالــداخــل، وهــى عــبء على  أو  بــالــخــارج 
بالرغم  الشامل،  اإلنــســان  حقوق  مفهوم 
مما يجرى فى العالم وفى بعض هذه الدول 
حتى من بشاعة وانحطاط فى التعامل مع 
األخطاء  هذه  نعالج  أن  بد  ال  ولكن  البشر، 

باالعتراف أواًل بقصورنا فى هذا االتجاه. 
وبعيًدا عن الشعارات والتدخل فى الشأن 
ــة  ــي وازدواج بمكيالين  والكيل  الــداخــلــى 
القرار من الغرب، فإذا راجعنا ردود األفعال 
سنجد  األخيرة  العشر  السنوات  فى  لدينا 
تسير  بل   ،2010 منذ  تتغير  لم  الــردود  أن 
غير  يجعلها  ما  وهــو  واحـــدة،  وتيرة  على 
ــى  األوروب البرلمان  ويشجع  ــدوى،  ج ذات 
فى  التمادى  فى  األمريكى  الكونجرس  أو 
أخرى  كيانات  هناك  ستكون  بل  مواقفهم، 
استغالل  أســوأ  حــادث  أو  حدث  أى  تستغل 

ضد مصر وشعبها وقيادتها. 

وال  والرسل  األنبياء  زمن  فى  لسنا  نحن 
المثالية البعيدة عن واقع العالم المعاصر، 
المتغير  عالمنا  فى  السارية  القاعدة  ألن 
الدول  هذه  استخدام  هى  الرياح،  بسرعة 
المشروعة  وغير  المشروعة  األوراق  كل 
حتى  ممكنة،  استفادة  أكبر  على  للحصول 
ولو بادعاء رعاية حقوق اإلنسان والحيوان. 
التسويق  لغة  نعتمد  أن  علينا  فيجب 
ا من خالل  المعلوماتى خارجّيً أو  اإلعالمى 
الخارج  فى  أو  الداخل  فى  مصرية  عناصر 
ا  واقعّيً ونموذًجا  رؤيــة  تقدم  أن  تستطيع 
تسويق  خــالل  مــن  مصر  فــى  يــجــرى  لما 
واألرقـــام  بــاألدلــة  والحقائق  المعلومات 
الشائعات  طوفان  أمام  والصورة،  والصوت 
القادم من كل البؤر المدعية لرعاية حقوق 

اإلنسان. 
يعطيه،  ال  الشىء  فاقد  أن  عجب  ومــن 
أدواتــهــم  يستغلون  تجدهم  ــك  ذل ورغـــم 
اإلعالمية وبعض أخطائنا لتشويه صورتنا 

بين الدول. 
عندهم  إجابة  له  ليس  الذى  والتساؤل 

حتى اآلن هو: لماذا مصر بالذات؟! 
ــا  عــربــّيً الــحــربــة  رأس  ألنــهــا  ببساطة 
ا، وهى مركز الحضارات، وبها األزهر  وإقليمّيً
وموقعها  الوطنية  والكنيسة  الشريف 
من  أطــمــاع  محط  يجعلها  ــذى  ال الربانى 
اإلنــســان  بــحــقــوق  المتشدقين  هـــؤالء 

والحيوان. 
لعبوا  التى  الطائفية  الفتنة  فــورقــة 
موقًعا  وال  صدى  لها  تجد  لم  قديًما  بها 
خالل  من  فبدأوا  المصرى؛  الشعب  لــدى 
مراكزهم البحثية واإلعالمية والصحفية 
أخرى  مداخل  عن  بالبحث  واإللكترونية 
فى  السرب  خــارج  تغرد  مصر  أن  للترويج 
مواجهة  بداية  إن  اإلنسان.  حقوق  ملف 

عن  الكشف  هى  الحقوقية  الظاهرة  هذه 
كل المعلومات واألسماء والقضايا، حتى لو 
والقوانين  التشريعات  تطلب األمر تعديل 
تواجه  مصر  أن  فيكفينا  الثغرات..  لسد 
إرهاًبا  ســواء  وحدها،  اإلرهــاب  ــواع  أن كل 
أو  ا  ثقافّيً أو  ا  إعالمّيً إرهــاًبــا  أو  بالسالح 
ا، ورغم كل ذلك لم تستدع أحًدا  معلوماتّيً
من  األرض  أجناد  خير  بها  ألن  للمساعدة 
والشرطة  العظيم  المصرى  الجيش  رجال 
فداًء  أرواحهم  يقدمون  الذين  الوطنية، 
وهذا  المصرية،  الدولة  واستقرار  لوحدة 
الــدولــة  لشيطنة  جــنــونــهــم  مبعث  ــو  ه

والقيادة المصرية. 
فالعالج يبدأ بضرورة االعتراف باإلهمال 
المعاملة  ثم  القضايا،  بعض  فى  والتقصير 
مصريين  أيًضا  لدينا  أن  خاصة  بالمثل، 
ولكن  العالم،  دول  وبعض  إيطاليا  فى  قتلوا 
الكارثة الكبرى أننا نتعامل مع الخارج بلغة 

الداخل، وهذه هى المصيبة. 
األبواب  فتح  القادمة  الفترة  فى  فيجب 
المنظمات  ودكاكين  شبابيك  إغــالق  أمــام 
التى  واإللكترونية  واإلعالمية  الحقوقية 
والحيوان،  اإلنسان  حقوق  رعاية  تدعى 

وهم فاقدون أبسط معانى اإلنسانية. 
أشيد  أن  يجب  مقالتى  أختتم  أن  وقبل 
بفتوى األزهر الشريف بقيادة اإلمام األكبر 
االنضمام  بحرمة  الطيب  أحمد  الدكتور 
واعتبارها  اإلرهابية  اإلخـــوان  لجماعة 
الفتوى  فهذه  األرض،  فى  مفسدة  جماعة 
وتستكمل  ومضمونها،  توقيتها  فى  كاشفة 
أكبر  بانضمام  الحقائق  كشف  منظومة 
للرد  اإلسالمى،  العالم  فى  دينية  مؤسسة 
مصر  ألن  العالم،  أمــام  الحقائق  وكشف 
ستظل مستهدفة إلى يوم الدين، وهذا هو 

قدرها. 

ــل، والــخــوف  ــ ــأس واألمـ ــي ــا بــيــن ال م
مصر  وبالطبع  العالم  ينتقل  والرجاء.. 
ــذى حمل  الـ الــصــعــب  عـــام 2020  مــن 
إلى عام 2021  الوباء كورونا  لقب عام 
فى ظل  نفسه  يفرض  الــذى  والــســؤال 
أو  عالمًيا  ــواء  سـ ــداث  األحــ ــطــورات  ت
اقليمًيا أو محلًيا هو "إحنا رايحين على 
فين؟" ما الذى ينتظرنا فى العام الجديد 
الذى سبقه وفى آخر أيام 2020 تفشى 
ساللة كورونا الجديدة فى 3 دول أخرى 
أكــدت  حسبما  بريطانيا  على  عـــالوة 
كشفت  والتى  العالمية  الصحة  منظمة 
أن الـــدول الــثــالث الــتــى ظــهــرت فيها 
لبريطانيا  باإلضافة  الجديدة  الساللة 

هى الدنمارك وهولندا وأستراليا.
حالة تأهب 

ما حدث مع األيام األخيرة من 2020 
أجبر دوال عديدة على العودة لإلغالق 
كل  أن  خاصة  الطيران  رحالت  ووقف 
التحذيرات العالمية تنصب على ضرورة 
بذل قصارى الجهد لمنع انتشار الساللة 
الجديدة، ألنه بحسب أهل االختصاص 
كلما توسعت رقعة تفشى الفيروس زاد 

خطر ظهور طفرات جديدة منه.
انعكس  والمثير  المقلق  التطور  هذا 
تهاوت  حيث  العالم،  بورصات  كل  على 
خاصة  الخبر  إعــالن  بمجرد  األســهــم 

رفع  البريطانية  السلطات  إعــالن  مع 
العاصمة  فــى  الوبائى  التأهب  درجــة 
ــوب شــرقــى إنــجــلــتــرا حتى  لــنــدن وجــن
أعلى مستوى وإقرار وزير الصحة مات 
الجديدة  الساللة  تفشى  بأن  هانكوك 

خرج عن السيطرة
تفاؤل مصرى

مصر  فإن  الجديدة  التطورات  رغم 
ــت تــحــتــفــظ بــبــعــض الــتــفــاؤل  ــ مـــا زال
الحسم  مــن  مــزيــد  نحو  التحرك  مــع 
ــراءات  ــ اإلجـ تطبيق  فــى  ــة  ــصــرام وال
فيروس  تداعيات  فرغم  االحترازية، 
كــورونــا عــلــى مــســتــوى الــعــالــم أجمع 
تــصــدرت مصر   ،2020 الــعــام  طـــوال 
دول األسواق الناشئة فى احتواء معدل 
للبيانات  طبقا  الــعــام،  هــذا  التضخم 
ووفق  الـــوزراء.  مجلس  الــصــادرة عن 
مصر  فــإن  الــدولــى،  النقد  صــنــدوق 
معدل  فى  سنوى  تراجع  أكبر  حققت 
التضخم باألسواق الناشئة فى 2020، 
 8.2 بلغ  بتراجع   ،2019 بعام  مقارنة 

نقطة مئوية. 
إلى  التضخم  معدالت  تراجعت  كما 
الماضى  الــعــام  خــالل  بالمائة   5.7
بالمائة  بـ13.9  مقارنة   2020-2019

فى عام 2019-2018.
البيانات الصادرة عن الجهاز  ووفق 

المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء فى 
مصر 2020، فإن معدل البطالة تراجع 
إلى 7.3 بالمائة فى الربع الثالث من 
بالمائة  بـــ7.8  مقارنة  الجارى،  العام 
قبل عام ليبقى السؤال: هل سيستمر 

هذا االنجاز فى العام 2021؟
الــمــؤشــرات تعكس  ورغـــم أن هــذه 
صــالبــة االقــتــصــاد الــمــصــرى، إال أن 

تطورات األحداث ستلقى بظاللها على 
العام 2021 غير أن الحكومة تقول إنها 
ال  أن  أمل  مع  للمواجهة  لديها خطط 
اللقاح،  تعاطى  بدء  مع  األزمــة  تطول 
فثمة أمل أن تنجح اللقاحات فى كبح 
 2021 فى  للتراجع   19 كوفيد  جماح 
الطبيعية  الحياة  يقترب من عودة  بما 

تدريجًيا.

تفاؤل شعبى
بحسب استطالع رأى عالمى بعنوان 
الشرق  منطقة  فى  المهنية  "التطلعات 
 ،"2021 لعام  إفريقيا  وشمال  األوســط 
فإن 74٪ من المهنيين فى مصر لديهم 
توقعات إيجابية تجاه العام الجديد، فيما 
عبر 7٪ فقط عن توقعاتهم السلبية، أما 
بقية من شاركوا فى االستطالع فكانوا 

العام  يحمله  مــا  بخصوص  محايدين 
الجديد وهل سيكون إيجابيا أم سلبيا. 
شــمــلــهــم  مـــمـــن   ٪66 أبــــــدى  كـــمـــا 
االســتــطــالع شــعــورهــم بـــأن األوضـــاع 
سوف تتحسن فى العام 2021، وهو أمل 
موجود رسمًيا أيًضا، حيث تسعى مصر 
مع  خاصة  جديدة،  استثمارات  لجذب 
طرح عدد من الشركات المملوكة للدولة 
فــى الــبــورصــة ومــنــح الــقــطــاع الخاص 
تم  التى  تلك  مــن  بكثير  أكبر  مساحة 
ولكن   2020 فى  فقط  ليس  له  منحها 
طوال السنوات العشر األخيرة برمتها. 

مفاجآت 
العام  فــإن  مؤكده  معلومات  بحسب 
عن  ــاء  األعــب تخفيف  سيشهد   2021
اجراءات  وفق حزمة  الفقيرة  الطبقات 
ــن طــرح  يـــجـــرى دراســـتـــهـــا فـــضـــاًل عـ
العاصمة  فى  سواء  جديدة  مشروعات 
اإلدراية أو الساحل الشمالى خاصة فى 
مدينة العلمين وفى عدد من محافظات 
شبكة  اكــتــمــال  بعد  والصعيد  الــدلــتــا 
استثمارى  جذب  عوامل  وخلق  الطرق 

جديدة تتالفى أخطاء الماضى. 

» مصــــــر  رايحـــــة 
على فيـــــن« ؟  2021
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جماعة  تفضح  الــشــريــف  لــأزهــر  جــديــدة  فــتــوى 
اإلخوان اإلرهابية وتؤكد أنها جماعة كل همها هو هدم 

األوطان أو تخريبها.
التابع  اإللكترونية  للفتوى  العالمى  األزهــر  المركز 
إن  فيها  قال  له  جديدة  فتوى  نشر  الشريف  لأزهر 
من  وغيرها  اإلرهابية  »اإلخــوان«  لجماعة  االنضمام 

الجماعات اإلرهابية ُمحرم شرًعا.
الفتوى  بــهــذه  ــة  األزهــري الــمــؤســســات  كــل  احتفت 
المؤسسات  تلك  ومن ضمن  بنصها،  جاء  ما  مؤيدين 
مجمع البحوث اإلسالمية باألزهر الشريف الذى أكد 
وتوافق صحيح  الفتوى صحيحة  أن هذه  له  بيان  فى 
الشريعة اإلسالمية، مؤكدا أن هذه الجماعة اإلرهابية 
ــإســالم بــصــلــة، وأســـاءت  جــمــاعــة ضــالــة ال تــمــت ل
له  تحدث  لــم  بالغة  بــإســاءات  والمسلمين  لــإســالم 
اإلسالم  حياة  يهدد  أعظم خطر  أنها  كما  نزوله  منذ 

والمسلمين واإلنسانية، وأن االنضمام إليها تعاون على 
اإلثم والعدوان، ومشاركة فى أخطر عصابة إجرامية 
والتضليل  الكذب  التاريخ اإلنسانى، ألنها شرعت  فى 
وجعلته عقيدًة لها، وأضمرت الشر للشعوب المستقرة، 

وتعهدت بنشر الفوضى فى الدنيا كلها.
هيئة كبار العلماء دعمت هذه الفتوى أيضا من خالل 
الشيخ محمود مهنى الذى قال فى بيان له: »اإلخوان 
ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين، فليس فى اإلسالم ال 
واحد  ديــن  فاإلسالم  فــرق،  وال  جماعات  وال  إخــوان 
وهؤالء اإلخون فرقوا اإلسالم إلى فرق وملل مناقضين 
العلماء  كبار  والسنة«، مشددا على دعم هيئة  للقرآن 
"فالنبى  نًصا:  وقال  لها،  اإلسالم  ودعم  الفتوى  لتلك 
الكريم حذرنا من الفرق والملل فقال »ستفترق أمتى 
واحــدة«،  إال  النار  فى  كلها  فرقة  وسبعين  ثالث  إلى 
فاإلسالم ليس به جماعات، فسمى الدين لنا ولم يسم 

الجماعات.
الخوارج  اإلخــوان جماعة  أن  على  الهيئة  وشــددت 
الكريم  النبى  قول  فيهم  األرض وصدق  مفسدون فى 
"سيخرج فى آخر الزمان قوم أحداث األسنان، سفهاء 
األحالم، يقولون من خير قول البرية، يقرأون القرآن ال 
يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم 
قتلهم  فى  فإن  فاقتلوهم  لقيتموهم  فإذا  الرمّية،  من 

أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة".
فتوى  على  الجندى،  خالد  الشيخ  علق  جانبه  من 
اإلخوان  لجماعة  االنضمام  بتحريم  الشريف  األزهــر 
الرسمى  المتحدث  هو  الشريف  األزهــر  "إن  قائال: 
الموثوق فيه لإسالم المعتدل الذى أجمع العالم على 
قبوله، كما أن الجميع يحترم األزهر ومنهجه، حيث إنه 
ما زال كعبة العلم ورأى األزهر فى فتوى اإلخوان معناه 
أن األمر ال غبار فيه، فاألزهر دائما يتريث قبل إصدار 

الفتاوى وال يبادر بالتكفير والتخوين".
من ناحيته، قال ياسر فراويلة، الباحث فى الشأن 
اإلسالمى، إن فتوى األزهر الشريف عن اإلخوان مهمة 
أنها  رغــم  اإلرهــابــى  التنظيم  على  القضاء  فى  جــدا 

جاءت متأخرة.
وشدد فراويلة فى تصريحاته الخاصة لـ النهار على 
أن هذه الجماعة لها تاريخ طويل من العنف والدم وكان 
يجب أن يحرم االنضمام لها منذ تأسيسها وأن يقوم 
الدعاة والوعاظ بتحذير الشباب من االنضمام لها فى 
كل شبر من أراضى الوطن، األمر الذى لو حدث لكان 
سببا رئيسيا فى انتهاء الجماعة من مصر منذ فترة 

طويلة جدا.

أحمد الجدي N

النمسا تعلن جماعة البنا إرهابية وتطارد أعضاءها
بسبب  اإلرهابية  اإلخـــوان  جماعة  تعيشه  كبير  رعــب 
تحركات دولة النمسا لحظر الجماعة ووضعها على قوائم 

اإلرهاب وتجميد أموالها وأصولها فيها.
للجماعة  الــدولــى  التنظيم  بــدأ  الــرعــب  هــذا  وبسبب 
اإلرهابية يخطط لنقل كل أمالكه إلى دولة أوربية أخرى 
أن تحصل  المفترض  من  التى  الكبرى  الخسائر  لتخفيف 
حظر  فعليا  النمساوية  الحكومة  إعالن  حال  فى  للتنظيم 

الجماعة اإلرهابية ووضعها على قوائم اإلرهاب.
فى هذا الصدد، قال بهجت العبيدى، الكاتب المصرى 
ضرب  ــذى  الـ اإلرهــابــى  ــحــادث  ال إن  بالنمسا،  المقيم 
العاصمة النمساوية الشهر المنصرم فى مساء 2 نوفمبر 
2020 كان صدمة كبيرة للمجتمع النمساوى جميعه، ووضع 
الحكومة أمام مسئوليات جسام لحماية أرواح أبناء الشعب 
النمساوى من ناحية، والحفاظ والتمسك بالقيم األوروبية 

من ناحية ثانية. 
على  الحكومة  عملت  لــذلــك  أنــه  العبيدى  وأضـــاف 
قامت  األمــنــى حيث  الصعيد  أولــهــا  ــان  ك أصــعــدة،  عــدة 
والمساجد  المواقع  من  العديد  بمداهمة  األمنية  األجهزة 
عن  النقاب  كشف  عن  أسفر  ما  اإلسالمية،  والجمعيات 
العديد من المخاطر التى تحدق بالدولة النمساوية وكان 
من نتيجة هذه الحملة األمنية التى حدثت فى وقت سابق 
هذا الشهر، أن نفذت الشرطة النمساوية مداهمات فى 4 
واليات اتحادية، بينها فيينا، استهدفت أشخاصا وجمعيات 
ايرانًيا، وخالل  الممولة  باإلخوان وحركة حماس  مرتبطة 
المداهمات فتشت الشرطة أكثر من 60 شقة ومنزال ومقرا 
شخًصا   30 على  القبض  الشرطة  وألقت  وناديا،  تجاريا 

مثلوا أمام السلطات لـالستجواب الفورى. 
النهار  لـ  الخاصة  تصريحاته  فى  العبيدى  واستطرد 
وفق  وثيقة  عن  الكشف  تم  متصل  صعيد  وعلى  قائال: 
البرلمان النمساوى وتقارير صحفية، هذه الوثيقة، المؤرخة 

بـ11 ديسمبر ذكرت أنه بعد المداهمات األخيرة، عاد ملف 
اإلسالم السياسى إلى واجهة التحقيقات، وأظهرت أنه قد 
جامعة  فى  التى جرت  الفعاليات  اإلطــار،  هذا  فى  برزت 
فولفجانج  البروفيسور  إشراف  تحت  النمساوية  جراتس 
بينديك، المدير السابق لمعهد القانون الدولى والعالقات 
محمود،  جابر  كامل  والمصرى  الجامعة،  فــى  الدولية 
أن  يؤكد  الذى  هذا  المسلمين،  باإلخوان  البارز  القيادى 
الدولة النمساوية كانت مخترقة من قبل جماعة اإلخوان 

اإلرهابية وأنها تركت الحرية لإسالم السياسى وجماعاته 
يعكس  ما  المسلمين، وهذا  اإلخوان  رأسها جماعة  وعلى 
اإلخوانى  الفكر  هــذا  استفحال  إلــى  أدت  التى  األسباب 

بالنمسا.
وأكمل بهجت العبيدى أنه انطالقا من الخوف المسيطر 
على المجتمع النمساوى من نشاط تلك الحركات اإلسالمية 
وغيرها من التيارات اليمنية المتطرفة فإن النمسا، التى 
إلى محاربة  الحديثة، تسعى  الدولة  تحافظ على مفاهيم 

ذلك بما يتفق مع الدستور والقانون، وهنا تخوض النمسا 
معركة جديدة للتوفيق بين مبادئ الدولة الحديثة والدستور 
ناحية  من  وقيمها  وشعبها  مجتمعها  وحماية  ناحية،  من 
الذى  ذلــك  أخــرى،  ناحية  من  والعلمانية  الديمقراطية 
يستدعى بالضرورة سن تشريعات قادرة على ردع جماعة 
وكذلك  السياسى  اإلسالم  تيارات  وكل  اإلرهابية  اإلخوان 
التيارات اليمنية المتطرفة فى ذات الوقت التى تتسق مع 
هذه التشريعات والدستور النمساوى، ذلك الذى نحن على 

كامل الثقة فى قدرة المشرع النمساوى على الوصول إليه.
أولى  النمساوية  الحكومة  ناقشت  متصل،  سياق  فى 
بعد  وذلـــك  السياسى  اإلســـالم  حظر  قــانــون  مــســودات 
المنتظر  ومــن  فيينا  العاصمة  فــى  ــع  وق الـــذى  الــهــجــوم 
ضد  ــراءات  اإلجـ من  حزمة  الجديد  القانون  يتضمن  أن 
نمساوية،  يمينية  وكذا حركة  إسالمية  ومنظمات  حركات 
إنه  النمساوية،  العدل  وزيــرة  تساديك،  الما  قالت  حيث 
السياسى  لإسالم  المعلن  الحظر  تنفيذ  المنتظر  من 
بوصفه حظرا لجمعيات يمينية متطرفة ذات دوافع دينية 
الحقوق  ويحفظ  الدستور  مع  متوافقا  القانون  يظل  حتى 
اجتماع  عقب  صحفى  مؤتمر  فى  ذلــك  جــاء  األساسية. 
اإلسالم  لحظر  قانون  مسودة  لمناقشة  ــوزراء  ال لمجلس 
السياسى فى النمسا، عقب الهجوم الذى وقع فى العاصمة 

فيينا فى مطلع الشهر الماضى.
الثقافة، مــرارا أن  فى حين أكدت زوزانــة راب، وزيــرة 
القانون يستهدف بشكل واضح اإلسالم السياسى الذى تم 

توصيفه بصورة شاملة فى مواد القانون.
ومن المنتظر أن تحظر الحزمة القانونية، التى ستبقى 
الــعــديــد من  ــوز  لــمــدة ستة أســابــيــع، رمـ الــمــراجــعــة  قيد 
المنظمات إلى جانب حركات إسالمية وكذلك رموز "حركة 

الهوية" اليمينية المتطرفة.
اإللكترونية  المراقبة  أيضا  القانونية  الحزمة  وتشمل 
وإعداد سجل للخطرين وحظر حيازة السالح مدى الحياة 

لمرتكبى الجرائم اإلرهابية وإعداد دليل لأئمة.
يشار إلى أنه تم تأجيل مشروع قانون ثان كان المستشار 
النمساوى سباستيان كورتس أعلن عنه وُعرِف باسم "غلق 
اإلرهاب  قضايا  فى  المدانين  أمام  الحياة"  مدى  الطريق 
ــرازى  ــذى يــنــص عــلــى تنفيذ نـــوع مــن الــحــجــز االحــت ــ وال
لأشخاص الخطرين، ليتم النظر فى مشروع القانون فى 

العام المقبل.

دار اإلفتاء حترم التحديث اجلديد لتطبيق تليجرام
ال يزال تطبيق تليجرام الروسى الشهير محور جدل 
أصبح  أن  بعد  وخــاصــة  الــمــصــرى،  الــشــارع  فــى  كبير 
التطبيق المفضل لدى التنظيمات والجماعات اإلرهابية 

لنشر اإلرهاب والعنف وتجنيد المقاتلين.
وعلى الرغم من خطورة هذا التطبيق إال أنه أصبح 
األوســاط  جميع  فى  مصر  فى  جــدا  وبكثافة  منتشرا 
المسوقون  يستخدمها  جدا  مهمة  منصة  أنه  وخاصة 

اإللكترونيون فى التسويق للعديد من المنتجات.
دار  التطبيق، أصدرت  لهذا  األخيرة  التحديثات  بعد 
اإلفتاء بيانا صحفيا تحرم فيه استخدام تلك التحديثات 
التى   Nearby خاصية  استخدام  أبــرزهــا  كــان  والتى 
أتاحها التطبيق اإللكترونى تليجرام، والتى أثارت غضب 
مزعجة  رسائل  تلقيهم  بعد  المستخدمين  من  العديد 
تمِكّن  التى  الخاصية  تلك  الــغــربــاء،  مــن  ومضايقات 
المستخدمين من الدردشة مع القريبين منهم بسهولة، 
اإلناث  خاصة  المستخدمين،  من  الكثير  أعرب  والتى 
عن غضبهن من هذه الخاصية، بعد استغاللها من ِقبل 
الئق،  غير  بشكل  معهن  والتحدث  لمضايقتهن  البعض 

وصل إلى درجة االبتزاز.
مواقع  مستخدمى  بيانها  فى  اإلفــتــاء  دار  وطالبت 
التواصل االجتماعى الحفاَظ على الخصوصيات باتخاذ 
كافة اإلجراءات لحماية الخصوصية اإللكترونية وحماية 
قوانين  هناك  أن  على  التأكيد  مع  الشخصية  البيانات 
تجرم اختراق الخصوصية اإللكترونية للمواطن، معتبرة 
الحفاظ على الخصوصيات جزًءا ال يتجزأ من مقاصد 

المقصد  تحت  داخــل  وهو  اإلنسان،  وحقوق  الشريعة 
الشرعى األكبر؛ "الحفاظ على العرض".

 وشددت الدار على أن اختراق الخصوصيات لون من 
تتبع العورات التى ورد الشرع بالنهى عنها ولعن فاعلها 
الشريف  الشرع  نهى  فقد  الوخيمة؛  بالعواقب  وإنــذاره 
عن التجسس فقال تعالى: }َياأَُيَّها اَلِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا 
ُسوا َواَل َيْغَتْب  َكِثيًرا ِمَن الَظِّنّ ِإَنّ بَْعَض الَظِّنّ ِإْثٌم َواَل َتَجَسّ
َمْيًتا  أَِخيِه  َلْحَم  َيأُْكَل  أَْن  أََحُدُكْم  أَُيِحُبّ  بَْعًضا  بَْعُضكُْم 
اٌب رَِحيٌم{ ]الحجرات:  ُقوا اللََّه ِإَنّ اللََّه َتَوّ َفكَرِْهُتُموُه َواَتّ

.12
ودللت على فتواها بحديث شريف وهو عن ابن عمر 
وسلم  عليه  الله  الله صلى  رسول  أن  عنهما  الله  رضى 
تتبع  ومن  عورته،  الله  تتبع  أخيه  عورة  تتبع  "من  قال: 
الله عورته يفضحه ولو فى جوف رحله"، قال: ونظر ابن 
ما أعظمك  فقال:  الكعبة  إلى  أو  البيت  إلى  يوًما  عمر 
وأعظم حرمتك! والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. 

