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 طبيـــب إلى أوروبـــا؟
 »مقال رئيس التحرير ص3« 

أمريكا تضع القرضاوى ضمن أخطر 20 إرهابًيا في العالم

إنطلق معنا  . . 

كله بإمكانك . . 

 مش هتلف في كذا مشوار..دوس كليك اختار

خدماتك البنكية أونالين
•مع خدمة الموبايل البنكى

هتعرف كل المعلومات اللي محتاجها عن حساباتك هتحول �ي حد في أي مكان

•مع محفظة          الرقمية
هتدفع فواتيرك وتشحن موبايلك وتعمل إيداع من محفظتك الرقمية معانا

•مع خدمة االنترنت البنكى للشركات
شركتك هتخلص ضرائبها وقروضها وجماركها وتأميناتها وفواتيرها من مكان واحد وبأسرع وقت

•مع خدمة االنترنت البنكى ل¦فراد
 مش محتاج تعمل مشوار للبنك كله هيخلص في ثواني وهتتابع حساباتك وشهاداتك وهتنهي

إجراءات دفتر شيكاتك في أقل وقت

 يمكن االشتراك في خدماتنا الرقمية �جراء المعامالت المصرفية من خالل اªنترنت
البنكي والموبايل البنكي دون الحاجة إلى ملء الطلب وتقديمه من خالل فروع المصرف المتحد
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محفظة UB الرقمية
بــــنــــكـــــــك عـــــــلــــــي الـــــخــــــــــــط

MOBILE BANKING 
UBخدمة الموبايل البنكي

بــــنــــكـــــــك عـــــــلــــــي الـــــخــــــــــــط
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•

كتائــب الظــالم 
تستهدف شيخ األزهر

تحذير

شيكات المتعافين من
 المخدرات تشجع على اإلدمان

محمد شريف 
»النهار«: أنا هداف  لـ
الدورى.. وأنتظر لقاء 

ليفاندوفيسكى

المهــددون بالرحيــل
 فى حكومــة مدبــولى 

كالعادة.. مفاوضات سد النهضة فى طريق مسدود

بحيـــرة المنزلـــة تستغيـــث
 من الصيـــد الجائـــر بالكهربـــاء 

خارطــة طريـــق توطيـــن 
السيارات الكهربائية فى مصر

ضابط استخبارات فرنسى 
يكشف تفاصيل خطيرة

 عن اإلخوان وقطر وتركيا 

سميحة أيوب 
تعود للمسرح 

بعد غيـــاب
 15 عاًمـــا

األطباء يحذرون 
من قوافــــل 

كورونــــا

االستقاالت واالنشقاقات 
تضــــرب الغنــــوشى 
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الفيس..  أهل  الى  منى  خاص  رجــاء 
كفاية أخبار عن الموت والمتوفين، سواء 
نتيجة اإلصابة بالكورونا أو غير ذلك... 
يا إخوان هذا النشر الكثيف ليس له داٍع 
ا  للميت وال أهله.. بل له تأثير سلبى جّدً
على المصابين.. الذين تحطم جهازهم 
المناعى.. فبدال من أن نقدم لهم دعًما 
ا.. نجعلهم يعيشون غمرات الموت  نفسّيً
لكم  مهم  النشر  لو  ممكن  وســكــراتــه.. 
األولــى..  الــدرجــة  أقــارب  على  نقتصر 
الذكرى  عن  النشر  تأجيل  يمكن  أيضا 

السنوية واألربعينية للعام القادم.. وهى 
بدعة فى كل األحوال... إخوانى.. أرجو 
به..  نقوم  أن  علينا  يجب  بما  االهتمام 
إيجابيا  دعما  نقدم  أن  نستطع  لم  فإذا 
فال نقدم ما يزيد من أزمة المرضى... 
الــقــول  يستمعون  مــمــن  اجعلنا  الــلــهــم 

رحم  أحــســنــه...  فيتبعون 
الله  وشفى  موتانا  الله 

مصابينا... آمين...

ربانى  كله  المناعة،  بروتوكول  هــذا 
ومن عند ربنا..

 عن ا.د. حسام موافى.. وبالها جشع 
تجار األدوية والبشر:

فيتامين  قرص  يعادل  ليمون  كوب   -
سى فوار. 

فلفل  عــلــى  يــحــتــوى  سلطة  طــبــق   -
رومى، هذا غنى بفيتامين سى.

- بيضة واحدة يوميا او جبنة قريش 
أو كوب لبن او كبدة، فيهم فيتامين د.

ملعقة صغيرة  وعليه  ــادى  زب كــوب   -

عــســل نــحــل ومــلــعــقــة صــغــيــرة شــوفــان 
تحتوى على معدن الزنك.

- النوم ال يقل عن ٨ ساعات. 
والبروتين  والخضار  الفواكه  تناول   -

والسمك وشرب الماء.
والدهون  السكريات  عن  االمتناع   -  

ــات الــمــصــنــعــة  ــويـ ــشـ ــنـ والـ
والمشروبات الغازية.

ــبــعــض مـــن غــيــر األطــبــاء  يــخــرج ال
والباحثين العلميين هذه االيام ليشككوا 
لفيروس  المضادة  اللقاحات  فعالية  فى 
وانها  خطورتها  وعــن  بأنواعها  كورونا 
العالمية  الماسونية  من  كونية  مؤامرة 
البشر  عــقــول  عــلــى  للسيطرة  تــهــدف 
الجنس  على  والــقــضــاء  فيهم  للتحكم 
العلمية  الخرافات  من  وغيرها  البشرى 
التى ال اساس لها، وهنا يجب ان نتذكر 
انـــه لـــوال اكــتــشــاف لــقــاحــات الــجــدرى 

والحصبة  الــديــكــى  والــســعــال  ــدرن  ــ وال
والغدة النكافية وشلل األطفال لكان عدد 
سكان العالم االن نصف العدد الحالى، 
ماليين  اللقاحات  هــذه  انــقــذت  فلقد 
البشر من الموت.. اطمئنوا وال تصدقوا 
تلك اإلشاعات والعالم كله بدأ االن فى 

حفاًظا  شعوبه  تطعيم 
عليهم من الخطر.

الجبهة  وكانت  الربيع،  لحفالت  تستعد  القاهرة  كانت   -
وإحدى كتائبها تستعد لحفل من نوع آخر.

إبريل ١٩٧٠- كانت القاهرة تستعد الستقبال فريد األطرش 
تستعد الستقبال رجل ممن  السماء  وكانت  بعد غيبة طويلة، 
اسمه  الوطن،  للدفاع عن  ثمًنا  تكون حياتهم  ان  الله  عاهدوا 

المالزم أول عثمان واصل.
- عبد الحليم حافظ كان فنانا غيورا على فنه وغيورا من 
أراد  الذى  األطــرش  فريد  مع  هنا  معركته  وكانت  منافسيه.. 
إفساد فرحته مع جمهوره وهو قادم بعد غياب ليغنى لمصر 

)سنة وسنتين وانت يا قلبى تقول انا فين(، وأيقونته الربيع.
بل  فريد  حفل  بإذاعة  المعركة  هذه  ناصر  الريس  وحسم 
حينما ذكر حليم اسم فريد مجرًدا أمام الريس فى حفل زفاف 
ابنة عبداللطيف البغدادى، انتبه الريس وقال له: اسمه األستاذ 

فريد يا عبد الحليم.
دكتور  النقيب  هــو  ــاف  ــزف ال حفل  فــى  الــعــريــس  ــان  )كـ  -
مهندس عادل فودة أستاذى فى الكلية الفنية العسكرية مادة 

 automatic control.
- وبعيًدا عن القاهرة كان هناك احتفال من نوع آخر: 

تحركت كتيبة من اللواء الثامن مشاة بالجيش الثالث لعمل 
إغارة على النقطة الحصينة رقم ١٤٩ فى خط بارليف بمنطقة 

ونيران  قوية  منطقة   ..١٤٨  ،١٤٦ النقاط  مع  وكانت  الشط 
عنيفة وسيطرة على طرق اقتراب(. 

لكن كان رجال من مصر ينوون تلك الليلة أن يلقنوا العدو 
درسا فحواه )هذه أرضى أنا، وأبى ضحى هنا، وأبى قال لنا 

مزقوا أعداءنا(.
حل  السويس،  قناة  الماء  خط  بجوار  االنطالق  نقطة  من 
وقت صالة المغرب، طلب الشهيد من زمالئه التوقف للحظات 
ليصلى وصلوا معه، لكنه ما اكتفى بصالة المغرب فقط، بل 

صلى العشاء أيضا.
- إيه يا عثمان انت بتصلى العشا قبل أوانها؟

- عشان لو استشهدت أطلع لربنا ماعليش فرض.
دمــروا  ساعة،  من  اقــل  فى  النقطة  على  سيطروا  عبروا، 
والتى  النقطة  داخل  العدو  دبابات  مصاطب  لّغموا  أهدافهم، 

انفجرت فيما بعد بدباباتها.
صعدت روح سيدى صاحب المقام الرفيع المالزم اول عثمان 
البطولة،  بقعة  عن  بعيد  مكان  فى  مرضية  راضية  ربها  الى 
كانت انوار المسرح تستعد الستقبال االستاذ فريد، وفى نفس 

الوقت تقريبا كانت السماء فى استقبال شهيد.
- نفس النقطة ١٤٩ سقطت فى حرب اكتوبر يوم ٨ اكتوبر 
وكان من شهدائها الشهيد الرائد محمد زرد ابن تفهنا العزب 

)وصديق صديقى ودفعتى اللواء متقاعد حسن محمد شحاتة(.
ُدفع  ما  منها  مصر  شباب  دمــاء  كان  مهرها  نقطة  وكأنها 

مقدًما عام ١٩٧٠ ومنها ما تأجل الى ١٩٧٣.
الثامن  الــلــواء  ــراد  اف جنود  احــد  ان  الكثير  يعلم  ال  قد   -
مشاة الذين فضوا بكارة النقطة ١٤٩ عام ١٩٧٠ )هو الفنان 
المحبوب لطفى لبيب(، وللرجل حكايات وحكايات عن ابطال 

هذا اللواء.
 - وقلت من قبل وأقولها وأناشد القوات المسلحة )الشئون 
المعنوية( إنتاج فيلم عما حدث عام ١٩٧٠ سيكون حدًثا ضخما 
وفيلما كبيرا )بدال من المسخ الذى نراه كل سنة واسمه بدور 
ومسلسل  ممر  فيلم  فى  ولكم  فين  عارف  الرصاصة مش  او 
العزة والكرامة  اختيار عبرة وشوفوا كم ساهم فى نشر قيم 

بين شباب جديد ال يعرف الكثير!(.
هذا عمل كامل وحقيقى ارجو أن يرى النور؛ فشباب هذا 

البلد ال يعرف عن ٦ اكتوبر ١٩٧٣ إال 
أنه يوم إجازة.

اللقاحات واإلشاعات

كفى تحطيمًا لجهاز المناعة

بروتوكول المناعة

أكتوبريه )صالة قبل أوانها.. وكونتراست(

حمدي الفرماوي

د. رأفت وليم 

ــل الــنــاس  ــرضــا.. وعــام ــال ــدر ب ــق عــامــل ال
بالحذر.. عامل أهلك باللين.. وعامل اخوانك 
بالتسامح.. وعامل أصدقاءك بالمودة.. وعامل 

الدهر بانتظار تقلباته. 
هذه قاعدة تجعلك تتقبل كل ظروف الحياة
ُتهديِه أى  أْن  ُدوَن  الُحب  ُيهديَك  مْن  ُهناك 
بَْعَد أْن ُتهديِه  َوُهناَك مْن ُيهديَك األَلم  َشيء  
الناس  تظن  مــا  أحــدهــم:  سئل  شـــيء..  ُكــل 

لميت  إنــى  قــال:  فيك؟   يقولون 
وإنى وحدى   .. لميتون  وإنهم 
مــحــاســٌب وإنـــهـــم وحــدهــم 
مــحــاســبــون.. فــمــا لــى ومــا 

يقولون.

اإلخــوان  وجماعة  ترامب  ان  الــواقــع  أثبت 
فكالهما  ــدة  واحـ لعملة  وجــهــان  اال  هما  مــا 
الواقع وهو  باألمر  والتسليم  يرفض االعتراف 
كالهما  بهم.  تقبل  ولم  لفظتهم  الجماهير  ان 
واالخوان  نواياه  حقيقة  اخفى  ترامب  مخادع. 
ولما جاءت لحظة  الدين  باسم  الناس  خدعوا 
البربرية  حقيقتهم  على  ظــهــروا  المكاشفة 

اعـــوان  ــذا مــا فعله  الــتــتــريــة. وهـ
ترامب  ينقص  يكن  ولم  ترامب 
صليل  نــشــيــد  يــنــشــد  ان  اال 

الصوارم.

ليس كل من يواسيك ال جرح عنده
والكل من يعطيك يملك أكثر منك

اإليثارليس إيثار متاع ومال فحسب
قد يشاطرك أحدهم آخر زاده من الصبر

ويهب كما تبقى فى قلبهم نأمل
ويقتسم معك آخر ابتسامة

التعاطف  استقبال  فأحسن 
فإنه ثمين

من  اإلنــســان  حقوق  منظمات  يــا  أنتم  أيــن 
اقتحام  فى  المتظاهرين  تجاه  المفرط  العنف 
مبنى الكونجرس األمريكى واال الكيل بمكيالين 

بالديمقراطية  تتشدقون  من  يا 
بالمطالبة  دماغنا  وصدعتوا 

بالحقوق والحريات؟!

هنا وفيق

نبيل شعبان 

د. نجوى كامل

وفاء الشريف 

أمريكا شيكا بيكا

 اإليثار

حقوق اإلنسان فين؟

من قوانين الحياة

د. هانى الناظر 

لو استمر المواطن ال يبالى باإلجراءات 
االحترازية

جنيًها   ٥٠ بتوزيع  الحكومة  تقوم  سوف 
لكل مواطن البس كمامة.

وشكًرا

دينا صالح الدين 

مكافأة الكمامة

يناير   ٩ فى  العالى  السد  بناء  بدء  ذكــرى  مع 
١٩٦٠، ال تفارقنى مغامرة ذهابى فى سن العاشرة- 
فى غفلة من أسرتى- لموقع بنائه جنوب الشالل 
أكتافهم  األول!! وهناك حملنى عمال مصر على 
وضع حجر  بمناسبة  الناصر  عبد  خالل خطاب 
األساس، ألردد معهم هتافاتهم الوطنية بحماس!! 
ولم يكن أمر بناء السد العالى فى أسوان مجرد: 
و"قلنا  االستعمار"،  وبين  بينا  وتار  حرب  "حكاية 
حنبنى.. وأدى إحنا بنينا", كما رددت وجيلى مع 
عبد الحليم حافظ... فقد كان بناء السد العالى 
الملحمى  الصراع  درامــا  ذروة  الحقا  تعلمت  كما 
المصريون  تــحــرر  إذ  ــيــل..  ــن وال الــمــصــرى  بــيــن 
والجامح..  العاجز  الفيضان  خطر  مــن  ببنائه 

الوسيطة؛  مصر  ولعنة  القديمة  مصر  رعــب 
مصر..  شخصية  فى  حمدان  جمال  لخص  كما 
وقــد بــدأ الــصــراع بهبوط أجــدادنــا الـــرواد- فى 
استجابة فريدة لتحدى الجفاف- ليكبحوا جماح 
لقيام  مهدت  التى  بصورتها  ويهبونا مصر  النيل، 
ُحزّين فى حضارة  كما سجل سليمان  الحضارة؛ 
مصر. ولنتذكر ان السد العالى ليس فقط ركيزة 

النهضة؛  سد  مؤامرة  من  مصر  حماية 
وانما رافعة توسع مصر العمرانى 

والتنمية المستدامة.

بشكل  المنطقة  دول  اقتصادات  هــدم  يجرى 
ممنهج لتغيير شعار "األرض مقابل السالم" ليصبح 
"الطعام مقابل السالم" والقبول باالنبطاح الكامل 
للصهاينة. ورغم فشل أمريكا فى تركيع الكثير من 
دول العالم للقبول بهيمنتها غير المشروطة، فإن 
عددا من الحكام العرب يتوقون للهيمنة األمريكية 
الصهيونية، ويترحمون على ترامب األكثر حماًسا 

ويتخوفون  المنطقة،  دول  لتركيع 
من أن يكون بايدن أقل حماًسا 

لتركيعهم وانبطاحهم.

الطعام مقابل السالمحكايتى مع السد العالى

مصطفى السعيد د. طه عبدالعليم 

عالء الدين سويلم 
الجنرال المبدع 



مشروع نيوم يعد الحلم األضخم والذى صار واقًعا 
حضارية  ونقلة  السعودية  العربية  المملكة  تاريخ  فى 
وتكنولوجيا  وساحرة  خالبة  طبيعة  من  به  يتمتع  لما 
فائقة ستنقل قاطنى نيوم للعيش فى رغد المستقبل 
وسيجعل  البشرى  العقل  تصورات  كافة  يفوق  بشكل 
القتصاد  سياحية  وجهة  السعودية  العربية  المملكة 
الدينية  السياحة  قبلة  كونها  يتجاوز  جديد  نوع  من 
للمسلمين من شتى بقاع األرض، كما ان المشروع يعد 
األول من نوعه فى منطقة خاصة ممتدة بين السعودية 
سياحى  جــذب  عامل  سيشكل  مما  ومصر؛  واألردن 
المعتادة  العتيقة  المدن  عن  بعيًدا  عالمًيا  واستثمارًا 
والخيال  الرفاهية  لقاصدى  قبلة  سيكون  وبالتالى 
الكربونية  االنبعاثات  عن  والنأى  الخالبة  والطبيعة 

والملوثات البصرية.
األمير  أضفى  العمالق  المشروع  هــذا  اطــار  فــى 
رئيس  العهد،  ولى  عبدالعزيز،  بن  سلمان  بن  محمد 
مجلس إدارة شركة نيوم، بعًدا جمالًيا جديًدا لمنطقة 
"نيوم" يفوق مستوى التفكير البشرى وتصوراته، وذلك 
فيها  سيجد  التى  اليــن"  ذا  "مدينة  مشروع  بإطالقه 
وضجيجها،  المدن  صخب  عن  بعيًدا  متعته  اإلنسان 
وينعم بالحياة العصرية وصفاء الذهن وسط تنوع بيئى 
بديع وأجواء مناخية مستقرة معظم الوقت يحل فيها 
البحر األحمر ضيًفا على الصحراء، والجبل، والوادى 

فى الشمال الغربى من المملكة.
 24 فــى  نيوم  مــشــروع  العهد  ولــى  أطلق  أن  ومنذ 
اكتوبر 2017م، ووتيرة العمل بالمنطقة ال تهدأ، فهى 
فى عمل مستمر حتى تحولت األرض البكر المتربعة 
على مساحة 26500 كم2 إلى معلم جغرافى بارز على 
عززت  بطبوغرافية  متمتعة  والمملكة،  العالم  خارطة 
من روح العمل والتناغم ما بين عمارة المكان وطبيعته 
االعتبار  بعين  تأخذ  تنموية  مشروعات  خــالل  مــن 
األبعاد االجتماعية واالقتصادية والبيئية للمنطقة، كما 
فى مشروع مدينة ذا الين الذى سيحتفظ بـ95% من 
طبيعة نيوم، وُيسّخر التقنيات الحديثة لخدمة ساكنى 

المدينة لينعموا برغد العيش فى مدينة المستقبل.

"ذا الين" كما وصفها األمير محمد بن سلمان.. أحد 
أكدت  التى  نيوم  فى  الضخمة  التنموية  المشروعات 
المملكة،  تمتلكها  التى  والــقــدرات  اإلمكانيات  حجم 
وسيبدأ العمل على تطوير المدينة فى الربع األول من 
العام الجارى لتكون نموذجا استثنائيا للمدن العصرية 
من  ولتعزز  المتقدمة،  وإمكانياتها  الخالبة  بطبيعتها 
تحول  إلــى  تسعى  التى   2030 المملكة  ــة  رؤي نجاح 

المملكة لنموذٍج عالمى رائد.
تعج  جميلة  حياة  بإيقاع  ساكنيها  المدينة  وتبشر 
بالحراك البشرى بعيًدا عن عوادم السيارات والطرق 
المعبدة وانبعاثات الكربون لتلبى احتياجاتهم المعيشية 
بكل  هادئة  طبيعة  وسط  متطورة  عصرية  بأساليب 

مكوناتها البيئية، وتزخر على امتداد 170 كم بعناصر 
والهواء،  الماء،  فيها  يجتمع  مختلفة  وحيوية  طبيعية 

والشمس.
تلبى  اليــن"  "ذا  لمدينة  الحديثة  العهد  ولــى  رؤيــة 
رغبة اإلنسان الباحث عن الهدوء، فهى مدينة طبيعية 
المعلومات  تقنية  فيها  ُتستخدم  ُمبتكرة  صحية 
العمليات  وكفاءة  الحياة  نوعية  لتحسين  واالتصاالت 
فى تزاوج تام مع البيئة كجزء مما تختص به منطقة 
تتمثل  المناطق من مزايا فريدة  نيوم عن غيرها من 
فى توفير حلول التنقل الذكية بدًءا من القيادة الذاتية 
الحديثة  واألساليب  القيادة،  ذاتية  الطائرات  حتى 
تركز  التى  الصحية  والرعاية  الغذاء،  وإنتاج  للزراعة 

على اإلنسان وتحيط به من أجل رفاهيته، إلى جانب 
ما  أو  السرعة  الفائق  لإلنترنت  المجانية  الشبكات 
المستمر  المجانى  والتعليم  الرقمى"،  بـ"الهواء  ُيسمى 
والخدمات  العالمية،  المعايير  بأعلى  اإلنترنت  على 

الرقمية المتكاملة.
"نيوم"  التنفيذى لشركة  الرئيس  قال  السياق،  وفى 
باهتمام  تحظى  المدينة  إن  النصر،  نظمى  المهندس 
ورعاية دائمة من ولى العهد األمير محمد بن سلمان، 
ما جعل منطقة نيوم تزدهر فى غضون أشهر معدودة، 
الفًتا إلى أن نيوم أبرمت اتفاًقا نهاية العام المنصرم 
االلتزام  لتحقيق  والــزراعــة  والمياه  البيئة  وزارة  مع 
التصاريح  إلصــدار  والضوابط  واالشتراطات  البيئى 

للمشروع  اإلرصادية  البيئية  والموافقات  والتراخيص 
على  المحافظة  فى مجال  الوطنية  القدرات  رفع  مع 
البيئة والتأكيد على تطبيق أعلى معايير الجودة البيئية 
العالمية فى نيوم بوصف المكان وجهة محلية إقليمية 

وعالمية.
من  مستمرة  طبيعية  بطاقة  نيوم  منطقة  تتمتع 
األماكن  أفضل  منها  تجعل  التى  والــريــاح  الشمس 
الصالحة الستخدام الطاقة البديلة فى العالم، وألجل 
تطوير  مجاالت  فى  ومشاريع  برامج  اُستحدثت  ذلك 
الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، باإلضافة إلى مبادرة 
"الهيدروجين  ومشروع  للكربون  الــدائــرى  االقتصاد 
األخضر" ومنها ما يخص مدينة ذا الين، ليجعل منها 
مدينة حضارية تعمل وفق منظومة الذكاء االصطناعى، 
وتعتمد على الطاقة النظيفة بنسبة 100% مع الحرص 

على تحقيق مستقبل إيجابى للكربون.
مكاًنا  نيوم  مدينة  لتصبح  أنــه  إلــى  نظمى  وأشــار 
خالًقا يمكن فيه االستفادة من مزايا االبتكار الرقمى 
أتاح المشروع الفرصة لـ400 طالب وطالبة سعوديين 
مدينة  تدعيم  فى  للمشاركة  سعودية  جامعة   39 من 
بيئة  إليــجــاد  تــهــدف  بــابــتــكــارات  ــوم"  ــي "ن المستقبل 
مسارات  تمثل  حيوية  مجاالت  ثالثة  فى  مستدامة 
التحدى وهى: الطاقة، والترفيه، والنقل، وذلك خالل 
 " بعنوان   2020 أكتوبر  فى  المشروع  نظمها  فعالية 
للبيانات  السعودية  الهيئة  مع  بالتعاون  نيوم"  تحدى 

والذكاء االصطناعى "سدايا".
وأكد د. ماجد القصبي عضو مجلس إدارة المشروع 
ووزير اإلعالم أن مشروع نيوم يسعي إلى تطبيق مفهوم 
على  يعتمد  الــذى  الجديد  لالقتصاد  العاملة  القوى 
استقطاب الكفاءات والمهارات البشرية العالية للتفرغ 
لالبتكار وإدارة القرارات وقيادة المنشآت بينما المهام 
المتكررة والشاقة سيتوالها عدد هائل من الروبوتات 
والتى قد يتجاوز عددها تعداد السكان، مما قد يجعل 
إجمالى الناتج المحلى للفرد فى المنطقة هو األعلى 

فى العالم.
وأوضح أن مشروعات نيوم كغيرها من المشروعات 
الوطنية التى تجعل اإلنسان محور اهتمامها، لذا عملت 
وتطوير  المحلى  المجتمع  وبنات  أبناء  تمكين  على 
على  للحصول  العلمية  وقدراتهم  األساسية  مهاراتهم 

فرص عمل فى نيوم.

لــلــدراســات  الــمــصــرى  الــمــركــز  تقرير  كشف 
االقتصادية عن مفاجأة صادمة تتمثل فى هجرة 
7 آالف طبيب مصرى إلى الخارج، خاصة أوروبا 
لجائحة  األولــى  الموجة  خالل  وكندا،  وأمريكا 

كورونا.
والتساؤل المهم هو: لماذا يهاجر أطباء مصر 
إلى الخارج بعد أن أنفقت الدولة على تعليمهم 

الكثير من األموال ليصبحوا أطباء؟ 
أهم  من  فئة  جعلت  التى  األســبــاب  ومــا 
مكان  عن  البحث  فى  تفكر  المجتمع  فئات 

آخر للعمل غير وطنها؟ 
وإن  األطــبــاء  أن  خــاصــة  مهمة،  أسئلة  هــذه 
أهمية  أشــد  فهى  دائــًمــا،  مهمة  مهنتهم  كانت 
ويواجه  واجــه  الــذى  األبيض  الجيش  فهم  اآلن، 
أخطر جائحة فى التاريخ اإلنسانى الحديث وهى 

جائحة كورونا. 
هذه  لبحث  الصحة  وزارة  تتحرك  لم  ولماذا 
وراء  الحقيقية  واألســبــاب  الكارثية  الــظــاهــرة 
هجرة شباب األطباء، خصوًصا فى هذا التوقيت 

الصعب؟ 
األوضــاع  ــردى  ت بسبب  األطــبــاء  يهاجر  فهل 
المادية؟ أم بحًثا عن دراسة أكاديمية أفضل؟ أم 

بحًثا عن التقدير والرعاية الكافية؟

 أعتقد أن هذه كلها عوامل وأسباب وراء 
هجرة أطباء مصر للخارج لألسف الشديد. 
ودعونا نحلل هذه األسباب على أرض الواقع، 
أقل  من  الشديد،  لألسف  مصر،  فى  فاألطباء 
الفئات الوظيفية أجًرا، ومرتباتهم أصبحت مثارًا 
وبالتالى  المجتمع،  فئات  بعض  بين  للسخرية 
الــمــادى يكون شــديــًدا، خصوًصا  فــإن اإلغـــراء 
التى يمكن أن يتقاضاها  المرتبات الخيالية  مع 
الطبيب نفسه فى دول االتحاد األوروبى أو أمريكا 
أو كندا والتى تصل فى بعض األحيان ألكثر من 
50 ضعًفا!، وهو عامل ال يمكن لعاقل أن يغفله 
أو يقلل منه، فالطبيب الشاب يبحث عن تحسين 
وال  االجتماعى،  وضعه  ليناسب  المادى  وضعه 
المستشفى  فــى  عمله  إهــمــال  إال  أمــامــه  يكون 

والتركيز فى العيادة الخاصة أو الهجرة. 
بــاإلضــافــة إلـــى أنـــه بــعــدمــا ظــهــرت جائحة 
كورونا، ساد شعور عام بين العاملين فى القطاع 
يواجهون  بأنهم  ــاء،  األطــب وخــصــوًصــا  الطبى، 
أو  ــاٍف  ك اهتمام  بــال  المجهول  الفيروس  هــذا 
أحدهم،  وفاة  حالة  فى  خصوًصا  قويٍة،  رعايٍة 
لألسرة  البسيط  الرمزى  التعويض  يكون  حيث 
والمتمثل فى معاش شهرى هزيل وهزلى، ويدفع 
أسر  والمعنوى  الــمــادى  التجاهل  هــذا  فــاتــورة 

األطباء والعاملين فى القطاع الطبى.
ألسر  محترم  معاش  وجود  أن  والحقيقة 
جائحة  خالل  الطبى  القطاع  فى  العاملين 
يعتبر  ألنه  حتمية  ضــرورة  يمثل  كورونا 
خالل  جعلنى  مــا  وهــو  حقوقهم،  أبسط 
بمشروع  أتقدم  للبرلمان  السابقة  الــدورة 
قانون لمعاملة مصابى وأسر شهداء القطاع 
معاملة  كــورونــا،  جائحة  خــالل  الطبى 

مصابى وأسر شهداء العمليات الحربية.
باإلضافة إلى ما نسمع عنه بين الحين واآلخر 
المستشفيات  داخــل  األطباء  بعض  تعرض  من 
بل  المرضى،  أهالى  بعض  من  بلطجة  ألعمال 
وصل األمر فى أحيان أخرى إلى جر األطباء إلى 
أقسام الشرطة، وهو األمر الذى يجب التصدى 
له بحزم.. وأعتقد أن توعية المواطنين بخطوات 
هذه  لحل  الطرق  أقصر  هى  األطباء  محاسبة 
اإلشكالية، فنقابة األطباء هى الجهة المنوط بها 
أى  من  إهمال  أو  قصور  أى  فى  التحقيق  ا  فنّيً

طبيب.
وكذلك يوجد بعض شباب األطباء الذين 
يهاجرون بحًثا عن دراسة أكاديمية أفضل، 
وهو ما يوجب تطوير نظم الدراسات العليا 
المصرية،  بالجامعات  الطب  كليات  فى 

لتكون عامل جذب لهؤالء األطباء الشباب 
من  ــداًل  بـ بمصر  العمل  فــى  لــالســتــمــرار 

