
حكــايتى مــع
 البــدرى فــرغلى

 »مقال رئيس التحرير ص3« 

مالحظــات »المركزى للمحاسبــات« تكشف إهدار 
ماليين الجنيهــات فى مدينــة اإلنتــاج اإلعالمى

انفراد.. رئيس المجلس الرئاسى الليبى فى القاهرة قريًبـا

فضيحــة

84 مليون دوالر 
تفضح نصب قيادات

 اإلخوان بالخارج

شطحات  إبراهيــم عيسى 
عن الصحابة 

 »خـــارج النــــص«.. 

وعبد الله رشــدى
 يدخـل فى الممنــوع

عبدالله شحاتة »ثعلب اإلخوان« على قوائم اإلرهاب

رئيس الجزائر يعلن: لن أسمح 
بالمال السياسى بعد حل البرلمان 

رمضـــان صبحى
 يرحــــل لإلمـــارات

مفاجـــأة.. 

الشحـــات ومـــروان 
فى القائمة السوداء 

لموسيمــانى 

أزمـــة
 تامــر أميـــن 

وقصـــور المشهـــد 
اإلعــالمى 

إعـــادة تدويـــر 
زيــوت الطعــام 

»فيهـــا ســم 
قاتـــل«

ورطــة 
أحمــد 

مجاهـــد 
فى 

مسحــات 
كورونـــا 

أحمـــد
السقــا 
وآســـر 

ياسيـــن 
فى 

»الســرب«

رئيس مجلس اإلدارة  و رئيس التحرير:

أسامـــة شــرشـــر
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اإلعالم عندنا محتاج وقفة جادة..
محتاج غربلة.. محتاج يتفلتر.. محتاج يتفور..

إعالميين  مش  بجد..  محترفين  إعالميين  محتاجين 
مجاملة  بــرامــج  معمولهم  إعالميين  أو  تــفــرج،  مــا  على 

وترضية..
محتاجين ناس متخصصة فى التطوير بجد.. مش ناس 

متخصصة فى الهمبكة، وبيع الكالم..
محتاجين وشوش جديدة فى اإلعالم.. وشوش موهوبة.. 
على  الموجودين  اإلعالميبن  بعض  بدل  محترفة  وشوش 

الساحة اآلن..
تخيل إن فيه إعالميين لهم برنامج تليفزيونى، وبرنامج 
فى الراديو.. وبيكتبوا فى الصحف والمواقع.. وبنشوفهم 
4 مرات فى  يعنى  والشيوخ..  النواب  برضو فى مجلسى 
اليوم، الناس هتستحملهم إزاى؟ دا أنا عن نفسى لو الـ4 

مرات دول جرعة عالج مبكملهاش والله.
المفروشة،  الشقق  زى  بقت  قنوات  عندنا  ولألسف، 
بتأجر الهوا بتاعها للى يدفع.. ومش مهم هو هيعرض إيه.

واألمل  ويزداد سوًءا..  الوضع سيئ، 
فى اإلصالح بات أقرب إلى المستحيل.

وقف  اذا  اال  حاله  ينصلح  لــن  اإلعـــالم 
بدون  )أى  اياهم  شو  التوك  برامج  مقدمو 
هذه  ــرة  ١٠٠مـ ورددوا  مــرآة  أمــام  تعميم( 

المقوالت:
- انا مقدم برنامج ولست زعيما 
-انا مقدم برنامج ولست مفكرا 
-انا مقدم برنامج ولست عالما 

الفقرة  ويكتبون  وقلم  بورقة  يأتون  ثم 
اآلتية ١٠٠مرة :

وأردح  وأجـــعـــر  أصـــــرخ  أن  ــصــح  ي ال 

المدارس  من  اختفت  والعصى  للجمهور، 
حظه  أوقــعــه  لمن  أمسكها  ان  يصح  فــال 
أكثر  يفهم  من  فمنهم  لمشاهدتى..  التعس 
ووجودى  منى..  أكثر  يعلم  ومنهم من  منى، 

مجرد  يكون  قد  الشاشة  ــظ على  حـ
او وراثة، ولهذا محتاج أن 

مقدم  أكــون  كيف  اتعلم 
برنامج محترم أوال !!

المذيع تامر امين عن الصعايدة  سقطة 
ال تغتفر ألن ما قاله ببساطة ينم عن جهل 
من  بأبنائه  الشامخ  الصعيد  بواقع  شديد 
علماء وادباء واطباء وقضاة وشعراء وفنانين 
اعلى  تــبــوأوا  واعالميين  جامعة  واســاتــذة 
المناصب االعالمية، لم يعلم تامر امين ما 
سواء  مكانة  من  الصعيدية  المرأة  حققته 
فجهل  الدولى؛  او  المحلى  المستوى  على 
المذيع هو الطامة الكبرى. إن ما قاله تامر 
أمين ال يعد اساءة للصعايدة بل هو اساءة 

الصعيد  وسيظل  المصرية  وللمرأة  لمصر 
شامًخا بأبنائه المتميزين فى كل المجاالت 
وستظل المرأة الصعيدية هى رمز الشموخ 

والتحدى والنجاح. 
ــة  ــ ــفـ ــ وقـ مـــــــــن  بـــــــــد  مــــــــع وال 

اإلعالميين الجهالء الذين 
ابــنــاء  لسمعة  يــســيــئــون 

مصر.

أيمن عبدالتواب

يا أوالد مصر.. شفتم نسور مصر! مفاتيح جناح الدول

د. نجوى كامل 

د. عزة عبدالعزيز عثمان 

بحواديت  رأســى  .. صــدع  مــع صديق  حــوار ساخن  فــى 
الخالفة .. وما قدمه بنو عثمان من خدمات جليلة لإلسالم 
.. وكيف كانوا أمة عظيمة دانت لها اطراف األرض وذلت لها 

اعناق أوروبا <
أنا حانسى كل ما قرأت وتعلمت وعرفت  يا سيدى  طيب 
عن حقارة .. أقصد حضارة .. بنى عثمان .. بس حضرتك 
ممكن تقول لى أسماء عشرة من علماء ومفكرى تركيا .. عبر 
تاريخ الدولة العثمانية .. وما بعدها .. وعن كل اسم .. سوف 

أمنحك ألف جنيه. 
فقال لى: مسعود يلمظ.. وسكت. 

بس مسعود يلمظ .. لم يكن مفكرا .. وال عالما .. ده كان 
معارض غلبان .. قضى معظم أيامه فى السجن. 

تعرف مين تانى ...؟؟؟
الفكر  األمـــم..  عظمة  مظاهر  أحــد 
والثقافة والعطاء اإلنسانى والحضارى.. 

يا بجم

١- ال تكره أحدا مهما أخطأ فى حقك 
2- ال تقلق أبدا وأكثر من الدعاء 

3- عش ببساطة مهما عال شأنك 
4- توقع خيرا مهما كثر البالء .. وأحسن الظن بربك 

5- أعطى كثيراا ولو حرمت انت
6- ابتسم ولو القلب يقطر دما 

7- ال تقطع دعاءك ألخيك بظهر 
الغيب

د. حسن على 

خالفة.. بالكنافة.. والسخافة

قواعد السعادة السبع

خرافة جديدة ظهرت على بعض المواقع منقولة غالبا عن تاجر تبغ تقول ان 
التدخين يساعد على قتل فيروس كورونا ويمنع االصابة بالمرض!! 

طبعا هذا كالم غير علمى وتخريف والعكس تماما فإن التدخين 
يزيد من خطر اإلصابة بالفيروس ويزيد من مضاعفات المرض؛ 

فال تصدقوا هذا الكالم وحذروا اصدقاءكم.

اليوم 22 فبراير ذكرى قيام الجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسوريا عام 
االنفصال فى 28 سبتمبر١96١..  بنكسة  انفضت  والتى   ١958

أبدا عن  العربية حلم قديم.. لكنها لم تخرج  الوحدة  صحيح 
إطار كونها مجرد حلم.. يتبدد لحظة االستيقاظ!

حياتك  مــن  "إلــغــى"  بسالم  تعيش  عشان 
نراه  بأن ما  تؤمن  أن  المقارنات. يجب  مبدأ 
فالحياة  يملكه،  ما  كل  ليس  هو  أحدهم  فى 
تأخذ منه كما تأخذ منك. ثق بنفسك وقدس 
روحك وامض بالحياة مفتخًرا بذاتك، وتأكد 
ولو أمكن  إليك  ينظرون  أن هنالك أشخاًصا 

ألصبحوا أنت. 
ــوا،  ــعـ ــتـ ــمـ ــتـ قـــــاومـــــوا واسـ

وعيشوها بسعادة؛ صدقونى 
دى ملهاش إعادة.