رواه الترمذى، وقال: حسن.
كما أكدت الدار أن الفصل بين التكنولوجيا واألخالق 
الدينية خاصة واإلنسانية عامة أمر يؤدى باإلنسانية إلى 
الدمار ويضر اإلنسان والعمران جميًعا، ودعت الدار إلى 

ما أسمته الترشيد األخالقى الستخدام التكنولوجيا.
كانت هذه الخدمة قد أثارت موجة من الغضب عبر 
هاشتاج  انتشر  حين  فى  االجتماعى،  التواصل  مواقع 
هذه  على  رًدّا  وذلــك  #حوار_التلجرام؛  عنوان  يحمل 

الخدمة.

ليسوا إخوانًا وال مسلمني 

يستخدمه اإلرهابيون فى جتنيد عناصر جديدة

هيئة كبار العلماء تدعم فتوى األزهر بتحرمي االنضمام لإلخوان

»داعش« يخطط لشن هجمات خالل الكريسماس
ال صوت يعلو اآلن فوق صوت فيروس كورونا 
الذى يخشى منه العالم بعد أن حصد العديد من 
األرواح فى الفترة األخيرة ليظهر بجواره مؤخرا 
العالم مرة  بــدأ يضرب  الــذى  األســود  اإلرهـــاب 
تسبب  مما  والنمسا،  فرنسا  فى  وخاصة  أخرى 
فى حالة رعب كبرى فى تلك الدول وخاصة فى 
الستهداف  جديدة  إرهابية  تهديدات  وجود  ظل 
عدوين  وكــورونــا  اإلرهـــاب  ليصبح  الكريسماس 
يواجهان األوربيين أثناء احتفاالتهم بعيد الميالد 

المجيد.
أيمن دين،  أكد  الثقيل،  العيار  فى مفاجأة من 
وجود  احتمالية  "القاعدة"،  تنظيم  عن  المنشق 
عيد  خــالل  الــغــرب  أنــحــاء  جميع  فــى  هجمات 
وألمانيا  وفرنسا  بريطانيا  وخــاصــة  الــمــيــالد، 
إلى  اإلرهــابــى، مشيرا  داعــش  تنظيم  من خــالل 
الرسوم  نشر  مــن  لالنتقام  يسعى  التنظيم  أن 
محمد  النبى  عن  للجدل  المثيرة  الكاريكاتورية 

)صلى الله عليه وسلم( فى فرنسا.
تسريب  وجــود  عن  السابق  اإلرهــابــى  وكشف 
يخطط  "داعــش"  أن  يؤكد  أمريكى  استخباراتى 

لشن هجمات إلرهاب األوروبيين هذا الشتاء.
مؤتمر  فى  الصدد  هــذا  فى  ديــن  أيمن  وقــال 
صحفى له: "أخشى أننى ال أحمل أخبارًا جيدة، 
لكن يجب أن نقلق بشأن موجة اإلرهاب القادمة 
هذا  الميالد  عيد  فى  وليبيا  سوريا  شمال  من 
العام، وهذا الوعد بعدم اإلغالق فى عيد الميالد 
جعله إطارًا زمنًيا أكثر جاذبية لالستهداف. لقد 
فكروا بالفعل فى ذلك، بالفعل كانوا ينظرون فيه 

وأشعر أن هذا سيكون الهدف التالى".
ــة أكــــدت إن  ــي ــان صــحــيــفــة "الراثـــــــون" اإلســب
حالة  من  الرابع  المستوى  على  تحافظ  إسبانيا 
داعش  أن  موضحة  االرهــاب،  لمكافحة  التأهب 
الغرب  ان  تــرى  األخــرى  االرهابية  والتنظيمات 
خالل  من  هدمها  يجب  التى  المناطق  اولــى  من 
بطريقتهم  بها  يقومون  التى  االرهابية  الهجمات 

الخاصة مثل التى حدثت فى نيس وفيينا.
أما صحيفة "إيه بى سى" األلمانية فقد أكدت 
المستشارة  باتخاذها  قامت  التى  االجــراءات  أن 
االلمانية أنجيال ميركل للحد من انتشار فيروس 
من  ألكثر  التجمعات  حظر  منها  والتى  كــورونــا 

السينما  ودور  المطاعم  واغــالق  أشخاص   10
محاولة  أى  مــن  ستحد  والــحــانــات  والــمــســارح 
العام  هــذا  الميالد  عيد  فــى  ارهابية  لهجمات 
وخاصة فى ظل وجود العديد من التهديدات التى 
رصدها األمن األلمانى التى تؤكد وجود نية من 

تنظيم داعش اإلرهابى لضرب البالد.
أعلنت فرنسا مراقبة 76 مسجدا  من جانبها 
يشتبه فى كونها متطرفة وقد تغلق بعضها خوفا 
العناصر  لمساعدة  المساجد  تلك  تخطيط  من 

اإلرهابية فى ضرب فرنسا من جديد.
المتشددة  واآلراء  التكفيرية  الفتاوى  مرصد 
التابع لدار اإلفتاء المصرية أصدر بيانا صحفيا 
يحذر فيه من الدعوات اإلرهابية لتنظيم "داعش" 
المنفردة على شن  وذئابها  التى تحث عناصرها 
هجمات إرهابية فى أعياد الميالد، وخاصة بعد 
أن دعا التنظيم فى رسالة عرفت باسم "الغلظة 
أعياد  فى  الهجمات  هذه  شن  إلى  الكفار"  على 

الميالد المقبلة بعد أيام.
وأشار المرصد فى بيانه إلى أن التنظيم عادة 
ما يبث مثل هذه الدعوات بهدف بث الحماس فى 
"الذئاب  بـ  يعرف  ما  سيما  وال  عناصره،  نفوس 
المنفردة" منهم وبخاصة فى المجتمعات الغربية، 

يختلف  التهديدات  هــذه  إصــدار  توقيت  أن  إال 
التنظيم لثالث  تنفيذ  السابقة بسب  عن األعوام 
عمليات إرهابية استهدفت كاّلً من فرنسا والنمسا 
فى أكتوبر ونوفمبر من هذا العام، وهو ما يعطى 
انطباًعا بأن التنظيم عاد مرة أخرى إلى االعتماد 
إرهابية  عمليات  تنفيذ  فى  المنفردة  ذئابه  على 
باستخدام األسلحة الخفيفة أو الدهس وغيرها.

أشهر  التالية  الــســطــور  فــى  تنشر  »الــنــهــار« 
بالتزامن  داعش  نفذها  التى  اإلرهابية  العمليات 
عام  ظهوره  منذ  الميالد  بأعياد  االحتفاالت  مع 
التنظيم هجوًما  نفذ  ديسمبر 2016  ففى   2014
األلمانية  بالعاصمة  سوًقا  به  استهدف  ا  إرهابّيً
برلين؛ مما أسفر عن مقتل 12 شخًصا وإصابة 
50 آخرين، كما تمكنت السلطات النمساوية فى 
يعد  كان  إرهابى  هجوم  إحباط  من  نفسه  العام 
بأيديولوجية  تأثروا  له "داعش" عبر ثالثة شبان 
ما   2017 عام  فى  التنظيم  أصدر  كما  التنظيم، 
من  مكون  وهو  المنفردة"،  الذئاب  بـ"دليل  عرف 
)17( عنصًرا يتحدث فيه عن كيفية عمل عناصره 
مروعة  إرهابية  هجمات  شن  بهدف  ــا  أوروب فى 

خالل أعياد الميالد.
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بداية أكد منتصر الزيات المحامى ان دمج النقابات 
الفرعية انتصار ووحدة صف لجميع المحامين واصًفا 
االندماج بالقوة مشيرا الى أن العالقات بين المحامين 
ينبغى أن تقوم على االحترام المتبادل ومهما كان هناك 
اختالفات فى وجهات النظر ينبغى الوقوف عند الحدود 
التنافس االنتخابى أمر محمود  ان  المتفق عليها حيث 

ومطلوب وهو شىء صحى فى الندب للخدمة العامة.
وقال إنه  يجب أال يتحول التنافس إلى صراع وصدام 
واتهامات حيث ان قرار دمج النقابات الفرعية انتصار 
جديد لوحدة المحامين على أهداف مشتركة نحو نقابة 
الصف  وحــدة  مشوار  بداية  فالدمج  أفضل،  محاماة 

النقابى من جديد.
واوضح: كانت إدارة المشهد على األرض أكبر دليل 
القانونى  المشهد  على  اتحدث  ال  الحقيقة  هذه  على 
منظمة  أو  واحدة  قيادة  هناك  أن  اعتقاد  مشهد  ولكن 
المهم على  الوعى بشأن هذا الحدث  تعمل على تهيئة 
على  األصــوات  لحشد  الفعال  والتواصل  الواقع  أرض 

األرض.
واضاف: أثبتت هذه التجربة أن قليال من الصادقين 
هذا  إدارة  فى  الخفية  األجندات  أصحاب  من  وكثيرا 
الذين صوتوا  العامة  مجلس  أعضاء  من  بدءا  المشهد 
واحدة  نقابة فرعية  التصويت على  باإلجماع على حق 
انتهاء بمن أعلن تأييده وغاب حشده على األرض فال 
تستندوا فقط إلى عراقيل متعمدة شهدناها جميعا وال 
ترتكنوا إلى استقطابات ظلت تشكل وتقود معركة الدمج 
وتواصل  قــيــادات  إلــى  يحتاج  المحامين  شباب  ولكن 
حقيقى على األرض وحوار مشترك ألن ما يجمعهم أكثر 
مما يفرقهم وهم قادرون بالفطرة وفكرهم وطموحاتهم 
عمل  وفريق  وقــيــادات  رؤى  على  االلتقاء  على  للمهنة 
مشترك دون أن يكون الشباب ورقة بيد عضو مجلس أو 
غيره يوجههم لما يخدم مصالح مشتركة أو وعود زائفة.

محامى  نقيب  عــثــمــان،  محمد  ــرأى  ــال ب معه  يتفق 
شمال القاهرة السابق، حيث اكد ان قرار دمج نقابات 
المحامين الفرعية االربع بالقاهرة فى كيان نقابى موحد 
للقاهرة فرصة الستعادة قيمة ومكانة نقابة المحامين 
بالقاهرة هذا الكيان النقابى الكبير والذى يمثل ظهيرا 

قويا مساندا وداعما للمحامين فى هذه المرحلة. 
 وأشار الى استعادة وحدة النقابات الفرعية التى تم 
لتعود  الطعون  جميع  رفض  بعد  فاعل  بفعل  تقسيمها 

نقابة القاهره كيانا نقابيا موحدا وقويا، مستنكرا تأخر 
مجدى سخا، وكيل النقابة العامة للمحامين، فى اإلعالن 

عن المقرات حتى قبل ساعات من بدء التصويت. 
النقابة  اللجنة  رئيس  ــر،  دردي هانى  قــال  جانبه  من 
لمحامى أكتوبر، ان ما حدث أثناء التصويت على قرار 
ادارة  ســوء  من  ابــتــداء  مهزلة  الفرعية  النقابات  دمــج 
ادى  بالجزئيات  الصناديق  توزيع  وعدم  االقتراع  عملية 
الى عزوف المحامين عن المشاركة. مبينا: نحن ال نبرئ 
لجنة مجدى سخا، وكيل نقابة المحامين، من هذا العبث 

والبد من الحساب.
وقال إن النقابة ال يوجد بها سوى رجائى عطية نقيب 
المحامين فقط يقف وحده ويتصدر فى المشاكل وباقى 
أن  لنا  يؤكد  يوم  وكل  فاشلون  النقابة  مجلس  اعضاء  
اعضاء مجلس النقابة العامة ال يصلحون ال يعملون ال 

المجلس  هذا  من  الثقة  سحب  يتم  ان  ويجب  يفقهون 
الفاشل فلن يستطيع ان يصلح النقيب وحده ما افسده 
لعدم عقد  األطراف  متعددة  مؤامرة  هناك  الفاسدون. 

لجان االقتراع فى محاكم القاهرة والجيزة.
التى تشكلت من  واللجنة  العام  النقيب  لذلك طالبنا 
الجزئية  المحاكم  اسفل  سرادق  بإقامة  العامة  النقابة 

لقطع الطريق على كل متربص يريد عرقلته.
وأضاف أنه كان يوجد الكثير من العراقيل التى كانت 
تقف حائال بشكل غير طبيعى لعدم إتمام عملية الدمج 
ان هناك مخاطبات  رأسهم مجدى سخا بحجج  وعلى 

من رؤساء المحاكم بعدم االجتماعات.
من  عــدد  الجــتــمــاع  الــصــوتــى  التسريب  ان  وكــشــف 
أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين بهدف الترتيب 
لجمعيات الدمج المقررة فى النقابات الفرعية بالقاهرة 

وراءه سامح عاشور نقيب المحامين السابق من خالل 
الدمج حتى  التأثير على جمعيات  بهدف  وذلك  أتباعه 

يحاول إفشالها.
نترك  لن  ولكن  عيب  حدث  وما  طفح  الكيل  وتابع: 
النقابة وال ابرئ احدا وال ادافع عن النقيب العام واناشد 
المحامين سحب الثقة من مجلس النقابة وليس النقيب. 
المحامى  القاضى  راضــى  محمد  بالرأى  معه  يتفق 
قائال : "ال أوافق على الدمج ويجب على المحامين اال 
نحترم  ونحن  حر  التصويت  معركة.  الدمج  من  يجعلوا 
النصاب قد  اكتمال  أن عدم  الى  االغلبية، مشيرا  رأى 
االمل  فقدوا  فهم  الكثير  عند  اهمية  ذى  غير  يكون 
او  الجدد  لهم  قدم  فماذا  التغيير  مع  حتى  النقابة  فى 

القدامى؟!. 
وأضاف أن المحامين يهانون ومعاش متدن ومشاكل 

فى العالج وما زال المحامون يشعرون انهم بال ظهر او 
امر  مهتم.  النه غير  المشاركة  يحجم عن  الكثير  سند 
اخر بالنسبة لمحافظة الشرقية المترامية االطراف اذا 
دمجت ستأتى بنقباء ضعفاء النهم سيأتون بالتربيطات 
قوال واحدا حيث ان محامى شمال ال يعرفون االصلح 
يتدخل  ان  القمح والعكس صحيح. هنا يمكن  فى منيا 
الحرس القديم للتربيط وسيكون فرصة قوية لهم ثم ان 
واحد  نقيب  كاهل  على  ثقيلة  الشرقيه  محافظة  اعباء 

لكبر العدد.
الجمعية  ان  المحامى  المنسى  مــاهــر  ــال  ق بينما 
للموافقة  انعقادها  المقرر  الدقهلية  لمحامى  العمومية 
آخر  بتعبير  أو  بالدقهلية  المحامين  نقابة  إنشاء  على 
دمج نقابتى شمال وجنوب، تثير الغرابة والدهشة معا. 
يلقى  الذى  األمر  الموقف،  يخيم على  رهيبا  إن صمتا 
بظالل كثيفة من الشك ويبعث تأكيدا على سوء الظن 
الدعوة  أن  أساسيين  لسببين  يرجع  تقديرى  فى  وهو 
مجرد  كــانــت  بالدقهلية  العمومية  الجمعية  النعقاد 
المسرحية  فى  األساسى  الهدف  وأن  حاصل  تحصيل 
الهزلية وفقا لما تردد هو اإلسكندرية والقاهرة ولصالح 

بعض األشخاص .
للمجلسين  الحاليين  األعــضــاء  بعض  أن  واضـــاف 
المحتملين  الــمــرشــحــيــن  وبــعــض  وجـــنـــوب  بــشــمــال 
البعد  تمام  البعيدة  الضيقة  االنتخابية  ولمصالحهم 
عن صالح المحامين يهمهم بالدرجة األولى أال تتوحد 
النقابتان وإال فأين اإلعداد والدعوة لتلك الجمعية ولو 
من باب ذر الرماد فى العيون أو من باب التصوير بجانب 

التكيفيات بعد إصالحها؟!. 
وقال: ال لدمج النقابات الفرعية. نقابة المحامين هى 
لخدمة المحامين واستقرار المحامين وليس إلرهاقهم 
الخدمات  الداء  عنهم  الحمل  وتخفيف  لمساعدتهم  بل 
بسهولة ويسر لهم كيف نضع كل هذا فى مكان واحد 
العمومية  الجمعية  أعضاء  فيه  زاد  الــذى  الوقت  فى 
بسيون  الزيات  كفر  المحلة  طنطا  الغربية  محاكم  فى 
زفتى السنطة قطور سمنود؟ كيف نضع جميع خدمات 
وتوزيع  مركزية  مــن  البــد  واحــد  مكان  فــى  المحامين 
االداء والمسئوليات والخدمات بل اعطاء النقابة العامة 

صالحيات أكثر لكل من نقابة شرق وغرب طنطا.
االداء  على  المحامى  يساعد  ال  الــدمــج  ــح:  واوضــ
انفع  فذلك  ويسر  سهولة  بكل  خدمته  فــى  المشرف 
واصلح للمحامين بما ينعكس على استقرارهم ويساهم 
كثير  يوجد  انــه  معنى  وليس  بيننا  العدالة  إرســاء  فى 
من السلبيات والضعف فى نقابة شرق أن يصبح كافة 
المحامين فى ضيق شديد ويأس من قلة الخدمات وأن 
نتنازل عن مكتسب استقالل نقابة شرق طنطا فلتحسنوا 
اختيار األعضاء والنقيب بعيدا عن التأثيرات أو التوجه 

الشخصى فال للدمج. 
فاننى  لرأيهم  االحترام  مع  بالدمج  ينادى  من  وتابع: 
المحامين  ترابط  الى  منه  وينظر  سديد  غير  انه  ارى 
فى حالة المشاكل التى نتعرض لها فنقول إن المحامين 
النقابة  من  المحامين  وترابط  فقوة  مترابطون  دائًما 

العامة. 

شهدت نقابة المحامين على مدار األيام القليلة الماضية أزمة فى تحديد أماكن 
تصويت المحامين فى جمعية دمج النقابات الفرعية 

والتى تضم دائرة أكثر من محكمة ابتدائية لتصبح نقابة فرعية واحدة وذلك 
بناء على قرار مجلس نقابة المحامين فضال عن التأخير المعتمد فى اعالن 
أماكن انعقاد الجمعية، مما أثار غضب الكثير من المحامين الداعمين لدمج 

فرعيات القاهرة موجهين أصابع االتهام الى سامح عاشور، نقيب المحامين 
السابق، بغرض افشالها.

مرفت قدرى N

فصل جديد من »خناقات املحامني« وسط تبادل لالتهامات وتسريبات صوتية 
إلفشال عملية دمج النقابات الفرعية

فيروس  بلقاحات  التحصين  بــدء  مواعيد  اقــتــراب  مــع 
كورونا الذى قتل أكثر من 1.4 مليون شخص حول العالم.. 
تزايدت مخاوف االطقم الطبية فى مصر بعد التصريحات 
المتداولة بشأن اعتزام الصين استيراد 100 مليون جرعة 
بيونتك األمريكى األلمانى المضاد لكورونا  من لقاح فايزر 
عن طريق مجموعة “فوسونفارما” الصينية، وتأتى الصفقة 
رغم أن الصين تقوم بتطوير 4 لقاحات خاصة بها مضادة 
للفيروس، حيث ان المجموعة الصينية ستدفع 250 مليون 

يورو مقدما لتتسلم 500 مليون جرعة من لقاح فايزر.
وأكد الخبراء فى هذا الشأن انه ال داعى من القلق الذى 
تركيبة  إن  حيث  أمانا  اكثر  لكونه  الطبى  بالفريق  يحيط 
لقاح سينوفارم الصينى تحتوى على فيروس تم إنشاؤه فى 
فيروس  على  يحتوى  انه  اى  كيميائيا  قتله  تم  ثم  المختبر 
كورونا ميت ويعطى وقاية بنسبة 86% والى الوقت الحالى 

ال يوجد مضاعفات. 
بداية علقت منى مينا، عضو نقابة األطباء، على استيراد 
الصين 100 مليون جرعة من لقاح فايزر قائلة: "لماذا رغم 
مأمونا  الصينى  اللقاح  يكون  أن  اتمنى  اللقاح  تصنع  انها 
حــرارة 8-2  درجة  فى  بيتم  ونقله  لقاح حفظه  ألنه  وفعاال 
تحتاج  التى  االخــرى  اللقاحات  بعكس  بمعنى  مئوية  درجــة 
درجة جرارة -80 أو -20 كما أن اللقاح الصينى مصنع من 
فيروس غير حى كما أن طريقة تصنيعه معروفة واستخدمت 
من  المخاوف  من  يهدئ  وهــذا  سابقا  كثيرة  لقاحات  فى 
الطريقة الجديدة جدا المتبعة فى اللقاحات االخرى والتى 

لم تدرس آثارها الجانبية على المدى الطويل".
العلمية  الـــدراســـات  على  نعتمد  أن  يجب  وأضــافــت: 
والحقائق ويجب أن تكون معلنة قبل ان نقرر استخدام اللقاح 
الصينى خصوصا ان البلد المنتج للقاح يستورد كمية رهيبة 

من لقاح آخر.
لتجارب  التفصيلية  النتائج  إعــالن  الــى  بحاجة  نحن 
المرحلة الثالثة بوضوح وشفافية الفتة الى انها ليست من 
من  ولكنى  الصينى  اللقاح  عن  الدفاع  أو  الهجوم  مؤيدى 
مؤيدى الشفافية وإعالن نتائج األبحاث بالتفصيل وباألرقام 

قبل إصدار أى رأى علمى. 
تتحدث عن  الــتــى  ــار  هــنــاك بعض االخــب ــان  ك وقــالــت: 
إيقاف للتجارب اإلكلينيكية للقاح الصينى فى بيرو إلصابة 
ان  مؤكدة  جانبية  بأعراض  اللقاح  لتلقى  المتطوعين  أحد 
اكسفورد  لقاح  تجارب  مع  حدث  كما  مؤقتا  كان  اإليقاف 
سابقا وباألغلب سيتم استئناف التجارب ولكن الالفت فى 
الخبر هو أن اللقاح مازال يخضع فى بعض البلدان للتجارب 

اإلكلينيكية.
وتابعت: رغم كل ذلك أقدر أننا فى أمس الحاجة للقاح 
المرحلة  بنتائج  الخاصة  المعلومات  كل  بإتاحة  مطالبة 
أمان  مستوى  تقييم  لنا  ليتاح  وباألرقام  بالتفصيل  الثالثة 
اللقاح على المدى القصير على األقل حيث إنه ال يمكن أن 
تتوافر أى بيانات عن أمان أى لقاح على المدى المتوسط او 

الطويل ألن عمر التجارب كلها بضعة شهور .
وطالبت عضو مجلس نقابة األطباء بضرورة ترك أخذ 
اللقاح اختياريا ألننا ما زلنا فى مرحلة التجارب االكلينيكية 
وليس  القصير  المدى  على  اللقاح  أمــان  الختبار  الواسعة 
للرجوع  المسئولين  البعيد داعية  أو  المتوسط  المدى  على 
الى توصية منظمة الصحة العالمية بأن االلتزام بالكمامة 
يؤكده  لقاح  أقوى  هى  اليدين  وغسل  االجتماعى  والتباعد 

ويضمنه العلم حتى اآلن. 
وقالت: ألم يأت أوان منع األفراح والحفالت والعزاءات 
وحضور الجمهور للمباريات وكل االجتماعات الواسعة بعد؟!
الكمامة  ارتداء  مع فرض  بجدية  التعامل  اوان  يأت  ألم 
فى مترو األنفاق والمواصالت العامة وكل األماكن المغلقة؟ 
هــذه  يعطل  ــذى  الـ مــا  أفــهــم  أن  أستطيع  ال  الحقيقة 

انتشار  مــدى  نــرى  ونحن  البسيطة  ــراءات  اإلجـ
االصابات والوفيات حولنا. 
ايهاب  علق  جانبه  مــن 

نقابة  عضو  الطاهر، 
ــن  ــيـ األطــــبــــاء واألمـ
قائال:  سابقا،  العام 

العديد  تــخــوف  "ارى 

من الزمالء من أخذ لقاح كورونا واستدلوا على ذلك بعدم 
وجود أدلة علمية كافية على مدى فعالية أو أمان أى لقاح 
منها حيث إن جميع التجارب السريرية كانت قصيرة األجل 
ال  مضاعفات  حــدوث  احتماالت  مــن  يتخوفون  وبالتالى 

نعرفها بعد فترة من الزمن".
رأى  لعدم ويــوجــد  استنادا  اللقاح  ألخذ  متحمس  آخر 

نية  مكا السيطرة على الوباء الذى يحصد أرواح إ
الماليين بالعالم دون وجود لقاح فعال.