الهجرة. 
والــمــفــاجــأة األكــثــر خــطــورة أن حــوالــى %50 
من أطباء مصر يتركون البلد بحًثا عن تحسين 
دخلهم المادى، فالفارق كبير وشاسع بين العمل 
الناحية  فــى  خــصــوًصــا  وخــارجــهــا،  مصر  فــى 
المادية، وأعتقد أن جائحة كورونا كانت كاشفة 
لتردى أحوال األطباء فى مصر التى كانت تصدر 
سبيل  على  العربية  الـــدول  إلــى  االستشاريين 
محدودة  ولفترات  هناك  العجز  ولسد  اإلعــارة 

يعودون بعدها إلى بلدهم مصر. 
يتوقف سيل هــجــرة األطــبــاء  لــن  ــه  أن ــد  وأؤكـ
أو  بالخليج  للعمل  ســواء  الخارج  إلى  مصر  من 
مادية  الئحة  وضــع  تم  إذا  إال  وأمريكا،  ــا  أوروب
ونظام جديد منصف ومجٍز ألجور هؤالء الجنود 
ويدفعون  صمت  فى  يعملون  الذين  المجهولين 
ال  األجــور  وهــذه  المرضى،  لعالج  ثمًنا  حياتهم 
تكافئ ما يبذلونه بل هى جزء بسيط من حقهم، 

فأجرهم عند الله أفضل وأجّل.
فإذا كانت وزارة الصحة وضعت الئحة مالية 
الجديد،  الصحى  التأمين  قــانــون  فــى  جــديــدة 
فلماذا ال يتم تعميم هذه الالئحة على كل أطباء 

وزارة الصحة حتى ال نترك ثغرة لهجرة األطباء 
فى  الدراسة  من  طويلة  سنوات  بعد  المتميزين 

كليات الطب المصرية؟! 
فلن ينصلح حال النظام الصحى فى مصر 
واالهتمام  بــاألمــان  األطــبــاء  شعر  إذا  إال 
الطبى  الفريق  ومعهم  الكافية  والرعاية 
يتحقق  لن  األمــان  وهذا  تخصصاته،  بكل 
األكاديمى  والدعم  المادية  بالرعاية  إال 
ذلك  إلــى  باإلضافة  المعنوى،  والتقدير 
متميزة  تأمينات  هناك  تكون  أن  يجب 
بأن  يشعروا  حتى  الطبى  والفريق  لألطباء 

الحكومة معهم وليست عليهم. 
مصر  أطباء  كــان  األحـــوال..  مغير  فسبحان 
فى الستينيات والسبعينيات هم أيقونة المجتمع 
واآلن أصبحت مصر  العربية،  والدول  المصرى 
طاردة لألطباء الذين يهجرون بالدهم؛ بحًثا عن 
كل  فى  والعلمى  المادى  الوضع  وتحسين  الرزق 

ربوع الدنيا. 
فهذه صرخة من أطباء مصر العظام: أغيثونا 

يا حكومة يرحمكم الله. 
وال عزاء لهجرة أكثر من 7000 طبيب إلى 

أوروبا. 
وشكر الله سعيكم. 
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ملـــاذا هـاجــر 7 آالف
 طــبيب إلــى أوروبــا؟

واقع يفوق اخليال ونقلة لإلنسان للعيش بحياة األساطير

»مــشــروع نيـــوم«

األمير محمد بن سلمان يدشن »ذا الين« أول مدينة ذكية فى نيوم تحاكى الطبيعة بعيًدا عن الصخب 

محمد بن سلمان

باألصول 

أسامة شرشر

أسامة شرشر

ماجد القصبى
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تفاصيل خطيرة يكشفها ضابط استخبارات فرنسى سابق عن اإلخوان وقطر وتركيا

إيمان الشعراوى N

أحمد الجدى N

م مشروع مكافحة اإلرهاب األمريكى أكثر 20  قيَّ
شخًصا تطرفا وإرهابا وخطورة على مستوى العالم 

فى تقرير جديد له.
مصرية ضمن  وجود شخصية  المفاجأة  وكانت 
وهو  الخامس  المركز  فى  وبالتحديد  الـ20  قائمة 
القطب اإلخوانى البارز يوسف القرضاوى مؤسس 

ما يعرف باسم االتحاد العالمى لعلماء المسلمين.
ترجمة  النهار  جريدة  تنشر  التالية  السطور  فى 
فى  خطرا  األكــثــر  الشخصيات  بترتيب  التقرير 

العالم.
مكافحة  مشروع  قائمة  فى  األول  المركز  فى 
العام  األمين  نصرالله،  حسن  األمريكى  اإلرهــاب 
الــواليــات  والـــذى أدرجــتــه  اللبنانى  الــلــه"  لـــ"حــزب 

المتحدة على قائمة اإلرهاب منذ يناير 1995.
المولى  الرحمن  عبد  محمد  أمير  بعده  ويأتى 
ويعرف  الحالى،  "داعـــش"  تنظيم  قائد  الصلبى ، 
أيضا بكنية "أبو إبراهيم الهاشمى القرشى"، شارك 
فى  وتــورط  التنظيم،  مع  إرهابية  ألعمال  وخطط 
فى  اإليــزيــديــة  األقلية  مــن  أفـــراد  ــح  وذب اختطاف 

العراق.
هنية،  إسماعيل  وهــو  غــزة  من  الثالث  المركز 
وهو  "حــمــاس"،  لحركة  السياسى  المكتب  رئيس 
مصنف فى قائمة اإلرهاب العالمى من قبل اإلدارة 
بالتخطيط  متهم  وهو  يناير 2018،  منذ  األمريكية 
تنظيمه  وقصف  إسرائيل،  ضد  انتحارية  لعمليات 
مصنعة  صواريخ  خالل  من  اإلسرائيلية  لألراضى 

ا، أو مهربة من إيران. محلّيً
أما فى المركز الرابع فهو بيات زكابى، مؤسسة 
ألمانيا،  فى  السرية"  االشتراكية  "القومية  حركة 
متطرفة  يمينية  أنها  على  الحركة  هــذه  وتصنف 
ومنظمة إرهابية نازية جديدة، واتهمت الحركة بقتل 
بالسجن  الحكم على زكابى  تم  10 مهاجرين، وقد 

مدى الحياة فى يوليو 2018.
جاء فى المركز الخامس يوسف القرضاوى الذى 
مسلحة  إسالمية  لجماعات  الروحى  الزعيم  يعتبر 
وقد  األمريكى،  المشروع  لوصف  وفقا  ومتطرفة 
صنفت وزارة الخزانة األمريكية، المؤسسة الخيرية 
أنها  على  الخير"،  "اتحاد  القرضاوى  يرأسها  التى 

منظمة إرهابية أجنبية فى عام 2008.
وجاء بعده ستانيسالف أناتوليفيتش فوروبييف، 
المتورطة  الروسية،  اإلمبراطورية  الحركة  مؤسس 
أوروبـــا  فــى  عــرقــى  أســـاس  على  قتل  قضايا  فــى 
والواليات المتحدة ثم آشين ويراثو، زعيم الجماعة 
بـ"الحركة  تعرف  التى  للمسلمين  المعادية  البوذية 
969"، والتى وجهت تهديدات للمسلمين فى ميانمار 
)بورما(، ومن بعدهما جهاد سروان مصطفى، أحد 
قيادات حركة الشباب الصومالية المتطرفة، وكان 
إلى  أدى  ما  الناسفة،  العبوات  تطوير  فى  دور  له 
مقتل العشرات فى هجمات بكينيا، فضال عن مئات 

اإلصابات.
سيلنر،  مارتن  القائمة  فى  التاسع  المركز  احتل 
زعيم حركة "جيل الهوية النمساوية" وحركة "دافعوا 
النمساوية،  العرقية  بالقومية  مؤمن  أوروبــا"،  عن 
على  اآلالف  عبر  ــوصــول  ال فــى  خــطــورتــه  تتمثل 
العرقى  التفوق  أفكار  يبث  حيث  التواصل،  مواقع 
والعنصرية ضد األقليات األخرى فى أوروبا، وبعده 
أحمد الحميداوى، األمين العام لـ"كتائب حزب الله" 
الئحة  على  المتحدة  الــواليــات  صنفته  العراقية، 
اإلرهاب فى 2020، بسبب تخطيطه وشنه عمليات 
إرهابية ضد القوات األمريكية وقوات التحالف فى 
الحادى عشر عادل  المركز  العراق، ومن بعده فى 
عبد البارى، أحد دعاة تنظيم القاعدة اإلرهابى فى 
تسعينيات القرن الماضى، تورط وتآمر فى تفجير 
تسليمه  وتم  وكينيا  تنزانيا  فى  األمريكية  السفارة 

اعترف  حيث   ،2012 فى  المتحدة  الــواليــات  إلــى 
بمساعدته فى التخطيط للعملية.

فقد  القائمة  فى  عشر  الثانى  المركز  فى  أمــا 
كان من نصيب أحمد عمر أبو عبيدة، قائد حركة 
الشباب الصومالية، المدرجة فى قائمة اإلرهاب من 
قبل الواليات المتحدة، لدورها فى عمليات إرهابية 
فى الصومال وجيرانها، ومن بعده أنجم تشودارى أو 
كما يعرف بـ"أبو لقمان"، داعية إسالمى متطرف فى 
بريطانيا، أدين بتأييده لنظام داعش، وله تأثير على 
المتحدة،  المملكة  داخل  اإلرهابية  العمليات  بعض 

مثل مخطط قنبلة األسمدة الفاشلة فى 2004.
وفى المركز الرابع عشر كان مفاجأة من العيار 
الثقيل وهو مهاتير محمد، رئيس الوزراء الماليزى 
والمثليين  الــغــرب،  بانتقاده  عــرف  الــذى  السابق، 
المؤيدين  اهم  أحد  يعتبر  الشخص  وهذا  واليهود 
ثــم من  ــا،  فــى آســي ــيــة  لجماعة اإلخــــوان اإلرهــاب
إقليم  من  جهادى  داعية  كريكار،  فاتح  المال  بعده 
اإلرهــاب  قائمة  فــى  بــالــعــراق، مصنف  كــردســتــان 
لدوره   ،2006 عام  منذ  المتحدة  الواليات  قبل  من 
والتى سعت  اإلســالم،  أنصار  جماعة  تأسيس  فى 
األوروبية، ومن خلفهما  الدول  لتنفيذ هجمات فى 
زعيم  نــازارو،  رينالدو  عشر  السادس  المركز  فى 
البيض،  تفوق  أفكار  تعتنق  التى  "القاعدة"  شبكة 
ويتم تدريب أعضاء الشبكة على القتال فى "حروب 

األعراق".
وفى المراكز األربعة األخيرة فى القائمة السابع 
والعشرين على  والتاسع عشر  والثامن عشر  عشر 
الترتيب هم سيمون ليندبرغ، زعيم حركة المقاومة 
بمعارضة  قصته  بدأت  السويد،  فى  االسكندنافية 
سياسة فتح الباب للمسلمين فى السويد عام 2015، 
"األرملة  باسم  عرفت  كما  أو  لوثويت،  سامانثا  ثم 
على  الصومالية  الشباب  بحركة  عضوة  البيضاء"، 

الحدود الكينية- الصومالية، من أصول بريطانية، 
إحدى  فى  نفسه  فجر  إرهابى  من  متزوجة  كانت 

عام  فــى  كينيا  ــى  إل انتقلت  بــلــنــدن،  العمليات 
2007، وتورطت فى عمليات إرهابية، مثل تفجير 

بكينيا  مومباى  فــى  2012، حانة  ــام  ــ عـ
ــاءت خــلــف ســامــانــثــا  ــ طــوبــة وجـ

كما  أو  ــدال،  ــ ــون جــ
"خاطبة  بـــ  عــرفــت 
بريطانية  داعـــش"، 

لها  كــان  باكستانى،  أصــل  من 
دور فى تزويج عناصر تنظيم 
داعش فى سوريا، باإلضافة 
إلــــى دورهــــــا فـــى تــهــريــب 
إلى  البريطانيات  الفتيات 
زوجــات  ليصبحن  ســوريــا، 
وفــى  ــاك،  ــن ه للمسلحين 
ــر ديــفــيــد  ــيـ الــمــركــز األخـ
ــس حــركــة  ــؤسـ ــات، مـ ــ ــي ــ م
الموجودة  التسع"  "الزوايا 
تبجل  والتى  بريطانيا،  فى 
الزعيم النازى أدولف هتلر، 

النازية  الرموز  على  وتضفى 
معانى صوفية، وقد تولى ميات 

تدعى  متطرفة  يمينية  حــركــة 
"اشتباك 18".

وضعت  األمريكية  اإلدارة  أن  يذكر 
هؤالء  معظم  على  القبض  مقابل  كبرى  مكافآت 

الشخصيات ووصلت لدى بعضهم إلى مبلغ 25 
مليون دوالر أمريكى.

قلق شديد شهدته أروقة التنظيم الدولى 
لإلخوان فى لندن بعد توارد أنباء عن وجود 
التنظيم  حظر  فى  ملحة  فرنسية  رغبات 
قوائم  على  ووضعه  ا  جــّدً قريًبا  اإلرهــابــى 

اإلرهاب.
ومـــا زاد الــطــيــن بــلــة هــو مــا نــشــر على 
السابق  المسئول  لومباردى  ــد  روالن لسان 
بالمخابرات الفرنسية عبر عدد من وسائل 
ــؤخــرا بــشــأن شكل  اإلعــــالم الــفــرنــســيــة م
مع  التعامل  فــى  الــقــادمــة  بـــالده  تــحــركــات 

جماعة اإلخوان اإلرهابية.
مكافحة  مــلــف  إن  نــصــا  روالنــــد  ــال  ــ وق
أولويات  رأس  على  سيكون  اإلخــوان  خطر 
المقبلة  الرئاسية  باالنتخابات  مرشح  أى 
اإلخـــوان  تنظيم  أن  إلـــى   مشيرا   ،2022
كما  البالد،  أمن  على  كبيرا  تهديدا  يشكل 
أنهم رسخوا صورة ذهنية سلبية فى أوروبا 
بين  التفريق  دون  اإلسالمى  المجتمع  عن 
الذين لديهم  السلميين واإلخوان  المسلمين 
أجندة سياسية مؤكدا فى حواره أن الرؤساء 
رؤســـاء  ــك  ــذل وك المختلفة،  والــحــكــومــات 
الكبيرة، تسببوا  الحضرية  المناطق  بلديات 
بإهمال هذا الملف ألكثر من عشرين عاًما 
فى فرنسا، ما أدى تدهور األوضاع إلى ما 

آلت عليه اآلن.
الفرنسى  الــمــخــابــراتــى  العضو  وأشـــار 
عام  مائتى  من  أكثر  أنه خالل  إلى  السابق 
منذ  لكن  العلمانية،  بقانون  ملتزمة  وفرنسا 
عام 2015، أسفرت الهجمات اإلرهابية عن 
رفع  ما  مواطنيها،  من   300 من  أكثر  مقتل 
الوعى لدى الشعب بأن الوقت قد حان للرد 
ومحاصرة هذه التنظيمات المتطرفة، الفتا 
إلى أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، 
هو  العدو  أن  بوضوح  يعلن  زعيم  أول  هو 

بينه  يخلط  أن  دون  الــســيــاســى،  اإلســـالم 
قانون  وجــود  بدليل  اإلسالمى  الدين  وبين 
مناهضة االنفصالية الذى هو قيد المناقشة 
ويهدف  )البرلمان(،  الوطنية  الجمعية  فى 

إلى تعزيز وسائل الكفاح ضد اإلخوان.
ــادى الــســابــق بــالــمــخــابــرات  ــي ــق ــن ال وشـ
قطر  ــة  دول على  شرسا  هجوما  الفرنسية 
ودورها فى دعم اإلخوان فى أوروبــا، حيث 
أكد أن قطر مولت ما يقرب من 500 مسجد 
للتنظيم،  التابعة  المنظمات  مــن  ومــئــات 
وقال نصا عنها: "قطر األكثر تأثيًرا ونفوذًا 
جًدا  ومتورطة  فرنسا  إخوان  على  وسيطرة 
فرنسا،  فى  والتطرف  االنــحــراف  هــذا  فى 
الجالية  استغالل  ــان  ــ أردوغ يــحــاول  فيما 
من  القوميين  خاصة  فرنسا،  فى  التركية 

حزب العدالة والتنمية".
من  كبير  نصيب  لها  كان  فقد  تركيا  أما 

هجوم المحلل الفرنسى البارز حيث اتهمها 
بأنها السبب الرئيسى فى الفوضى الموجودة 
التى  الميليشيات  بسبب  ــك  وذل ليبيا  فــى 
جلبتها تركيا واإلخوان فى مصراتة )غرب(، 
الظل  يوفرون جزئيا األمن لحكومة  والذين 
فى طرابلس، مشيرا إلى إن أردوغــان خلق 
لعدة أسباب فهو يتصرف  عداء مع فرنسا 
يوليو 1923(،  لوزان )24  كمراجع لمعاهدة 
قرارات  يحترم  وال  الدولى  القانون  وينتهك 

األمم المتحدة.
واعتبر المسئول الفرنسى أن أردوغان من 
خالل تصريحاته وأفعاله، يهدد دولتين من 
أعضاء االتحاد األوروبى، واألخطر من ذلك 
أن اليونان عضو فى حلف الناتو العسكرى 

الذى هو جزء منه.
الخطيرة  التصريحات  هذه  على  تعليًقا   
من الضابط السابق بالمخابرات الفرنسية، 

الباحث فى شئون  الشكور عامر،  قال عبد 
اإلسالم السياسى فى تصريحاته الخاصة لـ 
النهار، إنه يتوقع أن تتخذ فرنسا قرارا قريبا 
بحظر نشاطات اإلخوان على أرضها وكذلك 
دولة ألمانيا التى بدأت تناقش هى األخرى 

مشروع حظر اإلخوان.
تزال  ال  أيضا  الجماعة  أن  عامر  وأكــد 
الكونجرس  ــل  داخـ قــويــة  مــســاعــى  ــواجــه  ت
اإلرهـــاب؛  قــوائــم  على  بوضعها  األمــريــكــى 
الجماعة  نهاية  سيكتب  تم  لو  الــذى  األمــر 
تعرضت  التى  القاسمة  الضربة  بعد  تماما 

لها الجماعة عقب ثورة 30 يونيو المجيدة.
قد  كانت  األلمانية  فيلت"  "دى  صحيفة 
اإلخوان  أن  فيه  أكدت  هاما  تقريرا  نشرت 
يسعون  المتطرفة  اإلسالمية  والتنظيمات 
لتحقيق أهدافهم المتمثلة فى تغيير النظام 
االجتماعى والسياسى األلمانى على المدى 
ظاهرّيًا  تعلن  أنها  من  الرغم  على  الطويل 
أبعد  لكنها  المحلية،  للقوانين  امتثالها 
التسلل  نهج  وتعتمد  ذلـــك،  عــن  تــكــون  مــا 
للسيطرة  األلمانية  للمؤسسات  التدريجى 

عليها على المدى الطويل.
ــدة أيــضــا تــصــريــًحــا لـ  ــجــري ونــشــرت ال
بوركهارد فريير، رئيس هيئة حماية الدستور 
الــداخــلــيــة" حــذر فيه من  "االســتــخــبــارات 
واإلخــوان  المتطرف  اليمين  خطورة  تنامى 
ا عنهما:  اإلرهابية على حد سواء، وقال نّصً
والتهديد  ســهــاًل،  يــكــون  ــن  ل  2021 "عـــام 
تتنوع  والتهديدات  مرتفًعا  اإلرهابى سيكون 
من تنظميات اإلخوان وداعش، إلى التطرف 

اليمينى"، واصًفا األخير بـ"الخطر األكبر".

االستقاالت واالنشقاقات 
تضرب فرع اإلخوان فى تونس

النهضة  حــركــة  شهدتها  كــبــرى  خــالفــات 
الغنوشى،  راشــد  مرشدها  بسبب  التونسية 
الحركة  عن  واالستقاالت  االنشقاقات  وتوالت 
القيادى فى  قــدم  األخــيــرة، حيث  اآلونـــة  فــى 
الحركة وعضو لجنة الّسياسات ضمن "مجلس 
بعد  استقالته  القاسمى،  العربى  ــورى"،  ــّش ال
ا:  نّصً استقالته  فى  وقــال  المجلس،  اجتماع 
"إن وعود اإلصالح إثر المؤتمر العاشر ذهبت 
زادت  بداًل عنها كوارث  بل حلّت  الّرياح  أدراج 
والعالقات  تــوتــًرا  والمناخات  تعفًنا  الــوضــع 
لمؤّسسات  "تــجــاوزات  ــى  إل مــشــيــًرا  ــســاًدا"  ف
غير  حزبية  ألطــراف  قــرارهــا  رهنت  الحركة 
مضمونة وانحرفت بها عن سمتها وأهدافها."

جاءت  بأنها  الحركة  قيادة  القاسمى  واتهم 
ــل كــانــوا  ــاس ال عــالقــة لــهــم بــالــحــركــة، ب ــأن ب

فى  لهم  وُمكّن  ومناوئين،  لها  منافسين 
وأصبحوا  العليا  ــقــرار  ال مــواقــع 

ــرار على  ــ ــوذ وقـ ــف أصـــحـــاب ن
الحركة  مــنــاضــلــى  حــســاب 
بعذاباتهم  بــنــوهــا  ــن  ــذي ال

وتضحّياتهم".
واســــــتــــــطــــــرد فـــى 
"لقد  قائال:  تصريحاته 
لوبياٌت  الحركةَ  أفسدت 
ــة انـــتـــهـــازيـــة  ــحــي مــصــل
القرار  تغلغلت فى مواقع 

غاياته  عن  به  فانحرفت 
الـــوصـــايـــة على  وفـــرضـــت 

غير  لخدمة  وسّخرته  آلياته 
األدنى  وفاضلت  فقّدمت  الوطن 

المناضل  على  واالنتهازى  الخير  على 
الغبن  تحّمل هذا  على  لى طاقة  تعد  لم  حّتى 
هذا  أوقــف  أن  علّى  لــزاًمــا  وأصــبــح  والغمط 
الّنزيف القيمى بما أستطيع أو أتفّصى من أى 

مسئولّية عنه".
لم تك هذه االستقالة الوحيدة التى شهدها 
إخوان تونس فى اآلونة األخيرة، فقد قدم فى 
مارس الماضى، عبد الحميد الجالصى، أحد 
أبرز قيادات الحركة منذ الثمانينيات، استقالته 
الحركة،  على  الغنوشى  هيمنة  على  احتجاًجا 
العام  أمينها  استقال  الماضى،  نوفمبر  وفــى 
زياد العذارى رفًضا لخيارات الحزب فى مسار 
تشكيل الحكومة، كما أعلن هشام العريض، ابن 
األسبق  الحكومة  ورئيس  الحزب  فى  القيادى 
أبرز  من  وهما  بومخلة،  وزيــاد  العريض،  على 
 14 بتاريخ  استقالتهما  الشبابية،  الــقــيــادات 
مكتب  مدير  كان  ذلــك،  وقبل  الماضى،  يناير 
الغنوشى، زبير الشهودى، قد أعلن فى سبتمبر 
رئيسها  مطالبا  الحركة،  من  استقالته   2019
عبد  رفيق  صهره  وإبعاد  السياسة،  اعتزال  بـ 
إرادة كبار  الذين دلسوا  القيادات  السالم وكل 

الناخبين، فى إقصاء مباشر لكل المخالفين فى 
الرأى من نساء وشباب وقيادات تاريخية.

واألكاديمى  الباحث  أكد  الصدد،  هذا  فى 
باإلسالم  يعرف  ما  حركات  فى  المتخصص 
السياسى، عبيد الخليفى، أن السبب الرئيسى 
ــوان تونس  فــى االســتــقــاالت الــتــى ضــربــت إخـ
الــمــحــدودة  غير  الغنوشى  طــمــوحــات  سببها 
كان  وإن  فحتى  الحركة،  رأس  على  البقاء  فى 
الدائرة  بعد سقوط  أنه خسر جولة،  صحيحا 

المقربة، لكنه ما زال يملك أوراًقا للمناورة.
وأضاف الخليفى، فى تصريحات صحفية له 
"ما زال راشد الغنوشى محافًظا على سيطرته 
زال  ومــا  ولوجستيا،  تنظيميا  الحركة؛  على 
غضبه قادرا على تطويع الكثيرين من الهياكل 
القيادية  الحلقة  ببراغماتية  مسنودا  الوسطى 
الضيقة، وهذا يؤكد أن هذا الرجل فى 

حركته لم يكن يوًما ديمقراطًيا."
"معركة  قــائــال:  واســتــطــرد 
التنفيذى،  المكتب  تركيبة 
إعداد  على  الذى سيسهر 
للحركة،  القادم  المؤتمر 
ــادم  ــ ــق ــ ــر ال ــ ــم ــ ــؤت ــ ــم ــ وال
تفتيت  مــهــم فــى  فــصــل 
الفتنة  وأد  أو  الــحــركــة 
الشكلية  بــالــتــرضــيــات 
ــا  ــعــطــاي ــح ال ــن ــم ــى ت ــتـ الـ
ــرؤوس  ــ ــ الـــســـيـــاســـيـــة لـ
الـــمـــطـــامـــح الــشــخــصــيــة، 
وبــالــتــرضــيــات الــشــخــصــيــة 
لزعيم حركة سياسية، ال يتصّور 
نفسه خارج معادلة الرئاسة فى قرطاج 

أو مونبليزير )مقر الحركة التنظيمى(.
القيادى  األســـود،  حبيب  محمد  أن  يذكر 
جماعة  فضح  قد  السابق،  التونسى  اإلخوانى 
اإلخوان اإلرهابية فى مقال نارى له عن تجربته 
راشــد  عــن  فيه  نــًصــا  قــال  حيث  التنظيم  مــع 
"السيد  وإسرائيل  أمريكا  عميل  إنه  الغنوشى 
راشد الغنوشى رئيس حركة النهضة المحسوب 
ضيًفا  نزل  أن  ومنذ  اإلخوانية،  القيادات  من 
على معهد سياسات الشرق األدنى تلبية لدعوة 
وطمأنهم  الصهيونية،    AIPAC من مجموعة
فــى تــصــريــح لــه حــســب الــمــجــلــة األمــريــكــيــة 
بقوله:   ،2011 ديسمبر  ستاندرد(  )الويكلى 
التونسى  الدستور  فــى  لـــ"إســرائــيــل"  عــداء  ال 
أحضان  فى  ارتمائه  إلى  دليل  فهذا  الجديد، 
العالقات  ذى  العصملى  الكمالى  ــان  ــ أردوغ
االستراتيجية مع الكيان الصهيونى، ولم نسمع 
أو  الفلسطينية،  للمقاومة  مـــؤازرة  ــا  حــّسً لــه 
تنديدا بالجرائم الصهيونية... وقوله عن نفسه 
وعن حزبه "يمكننا أن نكون حلفاء استراتيجيين 

ألمريكا".

القرضاوى ضمن قائمة أخطر 20 إرهابًيا فى العالم

فرنسا تتحرك ضد التنظيم الدولى لإلرهابية

كتائب الظالم تستهدف شيخ األزهر
تسبب حديث شيخ االزهر اإلمام أحمد 
ــرأة الــتــى ال تــرتــدى  ــم الــطــيــب، عــن أن ال
وأن  اإلســالم  عن  خارجة  ليست  الحجاب 
من  حالة  الكذب،  من  أقــل  الحجاب  تــرك 
االجتماعى،  التواصل  مواقع  على  الجدل 
الشائعات  مــروجــى  بعض  استغلها  حيث 
واألكاذيب واللجان اإللكترونية فى الهجوم 
أمر  أيًضا  حسم  الــذى  األزهــر  شيخ  على 
ارتداء النقاب والذى أوضح أنه ليس فرًضا 
مكروًها  ليس  لكنه  سنة،  وال  الــديــن  فــى 
وليس مستحًبا وال ممنوًعا، فهو فى دائرة 
يجب  النقاب  تلبس  التى  فالمرأة  المباح، 
عليها أال تقول إنها تلبس النقاب من أجل 
الشرع، وأيًضا من تخلعه ال تقول أنا أخلعه 
ألن الشرع أمرنى بذلك، فالنقاب بالنسبة 
هو  تخلعه..  أو  خاتًما  تلبس  كأنها  للمرأة 
أبرز  يلى  فيما  ونرصد  الزينة...  باب  من 
الفتاوى المثيرة للجدل التى انتشرت الفترة 

األخيرة.
اشتهر مبروك عطية دائما بإثارة الجدل 
عبر  حين آلخر  من  يظهر  إنه  حيث  حوله 
الغريبة  اآلراء  إطــالق  أجل  من  الشاشات 

المثيرة  الــفــتــاوى  أبـــرز  والــمــثــيــرة، وتــأتــى 
للجدل التى أطلقها مبروك عطية أن شهادة 
للزوجة  يجوز  وال  الصيام  تبطل  ال  الــزور 
ليست  السجائر  وأن  أهلها  عند  المبيت 
حراما، وأن كورونا عقاب إلهى إذا لم يتم 

التوصل لعالج.
بالفتاوى  رشدى  الله  عبد  اسم  وارتبط 
من  يــحــاول  والــتــى  ــشــددة،  ــمــت ال واآلراء 
الفكرى  ــاب  اإلرهـ مــن  حالة  خلق  خاللها 
متعددة  وقائع  خالل  من  المواطنين،  لدى 
األقباط  على  الهجوم  شملت  ومتناقضة 
والدفاع عن التيار السلفى المتشدد، وذلك 
منه  محاولة  فى  األزهــر  بعباءة  بالخروج 
لــدخــول األزهـــر فــى هــذه الــمــعــارك، ولعل 
مجدى  ضد  التحريض  فتوى  فتاواه  أبــرز 
ما  الدنيوى  العمل  إن  قــال  حيث  يعقوب 
دام ليس صادرا عن اإليمان بالله ورسوله 
فقيمته دنيوية بحتة، تستحق الشكر والثناء 
والتبجيل منا نحن البشر فى الدنيا فقط، 
لكنه ال وزن له يوم القيامة: "وقدمنا إلى ما 
عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورًا"، ومن 
السفاهة أن تطلب شهادة بقبول عملك فى 

اآلخرة من دين ال تؤمن به أصاًل فى الدنيا، 
وذيل التدوينة بقوله "األزهر قادم."