واآلخــرة،  الدنيا  فى  الــدرجــات  نيل  إن 
ــاألحــالم، وإنــمــا هو  ب بــاألمــانــى وال  ليس 
كان  ما  ذلــك  ولــوال  ذلــك،  أسباب  بسلوك 
وهذا  والكاذب،  الصادق  بين  فرق  هناك 

ــه تــعــالــى فى  ــل مــن حــكــمــة ال
بما  وأمرهم  لعباده،  تكليفه 

أمرهم به.

لو لم يكن صاحب القلم متواضًعا من سيكون؟
الله يحب المتواضع ويلعن المتكبر فكونوا متواضعين.

د. هانى الناظر 

نجوى عابدين

د. أحمد سابق

حامد المحالوى

جمال أبو القديم

التدخني وكورونا وتاجر التبغ

الوحدة املصرية السورية:
هل كانت الفكرة خيالية؟!

السعادة ملهاش إعادة

نيل الدرجات 
ليس باألمانى

صاحب القلم

إعالمنا عايز وقفة وصفة سهلة إلصالح اإلعالم

املذيع تامر ال يعلم!

عالء الدين سويلم 
الجنرال المبدع 

شمس األصيل 

زبيدة ثروت

د. صالح الدين السرسى

لطلعات  الــعــالــمــى  الــمــعــدل  ان  عـــارف   …  
تمام،،  بيبقى  يوميا  التنين  وصل  لو  الطيارين 
وعارف نسورنا فى اكتوبر وصلوا لكام وبتخلى 
حتى يومنا هذا اى معهد عسكرى بيفشخ بقه 

من الصدمة؟ 
6 يامؤمن ،،،،

بيوصفوها )بالرقم الغريب(
يخلص  ــان  ك نسورنا  بعض  ان  تــعــرف  طــب 
لغاية  طيارته  مــن  وماينزلش  ويــرجــع  الطلعة 
األطقم االرضية ما تعيد التزود بالوقود وتركب 

صواريخ جديدة. 
ومعاونيه  المصرى  النسر  ان  وعــارف  طب 

على االرض كانوا بياخدوا وقت اد ايه؟
4 دقايق و4٠ ثانية-

وهو رقم لم يحطمه جنس بنى ادم على الكرة 
ببساطة  الكتالوجات  ألن  اليوم،  حتى  االرضية 
كانت محددة الرقم السوبر لو أنت فتك ب ١٠ 

دقايق. 
والد  يا  ايــه  اد  جواكم  اللى  الطاقة  عرفتوا 

مصر؟ 
اصحوا واستنهضوها وال تستكينوا ل ايشى 
تقرير بنك دولى او االقتصادى فالن أو المتنبئ 

عالن أو القوة العظمى ترتان 
ال  بضاعة  يبيع  فجميعهم 

يملكها.

بحجم  تحديات  مواجهة  فى  دولــة  تنجح  ال 
مهما  برئيسها،  مصر  تواجهها  التى  التحديات 
كانت قدراته، إنما تنجح إذا ما كانت مؤسساتها 
ووضوح  بالكفاءة  تتميز  عمل  فرق  على  تعتمد 
اإلدارة  أســالــيــب  عــلــى  تعتمد  فـــرق  الـــرؤيـــة، 
الحديثة، وهى أساليب ال تحتاج منا إلى اختراع 
جديد، أساليب تعمل بها كل الدول والمجتمعات 
التى حققت إنجازات ملموسة وواجهت تحديات 
ما  وألمانيا  كاليابان  اآلن  نواجهه  عما  تقل  ال 
األهلية،  الحرب  ــان  إب واسبانيا  الــحــرب،  بعد 
بينما تعمل مصر من خالل مجموعة من الوزراء 
التعليمات  ينتظرون  الحكومة  كموظفى  يعملون 
وبالكاد كأنهم  الرئيس،  السيد  والتوجيهات من 
من  لديهم  أهم  اإلعــالم  فى  تواجدهم  يعملون، 

اإلنجازات الميدانية. ومعاونو الرئيس لم نلمس 
الحبيبة.  مصرنا  واقــع  فى  حقيقيا  ــرا  أث لهم 
الــمــطــلــوب تــفــويــر الــجــهــاز الــقــديــم بــمــوروثــه 
الحديثة،  المنظومة  هــذه  وتأسيس  المتكلس 
نواجه كل  أن  أردنا  ما  إذا  التميز.  وفق معايير 
منفتحة  عقول  اإلدارة  بنجاح.  التحديات  هذه 
وكفاءات حقيقية، وإرادة حقيقية تعمل للتطوير 
وليست  للتطبيق،  عملية  وأساليب  المستمر، 
اعتمادات مالية ومكافآت على اجتماعات كلها 

ثرثرة وضجيج بال طحن.



 إخفاء مبالغ بالدوالر مجمدة لصالح نزاعات قضائية ومخصصات فى غير موضعها

 رصيد حساب »المدينين واألرصدة المدينة األخرى« فى 30 سبتمبر الماضى بلغ 89.186 مليون جنيه 

فى مدينة اإلنتاج اإلعالمى

املاليني املهـــــدرة
وهو  ا  ــّدً ج بسيط  لسبب  المصرية  للمعارضة  أيقونة  فرغلى  البدرى  سيظل 
والفقراء  للغالبة  صادًقا  صوًتا  كان  الــذى  الرجل  هذا  عشق  المصرى  الشعب  أن 
وليس  لألمة  كنائب،  المطلق  انحيازه  خالل  من  البرلمان  قبة  تحت  والمظلومين 
بورسعيد وحدها، فى قضايا وهموم الوطن والمواطن، ودفاعه الشرس عن الوطن 

ضد التنظيم الدولى لإلخوان.
فى لحظات األزمات كان البدرى فرغلى ضوًءا فى النفق المظلم؛ فلم يهادن ولم 

يناور ولم يتربح رغم اإلغراءات الشديدة فى زمن الفساد والفاسدين. 
القسم  رئيس  معوض،  محمود  زميلنا  نشره  الذى  الصحفى  التحقيق  أنسى  وال 
البرلمانى فى األهرام، رحمة الله عليه، والذى كشف فيه المفارقة بين أفقر نائب 
فى البرلمان وهو البدرى فرغلى الذى كان يتحرك فى شوارع بورسعيد بـ)العجلة(، 
وأغنى نائب فى البرلمان وقتها وكان رجل أعمال يتحرك بالطائرة، فبقى البدرى 

فرغلى وزال النائب بطائرته وأمواله. 
كنت  عندما  عاًما،   25 منذ  النواب  مجلس  فى  بدأت  فرغلى  البدرى  مع  حكايتى 
أئمة الحق وباحًثا عن الحقيقة وصوًتا مدوّيًا  إماًما من  ا، وكان هو  ا برلمانّيً صحفّيً
كان  أنه  رغم  والحقيقة  العمال،  حق  عن  شرًسا  ومدافًعا  الشركات،  خصخصة  أمام 
بالناس  وإحساسه  ثقافته  أن  إال  ببورسعيد،  الشحن  شركات  إحــدى  فى  عاماًل 
ا على بعض  وضميره الوطنى وشغفه بهموم بنى وطنه جعلته يتفوق نظرّيًا وعملّيً

الحاصلين على رسائل الدكتوراه. 
ومنخرًطا  والمعرفة،  للقراءة  ا  محّبً كان  أنه  فرغلى  البدرى  يميز  كان  ما  وأخطر 
فى السياسة من خالل حزب التجمع، وهى الخلطة التى مكنته من أن يزلزل أركان 

الحكومة وبعض وزرائها الفاسدين فى ذلك الوقت. 
الجلسات كان يرسل  الدكتور أحمد فتحى سرور فى كثير من  أن  أيًضا  أنسى  وال 
الوطنية  المعارضة  تكون  وهكذا  رأيه،  ويطرح  يتحدث  كى  فرغلى  للبدرى  ورقة 
والموضوعية والصوت اآلخر تحت قبة البرلمان رغم أن األقلية الوطنية فى ذلك 
أننا فى  إال  المحترفين،  أمام غول األغلبية، ولكننا كنا فى زمن  الوقت كانت تقف 