واوضح: ال يستطيع أحد أن يدعى 
الفيروس  عــن  شــىء  كــل  يعلم  بــأنــه 
أحدنا  يستطيع  ال  وبالطبع  نفسه 
أو  فعالية  مدى  بمعرفة  يجزم  أن 
مضاعفات أى لقاح على المدى 
المتوسط أو الطويل، الفتا إلى 
بأخذ  الــمــبــادرة  يفضل  انـــه 
"ألننى  إتاحته  فــور  اللقاح 
اإلصابة  احتمال  أن  أرى 
ومضاعفاته  بــالــمــرض 
من  بكثير  أعــلــى  هــو 
حدوث  احتمال 

ألسرتى  حماية  وبالتالى  اللقاح  من  مستقبلية  مضاعفات 
وأهلى وأخيرا لنفسى فإننى سوف أبادر بأخذ اللقاح فور 

إتاحته". 
الباطنة  استشارى  الشافعى،  هانى  بــالــرأى  معه  يتفق 
سينوفارم  لقاح  تركيبة  ان  فى  الصماء،  والغدد  والسكر 
الصينى تحتوى على الفيروس الذى تم إنشاؤه فى المختبر 
ثم تم قتله كيميائيا اى انه يحتوى على فيروس كورونا ميت 
وسيعطى وقاية بنسبة 86% بمعنى ان بين كل 100 شخص 
يتحصنون احتمال 86 يقاومون المرض لو اصيبوا به وحتى 
اآلن ال يوجد مضاعفات ولكن ستتضح الصورة بعد مرور 

شهرين من التطعيم.
الناس ما عدا  اللقاح الصينى يمكن اعطاؤه لكل  وقال: 
أو  آخــر  لقاح  أى  ضــد  مفرطة  حساسية  مــن  يعانون  مــن 
لالشخاص  فقط  يعطى  كما  األدويــة  عالية ضد  حساسية 
للحماية  تعطى  اللقاحات  كباقى  بالكورونا  المصابين  غير 
وليس للعالج مبينا ان اللقاحات الميته ال توفر مناعة قوية 
تناول  الضرورى  من  يكون  قد  لذلك  الحية  اللقاحات  مثل 

عدة جرعات بمرور الوقت. 
النظامية  لــلــدول  األنــســب  اللقاح  هــذا  لــمــاذا  وبسؤاله 
فايزر  تحصين  مثل  الحية  التحصينات  "ألن  قــائــال:  رد 
وموديرنا تحتاج لطريقة حفظ فى فريزر عند درجة حرارة 
متاحة  ليست  وهذه  موديرنا   20 وسالب  فايزر   70 سالب 
الميت  التحصين  بينما  النامية  الــدول  فى  كبيرة  بأعداد 
عند  العادية  التالجة  فى  يحفظ  الصينى  التحصين  مثل 
درجة حرارة 4 كما أن اللقاحات الميتة تحظى بتاريخ من 
استخدمت  معروفة  تكنولوجيا  وهــى  الناجح  االستخدام 
وداء  والحصبة  اإلنفلونزا  مثل  ألمراض  لقاحات  صنع  فى 
الكلب بينما التحصينات الحية وخاصة التابعة 
لفايزر وموديرنا تعتمد على تكنولوجبا 

جديدة". 
ولــــــفــــــت 
انه  الــى 

معلومات  ولكن حسب  االن  الوقائية  بالفترة  التكهن  صعب 
االولى  والشحنة  شهور،   6 إلى  تصل  قد  المنتجة  الشركة 
وننتظر  السن  وكبار  السرطان  ومرضى  الطبية  لألطقم 
مبينا  بالمجان  للمصريين  ستعطى  التى  المقبلة  الشحنات 
فايزر  وتحصين  اكسفورد  تحصين  مع  متعاقدة  مصر  ان 

باالضافة للتحصين الصينى.
النقابة  وكيل  إبراهيم  حسن  كشف  متصل  وعلى صعيد 
العامة للصيادلة سابقا ان مصر قامت بشراء اللقاح الصينى 
فى  يحفظ  الصينى  اللقاح  إن  حيث  فايزر  لقاح  تشتر  ولم 
البنية  فى مصر  ويوجد  مئوية   8 الى   2 من  حــرارة  درجــة 
التحتية لحفظ والنقل لهذه الحرارة الى كميات بينما لقاح 
يوجد  الصفر وال  فايزر يحفظ فى درجة حرارة 70 تحت 
لدينا البنية التحتية للحفظ كما أن لقاح الصين أكثر امانا 
ألنه يصنع من جزيئات فيروس ميت أما لقاح فايزر فيصنع 
ال  جديدة  تكنولوجيا  وهى  للفيروس  ريبوزوم  جزيئات  من 
اللقاح   هو  الصين  لقاح  أن  كما  الكامل،  أمنها  مدى  نعرف 
الــذى ُجــرب فى مصر من شهر لذلك لدينا كــوزارة صحة 

مصرية كل الداتا عن نتائج تجربته على المصريين .
واوضح ان الحصول على لقاح كورونا الصينى سيتم من 
اللقاح  للحصول على  للتسجيل  الكترونى  خالل عمل موقع 
وسيكون هناك الية لتتبع حصول الفئة المستهدفة من خالل 
باركود لكل جرعة لقاح كما أن التسجيل على الموقع سيكون 
والفئات  كورونا  لقاح  على  للحصول  القومى  الرقم  ببطاقة 
المستهدف حصولها على اللقاح الفريق الطبى العامل فى 

المستشفيات خاصة مستشفيات العزل. 
تخزين  عــن  مسئولة  ستكون  الصحة  وزارة  ان  وقـــال 
اللقاحات وإخراجها للراغبين فى التطعيم خالل 48 ساعة، 
مع  الصحى  بالقطاع  للعاملين  اللقاح  توزيع  يكون  ان  على 
والــصــدر  الــعــزل  بمستشفيات  للعاملين  ــة  ــوي األول إعــطــاء 
تناول  وسيتم  الكلوى  والفشل  األورام  ومرضى  والحميات 
 21 بينهما  يفصل  جرعتين  على  الكتف  عضلة  فى  اللقاح 

يوما.

ملاذا تعاقدت الصني على 100 مليون جرعة من لقاح فايزر األمريكية؟
عالمات استفهام حول لقاحات كورونا

منتصر الزيات: يجب 
أال يتحول التنافس إلى 

صراع.. وقرار الدمج 
انتصار لوحدة املحامني 
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واصلت أجهزة المدن الجديدة شن حمالت رفع اإلشغاالت وضبط 
 4 الحمالت  وشملت  لها،  الحضارى  النسق  على  للحفاظ  المخالفات 
مدن جديدة وهى مدن )6 أكتوبر- حدائق أكتوبر– الصالحية الجديدة– 

الشيخ زايد(.
 6 مدينة  تنمية  جهاز  رئيس  الشربينى،  شريف  المهندس  وصــرح 
أكتوبر، بأنه تم شن حملتين لرفع اإلشغاالت وضبط المخالفات بعدة 
مناطق بالمدينة، وذلك بمعرفة قوة من إدارة األمن بالجهاز وبالتنسيق 

مع شرطة التعمير بالمدينة، ورئاسة األحياء.
غلق  عن  أسفرتا  الحملتين  أن  الشربينى  شريف  المهندس  وأوضح 
وتشميع محل مخالف )شارع مكتبة الجامعة(، وضبط مخالفات عدٍد من 
المقاهى بشأن مخالفة اإلجراءات االحترازية لفيروس كورونا )تقديم 
شيش( بمنطقة رامو، ورفع عدة مخالفات إشغاالت بالمناطق الصناعية 
المضبوطات  ومصادرة  بالمخالفات  محاضر  وتحرير   ،)3  –  2  –  1(
إزالة  حمالت  استمرار  مؤكًدا  الالزمة،  القانونية  اإلجــراءات  واتخاذ 
المخالفات، وأنه ال تهاون مع المخالفين، حتى يتم القضاء نهائيا على 

جميع المظاهر العشوائية والحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة.
وفى سياق متصل، كلف المهندس أشرف فتحى، رئيس جهاز مدينة 
حدائق أكتوبر، اإلدارات المختصة بالجهاز بشن حملة مكبرة لمصادرة 
مركبات "التوك توك" المخالفة، ضمن الخطة الموضوعة لضمان عدم 
وجودها بالمدينة، مشيًرا إلى أن الحملة أسفرت عن مصادرة عدد من 
مركبات "التوك توك" بمدخل المنطقة السابعة ابنى بيتك، وإزالة العديد 
من اإلشغاالت على الطريق بدءا من مدخل المقابر على طريق الواحات 
الالزمة حيال  القانونية  اإلجراءات  كافة  واتخاذ  المدينة،  داخل  وحتى 

تلك المخالفات.
الشيخ  مدينة  تنمية  جهاز  رئيس  فهمى،  مصطفى  المهندس  وقال 
التعمير  شرطة  مع  بالتعاون  بالجهاز،  المختصة  اإلدارات  إن  ــد،  زاي
بالمدينة، قامت بشن حملتين لرفع اإلشغاالت وضبط المخالفات بعدة 
مناطق بالمدينة، مشيًرا إلى أن الحملتين أسفرتا عن رفع اإلشغاالت 
الموجودة بمنطقة سنتر النوران وسنتر الطاهرة بالحى األول بالمدينة، 
االلتزام  من  والتأكد  المخالفة،  والكافيتريات  المقاهى  ضبط  وكــذا 
بالتعليمات الصادرة بشأن مواجهة فيروس كورونا، وذلك للحفاظ على 

سالمة وصحة سكان المدينة.
وصرح المهندس رمضان خيرى، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية 
الجديدة، بأنه تم تنفيذ حملة موسعة بمعرفة اإلدارات المعنية بالجهاز 
 14 إزالــة  عن  أسفرت  الحملة  أن  موضحا  المرافق،  من شرطة  وقــوة 
مخالفة إشغال وغلق وتشميع 5 محال لمخالفة شروط الترخيص، وذلك 

حفاًظا على المظهر الحضارى للمدينة.

اإلجراءات  كافة  اتخاذ  إلى  المصرية  الحكومة  تتجه  بينما 
الثانية من فيروس كورونا حيث  الموجة  االحترازية لمواجهة 
اصدر مجلس الوزراء واللجنة العليا إلدارة أزمة كورونا األسبوع 
الماضى عدة قرارات كان أهمها منع التجمعات الكبيرة ضمن 
واستمرار  كورونا  فيروس  لمواجهة  االحترازية  ــراءات  اإلجـ
العزاء فضال  إقامة سرادقات  المناسبات وحظر  دور  إغالق 
التشديد على  المغلقة مع  القاعات  عن تجمعات األفراح فى 

غلق مراكز الدروس الخصوصية.
الرابع من حيث  المركز  ورغم أن محافظة مطروح احتلت 
عدد اإلصابات وهذا ما اشارت إليه الدكتورة هالة زايد، وزيرة 
الصحة والسكان، خالل حديثها عن المحافظات األعلى من 
مصر  فى  المستجد  كورونا  بفيروس  اإلصابات  معدل  حيث 
خالل الفترة الماضية رغم كل هذا إال أن محافظ مطروح ال 
يبالى، فقد نظم »ماراثون« للجرى والدراجات بمشاركة 300 
شخص فى يوم 9 ديسمبر ثم قام بافتتاح سوق برانى وسط 
الرعاية  مركز  افتتاح  كذلك  المواطنين  من  كبيرة  تجمعات 
القومى  بالعيد  االحتفال  وكذلك  التوحد  الطفال  النهارى 
لمحافظة مطروح بالزفاف الجماعى لعدد 15 عريًسا وعروسة 
المصابين  أعداد  فى  المطرد  التزايد  من  الرغم  على  وذلك 
والوفيات إثر تفشى كورونا بمحافظة مطروح ولم يتم تخفيف 

العمالة بالتناوب فى كل المصالح الحكومية.
المواصالت  وســائــل  فــى  والتكدس  الــزحــام  بخالف  هــذا 
العامة وعدم تطبيق اإلجراءات االحترازية داخل وسائل النقل 
خاصة فى خطوط المحافظة الداخلية وتشمل حى شرق علم 
المراكز  بين  الرابطة  والخطوط  والريفية  السنوسية  الــروم 
بدا  وقــد  عليها،  رقابة  وجــود  وعــدم  االخــرى  والمحافظات 
المشهد كارثيا مع تكدس المواطنين دون أى إجراءات للحفاظ 
أمام  العدوى  من  للوقاية  الضرورى  االجتماعى  التباعد  على 
مكتب البريد لصرف اإلعانة التى قررتها الدولة لدعمهم إثر 

تعطل أشغالهم دون اتخاذ أى إجراءات احترازية.

حمالت فى املدن اجلديدة 
لرفع اإلشغاالت وضبط 

مخالفات كورونا
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كشفت دراسة صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء، 
أكثر  أن  األرز  قش  حرق  على  المترتبة  والصحية  البيئية  اآلثــار  لرصد 
نسبة تلوث ناتجة عن حرق قش األرز، كانت بمحافظة البحيرة، وبلغت 
نسب االنبعاثات بها 69.9%، وانبعاثات غاز أكسيد النيتروجين المكافئة 
لكميات الحرق 72.2%، وتمثل 13 طًنا من إجمالى كمية االنبعاثات، بينما 
انبعاثات غاز أكسيد الكبرىت المكافئة لكميات الحرق 66.7%، وتمثل 2 

طن من إجمالى كمية االنبعاثات.
بمحافظة  تــم حرقها  قــش  ألــف طــن  أن 30.7  الــدراســة  وأضــافــت 
أكثر  بالمحافظة، وهى  المنتج  القش  كمية  بنسبة 11.5% من  البحيرة، 
المحافظات التى قامت بحرق القش، مشيرة إلى أن 43.9 ألف طن قش 
أرز تم حرقها من إجمالى كمية القش المنتجة عام 2019/2018، بنسبة 
2.1%، بينما تم إنتاج 2.1 مليون طن قش أرز عام 2019، بإنتاجية 1.6 

طن قش/ فدان أرز.
وأوضحت الدراسة أن هناك أضرارًا صحية لظاهرة حرق قش األرز، 
حيث تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن نحو 3% من أمراض 
القلب والرئة، و5% من وفيات سرطان الرئة، بسبب الجسيمات العالقة 
يؤثر  غاز  هو   ،SO2 الكبرىت أكسيد  ثانى  وأن  العالمى،  الصعيد  على 
على صحة اإلنسان عند استنشاقه بعد نحو 10 أو 15 دقيقة، فهو يهيج 
التنفس،  وضيق  السعال  ويسبب  الهوائية،  والممرات  والحنجرة  األنف 
واألشخاص األكثر عرضة لإلصابة بالمشكالت الصحية، هم األشخاص 
الذين يعانون من الربو أو مشكالت صحية أخرى، كما أن زيادة مستويات 
ثانى أكسيد النيتروجين تؤدى إلى زيادة احتمال حدوث أمراض الجهاز 
التنفسى مثل التهابات الرئتين والسعال ونزالت البرد واإلنفلونزا والتهاب 
يعانون من  الذين  كبيرة على األشخاص  تأثيرات  ولها  الهوائية،  الشعب 

الربو، ألنه يمكن أن يسبب نوبات أكثر كثافة.
حجم  عن  كشفت  واإلحصاء  العامة  للتعبئة  المركزى  الجهاز  دراسة 
ومدى انتشار ظاهرة حرق قش األرز بمحافظة البحيرة، بعد أن احتلت 

المحافظة المركز األول بين محافظات الجمهورية فى نسبة التلوث.
قد  كان  بالمحافظة،  الزراعة  وزارة  وكيل  الــزواوى،  المهندس محمد 
بهدف  والبيئة،  الزراعة  وزارتــى  بين  تعاون  بروتوكول  تنفيذ  عن  أعلن  
المساهمة فى الحد من اآلثار السلبية للسحابة السوداء، التى تنتج عن 
جمع  منظومة  حققته  الــذى  بالنجاح  مشيًدا  عــام،  كل  األرز  قش  حرق 
وتدوير قش األرز، مما كان له بالغ األثر فى الحد من السحابة السوداء، 
وذلك نتيجة المجهودات الملموسة التى تقوم بها وزارة الزراعة متمثلة فى 
اإلرشاد الزراعى واإلدارات الزراعية والجمعيات، بالتعاون مع إدارة البيئة 

بالمحافظة، وكافة الجهات المعنية.
فرع جهاز  بالتنسيق مع  تقوم  المديرية  أن  الزراعة  وزارة  وكيل  وأكد 
ومنع ظاهرة  التلوث،  البيئة من  للحفاظ على  بالمحافظة،  البيئة  شئون 
على ضرورة  مشدًدا  األرز،  قش  عن حرق  تنتج  التى  السوداء  السحابة 
االستمرار فى رفع الوعى البيئى لدى المزارعين بأهمية قش األرز وطرق 

االستفادة منه، وتدوير لتحويله إلى موارد جديدة ذات قيمة اقتصادية.
وفرم  وكبس  بجمع  الخاصة  المعدات  توفر  الـــوزارة  أن  إلــى  وأشــار 
لتدوير المخلفات الزراعية وعلى رأسها قش األرز، بما يساهم فى توفير 
التكاتف  أهمية  مؤكًدا  التلوث،  من  البيئة  وحماية  جديدة  عمل  فرص 
ومشاركة المجتمع المدنى، للحد من ظاهرة السحابة السوداء، وإحكام 
السيطرة على مصادر تلك الظاهرة، وأنه جرى تكثيف الندوات اإلرشادية 
للمزارعين داخل نطاق المحافظة، بهدف رفع مستوى وعيهم بالمخاطر 
البيئة، وأهمية االنتفاع به  التى تنجم عن إحراق قش األرز الذى يلوث 
وتحويله إلى سماد وأعالف غير تقليدية، إضافة إلى تكثيف أعمال مواقع 

تجميع قش األرز فى مراكز المحافظة.
من جانبه، أكد سعد زامل، مدير فرع جهاز شئون البيئة بالمحافظة، 
تعظيم االستفادة من  والبيئة، مشدًدا على  الزراعة  وزارتى  بين  التعاون 
قش األرز كأعالف غير تقليدية ومخصبات حيوية تفيد التربة وتساهم 
الخاصة  المعدات  توفير  جرى  أنه  موضًحا  الزراعى،  اإلنتاج  زيادة  فى 
قش  مواقع  أصحاب  للمتعهدين  رمــزى  بإيجار  األرز  قش  وكبس  بجمع 
األرز، الفًتا إلى أن مواقع تجميع القش توفر فرص عمل حقيقية للشباب، 

بعد أن أصبح القش سلعة ذات قيمة تحقق أرباًحا مجزية.

يقوم  التى  الميدانية  الجوالت  إطار  فى 
التنمية  وزيــر  شعراوى،  محمود  اللواء  بها 
المحلية، للمحافظات لمتابعة وحل شكاوى 
ــة الــخــدمــات  ــاف الــمــواطــنــيــن وتــحــســيــن ك
القيادة  لتوجيهات  تنفيًذا  إليهم  المقدمة 
السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء .
يرافقه   ، شــعــراوى  محمود  الــلــواء  قــام 
القاهرة  محافظ  عبدالعال  خالد  الــلــواء 
من  لعدد  مخططة  وغير  مفاجئة  بجولة 
حلوان  لحى  التابعة  ــشــوارع  وال المناطق 
الجولة  فى  وشاركت  القاهرة،  بمحافظة 
المهندسة جيهان عبدالمنعم نائبة محافظ 
القاهرة للمنطقة الجنوبية ولجنة من قطاع 

التفتيش والمتابعة بالوزارة.
ــواء محمود  ــل ــدأت الــجــولــة بــمــرور ال وبـ
منطقة  على  القاهرة  ومحافظ  شــعــراوى 
ميدان المحطة، واستمع الوزير الى شكاوى 
وجود  من  وتضررهم  المواطنين  من  عدد 
واإلشغاالت  والمخلفات  القمامة  من  أكوام 
للباعة الجائلين بعدد من الشوارع مما يؤثر 

على حركة المشاة والسيارات.
المحلية،  التنمية  الفور وجه وزير  وعلى 
ــاالت والــمــخــلــفــات  ــ ــغ ــع اإلشــ ــ بــســرعــة رف
الــمــحــيــطــة بــمــيــدان الــمــحــطــة، حــيــث تم 
االستعانة بسيارات ومعدات الحى واألجهزة 

المعنية ورفع المخلفات واإلشغاالت .
وعبدالعال  شعراوى  تفقد  ذلك  وعقب 
منطقة سوق توشكى الجديدة لمتابعة آخر 

تطورات األعمال اإلنشائية والتطوير والتى 
المحافظة  بين  بالتنسيق  بالسوق  تجرى 
لنقل  تمهيًدا  المدنى  والمجتمع  والــحــى 
الفترة  خالل  السوق  الى  الجائلين  الباعة 
مع  والمحافظ  الوزير  التقى  كما  القادمة، 
باكيات  لهم  المخصص  الباعة  مــن  عــدد 
فى السوق حيث استمع لبعض مقترحاتهم 

فيما يخص عمليات التسكين ونقلهم للسوق 
شعراوى  وجه  حيث  القادمة،  األيــام  خالل 
انهاء  وسرعة  بدراستها  المحافظ  نائبة 
إلنهاء  الــســوق  بــاكــيــات  تسليم  إجــــراءات 
بشوارع  المنتشرة  الجائلين  الباعة  ظاهرة 
الحى وعدم السماح بافتراشها من الباعة.

وعقب ذلك تفقد اللواء محمود شعراوى، 

محافظ  عبدالعال  خــالــد  ــواء  ــل ال يــرافــقــه 
لمتابعة  ــدة  ــوال ال عــزبــة  منطقة  الــقــاهــرة، 
للمواطنين  المقدمة  الــخــدمــات  مستوى 
الجارية  الخدمية  الــمــشــروعــات  وبــعــض 

بالمنطقة .
إلى  عبدالعال  خالد  اللواء  أشــار  حيث 
القاهرة  محافظة  بين  التنسيق  يجرى  أنه 

إنشاء  إجــراءات  من  لالنتهاء  النقل  ووزارة 
أسفل  متًرا   50 بمسافة  مواز  إضافى  نفق 

السكة الحديد.
 وعقب ذلك تفقد وزير التنمية المحلية 
خروج  تالحظ  حيث  الــوالــدة،  عزبة  ســوق 
عدد كبير من الباعة الجائلين خارج السوق 
المرور  يعيق حركة  المحيطة مما  للشوارع 
على  شــعــراوى  ووجـــه  المواطنين،  وســيــر 
والمخلفات  االشغاالت  رفع  بسرعة  الفور 

بالمنطقة المحيطة بالسوق.
المحيطة  المنطقة  على  المرور  تم  كما 
بسوق عزبة الوالدة وتالحظ وجود اشغاالت 
متجولين،  باعة  وجود  بسبب  السوق  خارج 
االشغاالت  بإزالة  الفور  على  التوجيه  وتم 

ورفع المخلفات الموجودة بالمنطقة. 
الـــلـــواء محمود  ــه  الــجــولــة وجـ وخــــالل 
القانونية ضد  االجــراءات  باتخاذ  شعراوى 
الملتزمة  غير  والكافيهات  المقاهى  بعض 
واالحترازية  الوقائية  االجـــراءات  بتطبيق 
وقرارات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص 
مواجهة فيروس كورونا باإلضافة إلى تقديم 

الشيشة.
ووجه اللواء محمود شعراوى، بالتحقيق 
لحاالت  نــظــًرا  الــحــى  رئــيــس  مــع  االدارى 
اشغاالت  من  رصدها  تم  التى  المخالفات 
ومخلفات واإلهمال فيما يخص عدم تطبيق 
من  للحد  واالحترازية  الوقائية  اإلجــراءات 

انتشار فيروس كورونا .

رحلة  أول  الدولى  الغردقة  مطار  استقبل 
طيران سياحية قادمة من مطار فرانكفورت 
ــا  ــتــشــار فــيــروس كــورون األلــمــانــى، مــنــذ ان

المستجد، تقل على متنها 125 راكبا.
اإلجــــــراءات  الــمــطــار  إدارة  واتـــخـــذت 
االحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا 
للركاب  التعقيم  الركاب من حيث أعمال  مع 
والحقائب كذلك قياس درجة الحرارة للتأكد 

من خلو السياح من اإلصابة بكورونا.
على  برلين  من  أخــرى  رحلة  استقبل  كما 
متن طائرة الشركة الوطنية إير كايرو والتى 
مطار  تصل  سياحية  طيران  رحلة  ثانى  تعد 
كورونا  فيروس  انتشار  منذ  الدولى  الغردقة 

المستجد من ألمانيا.
الدولى  الغردقة  مطار  إدارة  واستقبلت 
بوصولها  كاحتفال  المياه  بمدافع  الطائرة 
الورود  تقديم  تم  وكذلك  للمطار،  مرة  ألول 

والهدايا للركاب للترحيب بهم فى مصر.
يــذكــر أن الــســيــاحــة األلــمــانــيــة لــم تصل 
الغردقة منذ غلق الطيران بين الدول بسبب 

جائحة كورونا فى مارس الماضى.
السياحى  المكتب  أعــضــاء  استقبل  كما 
السياحى  للتنشيط  العامة  المصرية  للهيئة 
ــد ســيــاحــى من  ــة أول وفـ ــردق ــغ ال بــمــديــنــة 
يصل  بــراتــيــســالفــا  السلوفاكية  الــعــاصــمــة 
كورونا  فيروس  انتشار  أزمة  منذ  مصر  إلى 
المستجد،  حيث تم توزيع الهدايا التذكارية 
عليهم وكانت الطائرة على متنها 130 راكبا، 

وذلك بعد توقف دام قرابة 10 أشهر.
ــأتــى اســتــقــبــال مــديــنــة الــغــردقــة لهذه  وي
الرحلة استمرارًا لتوافد الرحالت السياحية 

الخارجية التى تصل إلى مصر منذ استئناف 
يوليو  أوائـــل  مــن  اعــتــبــارا  السياحة  حــركــة 

الماضى.
التى  وتعد هذه الرحلة نتاج ثمرة الجهود 
والسفارة  المصرية  الخارجية  وزارة  بذلتها 
براتيسالفا  السلوفاكية  بالعاصمة  المصرية 
السلوفاكية  السياحية  الــحــركــة  الســتــعــادة 
وزارة  مــع  بالتنسيق  مــصــر،  الـــى  الـــوافـــدة 

السياحة واآلثار المصرية.
السياحى،  الخبير  عــلــى،  عــصــام  وقـــال   
سياحيتين  رحلتين  اول  تستقبل  مصر  ان 
قادمتين من المانيا الول مرة منذ 10 شهور 
شركة  عبر  ــى  االولـ كــورونــا  جــاءحــة  بسبب 
طريق  عن  الثانية  الرحلة  بينما  جيت  ايــزى 
شركة إير كايرو الى مطار الغردقة .وأضاف 
الخبير السياحى لـ "النهار" ان سوق السياحة 
الموسم  خالل  مصر  على  الوافدة  االلمانية 
الماضى 2019 جاءت فى صدارة  السياحى 

الى مصر خاصة  للسياحة  المصدرة  الدول 
سائح  ألــف  و700  المليون  تخطت  ان  بعد 
وتعتبر اهم االسواق الوافدة على مصر منذ 
توقف الرحالت الروسية عن منتجعات مصر 

السياحية.
واشار عصام إلى ان مصر تولى اهتماما 
تشارك  لذا  األلمانية؛  السياحة  بسوق  بالغا 
سنويا فى بورصة برلين للسياحة حيث تأتى 
ضمن اهم 10 دول مشاركة من اجمالى 140 
الغردقة  اصبحت  حيث  العالم  حــول  ــة  دول
تستحوذ على 60% من السياحة الوافدة على 

مصر منذ عام 2015.
ونوه الخبير السياحى إلى ان عدد السياح 
الذين زاروا مصر منذ مطلع يناير وحتى االن 
الًفا و300  بلغوا 3 ماليين و398  من 2020 

سائح فى ظل أزمة كورونا العالمية.