رشدى  الله  عبد  خرج  أخــرى  مرة  وفى 
التى  الــفــتــاوى  ــدى  إحـ مــع  تــوافــقــه  ليعلن 
أصدرها أحد المشايخ والتى ذكر فيها أن 
مهاجًما  ليطل  فاسدة،  المسيحية  عقيدة 
المسيحية  الديانة  على  متطاواًل  األقباط، 
فى محاولة اخرى ومتكررة لهدم المجتمع 
وتصدير  المواطنين  بين  الفتنة  وإشــعــال 
صورة العنصرية والتطرف فى تلك الفتاوى 

المضللة.
بهذه  رشــدى  الله  عبد  فقط  يكتف  لــم 
الحلقات  ــل ذكـــر فــى إحـــدى  ب ــاوى،  ــت ــف ال
القاصرات قائال:  التليفزيونية، جواز زواج 
أّنه  إلى  القاصرات"، الفًتا  "إنه يجوز زواج 
يمكن تزويج الطفلة فى سن تسع سنوات، 

ولكن بشرط أن ُتطيق الوطء.

العربى القاسمىراشد الغنوشي

القرضاوى

عبد الحميد الجالصى

روالند لومبارديماكرون

أحمد الطيب
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جرى العرف السائد فى الحياة السياسية 
والدستورية المصرية أن يتم إجراء تعديل 
وزارى عقب انعقاد مجلس النواب الجديد فى 
دورته األولى، حيث انتشرت الفترة األخيرة 
توقعات بإجراء تعديل وزارى مرتقب فى 
حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس 
مجلس الوزراء، عقب انعقاد مجلس النواب 
2021، والذى بدوره سيعرض عليه هذا 
التعديل للموافقة عليه وفق المادة 147 
من الدستور والتى نصت على أن التعديل 
الوزارى يمكن أن يتم بناء على طلب من رئيس 
الجمهورية لكنه يتطلب خطوتين هما: 
التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس 
النواب باألغلبية المطلقة للحاضرين وبما ال 
يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
وتضم حكومة الدكتور مصطفى مدبولى 
عددا من الخبراء والكفاءات المهنية التى 
تحتاجها الدولة المصرية فى هذه الفترة، 
نظًرا الرتباط عدد منهم بمشروعات كبرى 
عليهم استكمالها قبل رحيلهم فضًل عن 
تحقيق البعض اآلخر إنجازات ونجاحات تمت 
اإلشادة بها محلًيا ودولًيا، إال أن البعض اآلخر 
لم يتمكن من اداء المهام المنوطة به بشكل 
يليق بالتحديات التى تواجه مصر وبكفاءة 
الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يبذل 
جهوًدا كبيرة لتوفير حياة كريمة للمصريين 
ونقل مصر نقلة نوعية وحضارية، ونرصد 
فى هذا التقرير بعض التوقعات بخصوص 
التعديل الوزارى المرتقب..
صدامات هيكل المستمرة قد تطيح به فى 

التعديل الوزارى الجديد
على الرغم من استحداث وزارة اإلعالم والتطلعات 
ألن يكون لهذه الوزارة دور كبير فى الساحة اإلعالمية، 
أسامة  اإلعــالم  وزير  دخل  الواقع  أرض  على  أنه  إال 
الوسط  فى  زمالئه  مع  تصادمات  موجة  فى  هيكل 
اإلعالمى وخارجه، حيث تلقى هيكل اتهامات بتجاوز 
واستهجان  اإلعالمية،  الهيئات  ِقبل  من  الصالحيات 
لموازنة الوزارة من البرلمان، فضاًل عن االصطدام مع 
نقيب اإلعالميين الذى وصف تعامل الوزير بـ"الناظر 
المشكلة  عــن  فــضــاًل  تــالمــيــذ"،  بضعة  يــديــر  الـــذى 
األخيرة مع عدد من اإلعالميين وحالة التراشق التى 
حدثت والتى وصفها البعض بأنها ال تليق بالمنظومة 
اإلعالمية فى مصر، وهو ما وضع ظالاًل قاتمة على 
الوزارة العائدة إلى رزنامة الحكومة بعد غياب، فيما 
لم تظهر بشارات جهودها بعد، بل طفت على السطح 
خالفات تنذر بمستقبل غامض للملف األكثر إشكالية 
للدولة، ولعل هذه األمور قد ترجح كفة رحيل الوزير 

أسامة هيكل فى التعديل الوزارى المرتقب. 
إنجازات وزير اآلثار ترجح كفة بقائه.. 

وخلفه مع الصحفيين مثار جدل
خالد  الدكتور  اآلثــار  وزير  حققها  كبيرة  إنجازات 
لمصر  السياحى  بالترويج  يتعلق  فيما  سواء  العنانى 
العالم  دعوة سفراء  من  تبعها  وما  األثرية  والكشوف 
هــذه  لــمــشــاهــدة  العالمية  األنــبــاء  ــاالت  ــ وك ومــعــهــم 
التى  التحديات  من  الرغم  على  أنه  كما  اإلنجازات، 
فرضتها الجائحة الوبائية العالمية على جميع أنشطة 
شامخا  المصرى  السياحى  القطاع  وقف  اإلنسانية، 
اآلثــار  لتخفيف  عــديــدة  ونجاحات  إنــجــازات  وســط 

السلبية لألزمة، حفاظا على القطاع السياحى والعمالة 
فيه، وإعادة تأهيل المواقع األثرية استعدادا الستقبال 
زوارها بعد عبور المحنة، إضافة إلى التحضير الفتتاح 
الملكية،  المومياوات  نقل  ومراسم  الحضارة  متحف 
ويواجه العنانى أزمة مع عدد من الصحفيين المكلفين 
فى  بواجبهم  قيامهم  خــالل  ــوزراة  الـ أخبار  بتغطية 
تغطية فعاليات المؤتمر الصحفى لإلعالن عن كشف 
أثرى جديد بمنطقة سقارة، ورفضهم الطريقة التى تم 
التعامل بها مع الصحفيين وللعبارات االنفعالية التى 

نسبت للوزير تجاه الصحفيين، إال أن اإلنجازات التى 
وعدم  الحكومة  فى  بقائه  كفة  ترجح  العنانى  حققها 

شموله ضمن التعديل الوزارى.
هالة زايد أبرز المستمرين فى الحكومة

فيروس  ألزمة  الصحة  وزارة  إدارة  طريقة  جعلت 
المتربعين  عــرش  على  زايــد،  هالة  الدكتورة  كورونا 
الستمرار  والضامنين  مدبولى  الدكتور  حكومة  فى 
الجيد  بالتنفيذ  تميزت  والتى  منصبها،  فى  بقائها 
لتوجيهات القيادة السياسية فيما أطلقتها ألكثر من 8 

مبادرات صحية بينها مبادرة 100 مليون صحة والتى 
صنفت بأنها أضخم مسح صحى فى التاريخ للكشف 
الضغط  مثل  المزمنة  واألمـــراض  سى  فيروس  عن 
المبادرة فى  والسمنة، حيث نجحت  والقلب  والسكر 
من  العالج  وقدمت  مواطن  مليون   62 على  الكشف 
مصرى،  مواطن  ماليين    5 من  ألكثر  سى  فيروس 
كما نجحت الوزيرة هالة زايد فى تنفيذ مبادرة صحة 
المرأة للكشف المبكر عن أورام الثدى، وقد حصلت 
المائة  قائمة  ضمن  تأثيًرا  األكثر  لقب  على  الوزيرة 

 ،2020 لعام  إفريقيا  فى  وإلهاًما  تأثيًرا  األكثر  سيدة 
والذى جاء بعد نجاحها فى تنفيذ حملة طبية منظمة 
"سى"،  الوبائى  الكبد  فيروس  على  للقضاء  وناجحة 
وهذه اإلنجازات تشير إلى استمرار زايد فى منصبها 
وتداعياته  كــورونــا  فيروس  على  الحرب  الستكمال 

الصحية السلبية.
طارق شوقى نجاحات وصدامات

محط  التعليم  رقمنة  فى  شوقى  طــارق  نجاحات 
إشادة دولية.. وغضب أولياء األمور يهدد عرشه

التى  التحديات  أكثر  من  كــورونــا  فيروس  اعتبر 
والتعليم  التربية  وزير  شوقى،  طارق  الدكتور  واجهت 
والتعليم الفنى، والذى استطاع العبور من هذه األزمة 
بنجاح بشهادة مؤسسات دولية وإقليمية، حيث وفرت 
للطالب الستمرار  كثيرة  رقمية  تعليم  وسائل  الوزارة 
 1 مدرستنا  قناتا  أبرزها  توقف،  دون  التعلم  عملية 
مصر،  وحصص  المعرفة  وبنك  ــر،  ذاك ومنصة  و2، 
كما وفرت الوزارة المناهج ومصادر التعلم المختلفة 
للطالب خاصة فى المرحلة الثانوية، التى شهدت عام 
2020 عدم طباعة كتب نهائيا لجميع سنوات المرحلة 
تابلت عليه  الطالب  تسلم جميع  بعد  العامة  الثانوية 
ببنك  التابلت  ربط  ــوزارة  ال ونفذت  رقميا،  المناهج 
للطالب، كما سيكون  أكبر استفادة  لتحقيق  المعرفة 
دروس  توفير  فى  وبــارز  مهم  دور  التعليمية  للقنوات 
بشكل مجانى يستطيع الطالب االستفادة منها بشكل 
يومى دون تحمل أى أعباء مالية. إال أنه على الرغم 
طارق  الدكتور  يصطدم  ما  عادة  اإلنجازات  هذه  من 
شوقى مع أولياء األمور الذين لديهم بعض التحفظات 
تصريحات  ــى  وف الــجــديــد،  التعليمى  الــنــظــام  على 
من  األمــهــات  خاللها  هاجم  شوقى،  طــارق  للدكتور 
مواقع  على  أوقاتهن  يقضين  وأنهن  األمـــور،  أولــيــاء 
التواصل االجتماعى، دون االلتفات إلى أبنائهن، وهو 
ما أثار غضب األمهات وجعلهن يدشّن هاشتاج »أولياء 
األمور خط أحمر«، يتصدر موقع التواصل االجتماعى 
»تويتر«، وعلى الرغم من ذلك إال أن كافة التقديرات 
تشير إلى استمرار الوزير فى اداء مهامه فى الحكومة 

الجديدة.
عمرو طلعت وتحديات الرقمنة

فيما  تحديات  من  العديد  كورونا  فيروس  فرض 
يتعلق بالتحول الرقمى وسرعة االتصاالت واإلنترنت، 
وهو ما نجح فيه الدكتور عمرو طلعت وزير االتصاالت 
خصوصا أن تحدي الرقمنة جاء ليفرض نفسه علي 

جميع القطاعات تقريبا فى وقت واحد.
كما نجح عمرو طلعت فى الفترة الماضية فى عمل 
االنترنت  كابالت  بخصوص  جوجل  شركة  مع  اتفاق 
مصر.  فى  االتــصــاالت  لقطاع  انجاز  وهــو  البحرية 
من  الشكاوى  منظومة  تفعيل  على  طلعت  وحــرص 
خدمة االتصاالت واالنترنت خصوصا للطالب الذين 

اصبح تعليمهم يعتمد كلية على االنترنت.
كل هذا يشير إلى بقاء المهندس عمرو طلعت وزير 

االتصاالت فى موقعه.

محمد شاكر بين تحويل العجز لفائض.. 
استطاعت وزراة الكهرباء فى عهد الدكتور محمد 
فى  المتجددة  والطاقة  الكهرباء  ــر  وزي هــو  شــاكــر، 
حكومة مصطفى مدبولى، وشغل قبلها نفس المنصب 
إبراهيم محلب  ووزارتــى  إسماعيل  وزارة شريف  فى 
واجهت  التى  التحديات  على  التغلب  والثانية،  األولى 
االستقرار  وتحقيق  الماضية  الفترة  خــالل  القطاع 
والطلب  اإلنتاج  بين  الفجوة  وتغطية  القومية  للشبكة 
والمبادرات  اإلجـــراءات  عن  فضاًل  الكهرباء،  على 
وسياسات اإلصالح إلطالق عملية التحول فى الطاقة 
الطاقة  كفاءة  وتحسين  الكهرباء،  واستدامة  وتأمين 
وفتح أسواق الستثمارات القطاع الخاص فى مختلف 
والشبكات  والمتجددة  التقليدية  الطاقة  مــجــاالت 
الكهرباء  الزيادة المستمرة فى أسعار  الذكية، إال أن 
بالتراجع عن  الذين طالبوا  المواطنين  أثارت غضب 
كورونا  وبــاء  أزمــة  انتهاء  لحين  الكهرباء  أسعار  رفع 
المواطنين،  عن  تخفيًفا  االقتصادى  الوضع  وتحسن 
الدكتور محمد شاكر  يستمر  أن  المرجح  أنه من  إال 

فى أداء منصبه فى الحكومة.

أسامة هيكل أبرز املودعني.. سوء خدمة اإلنترنت يهدد عرش »االتصاالت«.. وطارق 
شوقى بني اإلشادة الدولية برقمنة التعليم وغضب أولياء األمور من تصريحاته

N إيمان الشعراوى

فى إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العالج والدمج المجتمعى للمتعافين من 
اإلدمان كأفراد نافعين فى المجتمع، سلم صندوق مكافحة وعالج اإلدمان والتعاطى، 
مجموعة جديدة من المتعافين من إدمان المواد المخدرة شيكات لدعم مشروعاتهم 
إيجاد  العمل واإلنتاج مرة أخرى، وتمكينهم من  إلى  العودة  الصغيرة وتساعدهم على 
مثل  أسرهم  على  اإلنفاق  فى  ويساعدهم  الحياة  أعباء  على  يعينهم  لهم  رزق  مصدر 

مشروع مستحضرات تجميل ومشروع آخر مطعم.
وعلى الرغم من مزايا هذه الخطوة وما تسهم به فى توفير التمويل الالزم لتنفيذ 
المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لمتعافى مرضى اإلدمان بغرض تحقيق الدمج 
واإلنتاج مرة أخرى  العمل  إلى  العودة  بدوره سيساعدهم على  والذى  لهم،  المجتمعى 
على  اإلنفاق  وكــذا  الحياة،  أعباء  على  يعينهم  لهم  رزق  مصدر  إيجاد  من  وتمكينهم 
أسرهم، إال أن البعض اعتبرها قد تشجع على اإلدمان وأن الكثير سوف يستخدمها 

ليحصل على القيمة النقدية.
من جانبه، أكد النائب يوسف القعيد، عضو لجنة اإلعالم بمجلس النواب، ما تقوم 
التضامن االجتماعى وصندوق مكافحة وعالج اإلدمان  وزارة  الحكومة متمثلة فى  به 
والتعاطى التابع لها، نحو المتعافين من اإلدمان، باعتبار كونهم فئة من المجتمع يجب 
االهتمام بها والوقوف على مصالحها، مشيًرا إلى أن الدولة تهدف من خالل جهودها، 
التنمية  تحقيق  فى  يسهم  بما  الشباب،  بين  واإلدمـــان  المخدرات  انتشار  من  للحد 
الشاملة، ودفع عجلة اإلنتاج، والحد من جرائم العنف المصاحبة لإلدمان. وعن مزايا 
منح المتعافين شيكات بواقع 100 ألف جنيه، أشار "القعيد" إلى أنها ستسهم فى توفير 
التمويل الالزم لتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لمتعافى مرضى اإلدمان 
بغرض تحقيق الدمج المجتمعى لهم، والذى بدوره سيساعدهم على العودة إلى العمل، 
واإلنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة، وكذا 

اإلنفاق على أسرهم.
وأكد أن هذا يعد من أحد األساليب الداعمة إلى جانب كونها إحدى أهم المراحل 
تقليل  إلى مساعدتهم على  والنفسى لمريض اإلدمان، إضافة  الطبى  للعالج  الالحقة 
بعد  ما  تقديم خدمات  فى  االستمرار  على ضرورة  مشدًدا  االنتكاسة،  فرص حدوث 

العالج، والدمج المجتمعى للمتعافين كأفراد نافعين فى المجتمع.
وأكدت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أن التحدى الكبير فى مشكلة اإلدمان 
هو إعادة تأهيل الذين يتم عالجهم، مشيرة إلى أن العالج من الناحية الطبية كأدوية 
المعضلة  لكن  العالج،  لديه رغبة فى  المدمن  كان  إذا  أمره بسيط، خاصة  وما شابه 
األساسية تكمن فى رجوع المتعافين لإلدمان مرة أخرى حال عدم القدرة على تأهيلهم 
ودمجهم فى المجتمع، موضحة أن إعادة الدمج والتأهيل له أبعاد اقتصادية واجتماعية 
عديدة، الفًتا إلى أن األبعاد االقتصادية تتمثل فى قيام الدولة بتوفير فرص عمل لهم 
الجزء  أما عن  الصغيرة،  المشروعات  إقامة  من خالل دعمهم وتشجيعهم عن طريق 
الثانى أال وهو األبعاد االجتماعية فيتمثل فى عالقة المتعافين وعودتهم للمجتمع بشكل 
عام، حيث إنه فى بعض األحيان نجد هناك رفًضا شديًدا من محيطهم االجتماعى؛ 

األمر الذى يؤدى إلى عواقب وخيمة ورجوعهم لإلدمان مرة أخرى.
الجمعيات  دور  وتفعيل  ككل،  المجتمع  من  التوعية  على ضــرورة  »عطوة«  وشــددت 
األهلية والدينية بنشر أضرار ومخاطر التدخين، إلى جانب إطالق العديد من حمالت 
اإلعالم،  وسائل  دور  تفعيل  وكذا  الموقف،  بخطورة  المدخنين  وعى  لزيادة  التوعية 
الفتة إلى أن هذا هو دور اإلعالم الحقيقى فى التثقيف ونشر الوعى بين المواطنين، 
مؤكدة الحرص على تقبل المتعافين مرة أخرى وعدم الرفض مجتمعًيا على أال يشمل 
المتعافين من اإلدمان فحسب، بل يشمل أيًضا األشخاص الذين ارتكبوا جرائم وانتهت 

مدة عقوبتهم وأصبحوا فى حالة االستعداد للرجوع للمجتمع.

حتذير
صندوق مكافحة اإلدمان يشجع على تعاطى املخدرات!

ــن الـــخـــبـــراء  ــ أشـــــــاد عــــــدد مـ
الدولة  بمجهودات  والمتخصصين 
ــة الــفــتــرة األخـــيـــرة فى  ــمــصــري ال
مؤكدين  المحلية،  الصناعة  تحفيز 
النمو  قــاطــرة  هــى  الــصــنــاعــة  أن 
لذا  التقدم،  وتحقيق  االقــتــصــادى 
باتخاذها  السيسى  الرئيس  وجــه 
الدولة  أن  كما  ثابتا،  أساسيا  نهجا 
تنشيط  إلى  الحالية  الفترة  تسعى 
أجل  من  وذلــك  المحلية،  الصناعة 
توفير النفقات العامة سواء التكلفة 
يعزز  بما  االســتــيــراد  أو  اإلنتاجية 
االستغالل  واستغاللها  مــواردهــا 

األمثل.
ــن الــنــائــب رضــا  مــن جــانــبــه، ثــمَّ
الــنــواب،  مجلس  عضو  البلتاجى، 
ــودات الــحــكــومــة فــى إنــشــاء  مــجــه
وبصفة  الصناعة  لتحفيز  صندوق 

مصر  تمتلك  التى  للقطاعات  خاصة 
للمنافسة  تؤهلها  نسبية  مزايا  فيها 
والخارجية،  المحلية  السوقين  فــى 
الفًتا إلى أن مصر لديها من المقومات 
البشرية والطبيعية ما يؤهلها لتكون فى 
مقدمة دول العالم الصناعية، ينقصها 
فقط االستفادة من خبرات دول العالم 
المتقدم، إلى جانب ضرورة االستفادة 

بالعلم والبحث العلمى. 
السيارات  صناعة  "توطين  وتــابــع: 
فى  أمــر ضـــرورى، سيسهم  فى مصر 
الصناعة  ــى  ف نــوعــيــة  نــقــلــة  إحــــداث 
المصرية"، مشيرا إلى أن هناك المئات 
من الصناعات األخرى المغذية: أهمها 
الحديد  وصناعة  الغذائية  الصناعات 
والصلب والصناعات المكملة، مشدًدا 
الحل  كــونــهــا  تفعيلها،  أهــمــيــة  عــلــى 
وتقليل  البطالة،  على  للقضاء  الوحيد 
إلــى جانب إحــداث  حجم االســتــيــراد، 

انتعاشة اقتصادية.
وشدد على ضرورة تخفيض أسعار 
تتمثل  تسهيلية  حوافز  ومنح  الطاقة 
نسبة  خفض  أو  امتيازات  إعطاء  فى 

المصانع،  على  المقررة  الضرائب  من 
والصلب  الحديد  صناعات  سيما  وال 
باعتبارها  والسيراميك  واألســمــنــت 
صناعات استراتيجية، فضال عن ربط 
رئيسيا  مــحــورا  لكونه  الفنى  التعليم 
من خالل وضع  الصناعية  بالمنظومة 
ــب وتأهيل  ــدري ت عــلــى  قــائــمــة  ــات  ــي آل
ــقــدرة  وال ــمــهــارات  ال لكسب  الــعــمــالــة 
الرئيسى  المحور  فهو  المنافسة،  على 

للتغلب على المعوقات.
تواجه  التى  التحديات  أن  وأوضــح 
الثقيلة  الصناعات  تدشين  فى  الدولة 
إلى  االفتقار  هى  السيارات  كصناعة 
عناصر مدربة تمتاز بالمهارة والكفاءة، 
كليات  خريجى  إلحاق  من  فالبد  لــذا 
الفنى  بالتعليم  والدارسين  الهندسة 
بالمصانع، وذلك لتحقيق هدفين األول 
االستفادة  والثانى  والتأهيل  التدريب 
من تلك الخبرات فيما بعد، ويعد ذلك 
العمل،  بسوق  الدراسة  ربط  إطار  فى 

بما يسد الفجوة القائمة بهذا الشأن.
عضو  زيــن،  عبدالله  محمد  وأكــد 
ابتكار  من  بد  ال  أنــه  الــنــواب،  مجلس 

الصناعة  ــدعــم  ل جـــديـــدة،  ــيــب  أســال
ــم الــطــاقــة  ــالل دعــ ــة مـــن خــ ــي ــوطــن ال
والكهرباء  الــغــاز  وتوصيل  للمصانع، 
تحقيق  نضمن  حتى  مناسبة  بأسعار 
على  مــشــدًدا  للصناع،  مناسب  ربــح 
ــرورة تــنــفــيــذ تــوجــيــهــات الــرئــيــس  ــ ضـ
المجمعات الصناعية  بإنشاء  السيسى 
ــضــخ فــرص  ــكــل مــحــافــظــة، مــمــا ي ب
العملية  ويخدم  للشباب  وفيرة  عمل 
مدن  عــدة  المتهان  خاصة  الصناعية 
سبيل  عــلــى  مــؤثــرة،  صناعية  حــرفــا 
المثال مدينتا دمياط والمحلة الكبرى 
األثاث  لصناعة  مركزين  تعدان  اللتان 

والغزل والنسيج.
وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة 
لتحفيز  صـــنـــدوق  إلنـــشـــاء  ــســعــى  ت
صناعة  إلحــيــاء  المحلية  المنتجات 
متوقعا  واألثــاث،  والمالبس  السيارات 
انتعاش صناعة السيارات والصناعات 
تحويل  مبادرة  ضــوء  فى  لها  المغذية 
بتكنولوجيا  للعمل  السيارات  وإحــالل 

الغاز الطبيعى.

روشتة إلحياء الصناعة املحلية

املهددون بالرحيل فى حكومة مدبولى عقب انعقاد برملان 2021

مصطفى مدبولى

خالد العنانى

محمد شاكر

أسامة هيكل
عمرو طلعت

طارق شوقى

هالة زايد

طريقة إدارة هالة زايد أزمة كورونا جعلتها على عرش املتربعني فى أداء منصبهم فى حكومة مدبولى
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أسامة  اللواء  المنيا  لمحافظ  األول  اللقاء  شهد 
القاضى، والنواب الجدد لمجلسى النواب والشيوخ، 
النيل  شرق  الكبرى،  المؤتمرات  بقاعة  عقد  والذى 
بمدينة المنيا، عدة مطالب، رغم أنه خصص للتعارف، 
من أبرزها ضرورة توفير بعض التخصصات لألطباء 
وفى  من عجز،  البعض  يعانى  بالمستشفيات، حيث 
مقدمتها مستشفيات أبوقرقاص، والعدوة، باإلضافة 
إلى التخلص من المقامة عقب تراكمها على جانبى 
الطرق والمصارف، تحت مسمى »مقالب القمامة«، 
وضرورة تواصل المسئولين مع النواب والرد عليهم 

تليفونيا .
رد

فيما جاء رد »المحافظ« بتنفيذ أكبر خطة لتطوير 
الخدمات داخل 192 قرية فى 5  مراكز، »العدوة – 
مغاغة – أبوقرقاص – ملوى – دير مواس«، ضمن 
خطة »حياة كريمة 2«، باعتمادات مالية تتجاوز 16 
عقب  البدء  سيتم  إنه  المحافظ  وقال  جنيه،  مليار 
فى  أبوقرقاص  ومركز  المطلوبة،  الخدمات  حصر 
القمامة  لتدوير  كبير  الصدارة، مؤكدا وجود مصنع 
بمركز العدوة، وآخر يعمل بنصف طاقة بمركز ملوى 

كما أشاد بدور الجهاز التنفيذى.
النواب  عبدالعظيم، عضو مجلس  إيهاب  وطالب 
مــزار،  وبنى  والــعــدوة  مغاغة  الثالثة،  الــدائــرة  عــن 
التنفيذى  المجلس  اجــتــمــاع  عقد  عـــودة  بــضــرورة 
المواطنين  مطالب  ومناقشة  المحافظة،  بمراكز 

والعمل على حلها .
عجز

وطالب محمد عبدالحفيظ صالح، عضو مجلس 
تخصصات  بعض  فى  العجز  سد  بضرورة  الشيوخ، 
مراكز  وبعض  المركزى،  العدوة  بمستشفى  األطباء 
المحافظة، لتقديم خدمات صحية متكاملة للمرضى.

عضو  حته،  أبو  عبدالمحسن  أحمد  تحدث  كما 
مجلس النواب، عن الدائرة الثالثة والتى تضم مراكز 
حلول  توفير  بضرورة  مــزار،  وبنى  والــعــدوة  مغاغة 
مع ضرورة  منها،  التخلص  وكيفية  القمامة،  لتراكم 

مشاركة القطاع الخاص فى مواجهه األزمة .
استنكار

واســتــنــكــر ريـــاض عــبــدالــســتــار، عــضــو مجلس 
ومركز  قسم  وتضم  الخامسة  الــدائــرة  عن  النواب 
التنفيذى على  ملوى، عدم رد بعض أعضاء الجهاز 
النواب، وضرب مثال بمدير مديرية الصحة، مطالًبا 
بضرورة التعاون لحل مشاكل المواطنين، فيما أشاد 
أشرف عشيرى، عضو مجلس الشيوخ، بدور الجهاز 

التنفيذى، ووصفه بالمتميز.
استمر االجتماع أكثر من ساعتين لمناقشة بعض 
المشكالت، الخاصة بالمواطنين بدوائر المحافظة، 

والتحرك  التعاون  ومناقشة خطة  التعارف  من  بدال 
فى المرحلة المقبلة.

قيام  القاضى،  أسامة  الــلــواء  المحافظ  وأعلن 
الدولة بإنفاق ما يزيد عن 43 مليار جنيه فى تنفيذ 
مشروعات قومية وتنموية على أرض المحافظة فى 
ووجه  اآلن،  حتى   2014 عام  منذ  القطاعات  كافة 
السيسى،  عبدالفتاح  الرئيس  إلى  والتقدير  الشكر 
عامة،  الصعيد  ُمحافظات  لدعم  الجمهورية،  رئيس 
قدم  كما  الخصوص،  وجــه  على  المنيا  ومحافظة 
من  الحكومة  توليه  ما  على  ــوزراء  ال لرئيس  الشكر 
كبيرة  قفزة  فى  ساهما  مستمرين،  ودعــم  اهتمام 
فى نسب تنفيذ ومعدالت اإلنجاز على مستوى كافة 

القطاعات.
انطالقة 

مطلع  ستشهد  المحافظة  ان  المحافظ  وقال 

ــعــام الــجــديــد انــطــالق الــمــرحــلــة الــثــانــيــة من  ال
المبادرة الرئاسية »حياة كريمة« لتطوير 5 مراكز 
بالمحافظة وهى )العدوة – مغاغة – أبوقرقاص 
البداية بمركز  – ملوى – دير مــواس(، وستكون 
أبوقرقاص، وذلك فى إطار التنمية المستدامة 
ــدرات البنية  ــ ــف لــرفــع ق ــري الــتــى تــســتــهــدف ال
األساسية من كافة الجوانب الخدمية والمعيشية 
مؤكدا   ،2030 مصر  لرؤية  وفًقا  واالجتماعية، 
لحصر  الميدانية  المتابعة  بــضــرورة  وجــه  انــه 
االحتياجات ومتطلبات المواطنين، بقرى المراكز 
الخمسة، مؤكًدا على تذليل كافة العقبات لتحقيق 

كافة جوانب التنمية المستدامة.

تشهد  لم  السنوات  عشرات  منذ   
مركز  دكــران  بقرية  المهمة  المناطق 
عمليات  أى  اسيوط  محافظة  أبوتيج 
البريد  امــام  المنطقة  خاصة  رصــف 
ــران  دك ومــدرســة  ــرى  االزهــ والمعهد 
الشارع  رصف  تم  وعندما  االعــداديــه 
زيارة  بمناسبة  األماكن  لهذه  المجاور 
تجاهلوا  لــلــقــريــة  اســيــوط  مــحــافــظ 
مهمة  مناطق  أنها  رغم  األماكن  هذه 
هذا  واألهالى..  والمدرسين  للطالب 
الشعبية  المجهودات  من  الرغم  على 

الشوارع  بتنظيف  تقوم  التى  الكبيرة 
التبرعات  عــبــر  الــخــدمــات  وتــقــديــم 
تتوقف  مــجــهــودات ال  وهـــى  األهــلــيــة 
فضاًل عن جمعيات أهلية تبذل كل ما 
بوسعها لتنشيط العمل األهلى لكن يد 
الحكومة يجب أن تكون موجودة ويتم 
خاصة  الحيوية  المناطق  هذه  رصف 
للقرى  كبيرة  عناية  تولى  الدولة  وأن 

فى السنوات األخيرة.