البرلمان السابق كنا فى زمن الهواة. 
والتساؤل: لماذا حضر اآلالف من أبناء الشعب المصرى من كل المحافظات جنازة 
البدرى فرغلى رغم جائحة كورونا واإلجراءات االحترازية؟ اإلجابة ببساطة: ألنه 
كان منحاًزا للفقراء والمظلومين وسيًفا على رقبة الفاسدين والمفسدين، وأول من 
أعلن رفض موجة الخصخصة وبيع الشركات والمصانع؛ حتى إننى قلت له فى ذلك 

الوقت بقى أن يتم خصخصة العامل المصرى! 
النواب  مرهفة  وإنسانية  سياسية  بحاسة  يستشعر  عليه  الله  رحمة  ــان  وك
الحقيقيين والنواب المزيفين الذين جاءوا من المجهول السياسى بأموالهم، فعندما 
العمل،  ساعة  بدأت  »لقد  أنساه:  لن  تعبيًرا  لى  قال  النواب  مجلس  بعضوية  هنأنى 
وحان الوقت لتنضم معنا فى خندق الوطن والمواطن«، وكنا معه كنواب مستقلين 
داعمين  المعاشات  أصحاب  من  آالف  وسط  التجمع  بحزب  ولقاءاته  مؤتمراته  فى 

لصوت هذا النائب االستثنائى فى زمن استثنائى.
بوقوفه  يونيو،   30 لثورة  الحقيقيين  المفجرين  من  فرغلى  الــبــدرى  ــان  وك
بالمرصاد وكشفه بالوقائع والمستندات التنظيم الدولى لإلخوان فى ذلك الوقت؛ 
وبعد  القبة،  ا معه تحت  إخوانّيً نائًبا  الـ88  فهو يعرفهم جيًدا منذ كانت مجموعة 
يناير كان أصحاب المعاشات، وهم العمود الفقرى لهذا الوطن من الطبقة الوسطى 
التى حاولوا إضعافها وإذاللها وحصارها، شغله الشاغل، رغم أنهم لم يكن لهم مطالب 
على   17 المادة  فى  نص  الذى  الدستور  تطبيق  هو  به  طالبوا  ما  كل  إن  بل  فئوية، 
أن )أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية 
المقررة لألموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارًا 
الرائعة ميرفت  السفيرة  وكانت معنا  للقانون(،  وفًقا  آمًنا، وتديرها هيئة مستقلة، 

التالوى التى انحازت ألصحاب المعاشات للحصول على حقوقهم.
وال أنسى عندما جاء البدرى فرغلى إلى البرلمان السابق ولم يحظ بأى اهتمام 
واجب له كرائد للحركة النضالية ألصحاب المعاشات الذين يبحثون عن حقوقهم 
الضائعة، حتى إننى قلت لوزيرة التضامن تحت قبة البرلمان: أنِت يجب محاكمتك 
المعاشات  أصحاب  من  مواطن  ماليين   10 حق  فى  ارتكبِته  لما  شعبية  محاكمة 
بخالف أسرهم، حتى وصلت مستحقاتهم المهدرة ألكثر من 950 مليار جنيه بخالف 
الفوائد، وحاولتم وتالعبتم بعدم تنفيذ األحكام وإرسالها لمحكمة غير مختصة 

لمزيد من التعذيب ألصحاب المعاشات. 
حتى  بالمرصاد؛  لهم  كانوا  المعاشات  أصحاب  من  وكتيبته  فرغلى  البدرى  أن  إال 
كان  ألنه  يبال  لم  ولكنه  النظر،  كريم  وأصبح  عينيه  نور  العظيم  الرجل  هذا  فقد 
الحق  إلى  الطريق  له  أضاء  ما  وهو  المعاشات؛  وأصحاب  المصرى  الشعب  بنور  يرى 
ُتكتب  تاريخية  لحظات  فكانت  وكتيبته،  البدرى  وراءه  طالما  أبًدا  يضيع  لن  الذى 

بماء الذهب. 
إن التاريخ سيسجل بأحرف من نور دور البدرى فرغلى، واألجيال القادمة ستعرف 
حقيقة هذا المناضل الحقيقى الذى ُيعتبر بصمة من بصمات البرلمان وصوًتا من 
مجلس  ومضابط  المعاشات،  أصحاب  حقوق  عن  المدافعة  االستثنائية  األصوات 
فراش  على  وهو  خرج  الذى  اإلنسان  هذا  والقيمة،  الرمز  هذا  عن  تحكى  النواب 
المرض ليذهب إلى المحكمة مدافًعا عن قضيته، حتى تعجب القاضى واندهش من 
هذا الرجل العنيد فى الحق والذى لم يبال بمرضه وأصر على السفر من بورسعيد 
وأن  المعاشات،  أصحاب  حقوق  استعادة  يتم  أن  حياته  أمنية  وكانت  القاهرة،  إلى 

يحيوا حياة كريمة بأموالهم التى دفعوها خالل سنوات عملهم.
وأنا أطالب حزب التجمع التقدمى الوحدوى وأعضاءه المحترمين بأن يتم إقامة 
حفل تأبين يليق بهذا الرجل العظيم وإطالق اسم البدرى فرغلى على إحدى قاعات 
الحزب العريق، كما أدعو إلطالق اسمه على أحد ميادين مدينة بورسعيد الباسلة 

بشعبها وأهلها. 
عن  ودافعوا  المواطن  مع  وقفوا  الذين  المناضلين  وكل  فرغلى  البدرى  الله  رحم 

الوطن، فهم الباقون أحياًء بأعمالهم ومواقفهم ونضالهم كصوت للحقيقة. 

البدرى فرغلى
حكايتى مع

اجلهاز املركزى للمحاسبات يكشف
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باألصول 

أسامة شرشر

حسب تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات التى بين أيدينا ومنها 
الرقابية غافلة عما  العام 2020 لم تكن األجهزة  آخر تقرير يخص 
يحدث فى مدينة اإلنتاج اإلعالمى من مخالفات، حيث رصد الجهاز 
الدورية للشركة المصرية لإلنتاج  المالية  القوائم  من خالل فحصه 
اإلعالمى حتى 30 /9/ 2020، مخالفات بالماليين، وأصدر توصياته 
التى نعرض فيها ألحدث  بخصوصها، كما سنرى فى هذه السطور 

تقرير للجهاز بشأن مخالفات الشركة ووضعها المالى. 

مخالفات
أن شركة  تقريره  بداية  للمحاسبات فى  المركزى  الجهاز  يكشف 
اإلنتاج اإلعالمى قامت فى 30 / 9 / 2020 بإدراج مبلغ 3.9 مليون 
جنيه ضمن حساب مخزن قطع غيار المركبات ووسائل النقل تمثل 
قيمة سيارة إطفاء بدًل من إدراجها ضمن حسابات األصول الثابتة، 
وأوصى الجهاز بإجراء التسويات الالزمة حتى تظهر الحسابات على 

حقيقتها. 
مقدمات  حساب  رصيد  ظهر  الشركة  حساب  مراجعة  فخالل 
أعمال فنية لم تبدأ حتى 30 سبتمبر 2020 بنحو 9.3 مليون جنيه، 
وذلك بعد تخفيضه 1.1 مليون جنيه بناء على توصيات لجنة ُشكلت 
بقرار رئيس مجلس إدارة الشركة لدراسة هذا الرصيد والذى كان 

مدرًجا وقتها بـ 10.4 مليون جنيه.
لبعض  القانونى  الموقف  تحديد  يتم  لم  أنه  الجهاز  لحظ  كما   
األعمال الخاصة بجهاز السينما طبًقا لتوصيات اللجنة المشكلة من 
قبل رئيس مجلس إدارة الشركة، والبالغ تكلفتها 90 ألف جنيه على 
الرغم من عدم وجود أية تنازلت خاصة بتلك األعمال وكذلك لم يتم 

دراسة موقف الضمحالل لذلك الرصيد البالغ 5.3 مليون جنيه.