محمد بشارى
نشاطا  بقنا  الــوادى  جنوب  جامعة  شهدت 
مكثفا خالل هذا األسبوع شمل توقيع بروتوكول 
تعاون بين وزارة القوى العاملة ممثلة فى الوزير 
محمد سعفان والدكتور يوسف غرباوى رئيس 
الجامعة بحضور اللواء اشرف الداودى محافظ 
الهندسة  كلية  عميد  تاج  جمال  والدكتور  قنا 
ثقافة  ونشر  والتدريب  المجتمع  تنمية  بهدف 
بين  المهنية  والصحة  والسالمة  الحر  العمل 
التى  المخاطر  مــن  الــحــد  أجــل  مــن  الشباب 
مناخ  توفير  والعمل على  األفــراد  تهدد سالمة 
من  الدولة  تبذلها  التى  الجهود  إطار  فى  آمن 
خالل وزارة القوى العاملة فى مجالى السالمة 
وتطوير ودعم ثقافة العمل الحر لدى الشباب 
األفكار  على  ــالع  واالطـ الجامعات  وخريجى 
التدريب  وأهــمــيــة  األعــمــال  ــادة  ــري ل الحديثة 
المهنى والتدريب التحويلى فى دعم االقتصاد 

الوطنى والحد من البطالة بالمحافظة.
العمل الحر

الهدف  أن  إلى  العاملة  القوى  وزيــر  وأشــار 
من توقيع بروتوكولى التعاون مع جامعة جنوب 
تبذلها  التى  الجهود  إطــار  فــى  يأتى  ــوادى  الـ
الدولة من خالل وزارة القوى العاملة فى مجال 
الشباب  لدى  الحر  العمل  ثقافة  ودعم  تطوير 
مــن الــطــالب وخــريــجــى الــجــامــعــات، وأهمية 
على  المهنية  والصحة  السالمة  ثقافة  نشر 
المستوى القومى للحد من المخاطر التى تهدد 
آمن،  مناخ  توفير  على  والعمل  األفــراد  سالمة 
السالمة  موضوعات  تضمين  خالل  من  وذلك 
ومــشــروعــات  أبــحــاث  فــى  المهنية  والــصــحــة 
الجامعة  كليات  فى  بالطالب  الخاصة  التخرج 
وورش  والمؤتمرات  الندوات  وعقد  المختلفة 
وغيرها  الالزمة  الطالبية  والمسابقات  العمل 
الوسائل لتحقيق تلك األهداف، مؤكًدا أن  من 
اإلشعاع  ومصدر  العلم  منارة  تمثل  الجامعة 
والشباب  الطالب  لدى  الوعى  لرفع  والتنوير 
وريــادة  المهنية  والصحة  السالمة  مجال  فى 

القوى  وزيــر  أشــار  كما  الحر  والعمل  األعمال 
العاملة إلى أن البروتوكولين يهدفان إلى عقد 
التدريبية  والــبــرامــج  العمل  وورش  ــدوات  ــن ال
بقاعات ومراكز تدريب الجانبين مجاًنا، وتوفر 
لها  التابعة  المهنى  التدريب  مــراكــز  الـــوزارة 
وإقامة  العمل  فرص  وتوفير  الطالب،  لتدريب 
واإلرشــاد  التوجيه  وبرامج  التوظيف  ملتقيات 
الوظيفى، والتى تخدم جميع فئات المجتمع من 
اإلعاقة،  ذوى  من  وأشخاص  وخريجين  شباب 
وورش  والــنــدوات  المؤتمرات  عقد  عن  فضال 
المهنية،  والصحة  السالمة  مجال  فــى  عمل 
وتقييم  المسابقات  إعـــداد  فــى  والــمــشــاركــة 
المختلفة،  المسابقات  فى  المشاركة  األعمال 
المتدربين  الــطــالب  اجــتــيــاز  شــهــادات  ومــنــح 

ساعات التدريب فى الدورات وورش العمل.
تدريب مهنى

غرباوى،  يوسف  الدكتور  أشــار  جانبه  ومن 
الجامعة  أن  إلى  الــوادى،  رئيس جامعة جنوب 
ومنها  الــمــجــاالت  كــافــة  فــى  خــبــرة  بيت  تعد 
وتشجيعهم  للخريجين  الدعم  وتقديم  التدريب 
ببرامج  وااللــتــحــاق  المهنية  مهاراتهم  لــرفــع 
الــعــمــل وتضمين  وفـــرص  الــمــهــنــى  ــتــدريــب  ال

فى  المهنية  والــصــحــة  الــســالمــة  مــوضــوعــات 
بالطالب  الخاصة  التخرج  أبحاث ومشروعات 
فى كليات الجامعة المختلفة وتنظيم الفعاليات 
عمل  وورش  ومؤتمرات  نــدوات  من  المختلفة 
ــات، فــضــال عـــن تــشــجــيــع الــطــالب  ــق ــســاب وم
السالمة  مجال  فى  البحث  على  والخريجين 
اآلمــن  بالسلوك  ــزام  ــت واالل المهنية  والصحة 
وأشار  المهنية،  والصحة  السالمة  وإجــراءات 
القوى  وزارة  أن  إلى  غرباوى  يوسف  الدكتور 
مع  البروتوكوالت  من  العديد  وقعت  العاملة 
الجامعات لدورها الريادى فى نشر الوعى بين 
طالبها الذين يقع على عاتقهم واجب النهوض 
بالمجتمع وتطويره، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا 
بين وزارة القوى العاملة وجامعة جنوب الوادى 
السالمة  ثقافة  لنشر  الداعمة  السبل  إلتاحة 
وتحفيز  العمل،  بيئة  وتأمين  المهنية  والصحة 
من  واالســتــفــادة  طاقاتهم  واستغالل  الطالب 
قدراتهم اإلبداعية وحثهم على االبتكار وتأيلهم 

لسوق العمل.

دراسة لـ»اإلحصاء« تؤكد: 
البحيرة أعلى فى نسبة التلوث 

الناجت عن حرق قش األرز

جولة مفاجئة لوزير التنمية املحلية فى حى حلوان تكشف املستور

الغردقة تستقبل رحالت سياحية من أملانيا وسلوفاكيا

نشاطات بجنوب الوادى لدعم العمل احلر

بعد توقفها ١٠ أشهر بسبب كورونا

إبراهيم رشوان N رباب عباس حجر Nمحمد بشاري N
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إيمان الشعراوى

خبراء: الطرق اجلديدة خلقت بيئة تنافسية فى القطاعات الصناعية
توقع عدد من الخبراء أن تحتل مصر مركزا عالميا متقدما 
اهتماما  بالطرق  اهتمامها  بسبب  المقبلة  الفترة  خالل  جدا 
مصر  وجه  بتغيير  الماضية  الفترة  خالل  قامت  حيث  كبيرا، 
الحضارى، وأشرف الرئيس السيسى بنفسه على خطة الطرق 
الجديدة  المحاور  من  عدد  إلى  توجه  حين  وآخرها  والكبارى 
بلبيس  مدينة  من  الممتد  األوسطى  الدائرى  الطريق  خاصة 
طريق  أعرض  وهو  كيلومترا،   155 بطول  الضبعة  محور  إلى 
فى الشرق األوسط، حيث يصل فى أعرض قطاعاته إلى 16 
اتجاه، ويقع فى منطقة  بواقع 8 حارات فى كل  حارة مرورية 
الكبرى والطريق  القاهرة  الدائرى حول  متوسطة بين الطريق 

الدائرى اإلقليمى.
واحتلت مصر المركز الثانى على إفريقيا فى جودة الطرق 
كما تقدمت 90 مركزا لتحتل المرتبة 28 عالميا، وذلك بسبب 
شبكات  إنشاء  فى  بالتوسع  قومًيا  توجًها  انتهجت  الدولة  أن 
الطرق وتحسين البنية التحتية بما يساهم فى تحقيق معدالت 
التنمية االقتصادية بصورة كبيرة، حيث إن شبكات  كبيرة فى 
مستوى  على  تنافسية  بيئة  خلقت  الجديدة  والكبارى  الطرق 
المواطن  على  المباشر  تأثيرها  بجانب  الصناعية  القطاعات 
مدروسة  بخطة  تقوم  مصر  أن  يؤكد  مما  اليومية،  حياته  فى 
مصر  خطة  استكمال  فــإن  والنقل،  الطرق  شبكات  لتطوير 
مستويات  إلــى  الوصول  إلــى  تهدف  وجودتها  الطرق  لتطوير 
متقدمة عالمًيا وتقديم خدمات جيدة للمواطنين والمستثمرين، 
والتى  المحافظات  فى  الطرق  تطوير  على  العمل  عن  فضاًل 
تماًما  مختلفة  وثقافة  مسبوقة  غير  كبيرة  طفرة  حالًيا  تشهد 
عن العقود السابقة فى القيادات المعنية بمجال النقل والطرق 

وداخل المحليات أيًضا وغيرها.
ومنذ إنشاء الطرق فى الستينيات ظلت تعمل كما هى دون 
تطوير حتى السنوات الماضية قبل تنفيذ خطة الدولة الحالية 
لتطويرها، مما أدى إلى حدوث زيادة الحوادث والوفيات على 

التوسعات  بعمل  التطوير  خطة  أن  اآلن  نراه  ما  لكن  الطرق، 
الحوادث  من  الحد  فى  أسهمت  الكبارى  وعمل  الطرق  على 
الطرق  اتسعت  حيث  المواطنين،  بين  الطرق  على  واالحتكاك 
من  النوعية  هــذه  لتعميم  الــدولــة  وتسعى  عرضها،  بضعف 
الطرق فى مختلف الطرق السريعة، باإلضافة إلى عالج أزمة 
لها  كانت  التى  الذكى  والدوران  والخروج  بالدخول  التقاطعات 

دور كبير فى تقليل الحوادث.
وأكد النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، أن إرادة 
إشكاليات  على  والتغلب  والتنمية  البناء  فى  المصرية  الدولة 
يؤكده  ما  وهــو  حسابات،  أى  بــدون  صارمة  السيئ  الماضى 
الرئيس عبد الفتاح السيسى فى رسائله الدائمة لجموع الشعب 
اإلسكندرية،  بمحافظة  اليوم  محطتها  كانت  والتى  المصرى، 

والمنتظر أن تشهد انطالقة جديدة مع محور المحمودية، الذى 
المتوافدين على  يمثل حلًما لجموع اإلسكندرانية وجموع  كان 

المحافظة من كافة أنحاء الجمهورية.
وأكد أن التنمية والبناء تكلفته كبيرة جًدا على رأسها اإلدارة 
التى ُكنا نفتقدها بالماضى، ونلمسها اآلن بعهد الرئيس السيسى 
فى كافة التحركات، مشيًدا باإلنجازات التى تتم فى منظومة 
الطرق والكبارى والتطور المستمر فى المشروعات القومية من 
شبكة  مستوى  على  جديدة  حياة  وشرايين  عشوائيات  تطوير 
الطرق، مع االهتمام ببناء اإلنسان وتطوير أوضاع المعيشة من 
أجل حياة كريمة، والتطور الرقمى والتكنولوجى وتعميقه بحياة 

المصريين.
أن مصر  النواب،  زين، عضو مجلس  عبدالله  وأكد محمد 

البنية األساسية من طرق  كفاءة  رفع  كبيًرا فى  قطعت شوًطا 
ومــوانــئ وســكــة حــديــد وأنــفــاق وغــيــرهــا، الــتــى تحتل أولــويــة 
موضًحا  االستثمار،  قاطرة  باعتبارها  الحكومة؛  لدى  متقدمة 
النقل من  الخاص فى مختلف مشروعات  القطاع  ان مشاركة 
خالل وضع ضوابط له يلتزم بها تسهم مع الحكومة فى تقديم 
نقل  أو  الركاب  لخدمة  فى مصر سواء  للنقل  أفضل خدمات 
تحقيق  فى  تسهم  التى  االخــرى  النقل  انــواع  وجميع  البضائع 
القومية  المشروعات  مختلف  فى  والحقيقية  الشاملة  التنمية 
الكبرى التى تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى 

فى جميع انحاء البالد.
مجال  فى  المتعددة  الكبيرة  اإلنجازات  أن  إلى  زين  وأشار 
تنفيذ شبكة الطرق القومية التى تعد واحدة من اهم شبكات 

الطرق على مستوى منطقة الشرق االوسط بأسرها وافريقيا 
واألنفاق والموانئ خالل الخمس سنوات األخيرة أدت إلى تقدم 
بالتصنيف  النقل  قطاع  مؤشر  فى  مركًزا   50 من  أكثر  مصر 

 »Doing Business«.الدولى
الرئاسية  التكليفات  تنفيذ  فى  باإلسراع  الحكومة  وطالب 
لمشاركة القطاع الخاص الوطنى فى مختلف المشروعات التى 
تنفذها الدولة بما فيها مشروعات قطاع النقل البرى والنهرى 
والبحرى مؤكًدا ان القطاع الخاص له دوره الكبير والحيوى فى 
مختلف المشروعات االستثمارية والصناعية والزراعية وغيرها 
للحد من  العمالة  تشغيل  القدرة على  لديه  الذى  القطاع  وهو 

ازمة البطالة .

املحروسة تستعيد وجهها احلضارى

مطالبات بتقدمي تسهيالت للقطاع السياحى لدعم االقتصاد

شبكة الطرق اجلديدة..

املنتجعات السياحية تئن حتت وطأة اخلسائر 

منظومة األطراف الصناعية 
تقضى على املتاجرة باملعاقني

 شريان حياة ملصر

أضرار كثيرة لحقت بالشركات والمنتجعات السياحية والمبانى 
فيروس  أزمــة  بعد  العمل  بها  والمتوقف  الشواطئ  على  المطلة 
ذلك  ويأتى  كبيرة،  خسائر  تكبدها  عنه  تسبب  ما  وهــو  كــورونــا، 
تشير  التوقعات  كل  وكانت  المركزى،  أعلنها  التى  للبيانات  وفًقا 
إلى تحقيق السياحة إيرادات تصل إلى 16 مليار دوالر خالل العام 
المالى الحالى 2020/2019، مقابل 12.6 مليار دوالر فى 2018-
2019، متجاوزة بذلك مستوياتها ما قبل عام 2011 لوال سياسة 

اإلغالق التى فرضتها الدول لتفادى انتشار فيروس كورونا.
 وطالب محمد الكورانى، عضو مجلس النواب، الحكومة بتقديم 
المزيد من التيسيرات لقطاع السياحة الذى تضرر بصورة مباشرة 
المحافظين فى  دور  أهمية  كورونا، مؤكًدا  وكبيرة بسبب فيروس 
اتخاذ جميع اإلجراءات والتدابير التى تكفل استعادة هذا القطاع 

الحيوى والناجح دوره فى دعم االقتصاد المصرى.
محافظ  حنفى  عمرو  اللواء  تكليفات  أهمية  الكورانى  وأوضح 
البحر األحمر لرؤساء المدن بالمحافظة للقيام بعمل حصر لكافة 
والمتوقف  الشواطئ  على  المطلة  والمبانى  السياحية  المنتجعات 
التى  المشاكل  حل  ودراســـة  توقفها  أسباب  لمعرفة  العمل  بها 
تواجههم حتى يتم استمرار العمل بتلك المشروعات والمبانى، مما 

يساهم فى تحسين الصورة البصرية بمدن المحافظة الساحلية.
والمدن  المحافظات  داخل  المحافظين خاصة   وطالب جميع 
والمناطق السياحية واالثرية بتنفيذ هذه التكليفات المهمة داخل 
محافظاتهم للنهوض بقطاع السياحة واالستعداد الستعادة مصر 
فى  العالمية  السياحة  خريطة  على  المرموقة  السياحية  مكانتها 
المشروعات  من  العديد  هناك  أن  مؤكًدا  كورونا،  بعد  ما  عالم 
العمل  عن  توقفت  التى  السياحية  والمناطق  والقرى  والمنتجعات 
تماًما بسبب التداعيات السلبية لفيروس كورونا مشيًدا بتكليفات 
لتخفيف  للحكومة  السيسى  الــفــتــاح  عبد  الــرئــيــس  ومـــبـــادرات 
التداعيات السلبية لفيروس كورونا على قطاع السياحة ومختلف 

القطاعات األخرى التى تضررت من فيروس كورونا.
وقالت نورا على، الخبير السياحى، إن هناك اتفاًقا على أهمية 
قطاع السياحة بالنسبة لالقتصاد القومى ومساهمته الكبيرة فى 
الناتج  إجمالى  من   %11 يعادل  بما  تساهم  فهى  المحلى  الناتج 

السياحة  لحققت  كورونا  جائحة  لــوال  أنــه  إلــى  مشيرة  المحلى، 
القوية  للعودة  نتائج طبيعية  المصرية قفزات غير مسبوقة، وهى 
تمر  كانت  التى  الظروف  رغم  األخيرة  السنوات  خالل  للسياحة 

بها البالد.
وأضافت أن إيرادات السياحة فى مصر قفزت بأكثر من %28 
لتسجل حوالى 12.6 مليار دوالر فى السنة المالية 2018 – 2019 
السنة  الماضى مقابل 9.8 مليار دوالر خالل  يونيو  المنتهية 30 
المالية 2017 – 2018، بينما كان الرقم القياسى السابق إليرادات 
القطاع قد تحقق فى عام 2009 – 2010، حين بلغ 11.6 مليار 
القومى  للدخل  مصدر  ثالث  هى  السياحة  بذلك  لتصبح  دوالر، 
المركز  احتلت  التى  بالخارج  المصريين  تحويالت  بعد  بمصر، 
التى جاءت  البترولية  غير  والصادرات  دوالر  مليار  بـ26.4  األول 
فى المركز الثانى بـ17.1 مليار دوالر، وتليها الصادرات البترولية 

بـ8.8 مليار دوالر وعائدات قناة السويس بـ5.7 مليار دوالر كثالث 
مصدر للدخل القومى.

واختتمت بالتأكيد على أن السياحة تحتاج لجهود كبيرة لتنقية 
التكنولوجى سواء  التطور  لتواكب  التى تحكمها حالًيا  التشريعات 
السياحة المستجلبة أو السياحة الدينية التى شهدت تطورات كبيرة 
أجرتها سلطات المملكة العربية السعودية فيما يخص التأشيرات 
إنشاء  نتيجتها  وكانت  والمعتمرين،  للحجاج  اإللكترونى  والمسار 
البوابة المصرية للعمرة بهدف مواكبة التطور التكنولوجى والتقنى 
المعتمرين  وواجبات  حقوق  على  وللحفاظ  الخدمات  ميكنة  فى 

والشركات السياحية المنظمة للرحالت.

لم يشهد ملف ذوى اإلعاقة هذا االهتمام من 
الرئيس  الماضية، حيث اهتم  العهود  قبل خالل 
غير  بشكل  بالمعاقين  السيسى  عــبــدالــفــتــاح 
فى  مشاركتهم  على  حرصه  من  بدايةً  مسبوق، 
جميع الفعاليات والمؤتمرات الشبابية باعتبارهم 
شريكًا أساسًيا فى بناء المجتمع ونهضة البالد، 
وكــذلــك تــوســيــع شــبــكــات األمــــان االجــتــمــاعــى 
 2018 عام  أن  إعالنه  عن  فضاًل  بهم،  الخاصة 
هو عام ذوى اإلعاقة، باإلضافة إلى إقراره قانون 
المسلوبة  حقوقهم  لهم  أعاد  الذى  اإلعاقة  ذوى 

منذ سنوات طويلة.
ويأتى إطالق وزارة التضامن االجتماعى 

المرحلة  القباج  نيفين  الوزيرة  بقيادة 
إلنشاء  القومى  البرنامج  من  األولى 

األطــراف  إلنتاج  موحدة  منظومة 
التعويضية،  واألجهزة  الصناعية 
ــة  ــدول بــالــتــعــاون مــع أجــهــزة ال
توجيهات  إطـــار  فــى  المعنية 
الرئيس عبد الفتاح السيسى 
بتكامل جهود جميع الجهات 
المعنية بالدولة واالستعانة 
ــة  ــي ــب ــرات األجــن ــبـ ــخـ ــالـ بـ
المتميزة المتالك القدرة 
عــلــى إنـــتـــاج األطــــراف 
المتطورة  الصناعية 
فــى مــصــر، فــى إطــار 
هـــــذه الـــمـــجـــهـــودات 
ــرة لــالهــتــمــام  ــي ــب ــك ال
بــــــــذوى اإلعـــــاقـــــة، 
ــار  ــســت وإلســــــــدال ال

التى  الــعــشــوائــيــة  عــلــى 
سادت إنتاج األجهزة التعويضية 

واألطراف الصناعية، ويقضى على 
استغالل المتربحين والباحثين عن الثراء 

السريع والمتاجرين بأوجاع المصريين، الذين 
مطابقة  غير  أجهزة  بإنتاج  آالمهم  من  ضاعفوا 
أكثر  للمرضى  بالغة  أضرارا  تسبب  للمواصفات 

من نفعها.
اللجنة  عضو  مشهور،  خــالــد  النائب  وأكـــد 
وزارة  إطــالق  أن  ــنــواب،  ال بمجلس  التشريعية 
الــتــضــامــن االجــتــمــاعــى الــمــرحــلــة األولــــى من 
إلنتاج  موحدة  منظومة  إلنشاء  القومى  البرنامج 
األطراف الصناعية واألجهزة التعويضية، خطوة 
ستدخل السعادة والفرح فى قلوب الماليين من 
ذوى اإلعاقة فى مصر، وتحل أزماتهم المتكررة 
بسبب هذه األجهزة، والذى يقدر عددهم بأكثر 

من 12 مليونا من األشخاص ذوى اإلعاقة.
وقال مشهور إنه ال يخفى على أحد أن هذه 
فيها  ســادت  ماضية  ســنــوات  خــالل  المنظومة 
»بير  ورش  إنتاجها  صلب  فى  ودخل  العشوائية، 
قياسية  مواصفات  وجــود  عــدم  تستغل  السلم« 
المواصفات  هيئة  قبل  من  األجهزة  تلك  إلنتاج 
والجودة، وكذلك عدم وجود جهة معنية مختصة 
باإلشراف على جميع مراحل التصنيع، مما يسفر 
عن إنتاج أجهزة ُتحدث أضرارا بالغة للمرضى، 

بتر  عمليات  بــإجــراء  وتنتهى  بالتهابات،  تبدأ 
إضافية، كما أحجم الكثير من أسر ذوى اإلعاقة 
لما يتبادر لألذهان من التكلفة المرتفعة للغالية.

من  استخدامها  تعلم  صعوبة  إلى  باإلضافة   
إلى  إلى حاجتها  باإلضافة  المرضى،  قبل بعض 
أن بعض  دوريــة، كما  والصيانة بصفة  اإلصــالح 
األعضاء مثل المفاصل التعويضية تتطلب جراحة 
حركة  تقدم  ما  وغالًبا  لزرعها  وغزوية  موسعة 
برنامج  وجود  فى  لكن  الركبتين،  مثل  محدودة، 
األزمة  فإن  السيسى  الرئيس  من  ومتابعة  قومى 

ستنتهى قريبا.
وأضاف النائب جون طلعت، عضو مجلس 
ــراف  الـــنـــواب، أن الــحــاجــة إلـــى األطـ
التقويمية  واألجهزة  االصطناعية 
األجــزاء  فــى  ســواء  البديلة،  أو 
لفئات  السفلية،  أو  الــعــلــويــة 
اجتماعية مختلفة بينهم أطفال 
ونساء وشباب وكبار فى السن، 
باتت تمثل ضرورة قصوى ليس 
فى مصر فقط بل فى منطقتنا 
العربية التى تشهد اشتعال بؤر 
ووقــوع  المسلحة،  الصراعات 
وبقاء  اإلرهــابــيــة،  التفجيرات 
األلــغــام األرضــيــة، وفى  خطر 
توفير  مــنــظــومــة  وجـــود  ظــل 
وأجــهــزة  صناعية  ــراف  أطــ
جـــودة  ذات  ــعــويــضــيــة  ت
فنية  ومواصفات  عالية 
موحدة  وأســعــار  معتمدة 
ومالئمة مع توفير برامج 
والتأهيل  العلمى  القياس 
والتدريب على استخدام تلك 
األطراف، ستحدث قفزة كبيرة فى 
إنهاء هذه األزمات سواء فى مصر أو 

الدول المجاورة.
بضرورة  أمر  الرئيس  أن  وأوضح طلعت 
بالدولة  المعنية  الجهات  جميع  جهود  تكامل 
واالستعانة بالخبرات األجنبية المتميزة المتالك 
المتطورة  الصناعية  األطراف  إنتاج  على  القدرة 
وأعلى  التكنولوجيات  ألحــدث  وفــًقــا  مصر  فــى 
التأهيل  بــرامــج  بتوفير  الفنية،  الــمــواصــفــات 
وذلك  ــراف،  األطـ تلك  استخدام  على  للتدريب 
الحركية  اإلعاقة  ذوى  األشخاص  تمكين  بهدف 
األمــثــل سعًيا  الــوجــه  قــدراتــهــم على  وتــوظــيــف 
لدمجهم فى المجتمع وسوق العمل، خاصةً فئات 

الشباب واألطفال والمرأة المعيلة.
واختتم طلعت بالتأكيد على أنه رغم التحديات 
الجسيمة التى تواجهها الدولة المصرية، والجهود 
المبذولة فى عملية بناء مصر الجديدة، لم تغفل 
االهتمام  أوجــه  كافة  توجيه  السياسية  القيادة 
تمكينهم  على  والعمل  اإلعــاقــة،  ــذوى  ل والــدعــم 

ودمجهم فى شتى مجاالت الحياة.

إيمان الشعراوى

نيفين القباج

االبتكار الرقمى أمل املستقبل.. فى انتظار الدعم
عمليات  فى  كبيرا  شوطا  المصرية  الحكومة  قطعت 
بداية  شتى  مناح  فى  المالى  والشمول  الرقمى،  التحول 
باالعتماد  مرورا  التكنولوجية  األساسية  البنية  تهيئة  من 
مصر  نحو  التحول  فــى  الــخــاص  القطاع  شــركــات  على 
الرقمية وأخيرا تطبيق اتفاقيات تعاون مع شركات الدفع 

اإللكترونى.
ــا، عضو  ــري زك إيــهــاب  المهندس  طــالــب  جــانــبــه،  مــن 
وجذب  الرقمى  االبتكار  دعم  بضرورة  الشيوخ،  مجلس 
لتحفيز  لالبتكار  عامة  سياسات  بصياغة  االستثمارات 
فى  الخوض  على  االعمال  ورواد  والشباب  المستثمرين 
قطاع التكنولوجيا من خالل مبادرات موسعة، مضيًفا أن 
ذلك الدعم يأتى بهدف تحقيق خطة مصر 2030 للتنمية 
الرابعة  الصناعية  الثورة  متغيرات  ظل  وفى  المستدامة 

والدخول الى العصر الرقمى. 
االجنبى  االستثمار  جــذب  بــضــرورة  زكــريــا،  وطــالــب 
والمحلى بالتوازى مع حزمة من الحوافز وعوامل الجذب 
مع  والــخــاص  العام  القطاع  بين  للشراكة  فــرص  وخلق 
تحقيق الحوكمة الرشيدة وإتاحة البيئة المحفزة للشركات 
على  الكبرى  االستثمارية  والصناديق  الجنسيات  متعددة 
االستثمار فى القطاع الرقمى وتركيز الدولة على تنمية 
االقتصاد المعرفى من خالل فرص استثمارية فى توفير 

وإدارة المعرفة والعلوم .
وأضاف زكريا: جذب االستثمار االجنبى فى قطاعات 
استراتيجية هو اهم مؤشر ملموس على مستوى القاعدة 
الدولة  ونجاح  االقتصادى  االصالح  اهداف  تحقيق  على 
فى االستقرار وقهر االرهاب وتخطى الدولة ازمة كورونا، 
مشيرا إلى أن دعم االبتكار هو الخطوة التالية الحتمية 

التحدى  يمثل  النــه  واالدارى  االقتصادى  االصــالح  فى 
الدول  إن  حيث  الوطنية،  التنمية  تجربة  امام  التقليدى 
ذات النظم التقليدية تعانى فى تجاوز هذه المرحلة، ولكن 
انها  السابقة  السنوات  المصرية خالل  الدولة  اثبتته  ما 
االبتكار  التحسن فى مؤشرات  قادرة على تحقيق هدف 

واالصالح االدارى وسهولة االعمال.
السلبية  التداعيات  أن  أبوجاد  حسين  النائب  وأكــد 
للجائحة مع اتجاه الدولة لفرض تدابير احترازية وفرض 
حركة  من  والحد  الماضية  الشهور  خــالل  تجول  حظر 
يدع  ال  بما  أثبتت  الفيروس  تفشى  لتقليل  المواطنين 

والدفع  اإللكترونية  التجارة  أهمية شركات  للشك  مجاال 
اإللكترونى.