وزيرة  زايــد،  هالة  الدكتورة  أعلنت 
ــان، إطـــــالق اســم  ــكـ ــسـ ــصــحــة والـ ال
الدكتور حمدى الطباخ على مستشفى 
أبــو حمص  بمركز  الــعــام  أبــو حمص 
رأســه،  مسقط  البحيرة،  بمحافظة 
المبذولة  ولــجــهــوده  لــذكــراه  تخليًدا 
عن  فضاًل  المهنية،  مسيرته  خــالل 
منصب  توليه  منذ  المضنية  جــهــوده 
وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية 
وتفانيه فى العمل أثناء مواجهة جائحة 
فيروس كورونا المستجد وإنقاذ أرواح 

المرضى حتى وافته المنية.
سبل  كافة  تقديم  الــوزيــرة  وأكــدت 
أن  لهم  مؤكدة  الفقيد،  ألسرة  الدعم 
فى  البطولى  دوره  تنسى  لن  الــدولــة 
تقديم الخدمة الطبية للمواطنين على 
قائلة:  عمله،  فترة  طــوال  وجــه  أكمل 
ما  وصف  عن  تعجز  الكلمات  "جميع 
قدمه الفقيد فى هذه الحرب الشرسة 

ضد فيروس كورونا المستجد".

ــاء الــدكــتــور  ــن ــوزيـــرة ألب وأكــــدت الـ
مع  بالعمل  فخرها  الــطــبــاخ  حــمــدى 
ــذى حـــرص عــلــى إنــقــاذ  ــ والــدهــم وال
إداراتـــه  مــن خــالل  الــمــرضــى  أرواح 
ــظــومــة الــصــحــيــة  ــمــن ــل ــة ل ــم ــي ــحــك ال
أصبح  إنه  حيث  القليوبية،  بمحافظة 
العمل  مصدرًا للفخر واالعتزاز بحب 

والتضحية ألجل الوطن.

ــة غـــرق مــعــديــة لنقل الــركــاب  ــارث فــجــرت ك
قرية  ــام  أم البحيرى،  الــريــاح  فــى  والــســيــارات 
بمحافظة  حمادة  كوم  لمركز  التابعة  "دمشلى" 
البحيرة، والتى راح ضحيتها 4 مواطنين، خطورة 
"معديات الموت"، التى ال تزال تعمل دون متابعة 
أو رقابة من األجهزة المعنية، بفرع النيل برشيد 
وبالرياح البحيرى بكوم حمادة وترعتى الحاجر 
والنوبارية بحوش عيسى والدلنجات، خاصة أن 

الكارثة ليست األولى ولن تكون األخيرة.
الواقعة  القرى  أهالى  يحاصر  الموت  خطر 
عــلــى الـــريـــاح الــبــحــيــرى بــمــركــز كـــوم حــمــادة، 
و"دمشلى"، حيث يخترق  "علقام"  خاصة قريتى 
الرياح تلك القرى ويشطرها الى قسمين شرق 
"معديات  استخدام  الى  يضطرهم  ما  وغــرب، 
للمواصفات  المطابقة  وغير  المتهالكة  الموت" 
وتأمين  والسالمة  لألمان  الفنية  واالشتراطات 
ضفتى  بين  انتقالهم  فى  والسيارات،  الركاب 
الرياح يومًيا ذهابًا وإيابًا، إضافة الى استخدام 
آالف العمالة الزراعية يومًيا تلك المعديات فى 
االنتقال الى مزارع مركز بدر، وهو ما يؤدى الى 
فى  البحيرى،  الرياح  فى  مؤلمة  كــوارث  وقــوع 
ظل عدم توافر الكبارى الالزمة لتسهيل انتقال 

المواطنين والسيارات بين ضفتى الرياح. 
الموت

أن  أكد  األهالى،  أحد  أبوإسماعيل،  السيد 
البحيرى،  الــريــاح  على  الواقعة  القرى  أهالى 
يعيشون أجواء الموت باستمرار جّراء المعديات 
بين  لالنتقال  غيرها  يجدون  ال  التى  المتهالكة 
ضفتى الرياح، األمر الذى أدى إلى وقوع العديد 
من  العديد  ضحيتها  راح  التى  ــكــوارث،  ال مــن 
األبرياء، ما جعلهم يطالبون بإقامة كوبرى علوى 

على الرياح البحيرى، للحد من تلك الكوارث.
مطابق  غير  معظمها  المعديات  أن  وأضــاف 
والسالمة  الفنية  واالشــتــراطــات  للمواصفات 
والسيارات،  الــركــاب  لتأمين  الــالزمــة  المهنية 
وأن الرقابة عليها تكاد تكون ضعيفة، علًما بأن 
المعدية العاملة على الرياح البحيرى يستخدمها 
آالف من العمالة الزراعية يومًيا من محافظات 
لالنتقال  والجيزة،  والغربية  والمنوفية  البحيرة 
البحيرى، حيث  الرياح  من  األخرى  الضفة  الى 
المزارع والشركات الزراعية بمركز بدر ومنطقة 
مديرية التحرير، إضافة الى أهالى تلك القرى 

ومواطنى مركز كوم حمادة، ما يستوجب ضرورة 
الــريــاح  على  بالمنطقة  علوية  كــبــارى  إنــشــاء 

البحيرى.
حوادث

إن غرق  األهــالــى،  أحــد  السيد،  وقــال هانى 
فردية،  حــوادث  وليست  متكرر  أمر  المعديات 
مشيًرا إلى أن معدية "دمشلى"، المنكوبة حصلت 
ولكنها  جــديــدة،  وهــى  حديًثا  ترخيصها  على 
غرقت، مشيًرا إلى أن سبب اعتماد األهالى على 
المعديات فى التنقل من شرق لغرب القرى، هو 
بعد الكبارى التى تصل إلى 25 كيلو متًرا، متابًعا: 
ال بد من إنشاء كوبرى علوى للحفاظ على أرواح 

البشر كون معديات الموت لن تتوقف.
المحافظ 

محافظ  آمنة،  هشام  اللواء  أكد  جانبه،  من 
كوبرى  إنشاء  على  التعاقد  جرى  أنه  البحيرة، 
بـ17 مليون جنيه، لنقل األفراد فى قرية دمشلى، 
عبر الرياح البحيرى، وسيتم تسلم الكوبرى فى 
شهر مارس القادم، مضيفا أننا نعمل على إنشاء 

12 كوبرى فى المحافظة.

أعمال  كافة  استمرار  المحافظ، على  وشدد 
مراجعة جميع المعديات الواقعة على المجارى 
المائية بنطاق المحافظة، والتأكد من صالحيتها 
وسريان تراخيصها وتوافر كافة مقومات األمن 
بالتعريفة  بالحمولة  وااللــتــزام  بها،  والسالمة 
المعنية،  الجهات  كافة  مع  بالتنسيق  المقررة، 

حرًصا على أمن وسالمة المواطنين. 
من  مشكلة  لــجــاًنــا  أن  الــمــحــافــظ  ــح  وأوضــ
والمسطحات  البيئة  المحلية وشرطة  الوحدات 
المعديات  على  يومًيا  الــمــرور  تتولى  المائية، 
النيل،  نهر  على  تطل  الــتــى  الــمــراكــز  بنطاق 
نقل  فى  أساسية  بصفة  المعديات  وتستخدم 
المواطنين من مكان إلى آخر، وذلك للتأكد من 
سالمتها وصالحيتها، ومراجعة كافة التراخيص 
الصادرة للمعديات والتزامها بالشروط، وتوافر 
أرواح  على  للحفاظ  والسالمة  األمــان  عناصر 

المواطنين من مستخدمى الوسائل النهرية.

الدولى  علم  مرسى  مطار  يستعد 
الستقبال 10 رحالت طيران أوروبية، 
السائحين  مـــن  ــدد  عـ مــتــنــهــا  عــلــى 
األجانب من عدة دول خالل األسبوع 
الــحــالــى، بــدايــة مــن الــســبــت، بينها 
من  ورحلتان  بولندا  مــن  رحــالت   5
التشيك ورحلتان من أوكرانيا ورحلة 

واحدة من سويسرا.
وخصصت مديرية الصحة بالبحر 
مرعى،  تامر  دكتور  برئاسة  األحمر 
من  طبية  فرقا  الصحة،  وزارة  وكيل 
الوقائى،  والــطــب  الصحى  الحجر 
جميع  على  الطبى  الكشف  إلجــراء 
الركاب وإخضاعهم للتحاليل الفورية 
من  للتأكد  الطبية  والــفــحــوصــات 
خلوهم من أى اصابات بكورونا وذلك 
شهادة  يحملون  ال  الذين  للسائحين 
وصولهم  قبل  تحليل  بــإجــراء  تفيد 

بـ72 ساعة.
استعدادات

الخبير  الحجاج عمارى،  أبو  وأكد 
مرسى  وفنادق  مطار  أن  السياحى، 
الرحالت  استقبال  فى  تستمر  علم 
السياحية القادمة من أوروبا خاصة 
االستعدادات  إلى  باإلضافة  بولندا 
خالل  الداخلية  السياحة  الستقبال 
"شتى  مبادرة  ضمن  المقبلة  الفترة 

فى مصر".
بالتنسيق  السياحة  وزارة  ودشنت 
مبادرة  المدنى  الطيران  وزارة  مع 
حركة  لتنشيط  مــصــر"  فــى  "شــتــى 
ــيـــة بــمــخــتــلــف  ــلـ الـــســـيـــاحـــة الـــداخـ
الــمــحــافــظــات الــســيــاحــيــة، ونــاقــش 
الدكتور خالد العنانى وزير السياحة 
وزيــر  منار  محمد  والطيار  ــار  واآلثـ
الــطــيــران الــمــدنــى، وضـــع آلــيــات 
الداخلية  السياحة  حركة  لتنشيط 
فى  "شتى  مــبــادرة  تفعيل  ومناقشة 

مصر" واإلعالن والترويج لها.
مبادرة  أن  على  التأكيد  تم  حيث 

"شتى فى مصر" تهدف إلى تخفيض 
ــى لربط  ــداخــل ــطــيــران ال ــار ال أســع
خالل  من  بمصر  السياحية  المدن 
كل  إلى  القاهرة  من  رحــالت  تنظيم 
الشيخ  وشــرم  وأســـوان  األقصر  من 
ومن  علم،  ومرسى  والغردقة  وطابا 
وأســوان،  األقصر  إلــى  اإلسكندرية 
وحتى  الــجــارى  يناير   15 من  بداية 

نهاية شهر فبراير 2021.
تخفيضات

ــار تــذاكــر  ــرر أن تــكــون أســع ــق وت
الطيران للمصريين واألجانب شاملة 
الضرائب خالل الفترة من 15 يناير 
إلى 2٨ فبراير 2021، بسعر موحد 

على النحو التالى:
مــن الــقــاهــرة واإلســكــنــدريــة إلى 
وإلى  مصرى،  جنيه   1500 األقصر 
القاهرة  ومــن  جنيه،   1٨00 أســوان 
الشيخ  شـــرم  إلـــى  اإلســكــنــدريــة  أو 
وإلى  جنيه،   1٨00 وطابا  والغردقة 

مرسى علم 2000 جنيه.
تقوم  المبادرة، ســوف  إطــار  وفــى 
باإلعالن  الفندقية  المنشآت  غرفة 
بالفنادق  عن أسماء وأسعار اإلقامة 
المشاركة فى المبادرة، فئات الثالثة 

وأربعة وخمسة نجوم، والتى ستطبق 
أسعارا تشجيعية لإلقامة بها شاملة 
طوال  وذلــك  والــخــدمــات،  الضريبة 
االلــتــزام  مــع  الــمــبــادرة،  تفعيل  فترة 
بنسبة الـ50% من الطاقة االستيعابية 
لها وفقا لضوابط التشغيل المقررة، 
والتأكيد على ضرورة االلتزام بكافة 
ــة وضــوابــط  ــرازي االجـــــراءات االحــت
المطارات  بكل  الصحية  السالمة 
ــة  ــريـ والـــمـــتـــاحـــف والـــمـــواقـــع األثـ
والفنادق  والكافيتريات  والمطاعم 

واألتوبيسات السياحية.
مبادرة

مبادرة  لدعم  أنــه  بالذكر  جدير 
السياحة  لتشجيع  مصر"  فى  "شتى 
المجلس  ــرر  ق أن  سبق  الــداخــلــيــة، 
األخيرة،  جلسته  فى  لآلثار  األعلى 
مــنــح تخفيض  الــمــاضــى،  األســبــوع 
المصريين  تذاكر  أسعار  على   %50
األثرية  والمتاحف  بالمناطق  الكاملة 
قنا  بمحافظات  للزيارة  المفتوحة 
واألقصر وأسوان، خالل شهرى يناير 

وفبراير 2021.

أماكن منسية فى خطة الرصف بأسيوط

»الصحة« تطلق اسم الطباخ على مستشفى 
أبو حمص لشجاعته فى مواجهة كورونا

مطار مرسى علم يستقبل 10 رحالت قادمة املعديات املتهالكة كارثة يومية فى البحيرة
من أوروبا فى أسبوع

جمال علم الدين N

إبراهيم رشوان N

حسن محمود- أسيوط  N

صالح عبدالله  N

الــمــرورى  ــام  االزدحــ مشكلة  زادت 
بمدخل  الــواقــع  الــريــاح  مزلقان  ــام  ام
مدينة قنا الجنوبى رغم وجود كوبريين 
علويين بالمدينة أحدهما يقع بوسطها 
من  وكــان  الشمالى،  بمدخلها  واآلخــر 
الثالث،  الــكــوبــرى  انــشــاء  الــضــرورى 
عبد  محمود  السابق  قنا  نائب  وتقدم 
السالم الضبع خالل الدورة البرلمانية 
مطالبا  النقل  لوزير  بطلب  الماضية 
للقضاء  علوى  كوبرى  انشاء  بضرورة 
مزلقان  أمام  المرورى  االزدحــام  على 
الـــريـــاح وأعــلــن الــنــائــب الــضــبــع عن 
الوزير  وموافقة  لمطلبه  االستجابة 
أعلنت  كــمــا  الــكــوبــرى  انـــشـــاء  عــلــى 
قنا  ومدينة  لمركز  المحلية  الــوحــدة 
شبكة  على  الرسمية  صفحتها  عبر 
فى  البدء  تم  انه  االجتماعى  التواصل 
الرياح من خالل  كوبرى  إنشاء  أعمال 

البدء فى عمل الجسات االستكشافية 
من  ــمــرافــق  ال عــن  للكشف  الـــالزمـــة 
وغيرها  صحى  وصــرف  مياه  شبكات 
عملية  أثــنــاء  لتفاديها  الــمــرافــق  مــن 
العمل  بدء  عن  اإلعــالن  ومع  التنفيذ، 
الشائعات  انتشرت  الجديد  بالكوبرى 
فى قنا التى تقول ان نائب قنا الحالى 
انشاء  لعرقلة  يسعى  الجبالوى  محمد 
البرج  على  لخطورته  نظرا  الكوبرى 
ويقع  به  ويقيم  يمتلكه  الــذى  السكنى 
أمام المزلقان وبدأت معها ردود الفعل 
بين  وانقسموا  قنا  ألهالى  الغاضبة 
مؤيد للكوبرى ومعارض لعرقلته، األمر 
الجبالوى(  )محمد  النائب  جعل  الذى 
اتهامه  على  ويــرد  صمته  عــن  يخرج 
برجه  بسبب  الجديد  الكوبرى  بعرقلة 
على  صفحته  عــبــر  وقـــال  الــســكــنــى، 
حمل  منشور  خــالل  مــن  بــوك  الفيس 

أن  الله  يشهد  إنه  حق(  )شهادة  كلمه 
محافظ قنا اللواء اشرف الداودى كان 
إنشاء  ــراءات  اجـ بإحياء  قــام  من  أول 
محاوالت  وجــود  برغم  الرياح  كوبرى 

فى 2007 بإنشاء نفق حتى عام 2013 
الكوبرى  انشاء  على  الموافقة  وتمت 
عدم  تسبب  ولكن  المعاينات  وكذلك 
المشروع  توقف  فى  الميزانية  وجــود 
حتى جاء أول يوم للواء أشرف ووقوفه 
اول  قنا  دخوله  اثناء  المزلقان  أمــام 
فيه  يكون  ده  المكان  الزم  وقــال  مــرة 
نفق او كوبرى وفعال تم توفير ميزانية 
الكوبرى فال داعى لألكاذيب السياسية 
)قاصدا  لنفسها  الشىء  تنسب  التى 
بــذلــك الــنــائــب مــحــمــود عــبــدالــســالم 
الضبع(. وأضاف الجبالوى: لذلك أنا 
كنائب ومالك للبرج لست متضررا من 
يتداول  ومــا  النفق  او  الكوبرى  وجــود 
وأنا  سياسى  كيد  كله  الصفحات  فى 
لنا  ليس  المحترمين  النواب  وإخوتى 
الكوبرى  تعديل  محاولة  غير  مطلب 
األشــراف  لبالد  ومطلع  منزل  بوجود 

واالستفادة  حسين  والشيخ  والهجان 
على  للحفاظ  الشارع  من  قــدر  بأكبر 
الجمالى  والشكل  المرورية  السيولة 
لــلــريــاح وعـــدم تــكــرار أخــطــاء كوبرى 
الشيخ يونس. واختتم  المعنى وكوبرى 
قائال  كالمه  الجبالوى  محمد  النائب 
إحنا كنواب وراء محافظ قنا فى تنفيذ 
لالستفادة  وسنحاول  الكوبرى  وانشاء 
به كمحور لخدمة غرب النيل بقنا نحن 

مع بعض لخدمة قنا.
كان اللواء اشرف الداودى محافظ 
المبدئية  التكلفة  بــأن  صــرح  قــد  قنا 
 130 بـ  تقدر  الرياح  كوبرى  لمشروع 
مليون جنيه من  منها 60  مليون جنيه 
و70  للمحافظة  االستثمارية  الخطة 

مليون جنيه مقدمة من وزارة النقل.

كوبرى الرياح يتسبب فى أزمة بقنا

نواب املنيا يطالبون بتوفير أطباء 
باملستشفيات والتخلص من مقالب القمامة

فى أول لقاء باملحافظ

قنا- محمد بشارى N

اشرف الداودي

الطباخ
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وسط تزايد اإلقبال عليها فى العالم

خبراء يضعون خارطة طريق لتوطني 
السيارات الكهربائية فى مصر

اجلشع يلتهم أرزاق مزارعى البطاطس

بحيرة املنزلة تستغيث من الصيد اجلائر بالكهرباء

مرفت قدرى N

يتزايد استخدام السيارات الكهربائية يوًما 
تلو اآلخر، فى كل دول العالم، وتنتشر الطاقة 
النظيفة انتشار النار فى الهشيم، بعد الكوارث 
البنزين  اســتــخــدام  عــن  تنجم  الــتــى  البيئية 

والبترول فى وسائل النقل المتنوعة.
وقـــد رصـــد عـــدد مــن الــتــقــاريــر الخاصة 
تصاعد  الكهربائية  السيارات  ابحاث  بمراكز 
بالسيارات  مقارنة  وعــددهــا  مبيعاتها  ــام  ارق
التقليدية، حيث وصل عددها إلى 7.2 مليون 
سيارة كهربائية تعمل فى شوارع العالم يوميا، 
ورغم أنه رقم ال يمثل سوى أقل من واحد فى 
عددها  البالغ  السيارات  إجمالى  من  المائة 
خبراء  أن  إال  العالم  حــول  سيارة  مليار   1.4
السيارات يتوقعون تضاعف هذا الرقم خالل 

السنوات القليلة المقبلة.
وتــوضــح الـــدراســـات أن عـــدد الــســيــارات 
الكهرابئية التى ستعمل فى دول العالم بحلول 
عام 2030 ستصل الى 230 مليون سيارة من 
وهذا  العالمية،  المصنعة  الشركات  مختلف 
ايضا يعادل 5% من عدد السيارات حول العالم، 

وفى عام 2045 ستستحوذ على %16 ..
وفى مصر كان مجلس الوزراء قرر قبل نحو 
عام إعفاء السيارات الكهربائية الجديدة بنسبة 
100% من الرسوم الجمركية، كما اتخذ بعض 
الخطوات الجادة نحو توطين صناعة السيارات 
تفاهم  مــذكــرات  ــرام  إب خــالل  من  الكهربائية 
وأطر للتعاون مع عدد من الكيانات الصناعية 
عن  األعــمــال  قطاع  وزارة  وكشفت  الكبرى، 
خطة دعم وانتشار السيارات الكهربائية، والتى 
تتضمن ثالثة محاور تتمثل فى إقامة محطات 
دعم  وتقديم  التكلفة،  بسعر  للشحن  كهربائية 
نقدى للمشترى، أما المحور الثالث فهو إتاحة 
تمويل لمدة تتراوح بين 5 و6 سنوات لتحويل 

التاكسى من الوقود التقليدى للكهرباء.
ومؤخًرا أعلن هشام توفيق، وزير قطاع 
األعمال العام، أن مصر بصدد إنتاج أول 
التفاقية  وفًقا  وذلــك  كهربائية،  سيارة 
للسيارات  النصر  شــركــة  بين  شــراكــة 

ومجموعة دونج فونج الصينية.
الجديدة  السيارة  فإن  للمعلن  ووفًقا 
السيارات  فئة  ــى  إل وتنتمى    E70هـــى

السيدان العائلية، ويبلغ سعرها الشرائى نحو 
ألف   25 قرابة  إنتاج  وسيتم  جنيه،  ألف   300
الحالى،  العام  أواخــر  فى  سنوًيا  منها  وحــدة 
مـــزودة  بمصر  تصنيعها  الــمــقــرر  ــارة  ــســي ال
و61.3   50.8 بين  تــتــراوح  طاقتها  ببطارية 
مدة  فــى  شحنها  ويمكن  للساعة،  وات  كيلو 
تتراوح بين 8 ساعات إلى 9.5 ساعة، وأقصى 
بمعدل  للساعة  كيلومترا   150 للسيارة  سرعة 
يتراوح بين 0 إلى 100 كيلومتر فى 9.9 ثانية. 
المجمعة  عــن  ــادرة  صـ إحصائيات  وبحسب 
السيارات،  على  اإلجبارى  للتأمين  المصرية 
الربع  منذ  إليه  دخــل  المصرى  الــشــارع  فــإن 
 564 قرابة  اآلن  وحتى   2018 عام  من  األول 

سيارة كهربائية.
وفــى هــذا الــصــدد، اتــفــق خــبــراء صناعة 
السيارات على أن السوق المحلية من األسواق 
األوسط  والشرق  إفريقيا  الواعدة فى منطقة 
الكهربائية،  الــســيــارات  تكنولوجيا  لتوطين 
نظرا لتقديم الحكومة العديد من التسهيالت 
والمستثمرين،  للمستهلكين  والــمــحــفــزات 
ــات  ــب ــمــرك ــدام ال ــخـ ــتـ ــى اسـ ــل لــتــشــجــيــعــهــم ع

الكهربائية. 
الشحن  تعريفة  تحديد  أن  الخبراء  وأكــد 
مثل  الكهربائية  للسيارات  تراخيص  ومنح 
سيساهمان  بالوقود،  تعمل  التى  السيارات 
فى انتشارها بالشوارع المصرية، عالوة على 
جذب المستثمرين األجانب والمصريين لضخ 

ت  ا ر ستثما ا
كـــبـــيـــرة 

فــــــى 

هذا القطاع، واالستثمار فى البنية التحتية.
سيتم  فإنه  األعمال،  قطاع  خطة  وحسب 
إنتاج وتصنيع 25 ألف سيارة كهربائية سنويا، 
ويبدأ اإلنتاج فى نهاية العام المقبل، على أن 
تتوافر بالسوق المصرية فى النصف األول من 

عام 2022.
إلنتاج  للسيارات«  »النصر  شركة  وتستعد 
لتكون  الصناع،  محلية  كهربائية  سيارة  أول 
الكهربائية  السيارات  تكنولوجيا  دخول  بوابة 
لشمال إفريقيا، حيث تم البدء فى رفع كفاءة 
األعمال  وشملت  بالشركة،  اإلنــتــاج  خطوط 
مبنى مصنع تجميع السيارات وخطوط تصنيع 
األجزاء، باإلضافة إلى عمليات إصالح البنية 
المياه والصرف وخط  التحتية ومنها شبكات 

اإلمداد.
وزيــر  توفيق،  هــشــام  تصريحات  وحــســب 
ــم وضـــع حــزمــة من  قــطــاع األعـــمـــال، فــإنــه ت
المحفزات الخاصة بالسيارات الكهربائية من 
بينها دعم بقيمة 50 ألف جنيه ألول 100 ألف 
مع  والتنسيق  محددة،  لضوابط  وفًقا  مشتٍر، 
 3 إلنشاء  المحلية  والتنمية  الكهرباء  وزارتــى 
آالف محطة شحن سريع على مدى 3 سنوات، 
بسيارات  األبيض  التاكسى  إلحــالل  ومشروع 

ــوة بــمــشــروع إحــالل  كــهــربــائــيــة أســ
التاكسى األبيض فى عام 2008.

من جانبه قال عالء السبع، عضو 
باتحاد  للسيارات  العامة  الشعبة 
عمليات  إن  الــتــجــاريــة،  الــغــرف 
إحالل السيارات التى تعمل 
التقليدى  بالوقود 
"الــــبــــنــــزيــــن" 
"الكهربائية"  بـ
بين  يتم  لــن 
وليلة  يوم 
ن  أل

يتعود على  أن  الجمهور عدو ما يجهل، والبد 
السيارات الجديدة قبل أن يغامر بشرائها.

وأضاف: إن خوض بعض الشركات تجارب 
مراكز  توفير  دون  كهربائية  سيارات  استيراد 
للصيانة وقطع غيار وانتشار لشبكات الشحن 

أمًر محكوم عليه بالفشل.
من  الــجــارى  الــعــام  بنهاية  السبع:  وأكــمــل 
الممكن أن يكون هناك أرض وبيئة خصبة لبدء 
انتشار السيارات الكهربائية فى مصر، خاصة 
هذا  انتشار  لدعم  للدولة  توجهات  وجــود  مع 

النوع من السيارات.
ــال خــالــد ســعــد، أمــيــن رابطة  فــى حين ق
انتشار  إن  الــمــصــريــة،  ــارات  ــســي ال مصنعى 
السيارات الكهربائية فى مصر يحتاج إلى وقت 
السبب  أن  مؤكًدا  إلى 5 سنوات،  طويل يصل 
وأبــرزهــا  التحتية  البنية  تــوافــر  لعدم  يرجع 
انتشار محطات الشحن على الطرق السريعة 
وتوفير مراكز للصيانة وقطع غيار، عالوة على 
المعوقات األخرى التى تواجه مالكى السيارات 

الكهربائية.
وأضاف سعد أن المستهلك المصرى ال يزال 
إلى  الكهربائية  السيارات  مع  التعامل  يخشى 
جانب ارتفاع أسعار تلك النوعية من السيارات 
من  "البنزين".  التقليدية  بالسيارات  مقارنة 
خبير  مصطفى  حسين  اللواء  أكد  جانبه، 
التنفيذى  والــمــديــر  الــســيــارات  صناعة 
أن  سابقا،  الــســيــارات  مصنعى  لرابطة 
للحاق  الــخــطــوات  كــافــة  تتخذ  ــة  ــدول ال
فى  طوكيو  أن  إلــى  الفتا  العالم،  بــدول 
على  تعتمد  جميعها  ستكون   2030 عام 
حيث  والهجين،  الكهربائية  السيارات 
الوصول  مرحلة  الهجين  السيارات  تعد 

النتشار السيارات الكهربائية الكاملة.
األوروبية  ــدول  ال باقى  إن  وأضــاف: 
السيارات  انتهاء  أعلنت عن  واألمريكية 
التقليدية التى تعمل بالوقود عام 2040، 
وبالتالى تعمل مصر على مواكبة العالم 

واالعتماد على السيارات الكهربائية.

الصحة  وزيرة  زايد،  هالة  الدكتورة  إعالن  أثار 
والسكان، حول إطالق مبادرة لمتابعة حاالت العزل 
األطباء   حفيظة  كورونا  فيروس  لمرضى  المنزلى 
االطــبــاء  ــال  إرسـ تضمنت  التصريحات  ان  حيث 
لمتابعة المصابين بفيروس كورونا الذين يخضعون 
للعزل المنزلى سواء كانت هذه الحالة مسجلة أو 
غير مسجلة، مؤكدين ان هذا القرار غير مدروس 
ويستحيل تنفيذه على ارض الواقع للعجز فى عدد 
األطباء والمستلزمات غير الكافية، الفتين إلى ان 
المواطنين  لتهدئة  اعالمية  فرقعة  مجرد  القرار 
نقص  من  المستشفيات  شهدتها  التى  األزمة  بعد 
المستشفيات  فى  أماكن  وجــود  وعــدم  األكسجين 
هالة  الدكتورة  مطالبين  اإلصــابــات،  عــدد  وكثرة 
زايد بضرورة وقف الحمالت والمبادرات والقوافل 
الطبية التى تجوب القرى والمدن تلك الفترة نظرا 
أرواح  وحــصــاد  مرعب  بشكل  الفيروس  النتشار 

األطقم الطبية. 
استنكار

نقابة  مجلس  وكيل  مينا،  منى  استنكرت  بداية 
األطباء األسبق، قرار وزيرة الصحة الدكتورة هالة 
حاالت  لرعاية  المنازل  الى  األطباء  بإرسال  زايد 
األطباء  على  وخطير  خطأ  ــرار  "ق قائلة:  كــورونــا 
وعلى زيادة نشر العدوى، ويوجد لدينا عجز شديد 
نرسلهم  فكيف  المستشفيات  داخــل  األطباء  فى 

لمتابعة المرضى داخل المنازل؟!«. 
وقالت: وزيرة الصحة تصدر قرارا رسميا لكى 
كورونا  مرضى  لمتابعة  للمنازل  األطــبــاء  ترسل 
متسائلة: »الطبيب الذى سوف يتنقل من منزل الى 
اخر هيقوم بتغيير مالبس الوقاية بعد كل زيارة ام 
سوف ينتقل من منزل آلخر بنفس الزى؟!« مشيرة 
الى ان هذا القرار سوف يتسبب فى مساعدة نقل 
ألســرة  أســرة  مــن  للفيروس  المختلفة  الــســالالت 
حتى  الــمــرضــى  على  الــفــيــروســى  الحمل  ــادة  ــ وزي
المفترض  ومن  مالبسه،  بتبديل  الطبيب  قام  ولو 
هناك نظام خاص الرتدائها ونظام خاص لخلعها 
والتخلص منها فور الخروج من عنبر المرضى أم 

أن الطبيب سوف يتنقل بدون مالبس وقاية؟ 
بزيارتها  يقوم  ســوف  التى  الــمــنــازل  وتــابــعــت: 
من  فيها  مــن  لكل  مسحات  هــنــاك  هــل  ــاء  األطــب
بالمنزل  ــدوى  ــع ال حــامــلــى  لمعرفة  المخالطين 
ويكونون معزولين ام ان فى نظامنا المعروف نعمل 
بدون مسحات وعلى الطبيب أن يتحمل احتماالت 
حاملى  المخالطين  مــن  كبير  عــدد  مــن  االصــابــة 
للمرضى  بــاإلضــافــة  المشخصين  غير  ــعــدوى  ال
المطلوب عالجهم؟ هل يوجد ضمان لوجود درجة 
تلك  فى  فيها  الــعــدوى  مكافحة  نظم  تطبيق  من 
المنازل لكى نضمن درجة السالمة لألطقم الطبية 

ام أن هذا الموضوع غير مهم؟! 
اعتراض 

المرضى  ترك  على  اعترضنا  منى:  وأوضحت 
المنزلى  العزل  أن  توقعنا  المنزلى ألننا  العزل  فى 
الصحية  للثقافة  الــمــحــدود  المستوى  ظــل  فــى 
أغلب  فى  للبيوت  المحدودة  العملية  واالمكانيات 
األهل  من  للمزيد  العدوى  انتقال  معناه  األحــوال 
ومحيط تعاملهم. باختصار اإلجراء الخاص بإرسال 
األطباء لمنازل المرضى إجراء يستحيل معه تطبيق 
المستشفى  وداخــل  العدوى،  لمكافحة  قواعد  أى 
بعيدة  الطبية  لألطقم  آمنة  مسارات  هناك  يكون 
األطقم  وتعامل  للمرضى  المحددة  المسارات  عن 
بالفيروس  اإلصابة  مؤكدى  المرضى  مع  الطبية 
نظام  لها  الوقاية  لمالبس  كامل  ارتــداء  بعد  يكون 
دقيق فى ارتدائها وفى خلعها والتخلص منها فور 
انتقال  لمنع  ذلك  كل  المرضى،  عنبر  من  الخروج 
العدوى لألطقم الطبية التى تتساقط حاليا بمعدل 
المنزلى  العزل  حــاالت  متابعة  أمــا  مسبوق،  غير 

بمتابعة  خاصة  تطبيقات  أو  التليفون  طريق  فعن 
المريض  اتــجــاه  الطبيب  الحــظ  وإذا  الــمــرضــى، 
للتدهور يطلب منه الحضور للمستشفى أو يحضره 

باإلسعاف. 