األصول الثابتة
المركزى للمحاسبات عدم استجابة شركة  يكشف تقرير الجهاز 
األصول  تحميل  عدم  بشأن  السابقة  لمالحظاته  اإلعالمى  اإلنتاج 
الثابتة بمبلغ 650 ألف جنيه خالل 2019 يمثل قيمة ضريبة القيمة 
لمركز  الشركة  اشترتها  التى  المستعملة  األجــهــزة  على  المضافة 
اإلقــرار  من  وخصمها  بسدادها  قامت  والتى  اإلعالمية،  الخدمات 
الضريبى الخاص بذات الضريبة يما يخالف قانون 67 لسنة 2016 
الخاص بإصدار الضريبة على القيمة المضافة والتى تشير إلى عدم 

إمكانية خصم تلك المبالغ من قيمة الضريبة المستحقة.
كما أكد الجهاز استمرار مالحظته حول حساب استثمارات 

للشركة  المالية  بالقوائم  شقيقة  شركات  فى 
رأسمال شركة  فى  ومساهمتها 
اإلعالمى  لإلنتاج  الفن  استديو 
 %10 وتــســديــد   %33.5 بنسبة 

المساهمة  تلك  قيمة  مــن  فقط 
الـــ%90  موقف  عن  اإلفصاح  دون 

الحصة، ولسيما  الباقية من قيمة 
ــراره  ق الدارة  مجلس  اتــخــاذ  بعد 

باضمحالل   2011 نوفمبر   26 فــى 
األخــذ  دون  الــمــســدد  الـــــ%10  قيمة 
من  الشركة  شطب  عدم  العتبار  فى 

تقريره  فى  ليوصى  التجارى،  السجل 
الحالى  الموقف  عــن  ــادة  اإلفـ بــضــرورة 

للشركة.

اضمحالل
للمحاسبات فى  المركزى  الجهاز  يكشف 

تقريره أنه لم يتم موافاته بآخر قوائم مالية 
الفندقية-  العربية  »المحور-  األتيه  للشركات 

من  المعدة  والتقارير  سوفت«  ميديا  ايجيبت 
إدارات  مــجــالــس  فــى  الــشــركــة  ممثلى 
الشركات حتى 31 ديسمبر 2019،  تلك 
رغم سابق طلبها بخطاب مرسل ومسلم 

الماضى وهو  يوليو  تاريخ 28  للشركة فى 
على  الحكم  الجهاز  إمكانية  دون  حال  ما 

الستثمارات  بتلك  الــخــاص  الضــمــحــالل 
المطلوبة  بالقوائم  موافاته  الجهاز  وطلب 

ألهميتها. 
وقد بلغ رصيد حساب العمالء فى 30 /9 
/ 2020 نحو 296.275 مليون جنيه قبل خصم 

وتبين  جنيه  مليون   88.757 البالغ  المخصص 
 137.8 نحو  منها  المديونية  هــذه  أن  بالفحص 

مليون جنيه تمثل قيمة المديونية المستحقة على 
إجمالى  من   %47 تقارب  وبنسبة  فقط  عمالء   8

مديونية العمالء البالغ عددهم 373 عمياًل. 
مالحظات  للمحاسبات  المركزى  الجهاز  وسجل 

المستحق  الرصيد  أن  منها  النقطة  هذه  بشأن  مهمة 
على شركة صوت القاهرة فى 30 /2020/9 بلغ نحو 

5.253 مليون جنيه وتبين تحميل شركة صوت القاهرة 
إليها بخالف 3.7 مليون  الرجوع  ــه 60.8 ألف جنيه دون  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ جـ

معترض عليها من قبل شركة صوت القاهرة والهيئة الوطنية لإلعالم 
وشركة لوميديا لحل هذا الموضوع وحتى تاريخه لم يتم حسم هذا 

النزاع لضمان تحصيل تلك المديونية. 

فروق عملة
كشف الجهاز المركزى للمحاسبات أيًضا أنه لم يتم تقييم األرصدة 
الدائنة لبعض عمالء التسويق ذات الطبيعة النقدية بالمخالفة للفقرة 
بآثار  والخاص   13 رقم  المعدل  المصرى  المحاسبة  معيار  من   23

الــدولرات  تسعير  تم  حيث  األجنبية،  العمالت  أسعار  فى  التغيرات 
ببعض المديونيات بنحو 5.3 جنيه، مما نتج عنه فروق عملة بلغ ما 
قائمة  اإلدراج ضمن  واجبة  جنيه  مليون   13 نحو  منها  امكن حصره 
الدخل مع تعديل حساب العمالء بها، ومنها ما قامت الشركة بتقييم 
توضيح  بغير  التجارى  دون  التسويق  عن  المتوقفين  العمالء  أرصدة 
األسباب وهو ما نتج عنه فروق عملة بلغ ما امكن حصره منها نحو 
المعيار  الجهاز بضرورة تطبيق  ألف جنيه، وأوصى  3 ماليين و679 

المذكور.
المالحظات  بعض  عن  الجهاز  فحص  اسفر  وقــد 
عند مراجعة الضمحالل فى العمالء فى 30 سبتمبر 
لبعض  يتم تحديد موقف الضمحالل  لم  إذ   ،2020
والتى  الشركة  من  دعــاوى  عليهم  المرفوع  العمالء 
عدم  مع  جنيه،  مليون   18 نحو  مديونياتهم  بلغت 
األرصدة  لبعض  الضمحالل  لنسب  أساس  وجود 
بين 15% و100% دون تحديد أى  تراوحت  والتى 

اسس تكوين ذلك الضمحالل.
لبعض  تــكــويــن مخصص  ــم  ت أنـــه  ــاف  وأضــ
بنسب  مديونية  مــن  أكثر  لها  والــتــى  العمالء 
التفاوت  هــذا  ــاس  أسـ يتضح  ولــم  متفاوتة 
حدث  كما  واحــد  عميل  أنه  من  الرغم  على 
والذى  لإلنتاج  والعربية  مع شركة سفنكس 
من  بأكثر  الشركة  لدى  مستحقاته  قــدرت 
وأكثر  التسويق  نظام  من  جنيه  ألف   432
المشترك  النتاج  من  جنيه  ألف   66 من 
اإلنــتــاج  مــديــنــة  شــركــة  لــهــا  لتخصص 
اإلعالمى أكثر من 335 ألف جنيه عن 
مبلغ  لها  خصصت  فيما   %78 بنسبة  التسويق 

النتاج المشترك بشكل كامل.
واألرصدة  »المدينين  حساب  رصيد  وبلغ 
مبلغ   2020/9/  30 فى  األخــرى«  المدينة 
89.186 مليون جنيه ومكون اضمحالل بلغ 
3 ماليين و540 ألف جنيه، ووفقا للتقرير 
فإنه تالحظ للجهاز المركزى للمحاسبات 
المتنوعين  المدينين  ضمن  ظهر  ــه  أن
بمبلغ 320 ألف جنيه باسم مؤلف »زهرة 
والعفاريت« والتى حصلت الشركة على 
حكم نهائى لصالحها منذ عدة سنوات 
بمبلغ 290 ألف جنيه فقط، ولم يتم 
الشركة  تقم  ولــم  اآلن  إلــى  تنفيذه 
المبلغ،  ــهــذا  ل اضــمــحــالل  بــعــمــل 
دراســة  ــإعــادة  ب الــجــهــاز  ليوصى 
باألرصدة  الخاص  الضمحالل 

المدينة.

حساب المدينين
واألرصـــدة  المدينين  حساب  وتضمن 
مليون   34.788 نحو   2020/9/  30 فى  األخرى  المدينة 
جنيه يمثل قيمة المديونية المستحقة على الشركة العربية الفندقية 
المتمثلة فى »استهالك مياه وصرف صحى وكهرباء وفروق استهالك«، 
وذلك على الرغم من صدور قرار لجنة دراسة العمالء فى 10 مايو 
2018 يوصى بالنتهاء من سداد كافة المستحقات المالية مع نهاية 
بأول،  أول  المستجدة  المديونيات  كافة  سداد  إلى  باإلضافة   2018
وتحصيل  اللجنة  قرارات  تنفيذ  على  العمل  بضرورة  الجهاز  وأوصى 

كافة المبالغ المستحقة حفاًظا على أموال الشركة.
كما ظهر رصيد مصلحة الضرائب على المبيعات فى 2020/9/30 
أنه مدين بمبلغ 305 آلف جنيه مقابل ضريبة المبيعات التى قامت 
استردادها,  يتم  ولم  بفواتيرهم  الموردين  لبعض  الشركة  بسدادها 

وأغلبها مرحلة من أعوام سابقة.
مليون   248.242 بمبلغ  المرحلة  األرباح  رصيد حساب  كما ظهر 
جنيه، وبالفحص تبين أن هذا المبلغ يشمل األرباح المرحلة لألكاديمية 
بمبلغ 40.526 مليون جنيه طبًقا للميزانية المعدة من األكاديمية فى 
30 /2020/9، ومبلغ 2.050 مليون جنيه لمركز الخدمات اإلعالمية 

ومبلغ 205.666 مليون جنيه لباقى أنشطة المدينة.
هيئة  تخص  جنيه  مليون   3.482 مبلغ  الموردين  حساب  وتضمن 
الريف منذ 2002 قيمة محول كهريائى لم يتم توريده وقيمة  كهرباء 
يتعين  أنه  التقرير  وذكر  المستحقات،  باقى  وكذا  الغيار  قطع  بعض 
موافاة الجهاز المركزى بآخر تطورات الموقف فى هذا الشأن وخاصة 

أن بيان القضايا المقدم ل يشمل أية قضايا خاصة بهذا الشأن.