دعم  المصرى  المركزى  البنك  أن  إلــى  جــاد  وأشـــار 
عمليات التحول الرقمى والتوسع فى تأسيس وزيادة عدد 
نقاط البيع اإللكترونية خالل الستة أشهر الماضية، الفتا 
إلى مبادرات البنك المركزى والتى من بينها تحمله نحو 
لدعم  إلكترونية  بيع  نقطة  ألف   300 لنشر  جنيه  مليار 
التحول لالقتصاد الرقمى وتحقيق الشمول المالى، على 
أن يصل عدد نقاط البيع والقبول اإللكترونية إلى مليون 

نقطة قبول إلكترونية خالل ثالث سنوات.
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ما  على  تعقيبا  لـ"النهار"  شموط  الدكتور  وقال 
اثاره تقرير البرلمان االوروبى من مغالطات بشأن 
اوضاع حقوق االنسان فى مصر: ان مصر مصادقة 
فى  طــرف  وهــى  الدولية  االتفاقيات  معظم  على 
معظم االتفاقيات الدولية والعربية الخاصة بحقوق 
االنسان وتراجع تقاريرها بشكل دورى وفًقا آللية 
ان  مضيفا  جنيف،  فــى  اإلنــســان  حــقــوق  مجلس 
مكثف  بشكل  يعمل  السيسى  الفتاح  عبد  الرئيس 
على الملف الحقوقى وهناك جهود تبذل بالشراكة 
المجتمع  ومنظمات  الوطنية  الــمــؤســســات  بين 
الوطنية  والمؤسسات  الوطنية  واللجان  المدنى 
وكل  واإلعــاقــة  االنــســان  وحقوق  بالمرأة  المعنية 
القضايا الحقوقية لترقية وتطوير منظومة حقوق 
أو  تشريعات  على صعيد  المصرية سواء  االنسان 
وبالتالى  الممارسات،  على  ينعكس  وبما  سياسات 
قطعت  السيسى  الرئيس  قيادة  تحت  مصر  فــإن 
والنظام  االنسان  حقوق  صعيد  على  كبيرا  شوًطا 
انتخابات  ولــديــه  رئــاســى  ديــمــقــراطــى  الــمــصــرى 
ومجالس نواب وشيوخ وحراك انتخابى ضمن اطر 
او  محليا  حكما  او  بلدية  مجالس  ســواء  مختلفة 
مجالس نيابية وهناك حركة احزاب وحياة سياسية 
المدنى  المجتمع  لمنظمات  بــاالضــافــة  نشطة 
العلمى  اإلنتاج  جانب  الــى  الفكرية  والمؤسسات 
والمعرفى، وكل هذا يخدم منظومة حقوق االنسان 

بكافة قطاعاتها .
الغرب يتاجر بحقوق االنسان وال يطبقها

وحول االنتقادات الموجهة لمصر قال شموط: 
دائما  واالستعمارى  اإلمبريالى  الغرب  ان  لالسف 
ينتقد دولنا العربية فى ملف حقوق االنسان، وذلك 

فى إطار التوظيف والضغط السياسى عليها، وهذا 
والمواثيق  المعايير  مع  وتفصيال  جملة  يتعارض 
لحقوق  السياسى  التوظيف  يجوز  ال  بأنه  الدولية 
االنسان وال يجوز المتاجرة بها وبالتالى نحن امام 
عربية،  كمنطقة  عليها  نقف  وأرض صلبة  مواثيق 
وقلبها  العربية  المنطقة  هــذه  مــن  جــزء  ومــصــر 
وغير  المتكرر  االنتقاد  الحال  وبطبيعة  النابض 
المبرر وغير الموضوعى يندرج فى سياق التوظيف 
لمصر  السياسى  واالبتزاز  السياسى  واالستخدام 

موارد وسلطة وشعًبا وقيادة لألسف الشديد وهذه 
للتفاوض  مصر  على  ُتــمــارس  التى  الضغوطات 
وتقديم التنازالت تلو االخرى تجاه القضايا العربية 
مع  مباشرة  لها عالقة  يكون  ربما  قضايا  وباتجاه 
فأحيانا  االسرائيلى،  والملف  الفلسطينى  الملف 
االنسان هى  الحديث عن ملف حقوق  كثيرة نجد 
كلمة حق يراد منها باطل ظاهرها رحمة وباطنها 
أى  الحقوقى  بالغرب  االمر  يتعلق  عندما  عــذاب، 
الذى يستخدم حقوق االنسان كالشماعة وِفى إطار 

او تجاه  لديه  الرعايا األجانب  انتقائى سواء ضد 
الدول العربية، فى إطار من االبتزاز والتلويح بهدف 
تغيير المواقف والتنازل عن مواقف الدول فى إطار 

المصالح وليس الثوابت أو المبادئ .
تصدر  التى  التقارير  أن  شموط  الدكتور  وأكد 
تقارير  هى  معظمها  فى  الدولية  المنظمات  عن 
التهويل  ويتم  ومفبركة  الحقائق  الــى  تستند  ال 
والمبالغة فيها خاصة عندما يتعلق األمر بموضوع 

حقوق االنسان فى المنطقة العربية.
احترام السيادة الوطنية

او  انتهاكات  انه حال وجود أى  واوضح شموط 
أطرنا  بطريقتنا وضمن  نعالجها  اننا  اال  خروقات 
ضــرورة  على  نؤكد  هنا  ومــن  والمحلية،  العربية 
احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل فيها تحت 
القانون  يكفله  أمــر  وهــذا  االنــســان  حقوق  ذريعة 
الدولى ايضا ومبادئه واضحة فى هذا السياق بأنه 
الداخلية ونحن  الدول  التدخل فى شئون  ال يجوز 
نعرف جيدا حقوق االنسان التى يريدها األوروبيون 
وتتناسب معهم، فنحن كعرب لدينا مجموعة ثوابت 
إليها وال ننتظر  وأطر نتعامل معها عربيا ونستند 
من األوروبيين أن يوجهونا او يلفتوا انتباهنا اليها 
بالتمييز  يتعاملون  فالفرنسيون  منها،  يحذرونا  او 
الكراهية  على  والتحريض  بالعنصرية  واأللــمــان 
االمــر  هـــذا  والحــظــنــا  والمسلمين  ــعــرب  ال ضــد 
فرنسا،  فى  وتحديدا  أوروبــا  فى  وبوضوح  مؤخرا 
فاألوروبيون يستخدمون ورقة حقوق االنسان البتزاز 
العرب والمسلمين واألمة العربية للرضوخ والتنازل 

عن ثوابتها وقيمها 
القضية  ــهــا  صــدارت وِفـــى 
مع  وللتماهى  الفلسطينية 
الصهيونى  الكيان  العنصرية  دولــة 
المطلوب  هــو  فــهــذا  ــل،  ــي اســرائ الــغــاصــب 
وليس احترام كرامة االنسان وحقوقه ونحن كعرب 
ومسلمين ومسيحيين يجب ان نؤكد دائما بأن لدينا 
العربى  الوجدان  ثابتة ومتأصلة فى  إنسانية  قيًما 
والدينى أكثر من تلك المعايير التى يتحدثون عنها 
والتى تهدف للضغط والتسيير واالبتزاز والرضوخ 
قبل  الحظنا  وقد  السياسية،  مصالحهم  وخدمة 
سابق كيف حاول الكنديون ابتزاز السعودية تحت 
هذه الذريعة. ونؤكد هنا ان احترام حقوق االنسان 
واجب تكفله المبادئ األخالقية واألديان والقوانين 
ومؤسسات  الجهود  كافة  تضافر  ويجب  الدولية، 

الدولة لمواجهة هذه التدخالت ومواجهتها .
أّيــام  منذ  قد صــوت  ــى  األوروبـ البرلمان  وكــان 
اإلنسان  حقوق  "أوضــاع  ينتقد  قرار  مشروع  على 
فى مصر، والتى وصفها بـ"المتردية" بينما استنكر 
إنه  قــال  ــذى  ال الــقــرار،  المصرى  الــنــواب  مجلس 

"يتضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع."
ورد  ما  بشدة  رفضه  الشيوخ  مجلس  أكــد  كما 
البرلمان األوروبــى من ادعــاءات مخالفة  فى بيان 
للحقيقة معتبرا أنه يمثل ذريعة للتدخل فى شئون 
ومع  الدولية  المواثيق  مع  يتنافى  أمر  وهو  مصر، 

سيادة مصر على أراضيها.
البرلمان  قـــرار  العربى  البرلمان  اعتبر  كما 
االوروبى يمثل تدخاًل سافًرا فى الشئون الداخلية 
المصرية واستمرارًا لنهج غير مقبول من القرارات 
بشأن  األوروبى  البرلمان  يصدرها  التى  المشابهة 

حقوق اإلنسان فى عدد من الدول العربية.

 تطلعات إلنهاء إرهاب احلوثيني 

مصر طرف أصيل 
باالتفاقيات الدولية.. 

و»حقوق اإلنسان« ذريعة 

الغرب النتهاك سيادة الدول!

العربى  الجسر  مركز  رئيس  شموط،  أمجد  الدكتور  شدد 

تحت  لمصر  األوروبــى  االبتزاز  رفض  على  االنسان،  لحقوق 

ذريعة حماية حقوق االنسان، مؤكدا أن مصر بقيادة الرئيس 

شراكة  ولديها  كبيرا  اهتماما  الحقوقى  الملف  تولى  السيسى 

المدنى  المجتمع  ومنظمات  الحكومة  قطاعات  بين  كبيرة 

ان  خاصة  وتعزيزها،  االنسان  حقوق  ومبادئ  دعائم  إلرســاء 

التى  الدولية  والمعاهدات  االتفاقيات  فى  اصيل  طرف  مصر 

تحترم حقوق االنسان .

وبناء الدولة وحتسني اخلدمات

احلكومة اليمنية اجلديدة أمام 
اختبار صعب!

الجديدة  اليمنية  الحكومة  امـــام  كبير  اختبار 
وتحديات جسام ازاء آمال يتطلع اليها اليمنيون بعد 
الحوثيون  يقودها  التى  الشرسة  الحرب  من  سنوات 
وألحقت  فادحة  خسائر  الــى  أدت  ــران  اي من  بدعم 

باليمنيين كوارث إنسانية غير مسبوقة.
حاتم  اليمنى  السياسى  والمحلل  الكاتب  ويؤكد 
يتطلع  ألن  األوان  وآن  كثيرا  عانى  اليمن  ان  على 
ان  بعد  الصعوبات  كافة  ليتجاوز  حقيقى  الستقرار 
تمزقت أوصاله وعانى اليمنيون من تدخالت الخارج 
تلك  من  للخروج  السياسى  الحل  عليهم  واستعصى 
األزمة التى طال أمدها منذ سنوات معربًا عن أمله 
ااٍلرهــاب  ودحــض مخططات  الدولة  بناء  اعــادة  فى 
الحوثى ومن يدعمه والعمل على ارساء دعائم االمن 
العربى والدولى الستعادة  واالستقرار وتوفير الدعم 

اليمن الذى مزقته الحروب .
ومواجهة  واالستقرار  االمن  اعادة  ان  الى  واشار 
التحديات  اهم  الدولة  اقتصاد  بناء  واعادة  اإلرهاب 
التى تواجه الحكومة الجديدة متطلًعا لخطوات بناءة 

نحو يمن مستقر .
قد  هــادى  منصور  ربه  عبد  اليمنى  الرئيس  كان 
التفاق  تنفيًذا  جــديــدة،  حكومة  تشكيل  عــن  أعلن 
الرياض الذى وقعته الحكومة مع المجلس االنتقالى 

الجنوبى، فى نوفمبر عام 2019.
ووفًقا للقرار الجمهورى رقم 7 لعام 2020، يترأس 
وزيــًرا،   24 من  المكونة  الجديدة  اليمينة  الحكومة 
مبارك  بن  عوض  أحمد  ويتولى  الملك،  عبد  معين 

وزارة الخارجية.
حقيبة  الجديد  الحكومى  التشكيل  أسند  كما 
المالية لسالم صالح سالم بن بريك، والدفاع للفريق 
محمد على أحمد المقدشى، والداخلية إلبراهيم على 

أحمد حيدان، والعدل لبدر عبده أحمد العارضه.
حقيبة  ــانـــى  اإلريـ محمد  مطهر  معمر  ــى  ــول وت
اإلعالم، فيما ُعين نجيب منصور حميد العوج وزيًرا 
لالتصاالت وتقنية المعلومات، وسالم عبدالله عيسى 
السمكية،  والثروة  والــرى  للزراعة  وزيــًرا  السقطرى 
للنفط  ــًرا  وزيـ باعبود  سالم  عبدالله  وعبدالسالم 

والمعادن.
للتعليم  وزيًرا  الوصابى  أحمد  أحمد  خالد  وُعين 
عبدالقادر  صالح  ونايف  العلمى،  والبحث  العالى 
عبدالله  وواعــد  والرياضة،  للشباب  وزيــًرا  البكرى 
الدولى،  والتعاون  للتخطيط  باذيب وزيًرا  عبدالرزاق 
للتربية والتعليم،  وطارق سالم صالح العكبرى وزيًرا 
للصناعة  ــًرا  ــ وزيـ األشــــول  حـــزام  محمد  ومــحــمــد 
للشئون  وزيًرا  وأحمد عمر محمد عرمان  والتجارة، 

القانونية وحقوق اإلنسان.
وقال رئيس الوزراء اليمنى، معين عبد الملك إن 
لجهود  تتويج  السياسية  الكفاءات  حكومة  "إعــالن 
العربية  المملكة  ــادة  ــي وق الــرئــيــس،  قــادهــا  كبيرة 
والقوى  الشرعية،  دعــم  تحالف  ودول  السعودية، 

السياسية، والشخصيات الوطنية.
الــدولــة  "يعيد وضــع  ــالن  ــاف أن هــذا اإلعـ وأضـ
المهام  ــام  أم الشرعية،  دعــم  وتحالف  والحكومة، 
واستعادة  االنــقــالب  إنــهــاء  رأســهــا  وعــلــى  الحقيقة 

الدولة."
أمــام  الجديدة  "الحكومة  أن  الملك  عبد  ــر  وذك
تستدعى  وشاقة  عاجلة  ومهام  تاريخية  مسئوليات 
الواسعة،  الوطنية  والــرؤيــة  والــحــازم،  الجاد  العمل 
والسليم،  الواضح  واالقتصادى  السياسى  والبرنامج 
واإلرادة الصلبة، الستكمال إنهاء االنقالب، واستعادة 
الدولة واالستقرار، وبناء المؤسسات، وتنمية الموارد، 

ومواجهة الفساد وتحسين الخدمات".
وفى سياق متصل اعلن التحالف العربى فى اليمن 
الجنوبى  االنتقالى  والمجلس  اليمنية  الحكومة  أن 

ملتزمان بتنفيذ الشق العسكرى من اتفاق الرياض.
الخارجية  للشئون  الدولة  وزيــر  أكــد  جهته  ومــن 
أن  الجبير  عــادل  السعودى  الـــوزراء  مجلس  عضو 
ورد  لما  وفــًقــا  اليمن  فــى  جــديــدة  حكومة  تشكيل 
الحل  بلوغ  فى  مهمة  خطوة  يعد  الرياض  اتفاق  فى 
واالستقرار  األمن  وإرســاء  األزمــة،  وإنهاء  السياسى 

وتحقيق ما يصبو إليه الشعب اليمنى.

هالة شيحة  N
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املصاحلة اخلليجية.. هل تردع إرهاب قطر؟ معين عبد الملك عبد ربه منصور هادى

د. أمجد شموط لـ»النهار«:

مصر دولة دميقراطية ولن تخضع البتزاز األوروبيني!

ــوســت  ــم ب ــيـ ــروزالـ ــيـ ــفــة جـ ــت صــحــي ــالـ قـ
رفضت  المتحدة  الــواليــات  إن  اإلسرائيلية، 
قطر؛  مع  االستخباراتية  المعلومات  تبادل 
الدوحة  تقدمه  ــذى  ال الكبير  الدعم  نتيجة 

للنظام اإليرانى.
نشرته  تقرير  فــى  الصحيفة،  ــارت  وأشــ
إلى  سارعت  قطر  أن  إلى  الماضى،  الجمعة 
لتعزيز  مــزدوجــة  دبلوماسية  مهمة  إطـــالق 
ــران وتــركــيــا، فــى محاولة  ــ عــالقــاتــهــا مــع إي

الستباق أى اتفاق للمصالحة الخليجية.
البريطانى  البرلمان  نائب  قدم  وأضافت: 
األسبوع  صادما،  تقريرا  جونيور  بيزلى  إيان 
ــدى جــلــســات مجلس  ــالل إحــ ــمــاضــى، خـ ال
العموم، وقال إن الحكومة األمريكية ال تتبادل 
المعلومات االستخباراتية مع قطر، التى تضم 
الدولة  ألن  كبيرة؛  أمريكية  عسكرية  قاعدة 
الخليجية متحالفة مع إيران.وأشار بيزلى إلى 
أنه اطلع على بعض التقارير الخاصة باغتيال 

فخرى  محسن  البارز  اإليرانى  النووى  العالم 
بين  روابــط  إلــى وجــود  أشــارت  والتى  زادة، 
المسلمين فى  إيران وقطر وجماعة اإلخوان 

بعض األنشطة التى تحدث فى الخليج.
»كــورنــرســتــون  لمنظمة  تقرير  عــن  ونــقــل 
لندن  مــن  تتخذ  التى  أسوشيتس"،  جلوبال 
مقرا لها، قولها إن قطر سوف تتعهد بأنها لن 
تسمح للواليات المتحدة بشّن هجوم عسكرى 

على إيران انطالقا من أراضيها.
السيناتور  نتالى جولت،  قالت  من جانبها، 
يبدو  هذا  إن  الفرنسى،  الشيوخ  مجلس  فى 
مسبقا  تعلم  قطر  كانت  حيث  منطقيا،  أمرا 
بالهجوم اإليرانى الذى ضرب سفينة أمريكية 

فى الخليج، منذ عدة أشهر.
وأضافت جولت بقولها: »لدى شكوك كبيرة، 
تدعم  أنها  طالما  قطر  فى  نثق  أن  يمكن  ال 

أسوأ أعدائنا، اإلخوان المسلمين وإيران، أى 
التعاون  مصالحة من جانب قطر مع مجلس 

الخليجى ستكون نفاقا قصير األجل".
”كورنرستون  تقرير  عن  الصحيفة  ونقلت 
جــلــوبــال أســوشــيــتــس“ قــولــه، إنــه بــنــاء على 
فإن  وخليجية،  غربية  دبلوماسية  مــصــادر 
الرباعى  مع  بالمصالحة  مهتمة  ليست  قطر 
العربى، وإن النظام القطرى حسم موقفه بأن 
عالقاته  تعزيز  استمرار  فى  تكمن  مصالحه 

مع نظامى تركيا وإيران.
مصالحة  أى  أن  البريطانى  التقرير  ورأى 
ومن  ــل،  األجـ قصيرة  تــكــون  ســوف  خليجية 
عن  قطر  تــوقــف  إلــى  ــؤدى  تـ أن  المستبعد 

مواصلة سياساتها المعادية لجيرانها.

ــتــرســت“  نــشــرت مــجــلــة ”نــاشــيــونــال إن
شكوًكا  تناول  تقريرا  السبت،  األمريكية، 
الذى  الحديدية  القبة  نظام  فاعلية  بشأن 
يعد إحدى الركائز األساسية ألنظمة الدفاع 

خبير  وصفه  فيما  اإلسرائيلية،  الجوى 
أمريكى بأنه مجرد ”غربال حديدى" 

مضاد للصواريخ.
تقريرها  فى  المجلة  وأشــارت 
حــركــة حماس  ــالق  إطـ أن  إلـــى 

غزة  قطاع  فــى  الفلسطينية 
مئات الصواريخ، أوائل الشهر 
كشف  إسرائيل  على  الجارى، 
الحديدية،  القبة  نقاط ضعف 

من  ــا  صــاروًخ  240 بإسقاطها 
أطلقتها  صاروًخا   690 أصل 
حماس، ما يعنى أن ادعاءات 
تل أبيب بأن دقة إصابة هذه 
 %86 ــى  إل تصل  المنظومة 

هى خاطئة تماًما.
أن شكوًكا  إلى  التقرير  ولفت 

كثيرة برزت بشأن القبة الحديدية 
إسرائيل  بين   2014 العام  حرب  خالل 

اإلسرائيليين  أن  مضيفة  حماس،  وحركة 
المنظومة  بفاعلية  يشككون  باتوا  أنفسهم 
حماس  بصواريخ  إسرائيليين   4 مقتل  بعد 

خالل الفترة الماضية.
 10 تمتلك  إسرائيل  أن  التقرير  وأوضــح 
بطاريات من ذلك النظام تشمل 3 راجمات 
كبيرة تصل تكلفة الصاروخ الواحد إلى نحو 
100 ألف دوالر، متسائاًل: كيف سيواجه هذا 
اللبنانى  الشيعى  الله  النظام صواريخ حزب 

الذى يمتلك أكثر من 130 ألف صاورخ؟.

وقال البروفيسور تيد بوستول من ”معهد 
األمريكى،  التكنولوجيا“  ماساشوسيتس 
الشهر  إسرائيل،  أجرتها  التى  التجربة  إن 
تلك  أن  الدفاعية كشفت  الجارى، ألنظمتها 
فعال،  بشكل  تعمل  ال  األنظمة 
نشره  ــذى  ــ ال الــفــيــديــو  وإن 
أظهر  اإلسرائيلى  الجيش 
ــة  ــب ــق ”ال صــــواريــــخ  أن 
الـــحـــديـــديـــة“ و“مـــقـــالع 
الرؤوس  لم تدمر  داوود“ 
ــر مــن  ــي ــث ــك ــة ل ــيـ ــربـ ــحـ الـ

الصواريخ.
وأضاف: هذا يعنى أن 
بشأن  إسرائيل  ادعـــاءات 
هو   %86 يبلغ  إصابة  معدل 
المعدل  أن  وأعتقد  خاطئ، 
و%10…   5 بين  فقط  يــتــرواح 
بل  حديدية  قبة  ليست  إنها 

هى غربال حديدى.
الشهر  إســرائــيــل،  وأجــــرت 
الجارى، أول اختباراتها المشتركة 
أنظمتها  ــقــدرات  ل ــالق  اإلطـ على 
ــة الـــصـــاروخـــيـــة عــلــى  ــيـ ــاعـ ــدفـ الـ
ــزامــن لــمــزيــج من  ــمــت االعـــتـــراض ال
ذلك  فــى  بما  ــواردة  ــ ال الجوية  الــتــهــديــدات 
الصواريخ والطائرات دون طيار، والصواريخ 

الباليستية، وصواريخ كروز.
أن  إلــى  العسكرى  ”ديبكا“  موقع  وأشــار 
االختبارات شملت نظامى الدفاع الصاروخى 
و”القبة  داود“  “مــقــالع  وهــمــا:  الرئيسين، 
أمريكى  الحديدية“، وهى مشروع إسرائيلى 

مشترك.

الــــــوزراء مصطفى  ــيــس مــجــلــس  رئ حـــذر 
الكاظمى من أن العراق يواجه فسادا سياسيا 
قد  عــارمــة  بفوضى  يهدد  كبيرا  واقتصاديا 
تواجه البالد اذا لم تسارع باإلصالح ومواجهة 
فالعراق  اإلرهـــاب،  على  والقضاء  الصعاب 

ــضــا تحت  ــازال يــقــبــع أي ــ مـ
والتى  اليــران  التبعية  وطأة 
ــار اســتــفــزاز  ــث أصــبــحــت م
ــار الــمــحــتــجــيــن  ــفـ ــنـ ــتـ واسـ
يتطلعون  الذين  العراقيين 
تهيمن عليه طهران  لبلد ال 
لتصفية  ســاحــة  يتخذ  وال 

حسابات دولية.
ــذه  وجــــــــــاءت اخـــــــر هــ
بالبرلمان  االســـتـــفـــزازات 
شهدت  ان  بــعــد  ــعــراقــى  ال
قائد  صــور  تعليق  جــدرانــه 
ــى  ــرانـ ــدس اإليـ ــقـ فــيــلــق الـ
سليمانى  قــاســم  الــســابــق 
داخل إحدى قاعاته الكبيرة، 

مع اقتراب الذكرى السنوية األولى الغتياله فى 
الثالث من يناير المقبل.

صور  جانب  إلــى  سليمانى  صــور  وُعلقت 
نائب رئيس هيئة الحشد الشعبى السابق أبو 
مهدى المهندس الذى اغتيل معه أيضا بقصف 
بغداد  مــطــار  مــن  خروجهما  خــالل  أمريكى 

الدولى.
ويبدو من هذه الصور ان هناك استعدادات 
البرلمان  قبة  داخــل  المناسبة  هــذه  إلحــيــاء 
مواقع  فى  كبيرا  لغطا  أثار  ما  وهو  العراقى، 
تعليق  بسبب  العراق  فى  االجتماعى  التواصل 
صور الجنرال اإليرانى. وانتقد النشطاء وجود 
هذه الصور فى مجلس من المفترض ان يدافع 

عن سيادة العراق وشعبه.
بينما كشفت مصادر برلمانية ان االحتفالية 
وتم  العراقى،  النواب  مجلس  برعاية  ستكون 
من  كبير  عدد  إلى  الرسمية  الدعوات  توجيه 
الساسة العراقيين وقادة األحزاب فى مقدمتهم 
الرئاسات الثالث.. كما علق 
موالية  أحزابًا  يمثلون  نواب 
تحالف  مظلة  تحت  ــران  إلي
هادى  يتزعمه  الــذى  الفتح 
العامرى صورًا لمقاتلين من 
ميليشيات الحشد الشعبى.

ــبـــل شـــهـــريـــن، أبـــدى  وقـ
ــيــن  ــعــراقــي الـــعـــديـــد مـــن ال
ــالء جنوب  ــرب فــى مــديــنــة ك
امتعاضهم وغضبهم  البالد، 
للمرشد  صــور  انتشار  مــن 
خامنئى،  عــلــى  اإليـــرانـــى، 
وقـــائـــد فــيــلــق الـــقـــدس فى 
ــى  ــران ــحــرس الــثــورى اإلي ال
فــى حــرم مطار  قتل  الـــذى 
سليمانى،  قاسم  الحالى  العام  مطلع  بغداد 
الخدمات  تقدم  التى  الــمــواكــب  فــى  ورفعها 
للزائرين المتوافدين إلى مرقد اإلمام الحسين 
أربعينية  لمناسبة  تستعد  التى  كــربــالء،  فى 

اإلمام الحسين.
يشار إلى أن هذه ليست المرة األولى التى 
وسليمانى  اإليرانى  المرشد  صور  فيها  ُترفع 
فى  رفعها  تــم  فقبلها  العراقية،  الــمــدن  فــى 
بغداد وديالى ومحافظات أخرى جنوب البالد 
األخيرة  التظاهرات  وخــالل  البصرة،  ومنها 
عمد العديد من الشبان إلى حرق تلك الصور 
التدخالت  من  غضبهم  عن  تعبيًرا  وإتالفها، 

اإليرانية فى البالد.