تقوم  زالــت  ما  الصحة  وزارة  أن  الــى  وأشــارت 
بعمل قوافل طبية فى عز الموجة الثانية من انتشار 
باإلغالق  تقوم  دوال  هناك  ان  حين  فى  الفيروس 
التام، مبينة ان مصر بحاجة ماسة الى تعامل علمى 
وحازم مع الوباء الذى يحصد فى أرواح المواطنين 
واألطقم الطبية بشكل كبير، وذلك بناء على تقرير 
الــــBBC  الــذى كشف ان الوفيات الــزيــادة فى 3 
شهور مايو ويونيو ويوليو بلغت نحو 60 ألف وفاة 
بمعنى أن الوفيات لدينا تساوى تقريبا كل وفيات 

دول مثل انجلترا وايطاليا فى كل فترة الوباء. 
ولفتت إلى ان استمرار اى نوع من القوافل الطبية 
حاليا شىء خارج نطاق المنطق تماما زحمة ونشر 
عدوى وتحميل على األطقم الطبية منوهة إلى ان 
إرسال األطباء للمنازل لمرضى العزل المنزلى ضد 
كل معايير مكافحة العدوى وكالم خطير جدا حتى 
لو تم تنفيذه لمدة اسبوع واحد قبل وضوح فشله 

وإلغائه سيتسبب فى كارثة بشرية. 
تلو  تحذيرا  تطلق  األطباء  نقابة  أن  الى  وأشار 
االخر كمحاولة منا للتنبيه لحجم الخطر المتوقع 

غير  أنها  رأينا  التى  كورونا  مواجهة  اجــراءات  مع 
التى  لألرقام  مواكبة  وغير  كافية  بدرجة  حازمة 
ترتفع باطراد منذرة بمخاطر شديدة على الصحة 
وأرواح المواطنين حتى ال نغرق جميعا فى الطوفان 

فالقادم مرعب.
غير  العالجية  االجــراءات  كل  بإيقاف  وطالبت 
الثدى  وفحص  المرأة  صحة  كحمالت  الضرورية 
إال  االنــتــظــار  قــوائــم  عمليات  وايــقــاف  شابه  ومــا 
خطورة  تأجيله  يسبب  الــذى  والــضــرورى  العاجل 
العبء  لتخفيف  وذلك  المريض  وحياة  على صحة 
للمزيد  الفرصة  اعطاء  ولعدم  المستشفيات  على 
العدوى وسط تزاحم المرضى فى أى  انتشار  من 
اجراء طبى غير ضرورى، حيث ان الخطط المعلنة 
الواضحة الجادة تهدئ بعض الشىء من قلق وفزع 
التى  التخبط  حــالــة  بعكس  وأهاليهم  المرضى 

أخشى أن تقودنا إلى ما ال يحمد عقباه.
عزل  امــاكــن  تخصيص  يجب  »مــيــنــا«:  وقــالــت 
والمدن  الشباب  وبيوت  الفنادق  غير عالجية مثل 
تعانى  ال  التى  االيجابية  الحاالت  لعزل  الجامعية 

على  بسيطة،  اعــراض  من  تعانى  أو  اعــراض  من 
ظروف  من  ادنى  حد  االماكن  هذه  فى  يتوافر  ان 
العبء  لتخفيف  وذلــك  المقبولة  اآلدمية  االقامة 
التى  عن المستشفيات بالنسبة للحاالت البسيطة 

تسمخ  ال  منازلهم  ظــروف  ولكن  لعالج  تحتاج  ال 
بالعزل المنزلى وال يجب أن ننسى ظروف األغلبية 
المريض  نطالب  أن  يصعب  حيث  المواطنين،  من 
بإيجاد غرفة مستقلة بحمام أو حتى غرفة مستقلة 
ولذلك فهناك خطر عال أن تتحول حاالت العزل 

المنزلى لحاالت نقل للعدوى لباقى أفراد األسرة.
العجز  مع  أنه  واضحا  يكون  أن  يجب  وتابعت: 
االمكانيات  العديد من  منه حاليا فى  نعانى  الذى 
االطقم  فى  العجز  هو  واالخطر  األفــدح  فالعجز 
أن  بالفعل، لذلك يجب  تتهاوى حالًيا  التى  الطبية 
السبل  بكل  الطبية  أطقمنا  على  الحفاظ  نحاول 
بشكل  الشخصية  الحماية  وسائل  توفير  ويجب 
الكمامات  توفير  ان  نتذكر  أن  يجب  كما  حقيقى 
فهو  مكلفا  كــان  مهما  شابه  ومــا  الواقية  والــبــدل 
أقل كلفة بكثير من فقدنا أطقمنا الطبية فى هذا 
لكل   PCR فحوص  توفير  ويجب  الــحــرج  الــوقــت 
دون  كافية  حماية  بدون  ايجابية  حالة  خالط  من 
اشتراط ظهور أعراض مرضية وكل من تظهر عليه 

اى اعراض مرضية.
خطير 

نقابة  عضو  الــدســاوى،  فاطمة  علقت  بينما 
مــدروس وخطير،  القرار غير  بــأن هــذا  األطــبــاء، 
خطير  اثر  له  يكون  سوف  تنفيذه  تم  لو  وبالفعل 
فى زيادة نشر العدوى، مشيرة إلى ان هذا القرار 
جاء لتخدير الناس وطمأنتهم لكى ال يتهموا وزارة 
تطبيقه  تم  لو  القرار  ان  حيث  باالهمال،  الصحة 
على ارض الواقع فنحن بحاجة الى ثالثة أضعاف 

عدد األطباء الموجودين بالفعل. 
تــكــون عــبــارة عن  الطبية  الــقــوافــل  واضــافــت: 
طابور جمعية، وبذلك سوف ينتشر فيروس كورنا 
قوى  استنفاد  عن  واألطباء فضال  المواطنين  بين 
االطباء الذين من المفترض أن يكون عملهم داخل 
فى  المنازل  على  دايــر  كعب  وليس  المستشفيات 
البشرية  الطاقة  "ايــن  متسائلة:  والنجوع  القرى 
ومــبــادرات  قوافل  تستوعب  وتمريض  اطباء  من 
المنزلى؟!  العزل  مرضى  ومتابعة  ومستشفيات 
األطقم الطبية أصبحت كبش فداء بهذه القرارات، 
موت  بعد  تهدئة  جــاء  الــقــرار  هــذا  ان  إلــى  الفتة 
من  وغيرها  الحسينية  مستشفى  فــى  المرضى 

المستشفيات ونقص األكسحين. 
ــقــوافــل  ــداًل مـــن الـــمـــبـــادرات وال ــ ــرحــت ب ــت واق
والتصريحات التى ال تجدى نفعا يجب تنظيم لجان 
داخل كل مدينة ومحافظة لمتابعة العزل المنزلى 
اكسجين  قياس  وجهاز  اكسجين  اسطوانة  وتوفير 
الدم ومتابعة اللجان عن طريق طبيب ومعه فريق 
من المتطوعين للمتابعة ألن المعزولين فى المنازل 

أعدادهم كبيرة ويحتاجون للمتابعة. 
المنشاوى  احــمــد  ــد  أك متصل،  صعيد  وعــلــى 
عضو نقابة األطباء انه فى دول الخليج يوجد فى 
المنزلية  للرعاية  اقسام  الرئيسيه  المستشفيات 
من   2 عــدد  ومعهم  بــاالســاس  تمريض  من  تتكون 

األطباء.
تقييم  القسم  مهمة  أن  إلــى  المنشاوى  ولفت 
المنزليه  للزيارات  ومتابعة  الخروج  قبل  الحالة 

والمرضى، وهذا يوفر أسرة فى المستشفيات 
فى  التمريض  لطلبة  ُتدرس  المنزلية  فالرعاية 

مصر ولكن غير مطبقة بشكل عملى.
الدكتورة  قرار  من  المقصود  لو  أنه  إلى  وأشار 
متفرغ  فريق  يوجد  انه  الصحة  وزيــرة  زايــد  هالة 
وهذا عمله يكون جيًدا ولكن زيارة األطباء للمنازل 
مجرد تصريحات اعالمية للطبطبة على المرضى 

وغير قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

كشف عدد من الصيادين ببحيرة المنزلة أن الثروة السمكية 
تتعرض إلبادة جماعية من خالل إقدام بعض الصيادين على 
صيد األسماك صعًقا بالكهرباء لصيد أكبر كمية ممكنة بأقل 
وقت، مؤكدين ان الصيد الجائر جريمة بحق الثروة السمكية 
مطالبين بإجراءات رادعة لمرتكبى هذه الجريمة حفاظا على 
التى  بها  المسموح  الصيد  أساليب  ولترسيخ  السمكية  الثروة 
عناقيد  على  تقضى  أو  التكاثر  فترة  فى  األسماك  تــؤذى  ال 
او  الحكومة  قبل  من  رقابة  يوجد  ال  أنه  إلى  الفتين  بيضها، 
شرطة المسطحات المائية وال توجد قوانين صارمة لمحاسبة 

المخالفين. 
ببحيرة  الصيادين  شيخ  رجــب  زكــريــا  السيد  اكــد  بــدايــة 
المنزلة ان نهر النيل من النعم التى أنعم الله بها علينا ويمنحنا 
ثروة سمكية هائلة نأكل منها ويسترزق منها الصيادون، وهذا 
الجائر  الصيد  بسبب  قلت  وأسماكه  ملوًثا  أصبح  االن  النيل 
وغير الشرعى، مشيرا الى ضرورة ان تقوم الحكومة بإنشاء 
قانون لحماية النيل والثروة السمكية من اجل حمايه الزريعة 
العقوبة  وتغليظ  الجائر  الصيد  مــن  الصغيرة  واالســمــاك 
بالسجن والغرامة على كل من يصطاد بالكهرباء او بالتويتا او 

بالغزل الضيق او بالكتاميات.
على  للحفاظ  البطاريخ  فترة  الصيد  منع  يجب  وأضــاف: 
عمل  ضــرورة  على  مشددا  األسماك،  تكاثر  وضمان  الزريعة 
يتم  رخصة  لديه  ليس  من  وكل  الصيد  مراكب  على  حمالت 
مصادرة مركبه ودفع غرامة وضرورة انشاء خط ساخن لإلبالغ 
عن الصيادين الذين يقومون بالصيد بالكهرباء ليال، حيث إن 
حكم الصيد بالكهرباء محرم شرعا، ومن جهة القانون مخالف 
لضبط  المسطحات  قبل  من  ليلية  دوريــات  عمل  يجب  لــذا 
هؤالء الصيادين وخاصة فى قرية الشيخ عبادة حيث زاد عدد 

الصيادين بالكهرباء واصبحت سبوبه لكل عاطل.
القصير،  مرزوق  السيد  الدكتور  من  كل  الى  رسالة  ووجه 
السيد،  خالد  والدكتور  األراضــى،  واستصالح  الزراعة  وزير 
رئيس الهيئة المصرية العامة لتنمية الثروة السمكية، ومدير 
المنزلة  "بحيرة  قائال:  والبيئة  المائية  المسطحات  شرطة 
تجرى بها أعمال تطهير وتطوير لرفع كفاءتها وزيادة إنتاجها 
بتكاليف باهظة تقدر بالمليارات، وهذه األعمال بدأت تظهر 
ودخول  األسماك  إنتاج  زيــادة  فى  وتتمثل  اإليجابية  نتائجها 
أسماك كانت هجرت البحيرة لعشرات السنين بسبب التلوث.

لكن كل ذلك لم يقابل بالمحافظة عليه بل حدث العكس 
تماما، حيث انتشرت بالبحيرة عدة حرف لم تكن موجودة من 
قبل، وأسوأ هذه الحرف الصيد بالكهرباء والصيد بالمبيدات 

السامة والصيد بحرفة الجر.
السمكى  المخزون  على  تقضى  الــحــرف  هــذه  وأضـــاف: 
التى صرفت على تطهير  المليارات  تكون  وبالتالى  بالبحيرة، 
وتطوير البحيرة ذهبت هباء ولم تحقق الهدف الذى صرفت 
والبيئة  المائية  المسطحات  تقوم شرطة  أن  نريد  أجله.  من 
بمجهود أكبر وضبط كل من يصطاد بحرف مخالفة تتسبب 
هيئة  رجــال  مطالبا  بالبحيرة  السمكى  المخزون  تدمير  فى 
جميع  فى  الصيادين  مع  اجتماعات  بعقد  السمكية  الثروة 
القرى المنتشرة على شواطئ البحيرة وتوجيه النصيحة لهم 
يقوم  من  كل  عن  واإلبــالغ  البحيرة  على  بالحفاظ  وتكليفهم 
المتضررين من تدمير  بالصيد بطرق مخالفة ألنهم هم أول 
المخزون السمكى بالبحيرة وأن واجبهم الحفاظ عليه ألن هذا 

سيعود عليهم بالخير والصيد والوفير.
وناشد شيخ الصيادين أجهزة اإلعالم الحكومية بث برامج 
توعية للصيادين وحثهم على الحفاظ على المسطحات المائية 
وعدم تلويثها واإلبالغ عن كل من يعمل بحرف الصيد الجائر 
والنسايمة  والجمالية  الشبول  قــرى  من  كل  فى  والمخالف 
والمطرية وبحر الميدان بمثلث الديبة؛ ألن ذلك سيعود على 

الجميع بالنفع والزيادة.
بحيرة  أحد صيادى  العال  عبد  رمضان  بالرأى  معه  يتفق 
المنزلة مؤكدا انه بالرغم من حرفة الصيد بالجر رقم واحد 
الصيد  حــرف  من  تعتبر  الوقت  نفس  فى  لكنها  اإلنتاج  فى 
المصرية  البحيرات  إلى  الحرفة  هذه  انتقلت  وقد  الجائر، 
بيوت  وتهدم  البحيرات  فى  السمكى  المخزون  وتدمر  بكثرة 

األسماك.
المطرية  كانت هناك حملة فى  فترة  منذ  أنه  الى  وأشــار 
بالدقهلية اسفرت عن ضبط كمية 500 كيلو اسماك ما يعادل 
نصف طن غير مسموح باصطيادها لصغر حجمها الشديد، 
الواقعة  حيال  الالزمة  القانونية  اإلجــراءات  كافة  اتخاذ  وتم 
وتم المرور على باقى منافذ بيع األسماك الموجودة مطالبا 
وتفعيل  المخالف  الصيد  عن  المسئولين  محاسبة  بضرورة 
الدور الرقابى للدولة فى مواجهة الممارسات المخالفة التى 

تدمر البحيرة.
وعلى صعيد متصل أكد نادر محيى احد المهتمين بمجال 
ا فى  الصيد فى بحيرة المنزلة انه يتم الصيد بالكهرباء يومّيً
إسكندرية  بمصرف  وأيضا  المنزلة  بحيرة  فى  النهار  وضح 
لحماية  الواقع  أرض  على  حمالت  نرى  أن  نتمنى  الجمالية 
والحفاظ على األمن القومى والثروة السمكية والثروة البشرية 

فى مصر.

منى مينا: قرار خطأ وخطير على األطباء ويتسبب 
فى نقل السالالت املختلفة للفيروس من أسرة ألخرى

األطباء غاضبون من »قوافل« العزل املنزلى

فاطمة الدساوى: القرار 
جاء لتخدير املواطنني 
وال ميكن تطبيقه على 

أرض الواقع 

أحمد املنشاوى: الرعاية 
املنزلية تُدرَّس لطلبة 

التمريض فى مصر ولكن 
غير مطبقة بشكل عملى

مرفت قدرى N
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التى  الخليجية  ــعــا  ال قــمــة  تــأكــيــد  ــرغــم  ب
األسبوع  السعودية  العربية  المملكة  استضافتها 
الخليجى  التضامن  تعزيز  الماضى على ضرورة 
واالستقرار  األمن  تحقيق  على  والعمل  والعربى 
والعربى  الدولى  الترحيب  ورغم  الخليج،  لدول 
سعت  خليجية  مصالحة  من  القمة  شهدته  بما 
لــرأب  والــســعــوديــة  الــكــويــت  مــن  كــل  لتحقيقها 
الصدع بين قطر ودول الرباعى العربى المناهض 
لإلرهاب "السعودية واإلمارات والبحرين ومصر" 
عبر  ســواء  تتوقف  لم  قطر  استفزازات  ان  اال 
او  والصراعات  للفتن  المؤججة  الجزيرة  قناتها 
لجارتها  المستمرة  الدوحة  استفزازات  خــال 
البحرين والتى تصاعدت حدتها مؤخرا وتجددت 
البحرينى  األجــســام  كمال  بطل  قطر  بتوقيف 

سامى الحداد أثناء رحلة صيد بحرية.
تأتى ضمن  الواقعة  ان هذه  مراقبون  واعتبر 
الحملة الممنهجة التى تشنها قطر ضد البحارة 
الصلح  التفاقية  واضًحا  واختراًقا  البحرينيين، 

الخليجية التى أبرمت فى قمة العا الخليجية.
نددت  قد  البحرينية  الداخلية  وزارة  كانت 
قوانين  قطر  بانتهاك  العا  قمة  انعقاد  قبل 
من  الدولى  القانون  ومبادئ  الدولية  الشرعية 
الصيادين  ضد  االستفزازية  الممارسات  خال 

البحرينيين.
لدول  التعاون  دول مجلس  قــادة  قمة  وأكــدت 
واألربعين،  الحادية  دورتها  فى  العربية  الخليج 
على  صــبــاح"،  والشيخ  قــابــوس  السلطان  "قمة 
التى  ــاون،  ــع ــت ال لمجلس  الــســامــيــة  ــداف  ــ األهـ
التعاون  بتحقيق  األساسى،  النظام  عليها  نص 
والترابط والتكامل بين دول المجلس فى جميع 
دورها  وتعزيز  وحدتها،  إلى  وصــواًل  المجاالت، 
اقتصادية  كمجموعة  والعمل  والدولى،  اإلقليمى 

األمن  تحقيق  فى  للمساهمة  واحــدة  وسياسية 
والسام واالستقرار والرخاء فى المنطقة.

مصر  جمهورية  توقيع  ان  البيان:  فى  وجــاء 
العاقات  توثيق  يؤكد  الُعا،  بيان  على  العربية 
ــربــط مــصــر الــشــقــيــقــة بــدول  ــتــى ت األخـــويـــة ال
ــا مــمــا نــص عــلــيــه الــنــظــام  ــطــاًق الــمــجــلــس، ان
بين  والتكامل  والتعاون  التنسيق  بأن  األساسى 
دول المجلس إنما يخدم األهداف السامية لألمة 

العربية.

السعودى،  الخارجية  ــر  وزي أعلن  جهته  مــن 
فيصل بن فرحان، عن توصل قادة دول مجلس 
التعاون ومصر خال قمة العا إلى اتفاق حول 
العاقات  وعــودة  الخليج"،  "أزمــة  صفحة  طى 
الدبلوماسية بين السعودية واإلمارات والبحرين 
بشكل  أخــرى  جهة  من  وقطر  جهة  من  ومصر 

كامل.
متطلبات  استكمال  ضرورة  القمة  اكدت  كما 
المشتركة،  الخليجية  والسوق  الجمركى  االتحاد 
فى  بما  الكاملة،  االقتصادية  المواطنة  وتحقيق 
ذلك منح مواطنى دول المجلس الحرية فى العمل 
التعليم  تلقى  فى  والمساواة  واالستثمار  والتنقل 
الحديد  سكة  شبكة  وبناء  الصحية،  والرعاية 
والمائى،  الغذائى  األمــن  ومنظومة  الخليجية، 
وتشجيع المشاريع المشتركة، وتوطين االستثمار 
بين  االستراتيجية  الشراكات  وتطوير  الخليجى، 
مجلس التعاون والدول والمجموعات والمنظمات 
اإلقليمية والدولية بما يخدم المصالح المشتركة.
واندلعت األزمة مع قطر فى يونيو عام 2017، 
وأسفرت عن قطع السعودية واإلمارات والبحرين 
ومصر عاقاتها الدبلوماسية مع قطر، على اثر 
فى  والتدخل  اإلرهـــاب  وتمويلها  الــدوحــة  دعــم 

الشئون الداخلية للدول األربع.

ذكرت مجلة ”فورين بوليسى" األمريكية أن 
التى يريد جو بايدن اإلقدام عليها  الخطوة 
النووى  االتفاق  إلى  أخــرى  مرة  باالنضمام 
اإلطاق،  على  منطق  أى  تحمل  ال  اإليرانى 
جانب  من  التوترات  تصعيد  أن  يبدو  حيث 
ابتزازا،  بوصفه  السابقة  الفترة  فى  طهران 
عن  التخلى  على  بــايــدن  إجــبــار  يستهدف 

العقوبات.
أن  لها،  تقرير  فى  الصحيفة،  وأضافت 
إيران قررت تصعيد التوترات مع الغرب من 
اليورانيوم  إنتاج  على  عانية  التأكيد  خال 
األرض،  تحت  نووية  منشأة  فى  المخصب 
ــاء عــلــى نــاقــلــة الــنــفــط الــكــوريــة  ــي واالســت

الجنوبية، التى كانت تعبر مضيق هرمز.
الــهــدف مــن هذا  أنــه يبدو أن  وأضــافــت 
التصعيد هو وضع إدارة الرئيس بايدن تحت 
إلى  أخــرى  مــرة  لانضمام  إضافى  ضغط 
الموقع عام 2015،  النووى اإليرانى  االتفاق 

وهى الخطوة التى ستمنح متنفسا اقتصاديا 
من  يعانى  الـــذى  ــى  ــران اإلي للنظام  واســعــا 
ضغوط اقتصادية كبيرة، لكن إذا كان بايدن 
النووى، فإنه بذلك  أمام االبتزاز  سيستسلم 
ضد  النفوذ  عناصر  أهم  عن  يتخلى  سوف 

إيران، ولن يحقق أبدا ما يهدف إليه للوصول 
إلى اتفاق أفضل ومستمر لفترة طويلة.

ورأت المجلة أن هناك مشكلة كبيرة تواجه 
مع  المرتقب  التفاوضى  مساره  فى  بايدن 
إيران، تتمثل فى أنه فور انضمامه مرة أخرى 

إلى االتفاق النووى، فإنه يتعين على واشنطن 
رفع معظم العقوبات المفروضة على طهران، 
وسوف يتبخر النفوذ االقتصادى الذى ورثه 
بايدن عن ترامب فى اللحظة التى سيتم فيها 

تخفيف العقوبات.
تراجع  قائلة  تقريرها  المجلة  واختتمت 
تهديدات  مواجهة  فى  العقوبات  عن  بايدن 
وطــرد  التخصيب  أنشطة  بتوسيع  إيـــران 
نووية  مفاعات  وبناء  الدوليين  المفتشين 
إضافية، سوف يكون بمثابة رسالة واضحة 
يستطيع فرض  لن  بايدن  بأن  المالى،  إلى 
ربما  طهران  أن  من  خوًفا  مجددا  عقوبات 

تقوم بتوسيع أنشطتها النووية.

إخفاق جديد لجهود حل أزمة سد النهضة وصل بالمفاوضات 
كبير  فشل  كشف  كما  نتائج  أية  تحقيق  دون  مسدود  نفق  إلى 
لجنوب إفريقيا الرئيس الحالى لاتحاد اإلفريقى فى الوساطة 
من اجل التوصل لحل لتلك األزمة التى تراوغ فيها اثيوبيا من 

جانب ويتغير فيها موقف السودان من جانب آخر.
وهو ما كشفه االجتماع السداسى األخير لوزراء الخارجية 
خارجية  وزيــرة  برئاسة  وإثيوبيا  والــســودان  مصر  فى  والمياه 
جنوب إفريقيا، والذى شارك فيه سامح شكرى وزير الخارجية 
والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، حيث 
اعلنت الخارجية انه أخفق فى تحقيق أى تقدم بسبب خافات 
ذات  اإلجرائية  والجوانب  المفاوضات  استئناف  كيفية  حول 

الصلة بإدارة العملية التفاوضية.
على  االجتماع  خــال  أكــدت  مصر  أن  الخارجية  وذكـــرت 
أجل  من  وفعالة  جــادة  مفاوضات  فى  لانخراط  استعدادها 
حول   ملزم  قانونى  اتفاق  إلى  ممكن  وقت  أســرع  فى  التوصل 
لمقررات  تنفيًذا  وذلــك  النهضة،  ســد  وتشغيل  مــلء  قــواعــد 
على  عقدت  التى  اإلفريقى  االتــحــاد  مكتب  هيئة  اجتماعات 
مستوى القمة خال األشهر الماضية للتشاور حول قضية سد 
النهضة، وبما يحقق المصالح المشتركة للدول الثاث ويحفظ 

ويؤمن حقوق مصر ومصالحها المائية.
خافات  بسبب  تقدم  أى  تحقيق  فى  االجتماع  أخفق  وقد 
ذات  اإلجرائية  والجوانب  المفاوضات  استئناف  كيفية  حول 
الصلة بإدارة العملية التفاوضية، حيث تمسك السودان بضرورة 
اإلفريقى  االتحاد  مفوضية  قبل  من  الُمعينين  الخبراء  تكليف 
بطرح حلول للقضايا الخافية وبلورة اتفاق سد النهضة، وهو 
الطرح الذى تحفظت عليه كل من مصر وإثيوبيا، وذلك تأكيًدا 
على ملكية الدول الثاث للعملية التفاوضية وللحفاظ على حقها 
النهضة،  وتشغيل سد  ملء  اتفاق  وأحكام  فى صياغة نصوص 
خاصة أن خبراء االتحاد اإلفريقى ليسوا من المتخصصين فى 
المجاالت الفنية والهندسية ذات الصلة بإدارة الموارد المائية 

وتشغيل السدود.
بصفة  إفريقيا،  جنوب  خارجية  وزيــرة  أعربت  جانبها،  من 
اإلفريقى،  لاتحاد  التنفيذى  للمجلس  الحالى  الرئيس  بادها 
المفاوضات،  فى  المأمول  االختراق  تحقيق  لعدم  أسفها  عن 
وذكرت أنها سوف ترفع تقريًرا إلى الرئيس "سيريل رامافوزا" 
المباحثات  شهدته  ما  حــول  إفريقيا  جنوب  جمهورية  رئيس 
اتخاذها  يمكن  التى  ــراءات  اإلجـ فى  للنظر  وذلــك  ونتائجها، 

للتعامل مع هذه القضية فى الفترة المقبلة.
باتت  وأالعيبها  اثيوبيا  مراوغات  ان  نجد  اخــرى  جهة  من 
مفضوحة بشكل كبير، ففى الوقت الذى تواصل مفاوضاتها مع 
مصر والسودان، اعلنت عن تدشين سد جديد بعد ان اعلنت 
ينسف  ما  النهضة، وهو  مؤخرا عن ملء حوالى 78% من سد 
مسار التفاوض، حيث اعلن وزير المياه والطاقة والرى االثيوبى، 
وضع  عن  تشاغر،  أغانجه  أمهرة،  إقليم  ورئيس  بقلى،  سلشى 

حجر األساس لسد "أجما شاشا" الجديد.
ويقع سد "أجما شاشا" فى منطقة شمال شوا بإقليم أمهرة، 
ويصل ارتفاعه إلى 45.5 متر، بطول 371 مترا، ومن المقرر 
استكمال بناء السد فى ثاث سنوات، بتكلفة تقدر بـ125 مليون 

دوالر.
التفاوض  على  حرصها  مصر  فيه  تؤكد  الــذى  الوقت  وفى 
ر  عبَّ النيل  نهر  مياه  الجميع فى  يراعى مصالح  وصواًل التفاق 
التى  الفيضانات  كارثة  تكرار  من  مخاوفه  عن  ايضا  السودان 

ألحقت ضررا كبيرا بباده العام الماضى.
بعث  رسالة  فى  عباس،  ياسر  السودانى  الــرى  وزيــر  وأكــد 
الحالية  الـــدورة  رئيسة  إفريقيا،  لجنوب  التعاون  لــوزيــرة  بها 
المضى  يتحمل  وال  يحتمل  ال  السودان  أن  اإلفريقى،  لاتحاد 
فى مفاوضات ال نهاية لها وال تنتهى بنتائج وحلول ذات قيمة، 
لطاولة  الــعــودة  فــى  إليها  يستند  التى  األرضــيــة  أن  موضحا 
المفاوضات هى حدوث تغيير فى منهجية التفاوض التى طالب 
بها عبر إعطاء دور لخبراء االتحاد اإلفريقى والتى تجلت فى 

المذكرة التفاهمية التى أعدت من قبلهم.
وأضاف الوزير السودانى، فى تصريحات له، أن المجتمعين 
اتفقوا على عقد اجتماعات ثنائية اختيارية بين الخبراء، وكل 
من الدول الثاث على حدة لمناقشة وتحديد نقاط االختاف، 
تحضيًرا لمسودة ثانية لاتفاق، مشيرا إلى أن باده تقدمت فى 
الثالث من يناير بطلب لترتيب اجتماع ثنائى مع خبراء االتحاد 
اتفق على  الذى  الثاثى  الــوزارى  اإلفريقى تحضيرا لاجتماع 
التفاوض  لكنها فوجئت بداًل من ذلك بدعوة الستئناف  عقده، 

الثاثى مما يؤدى لتوسيع شقة الخاف بين األطراف.
وعبر ياسر عباس عن مخاوف جدية لدى باده من تكرار 
الملء  بعد  يوليو  فى  الباد  اجتاحت  التى  الفيضانات  كارثة 
األولى لسد النهضة إذا ما مضت إثيوبيا فى خططها الرامية 
للبدء فى المرحلة الثانية لملء بحيرة السد خال فترة الخريف 
المقبل والبالغة 13.5 مليار متر مكعب والمقرر أن تبدأ فى مايو 
وتنتهى فى أكتوبر دون إخطار مسبق ودون توقيع اتفاق أو تبادل 

للمعلومات مع خزان الروصيرص.
ملء  من  الثانية  المرحلة  أن  على  السودانى  الوزير  وشــدد 
ولحياة  الروصيرص  لسد  مباشًرا  تهديًدا  تعتبر  النهضة  سد 

القاطنين على ضفاف النيل.
اكد خال  الرى، قد  وزير  الدكتور محمد عبدالعاطى،  كان 
إزاء  الــراهــن  الموقف  األمريكى  الخزانة  وزيــر  مع  مباحثات 
مصر  ورغبة  اإلثيوبى،  النهضة  بسد  الخاصة  المفاوضات 
ثوابت  على  التأكيد  مع  المفاوضات،  استكمال  فى  الواضحة 
مصر فى حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع فى أى 
اتفاق حول سد النهضة، والتأكيد على السعى للتوصل التفاق 
فى  الــدول  جميع  طموحات  يلبى  للجميع  وملزم  عادل  قانونى 

التنمية.
فى  النهضة  أزمة سد  تعثر  من  استراتيجيون  خبراء  وحذر 
ظل مفاوضات مصيرها الفشل، فيما عولت مصادر على دولة 
الكونغو التى ستتولى رئاسة االتحاد االفريقى فى فبراير المقبل 

إلمكانية الدفع قدًما بمسار هذه المفاوضات. 
للمركز  العام  المدير  نائب  إبراهيم،  محمد  اللواء  ويقول 
من  يعد  لم  إنــه  االستراتيجية،  ــدراســات  وال للفكر  المصرى 
المستغرب أن نجد أن مفاوضات سد النهضة التى استغرقت 
استئنافها مؤخًرا،  رغم  نتائج  أية  إلى  لم تصل  سنوات عديدة 
عدم  بشأن  األطــراف  بعض  تسوقها  التى  المبررات  وأصبحت 
وغير  واهــيــة  مــبــررات  اآلن  حتى  مقبولة  حلول  إلــى  التوصل 
التى  المشكلة  هــذه  إنهاء  فى  تساعد  أن  يمكن  وال  منطقية، 
وحيويتها  عمقها  إدراك  عن  بعيًدا  الدولى  المجتمع  يــزال  ال 

وخطورتها، سواء عن عمد أو عن غير ذلك.
وأضاف: "وبعيًدا عن التعرض لموقف السودان فمن الواضح 
والتمسك  والمراوغة  التشدد  أسلوب  تنتهج  تزال  ال  إثيوبيا  أن 
بنفس المواقف القديمة والمتكررة، بل انتقلت أديس أبابا إلى 
من  حدودها  تجاوزت  ثم  مصر،  على  المسئولية  إلقاء  مرحلة 
الداخلية، مما تطلب استدعاء  التدخل فى شئون مصر  خال 
وزارة الخارجية المصرية السفير اإلثيوبى فى القاهرة لاحتجاج 
على التصريحات غير المسئولة التى أدلى بها المتحدث باسم 

الخارجية اإلثيوبية دينا مفتى مؤخًرا".