فوازير
الشركة  حسابات  أن  للمحاسبات  المركزى  الجهاز  تقرير  يكشف 
مليون   30 مبلغ   2020/9/30 فى  القضايا  مخصص  رصيد  تضمن 
إل  لالستثمارات  اس  ثرى  مع شركة  القضائى  الخالف  مقابل  جنيه 
أنه تالحظ وجود أحكام نهائية وباتة واجبة النفاذ تبلغ نحو 55 مليون 
جنيه باإلضافة إلى فائدة 5% على المبلغ األساسى البالغ 2.3 مليون 

دولر وذلك من تاريخ المطالبة فى 2003/5/11. 
بمبلغ  اإلهالك  بخالف  تضمين مخصصات  تم  أنه  للجهاز  وتبين 
10 ماليين جنيه لمقابل ما قد يقع على الشركة من التزامات بشأن 
للصوت  مصر  »شركة  للثقافة  األعلى  المجلس  مع  القائم  الخالف 
الخاصة  الدعاوى  والبالغ نحو 102 مليون جنيه فى  والضوء سابقا« 
باستوديو الهرام واستوديو مدينة السينما والمرفوعة من وزير الثقافة 

بصفته رئيس المجلس األعلى للثقافة.
وتابع التقرير أنه تالحظ مخالفة الشركة للبنود 32-33 من معيار 
المحاسبة المصرى رقم 1 الخاص بعرض القوائم المالية الذى يمنع 
صراحة اجراء مقاصة بين اإليراد والمصروف إزاء ما تبين من إجراء 
مقاصة فيما يخص اإليرادات المحققة مقابل حق استغالل المساحات 
 7.206 نحو   2020/9/30 حتى  والبالغة  األكاديمية  على  المستحقة 
استديوهات  صيانة  مصروفات  من  خصمها  طريق  عن  جنيه  مليون 
المجمع بالمدينة، فضال عن تخفيض بعض بنود المصروفات بالقيمة 
ذاته  التاريخ  حتى  منها  أمكن حصره  ما  بلغ  الخدمات  لتلك  البيعية 
اإليــرادات  حسابات  ضمن  إدراجها  دون  جنيه  مليون   33.430 نحو 

المختصة.

بيانات ومستندات
تم  التى  والمستندات  البيانات  من  العديد  هناك  أن  التقرير  ذكر 
طلبها طبًقا للخطاب المرسل إلى الشركة بتاريخ 2020/11/4، ولم 
موقف  آخر  منها  الفحص  انتهاء  تاريخ  حتى  بها  الجهاز  موافاة  يتم 
الزمنى  والــجــدول  العقود  مالحق  حيث  من  ســواء  "الحكير"  لشركة 
للتنفيذ وأسباب عدم إتمام بيع قطع غيار األلعاب بمبلغ 3.9 مليون 
جنيه حتى 2020/9/30 وكذلك موقف هيئة الستعالمات وصورة آخر 
محضر تسليم وآخر موقف تنفيذى لألعمال، وأكد الجهاز انه يتعين 

موافاته بالبيانات المذكورة.
وأشار التقرير الى أن الستنتاج لما حدث أنه: »وفى ضوء فحصنا 
المحدود وباستثناء ما جاء بتقريرنا عاليه لم ينم إلى علمنا ما يجعلنا 
نعتقد أن القوائم المالية الدورية المرفقة ل تعبر بعدالة وبوضوح فى 
جميع جوانبها الهامة عن المركز المالى للشركة فى 30 سبتمبر 2020 
وعن أدائها المالى وتدفقاتها المالية عن الستة أشهر المنتهية فى ذلك 

التاريخ لتتفق مع معايير المحاسبة المصرية«.
وأضاف تحت عنوان توجيه النتباه أنه مع عدم اعتبار ذلك تحفًظا 
بلغ حساب  أنه  العديد من األمــور، ومنها  تالحظ عدم اإلفصاح عن 
بما  أمريكيا  دولرا   66037 مبلغ  سبتمبر   30 فى  بالبنوك  النقدية 
يعادل1.06 مليون جنيه وأوصى الجهاز المركزى للمحاسبات بضرورة 
فيروس  تأثير  عن  باإلفصاح  طالب  كما  المبالغ  هذه  عن  اإلفصاح 

ونسألكم الفاتحة. كورونا على الوضع القتصادى والمالى للشركة. 

أسامة شرشر
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جدل كبير فى جنبات األزهر الشريف 
الذى  رشــدى  الله  عبد  الداعية  بسبب 
محمد  النبى  والـــدى  قضية  فتح  أعــاد 
صلى الله عليه وسلم وتأكيده على أنهما 
بالرسول  يؤمنا  لم  ألنهما  مؤمنين  ليسا 

صلى الله عليه وسلم.
فتح  الشريف  األزهر  دعاة  واستغرب 
ــدى مــثــل هـــذه القضايا  الــلــه رشـ عــبــد 
التواصل  مواقع  على صفحات  الجدلية 
فى  يتسبب  مما  المختلفة  االجتماعى 

جدل ال فائدة منه وسط البسطاء.
وفى هذا الصدد، شن محمد مبروك 
الله  الشيالنى هجوما شرسا على عبد 
وقــال فى  القضية،  هــذه  رشــدى بسبب 
هذا الصدد: القول الرشيد فى الرد على 
الفاضل  األخ  رشــدى،  الله  عبد  الشيخ 
رشدى  عبدالله  الشيخ  الكريم  والزميل 
له حسنات تذكر فتشكر وال ينكرها إال 
جاحد أو معاند، لكن فتحه مسألة والدْى 
النبى- صلى الله عليه وسلم- على المأل 
واالســتــمــرار  العجيب  اإلصــــرار  بــهــذا 
الغريب وذاك التتابع والتكرار فى النشر 
بعض  جعل  متواليات؛  أيــام  مــدار  على 
العامة ونفرا من السوقة والدهماء ومن 
أنوفهم  يــدســون  جمل  وال  لهم  ناقة  ال 
ــارض،  ــع وم مــؤيــد  بــيــن  فيها  لــلــحــديــث 
وأحدث تشغيًبا وجداًل غير محمود فى 

األوساط الدينية!
له:  تصريحات صحفية  فى  وأضــاف 
وحبيب  الخلق  لسيد  إيـــذاء  فيه  وهــذا 
الحق ونقل لمسألة محلها قاعات البحث 

»فليس  العام  الفضاء  إلى  العلم  وأروقــة 
ُيقال  ما  كل  وليس  ُيقال،  ُيْعَرف  ما  كل 
أهلُُه  َحَضَر  ما  كل  وليس  أهلُه،  َحَضَر 
حان وقته، وليس كل ما حان وقته َصحَّ 
قوله« وإن الملح إذا زاد عن حده أفسد 
الطعام، ورحم الله أحد األئمة القدامى 
إذ سأله طالبه يوًما فى مسألة فأجاب 
تامة  إحــاطــة  فيها  واســعــة  إجــابــة  عنها 
وعلم وافر بالمسألة، فقيل له: لقد قرأنا 
كل كتبك فما وجدناك كتبت شيئا عنها! 
فقال لهم: اتقوا الله فليس كل ما وعاه 
صدرى قد دونته فى كتبى، ثم أشار إلى 
اطلع  لو  علوًما  هاهنا  إن  وقــال:  صدره 
عليها عامة الناس لطارت فيها الرقاب.