واشنطن ترفض تبادل معلومات استخبارية مع قطر

صور قاسم سليمانى بالبرملان تشعل غضب العراقيني!مجلة أمريكية تشكك بفاعلية »القبة احلديدية« اإلسرائيلية
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بالمشاركة مع  البنك األهلى  انتهى 
بنك مصر من إعداد مذكرة الشروط 
تبلغ  تمويل  بمنح  الخاصة  والضوابط 
قيمته 10 مليارات جنيه لصالح الهيئة 

االقتصادية لمنطقة قناة السويس.
يجرى  الجارية،  األيام  هذه  وخالل 
اعتماد الشروط والضوابط المختلفة 
للقرض من جانب القطاعات الداخلية 
مخاطر  مثل  الحكوميين،  بالبنكين 
إلرسالها  تمهيدا  وغيرها،  االئتمان 
إلى الهيئة لدراستها والبت فيها، ومن 
ثم إعداد العقود النهائية وتوقيعها فى 

أقرب وقت.
سيتم  القرض  أن  بالذكر  الجدير 
األهلى  البنك  بنسبة 60% من  توزيعه 
المصرى، ما يعادل 6 مليارات جنيه، 

و40% من بنك مصر بقيمة 4 مليارات 
قد  التمويل  اتفاق  بــأن  علًما  جنيه، 
بنسبة  أجنبية  عملة  تدبير  يتضمن 
محددة، يجرى االتفاق عليها، لإلنفاق 

على عقود وواردات من الخارج.

كـــان مــجــلــس الــــــوزراء قـــد وافـــق 
للمنطقة  الــعــامــة  الهيئة  طلب  على 
للحصول  السويس  لقناة  االقتصادية 
األجل  طويل  المشترك  التمويل  على 
الــمــقــدم مــن كــل مــن الــبــنــك األهــلــى 

 10 بإجمالى  مصر،  وبنك  المصرى 
مليارات جنيه بضمانة وزارة المالية.

وبحسب بيان للحكومة فى نوفمبر 
ــرض بــغــرض  ــقـ الـــمـــاضـــى، يـــأتـــى الـ
االستثمارية  التكلفة  تمويل جانب من 
الصناعة  لدعم  الهيئة  لمشروعات 

وجذب االستثمار.
المنطقة  ــارات  ــم ــث اســت ــرب  ــقــت وت
 18 مــن  السويس  لقناة  االقتصادية 
لــدخــول  تــرقــبــهــا  مـــع  دوالر،  مــلــيــار 
العامين  خــالل  جــديــدة  مــشــروعــات 
هــذا  مضاعفة  أجـــل  مــن  المقبلين 
للمهندس  تصريحات  حسب  الرقم، 
يحيى زكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة 
األسبوع  السويس،  لقناة  االقتصادية 

الماضى.

واإلسكان  التعمير  بنك  حصد 
المصرفي  واإلنجاز  جائزةالتميز 
ــعـــربـــي كـــأفـــضـــل بـــنـــك عــربــي  الـ
متخصص في التمويل العقاري لعام 
2020 وذلك في إطار الحفل الذي 
للمصرفيين  الدولي  االتحاد  نظمه 
العرب ببيروت لتكريم المؤسسات 
قدمته  ما  على  العربية  المصرفية 
وعــطــاء  جــهــود  ــن  م لمجتمعاتها 
لالرتقاء بالصناعة المصرفية على 
وبحضور  العربي  العالم  مستوي 
عدد كبير من القيادات المصرفية 

المصرية والعربية
تــســلــم الـــجـــائـــزة حــســن غــانــم 
والــعــضــو  اإلدارة  مــجــلــس  رئــيــس 

بتربع  سعادته  عن  معربا  المنتدب 
بنك التعمير واإلسكان على عرش 
التمويل العقاري بالمنطقة العربية 

لعدة سنوات متتالية.
بالشكرلالتحاد  غــانــم  وتــوجــه 
ــي لــلــمــصــرفــيــيــن الــعــرب  ــ ــدول ــ ال
تكريم  على  الــدائــم  حــرصــه  علي 
األداء  ذات  الــعــربــيــة  الــمــصــارف 

المتميز بالمنطقة العربية.
يأتي  التكريم  هذا  ان  وأضــاف 
ــنــك من  ــب ــمــا حــقــقــه ال ــرا ل ــدي ــق ت
المجال  هــذا  في  وتميز  إنــجــازات 
خبره  مــن  يمتلكه  لــمــا  وتــتــويــجــا 
المصرفية  الكوادر  واسعة،وبفضل 
هذا  فــي  البنك  استمر  الــمــدربــة 

بعد  عاما  بنجاح  الــريــادي  الـــدور 
تطوير  مع  جنب  الــي  جنبا  االخــر 
ــم كـــل مـــا هـــو جــديــد من  ــدي ــق وت
جميع  تناسب  مصرفيه  خــدمــات 
ومتطلباتهم  الــمــجــتــمــع  شـــرائـــح 
العاملة  البنوك  أكبر  بها  لينافس 

في القطاع المصرفي المصري.
الــبــنــكــيــســعــي خــالل  ان  واكــــد 
المرحلة القادمة الي تحقيق التميز 
المصرفية  الــمــجــاالت  جميع  فــي 
والـــوصـــول بــخــدمــاتــه الـــي جميع 
تنوع  خــالل  مــن  المجتمع  شــرائــح 
الــجــغــرافــي  ــشــار  ــت واالن منتجاته 
ال  الــتــي  المناطق  على  والتركيز 

تتوافر بها الخدمات المصرفية.

وقع بنك القاهرة بروتوكول تعاون مع وزارة التعليم 
بتقديم  البنك  بموجبه  يقوم  العلمى،  والبحث  العالى 
األهلية  بالجامعات  المتميزين  للطالب  دراسية  منح 
الدولية،  سلمان  الملك  جامعات  وتشمل  الجديدة 
الجديدة،  والــمــنــصــورة  الــجــاللــة،  الــدولــيــة،  العلمين 
تكنولوجيا  معامل  أحدث  من  واحد  إنشاء  جانب  إلى 
المعلومات األكثر تطورًا لمساندة الطالب فى تجربتهم 

التعليمية المتميزة بتلك الجامعات.
تــعــاون مــع بنك  بــروتــوكــول  الــوزيــر بتوقيع  ــاد  وأشـ
القاهرة، والذى ينص على توفير مبلغ 21 مليون و400 
جامعات  لصالح  سنوات  ثالث  مدى  على  جنيه  ألف 
الدولية،  والعلمين  والجاللة،  الدولية،  سلمان  )الملك 
منح  تقديم  خالل  من  الجديدة(،  األهلية  والمنصورة 
دراسية ومعامل كمبيوتر لهذه الجامعات، مؤكًدا على 
فى  االستثمار  فى  المصرفى  للجهاز  الفعال  ــدور  ال

التعليم من خالل المشاركة المجتمعية للبنك كإحدى 
الجهات المصرفية الوطنية تحت مظلة البنك المركزى 

المصرى.

البنك  دعم  إلى  عبدالغفار  خالد  الدكتور  وأشار 
التعليم  مجال  فى  الضخمة  القومية  للمشروعات 
التعليم  بمنظومة  للنهوض  العلمى؛  والبحث  العالى 
أن  موضًحا  القادمة،  الفترة  خالل  مصر  فى  العالى 
بل  الــمــادى  الدعم  على  فقط  يقتصر  ال  البنك  دعــم 
مؤكًدا  المتفوقين،  للطالب  منح  تقديم  ليشمل  يمتد 
أهمية هذه المنح فى سد الفجوة بين مخرجات التعليم 

واحتياجات سوق العمل.
والرئيس  اإلدارة  مجلس  رئيس  فايد،  طــارق  وأكــد 
االتفاقية  تلك  أهمية  على  القاهرة،  لبنك  التنفيذى 
لدعم  المتواصلة  البنك  جهود  إطــار  فى  تأتى  والتى 
مصر  فــى  العلمى  والبحث  التعليم  قطاع  ومساندة 
تضافر  يعكس  بما  الطالب  لدى  االبتكار  روح  وتنمية 
الجهود والتعاون الحقيقى بين كافة المؤسسات؛ لتكون 
ا يحتذى به لتحقيق التنمية المستدامة. نموذًجا إيجابّيً

خبير  الغايش،  حسام  قال  ذلك،  على  وتعليًقا 
الحكومية  الطروحات  استثناف  إن  المال،  أسواق 
فى هذا التوقيت قرار صائب خاصة فى ظل ركود 
اداء سوق المال، إذ إن هذا األمر يعد احد الحلول 
السحرية ألزمة انكماش البورصة المصرية، التى 
خالل  تحركاتها  على  الروتين  سيطرة  من  تعانى 
لقيم  ملحوظ  انــخــفــاض  مــع  الــمــاضــيــة،  الــفــتــرة 
أعقبت  التى  التحسن  انتهاء حالة  التداوالت منذ 
صفقة  تنفيذ  بجانب  ــورى  ف شركة  طــرح  تنفيذ 

جلوبال .
وأشار »الغايش« إلى أنه فى حالة استمرار حالة 
بتداوالت  المصرية  للبورصة  الروتينية  التحركات 
إيجابية  مؤشرات  أى  دون  متوسطة،  تكون  تكاد 
مرورا بحالة هبوط عنيفة فى بداية ازمة فيروس 
طرح  ومنذ  للمحفزات  تام  غياب  ظل  فى  كورونا 
الشرقية  شركة  أسهم  من   %4.5 إضافية  حصة 
للدخان وحالة من الجمود أصابت المتعاملين فى 
طروحات  أى  بتنفيذ  الحكومة  تقم  لم  البورصة، 
بتأجيل  تقوم  إذ  اآلن،  وحتى  التاريخ  ذلــك  منذ 
الطروحات مرة تلو األخرى ألسباب مختلفة منها 
وأخيرا  القانونية  والمراجعات  السوق،  ظــروف 
بنك  اسهم  تأجيل طرح  وتم  كورونا  فيروس  أزمة 
ابريل  فى  السوق  خــارج  من  طرح  كــأول  القاهرة 

سيكون  الــقــاهــرة  بنك  طــرح  إن  حيث  الماضى 
بمثابة الطرح السحرى الذى سيضيف العديد من 
من  مرحلة  عقب  األسهم  لسوق  اإليجابية  الثمار 
التذبذبات، حيث إن الطروحات البنكية غائبة عن 

السوق منذ فترة بعيدة للغاية.
وأوضح الغايش أن الظروف باتت مهيأة تماما 
األخــيــرة  الــفــتــرة  إذ شــهــدت  قــوى  طــرح  لتقديم 
إلى  باإلضافة  الفائدة،  لسعر  متكررا  انخفاضا 
خالل  متميز  واداء  ــورى  ف لطرح  مميزة  تغطية 
االشهر االخيرة مما سيساهم فى جلب مستثمرين 
جدد للسوق، ومن ثم سيولة جديدة تسهم فى زيادة 
عمق السوق، األمر الذى سيؤدى بشكل تلقائى إلى 
صناديق  قبل  من  المخصصة  االستثمارات  زيادة 
حيث  المصرى،  المال  لسوق  األجنبية  االستثمار 
إضافية  حصص  طــرح  نحو  الحكومة  توجه  إن 
من شركات مقيدة بالفعل فى السوق، لن يساهم 
تلك  تواجد  ألن  المرجوة،  األهــداف  تحقيق  فى 
طروحاتها  جاذبية  من  يقلل  بالسوق  الشركات 

للمستثمرين سواء كانوا مصريين أم أجانب.
الخبير  ــجــرم،  ال ــزى  رمـ الــدكــتــور  قـــال  بينما 
االقتصادى، كان الكتشاف كثير من شركات األدوية 
عدة لقاحات ضد فيروس كورونا، انتعاش تدريجى 
ألسواق المال على مستوى العالم، فضاًل عن بداية 

االمريكية،  المتحدة  الواليات  فى  السلطة  تداول 
وما صاحب ذلك من توقعات بتقديم حزم تحفيزية 
لالقتصاد االمريكى، وما له من انعكاسات إيجابية 
اقتصاد  اكبر  باعتباره  العالمى،  االقتصاد  على 
فى  مضىء  شعاع  بمثابة  كــان  مما  الــعــالــم،  فــى 

نهاية النفق الُمظلم، وانعكاسات ذلك، على عودة 
نحو  ــدول  ال من  لكثير  االقتصادية  المخططات 
تقترب  تام،  غياب  فترة  بعد  أخرى،  مرة  الظهور 
المخططات فى مصر،  تلك  ومن  كامل،  عام  من 
برنامج الطروحات الحكومية التى تبنته الحكومة 

مــــنــــذ عــــام 
طرح  بــشــأن   ،2018
نحو 23 شركة وبنكا فى سوق 
األوراق المالية، على مرحلتين، 

شركة كــــــــانــــــــت  تشمل  األولـــى  المرحلة 
اإلسكندرية لتداول الحاويات والبضائع وابو قير 
وشركة  للبتروكيماويات،  كرير  وسيدى  لالسمدة 
تنفيذه  تم  ما  أن  إال  القاهرة،  وبنك  فاينانس  أى 
الشرقية  الشركة  كان فقط طرح نحو 4.5% من 
للدخان االكتتاب العام فى بورصة األوراق المالية 
مليارا  قدرها  بحصيلة   ،2019 مــارس  أول  فى 

جنيه.
سعًيا  تسعى  الــحــكــومــة  أن  ــجــرم  ال ــح  وأوضــ
من  المالية  األوراق  بورصة  تنشيط  نحو  حثيًثا 
الحكومية،  الطروحات  تنفيذ مجموعة من  خالل 
ومــوارد  جنيه،  مليارات   10 نحو  على  للحصول 
مالية أخرى بالعمالت األجنبية، تدعم االحتياطى 
المركزى،  البنك  لدى  األجنبية  بالعمالت  النقدى 
وبما سيسهم فى مشاركة القطاع الخاص والعائلى 
الناتج المحلى اإلجمالى، وبما ينعكس  فى مكون 

على تحقيق معدل نمو اقتصادى مرتفع، وإحداث 
تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.

  وأضـــاف انــه وعلى الــرغــم مــن عــدم تعافى 
وبالتبعية  مــلــمــوس،  بشكل  العالمى  االقــتــصــاد 
الــمــزيــد من  تنفيذ  فـــإن  الــمــصــرى؛  االقــتــصــاد 
إلى  ــؤدى  ي أن  شأنه  مــن  الحكومية  الــطــروحــات 
فى  وليس  االقتصادى،  االنتعاش  إيجاد حالة من 
االنتظار حدوث هذا االنتعاش لتنفيذ الطروحات 
األوراق  بورصة  فى  الشركات  فطرح  الحكومية، 
المالية، ربما يكون الُمحرك األساسى لخلق حالة 
من رواج أسواق رأس المال، وانعكاسات ذلك على 
الشركات  الكلى، هذا فى ظل جاهزية  االقتصاد 
التى كان مقررا طرحها فى سوق األوراق المالية 
لعملية الطرح، وعلى قمة ذلك، بنك القاهرة، الذى 
الماضية،  القليلة  الفترة  كبيرة خالل  شهد طفرة 
من خالل إعادة هيكلته بشكل كامل، مما سيؤدى 
ــى الــبــورصــة  ــادة جــاذبــيــة لــالســتــثــمــار ف ــ إلـــى زي

المصرية.
فى حين قال محمد عبد الهادى، خبير االقتصاد 
برنامج  من  تستهدف  مصر  إن  الــمــال،  وأســـواق 
الطروحات طبقا لخطة الدولة فى تخفيض عجز 
فى  الدولة  أذرع  واحدى  للدولة  العامة  الموازنة 
ذلك وطبقا لبرنامج اإلصالح االقتصادى المتفق 
ما  استهداف  يتم  أن  الدولى  النقد  صندوق  مع 
يقارب من 10 مليارات جنيه. وقد قامت الدولة 
بالفعل فى طرح 4.5% من الشرقية للدخان منذ 
عامين وتوقفت عدة مرات منها بسبب اوال ضعف 
السيولة التى كانت تتراوح بين 300 و500 مليون 
جنيه فى اليوم الواحد، وثانيا طرح اكتتاب ارامكو 
سواء  واالستثمار  االنظار  كافة  وتوجه  السعودية 
داخليا وخارجيا الى اكبر طرح فى العالم وبالتالى 
أى طرح بجانبه سوف يكون مصيره الفشل، ثالثا 
واألهم وباء كورونا وبالتالى توقف كافة الرحالت 
واحتفاظ المستثمرين باستثماراتهم فى )السيولة 
أو الذهب األكثر أمانا( وتوقف التسويق الخارجى 
أحد أهم منافذ االكتتاب، ولكن نجاح الطروحات 
تنشيط  أدوات  أهــم  إحــدى  القادم  الوقت  خــالل 
النجاح،  مقومات  كافة  وتتوافر  والبورصة  السوق 
وهى اآلتى ارتفاع أحجام التداوالت التى أصبحت 
التداوالت  أحجام  وبــدأت  جنيه  مليار  من  اعلى 
بين 1.5 الى 2 مليار جنيه، باالضافه الى أنه فى 
حالة نجاح اللقاح المعلن من كافة الدول بفاعليته 
لشركات  متعطشة  الدولية  السوق  تكون  وبالتالى 
جديدة وتوجه استثمارات وسيولة الى كافة الدول 
االيجابية من  التقارير  بعد  باألخص  ومنها مصر 
كافة المؤسسات العالمية، واخيرا سهولة التسويق 
المؤتمرات  وعقد  المطارات  فتح  بعد  الخارجى 

الخارجية.
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معيط

ــداول الــحــاويــات  ــت أعــلــن الــعــامــلــون بشركة اإلســكــنــدريــة ل
جراء  عليهم  الواقع  الظلم  خلفية  على  اعتصامهم؛  والبضائع 

األعــمــال هشام  قطاع  ــر  وزي مــن  ــرارات مجحفة  قـ
المالية  مستحقاتهم  كامل  صــرف  بعدم  توفيق 
بعد   2020  -  2019 المالية  السنة  انتهاء  مع 
التوقعات  كل  تخطت  إيـــرادات  نسبة  تحقيق 
فيروس  جائحة  بسبب  الحظر  ظــروف  رغــم 
أجمع،  العالم  الذى ضرب  المستجد  كورونا 
ليتم تعليق هذا االعتصام منذ يوم االربعاء 

التوصل  يتم  مــا  معرفة  لحين  الماضى 
مع  عقده  المزمع  االجتماع  خــالل  إليه 
توفيق  هشام  العام  االعمال  قطاع  وزيــر 
وفى  الماضية،  القليلة  الساعات  خالل 

العمال  سيواصل  المفاوضات  فشل  حالة 
تنفيذ  لحين  جــديــد  مــن  اعتصامهم 

مطالبهم بشكل فعلى.
وكــشــف أحــمــد صــــادق، رئيس 
حــاويــات  لــشــركــة  النقابية  اللجنة 

ميناء  أن  لــــ"الـــنـــهـــار"،  ــة  ــدري ــن اإلســك
اإلسكندرية هو الميناء الوحيد بالمنطقة 

العربية الذى كان يعمل خالل فترات الحظر 
الشحنات  كافة  الستقبال  ساعة  الـ24  وطوال 

ولم  منه  المغادرة  أو  ميناء  إلــى  القادمة  ســواء 
يتأخر يوًما أى من العاملين بالشركة وفى مقدمتهم 

رئيس مجلس اإلدارة اللواء ممدوح دراز المتعاطف 
بشكل كبير مع جميع العاملين فى االستجابة لكافة مطالبهم 

المشروعة .
ميزانية  أربــاًحــا خــالل  الشركة حققت  أن  وأوضــح صــادق 
مليون  مليار و494  بمقدار  لما هو مدون  2019، 2020 طبًقا 
جنيه وحسب الالئحة المعتمدة من الجمعية العمومية للشركة 
يتم صرف ما قيمته 34 شهًرا على الراتب األساسى وجميعنا 
مصر  بجمهورية  العاملين  لجميع  األساسى  الراتب  أن  يعلم 
العليا  للدرجات  أو 700 جنيه  بين 300 و600  يتراوح  العربية 
للتوضيح حتى ال يذهب خيال البعض منا ممن هم بعيدون عن 
قطاع األعمال والقطاع الحكومى أن الـ34 شهرا رقًما خيالًيا 
بالكامل وموزع على شرائح ليس  لعمل عام  فهو مجهود شاق 

وقتها للتوضيح .
وأشار صادق إلى أن ما تم صرفه حسب قرارات الجمعية 
لجميع  تميز  مكافأة  األربـــاح  حصة  مــن  للشركة  العمومية 
العاملين 20 شهًرا غير خالصة الضرائب من األجر األساسى 
المالى  العام  المبذولة خالل  الجهود  عن   2020  /6  /30 فى 

حساب  على  تحصيله  سبق  ما  تسوية  مراعاة  مع  المنقضى 
األجور لهذا الغرض، كما وافقت الجمعية على صرف 6 أشهر 
من األجر األساسى أيًضا فى 1 / 7 / 2020 كمنح 
عن  مسئواًل  اإلدارة  مجلس  ويكون  ومناسبات 
وضع ضوابط ومحددات الصرف، مع عدم 
جماعية  تشجيعية  مكافآت  أيــة  صــرف 
 /  6  /  30 المنتهى  العام  عن  للعاملين 

.2020
وتابع صادق – تصريحاته لـ"النهار"- 
قائاًل: "أتعجب ألمر وزير قطاع األعمال 
هــشــام تــوفــيــق الـــذى تــحــدث عــبــر بث 
عن  الرياضية  القنوات  إلحــدى  مباشر 
المحلة  غــزل  لنادى  الراعية  الشركات 
هذا  الممتاز  ــدورى  ــل ل حــديــًثــا  الــصــاعــد 
الموسم فى إشارة واضحة بأنه سيسخر كل 
جهوده لدعم النادى على اعتبار أن الرياضة 
نؤيد معاليكم  بدورنا  ونحن  صناعة هامة 
المهم  ثم  األهم  ولكن هناك  وندعمكم 
اجتهدوا  عاملين  حقوق  هنا  واألهـــم 
وأخلصوا فى ظروف غاية فى الصعوبة 
للعالم أجمع  فى ظل اجتياح فيروس كورونا 
وحققوا الهدف المطلوب وربما تخطوه بكثير 
لمعاليكم  يجوز  وال  وواجبة  مشروعة  وحقوقهم 
بجرة قلم وبقرار غير عادل أن يكون صرف الحقوق 
كما تم وعلى الجانب اآلخر تصرح بأنكم ستدعمون 
كرة  إلثــراء صناعة  جنيه  مليون  بـــ54  المحلة  غزل  نــادى 
القدم ونسيتم أو تناسيتم أن هناك رجاال بذلوا كل الغالى 
الموانئ  محافل  فى  عالًيا  خفاًقا  مصر  اسم  لرفع  والنفيس 

العالمية واحترام كافة التعاقدات والمواثيق الدولية المبرمة."
وأضاف أن أشهر األرباح التى ينتظرها الجميع بشغف كبير 
لسداد كافة ديونهم التى استدانوها طوال العام من مصروفات 
مدارس وعمليات جراحية وأقساط شقق أو سيارات كل حسب 
ظروفه الخاصة والخاصة جًدا، وهنا لزم اإلشارة والتنويه بأن 
أحد العاملين بالشركة وهو محام شاب ثالثينى اسمه شريف 
فى  أثرها  على  مات  قلبية  بسكتة  أصيب  المنعم  عبد  عــادل 
الحال فور علمه بأن مستند صرف األربــاح صفر بعد خصم 
كل مديونياته السابقة وهو يترقب وينتظر بشغف صرف تلك 

األرباح الوهمية، لله األمر من قبل".
وناشد آالف العاملين بالشركة الرئيس عبد الفتاح السيسى 
بضرورة البحث فى مشاكلهم وعودة حقوقهم الضائعة خاصة 

أن الرئيس هو دائما وأبًدا السند الحقيقى لعمال مصر.

»األهلى« و»مصر« ينتهيان من مذكرة قرض املنطقة االقتصادية لقناة السويس

التعمير واإلسكان يحصد جائزة التميز المصرفى فى التمويل العقاري لعام 2020

بنك القاهرة يتفق مع »التعليم العالى« على تقدمي منح دراسية للطالب باجلامعات األهلية

عمال »اإلسكندرية للحاويات« يستغيثون 
من وزير قطاع األعمال

رغم حتقيق نسبة إيرادات تخطت كل التوقعات

أخبار  بنوك

الطروحات احلكومية حل سحرى إلنعاش 
البورصة ومواجهة الركود االقتصادى

حالة من التفاؤل سادت بين االوساط االقتصادية على خلفية تصريحات وزير المالية الدكتور محمد 
معيط، عن استئناف الحكومة خالل الفترة المقبلة، برنامج الطروحات الحكومية، إذ إن الحكومة بصدد 

اختيار التوقيت المناسب الستكمال عمليات الطروحات، مؤكدا أن الجهات المعنية فى المجموعة 
االقتصادية سبق لها اجراء اجتماعات ومشاورات عدة لحسن اختيار األصول محل الطرح، فى ظل حاالت 

الركود االقتصادى التى خلفتها جائحة كورونا على األسواق الدولية والناشئة.
وعلى الفور تزايدت التساؤالت حول هل الوقت مناسب الستئناف برنامج الطروحات الحكومية؟، أم أن هذا 

القرار سيجعل الطروحات بال فائدة فى جذب المستثمرين؟.

هشام توفيق
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رئيس سموحة!
أثار جونيور أجايى العب الفريق األول لكره 
القدم باألهلى أزمة كبيرة خالل األيام القليلة 
املاضية بسبب رفضه إجراء عملية جراحية فى 
الوحشى  الوتر  فى  وبالتحديد  القدم  أنكل  وتر 
خضع  قــد  أجــايــى  ــان  وك أكيلس.  لوتر  املــجــاور 
أحمد  الدكتور  إشراف  حتت  طبية  لفحوصات 
عبدالعزيز رئيس الهيئة الطبية لألهلى والذى 
بدال  جراحية  لعملية  الالعب  بخضوع  أوصى 
املشكلة  يحل  لن  الذى  التحفظى  العالج  من 
بينما يرفض الالعب إجراء اجلراحة أمال 
بعد  لألندية  العالم  بكأس  اللحاق  فى 
الفترة  طــوال  الــنــادى  عن  تغيب  أن 

املاضية.

ــدى جــنــاح  ــج ــن م ــم ــرح ــاب عــبــد ال ــي ــد غ ــأك ت
االثنني  لها  املقرر  اجلونة  مواجهة  عن  اإلسماعيلى 
املحلى.  الـــدورى  مسابقة  ــوالت  ج ثالث  فى  املقبل 
العضلة  فى  لتمزق  الالعب  تعرض  األشعة  وكشفت 
األمامية ويحتاج لفترة راحة ال تقل عن أسبوعني قبل 
ريكاردو،  هيرون  البرازيلى  وأكد  للتدريبات.  العودة 
أنه  باإلسماعيلى،  األول  الكرة  لفريق  الفنى  املدير 
يقدر حزن اجلماهير بسبب ضياع الفوز على حساب 
اإلنتاج احلربى بعد تعادل مثير بثالثة أهداف لكل 

فريق باجلولة الثانية للدورى املصرى املمتاز.
ملحوظة،  بصورة  يتحسن  الفريق  إن  وقال 
كنا فى الطريق لتحقيق الفوز بعد التعادل 
أمام املصرى أنا حزين لضياع الفوز وأقدر 

حزن اجلماهير.