إثيوبيا خال  التى شهدتها  األحداث  "بالرغم من  أنه  وتابع 
األسابيع األخيرة، خاصة تطورات الوضع فى إقليم تيجراى؛ إال 
أن القادة اإلثيوبيين كانوا حريصين على تأكيد أن هذه األحداث 
لم تؤِدّ إلى أى تأثير سلبى على سير العمل فى بناء سد النهضة، 
بل حاولوا التأكيد أيًضا على أن الملء الثانى للسد سوف يتم 

فى موعده المقرر من قبل، أى ابتداء من شهر يوليو 2021".
قادها  التى  المفاوضات  إن  القول  "يمكن  واستطرد: 
االتــحــاد اإلفــريــقــى منذ عــدة أشــهــر بــشــأن ســد النهضة 
الثاثة  األطراف  مع  التى عقدها  المتتالية  واالجتماعات 
لم تؤِدّ إلى تحريك الموقف المتجمد منذ سنوات.. وفى 
إال  فرصة  أية  تترك  لم  مصر  أن  لوحظ  نفسه  الوقت 
وأكدت فيها القبول بحق إثيوبيا فى التنمية، بشرط أال 
وأن  المصرية،  المائية  والمصالح  الحقوق  على  يؤثر 
كل ما تهدف إليه مصر هو التوصل إلى اتفاق عادل 
للدول  المشتركة  المصالح  يحقق  ومــتــوازن  وملزم 

الثاث".
حتى  دالئــل  أيــة  توجد  ال  أنــه  إبراهيم  واعتبر 
اآلن على إمكانية أن ينجح االتحاد اإلفريقى فى 
التوصل إلى تسوية مقبولة لهذه األزمة، ومن ثّم 
قد تعود القضية مرة أخرى إلى مجلس األمن 
الذى ليس من المتوقع أن يتبنى أى قرار فى 
أخرى  مرة  األمــر  ُيحيل  قد  بل  الشأن،  هذا 
أنه  الــواضــح  مــن  ــذى  ال اإلفريقى  لاتحاد 

ليست لديه إمكانية لحل هذه األزمة.
أمام  ليس هناك مجال  أنــه  إلــى  ونــوه 
مصر سوى مزيد من التنسيق الثنائى مع 
الجماعى  والتنسيق  جهة،  من  السودان 
مع دول وأطراف أخرى من جهة ثانية 
للقبول  إثيوبيا  على  الضغط  أجل  من 

باتفاق ملزم وعادل لجميع األطراف.

أحمد ياسر N

مصر تطالب باتفاق ملزم.. وحتفظات على موقف السودان

خبراء: إثيوبيا تضيع الوقت مللء السد.. ومصر لن تفرط فى حقوقها املائية!

جرائم احلوثيني تهدد الهوية اليمنية
بعد إحيائهم ذكرى سليمانى

تتواصل جرائم الحوثيين فى اليمن وسط صمت 
ألبناء  الوطنية  الهوية  يهدد  اصبح  ــى  ودول عربى 
فى  اطماعها  لتحقيق  طهران  بدعم  وذلــك  اليمن 

اليمن وتهديد أمن واستقرار المنطقة برمتها.
احتفالية  الحوثى  ميليشيات  أقامت  ان  فبعد 
سليمانى،  قاسم  لمصرع  األولى،  السنوية  الذكرى 
بضربة  قتل  الــذى  العسكريين،  ــران  إي قــادة  أبــرز 
وتعمدت  الماضى،  يناير  فى  العراق  فى  أمريكية 
ميليشيا الحوثى إقامة الفعالية داخل جامع الصالح 
صالح(  عبدالله  على  الراحل  الرئيس  إلى  )نسبة 
نشر صحفى  على  أيــام  بعد  وذلــك  وسط صنعاء، 
وجه  من  هو  "سليمانى"  أن  تؤكد  معلومات  إيرانى 

بتصفية "صالح" فى ديسمبر 2017م.
وقامت ميليشيا الحوثى بتنظيم فعالية افتتحتها 
الوطنى  النشيد  من  بدال  اإليرانية  الثورة  بنشيد 

اليمنى.
معمر  اليمنى،  اإلعــام  وزيــر  حــّذر  ذلــك  وازاء 
ــن الــتــبــعــات الــخــطــيــرة لــمــمــارســات  اإلريـــانـــى، م
تحت  الــواقــعــة  والمناطق  صنعاء  فــى  الميليشيا 

سيطرتها.
وطالب اإلريانى المجتمع الدولى بمغادرة مربع 
واألخاقية  القانونية  بمسئولياته  والقيام  الصمت 

فى وقف العدوان اإليرانى السافر على اليمن 
والذى خلف مأساة إنسانية هى األكبر فى 

التاريخ.
كما طالب بإدراك التبعات الخطيرة 
حسم  وتأخير  اليمن  هوية  الستاب 
األمــن  على  الــدولــة  استعادة  معركة 
فى  والسلم  واألمــن  العربى  القومى 
المنطقة، مشدًدا على ضرورة الوقوف 
الجاد مع اليمن الذى يخوض معركة 
للمشروع  الــتــصــدى  ــى  ف تــاريــخــيــة 

التوسعى اإليرانى.
الحوثى  ميليشيات  كــانــت 

قـــد أقـــدمـــت عــلــى تــحــويــل 
والعلوم  التربية  كلية 

ــة فى  ــي ــســان اإلن
ــة  ــظـ ــافـ ــحـ مـ

ــوف  ــ ــجـ ــ الـ
ثكنة  ــى  إل

جانب  إلــى  العسكرية  لعملياتها  ومقر  عسكرية 
استخدام قاعات الدرس مخازن أسلحة.

وأكدت مصادر حقوقية وأخرى محلية فى مدينة 
الحزم، عاصمة المحافظة، أن الميليشيات أغلقت 
وحولتها  بالمدينة،  اإلنسانية  والعلوم  التربية  كلية 
العسكرية  ألنشطتها  ومركز  عسكرية  ثكنة  إلــى 

والتحريضية.
واإلعـــام  الــحــقــوق  لجنة  ــت  ــ أدان جهتها  مــن 
التربية  كلية  بتحويل  الحوثيين  "قيام  بالمحافظة 
إلى مكان لتنفيذ أنشطة عنصرية بعد إغاقها أمام 

الطاب وجعلها ثكنة عسكرية."
وفيما اعتبرت اللجنة ما قامت به الميليشيات 
الــحــوثــيــة تــحــدًيــا ســافــًرا لــألعــراف والــمــواثــيــق 
المنظمات  كافة  دعت  اإلنسانية،  والقيم  الدولية 
على  والضغط  الجرائم  هــذه  مثل  استنكار  إلــى 
كافة  ــادة  وإعـ الكلية  مــن  إلخراجها  الميليشيات 

محتوياتها وتحييد مؤسسات التعليم عن الصراع.
الميليشيات  تحويل  مــع  بالتزامن  ذلــك  يأتى 
جامعتى الحديدة وإب إلى معارض لصور قتاها، 
واستخدامهما منبرين عدائيين فى تجنيد المقاتلين 
من طاب الجامعات والزج بهم فى محارق الموت 

بمختلف جبهات القتال.
كما قالت مصادر يمنية إن الحوثيين 
الماضية  ــام  ــ األي خـــال  افــتــتــحــوا 
بجامعة  لقتاهم  صور  معرض 
ــى ظــل اســتــيــاء واســع  إب، ف
ــة  ــي ــطــاب ــى األوســــــــاط ال ــ ف

واألكاديمية.
الحوثى  وقامت ميليشيات 
فى  القاعات  أسماء  بتغيير 
أسماء  ــى  إل عــمــران  جامعة 
وغيرت  قتلوا.  الذين  قادتها 
قــاعــات دراسية  أربــع  أســمــاء 
ــاء 4  ــى الــجــامــعــة إلـــى أســم ف
الصماد  صالح  هم  قتاها  من 
ــد الــــزعــــرور وعــبــد  ــحــم وم
المجيد غولة ومجد الدين 

القطاع.

هالة شيحة
Hal a4shiha@yahoo.com

استفزاز قطر للبحرين يهدد مصاحلة قمة العال

ابتزاز إيران يهدد بايدن

مفاوضات سد النهضة تفضح فشل االحتاد اإلفريقى

أبى أحمدحمدوك السيسى

هالة شيحة  N قاسم سليمانى

عبد الملك الحوثىعبد ربه منصور هادى

تميم بن حمدحمد بن عيسى

حسن روحانىبايدن



09 اقتصاد
www.alnaharegypt.com

العدد: ٦٨٢ ٢0٢1 / 1 / 1٣

بنحو  النقد األجنبى لمصر  ارتفاع احتياطى  المصرى  المركزى  البنك  أعلن 
دوالر  مليار  ليسجل 40.062  الماضى،  ديسمبر  دوالر خالل شهر  مليون   842

فى  دوالر  مليار   39.221 مقابل 
نوفمبر السابق عليه.

احتياطى  ارتفع  يكون  وبذلك 
بأعلى  المصرى  األجنبى  النقد 

وتيرة له منذ يونيو 2020.
الــنــقــد  ــاطــى  ــي احــت أن  يـــذكـــر 
أعلى  إلــى  وصــل  لمصر  األجنبى 
فبراير  فى  اإلطــالق  على  مستوى 
مليار   45.510 عــنــد  الــمــاضــى 
خــالل  ــراجــع  ــت ي أن  قــبــل  دوالر، 
فيروس  أزمــة  من  ــى  األول األشهر 
فيروس  بتداعيات  كورونا مدفوًعا 

كورونا وموجة نزوح لالستثمارات األجنبية من األسواق الناشئة ومنها مصر.
األسبوع  فى  مبدئى  بشكل  األجنبى  النقد  احتياطى  عن  المركزى  ويكشف 
األول من كل شهر، وهو أحد المؤشرات المهمة التى تعبر عن وضع التعامالت 
الخارجية لالقتصاد، ومدى قدرة الدولة على تغطية التزاماتها فيما يتعلق بخدمة 

الدين الخارجى وتلبية المدفوعات المختلفة عن الواردات.

N هالة عبد اللطيف

واصلت القروض المشتركة فى البنك األهلى المصرى تحقيق نتائج متميزة 
مؤسسة  أعدته  الــذى  التقييم  نتائج  تؤكده  ما  هــذا  ودولــيــا،  محليا  وإنــجــازات 
 2020 عام  خالل  المشتركة  بالقروض  الخاصة  القائمة  عن  العالمية  بلومبرج 
بنك  كأفضل  األول  المركز  على  المصرى  األهلى  البنك  أظهرت حصول  والتى 
فى السوق المصرفية المصرية عن قيامه باألدوار المختلفة وهى وكيل التمويل 
البنك  أداء  للقروض المشتركة وذلك بعد رصد حصاد  ومرتب رئيسى ومسوق 

طوال العام.
األول  المركز  على  المصرى  األهلى  البنك  أيضا حصول  النتائج  تظهر  كما 
على مستوى قارة إفريقيا ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا عن القروض 
المشتركة التى قام البنك فيها بدور مرتب رئيسى ومسوق للقروض المشتركة 
وعلى المركز الثانى كوكيل للتمويل فى قارة إفريقيا وفى منطقة الشرق االوسط 

العديد  بعد  وذلك  إفريقيا  وشمال 
دولية، حيث  بنوك ومؤسسات  من 
المصرى  األهلى  البنك  استطاع 
صفقة  وثـــالثـــيـــن  خــمــس  إدارة 
تمويلية خالل العام بقيمة إجمالية 

تخطت 315 مليار جنيه.
وأكـــد هــشــام عــكــاشــة، رئيس 
األهــلــى  الــبــنــك  إدارة  مــجــلــس 
فى  البنك  استمرار  أن  المصرى، 
تحقيق هذا النجاح والحفاظ على 
تلك المكانة الدولية يأتى انعكاسا 

لحرص البنك على دعم االقتصاد القومى من خالل توفير االحتياجات التمويلية 
التى  الحيوية  القطاعات خاصة  االقتصادى فى مختلف  النمو  لتحقيق  الالزمة 
تمس احتياجات المواطنين، وذلك بالرغم من التحديات الكبيرة التى تشهدها 
أهمية  إلى  مشيرا  كورونا،  أزمــة  ظل  فى  الحالية  الفترة  خالل  والعالم  مصر 
صفقات القروض المشتركة ذات الجدارة االئتمانية والجدوى االقتصادية التى 

تساهم فى خلق قيمة مضافة لالقتصاد المصرى ودفع عجلة التنمية.
البشرى  العنصر  تطوير  المتنامية فى  البنك  استراتيجية  وأكد عكاشة على 
والذى يعتبره البنك ثروته الحقيقية، حيث يهتم بوضع وتطوير الخطط التدريبية 
المصرفية  والمنتجات  الخدمات  تقديم  فى  األساليب  أحــدث  على  للعاملين 
البنك  يؤهل  بما  العالم  فى  المتالحق  التطور  تواكب  التى  والمبتكرة  المتنوعة 
لالحتفاظ بمعدالت الثقة والمصداقية التى تؤهله لعقد الشراكات والصفقات مع 
البنوك المحلية والعالمية بحرفية ونجاح، مشيرا إلى أن البنك األهلى المصرى 
دائما ما يلعب دورًا رائًدا فى دعم ومساندة المشروعات القومية التى تهدف لرفع 
والصناعة  النقل  المصرى مثل قطاعات  باالقتصاد  الحيوية  القطاعات  قدرات 
عمل  فرص  لخلق  يؤدى  مما  والمقاوالت  والبتروكيماويات  والبترول  والزراعة 
جديدة فى مختلف األنشطة الداعمة لتلك القطاعات ومن ثم زيادة موارد الدولة 

والمساهمة فى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وأعرب يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك األهلى المصرى، 
عن اعتزاز البنك باستمراره فى الحفاظ على تلك المكانة المتميزة بين البنوك 
الفترة  فى  الصعبة  التحديات  من  بالرغم  وإفريقيا  األوسط  والشرق  فى مصر 
جانب  من  المبذول  للجهد  تتويًجا  يعتبر  النجاح  هذا  أن  إلى  مشيرا  الحالية، 
مكانته  على  الحفاظ  إلى  تهدف  التى  لخططه  واستكمااًل  بالبنك،  المختصين 
الرائدة باعتباره أكبر البنوك العاملة فى مصر، كما يأتى نتيجة لشبكة العالقات 
التى  والعالمية  المحلية  بالبنوك  البنك  تربط  التى  الممتدة  والشراكات  القوية 
تتوافر لديها الثقة فى قدرة البنك األهلى على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى 

بمهنية وحرفية عالية.

ملاذا اشترى البنك املركزى أسهًما بنصف مليار جنيه
فقط بالبورصة من أصل 20 مليار جنيه؟

املركزى: ارتفاع االحتياطى األجنبى 
إلى 40.062 مليار دوالر 

بلومبرج: البنك األهلى األول فى إفريقيا 
والشرق األوسط 

أخبار  بنوك

حالة من الجدل سادت داخل أروقة 
تصريحات  عقب  المصرية  البورصة 
الـــدولـــى فــى تقرير  الــنــقــد  صــنــدوق 
بأن  الــمــصــرى،  لالقتصاد  مراجعته 
البنك المركزى المصرى استخدم 500 
مليون جنيه )32.3 مليون دوالر( لشراء 
أسهم فى بورصة مصر حتى اآلن، من 
أصل 20 مليار جنيه، مخصصة لدعم 
تداعيات  بهدف تخفيف  األسهم  سوق 

جائحة فيروس كورونا.
التساؤالت  تــزايــدت  الــفــور  وعــلــى   
حول لماذا لم يستخدم البنك المركزى 
سوى 500 مليون جنيه فقط أى %2.5 
من الـ20 مليار جنيه المخصصة لدعم 
السوق  أن  يؤكد  هذا  وهل  البورصة؟، 
كانت تتحرك بآليات العرض والطلب؟، 
الدعم  باقى  دخــل  إذ  سيحدث  ومــاذا 
للبورصة المصرية خالل العام الحالى؟

وتعليًقا على ذلك، قال سمير رؤوف، 
الــبــورصــة  إن  الـــمـــال،  أســــواق  خبير 
خالل  جاذبية  األســـواق  أكثر  ستكون 
العام الجارى 2021، نتيجة عدة عوامل 
النقد  تقرير صندوق  أبرزها  مجتمعة، 
البنك  أن  عــن  كــشــف  الـــذى  الــدولــى 
جنيه  مليون   500 استخدم  المركزى 
من الحزمة المخصصة لدعم البورصة 
جنيه،  مليار   20 والبالغة  المصرية 

عن  الــتــراجــع  سيتم  ــه  أن ــى  إل مشيرا 
البورصة  فى  لألسهم  الــشــراء  حزمة 
عندما تسمح الظروف، هذا باإلضافة 
إلى أن أسعار أسهم البورصة المصرية 
أقل من قيمتها الحقيقية "وفًقا ألصول 
ــا يــعــنــى جــاذبــيــة تلك  الـــشـــركـــات"، م
األسعار التى باتت مغرية للمستثمرين 
فى  المالية،  والــمــؤســســات  األجــانــب 
الوقت الذى تعانى منه بورصات العالم 
من تضخم واضح فى أسعار أسهمها.

الدولية  التقارير  أن  رؤوف  وأوضــح 
ــد لــلــبــورصــة  ــ تــبــشــر بــمــســتــقــبــل واعـ
 ،2021 الجارى  العام  خالل  المصرية 
مفسرا ذلك باستقرار معدالت السيولة 
مليار   1.3 متوسط  عند  بالبورصة 

جنيه.
الهادى،  عبد  محمد  قــال  حين  فى 
البورصة  دعم  إن  المال،  أسواق  خبير 
كورونا  جائحة  جنيه خالل  مليار  بـ20 
تم  التى  االستثنائية  ــراءات  اإلجــ مــن 

اتخاذها من قبل الدولة وهى من ضمن 
ــراءات الــداعــمــة  ــ ــ مــجــمــوعــة مــن اإلج
اعادة  تلك اإلجراءات  لالقتصاد، ومن 
القطاعات  لدعم  اإلنــفــاق  تخصيص 
جائحة  انكشاًفا خالل  االكثر  والفئات 
كورونا وحزمة تحفيز بقيمة 100 مليار 
جنيه تشمل تعويضات للعمالة اليومية 
قــرارات  ومنها  السياحة  قطاع  ودعــم 
تخفيض  بــاألخــص  للبورصة  داعــمــة 
األلف  فى  نصف  الى  الدمغة  ضريبة 

الرأسمالية،  األربــاح  ضرائب  وتأجيل 
ولذلك فإن الوضع كان غير واضح فى 
ذلك الوقت لما قد تحتاجه البورصة، 
االحتياج  طريقة  استخدمت  وبالتالى 
بمعنى أن المبلغ المخصص 20 مليار 
بعد  ولكن  االقــصــى،  الحد  هــو  جنيه 
ايجابية  آثار  بالفعل  بدأت  المبلغ  هذا 
عــلــى الــمــؤشــرات وخــاصــة الــمــؤشــر 
مع  بالفعل  دعمت  وبالتالى  السبعينى، 
مجموعة اإلجــراءات األخــرى وخاصة 
الخزينة  أسهم  بشراء  الشركات  قيام 
انهيار  عدم  من  ودعمت  ساندت  التى 
المحدد  المبلغ  فإن  ولذلك  البورصة، 
الــبــورصــة  لــدعــم  اقــصــى  ــًدا  حـ يعتبر 
بكثير  أقــل  بمبلغ  دعمت  قــد  وطالما 
وقامت بأداء الدور الخاص بها فلماذا 
قطاعات  لدعم  المبلغ  باقى  توجه  لم 
اخرى؟ وإذا استلزم األمر مبالغ اخرى 
فقد توجه من اصل المبلغ المحدد 20 

مليار جنيه .

جنون األسعار يالحق حديد التسليح
متتالية  ــادات  زي أربــع  التسليح  حديد  أسعار  شهدت 
إلى  ليصل  الماضيين  الشهرين  خالل  المحلية  بالسوق 
وذلك  المصنع،  أرض  تسليم  جنيها   13650  –  13500
جراء ارتفاع الخامات بالبورصات العالمية، إذ ارتفع سعر 
بنحو 2500 جنيه خالل  بالشركات  التسليح  طن حديد 

شهرى نوفمبر الماضى وديسمبر الماضيين.
وتعليًقا على ذلك، قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد 
أسعار حديد  إن  التجارية،  للغرف  العام  باالتحاد  البناء 
التسليح فى السوق المصرية شهدت ارتفاعا غير طبيعى 

فى سعر الطن، ليسجل سعر الطن فى 
المصانع المصرية أسعارا تتراوح بين 
13500 – 13650 جنيها، فى حين بلغ 
 –  13800 بين  للمستهلك  الطن  سعر 

14000 جنيه.
وأرجع الزينى ارتفاع أسعار الحديد 
إلى  الفتا  عالميا،  البيلت  خام  الرتفاع 
البناء  اشتراطات  الحكومة  إعالن  أن 
الجديدة لم يؤثر إطالًقا على األسعار، 
اآلن  تنفيذها حتى  يتم  لم  وذلك ألنها 

فى المحافظات.
وأوضح أن سعر طن حديد التسليح 
إلى  حاليا  وصــل  عــز  حــديــد  بشركة 
الحديد  طــن  وســعــر  جنيها،   13654
بشركة بشاى إلى 13450 جنيها، وسعر 
المصريين  حديد  بشركة  الحديد  طن 
إلى 13550 جنيها، مشيًرا إلى أن زيادة 
العالمية  بالبورصات  الحديد  أسعار 
مــؤخــرا  الــطــلــب  ــادة  ــ زي نتيجة  ــاءت  جـ
الــدول  فى  الصناعى  النشاط  وعــودة 
كبير  توقف  بعد  الصين  مثل  الكبرى 

للمصانع بسبب جائحة كورونا.
مدير  حنفى،  محمد  قــال  حين  فى 

إن  الصناعات،  باتحاد  المعدنية  الصناعات  غرفة  عام 
العالمية  بالبورصات  الحديد  خــامــات  أســعــار  ارتــفــاع 
بالسوق  الحديد  منتجات  أسعار  فى  بالزيادة  انعكس 
البليت وصل إلى 585  المحلية، الفًتا إلى أن سعر طن 
دوالرا مقابل 540 دوالرا، بزيادة قدرها 45 دوالرا خالل 
الشهرين االخيرين، بينما ارتفع سعر طن الحديد الخردة 
بنحو 60 دوالرا خالل نفس الفترة، ليصل سعر الطن إلى 

475 دوالرا مقابل 415 دوالرا.
الخامات  أسعار  تشهد  بأن  توقعه  وأعرب حنفى عن 
الفترة  خالل  االرتفاع  من  مزيدا  العالمية  بالبورصات 
المقبلة، ومن ثم ستشهد أسعار الحديد بالسوق المحلية 

مزيدا من االرتفاع باألسعار.
فى حين قال عبد الخالق فاروق، الخبير االقتصادى، 
الــزيــادة  إلــى  يرجع  التسليح  حديد  أســعــار  ارتــفــاع  إن 
العالمية فى أسعار خامات الحديد بقيمة 40 دوالرًا فى 
الطن خالل األسبوعين الماضيين، فضاًل عن أن زيادة 
إلى ضعف  ليصل  للمصانع  الغاز  سعر 
السعر العالمى من أهم األسباب أيًضا 
ُيباع  حيث  الحديد؛  سعر  ارتــفــاع  فــى 
لكل  دوالر   4.5 بقيمة  فى مصر  الغاز 
الذى  الوقت  فى  حرارية  وحــدة  مليون 
يباع عالمًيا بما يتراوح من 1.5 إلى 2 
دوالرًا لكل مليون وحدة حرارية، وهذا 
سبب زيادة السعر أكثر من ألفى جنيه 
للطن، علًما بأن مصر تنتج حوالى 7.9 
مليون طن من حديد التسليح، وحوالى 
تستورد  بينما  بليت،  طن  مليون   4.5
3.5 مليون طن بليت، وهذا ما كشفت 
عنه بيانات غرفة الصناعات المعدنية.

وأوضح فاروق أن الزيادة األخيرة فى 
األسعار ليس لها عالقة بعنصر الطلب، 
كبيرا  ركودا  الحديد  تشهد سوق  حيث 
عانت  حيث  والشراء،  البيع  حركة  فى 
بالبيع  الركود  حالة  من  الحديد  سوق 
تراخيص  وقــف  بعد  السيما  والــشــراء 
ــمــدن الــكــبــرى وعــواصــم  الــبــنــاء فــى ال
الحكومة  ــه  أقــرت ــذى  الـ الــمــحــافــظــات 
انتهت فى نوفمبر  خالل فترة 6 أشهر 
الحكومة حتى  يخرج عن  ولم  الماضى 
هذا  حسم  أجل  من  للبناء  الجديدة  االشتراطات  اآلن 

الملف.
األسعار  ارتفاع  باستمرار  توقعه  عن  فــاروق  وأعــرب 
المتوالية فى أسعار  للزيادات  نتيجة  المقبلة  الفترة  فى 
تراجع  مع  بالتزامن  العالمية  البورصات  فى  الخامات 

الطلب المحلى على الحديد محلًيا.