لذا  قائال:  تصريحاته  فى  واستطرد 
أن  الشيخ  على  ــواجــب  ال مــن  ــه  أن أرى 
وأن يحذف ما نشره  النشر  يتوقف عن 
رأى  على  ينزل  وأن  المسألة،  تلك  فى 
بذلك،  نصحوه  الذين  وزمالئه  أشياخه 
وأن يعتذر لصاحب الجناب النبوى عما 
الهداية،  وله  لنا  الله  ونسأل  منه،  بدر 
وختاًما صلوات الله وسالمه على سيدنا 
إلى سيدنا آدم،  محمد وأبويه وأجــداده 

وعلى آله وذريته إلى أن تقوم الساعة.
الله رشدى قد نشر  الشيخ عبد  كان 
الرسمية  صفحته  على  له  تصريحات 
"فيسبوك"  االجتماعى  التواصل  بموقع 
عن والدْى النبى قال فيها: مسألةُ والدْى 
سيدنا رسول الله، ورد فى صحيح مسلٍم 
جمٌع  بذلك  قــال  وقــد  الــنــار،  فى  أنهما 
كثير  وابن  والبيهقى  كالنووى  األئمة  من 

رجَح  رسالةً  السيوطى  وألف  وغيرهم، 
واستند ألحاديث  بنجاِتهما،  القول  فيها 
الــذى  عــن  متأخرٌة  إنها  ــال  وق ِضــعــاٍف 
بنص  آخــٍذ  بين  والمرُء  مسلم،  فى  ورد 
ِبٌع لقول رسول الله  أحاديث مسلٍم فهو ُمتَّ
آخٍذ  وبين  وغيره،  النووى  صنيع  وهــذا 
السيوطى  أوردهــا  التى  النصوص  بهذه 
الوضع  بين  دائــرة  العلم  أهل  وهى عند 
السيوطى  واخــتــار  والضعف  والــنــكــارة 
وجــَه  وال  ــةٌ  ِعــلــمــيَّ فالقضية  ضعفها، 

للتشنيِع فيها.
وأضـــاف: فــالــذى يــقــول بــعــدم نجاة 
والدى المصطفى ليس مبغًضا لرسول 
ــِحــبٌّ لــرســول الــلــه آخــٌذ  الــلــه بــل هــو ُم
التى هى  النصوص  لتلك  تارٌك  بشرِعه 
بما  آِخــٌذ  أحواِلها  أحسِن  فى  ضعيفة 
الله فى صحيح مسلٍم،  صحَّ عن رسول 
ِة وال  نَّ والقائل بنجاِتهما ليس ُمبِغًضا للسُّ
ُمعادًيا للشرِع بل هو رجٌل ُمحبٌّ لرسول 
يراه  بشيٍء  فاستمسك  به،  َشفوٌق  الله 

يصلح ُمعتَمًدا له فى هذه القضية.
ــا فال  ــا أنـ وتــابــع حــديــثــه قــائــال: أمـ
أجترئ على رد أحاديث مسلم، وال آخذ 
فهى  السيوطى  أوردها  التى  بالنصوص 
ليست من الصحيح باعترافه، وال أقوى 
فأفوض  النار،  فى  هما  أقــول  أن  على 
ــكـــت، ويــتــســع صـــدرى  ــر لــلــه وأسـ ــ األم
َق حوَل قضايا  للفريقين، الرجا أال نتفرَّ
وحلم،  بعلم  فيها  الــكــالم  أئمتنا  ــَع  َوِسـ
فنحن فى هذا الزمن أحوج والله آلداِبهم 

قبَل ُعلوِمهم.

إبـــراهـــيـــم عيسى  ــب  ــات ــك ال واصــــل 
صحابة  عن  للجدل  المثيرة  شطحاته 
حيث  وسلم،  عليه  الله  صلى  الرسول، 
صحابة  أحد  لشخصية  مؤخرا  تعرض 
الرسول عبر حسابه على "تويتر" عندما 
تحدث عن الصحابى الجليل حسان بن 

ثابت.
الجليل  الصحابى  "عيسى" عن  وقال 
حسان بن ثابت الملقب بشاعر الرسول: 
"لم يكن حسان بن ثابت شاعر الرسول 
فارًسا وال مقاتاًل بل كان جباًنا مشهورًا 
بجبنه بــل كــان مــن الــذيــن شــاركــوا فى 
حديث اإلفك على السيدة عائشة ورغم 
ذلك فإنه كان صوتا مهما قويا ساطعا 
يمنع  لم  ونبيه  اإلســالم  الدفاع عن  فى 
جبن سيفه من شجاعة قلمه ولم يمنع 

خطأ شخصه من عظمة دوره."
الله رشدى شن هجوما شرسا  عبد 
إبراهيم عيسى معتبرا تصريحاته  على 
مطالبا  النبى  لصحابة  مستمرة  اســاءة 
رد  فى  إيــاه  مهاجما  محاكمته  بسرعة 
الرسمية  صفحته  عبر  تغريدته  على 

على موقع التواصل الشهير تويتر.
عيسى،  إبراهيم  الصحفى  الكاتب 

الصحابى  بــشــراســة  هــاجــم  قــد  ــان  كـ
الجليل خالد بن الوليد، وزعم أنه امتلك 
القدرة على القيادة العسكرية، لكنه كان 
وبين  بينه  الفرق  عن  وتساءل  وحشًيا، 
ا عنه:  التتار والمغول وداعش، وقال نّصً
إن ابن الوليد لم ينقل على لسانه حديًثا 
فقهية،  قاعدة  وال  مروًيا،  واحــًدا  نبوًيا 
وال فتوى دينية، فمنذ اللحظة التى دخل 
مات  التى  واللحظة  اإلســالم  إلى  فيها 
فيها كان عسكرًيا فارًسا، وقائًدا كبيًرا 
لم  جيش،  فى  كبيًرا  جندًيا  أو  لجيش 

نعرفه عليًما وال فقيًها وال محدًثا.
فى  أنكر  قــد  كــان  عيسى  إبراهيم   
السابق أيضا حياة البرزخ وعذاب القبر، 
عبر  له  تصريحات  فى  ا  نّصً قال  حيث 
مدرسة  باسم  يعرف  له  قديم  برنامج 
اتعمل  ده  القبر  "عـــذاب  المشاغبين: 
علشان  نبيل  لهدف  تخافوا..  علشان 
طاعة  وأكــثــر  ربنا  بكالم  تعمل  الــنــاس 
لله.. فال بأس، والثعبان اللى بشعر وال 
من غير.. ده موجود حتى فى اليهودية 

والفرعونية."
وفى عام 2019 شن إبراهيم عيسى 
الــشــيــخ مــحــمــد متولى  ــا عــلــى  هــجــوًم

الشعراوى قال فيه: الشيخ محمد متولى 
األفكار  من  مجموعة  يمثل  الشعراوى 
الرجعية المناهضة للعلم والتقدم، وأنه 
يستخدم كل المنح الربانية التى أنعم بها 

عليه فيما يخدم التطرف.
وبين  بينك  هــل  سألونى،  ــاف:  وأضـ
إنه  أبًدا،  قلت  الشعراوى شىء؟  الشيخ 
النفوذ والتأثير،  شيخ جماهيرى، واسع 
أو  فتاويه  أو  آرائه  أًيا من  فإن  ثم  ومن 
سلوكياته تصبح ذات أهمية كبيرة ألنها 
ذات تأثير أكبر، إنكم تصدقونه، فحين 
أراه مخطئًا، أو حين أرانى مختلًفا معه، 
أسارع وأعترض وأفّند وأناقش وأحياًنا 
أهاجم بل الحق يقال إن الرجل بكل ما 
يقوله ويزعمه أحياًنا يدفعنى دفًعا إلى 

الخالف معه.
فى  دخــل  السلفى  الــتــيــار  أن  يــذكــر 
حـــروب شــرســة مــع الــكــاتــب الصحفى 
بمحاكمته  مطالبين  عيسى  إبــراهــيــم 
بسبب آرائه الشاذة دائما عن الصحابة 
ــبــعــض يــتــهــمــه صــراحــة  مــمــا جــعــل ال

بالتشيع.

عبد اهلل رشدى.. الباحث عن األضواء

شطحات إبراهيم عيسى ال تتوقف
تعدى على شاعر الرسول وكبار الصحابة

أدمن فتح القضايا احلساسة على مواقع التواصل االجتماعى

عناصر  إدراج  المصرى  القضاء  واصــل 
اإلرهاب  بقوائم  اإلرهابية  اإلخــوان  جماعة 
أعــمــال  رجـــال  وخــاصــة  كشفتهم  أن  بــعــد 
التنظيم  تمويل  فــى  المتورطين  الجماعة 

اإلرهابى.
اإلرهاب  دائرة  أعلنت  الصدد،  وفى هذا 
الله  عبد  اإلخوانى  إدراج  مصرية  بمحكمة 
محمد  المعزول  الرئيس  مستشار  شحاتة، 
مرسى، على قوائم اإلرهاب لمدة 5 سنوات.