نــادى  رئــيــس  عــامــر،  ــرج  ف محمد  فجر 
سموحة، مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيده 
يشاركون  القدم  كرة  فى  مسئولني  هناك  أن 
فى حتول نتائج املباريات من فريق إلى فريق 
وأال  باحلياد  التحلى  بضرورة  رسالة  موجها 
إذا  قائال:  مسئول،  كل  فى  األهواء  تتحكم 
أردنا فعال أن تكون هناك رياضة حقيقية 
فعلينا أن نلبس ثوب احلياد عندما نكون 
املعقول  من  ليس  املسئولية  موقع  فى 
عن  مسئول  كل  أهــواء  تتحكم  ان 

عمل فى النتائج الرياضية.

 »األمامية« يطارد مجدى
تمزقأجايى

يرفض إجراء الجراحة

العدد:  ٦٨٠ 2٠2١ / ٠2 / 2٣

من املسئول عن مهزلة منتخب الشباب؟!
البعثة سافرت بدون الطبيب واملدير اإلدارى وبال رئيس

تعديل الرواتب فى الزمالك

..وانفراجة فى عقد ساسى

مليون جنيه إيرادات 
اجلبالية من قيد الالعبني

حسام حسن يهاجم أبوريدة
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تعديل  الزمالك  بنادى  الكرة  إدارة  تناقش 
جايمى  للبرتغالى  الــمــعــاون  الــجــهــاز  رواتـــب 
الفترة  خالل  لألبيض  الفنى  المدير  باتشيكو 
المقبلة وذلك لتحقيق مبدأ العدالة بين الجميع 
الفريق األول سواء على مستوى الالعبين  فى 
ظل  فى  خاصة  ــة  واإلداريـ الفنية  األجــهــزة  أو 
رغبة مسئولى األبيض فى تطبيق هذا المبدأ 
أن  المقرر  ومــن  الالعبين.  عقود  فــى  أيــًضــا 
بالجهازين  الخاصة  الرواتب  هيكلة  إعادة  يتم 
ترغب  التى  للعدالة  تطبيقا  واإلدارى  الطبى 
إدارة الكرة فى الزمالك فى تطبيقها فى عقود 
الالعبين حتى ال يكون هناك تفاوت كبير فى 
الرواتب، حيث سيتم تطبيق المبدأ سواء على 
التى  األجهزة  على صعيد  أو  الالعبين  صعيد 

تعمل فى إدارة الكرة.

الــدولــى  الــزمــالــك مــع  نـــادى  تــوصــل مسئولو 
الفريق  وســط  العــب  ساسى  فرجانى  التونسى 
القلعة  مع  تعاقده  تجديد  إلــى  األول-  الــكــروى 
و550  مليون  مقابل  واحد  موسم  لمدة  البيضاء 
األعمدة  مــن  يعد  ساسى  أن  خاصة  ــورو  ي ألــف 
لحسم  اإلدارة  وتسعى  األبيض  للفريق  األساسية 
من  حالة  لفرض  وقــت  أســرع  فى  تجديده  ملف 
اإلستقرار داخل صفوف الفريق ومن المقرر أن 
يتم توقيع العقود بين الطرفين خالل األيام القليلة 
 28 لها  المقرر  األهــلــى  مواجهة  وقبل  المقبلة 
الرابعة  الجولة  مباريات  ضمن  الجارى  ديسمبر 
للدورى ويتبقى خطوة واحدة فقط للحصول على 
العقد  مقدم  توفير  وهى  ا  رسمّيً التونسى  توقيع 

لالعب.

أزمـــة كبيرة تــلــوح فــى األفـــق داخــل 
النادى  قيام  بسبب  ــك  وذل إنبى  ــادى  ن
البترولى باالستغناء عن أكثر من العب 
الصيفية  االنتقاالت  فترة  أجنبى خالل 
مستحقاتهم  تــســويــة  دون  الــمــاضــيــة 
من  كل  برفع  إنبى  نــادى  وقــام  المالية. 
المهاجم البوروندى فيستون عبدالرزاق 
ــى جــانــب العــب الــوســط حميد ماو  إل
اسميهما من القائمة دون منحهما باقى 
أو  عقديهما  فى  المقررة  مستحقاتهما 
الثنائى  وقـــام  معهما  التــفــاق  التوصل 
بالتقدم  إنبى  ــادى  ن بتهديد  اإلفريقى 
الــدولــى"فــيــفــا"  ــحــاد  االت لــدى  بشكوى 

للمطالبة بمستحقاتهما وهو ما يهدد الفريق البترولى بالغرامات المالية المضاعفة إلى جانب 
خصم النقاط حال عجز عن الدفع السيما أن الثنائى يتبقى فى عقدهما عدة مواسم كما أن 
أزمة األجانب داخل نادى إنبى لم تتوقف عند الثنائى فيستون وحميد ماو لكن النادى البترولى 
رفع أيضا من قائمته الالعب الليبيرى تونيا تيسيديل والذى لم يحصل على مستحقاته بعد 
يدرس  الالعب  أن  إال  المقبلة  الشتوية  االنتقاالت  فترة  فى  بقيده  النادى  إدارة  وعد  منتظرا 
شكوى النادى أيضا لتأخر حصوله على مستحقاته من الموسم الماضى، ومن المتوقع أن يشهد 
المالية  المستحقات  هذه  بسداد  قيامه  عدم  حال  أروقته  داخل  كبيرة  أزمة  البترولى  النادى 

لالعبين األفارقة.

ــرادات  ــ ــكــرة عــن إي كــشــف مــصــدر بــاتــحــاد ال
فترة  خــالل  الالعبين  قيد  عملية  من  الجبالية 
مكاسب  إن  وقال  الماضية.  الصيفية  االنتقاالت 
إلـــى 50 مليون  الــمــالــيــة وصــلــت  ــكــرة  ال ــحــاد  ات
توثيق  من  الكرة  اتحاد  نسبة  تحصيل  بعد  جنيه 
اللجنة  قررت  اإلطــار  نفس  فى  الالعبين.  عقود 
لكرة  المصرى  االتحاد  ــإدارة  ب المكلفة  الثالثية 
توجيه  مجاهد  أحمد  المهندس  برئاسة  القدم 
وتكليف  األول  القسم  مسابقات  للجنة  الشكر 
لحين  العمل  بتسيير  باالتحاد  المسابقات  إدارة 
دعوة أندية القسم األول النتخاب رابطة األندية 
المحترفة فى األول من يناير المقبل، حيث تتولى 
الرابطة تشكيل اللجنة الجديدة. وأضاف مجاهد 
أن اإلجراء نفسه سيتبع مع األقسام األخرى حيث 
سيتم بعدها مباشرة دعوة أندية القسمين الثانى 
شئون  لتولى  منهما  كل  رابطة  النتخاب  والثالث 

كلتا المسابقتين.

ووقع  كبيرة  ألزمة  للشباب  مصر  منتخب  تعرض 
ضحية لتفشى فيروس كورونا والذى بات يهدد جياًل 
مميًزا للغاية من شباب مصر الموهوبين والذى ضرب 
بعثة منتخبنا قبل ساعات من انطالق بطوله شمال 
للشباب  اإلفريقية  األمــم  لكأس  والمؤهلة  أفريقيا 
2021 بموريتانيا. وبدأت أزمة منتخب مصر للشباب 
افتتاح  ليبيا فى  ياسين قبل مباراة  ربيع  تحت قيادة 
مشوار المنتخب فى بطولة شمال أفريقيا تحت 20 
والتى أظهرت وجود 16 حالة مصابة بفيروس كورونا 
ووفًقا  الفريق.  مــدرب  ياسين  ربيع  إلــى  باإلضافة 
الئحة االتحاد اإلفريقى لكرة القدم "كاف" للبطوالت 
المجمعة لموسم 2021/2020 فإن الحد األدنى ألى 
فريق لخوض مباراة هو 15 العبا بينهم حارس مرمى 
منتخب مصر وعلى  يتوفر فى صفوف  لم  ما  وهذا 
ضوء ذلك تم اعتبار المنتخب المصرى منسحًبا أمام 

ليبيا فى الجولة األولى.
وإعادة  البطولة  من  االنسحاب  قرر  الكرة  اتحاد 
رفضوا  الالعبين  لكن  لمصر  الــصــغــار  الفراعنة 
وتمسكوا بحلمهم على أمل تحسن حالتهم الصحية 
ألنهم يريدون المشاركة فى أمم إفريقيا كخطوة اولى 
الشباب  منتخب  قــرر  عليه  وبناء  العالم  كــأس  نحو 
وخوض  العدد  إلكمال  مصر  من  العبين  استدعاء 
باقى مباريات البطولة أمال فى التأهل ووقع اختيار 
ربيع ياسين على مصطفى "ميسى" العب سيراميكا 
حيث  الجونة،  العب  حسام  وأحمد  كليوباترا 
الخميس  صــبــاح  تــونــس  ــى  ــ إل ــال  وصــ
تضم  صغيرة  بعثة  رفــقــة  الــمــاضــى 
أيضا محمد أبو العال طبيب منتخب 

مصر األول ومحمد محمود إخصائى العالج الطبيعى 
لإلشراف على عالج المصابين.

ظهور  بعد  كابوس  إلى  األمــل  تحول  ما  وسرعان 
تونس  بمباراة  والخاصة  الجديدة  المسحة  نتيجة 
والتى أظهرت إيجابية عينة العبين جدد من القوام 
كما  الوضع  ليعود  األساس  من  تونس  فى  المتواجد 
كان ويصبح العدد الجاهز للقاء هو 14 العبا فقط، 
الماضى  الجمعة  المباراة لكن صباح  إقامة  يمنع  ما 
منتخب  فــى  العبين  سلبية  مصر  منتخب  كشف 
المشكلة  لكن  اللقاء  إقامة  إمكانية  وبالتالى  مصر، 
اإلطار  خــارج  كانت  األخيرة  المسحة  أن  فى  تكمن 
موافقة  على  الحصول  من  بد  ال  وبالتالى  الرسمى 

اللجنة الطبية العتماد نتيجة المسحة وإقامة اللقاء، 
إلغاء  اإلفريقى  االتحاد  قرر  كاملة  مشاورات  وبعد 
 0-2 بنتيجة  خاسرا  مصر  منتخب  واعتبار  المباراة 

أمام تونس.
بعثة  رئيس  على،  محمد  جمال  الدكتور  ــدم  وق
المنتخب الوطنى للشباب المتواجدة حاليا فى تونس 
للمشاركة فى بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات 
المنظمة  للجنة  احتجاًجا  للشباب-  اإلفريقية  األمم 
أمام  لمباراته  الفريق  قائمة  اعتماد  لعدم  للبطولة 
وذلك  اليوم  اقامتها  المفترض  من  كان  التى  تونس 
التى أجريت لعدد  نتائج المسحات  فى ظل تضارب 
من العبى الفريق مطالبا بإعادة المباراة. فى الوقت 

لالتحاد  التنفيذى  المدير  العطار  وليد  أرسل  نفسه 
احتجاًجا مماثاًل باسم االتحاد المصرى لكرة القدم 
لألسباب  المباراة  إعــادة  طالبا  اإلفريقى  لالتحاد 

نفسها.
اتخاذ  فــى  الــقــدم  لكرة  المصرى  االتــحــاد  ــدأ  وب
من  للشباب  الوطنى  المنتخب  بعثة  عــودة  اجــراءات 
تونس مع استمرار الظروف غير المواتية لمشاركته 
األمم  لنهائيات  المؤهلة  افريقيا  شمال  بطولة  فى 
وزارة  االتــحــاد  خــاطــب  حيث  للشباب،  األفــريــقــيــة 
الشباب والرياضة لدعم طلب طائرة خاصة مجهزة 
طبيا لدى وزارة الطيران المدنى وذلك حفاظا على 
المصابين  عــالج  واستكمال  البعثة  أعضاء  سالمة 
من أعضائها بكوفيد-19 على أرض الوطن لضمان 
رعاية طبية أفضل، كما أبدى االتحاد المصرى لكرة 
رحلة  تكاليف  جميع  لتغطية  التام  استعداده  القدم 

الطيران الخاصة بإعادة البعثة.
فيما قررت اللجنة الثالثية المكلفة بإدارة االتحاد 
ــقــدم بــرئــاســة الــمــهــنــدس أحمد  الــمــصــرى لــكــرة ال
األسباب  لبيان  حقائق  تقصى  لجنة  تشكيل  مجاهد 
المنتخب  مــشــاركــة  لــعــدم  أدت  الــتــى  والــمــالبــســات 
الوطنى للشباب على الوجه األمثل فى البطولة على 
حلمى  حسين  من  الحقائق  تقصى  لجنة  تتشكل  أن 
القانونية  الناحية  عن  لالتحاد  القانونى  المستشار 
والدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باالتحاد 
عن  العزيز  عبد  عالء  والدكتور  الطبية  الناحية  عن 
الناحية الفنية والدكتور مصطفى عزام مقررا للجنة 

وللجنة االستعانة بمن تراه إلنجاز مهمتها.

لفريق  الفنى  المدير  حسن،  حسام  هاجم 
االتحاد السكندرى، هانى أبو ريدة، عضو المكتب 
وقال:  القدم،  لكرة  االفريقى  لالتحاد  التنفيذى 
دائما يتصدر لنا أن لدينا شخصا مصريا يدعى 
هانى أبو ريدة فى اللجنة الفنية للكاف والفيفا 
ودائما ما يتم رفع اسمه رغم أنه لم يخدم الكرة 
المصرية ولم يدافع عنها فى المواقف الصعبة 
كيف  يعلم  رجــل  لديها  المغرب  أن  حين  فــى 
يحصل على حقوق بالده وأضاف أن ما حدث 
مع منتخب مصر للشباب فى تونس خير دليل، 

الشباب سببها ضعف  منتخب  أزمة  أن  وأوضح 
بأن  يصدر  والجميع  المصرية  الكرة  يدير  من 
الكرة  اتحاد  رئاسة  بانتخابات  سيفوز  أبوريدة 
باكتساح رغم أنه لم يفعل أى شىء. وتابع: هناك 
بعض األشخاص كانوا يأتون لمعسكر المنتخب 
كابتن  الصور مع  التقاط  وكان حلمهم  المصرى 
محمود الجوهرى واآلن أصبحوا أعضاء مجلس 
إدارة ويتولون مهمة الكرة المصرية موضحا أن 
هناك شخصا واحدا يدير الكرة المصرية منذ 

فترة.

الزمالك  نادى  مسئولو  كشف 
طريقين  فــى  العمل  سيتم  إنــه 
ــة الـــغـــانـــى بــنــجــامــيــن  ــضــي ــق ب
أشيمبونج مهاجم الفريق السابق، 
حيث سيتم االستئناف على قرار 
الــدولــيــة  الــريــاضــيــة  المحكمة 
من  يقرب  مــا  الــزمــالــك  بتغريم 
لصالح  دوالر  ألف  و200  مليون 
المحكمة  فــى  ــك  وذلـ ــالعــب،  ال
الــفــيــدرالــيــة الــســويــســريــة إلــى 
جانب التفاوض مع الالعب حول 
إنهاء النزاع بين الطرفين بشكل 

ودى بعدما حصل الالعب على حكم ضد النادى األبيض وتغيب ممثل 
المحكمة  فى  بالقضية  الخاصة  االستماع  جلسة  عن حضور  الزمالك 
النادى األبيض وبدأت األزمة منذ عامين  التى قررت تغريم  الرياضية 
المحكمة  فى  عليه  والزمالك طعن  على حكم  والالعب حصل  ونصف 
الرياضية والالعب حصل على حكم نهائى بما يعادل حوالى 20 مليون 
جنيه واألمل الوحيد للزمالك هو التصعيد للمحكمة الفيدرالية كما أن 

هناك اتجاها فى المرحلة المقبلة للوصول إلى حلول ودية.

يهدد فيروس كورونا المستجد 
العالم  أنحاء  جميع  فى  المتفشى 
مواجهة  قبل  العرب  المقاولون  نــادى 
دور  فــى  التونسى  الساحلى  النجم  فــريــق 
الكونفدرالية  كأس  بطولة  من  األول  الـــ32 
اإلفريقية، وذلك بعد تعرض عماد النحاس 
بالفيروس  لإلصابة  للذئاب  الفنى  المدير 
باإلضافة إلى شكوك حول إصابة 13 فردا 

آخرين منهم 10 العبين و3 أعضاء بالجهاز الفنى 
لكرة  األفريقى  االتحاد  لوائح  وتنص  واإلدارى. 
القدم "كاف" على أن أى فريق البد أن يحضر ألى 
مباراة قارية بوجود 15 العبا على األقل من أجل 
خوض هذه المباراة بينهم 11 العبا أساسيا و4 
العبين على دكة البدالء من بينهم حارس مرمى 
وأى فريق لن يستطيع تلبية هذه الشروط يعتبر 

خاسرا بنتيجة هدفين مقابل ال شىء.

الــرتــوش  االسماعيلى  ــنــادى  ال مسئولو  يضع 
ــوحــش قائد  االخــيــرة عــلــى تــمــديــد تــعــاقــد عــمــر ال
الفريق لمدة ثالثة مواسم بعدما توصل مسئولو القلعة 
والذى  تعاقده  تمديد  على  الالعب  مع  التفاق  الصفراء 
التوقيع ألى  له  يحق  الجارى حيث  الموسم  بنهاية  ينتهى 
ناد فى يناير المقبل ولكنه استقر على االستمرار مع القلعة 
بعد  خاصة  للفريق  كقائد  موقعه  على  للحفاظ  الصفراء 

المباريات بصفة مستمرة وجمد  للمشاركة فى  قرار عودته 
مرة وشارك  أكثر من  الوحش  اإلسماعيلى مستحقات عمر 
إعارته  فترة  عن  بعيدا  استحياء  على  سنوات  ثالث  خالل 
الموسم قبل الماضى بعد خالفات مع إبراهيم عثمان رئيس 
القلعة الصفراء، وتلقى الوحش عرضا من الزمالك لالنتقال 
لصفوفه قبل غلق باب القيد فى الميركاتو الصيفى الماضى 

وتسبب ضيق الوقت فى فشل الصفقة بين الناديين.

البحث عن حل ألزمة أشيمبوجن »كورونا« يهدد املقاولون العرب

الوحش يقترب من التجديد للدراويش

أبو ريدة

أشيمبونج

حسام حسن

أحمد مجاهد

طوالن

ساسى

باتشيكو

األجانب أزمة كبيرة فى إنبى

تقدم الكابتن ربيع ياسين، أسطورة األهلى، رسمًيا باستقالته من تدريب منتخب مصر 
للشباب بعد األزمة االخيرة فى تونس.

وقال المدافع المونديالى فى بيان رسمى:
»أتقدم باعتذارى عن عدم التواجد فى المنتخبات الوطنية الفترة المقبلة بعد األحداث 
األخيرة التى لحقت بى ومنتخب الشباب.. سأقوم خالل الفترة المقبلة بكشف كل الحقائق 
التى حدثت باألدلة والمستندات التى أدت لحرمان المنتخب من فرصة تمثيل مصر فى 

كأس األمم اإلفريقية وكأس العالم«.

ربيع ياسني يفضح احتاد الكرة
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جينيفر لوبيز

الكريسماس،  بأعياد  االحتفال  وســط 
تستعد النجمة العاملية جينيفر لوبيز لعمل 
بطولة  يف  ويشاركها  ضخم،  كوميدي  اكشن 
وسيعرف  هامر،  أرمــي  العاملي  املمثل  الفيلم 
ومن   ،Amazon امــازون  منصة  علي  الفيلم 
املقرر ان يبدأ التصوير العام املقبل مبيزانية 

65 مليون دوالر.
جينيفر  تعاقدت  ــر،  آخ جانب  وعلي 
 ،»The Cipher  « فيلم  علي  لوبيز 
الــكــتــاب األكــثــر مبيعا  ــوذ مــن  ــأخ امل
الذي يحمل نفس االسم للمؤلفة 

إزابيال مالدونادو.

تحضر لفيلم أكشن 
تويتر،  مبوقع  حسابها  عبر  أنغام،  النجمة  شاركت 
مزح  األخير  ألبومها  أغاني  تصوير  كواليس  »فيديو« 
جمهورها  إعجاب  ونال  اخلليجية،  باللهجة  أدته  التى 
على السوشيال ميديا، وحقق جناًحا كبيًرا وكتبت أنغام، 

قائلة: »كواليس تصوير ألبوم مزح اجلزء األول«.
وكانت كشفت املطربة أنغام عن أنها لم تصب بفيروس 
كورونا كما تردد خالل األيام املاضية، بعد إصابة مديرة 
يف  تسكن  األخيرة  أن  إلى  مشيرة  رياض،  راندا  أعمالها 

مدينة 6 أكتوبر وأنغام تسكن يف منطقة الشروق.
السابع«،  لـ«اليوم  تصريحات  يف  أنغام  وأوضحت 
الفترة،  هذه  راندا  أعمالها  مبديرة  تختلط  ال  أنها 
يف  أنــه  إلــى  الفتة  حالًيا،  املنزل  فى  وتتواجد 
هناك  يــكــون  ــدا،  ــ ران إصــابــة  قبل  الطبيعي 
إجراءات احترازية من الثنائى للحماية من 

فيروس كورونا.

ال تكونى مثالية طوال الوقت
ملتابعيها  ــة  ــال رس شلبي  مــنــة  النجمة  وجــهــت 
»إنستجرام«،  مبوقع  حسابها  عبر  الفتيات،  مــن 
بتعليق  مصحوبة  لها،  جديدة  صــورة  نشرت  حيث 
أن تكوني مثالية  العزيزات.. ليس عليكى  :«متابعاتي 
صحي..  وغير  حقيقي  غير  شيء  أنه  الوقت.  طــوال 
اسمحى لنفسك أن تكونى ما أنت عليه.. اعترفى بكل 

مشاعرك«.
وكانت النجمة منة شلبي قد دعت كافة املؤلفات 
ــال  إرس ــى  إل العربي  والــعــالــم  مصر  يف  املــوهــوبــات 
ألفــالم  كانت  ســواء  تأليفهن  مــن  سيناريوهات 
ضمن  ــك  وذل مسلسالت،  أو  طويلة  أو  قصيرة 
مبادرة جديدة اطلقتها النجمة لدعم املواهب 
متكني  ــدوة  ن خــالل  الكتابة  يف  النسائية 
أقيمت  التي  السينما  صناعة  يف  املــرأة 
اجلونة  مهرجان  فعاليات  ضمن 

السينمائي مؤخرا.

منة شلبى للفتيات:كواليس
تصوير ألبوم مزح ألنغام

www.alnaharegypt.com
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ريهام عبد الغفور أو "منى" السيدة التى اخترقت قلوب الجمهور بشكل 
الفت، بعد أن تعرضت للظلم والخيانة من زوجها، فى حكاية "ربع قيراط" 
فى مسلسل "إال أنا" والذى حقق نجاًحا كبيًرا منذ عرضه على الفضائيات، 
والتى كسبت من خالل دورها تعاطف فئة كبيرة من الجمهور، وهذا ما 
مختلفة  أدوار  تقديم  وهو  الفنية  مسيرتها  فى  "ريهام"  عليه  اعتادت 

وجريئة.
فتحت ريهام عبد الغفور قلبها فى حوار خاص لـ»النهار«، تحدثت 

فيه عن الكثير من المواضيع الفنية والشخصية.
 • ماذا عن ردود أفعال الجمهور عن حكاية "ربع قيراط" 

فى مسلسل "إال أنا"؟
- سعيدة جًدا ألننى أحب الشخصية والعمل والمخرج والتجربة 
أكثر من توقعاتى، وما زلت أجد أصداًء وتأثيًرا  عظيمة ونجاحها 
كبيًرا لها بين الجمهور، خاصة أن الشخصية التى جسدتها حقيقية، 
وتعد مثااًل للمرأة التى ُتضحى بحياتها من أجل إسعاد زوجها، لكنها 
تكتشف خيانته، ثم تعيش معاناة مع الطالق، فى ظل نظرة المجتمع 
قلوب  لمست  لذلك  "مــجــرمــة"،  باعتبارها  للمطلقة  والــنــاس 

المشاهدين منذ عرض أولى الحلقات.
 • لماذا قل ظهورك فى الموسم الدرامى؟

بعمل  الموسم  فى  أظهر  أن  سنتين  منذ  قــررت   -
أقدمه  الذى  فى  كبير  بشكل  أرّكز  فقط، حتى  واحد 
فى  تــضــارب  وجـــود  يمنع  مــا  بتشتت،  أصـــاب  وال 
اختياراتى  ألن  التصوير،  مواعيد  أو  الشخصيات 
لذا  قبل،  ذى  من  وجدية  صعوبة  أكثر  أصبحت 
فهى تحتاج لمجهود كبير لكى أقدمها بأفضل 

صورة تنال إعجاب المشاهدين.
السينما  عن  ابتعادك  سبب  ما   •  

خالل الفترة الماضية؟
والتلفزيون  الـــدرامـــا  فــى  فــرصــتــى   -
السينما،  من  بكثير  أفضل  لى  بالنسبة 
الدراما  فى  بالعمل  جــًدا  محظوظة  أنا 
من  العديد  وقدمت  السينما،  من  أكثر 
إلـــى أرشيفى  تــضــاف  الــتــى  ــال  األعــم
جيلى،  وشباب  النجوم  كبار  مع  الفنى 
قدر  على  أدوارًا  قدمت  أننى  وأعتقد 
من األهمية أتاحت لى فرًصا كثيرة فى 
العمل الدرامى، وكانت من العالمات فى 

مشوارى التلفزيونى.
عالقتك  عـــن  حــدثــيــنــا   •  

بابنك؟

- أتواصل مع ابنى يوسف فى كندا عن طريق وسائل االتصال "الفيديو 
كول" الحديثة، هو وشقيقه فاروق بالنسبة لى كل حياتى، وأنا ويوسف من 
العمر نفسه تقريًبا، وذلك ألنى تزوجت وأنا صغيرة وهذا ما جعل عالقتنا 

صداقة إلى حد كبير وهو من يعالجنى نفسًيا عندما أكون متعبة.
 • ماذا تعنى لك السوشيال ميديا؟

أنها  خاصة  الفنان،  حياة  فى  مهمة  ميديا  السوشيال  أن  اكتشفت   -
األفعال  ردود  تبين  أنها  كما  أى عمل،  يقيس نجاح  الذى  المؤشر  أصبحت 
تجاه العمل، وإذا كان الفنان يسير فى طريق صحيح أم ال؟ وهل دوره مؤثر 
فى العمل المعروض أم العكس؟ وأنا أهتم بكل كلمة تكتب عنى، سواء فى 
الصحف على لسان النقاد، أو من خالل مواقع التواصل االجتماعى. لكن فى 
الوقت نفسه، تؤثر على هذه المواقع بشكل سلبى، ألننى أتأثر بسهولة بأية 
تعليقات، كما أنها مضيعة للوقت بشكل غير طبيعى، وأصبحت مثل اإلدمان 

الذى ال أستطيع التخلى عنه، ولكن أتمنى أن أتخلص منه تدريجًيا.
دورة  تقييمن  كيف  التحكيم..  بلجنة  عضوا  اختيارك  بعد   •  
مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الذى انتهت فعالياته منذ أيام 

قليلة؟
- أنا فخورة جًدا باختيارى ضمن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة "سينما 
نجمة  من  أكثر  وجود  أن  وأرى  الجنسيات،  من  العديد  التى ضمت  الغد"، 
شابة، على وجه التحديد، فى لجان التحكيم، هو انتصار للمرأة التى بدأت 

فى الحصول على حقوقها.
النص  "سكريبت"  من  ككل،  الفيلم  بمكونات  ترتبط  اختيارنا  ومعايير 
والممثلين واإلخراج والتصوير واإليقاع، وليست لدينا رفاهية االختيار، فنحن 
أمام 16 فيلًما نختار اثنين منها فقط، وهذا ما يجعلنى أرّكز بشدة ألكون 
أمينة فى اختيارى، وأهم شىء بالنسبة لى هو مصداقية العمل ومدى وصوله 
إلى الجمهور، وإحساسى بالقضية التى يقدمها.. وكان بين أعضاء اللجنة 
حوار دائم حول األفالم، بعد مشاهدة دقيقة لجميع األعمال المشاركة فى 
المسابقة، حتى يكون االختيار النهائى دقيًقا، خاصة أن كل األعمال المقدمة 

فى المسابقة جيدة، وبعضها جيد جًدا وفيه مجهود كبير ملحوظ.
 • ماذا عن ظهورك فى بعض الصور بـ"التجاعيد"؟

حتى اآلن أنا راضية عن شكلى، البعض أعجبه والبعض اآلخر لم يعجبه 
ال أستطيع إرضاء جميع األذواق.. ولكنى معجبة بنفسى هكذا.