أحمد الزيني

محمد الحنفي

أربع زيادات خالل شهرين

يدق ناقوس اخلطر 
القتصادات الدول النامية

إفالس 
البرازيل

إعالن  عن  الماضية  القليلة  الساعات  خالل  الحديث  تزايد 
عازًيا  بــالده،  إفالس  عن  بولسونارو،  جايير  البرازيلى  الرئيس 
على  ــرت  وأث العالم  اجتاحت  التى  كــورونــا  جائحة  إلــى  السبب 
داخل  صدمة  فى  تسبب  الذى  األمر  فيه،  االقتصادات  كبريات 
األوساط االقتصادية، واعتبروا هذا األمر البداية إلفالس المزيد 

من الدول خالل الفترة المقبلة .
جراء  افالسها  أعلنت  التى  االولــى  الدولة  البرازيل  تعد  ولم 
االزمات، ففى عام 1998، أعلنت روسيا إفالسها بسبب األزمة 
دولة  إلــى  شيوعية  ــة  دول من  تحولها  عن  الناتجة  االقتصادية 
بسبب   2001 عــام  إفالسها  األرجنتين  أعلنت  كما  رأسمالية، 
األزمة المالية وتعاظم الديون، لتضم قائمة الدول األكثر وقوًعا 
فى اإلفالس ايضا، تتصدرها اإلكوادور، التى أعلنت إفالسها 10 
وتشيلى،  وأوروجواى،  والمكسيك،  البرازيل  تأتى  وبعدها  مرات، 
وكوستاريكا، وإسبانيا، وروسيا، بإعالن إفالسها 9 مرات خالل 

القرنين الماضيين.
كانت اليونان هى األخرى أعلنت عدم قدرتها على سداد ديونها 
التى كانت تبلغ نسبة الدين العام للناتج المحلى االجمالى %120 

مما اضطرها إلى إعالن إفالسها.
أستاذ  الحماقى،  يمن  الــدكــتــورة  قــالــت  ــك  ذل على  وتعليًقا 
االقتراض  سياسة  استمرار  إن  شمس،  عين  بجامعة  االقتصاد 
الخارجى هو اساس اعالن الدول عن افالسها، إذ إن المديونيات 
الخارجية هى االساس، والتى يتعثر سدادها مع اندالع اى ازمة 
الدول  لهذه  االقتصادى  النشاط  على  سلبى  تأثير  من  لها  لما 
للمزيد من االصالحات حتى  أعلنت افالسها حيث تحتاج  التى 
حتى  الديون  جدولة  عليها  ثم  ومن  قوتها  تستعيد  أن  تستطيع 
يمكنها سدادها خالل السنوات المقبلة، وهذا األمر يحتاج إلى 
دعم من مستثمريها، ورجال االعمال هناك فى المقام االول البد 

أن يساندوا دولتهم قبل المستثمر االجنبى الخارجى.

تهنئة
الكاتب الصحفي

أســامة شرشر
رئيس حترير جريدة النهار

يهنئ

املهندس خالد محمد موافى
باختياره رئيسا لشركة بترول بالعيم

واملهندس محمد رشدى جالل
باختياره نائبا لرئيس شركة بترول بالعيم

وهذا يعكس ثقة

 املهندس طارق املال 
واختياره للكفاءات

فى إدارة شركات البترول



10
رياضة

www.alnaharegypt.com

محمد شريف يتحدث لـ»النهار« بصراحة:

ما حدث مع السولية نرفزة ملعب.. وال توجد أزمة مع محمد صالح

لجنة

 

توثيق بالجبالية
أعلن أحمد سعد، رئيس جلنة اصدار البطاقات ببطولة 
خاصة  بطاقات  إعــداد  عن   ،2021 مصر  اليد  لكرة  العالم 
الستخدامها خالل أيام املونديال واملقرر إقامته خالل الفترة 
من 13 الشهر اجلارى وحتى 31 من نفس الشهر وهى البطاقات 
الذكية املعدة خصيصا حتت نظام موبيل أبليكيشن للكشف 
أو  الفقاعة  داخل  حاملها  كان  إذا  وما  البطاقة  صاحلية  عن 
خارجها طبًقا لإلجراءات االحترازية املتبعة داخل البطولة 
 19 كوفيد  املستجد  كورونا  بفيروس  اإلصابة  من  للحد 
وكشف  البطاقات .  فى  التزوير  حاالت  كشف  على  عالوة 
اختالفات  وجــود  عن  بالبطولة  البطاقات  جلنة  رئيس 
لتحدى كورونا وتطبيق نظام الفقاعة وهناك عالمة فى 
هو  ومن  الفقاعة  داخل  هو  من  على  للداللة  البطاقة 
ومن  الفقاعة  داخل  هو  ملن  األحمر  فاللون  خارجها، 
خارجها باللون األبيض وبالنسبة ملصورى البطولة 
من هم داخل الفقاعة سيكونون فى أرض امللعب، 
أما من هو خارج الفقاعة فسيكون فى املنطقة 
ــارج  ــن خ ــذي املــخــصــصــة لــإلعــالمــيــن ال

الفقاعة.

الفريق  أيسر  ظهير  جمعة،  عبداهلل  نفى 
األول بنادى الزمالك، حديث فاروق جعفر جنم 
بشأن  عنه  حتــدث  ما  السابق  األبيض  الفريق 
احلالية،  الفترة  فى  الفريق  مع  عقده  جتديد 
ــادة عــقــده خــالل  ــ ــب طــلــب زي ــالع وقـــال إن ال
الرقم  من  اتخضيت  وأضاف:  جمعتهما،  جلسة 
مليون  و12   10 ألرقــام  رايح  لقيته  طلبه  اللى 
معنديش  أنــى  يراعى  الزم  والالعب  جنيه 
قــائــال:  ــب  ــالع ال ورد  دى..  اإلمــكــانــيــات 
وانــا  كــدب  دا  محصلش  ده  الــكــالم  أواًل 
مقعدتش مع حضرتك علشان تقول 

كالم محصلش.

الكرة  احتاد  إلدارة  الثالثية  اللجنة  قررت 
املئوية،  للتجهيز  وتأريخ  توثيق  جلنة  تشكيل 
التأريخ  أستاذ  عفيفى،  محمد  يرأسها  أن  على 
احتاد  رئيس  مجاهد،  أحمد  ويعكف  املعاصر، 
الكرة، على عقد اجتماعات مكثفة مع مؤرخن 
أبرز األفكار  وإعالمين وجنوم سابقن ملناقشة 
لها 3 ديسمبر، ويدرس  املقرر  املئوية  للتجهيز 
الكرة  احتــاد  فى  الثالثية  اللجنة  مسؤولو 
وفيلم  كتيب  إعــداد  منها  أفكار  مجموعة 
بجانب  الكرة  احتاد  تاريخ  عن  تسجيلى 
مباراة مع جنوم العالم وتكرمي جنوم 

الكرة املصرية.

يهاجم جعفر
عبداهلل جمعةإجراءات

خاصة لمونديال اليد فى مصر

العدد:  682 2٠2١ / ١ / ١3

وزير الرياضة وحسن مصطفى 
فى زيارة سريعة لألهلى

تعديل برنامج منتخب اليد بعد 
إلغاء ودية البرازيل

كواليس غضب صالح جمعة 
من مدرب سيراميكا

الزمالك يجس نبض باتشيكو 
بشأن جتميد فرجانى

مفاجأة اخلطيب لالعبى األهلى قبل املونديال

بيراميدز يسجل اعتراًضا على ملعب الشرطة

ال أعترف بلعنة رقم األساطير.. 
ولن أتنازل عن لقب هداف الدورى

الشباب  وزيــر  صبحى،  أشــرف  الدكتور  األهلى  النادى  استقبل 
لكرة  الدولى  والدكتور حسن مصطفى، رئيس االتحاد  والرياضة، 
اليد، وكان فى استقبالهما العميد محمد مرجان، المدير التنفيذى 

للنادى.
متابعة  بهدف  جــاءت  الــزيــارة  إن  مرجان  محمد  العميد  وقــال 

تطبيق اإلجراءات االحترازية والوقائية داخل النادى والتى أقرتها 
الوزارة، وهو ما يجرى بالفعل منذ أن طفت أزمة كورونا على 
محمود  برئاسة  األهلى  إدارة  مجلس  أن  موضحا  السطح، 
الخطيب حريص كل الحرص على تطبيق كافة اإلجراءات 
الوقائية واالحترازية بما يضمن سالمة األعضاء والعاملين 

وأعضاء الفرق الرياضية.
وتشمل هذه الخطوات االحترازية عمليات التعقيم الكامل 

لكل األسطح واألرضيات واألجهزة المختلفة داخل النادى؛ سواء 
فى الصاالت الرياضية أو الجيم وكذلك غرف المالبس والحمامات 
والحفاظ على نظافة جميع المنشآت واألفراد من خالل وجود أماكن 
لتعقيم األيدى أثناء الدخول من بوابات النادى وأماكن التجمع الخاصة 
باألعضاء أو الالعبين أو العاملين؛ مثل حمامات السباحة والصاالت 

الرياضية والمنافذ.
وأشار المدير التنفيذى إلى أن اإلجراءات االحترازية تتضمن أيضا 
حمالت التوعية للجميع داخل النادى من خالل عقد ندوات طبية فى 
األماكن المفتوحة وملصقات توعوية من خالل اللجنة الطبية بالنادى 
الفنية  األجهزة  توعية  فى  المختلفة  الفرق  بأطباء  االستعانة  وكذلك 
والالعبين مع توفير جهاز كشف ارتفاع درجة الحرارة طبًقا لإلجراءات 
وجميع  والمدربين  والالعبين  األعضاء  على  الحفاظ  بدافع  الوقائية 
األجهزة المختلفة فى كل األلعاب باإلضافة إلى العاملين داخل النادى.

 أكد عالء السيد، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية باتحاد اليد، 
اقامتها  مقررا  كان  التى  الودية  والبرازيل  مصر  مباراة  الغاء  أن 
السبت الماضى استعدادا لمونديال اليد جاء بسبب ظروف طيران 
موعد  عن  وتأخره  البرازيل  منتخب 
أن  الــقــاهــرة، موضحا  ــى  ال حــضــوره 
يحقق  أن  استطاع  المصرى  المنتخب 
واستقر  اليابان  مواجهتى  من  الهدف 
الذى  النهائى  الشكل  على  خاللهما 

سيخوض به منافسات المونديال.
انطالق  قبل  المقبلة  الفترة  وحول 
المنتخبات  لجنة  رئيس  أكد  البطولة 
الوطنية انه عقب الغاء مباراة البرازيل 
المصرى  المنتخب  برنامج  تعديل  تم 
فى  المقبلة  الفترة  تتلخص  وســوف 
والمسائية  الــصــبــاحــيــة  الــتــدريــبــات 
منتخب  فريق  مذاكرة  الى  باإلضافة 
تكون  كى  االفتتاح  مباراة  فى  الفراعنة  به  سيلتقى  والــذى  تشيلى 

نقطة انطالق قوية فى البطولة.
على  والقادرة  القوية  الفرق  من  المنافس  ان  الى  السيد  واشار 
تحقيق المفاجآت ويكفى انه وصل لنهائى بطولة امريكا الالتينية 

على حساب فريق قوى مثل البرازيل.

 كشف مصدر داخل نادى سيراميكا كليوباترا عن سبب غضب 
صالح جمعة، العب الفريق األول لكرة القدم، قبل مواجهة فريقه 
أمام األهلى ضمن منافسات الدورى المصرى الممتاز، موضحا أن 
جمعة دخل فى مشادة مع هيثم شعبان، 
المدير الفنى لفريق سيراميكا، وذلك 
بعد خروج الالعب من قائمة مواجهة 
الممتاز  المصرى  الــدورى  فى  األهلى 
ــوض الــلــقــاء  لــرغــبــة الــالعــب فــى خـ
وإثبات تألقه أمام األهلى والذى رحل 
خاصة  الماضية،  الفترة  خــالل  عنه 
التأهيلى  برنامجه  أنهى  الالعب  أن 
بالفعل ويرى نفسه قادرا على خوض 
الــذى  شعبان  هيثم  عكس  الــمــبــاراة 
يرى أن الالعب لم يتعاف من إصابته 

بشكل كامل.
هيثم  طلب  الــمــشــادة  تلك  وعــقــب 
شعبان رحيل صالح جمعة وذلك لفرض سيطرته على الفريق ككل 

والعمل على تحقيق النجاحات خالل الفترة المقبلة.

 اعترض نادى بيراميدز بشكل رسمى على ملعب 
الشرطة بالعباسية الذى خاض عليه مباراته أمام 
الــدورى  من  السادسة  الجولة  فى  األهلى  البنك 
الممتاز، وتقدم وليد مهدى، مدير المباريات بنادى 
بــيــرامــيــدز، بــاعــتــراض رســمــى مــن جــانــب الــنــادى 
ملعب  حالة  على  صديق  حسام  المباراة  لمراقب 
مبررا  يجد  ال  ــه  أن موضحا  وأرضــيــتــه،  الــمــبــاراة 

لإلصرار على اعتماد الملعب للمباريات رغم سوء 
تقدم  كما  بشدة،  الالعبين  يــؤذى  ما  وهو  حالته، 
النادى باعتراض للمراقب الطبى على حالة غرف 

متطلبات  تلبى  ال  أنها  مؤكدا  المالبس، 
ــة والــتــبــاعــد  ــرازيـ ــتـ اإلجـــــــراءات االحـ
الالعبين  بإصابة  وتهدد  االجتماعى 

بفيروس كورونا.

ــام أشــــرف قـــاســـم، الــمــشــرف  ــ ق
نبض  بجس  بالزمالك،  الــكــرة  على 
المدير  باتشيكو،  جايمى  البرتغالى 
الفنى للفريق، بشأن تجميد فرجانى 
المباريات  فى  إشراكه  وعــدم  ساسى 
المقبلة للفريق بعد مماطلة الالعب فى 
موقفه  حسم  وعــدم  للزمالك  التجديد 
بشكل نهائى، وهو ما رحب به باتشيكو 
المدير  أن  ضــوء  فى  المبدأ  حيث  من 
حالة  فــرض  فــى  وبــشــدة  يرغب  الفنى 
واستبعاد  الفريق  داخــل  التركيز  من 
المتسببين فى إحداث أى نوع من 
أنـــواع زعــزعــة االســتــقــرار. وبــدأ 
لعدم  التجهيز  بالفعل  باتشيكو 
ساسى  فرجانى  على  االعتماد 

يعتمد  المقبلة، حيث أصبح  الفترة  فى 
فى تشكيلته األساسية على إمام عاشور 
الوسط  العــبــى  روقـــا  أشـــرف  ومحمد 
الخواجة  حسابات  من  فرجانى  ليخرج 

البرتغالى منذ المباريات الماضية.
واستقرت إدارة الكرة بنادى الزمالك 
وعــدم  التونسى  الــدولــى  تجميد  على 
ــة بــخــدمــاتــه فـــى مــبــاريــات  ــان ــع االســت
الالعب  حسم  لحين  المقبلة  الفريق 
ملف تجديد تعاقده مع النادى األبيض 
مع  تعاقده  ينتهى  ساسى  أن  السيما 
األمر  الجارى،  الموسم  بنهاية  الزمالك 
الذى يمنحه أحقية التوقيع ألى ناد آخر 

خالل فترة االنتقاالت الحالية.

ــى  األهــل الـــنـــادى  إدارة  مــجــلــس  ــرر  ــ ق
مجلس  رئيس  الخطيب،  محمود  برئاسة 
خاصة  طائرة  تخصيص  النادى،  إدارة 
لخوض  قطر  إلــى  الفريق  بعثة  لنقل 

من  األندية والتى  فعاليات مونديال 
 1 من  الفترة  فى  تقام  أن  المقرر 

قرار  وجــاء  المقبل.  فبراير   11 إلى 
المجلس بتوفير طائرة خاصة للفريق 

رحلة  بسبب  اإلجهاد  من  عليهم  خوًفا 
الطيران فى ظل سعى مجلس إدارة النادى 

أجل  من  الفريق  أمام  الراحة  سبل  كافة  لتوفير 
جديد  إنجاز  وتحقيق  األندية  مونديال  فى  المنافسة 
بعد حصد الثالثية الدورى وكأس مصر ودورى أبطال 

إفريقيا.
بيتسو  إفريقى  الجنوب  يعقد  السياق  نفس  وفى 
جلسات  األحمر،  للفريق  الفنى  المدير  موسيمانى، 
مستمرة مع جهازه المعاون وسيد عبدالحفيظ، مدير 
تفاصيل  كافة  واالتفاق على  التنسيق  أجل  الكرة، من 
بالشكل  للبطولة  والتحضير  قطر  إلى  الفريق  رحلة 
األمثل من خالل توفير كافة البدائل فى صفوف الفريق؛ 
تحسًبا إلصابة أى عنصر من العناصر األساسية قبل 

انطالق البطولة.

 كشفت اللجنة المختصة بمراجعة 
رئيس  لمناصب  المرشحين  أوراق 
باالتحاد  التنفيذية  اللجنة  وأعــضــاء 
اإلفريقى كاف فحص األوراق الخاصة 
وأعلن  االتــحــاد.  لرئاسة  بالمرشحين 
كاف تسجيل 5 مرشحين لرئاسته بجانب 
اللجنة  عــضــويــة  لمنصب  مــرشــًحــا   16
التنفيذية، ومن المنتظر أن تقام انتخابات 
 12 خالل  القدم  لكرة  اإلفريقى  االتحاد 

مارس النتخاب رئيس وأعضاء جدد لمدة 
المرشحين  إن  حيث  قــادمــة،  ســنــوات   4
هم  لــلــرئــاســة  تــقــدمــوا  ــن  ــذي ال الخمسة 
أوجستين سنجور رئيس االتحاد السنغالى 
لالتحاد  الفخرى  الرئيس  أنوما  وجــاك 
اإليفوارى وأحمد أحمد الرئيس المنتهية 
رئيس  يحيى  ولــد  وأحمد  للكاف  واليته 
موتسيبى  وباتريس  الموريتانى  االتحاد 

مالك نادى صن داونز.

بمواجهة  أحلم 
لــيــفــانــدوفــيــســكــى 
فــى الــمــونــديــال.. 
ــا حــصــد  ــنـ ــدفـ وهـ

بطولتى السوبر
 رحل عن النادى 
األهلى باتهامات أنه 
الرتـــــداء  ــح  يــصــل ال 
بقرار  الفريق  قميص 
مــن مــارتــن الســارتــى، 
الفنى األسبق،  المدير 
محموال  يعود  أن  قبل 
وتصفه  ــاق  األعــن على 
الحل  بأنه  الجماهير 
الــســحــرى لــقــيــادة خط 
شريف  محمد  الهجوم.. 

إعــارة فى  الذى قضى فترة 
أفضل  بشكل  يــعــود  جعلته  إنــبــى 
لألهلى.. فى هذه السطور فتح شريف 
قــلــبــه وتــحــدث عــن كــل شــــىء.. فإلى 

التفاصيل: 
وتسجيل  تــألــقــك  تـــرى  كــيــف   •  

األهداف فى الفترة األخيرة؟
والسبب  الجماهير  بإشادة  للغاية  سعيد   •  
فى هذا التألق يرجع إلى مساندة الجهاز الفنى 
عوامل  وكلها  لى  الجماهير  ودعم  بنفسى  وثقتى 
تبلورت مًعا لتؤدى فى النهاية الى ما قدمته، وما 
زال لدىَّ الكثير ألقدمه مع الفريق خالل الفترة 
بلقب  الفوز  فى  التفريط  عــدم  وأبـــرزه  المقبلة 

هداف الدورى.
 • كيف كانت عودتك للفريق بعد فترة 

اإلعارة؟
عند رحيلى تحدث البعض عن اتهام السارتى 
مخاطرة  كانت  وقــد  للفريق  أصلح  ال  بأننى  لى 
الفريق  الخــتــيــار  شــديــدة  وحــيــرة  لــى  بالنسبة 
إنه  اإلعــارة، حيث  له على سبيل  الــذى سألعب 
إما سيكون بوابتى للتألق أو أن يكون سبًبا فى 
لعدة  إنبى  اخترت  وقد  أكبر،  بشكل  ابتعادى 
وقد  موفقا  اختيارا  كان  لله  والحمد  أسباب، 
هذه  خالل  والتعب  الجهد  من  الكثير  بذلت 
من  العديد  لتسجيل  الله  ووفقنى  الفترة 
الى  للعودة  التى جعلتنى مؤهاًل  األهداف 
النادى من جديد والرد كان فى الملعب 
الوقت  فى  بى  الجماهير  رأى  ويكفى 

الحالى.

بين  ما  التى تغيرت  األمور   • كيف ترى 
رحيلك وعودتك؟

المسئولية،  وتولى جهاز آخر  رحل جهاز فنى 
من  االستفادة  فى  حقيقية  رغبة  هو  لمسته  وما 
العناصر العائدة من فترة اإلعارة ووجدت مساندة 
ودعًما معنوّيًا كبيًرا، وهو ما منحنى دفعة كبيرة 
موسيمانى  بيتسو  ووجــود  عملية  بصورة  ظهرت 

على رأس الجهاز الفنى منح روًحا جديدة.
 • ما المركز المفضل لك؟

األمامى  الخط  مراكز  كافة  فى  اللعب  أجيد 
مهاجما  أو  جناحا  أو  صريحا  حربة  رأس  سواء 
وهميا أو اللعب فى مركز رقم 10 وأنا جاهز للعب 
والحمد  الفنى،  الجهاز  يطلبه منى  أى مركز  فى 
لله قادر على ترك بصمة طالما أننى أجتهد وال 
أشغل نفسى بشىء خارج الملعب وأؤكد أن اللعب 
لألهلى نعمة كبيرة وبالتالى يجب أن أستغل هذه 

النعمة وأحافظ عليها.
دورى  بلقب  الفريق  تتويج  تابعت  كيف 

أبطال إفريقيا؟
ال يمكن وصف شعورى لحظة تسجيل هدف 
كنت  القاضية..  بالضربة  أفشة  مجدى  محمد 
كورونا  بفيروس  اصاباتى  بسبب  العزل  فترة  فى 
وقد احتفلت بطريقة هستيرية.. سيناريو المباراة 
بأكثر  الفريق  تقدم  لو  ربما  منحها مذاقا خاصا 
من هدف لما شعر الجمهور الذى أنتمى اليه بمثل 
هذه الفرحة والهدف الذى جاء فى الوقت القاتل 

منح اللقب مكانة خاصة.
جديد  عــرض  على  حصلت  لــو  ــاذا  م  •  

خالل الفترة المقبلة؟

ومسألة  األهلى  أبناء  أحد  نفسى  أعتبر  أنا 
كرة  كــأى العــب  انــا  لها ضــوابــط..  رحيلى عنه 
وأن  ــى  ــ األورب بــاالحــتــراف  أحــلــم  بالتأكيد  ــدم  ق
العالم..  دوريــات  أقــوى  فى  يلعب  ناد  الى  انضم 
ولكن هذا األمر يجب أن يحدث من خالل النادى 
ووفقا لظروفه، وبالتأكيد لن أحصل على فرصة 
احتراف جيدة اال اذا اجتهدت مع النادى وقدمت 
أفضل ما لدى وتركت بصمة قوية تجذب أنظار 
األندية األخرى، وهو ما يصب فى صالح النادى 

الذى يملك القرار األول واألخير فى هذا.
ــداء  ــ ــرت بــالــقــلــق قــبــل ارت ــع  • هــل ش

القميص رقم10؟
القميص رقم 10 مميز جدا وله ارتباط خاص 
الجماهير، وعند رحيل صالح جمعة وجدت  مع 
تألقت  لله  والحمد  عليه،  متاحا فحصلت  الرقم 
به بشكل كبير، والسبب فى ذلك أننى لم أعترف 
على اإلطالق بما يردده البعض حول وجود لعنة 
خاصة بهذا الرقم الذى ارتداه أساطير كرة القدم 

حول العالم.
• ما حقيقة غضب محمد صالح منك   

بسبب القميص رقم 10 فى المنتخب؟
ال يوجد أزمة بالمرة.. الصدفة لعبت دورا فى 
هذا األمر.. رقم 10 مع المنتخب يرتديه محمد 
صالح ولكن خالل المعسكر الماضى تغيب بسبب 
فيروس كورونا وفى مسابقات افريقيا هناك عدد 
يكن  ولــم  محدد  نظام  ولها  ــام  األرق من  محدود 
أمامى سوى أن أرتديه بشكل مؤقت لحين عودة 
صالح من جديد وهو العب كبير ولن تحدث أى 

أزمة على اإلطالق.

المنافسة بين الالعبين   • ما رأيك فى 
فى األهلى؟

معينة  مقومات  يملك  الفريق  فى  العــب  كل 
ــســب وكيفية  ــن األن يــعــرف م الــفــنــى  ــجــهــاز  وال
ال  األهلى  النادى  بحجم  كبير  وفريق  توظيفه، 
يليق إال أن يكون به مجموعة من أفضل الالعبين 
الراهنة تتطلب وجود  على اإلطالق.. والظروف 
عدد كبير من الالعبين بسبب اإلصابات وضغط 

المباريات.
وبين  بينك  أزمــة  وجــود  حقيقة  ما   •  

عمرو السولية؟
فعالقتى  شائعات،  مجرد  ذلك  عن  يتردد  ما 
الالعبين  أكثر  من  وهو  للغاية،  طيبة  بالسولية 
احــتــرامــا داخـــل الــفــريــق، ومــا حــدث بيننا كان 
مجرد نرفزة ملعب.. تحدث معى عن كرة معينة 
آخر،  مكان  فى  متمركزا  كنت  أننى  له  وشرحت 
مجرد  ولكنها  أزمــة  كأنها  اللقطة  ظهرت  وهنا 
لقطة عادية وانتهت فور نهاية المباراة وكلنا نشعر 

بالغيرة على الفريق والرغبة فى المكسب.
الالعب  العالمى من هو  الصعيد   • على 

الذى يعجبك؟
فى الوقت الراهن أعتقد أن البولندى روبيرت 
الــذى  المتكامل  المهاجم  هــو  ليفاندوفيسكى 
يسجل من كل الفرص وبمختلف الوضعيات وهو 
مهاجمون  هناك  العالمية..  الساحة  على  األبرز 
مميزون على الصعيد العالمى لكن مهاجم بايرن 
وأتمنى  لــى،  بالنسبة  خاصة  حالة  يمثل  ميونخ 
وأن  البايرن  نواجه  وأن  التوفيق حليفنا  يكون  أن 
أقابله.. طموحاتنا كبيرة فى البطولة، وكرة القدم 
ال تعرف المستحيل، وسوف نقاتل ونقدم أفضل 

ما يمكن خالل البطولة وكل شىء وارد.
البطوالت  فــى  الــفــريــق  حــظــوظ  مــا   •

المقبلة؟
االهلى يملك حظوظا كبيرة فى المنافسة على 
فريق  أمــام  اإلفريقى  السوبر  كأس  بلقب  الفوز 
صعبة  مواجهة  ستكون  المغربى..  بركان  نهضة 
أجل  مــن  يكفى  مــا  الطموحات  مــن  لدينا  لكن 
المنافسة.. وكذلك هناك بطولة السوبر المحلى 
بخطى  للسير  ونتطلع  الجيش  فريق طالئع  أمام 
وتقديم  مصر  وكــأس  الـــدورى  بطولة  فى  جيدة 
العالم  ــأس  ك فــى  بــاألهــلــى  يليق  مميز  مستوى 

لألندية.

عبدالحميد جالل N

5 مرشحني لرئاسة االحتاد اإلفريقى

عالء السيد

محمود الخطيب

صالح جمعة

فرجانى

محمد شريف

حسن مصطفى أشرف صبحى
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حسنى صالح

اجلديد  مسلسله  إن  صالح  حسنى  املخرج  قال 
جزء  كل  أن  مضيًفا  أجــزاء،  فى  سيصور  "السادات"، 
يتكون من عشر حلقات، ومدة كل حلقة ساعة كاملة.
للمسلسل  حتضيريا  اجتماعا  أن  صالح  ــاف  وأض
محمد  الدكتور  واحلــوار  السيناريو  كاتب  مع  جمعه 
الباز، تناوال خالله إعداد وجتهيز املعلومات والوصول 
السادات  أنور  الراحل  بالرئيس  اخلاصة  األسرار  الى 

للبدء فى كتابة نص املسلسل.
فى  األهــم  سيكون  العمل  "هــذا  صالح  وتــابــع 
مسيرة حياتى املهنية، ألنه عمل صعب وحساس 
لها  كــان  مهمة  شخصية  يتناول  فهو  للغاية، 
بصمة فى تاريخ الوطن"، مؤكدا أن املسلسل 
السادات"  "أيام  فيلم  تناوله  ما  يكرر  لن 
الذى حقق جناحا كبيرا عند عرضه 

منذ سنوات.

يبدأ تصوير »السادات«
قرر الفنان رامى صبرى عدم التعامل مع 

الشاعر وامللحن عزيز الشافعى مرة أخرى.
فيسبوك:  على  حسابه  عبر  رامى،  وكتب 
ياخد  الشافعى،  عزيز  امللحن  مرة..  "ولتانى 
أغنية منى وإحنا شغالني فيها، ويديها لفنان 
تانى وهو الفنان عمرو دياب، بنفس الشكل 
للى  كــده  شكرا  أغنية  واملـــوزع،  التوزيعى 
قررت  لذلك  انتى..  ما  زى  وأغنية  سابنا 

عدم التعامل معه مرة أخرى".
رامى  الفنان  أعمال  آخر  أن  يذكر 
مرتاحني"  "مــش  أغنية  صــبــرى، 
"طلقتك  مسلسل  تتر  وهــى 

نفسى".

تعلن شفاءها من فيروس كورونا 
شفاءها  مراد،  جومانا  السورية  النجمة  أعلنت 
هي وأسرتها من فيروس كورونا، وكتبت جومانا عبر 
اهلل  أمت  هلل  قائلة:"احلمد  بوك،  فيس  على  حسابها 
الشفاء  اهلل  أسأل  كورونا  فيروس  من  وأسرتي  شفائي 

ودوام العافية لكل مريض".
وقالت النجمة جومانا مراد عن إصابتها بفيروس 
االحترازية،  اإلجراءات  كل  تتخذ  كانت  إنها  كورونا 
أحد  من  كانت  بالعدوى  إصابتها  أن  تعتقد  ولكن 
منذ  وأنها  املنزل،  فى  معها  تعمل  التى  الطباخات 
بعيدا  نفسها  عزلت  حتاليلها  بإيجابية  علمها 
عن أوالدها خوفا عليهم من العدوى، ونصحت 
الوقائية  بــاإلجــراءات  بااللتزام  اجلميع 
بفيروس  لإلصابة  تفاديا  واالحترازية 

كورونا.