»النهار« تكشف فى السطور التالية هوية 
عبد الله شحاتة الذى لقبه اإلخوان بـ"العقل 
االقتصادى" خالل فترة حكم التنظيم لمصر 

وقبلها.
من هو عبد الله شحاتة؟ وكيف ظهر ألول 
السريين  الخبراء  من  أنه  رغم  للناس  مرة 
للتنظيم ما قبل ثورة 25 يناير؟ ظهر شحاتة 
فى وسائل اإلعالم بعد أن جرى تعيينه رئيًسا 
والعدالة،  الحرية  لحزب  االقتصادية  للجنة 
الذراع السياسية للجماعة اإلرهابية، ثم تم 
اقتصادّيًا  مستشارًا  بفترة  ذلك  بعد  تعيينه 
محمد  الراحل  المعزول  المصرى  للرئيس 

مرسى فى 2012.
لم يك اإلدراج الحالى له فى قوائم اإلرهاب 
هو األول ففى 2015 أدرجته محكمة مصرية 
وضعه  وتم  النوعية"  "اللجان  عناصر  كأحد 
على قوائم اإلرهاب جراء نشاطه اإلرهابى 
وبث  متفجرة،  ومواد  نارية،  أسلحة  وحيازة 
وضد  لإلخوان  داعمة  تحريضية  منشورات 
الحالى هو  القرار  ويعتبر  المصرية،  الدولة 
الثانى بعد اكتشاف دوره فى تمويل الجماعة 

ا. اإلرهابية سّرً
 1972 عام  مواليد  من  شحاتة  الله  عبد 
المنوفية  محافظة  فــى  أشــمــون  مركز  فــى 
انتقل  حيث  المنوفية  فى  يستمر  لم  ولكنه 
بمحافظة  الــبــدرشــيــن  مدينة  فــى  للحياة 
الثانوية،  دراســتــه  انتهاء  وعــقــب  الــجــيــزة، 
السياسية  والعلوم  االقتصاد  بكلية  التحق 
فى جامعة القاهرة وتخرج فيها وحصل على 
والدكتوراه  هولندا،  من  الماجستير  درجــة 
من بريطانيا، وجرى تعيينه مدرًسا مساعًدا 
بكلية االقتصاد والعلوم السياسية، ثم أستاذًا 

لالقتصاد فى نفس الكلية.
عقب ثورة 25 يناير 2011 عاد من عمله 
مساعًدا  عمل  ثم  العربى،  النقد  بصندوق 
أول لوزير المالية فى حكومة اإلخوان التى 
محمد  الــراحــل  الــمــعــزول  الرئيس  شكلها 

تم  وبعدها  قنديل  هشام  برئاسة  مرسى 
اقــتــصــادًيــا  مــســتــشــارًا  لمنصبه  ــاره  ــي اخــت
للمعزول ورئيًسا للجنة االقتصادية الموجودة 

فى حزب الحرية والعدالة.
أقيل شحاتة من منصبه فى وزارة المالية 
يوليو   31 يوم  لإلخوان  النتمائه  المصرية، 
حكم  من  بالجماعة  اإلطاحة  عقب   ،2013
البالد خالل ثورة 30 يونيو 2013، وخاصة 
انتماؤها  المعروف  العناصر  من  كــان  أنــه 
اإلخــوان  لجماعة  وتنظيميا  وفكريا  حركيا 

اإلرهابية.
قــوات  أعلنت   ،2014 نوفمبر   28 وفــى 
االقتصادى  المستشار  على  القبض  األمــن 
لمرسى وشقيقه أسعد، فيما عرف بقضية 
وفى  اإلخـــوان"،  لجماعة  النوعية  "الخاليا 
ديسمبر 2015، أحال النائب العام المصرى 
القضية  فى  آخرين  متهًما  و20  "شحاتة" 
ثم أصدرت محكمة  الجنايات،  إلى محكمة 
حكمها   ،2018 يوليو  فى  القاهرة  جنايات 
على شحاتة و20 آخرين فى أحكام بالمؤبد 
للمتهمين  أعــوام  و10  عاًما   15 والمشدد 

العشرين.
وشقيقه  هــو  لــه  الموجهة  التهم  وكــانــت 
حيازة  بينها  جدا  عديدة  القضايا  تلك  فى 
ومنشورات  متفجرة،  ومــواد  نارية،  أسلحة 
لجماعة  واالنــضــمــام  ــادة  ــي وق تحريضية، 
أسست على خالف أحكام القانون، الغرض 
الدستور  أحكام  تعطيل  إلــى  الــدعــوة  منها 
والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات 
العامة من ممارسة أعمالها، واالعتداء على 
والحريات  للمواطنين،  الشخصية  الحرية 
الــدســتــور  كفلها  ــتــى  ال الــعــامــة  ــحــقــوق  وال
والقانون، واإلضرار بالوحدة الوطنية والسلم 

االجتماعى.
األسبوع  قــررت  الجنايات  محكمة  كانت 
عناصر  مــن  متهما   18 إدراج  الــمــاضــى، 
اإلخوان على قوائم اإلرهاب لمدة 5 سنوات، 
وفى نوفمبر الماضى، قررت محكمة جنايات 
القاهرة إدراج متهمين بالقضية 1871 لسنة 
 5 لمدة  اإلرهابية  الكيانات  بقوائم   ،2019
سنوات، وقد ضمت قائمة المتهمين فى هذه 
القيادى  الفتوح،  أبــو  عبدالمنعم  القضية، 
خيرت  والحسن  اإلخــوان،  بجماعة  السابق 
الشاطر، نجل نائب المرشد العام لإلخوان 
الناشط  الشاطر، وعالء عبدالفتاح،  خيرت 

السياسى، و25 شخصا آخرين.

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع 
شيرين  محمد  المستشار  برئاسة  بطرة،  المحاكم 
القائم  عزت  محمود  محاكمة  اإلثنين،  اليوم  فهمى، 
بأعمال مرشد جماعة اإلخوان اإلرهابية، فى القضية 
اقتحام  بـ  إعالميا  المعروفة   ،2013/56460 رقــم 
عقب  عزت  محمود  المتهم  وأقر  الشرقية".  الحدود 
تلتها  التى  البيانات  بأن  االتهام،  قفص  من  خروجه 
السيد محمود  اسمه  أن صحة  وأقر  النيابة تخصه، 

عزت إبراهيم إبراهيم عيسى.
"مسئول  ــات  ــب اإلث شــاهــد  المحكمة  واســتــدعــت 

بقطاع  المتطرفة  الجماعات  األمــــــــــن ملف 
ــال إنــه يـــزاول مهنته  الــوطــنــى"، وق
يــعــمــل  ــه  ــ ــ وأن  2004 ــام  ــ عـ مـــنـــذ 

وأن  الوطنى،  األمــن  بقطاع 
نشاطات  تتبع  هو  اختصاصه 

دون  المسلمين  اإلخـــوان  جماعة 
الجماعات األخرى.

معلوماته  إن  الــشــاهــد:  وقـــال 
أنــه تنظيم  حــول جماعة اإلخــوان 
مجلس  أعضاء  من  يتكون  عالمى 
أعلى  وهــى  للجماعة  عــام  شــورى 
ذلك  يلى  ثم  فيها،  تنظيمية  فئة 
يتم اختياره  مكتب اإلرشاد والذى 
العام،  شــورى  مجلس  أعضاء  من 
ثـــم تــقــســيــم الــجــمــهــوريــة عــلــى 7 
كــل قطاع  قــطــاعــات جــغــرافــيــة، 
إداريــة، ثم  منها يتكون من مكاتب 

"األســر"،  تنظيمى  مستوى  أخر 
ــال  ويـــتـــولـــى مــســئــولــيــة أعــم
المرشد  بالكامل  التنظيم 

اإلرشاد  مكتب  وأعضاء  العام 
وفى  الجماعة،  عموم  فى  وذلــك 

أحد  يتولى  المرشد  وجــود  عــدم 
القيادات أو القائم بأعمال المرشد 

فى  المثال  سبيل  وعلى  اإلدارة،  مسئولية 
المرشد  هــو  بــديــع  محمد  الــحــالــى  الــوضــع 

المتهم الــعــام، ونــظــرا ألنــه محبوس  يــتــولــى  فــكــان 
السيد محمود عزت قيادة الجماعة، باإلضافة لروافد 
التنظيم فى الخارج بالدول العربية واألوروبية والذى 
أيضا  يرأسه  ــذى  وال الــدولــى"  "التنظيم  عليه  يطلق 

المرشد العام فى مصر.
 8 يحتوى على  اإلرشــاد  أن مكتب  الشاهد،  وتابع 
أعضاء ممثلين من التنظيم الدولى ومن بينهم المتهم 
محمود عزت، مشيرا إلى أن الجماعة تأسست سنة 
1928 وكان المرشد حينها حسن البنا، وكان غرضها 