 • ما خريطة أعمالك فى الفترة المقبلة؟
- أستعد لتصوير فيلم جديد اسمه "ليلة عيد"، وأنا سعيدة بالتجربة ألنى 
ألول مرة أتعامل مع الفنانة يسرا، وهو من إخراج  سامح عبدالعزيز، وأيًضا 
سعيدة جًدا بهذا التعاون، خاصة أن الدور الذى أقدمه فى الفيلم جديد علّى 
تماًما، وأعتقد أنه سيكون إضافة لى فى مشوارى الفنى، وما زلنا فى مرحلة 

التحضيرات حالًيا، ومن المقرر أن نبدأ تصويره قريًبا.

حوار- دينا دياب N

محمد صبحى: احتفالية 50 سنة فن 
عبرت عن عشقى ألصدقاء العمر

يتعرض ألزمة صحية

إلهام شاهني تنافس مايا نصرى ورزان مغربى فى رأس السنة

إبراهيم عيسى مؤلف مسلسل »الهضبة«

ليس  أنه  أن أضرب مثال صغيرا،  أتمنى  كنت  الفنان محمد صبحى:  قال 
هناك فنان يصنع مسيرته وحده، سواء كان ممثال أو مخرجا أو مؤلفا، ولكنهم 
فى  فكرت  عاما،  الـــ50  رحلة  فى  فكرت  وحينما  مسيرة،  يصنعون  مجتمعين 
واأللفية  والتسعينيات  والثمانينيات  السبعينيات  فى  معى  عملوا  من  تكريم 

الجديدة.
وأضاف صبحى: كان هناك ترتيب معين فى االحتفالية، ففكرت فى تكريم 

زوجتى أول اسم، ألنها دفعتنى لصنع هذه المسيرة.
تأخذ  كانت  والدولة  منتجا،   60 بها  كان  عشناها  زمنية  حقبة  أقل  وتابع: 
ضرائب، فكان الفن على مدار 50 سنة، يعتمد على األدباء والمفكرين، وحينما 
ابتعد الفن عن األدباء والمفكرين أصبحنا "بنشتغل فى الهوا"، ولكن من حق 
الفنانين أن يكون لهم شركة، بأموالهم، واختارت لها اسم "سنوحى"، ألنه رمز 
 ،2012 عام  الظالم  عصر  فى  الفكرة  هذه  طرحت  وكنت  والثقافة،  الوطنية 
الشركة ستنتج أفالما  المتطرفين، وهذه  للفن، بسبب  ألنه كان هناك توجيه 
ومسرحيات ومسلسالت كل عام، سيعمل بها كل العمال والفنيين، لعودة الريادة 
فى  حدود  لها  الدايم،  عبد  إيناس  الدكتورة  الثقافة  وزيرة  أن  كما  المصرية، 
إمكانيات اإلنفاق، فميزانية وزارة الثقافة 94% منها مرتبات فقط، فكيف نصنع 
بباقى الميزانية ثقافة للشعب، ولذلك نريد مساعدة الدولة، ونريد أن يتم دعم 

الثقافة، ألنها المعنية ببناء االنسان، وهى ال تقل عن التعليم.
وأردف: التعليم والثقافة واالعالم هى ما تبنى المواطن واالنتماء، وستكون 
ومن  والفنون،  األنــواع  كل  وسنقدم  للعالم،  هوايتنا  ترسل  قناة  الشركة  هذه 
المتوقع أن تبدأ عملها مع نهاية عام 2021، ونريد إلغاء فكرة الورشة تماما، 
ألن العمل الفنى نابع من خيال شخص واحد، فكيف يصنع أكثر من شخص 
عماًل واحدا، وهذه ورطة كبيرة، فكان هناك أسامة أنور عكاشة وصفاء عامر 
للمؤلف  نعود  أن  نريده  ما  كل  ا،  علمّيً ليس  "الــورشــة"،  ولفظ  حامد،  ووحيد 

والمخرج الواحد.

خالل  شديدة  صحية  لوعكة  منير  الفنان محمد  تعرض 
المستشفيات  ألحــد  نقله  إلــى  أدت  الماضية  األيام القليلة 
المخ  قسم  داخل  الطبية  الفحوصات  إلجراء  القاهرة،  داخل 
واألعصاب، ومعرفة احتياجه إلى عملية جراحية أخرى أم ال. 
وتناقل جمهور الكينج اخباره عبر مواقع السوشيال ميديا، خاصة 
لكشف  منير،  محمد  الكينج  عائلة  من  رسمى  أى مصدر  يرد  لم  انه 
أخــرى،  مــرة  الحالة  تدهور  وحقيقة  الصحية،  حالته  وتفاصيل  تطورات 

واحتجازه فى أحد المستشفيات.
ومنذ ساعات استعاد النجم الكبير الكينج محمد منير، نشاطه بعد تعرضه 
لحالة إجهاد بدنى بسبب الجهد الكبير الذى بذله لسرعة إنجاز ألبومه الجديد 

باب الجمال.
وقال الكينج: تابعت الساعات الماضية ما نشر عن حالتى الصحية وأدرك 
وسأعود  بخير  أنى  الجميع  أردت طمأنة  ولهذا  باب محبتكم  من  أنها  وأعلم 
خالل الساعات المقبلة لوضع اللمسات النهائية أللبومى الجديد باب الجمال 

الذى سيتم طرحه األسبوع المقبل وكله تفاؤل وجمال.
وطمأنت نقابة المهن الموسيقية جمهور الفنان محمد منير على صحته، 
وأكدت فى بيانها أن "الكينج" بصحة جيدة، ويتواجد حالًيا فى منزله، وليس 

فى المستشفى، بعد أن أجرى بعض الفحوصات الطبية.
نقيب  شاكر  هانى  العربى  الغناء  أمير  أن  الموسيقيين  نقابة  وأوضحت 
الموسيقيين تواصل مع الفنان محمد منير واطمأن عليه وعلى حالته، مشيرة 
الكبير الذى بذله  إلى أن األمر ال يزيد عن حالة إجهاد بدنى بسبب الجهد 
فى تحضيرات ألبومه الجديد وأوصاه األطباء بالراحة فقط فعاد على الفور 

بمجرد االنتهاء من الفحوصات الطبية الالزمة.
تطورات  على  الموسيقية،  المهن  نقيب  شاكر،  هانى  الكبير  الفنان  وعلّق 
الحالة الصحية للفنان الكبير محمد منير: "أطمن الجمهور الذى يحب محمد 
منير عن حالته الصحية فعاًل كان تعب بسبب المجهود الكبير الذى بذله فى 
ألبومه االخير حيث أصابته وعكة اضطر على إثرها للتوجه للمستشفى وإجراء 
اللى ترّدد  الفل مافيش حاجة وحشة من  بعض الفحوصات وهو دلوقتى زى 

إنه مصاب بها."
وعلى جانب آخر يستعد النجم الكبير الكينج محمد منير إلطالق أول أغانى 

ألبومه الجديد "باب الجمال" خالل أيام.
 األغنية األولى التى سيطلقها محمد منير بعنوان "باب الجمال" من كلمات 
أحمد حسن راؤول وألحان سامر أبوطالب وتوزيع عمر إسماعيل فى أول تعاون 

لهما مع منير، وقام بالتسجيل وهندسة الصوت والماستر أمير محروس.
يا  "فينك  وهى:  الجمال  باب  بخالف  أخرى  أغنيات  أربع  األلبوم   ويحتوى 
حبيبى" من كلمات وألحان عبد العزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس و"أنا 
رايق" كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندى و"زوق" 
و"مسألة  بونكا  رومــان  توزيع  ومن  عزيز  وجيه  وألحان  نجيب  مجدى  كلمات 

السن" من كلمات صالح فايز وألحان هانى شنودة وتوزيع رومان بونكا.

والصور  الفيديوهات  عــن  مصرية  ــالم  أف  3 صناع  كشف 
السينما  قــاعــات  فــى  عرضها  مواعيد  وكــذلــك  لها  الدعائية 
خالل األيام القادمة بمناسبة احتفاالت رأس السنة، حيث من 
شاهين،  إللهام  تجول"  "حظر  فيلم  من  كل  يعرض  أن  المقرر 
و"صابر وراضى" ألحمد آدم"، و"ريما" لمايا نصرى بدور العرض 
المصرية، وسيتم رفع العديد من األفالم من دور العرض، ويتوقع 
الكثير من صناع السينما أن يكون الماراثون ضعيفا، ولن يشهد 
أى مفاجآت فى اإليرادات وشباك التذاكر، الذى يشهد تراجعا 

كبيرا على مدار الشهور الماضية بعد انتشار فيروس كورونا.
اولها فيلم حظر تجول والذى تم تأجيل عرضه ليصبح 23 
تقوم  التى  العربية  الدول  باقى  مع  بالتزامن  ديسمبر  من شهر 

بعرضه منها السعودية واإلمارات والبحرين.
مجدى،  وأحــمــد  خليل،  أمينة  بطولته  فــى  يــشــارك  الفيلم 
ومحمود الليثى، من تأليف وإخراج أمير رمسيس، وتدور أحداث 
الفيلم فى إطار إنسانى اجتماعى حول شخصين يتعرفان على 

بعضهما فى 2013، وقت حظر التجول، لتتوالى األحداث.
رأس  موسم  فى  عرضها  يتم  أن  المقرر  األفــالم  بين  ومــن 
السنة 2021، فيلم »قمر 14« بطولة خالد النبوى، شيرين رضا، 
ياسمين رئيس، سلوى محمد على، محمد عالء، جاميكا، أحمد 
مالك، بيومى فؤاد، مى الغيطى، وهو عن قصة وسيناريو وحوار 
محمود زهران، إخراج هادى الباجورى، وفيلم "ريما" تأيف أحمد 
المقرر  ومن  نصرى،  مايا  وبطولة  معتز حسام،  وإخــراج  أنــور، 

طرحه بدور العرض 23 ديسمبر الجارى، كما يطرح فى اليوم 
والبحرين،  والسعودية،  وعمان،  اإلمـــارات،  من  كل  فى  التالى 
نشرتها  تدوينة  حسب  وذلــك  والــكــويــت،  واألردن،  ــراق،  ــع وال

ــر مــــــــــايــــــــــا  صفحتها الرسمية.عــب
فى  يشارك  الفيلم 
بطولته كل من محمد 

ثروت، الطفلة ريم عبدالقادر، هالة فاخر، إيهاب فهمى، فراس 
منى  سليم،  آية  إمــام،  أحمد  مرسى،  عالء  نصار،  مها  سعيد، 
جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم صالح عبدالله، بيومى 
فؤاد، أحمد فتحى، ميدو عادل، وتدور أحداثه حول فتاة صغيرة 
هذه  فهل  وقوعها..  قبل  األحــداث  معرفة  على  القدرة  لديها 
من  نعمة على  أم  نقمة  تمتلكها ستكون  التى  المميزة  الحاسة 

حولها؟
ايضا فيلم »صابر وراضى« تأليف محمد نبوى، وإخراج 

ديسمبر   31 طــرحــه  المقرر  مــن  ــذى  والـ فــريــد،  أكـــرم 
آدم،  وأحمد  مغربى،  رزان  بطولة  من  وهو  الجارى، 

وتـــدور أحــداثــه فــى إطــار  الــديــن،  ومحسن محيى 
كوميدى.

بإحدى  التوزيع  مدير  عبدالفتاح،  حسن  ــد  وأك
الشركات الكبرى، أن الخريطة تتضمن عرض فيلم »قبل 

األربعين« للمخرج معتز حسام، بطولة بسمة، جميل برسوم، 
لبنى ونس، هالة فاخر، محمد على رزق، وتدور أحداثه فى إطار 

تشويقى »رعب«.
إخراج  رجالة«،  »وقفة  فيلم  عرض  سيتم  »كذلك  وأضــاف: 
الكدوانى،  ماجد  بطولة  ــور،  دب هيثم  وتأليف  الجندى  أحمد 
وبيومى فؤاد، وصفاء الطوخى، وشريف دسوقى، ومحمد سالم، 
ويدور فى قالب كوميدى، حيث يجتمع بعض األصدقاء ليكتشفوا 

أن صديًقا لهم فى ورطة فيحاولون إنقاذه منها.

حرص المؤلف محمد سليمان عبد المالك، مؤلف مسلسل "خيط 
حرير"، على تهنئة مى عزالدين بعيد ميالدها، وقال عن مسلسل 

لبقايا  وتحولت  اتحطمت  حياتها  بنت  حكاية  هو  حرير"  "خيط 
إنسانة، عايشة بال روح، ورحلتها فى سبيل إنها تلملم اللى باقى 
من نفسها، وترجع إلنسانيتها اللى تاهت منها تحت تأثير األلم، 
االنتقامية  قنديل  صالح  وتعاليم  والنفسى،  الجسدى  واألذى 

الصعبة، إحدى شخصيات المسلسل".
وأضاف: "كلنا بنتعرض ألنواع مشابهة من األذى فى حياتنا، 
بنحزن ونضعف ونتألم، والدراما الرخيصة تأثيرها عامل زى 
العالى  الصوت  من خالل  الممثلين  فيها  بنشوف  المخدرات، 
والموسيقى  والتصوير  األفعال  فى  والمبالغات  األوفر  واألداء 
وهما بياخدولنا حقنا من اللى ظلموهم بإيديهم، فنهدى شوية 
تعامالتنا  فى  بتظهر  ســودة  بقع  جوانا  بتفضل  لكن  ونرتاح، 
اليومية مع اللى حوالينا، ونظرتنا العدوانية أو الكئيبة للحياة 

ريهام عبد الغفور: مشروعى السينمائى القادم مع يسرا
قالت إن ظهورى بالتجاعيد مغامرة

والدى ال 
يتدخل فى 

اختياراتى

الكينج

الكبير  النجم  لمسلسل  مبدئى  اسم  هو  "المسيرة" 
عيسى،  إبراهيم  الكاتب  يكتبه  الــذى  ــاب،  دي عمرو 

الهضبة  تــاريــخ  عــن  يتحدث  والـــذى 
الفنية،  بدايته  منذ  ــاب،  دي عمرو 
ــود نــجــمــه فـــى أنــحــاء  حــتــى صــع
ــث يــخــضــع االســـم  ــم، حــي ــالـ ــعـ الـ
للتغيير خالل االنتهاء من كتابة كل 

تفاصيله.
النجم  لمسلسل  المنتجة  الجهة  كانت 
الماضية،  األيــام  دخلت  قد  ــاب  دي عمرو 
فى مفاوضات رسمية مع الكاتب إبراهيم 
كــتــابــة حلقات  مــهــمــة  عــيــســى، إلســـنـــاد 
عيسى  إن  حيث  للهضبة،  الذاتية  السيرة 
العريضة  الخطوط  رسم  فى  بالفعل  بدأ 

للسيرة الذاتية خاصة رحلة صعود دياب منذ أن جاء من 
الغناء  أيقونات  من  واحًدا  أصبح  بورسعيد حتى  مدينة 

فى العالم العربى.
 15 إلــى  المسلسل  حلقات  تصل  أن  المقرر  ومــن 
حلقة، تبدأ خطوطها بمجىء الهضبة إلى قاهرة المعز 

برحلته  مــرورًا  الغنائى،  حلمه  وراء  وسعيه   ،1982 عــام 
التى  والجوائز  األوروبية،  وجوالته  والسينمائية،  الغنائية 
الفنى، فضاًل عن  حصدها خالل مشواره 
تعد من أضخم  التى  القاهرة  حفالته فى 
ــط والعالم  الــشــرق األوسـ الــحــفــالت فــى 
العربى.وجاء اختيار إبراهيم عيسى لكتابة 
السيرة الذاتية للهضبة التى ستتحول إلى 
عالم  فى  خبرته  على  بناء  درامـــى،  عمل 
تقديم  فى  نجاحه  إلى  باإلضافة  الكتابة، 
أشكال وشخصيات درامية الفترة الماضية، 
فيلم  وآخرها  "الضيف"  فيلم  أبرزها  وكان 

"صاحب المقام".
وكانت شبكة نتفليكس العالمية قد أعلنت 
للنجم  الذاتية  السيرة  لتقديم  خوضها  عن 
طابًعا  يحمل  عماًل  سيكون  أنــه  إلــى  مشيرة  ــاب،  دي عمرو 
موسيقًيا ويستند إلى خبرة ومشوار "الهضبة"، الذى يمتد 
فى  مبيًعا  األفضل  الفنان  وباعتباره  عاًما،   30 من  ألكثر 
الشرق األوسط، والحائز لـ7 جوائز "وورلد ميوزيك أوورد" 

و6 جوائز أفريكان ميوزيك أوورد.

مؤلف »خيط حرير« 
يهنئ مى عز الدين



www.alnaharegypt.com

 العدد 680 -
  8 جمادى األولى  1441هـ -

 23 من ديسمبر 2020

12
األخيــرة

10 نـــــواب خســــــرهم البرملـــــان اجلديـــــد
استعرض اإلعالمى وائل اإلبراشى فى برنامجه التاسعة 
النواب  وأهــم  أبــرز  األولــى،  المصرية  القناة  على  المذاع 
برلمان  عن  والغائبين  المعارضة  تيار  على  المحسوبين 

.2020
أعضاؤه  يعتمد  كان   2015 برلمان  إن  اإلبراشى  وقــال 
مصالح  إنجاز  فى  وتأثيرهم  لهم  الفردية  الشهرة  على 
المواطنين. وجاءت أهم وأبرز األسماء الغائبة عن برلمان 

2020 كاآلتى:
وأســامــة  المنتهى،  المجلس  وكــيــل  الشريف  السيد 
الله  حسب  وصالح  واإلعالم،  الثقافة  لجنة  عضو  شرشر 
الحريرى  وهيثم  البرلمان،  باسم  الرسمى  المتحدث 
المحافظين  حزب  رئيس  قرطام  وأكمل  طنطاوى  وأحمد 
ومرتضى منصور ومحمد فرج عامر واللواء تامر الشهاوى 

وهشام عبدالواحد. 

طارق املال: حولنا أزمات قطاع البترول إلى قصص جناح مبهرة
البترول،  وزير  المال،  طارق  المهندس  قال 
إن قطاع البترول فى مصر مر بتحديات كثيرة 

عقب ثورة 2011.
وأضاف المال، فى كلمته خالل مؤتمر أخبار 
اليوم االقتصادى، أن هذه التحديات التى مر 
أثــرت   2011 ــورة  ث عقب  البترول  قطاع  بها 
بالتأكيد على االقتصاد المصرى، مشيًرا إلى 
وفقدان  األجانب،  الشركاء  مستحقات  تراكم 
ثقة المستثمرين فى االقتصاد، وتوقف العديد 

من المشروعات.
وأوضــح أن كل هذا أدى إلى حدوث عجز 
أن  والوقود، مضيًفا  الغاز  إمــدادات  كبير فى 
الماضية  سنوات  الست  خالل  البترول  قطاع 
والتغيير،  والبناء  التنمية  معارك  أكبر  خاض 
المتغيرات  مــع  تتوافق  استراتيجية  وتبنى 
إلى  األزمــات  هذه  تحويل  واستطاع  العالمية، 

قصص نجاح مبهرة أشاد بها العالم كله.
كــورونــا جــاءت  أن جائحة  الــمــال  ــح  وأوضـ
اإلصالحات  لفاعلية  حقيقى  اختبار  بمثابة 
مــوارد  تأمين  ضمان  على  وأثرها  البترولية 
وتحقيق  االستثمارية  الفرص  ودعــم  الطاقة 
االقتصادى  النمو  وتعزيز  المالية  االستدامة 
للدولة، حيث تم خالل الفترة من مارس وحتى 
عن  للبحث  جــديــدة  اتفاقية   14 توقيع  اآلن 
العالمية  الشركات  كبرى  مع  والغاز،  البترول 

ألول  بمصر  تعمل  عمالقة  شــركــات  ومنها 
وتشريف  موبيل،  وأكسون  شيفرون  مثل  مرة 
البترول  لقطاع  السيسى  عبدالفتاح  الرئيس 
المصرية  مصفاة  تكرير  مشروعى  بافتتاح 
بمسطرد والبنزين عالى األوكتين باإلسكندرية 
باستثمارات 4.5 مليار دوالر، وجار العمل على 
بأسيوط  جديدة  تكرير  مشروعات   3 تنفيذ 
دوالر  مليار   7.5 باستثمارات  واإلسكندرية 

البنزين  من  الــذاتــى  االكتفاء  تحقيق  بهدف 
افتتاح  تم  كما   ،2023 عــام  بحلول  والــســوالر 
البتروكيماويات  مشروعات  من  عدد  وتشغيل 
وتحديث استراتيجية البتروكيماويات لتتواكب 
 ،2040 عام  البالد حتى  احتياجات  تطور  مع 
الوزراء افتتاح تشغيل الخط  كما شهد رئيس 
العلمين  البترولى  الحمراء  بميناء  البحرى 
مصر  لتحويل  الدولة  جهود  ضمن  الجديدة 

لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز.
تكليل دعــوة مصر  تــم  أنــه  المال  وأضـــاف 
الطبيعى كمحفز للسالم  الغاز  لالستفادة من 
المتوسط  شــرق  منطقة  فى  النزاع  من  بــداًل 
بالتوقيع على ميثاق تحويل منتدى غاز شرق 
القاهرة،  مقرها  حكومية  لمنظمة  المتوسط 
ــدول  ال مــن  ترحيًبا  القــت  الــدعــوة  هــذه  وأن 
االنضمام  طلبت  التى  الــدول  وكذا  المؤسسة 
العربية  اإلمــــارات  ــة  دولـ وآخــرهــا  كــمــراقــب 
المنتدى  يــدعــم  حــيــث  الشقيقة،  الــمــتــحــدة 
يخدم  بما  الغاز  ســوق  فى  اإلقليمى  التعاون 
مشاركة  يدعم  كما  األعضاء،  الــدول  مصالح 
القطاع الخاص من خالل اللجنة االستشارية 
الطاقة  شركات  تضم  والتى  الغاز  لصناعة 
وشركات  للدول  التابعة  والشركات  العالمية 
ــاء والــخــدمــات  ــن ــب الــهــنــدســة والــتــشــيــيــد وال

والمنظمات الدولية.

الماضية  الست  السنوات  أن  المال  وأكــد 
كانت شاهدا على نجاح تنفيذ خارطة الطريق 
التى تم وضعها لتعظيم االستفادة من امكانيات 
المسار  وتصحيح  المستقبل  وصناعة  مصر 
للمستقبل  مشتركة  رؤية  على  تأسست  والتى 
جريئة  وحكومة  واعية  سياسية  قيادة  تبنتها 
السياسية  القيادة  ان  خاصة  عظيم،  وشعب 
احتياجات  تلبية  اولوياتها  رأس  على  وضعت 
كحق  وآمنة  حرة  كريمة  حياة  وتوفير  شعبها 
أصيل لشعب قام بثورتين وتحمل كثيرا، عالوة 
الريادى  مصر  دور  تفعيل  على  الحرص  على 

إقليميا ودوليا.
ثمار  أن  مـــؤكـــًدا  ــمــال حــديــثــه  ال واخــتــتــم 
ــانـــت عـــديـــدة عــلــى كــافــة  اإلصــــالحــــات كـ
أداء  على  إيجابا  انعكس  ما  وهو  المستويات 
قومية  مشروعات  وتنفيذ  المصرى  االقتصاد 
به  يحتذى  نموذجا  مصر  من  وجعلت  ناجحة 
إلى  مشيًرا  واالستقرار،  واالمــن  التنمية  فى 
بالفرص  يــزخــر  يـــزال  الــبــتــرول ال  قــطــاع  أن 
انه  يؤكد  الواعدة وأن ما تحقق من نجاحات 
اكبر  على الطريق الصحيح لتحقيق نجاحات 
رئيس  السيسى  عبدالفتاح  الرئيس  يدعمه 
الجمهورية ورؤية وسياسات الحكومة برئاسة 
مجلس  رئــيــس  مــدبــولــى،  مصطفى  الــدكــتــور 

الوزراء، وتكاتف مؤسسات الدولة.

وصيـــة مارادونــــا.. حتنيـــــط جســـــده 
وعرضـــــه فى متحــــف!
بعد رحيله فى نوفمبر الماضى عن عمر ناهز الـ60 عاما، 
إثر نوبة قلبية، كشف محامى أسطورة كرة القدم، دييجو 

مارادونا، عن وصية ال تصدق تركها النجم األرجنتينى.
وقال المحامى ماتياس مورال، إن وصية مارادونا 

يتم  أن  طلبت  أكتوبر،   13 بتاريخ  عليها  وقع  التى 
أحــد  فــى  للجمهور  لــيــعــرض  جــســده،  تحنيط 

المتاحف، وفق ما نقلته »ذا صن« البريطانية.
تحليل  »بــعــد  الــرســالــة:  فــى مضمون  وجـــاء 
تحنيط  يتم  أن  رغبتى  عن  أعّبر  أن  أود  عميق، 

جسدى بعد وفاتى، وعرضه فى متحف إلى جانب الجوائز 
والتذكارات واألشياء الشخصية المرتبطة بى«.

كما نقلت الصحيفة عن ماريو بودرى، محامى فيرونيكا 
أن هناك فكرة إلنشاء  السابقة،  مارادونا  أوخيدا، صديقة 
النجم  جثمان  تحتضن  التى  فيتسا  بيال  بمقبرة  »ضريح« 

األرجنتينى، ليصبح مزارا خاصا بمشجعيه.
وأوضح أن فكرة إنشاء الضريح الخاص بمارادونا تمت 
مناقشتها مع إخوته، الفتا إلى أن تنفيذ االقتراح سيكون من 

مسئولية اتحاد الكرة.
إلى ذلك، تواصل الشرطة األرجنتينية تحقيقاتها المكّثفة 
لكشف الغموض الذى يلف وفاة األسطورة الكروية، خصوصا 

بعد الحديث عن احتمال وجود إهمال طبى تسبب بوفاته.

طنطاويالحريريشرشر

مرتضى

مارادونا

المال

الشهاوي قرطام