جومانا مرادرامى صبرى
يقاطع عزيز الشافعى

www.alnaharegypt.com
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رعب مقبول فى عصر الكورونا

»رميا«
مايا نصرى تختص »النهار« بأول حوار من لبنان:

أزمة كبيرة شهدها الوسط الفنى بين الفنانة رحاب 
بـ"الممثل  وصفته  بعدما  سمرة،  باسم  والنجم  الجمل، 
الزمالء خالل  ولبقية  لها  باإلساءة  واتهمته  السكران"، 

بروفات فيلم "الديك العياط".
البداية كانت مع تدوينة لرحاب الجمل عبر حسابها 
على موقع "فيسبوك"، جاء فيها: "الممثل السكران.. لما 
بالكوع  نجم  زميل  وتضرب  فرح  وتدخل  سكران  تبقى 
ويسامحك ألنه مستغلبك ومستضعفك.. أنت بقى تعتبر 
أن ده حق مكتسب.. وبعدها بحوالى شهرين تدخل حفلة 
وتشتم وتهين مغنى شاب، ويكبر للناس اللى اتدخلت فى 

الموضوع ويسامحك برضو تعتبره حق مكتسب".
وتابعت: "لكن تدخل باألمس بروفة فيلم وأنت سكران 
وتهين  تشتم  نعترض  ولما  حشيش،  تلف  كمان  وعايز 
قدام  الشتائم  وأسفل  بأقذر  وتتلفظ  وتغلط  زمايلك 
ماتتسامحش عليها الزم  األغراب فى مكان عام.. دى 
والمرة  أدب وقلة مهنية،  قلة  ده  وبالقانون ألن  تتعاقب 
دى البالغ للنائب العام علشان أرفع الحرج عن أى زميل 
أو زميلة فى طلب المشاركة فى البالغ أو الشهادة يكفى 

تفريغ الكاميرات.. أنا هاربيك".
والتقدير  الشكر  "كل  أخــرى:  تدوينة  فى  وأضافت 
لنقابتى نقابة المهن التمثيلية.. شكرا دكتور أشرف زكى 
والفنانين..  الفن  مصلحة  على  ولحرصك  الهتمامك 

مشادة  من  أمــس  واقعة  فى  والتحقيق  ــالزم  ال ولعمل 
أنها  نقابتى  أثق فى  وأنا  ولزمالئى..  لى  زميل  وإساءة 

ستتخذ الالزم وتحويل الموضوع للتحقيق".
رحاب الجمل قالت فى تصريحات خاصة: "موضوع 
وتعديه علينا  دلوقتى،  النقابة  يد  السكران فى  الممثل 
مش  قبل،  مــن  نسمعها  لــم  التى  والشتائم  باأللفاظ 
هسيب حقى ومش هعدى الموضوع بالساهل غير وأنا 

واخدة حقى، وأنا واثقة فى نقابتى".
نقيب  زكى،  أشرف  الدكتور  علق  آخر  جانب  وعلى 
تكون  بأن  أسمح  لن  "أنا  قال:  والذى  التمثيلية،  المهن 

من  طلبت  أنا  ميديا،  السوشيال  على  الفنانين  قضايا 
مذكرة  تكتب  أن  مشكلة  عندها  كان  لو  الجمل  رحــاب 

للنقابة وحينها التحقيق سيبدأ فيها فورا".
ــاســم  ــقــاف ب ــإي ــرارًا ب ـــ ــ ــدرت ق ـــ ــي: "أصــ ــ ــال زكـ ــ وقـ
سمرة ورحاب الجمل، وعليه هما ممنوعان من مزاولة 
التحقيق  المهنة فى مصر وخارجها"، مؤكدا أنه سيتم 
إلى أن ما حدث  الواقعة خالل 48 ساعة، مشيرا  فى 
أن  موضحا  بالكامل،  المصرى  الفنى  للوسط  إســاءة 
بالصمت  التزامهما  عدم  بسبب  جاء  المفاجئ  قــراره 

تجاه الواقعة حتى يتم التحقيق فيها داخل النقابة.

أوقف المسرح القومى بروفات العرض المسرحى 
السلم«  »بير  مسرحية  عــن  الــمــأخــوذة  »مــورســتــان« 
بمثابة  كان  والذى  وهبة،  الدين  الراحل سعد  للكاتب 
لخشبة  أيــوب  سميحة  العربى  المسرح  لسيدة  عــودة 

المسرح، بعد غياب نحو 15 عاًما.
وأوضحت سميحة أيوب بدء بروفات »مورستان« مع 
المخرج سمير العصفورى منذ أسبوعين على المسرح 
القومى، لكنها توقفت بسبب تداعيات فيروس كورونا، 
النشاط  بعودة  مرتبط  البروفات  استئناف  إلى  الفتة 

فى وزارة الثقافة واستئناف الفعاليات الفنية.
وتابعت: العرض مقتبس عن مسرحية سعد الدين 
منها،  صغيرة  زاويــة  يقتبس  لكنه  السلم"،  "بير  وهبة 
مع  السلم،  تحت  األبــطــال  أحــد  حبس  جزئية  وهــى 
االلتزام بعدد وأسماء أوالده فقط، لكن المحتوى الذى 

أننا أخذنا  أى  السلم"،  "بير  سُيقدم يختلف عن نص 
لها  فكل مسرحية  الكتابة،  تغيير  مع  المسرحية  روح 

وجهة نظرها التى تعمل عليها".
بعنوان  لها  مسرحية  آخر  أيــوب  سميحة  وقدمت 

»الشبكة« مع سعد أردش عام 2005، ومنذ ذلك الوقت 
قولها  وبحسب  مسرحية،  أعمال  لتقديم  تتحمس  لم 
"على مدار مسيرتى قدمت أعمااًل كبيرة ومهمة، ولم 
الحالى،  الوقت  فى  مسرحى  عمل  أى  يرضينى  يكن 
سمير  هو  مؤخًرا  التجربة  خوض  على  شجعنى  وما 
ــن حــق األجــيــال  ــه مــخــرج كبير، وم الــعــصــفــورى، ألن
الحالية والشباب مشاهدة أعماله، وعدا هذا ما كنت 

أفكر فى العودة للمسرح".
وعن دورها فى العرض قالت سيدة المسرح العربى 
»دورى واحد من ضمن األدوار، ألن سعد الدين وهبة 
لم يكن يكتب بطوالت فردية وإنما بطوالت جماعية«.

وشاركت سميحة أيوب فى عرض "بير السلم" عام 
والفنانة  زهــرة،  أبــو  عبدالرحمن  الفنان  مع   ،1966

أمينة رزق وتوفيق الدقن وإخراج سعد أردش.

ردود  كانت  كيف  سألتها..  البداية  فى 
الفعل عن عرض فيلم ريما؟

الفعل  بـــردود  كثيرا  سعدت  لله  الحمد 
وكنت  الجمهور،  أعجب  الــذى  الفيلم  عن 
أتمنى ان اكون متواجدة فى مصر لمتابعتها 
بنفسى، وهو فكرة جديدة ومختلفة تماما، 
رغم ان احداثه تدور فى اطار من الرعب، 
لكنه رعب مقبول، واحداثه واقعية، وسعدت 
كثيرا لاليرادات التى حققها الفيلم فى هذه 
الجمهور  ان  اثبتت  ألنها  البسيطة،  االيـــام 
الى  ودخل  الرعب،  حدة  وكسر  كورونا  تحدى 
للخروج  الجمهور  يتحمس  ان  وفكرة  السينما، 
يعيشها  التى  المخاوف  ظل  فى  للغاية  مهم  امر 

العالم كله .
شخصية مى فى الفيلم صعبة للغاية.. حدثينا 

عن صعوبات الدور؟
للغاية،  محترمة  أعمال  سيدة  وهى  "مــى"،  دور  ألعب 
تزوجت أكثر من مرة، ودائما تعيش فى صراع داخلى مع 
نفسها نتيجة عدم إنجابها، وبعد ذلك تقابل بنتا صغيرة 
اسمها "ريما" لديها موهبة إلهية وهى رؤيتها للمستقبل، 
احداث  اطــار  فى  المنزل  فى  معها  وتعيش  وتتبناها، 
مشوقة للغاية، ولم يكن هناك صعوبات الننا الحمد 
لله صورنا الفيلم باكرا قبل الجائحة، وكان الصراخ 

أصعب ما فى الفيلم.
الــدور  هــذا  لتقديم  دفعك  ــذى  ال مــا   
قليلة  السينمائية  أعمالك  أن  خاصة 

ا؟ جّدً
ألننى أول مرة أقدم هذا النوع من األفالم 
الصغيرة  فالبنت  والتشويق،  باإلثارة  المتعلقة 
الشخصية  أن  إلى  باإلضافة  المستقبل،  تقرأ 

التى أقدمها لسيدة تتعرض للعنف من زوجها بشكل دائم، 
الحبكة  ألن  العمل،  هذا  فى  بالمشاركة  تمسكت  ولذلك 
جيدة، وطريقة الكتابة سلسة وأحببت الفيلم ككل وليست 

الشخصيات فقط.
سعيد  ــراس  ف مع  الفيلم  كواليس  كانت   كيف 

ومحمد ثروت نجم الكوميديا؟
جميع  بين  احــتــرام  وهــنــاك  رائــعــة،  كانت  الكواليس 
رؤية  لديه  حسام  معتز  والمخرج  العمل،  على  القائمين 
معهما خالل  بالتعامل  كثيرا  وسعدت  مميز،  وهو مخرج 
نفسها ساعدتنا  الفيلم  فكرة  ان  الى  باالضافة  التصوير 
كثيرا فى ان نقدم ادوارا مختلفة، فألول مرة يظهر محمد 
اجسد  اننى  الى  باالضافة  الكوميديا،  عن  بعيدا  ثروت 
دورا مختلفا وجديدا علىَّ للمرة األولى ايضا، واستعدادنا 

للفيلم اخذ وقًتا طوياًل.
نوعية  أن  رغم  "ريما"  فيلم  نجاح  توقعت   هل 

التشويق ال تلقى جماهيرية كبيرة؟
الجمهور المصرى والعربى جمهور متنوع، وما يشغلنا 
احترافى،  بشكل  تقديمه  ويتم  مختلًفا،  عماًل  نقدم  ان 
عبر  كبيرا  نجاحا  تحقق  المرعبة  االجنبية  ــالم  واالفـ
باالضافة  السينمات،  فى  او  الفضائيات  على  عرضها 
الى مسلسل ما وراء الطبيعة، الرعب ايضا حقق نجاحا، 
الجمهور  وعلى  جيد  بشكل  تنفيذه  يتم  العمل  ان  المهم 

تقبله او ال، ما يشغلنى ان الجمهور يرى عمال جيدا.
 كيف كان العمل مع الطفلة ريم عبد القادر؟

ريم التى تلعب دور "ريما" طفلة صغيرة لكنها موهوبة، 
وتجيد القيام بالدور المطلوب منها، واتوقع لها مستقبال 
باهرا، فهى فنانة تقدم الدور كما يجب ان يكون، وتقدس 
يطلبه  ما  وتفهم  وشــاطــرة  للنظر،  الفــت  بشكل  الوقت 
بها بشكل كبير، ودائما األطفال  تهتم  المخرج، وأسرتها 
فى  الكبار  الممثلين  من  أكثر  وربما  الموهبة،  يمتلكون 

بعض األحيان. 
 ما سبب غيابك المستمر عن مصر خالل الفترة 

الماضية؟
أوال بسبب كورونا وحزنت كثيرا لعدم حضورى العرض 
الخاص لفيلم "ريما" وكنت اتمنى ان اكون مع زمالئى لكن 
ظروفى الشخصية باالضافة الى انتشار الجائحة بشكل 
مشغولة  انا  ايضا  الحضور،  من  اتمكن  لم  جعلتنى  كبير 
بتربية أوالدى الثالثة، ولكنى اتواجد فقط وقت التصوير، 
فأنا  جيدا،  علىَّ  المعروض  العمل  يكون  عندما  خاصة 
اعيش فى لبنان اآلن ولكن ابنائى حصلوا على الجنسية 

المصرية من والدهم إيهاب لمعى.
 وما سر حبك السم "مى"، خاصة أنه اسمك فى 

فيلم "ريما"؟
البطلة  أن  عرفت  حينما  لذا  "مــى"،  والدتى  اسم  ألن 
اسمها "مى" أحببته على الفور، ووافقت بمنتهى السعادة.

ماذا يمثل لك الجمهور المصرى؟
كنت  زواجـــى  وقــبــل  لـــدّى،  غـــاٍل  الــمــصــرى  الجمهور 
اعيش فى مصر كثيرا ، وحاليا تزوجت مصريا واوالدى 
مصريون، انا انتمى للشعب المصرى مثل انتمائى للبنان، 
اشعر بترحابهم وهو شعب يتقبل كل الناس ويشعرنى ان 

مصر بلدى.
ُعرض لك مؤخرا فيلم "زنزانة 7". 

التى  "حال"  دور  فيها  ألعب  تجربة سينمائية مختلفة، 
تمتلك قرية سياحية، وتحاول إحدى العصابات تهديدها 
من أجل ترك القرية، فى إطار من األكشن، وتتخلل تلك 
المشاهد قصة حب لطيفة بينى وبين منصور الذى يلعب 
دون  عنى  الدفاع  يتولى  الــذى  الشافعى"،  "نضال  دوره 
الدخول فى تفاصيل أكثر، وسعدت كثيرا بالمشاركة فى 

هذا العمل. 
عامين..  حــوالــى  منذ  الفيلم  تصوير   بــدأتــم 

فلماذا كل هذه الفترة؟
بين  خــالفــات  وجـــود  أهمها  المشاكل  بعض  حــدثــت 
المنتجين كشركاء فى إنتاج الفيلم، مما تسبب فى توقف 
أيمن  هو  جديد  بمنتج  فوجئنا  ثم  طويلة،  فترة  تصويره 
يوسف، الذى قرر استكمال تصوير الفيلم بعد فترة طويلة 
من التوقف، وعدت فعال منذ عدة أيام الستكمال تصوير 

دورى.
 ألم تقلقى من التصوير فى هذا التوقيت بسبب 

فيروس "كورونا"؟
كنت قلقة جدا، لكننى ملتزمة بعقد، وأنا أحترم جدا 
ــراءات  الــتــزامــاتــى، كما أننى أخــذت وزمــالئــى كــل اإلجـ
ــة مــن تعقيم واســتــخــدام كــحــول وكــل أنــواع  ــرازي االحــت

المطهرات تقريبا، وفى النهاية الحافظ هو الله.
جرى  الــمــطــاردات،  مشاهد  فــى  الصعوبات  وكــانــت 
العمل  كواليس  أن  كما  جميل،  احترافى  بشكل  تنفيذها 
رغم طول فترة التصوير كانت جميلة جدا، وشعرت بأننى 
من  بكل  وصداقة  طيبة  وتجمعنى عالقة  عائلتى،  وسط 

نضال وزاهر.
إيهاب  المخرج  زوجــك  مع  للعمل  تشتاقى  ألم   

لمعى؟
معه، ألنه مخرج  للعمل  للعودة  بال شك مشتاقة جدا 

متميز وواع جدا، ومختلف، ومريح جدا فى شغله.
أونالين  موسيقى  حفالت  عمل  فى  تفكرى   ألم 

مثلما فعل الكثير من المطربين؟
زمن  فى  معاها 3 أوالد"  "ست  فأنا  وقــت،  لــدّى  ليس 
بنظافتهم  أهتم  لذا  الوقت،  طوال  عليهم  قلقة  الكورونا، 

ورعايتهم فى ظل هذه األزمة.

N دينا دياب
مايا نصري

الرعب ألول مرة، من خالل فيلم  مايا نصرى تخوض دراما  اللبنانية  النجمة 
ريما، ورغم مشاركة مايا فى فيلم آخر عرض فى نفس العام وهو زنزانة 7 اال انها 
تظهر  بسيطة  بمشاهد  الفنى،  المستوى  على  لها  كبيرا  رهانا  ريما  فيلم  تعتبر 
فيها مايا بأداء مختلف عن اعمالها السابقة، فى اداء تمثيلى راق، باالضافة الى 
توظيف مشاهدها مع الطفلة ريم عبد القادر بشكل متميز. مايا نصرى اختصت 

»النهار« بأول حوار من لبنان بعد حصول أبنائها على الجنسية المصرية. 
 عن كواليس العمل والصعوبات التى واجهتها قالت:

رحيل هادئ لهادى اجليار الكواليس الكاملة خلالف باسم سمرة ورحاب اجلمل

سيدة املسرح العربى تكشف لـ»النهار« كواليس »مورستان«

فى  القاسى  المغازى"  "برهامى 
"سوق العصر"، والصعيدى الكوميدى 
فى "الضوء الشارد"، والخال الحنون 
األدوار  من  وغيرها  "األسطورة"  فى 
المتميزة التى استطاع أن يصنع بها 
الجيار  هادى  الراحل  القدير  الفنان 
بصمة واضحة فى الدراما المصرية، 
ــأدواره  ــ ب نجوميته  صــنــع  فــنــان  هــو 
الصغيرة، فلم يسع ابدا وراء البطولة 
قدراته  يعرف  انــه  معلًنا  المطلقة، 
النجومية  تحقيق  على  وقادر  الفنية 

فى ادواره الصغيرة.
ــا، الــفــنــان  ــورونـ ــكـ  اخــتــطــفــت الـ
قمة  فى  وهو  الجيار،  هادى  القدير 
عاما،   71 ناهز  عمر  عن  نجوميته، 
الــدرامــا  فــى  كبيرا  فنيا  إرثــا  تــاركــا 
من  اكبر  وإرثــا  والسينما،  والمسرح 
محبة الجمهور واالصدقاء، فهو فنان 
لسنوات  الجمهور  بــه  ارتــبــط  قدير 
فــى مسرحية  ــوره  مــنــذ ظــه طــويــلــة 

وحتى   ،1972 عام  المشاغبين"  "مدرسة 
آخر اعماله "شديد الخطورة" فى 2020، 
األخ  المصرية،  االســـرة  أفـــراد  أحــد  هــو 
واألب والصديق، رغم مالمح الطيبة التى 
تميزه لكنه مقنع فى ادوار الشر، وكذلك 
الكوميديا،  ادواره  فى  الظل  خفيف  كان 
يجعل  الــذى  القالئل  الفنانين  مــن  فهو 
عماًل  يشاهدون  انهم  ينسون  مشاهديه 
فنًيا، فهو فنان طبيعى ال يمكن أن تقتنع 
بأنه يؤدى دورا، لكنه يعيش الحالة فيقنع 
مشاهده بأنه يجسد حياته على الشاشة. 
قدمها  التى  المهمة  االدوار  عدد  رغم 
الجيار والتى تخطت الـ200 عمل فنى اال 
المطلقة  البطولة  يرفض  دائما  كان  انه 
كوميديان،  مكنتش  ألنى  "السبب  وقــال: 
أنا دمى خفيف، أستطيع أنى أقول إفيه، 
إنى  قــادر  مــش  لكنى  كوميديان،  أسند 

أتحمل ده كشخص لوحدى".
يقوم  أن  يستطيع  الفنان  أن  وأضــاف 
عندما  فقط  يراها  التى  األدوار  باختيار 
ما  ــادرًا  ــن ف ــك  ذل غير  ــا  أم نجما  يصبح 

يحدث.
رحل الجيار عن عالمنا بعد صراع مع 
المرض، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا 
إثر تدهور حالته الصحية، حيث تم نقله 
جهاز  على  ووضعه  المركزة  العناية  إلى 
الهرم  مستشفى  داخــل  صناعى  تنفس 
منه  تمكنت  بعدما  المنية  وافــتــه  حتى 

الكورونا.
أكتوبر عام  الجيار فى 15  ولد هادى 
المعهد  بكالوريوس  على  وحصل   ،1949
مشواره  وبدأ  المسرحية،  للفنون  العالى 
لالشتراك  الفرصة  جاءته  عندما  الفنى 
بدور  المشاغبين  مدرسة  مسرحية  فى 
"لطفى" ثم اتجه إلى التليفزيون والسينما.
التليفزيونية  األعمال  من  العديد  قدم 
جزءا  وكانت  الفتا  نجاحا  حققت  التى 
على  تعتمد  التى  االعــمــال  مــن  اساسيا 
بصمة  صاحب  وكــان  جماعية،  بطوالت 
حقيقية فيها ومن اهمها دور منعم الضو 
فى المال والبنون، ومسلسل سوق العصر 
تقمص  ــه  الن اعماله  اهــم  يعتبره  الــذى 

ولم  كبير  بشكل  بها  وارتبط  الشخصية 
يكن يغير مالبسها فى منزله، وعدد كبير 
خفية،  عوالم  مثل  االخــرى  االعمال  من 
مليكة، فوق السحاب، كفر دلهاب، الزيبق، 
األسطورة، حق ميت، عد تنازلى، سلسال 
الدم، العقرب، نابليون والمحروسة، النار 
بالشمع  الــعــزيــز،  عبد  شـــارع  والــطــيــن، 
األحمر، مملكة الجبل، طوق نجاة، اغتيال 
جنان،  ضحكة  أبــو  ماتخافوش،  شمس، 
عزيز  الشرقاوى،  أدهــم  القط،  غاب  إن 
على القلب، الملك فاروق، شرخ فى جدار 
الخضار،  سوق  المراغى،  اإلمــام  العمر، 
ميعاد،  غير  مــن  جـــدا،  عائلية  مسائل 
بــطــة وأخــواتــهــا،  ــام محمد عــبــده،  ــ اإلم
حــدث فــى الــهــرم، أمــس ال يــمــوت، ريــاح 
الماضى، السيرة العاشورية: الحرافيش، 
تالل الغضب، الحب واالختيار، الشهاب، 
من  أوراق  الشارد،  الضوء  الضال،  االبن 
المجهول، دهب قشرة، شيء غير الحب، 
الهاللية،  السيرة  اإلســالم،  فى  القضاء 

جمهورية زفتى، النوارس والصقور.
جــوجــل،  صــابــر  ــدم  قـ السينما  ــى  وفـ
ــة، مـــن أطــلــق هــذه  ــوب ــب ــغــي ــل، ال ــ ــزازي عــ
الرصاصة، ليالى الصبر، درب الجدعان، 
الكابتن وصل، جيل آخر زمن، شباب لكل 
األجيال، رحلة المشاغبين، كل شىء قبل 
أن ينتهى العمر، احترس عصابة النساء، 
إنقاذ ما يمكن إنقاذه، مقص عم قنديل، 

انتهى التحقيق.
شارك  فقد  المسرح  جانب  على  أمــا 
منها:  المتميزة  األعمال  من  العديد  فى 
الغربى،  الحى  قصة  ولــد،  ده  قالوا  لما 
لندن،  فى  أوالدنـــا  المشاغبين،  مدرسة 
عزيزة،  السفيرة  عــام،  ألف  فى  القاهرة 

أحالم ياسمين.
باقى  تصوير  يستكمل  أن  قبل  ورحــل 
مسلسل  من  الثانى  الجزء  فى  مشاهده 
"مــوســى"  بمسلسل  ودوره  "االخــتــيــار"، 

المقرر عرضهما فى رمضان 2021.

هادى الجيار

سميحة أيوب

باسم سمرةرحاب الجمل
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حنفي اجلبالي رئيسا ملجلس النواب 
واحمد سعد ومحمد ابوالعنني وكيالن

مشروعات جديدة باملحافظات 
لتكرير البترول باستثمارات

7 مليـــــــــارات دوالر

إسماعيل عبد الغفار.. وحل املعادلة الصعبة
اسمه  الغفار  عبد  إسماعيل  الدكتور  حفر 
النوعية  النقلة  مللن خللال  نللور،  مللن  بللأحللرف 
للعلوم  العربية  األكاديمية  فى  يحدثها  التى 

والتكنولوجيا والنقل البحرى. 
رئاستها  تولى  منذ  األكاديمية  بللدأت  فقد 
على  جديد  أسلوب  انتهاج  فى  الغفار،  عبد 
قطاع التعليم المصرى، من خال فتح مسارات 
تعليمية جديدة مطلوبة فى سوق العمل سواء 
خريجى  يجعل  ما  الللخللارج،  فى  أو  مصر  فى 
األكاديمية العربية رقًما صعًبا فى معادلة سوق 
عتيقة  مناهج  عن  بعيدا  لها  ويؤهلهم  العمل 
مثلما فعل فى استحداث  لها جدوى،  يعد  لم 
كلية الذكاء االصطناعى بعدما أصبحت سوق 
العمل العالمية فى حاجة ماسة لمتخصصين 
أمام  الباب  يفتح  ما  وهللو  المجال،  هللذا  فى 

الطاب المصريين لغزو عالم التقنية. 
منظومة  خلللال  مللن  يعمل  الللرجللل  فللهللذا 
ومنفتحة  مرنة  ليست  إدارته  وطريقة  وخطة، 
أيًضا  إنها شاملة  على كل جديد فحسب، بل 
باألكاديمية،  الطاب  مصالح  يحقق  ما  لكل 
التى  للا فللى االتللفللاقلليللات  وهللو مللا يظهر جلللللّيً
الجامعات  كللبللريللات  مللع  األكللاديللملليللة  تبرمها 
مستوى  أعلى  على  مناهج  لتدريس  العالمية، 
الطالب  للليللكللون  مللشللتللركللة،  ومللنللح شلللهلللادات 
حاصًا  باألكاديمية  مثا  الهندسة  خللريللج 
واحد  وقللت  فى  الهندسة  فى  شهادتين  على 

األولى من األكاديمية والثانية من جامعة يوكلن 
بالمملكة المتحدة.

وال يمكننا أن ننسى اإلشادة بدور إسماعيل 
الجديد  الللفللرع  بللإنللشللاء  وقللللراره  الللغللفللار  عبد 
الللجللديللدة،  العلمين  مللديللنللة  فللى  لللأكللاديللملليللة 
مصر  فللى  الجامعات  تللاج  درة  يعتبر  واللللذى 
مع  خصوًصا  العملية،  وتخصصاته  بإنشاءاته 
الكليات التقنية التى يضمها الفرع ومنها كلية 
مثل  نللادرة  وتخصصات  االصطناعى،  الذكاء 
الميكاترونكس وغيرها الكثير من التخصصات 

المهمة. 
أصبحت  الللذى  التعليم  جللودة  من  وبالرغم 
تقدمه األكاديمية تحت رئاسة الدكتور إسماعيل 
لها دور آخر فى غاية  عبدالغفار، فإنه أصبح 
بمثابة  أصبحت  أنها  وهى  والخطورة  األهمية 
جامعة عربية مصغرة سواء بفروعها فى الدول 
العربية مثل فرع الشارقة بدولة اإلمارات وهو 
عليه  للتأكيد  الغفار  عبد  يسعى  الذى  التوجه 
الدول  من  عدد  فى  لأكاديمية  فللروع  بإنشاء 
العربية أو بضمها لطاب من كل أنحاء الوطن 

العربى. 
أن  للشك  مجااًل  يللدع  ال  بما  يؤكد  هللذا  كل 
إسماعيل عبد الغفار استطاع أن يحل المعادلة 
التعليمية الصعبة فى الجمع بين جودة التعليم 
واستقراء  اإلنشائى  والتوسع  اإلدارة  وحسن 

سوق العمل. 

ملللصلللادر مطلعة  ملللن  الللنللهللار  علللللمللت 
بمجلس النواب، أنه تم االتفاق على اختيار 
المستشار حنفى الجبالي  رئيس المحكمة 
الدستورية األسبق، رئيسا لمجلس النواب، 
المستشار  المصادراختيار  رجحت  فيما 
ابوالعنين  محمد  والللنللائللب  سعد  أحللمللد 

وكيان للمجلس.
أمس  النواب،  مجلس  أعضاء  واجتمع 
بالقاهرة،  النواب  مجلس  بمقر  الثاثاء 
بانطاق  الجمهورية  رئيس  لدعوة  تلبية 
الفصل التشريعي الثاني، في الثاني عشر 
العملية  انتهاء  بعد  الللجللاري،  يناير  مللن 
الهيئة  عليها  أشللرفللت  التى  االنتخابية، 
الوطنية لانتخابات، حيث أعدت األمانة 
العامة للبرلمان برئاسة المستشار محمود 
فوزي، خطة عمل في ضوء تدابير كورونا، 
الدستورية  اليمين  أداء  تقسيم  تم  وقللد 
ذلك  وتم  والفردي،  القائمة  مستوي  علي 

رئيس  انتخاب  اعقبها   ثم  ومن  بالتناوب 
المجلس والوكيلين.

إعلللان  قوائم  اللليللوم األربللعللاء  ويشهد 
وفتح   للمجلس  النوعية  اللجان  تشكيل 
واإلعتراضات  االقتراحات  لتقديم  الباب 

كتابة.
كللمللا يللواصللل الللمللجلللللس أعللمللاللله غللدا   
وجلسة  صللبللاحلليللة  بللجلللللسللة  الللخللملليللس، 
تتجاوز  لللن  الصباحية  حلليللث  مللسللائلليللة، 
اللجنة  تشكيل  قوائم  بإعان  الل15دقيقة، 
النهائية  صورتها  في  للمجلس  النوعية  
بعد دراسلللة االقللتللراحللات واالعللتللراضللات 
ستشهد   المسائية  والجلسة  المقدمة، 
النوعية  اللجان  انتخابات  نتيجة  اعللان 
المجلس  لللرئلليللس  كلللللمللة  مللع  للمجلس، 

للفائزين.

أحمد سعد حنفى الجبالي

المعدنية،  والثروة  البترول  وزير  أكد   
استراتيجية  أن  الما،  طللارق  المهندس 
الللللللوزارة تللضللع فلللى قللائللمللة أولللويللاتللهللا 
مصافى  وتطوير  تحديث  فى  االستمرار 
التقنيات،  أحلللدث  واسللتللخللدام  التكرير 
فلللضلللًا علللن تللنللفلليللذ مللصللافللى تللكللريللر 
الكبرى  بالقاهرة  جللديللدة،  ومشروعات 
جار  والسويس  وأسلليللوط  واإلسكندرية 
مليارات   7 حوالى  باستثمارات  تنفيذها 

دوالر.
ووجه الوزير- خال أعمال الجمعيات 
العامة لشركات تكرير البترول )القاهرة- 
العتماد  أسلليللوط(  النصر-  الللسللويللس- 
المالى  للللللعللام  التخطيطية  مللوازنللاتللهللا 
االنتهاء  فى  باإلسراع   -)2021/2022(
من تنفيذ برنامج التحول الرقمى الشامل 
أفضل  لتحقيق  التكرير  مصافى  إلدارة 

كفاءة تشغيلية.

وأشار الما إلى أن مشروعات التكرير 
البترول  قللطللاع  ينفذها  الللتللى  الللجللديللدة 
واستدامة  تأمين  لللزيللادة  خطته  ضمن 
للسوق  الللبللتللروللليللة  الللمللنللتللجللات  تللوفلليللر 
المحلية بدأت تؤتى ثمارها بتشغيل عدد 
من المشروعات، ضمت مصفاة المصرية 
للتكرير بمسطرد والبنزين عالى األوكتين 
بأنربك باإلسكندرية والتشغيل التجريبى 
األوكتين  عللالللى  البنزين  إنللتللاج  لمجمع 
ضمن  البترول  لتكرير  أسيوط  بمصفاة 

مشروعات تنمية الصعيد.
كما شدد على أهمية االلتزام فى تنفيذ 
أعمال المشروعات القائمة وفق الخطط 
الموضوعة والتوقيتات الزمنية المحددة، 
وهو ما يحقق أهداف استراتيجية قطاع 
من  الذاتى  االكتفاء  تحقيق  فى  البترول 

البنزين والسوالر عام 2023.

قبل الطبع

طــارق المــال: 
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