هو االستيالء على الحكم والسيطرة على مقتضيات 
األمور فى مصر، وتحقيقا لهذا الهدف تم التخطيط 
إلحداث حالة من الفوضى فى مصر عن طريق اقتحام 
 28 فى  حــدث  ما  وهــذا  الشرطة،  وأقسام  السجون 
يناير 2011، مضيفا أن المنهج التربوى للجماعة يقوم 
على فكرة الجهاد، يصل من أول عضو فى الجماعة 
"القيادة" حتى أخر عضو فى الجماعة "األسرة"، يكون 
قائما على فكر الجهاد بكل الوسائل تحقيقا للوصول 

إلى الحكم والسيطرة على مقاليد البالد.
محمود  المتهم  جيدا  يعلم  أنه  الشاهد،  وأضــاف 

ــزت من  حيث عمل المتهم فى الفترة خالل عمله، عـ
2 مــــــــن  0 1 التنظيم 0 فى  عضوا   2011  -

وعضوا  الــعــالــمــى،  ــى  ــدول ال
ــاد  فــى هــيــئــة مــكــتــب اإلرشــ
اللجنة  المحلى، وعضوا فى 
المالية للتنظيم "اإلنفاق على 
التنظيم" باإلضافة لإلشراف 
العمل  إدارة مجموعات  على 
التنظيمية، مشيرا  المركزية 
مــحــمــود  ــهــم  ــمــت ال أن  ــى  ــ إل
عزت عين عضوا فى مكتب 
اإلرشاد خالل أخر انتخابات 
 2009 عام  اإلخــوان  لجماعة 
عضوا  حينها  إختياره  وتــم 
ــة لــمــنــصــب نــائــب  ــاإلضــاف ب
ــام لــجــمــاعــة  ــعـ الــمــرشــد الـ
الثالثة  النواب  اإلخــوان، مع 
ــشــاطــر  ــد خـــيـــرت ال ــحــم م
وجــمــعــة أمـــيـــن عــبــدالــعــزيــز 
ومــحــمــد رشـــاد الــبــيــومــى. وأكــد 
السابقة  الفترة  خالل  أنه  الشاهد 
كان المتهم خيرت الشاطر محبوسا 
المعروفة  القضية  ذمة  على 
ــر"،  األزهــ "مليشيات  بــاســم 

الــرغــم مــن أنــه كــان محبوسا وعــــــلــــــى 
مــكــتــب  أن  نائبا إال  بتعينه  قـــام  اإلرشـــــاد 

المتهم  اختصاصات  أن  إلى  مشيرا  العام،  للمرشد 
السيد محمود عزت كانت اإلشراف على مجموعات 
العمل التنظيمية المركزية "بمعنى مباشرة واإلشراف 
وكان عضوا  الجماعة"،  تنظيمية فى  أعمال  أى  على 
فى اللجنة المالية للجماعة "التى كان يرأسها خيرت 
الشاطر، وفى حاالت عدم وجوده كان يرأسها محمود 
التنظيم  على  باإلنفاق  المختصة  اللجنة  وهى  عزت، 
التنظيم  فى  وعضوا  وتحركاته"،  الخاصة  وأنشطته 

الدولى لإلخوان.

ــوان مــثــار جــدل  ــ ال يـــزال تــمــويــل اإلخـ
وبعد  الجماعة،  أعضاء  على  حتى  كبير 
اإلخــوان  أعضاء  من  شرسة  هجوم  حملة 
تمويل  ملف  إخفائهم  بسبب  قادتهم  على 
دراسة  اإلخــوان  عناصر  تداول  الجماعة، 
اإلخوان  اقتصاد  رجال  أهم  ألحد  قديمة 
يكشف فيها تفاصيل ثروة الجماعة والتى 
يتم  جميعها  سنويا  دوالر  مليار  إلى  تصل 
استثماره ليكسب مليارات أخرى وال أحد 
الجماعة  أعــضــاء  مــن  شيئا  عنها  يعرف 

وقادتها العاديين.
لـ  منسوبة  للجدل  المثيرة  ــدراســة  ال
فى  االستشارى  الخبير  شحاتة،  حسين 
والخبير  والشرعية  المالية  المعامالت 
كشف  والـــذى  اإلخـــوان،  لجماعة  المالى 
تمويل  له جحم  قديمة  بحثية  دراســة  فى 
األخوان وأكد أن كل أموال الجماعة تأتى 

من خالل تبرعات األعضاء.
التمويالت  قيمة  يبلغ  للدراسة  ووفًقا 
نحو نصف مليار جنيه سنوًيا، إضافة إلى 
االستثمارات  عائدات  قيمة  دوالر  مليار 
فى  السيما  الخارج،  فى  للجماعة  التابعة 
فيهما  اللذين  البلدين  كونج  وهونج  دبــى 

العديد من االستثمارات اإلخوانية.
وحسب الدراسة المتداولة بين عناصر 
المسلمون  اإلخوان  جماعة  فإن  الجماعة 
تضم نحو 400 ألف عضو عامل منتظم فى 
َعب اإلخوانية المنتشرة  أنشطة األسر والُشّ
فى جميع المحافظات، وفقا آلخر إحصاء 
مشيًرا   ،2008 لسنة  بالجماعة  داخــلــى 
إلى أن كل عضو يدفع اشتراًكا شهرّيًا مع 
والطالب  األخــوات،  قسم  إعفاء عضوات 
 40 إلى  ألفا   30 من  الذين يصل عددهم 

نحو  إلــى  باإلضافة  إخــوانــى،  ألــف طالب 
تمنعهم  اإلخــوان  فقراء  من  عضو   5000
ظروفهم المادية من سداد قيمة االشتراك 

الشهرى.
االشتراك  قيمة  أن  الدراسة  وأوضحت 
الشهرى الذى تحدده الئحة الجماعة تصل 
يقوم  للعضو  الشهرى  الدخل  من   %8 إلى 
متوسط  ويصل  شهر،  كل  أول  بسدادها 
للعضو،  جنيه   100 إلــى  االشــتــراك  هــذا 
 40 يبلغ  الشهرى  الدخل  أن  إلــى  مشيًرا 
سنوًيا،  مليار  نصف  بقيمة  جنيه  مليون 
)84 مليون دوالر( كدخل شهرى للجماعة 

يعتبر  وال  فقط،  األعضاء  اشتراكات  من 
فقط،  الجماعة  دخــل  إجمالى  هــو  هــذا 
شركات  أربــاح  من  نسبة  على  تحصل  بل 
رجال األعمال اإلخوان تحت بند التبرعات 
مليون جنيه  إلى 20  أحيانا  وتصل  أيًضا، 
سنوًيا، إضافة إلى نصف مليار دوالر نسبة 
التابعة  الشركات  استثمارات  على  عائد 
للجماعة فى دبى وتركيا وهونج كونج التى 
دوالر،  مليارَى  إلى  رأسمالها  جملة  تصل 
ويتم تحويل هذه العائدات سنويا فى صورة 

سندات إلى بنوك سويسرية.
تمتلك  الجماعة  أن  الــدراســة  وكشفت 

التسويق  مجاالت  فى  الشركات  عشرات 
والمقاوالت،  والعقارات،  المعمرة  والسلع 
واألبنية  والــمــدارس،  المالية،  واألوراق 
التعليمية والمالبس، واألغذية واالتصاالت 
والتصدير  والمستشفيات  والبرمجيات 
وغيرها،  والنشر،  والطباعة  واالستيراد 
ويديرها رجال أعمال الجماعة مثل خيرت 

الشاطر وحسن مالك.
الجماعة  مصروفات  حجم  بشأن  أمــا 
 25 بعد  ما   2011 عــام  تصل  كانت  فقد 
يناير إلى 6 ماليين جنيه سنوًيا، تتمثل فى 
بدالت تفرغ شهرية للمرشد العام وأعضاء 
مكتب اإلرشــاد ورؤســاء المكاتب اإلداريــة 
فى المحافظات، إضافة إلى مبلغ 8 ماليين 
اإلرشــاد  لمكتب  مصاريف  سنويا  جنيه 
ورواتب الموظفين العاملين فيه، وتصرف 
واإلعـــالم"،  الــدعــوة  "مصاريف  بند  تحت 
كبير  برقم  المصاريف  زادت  اآلن  ولكن 
جدا بعد أن افتتحت الجماعة عدة قنوات 
بجانب صرف  هذا  للتحريض ضد مصر 
سجناء  ألســـر  شــهــريــة  ــب  ــ روات التنظيم 
الجماعة  أن  البعض  ويتوقع  الجماعة، 
تصرف شهريا ما ال يقل عن نصف مليار 
جنيه وعلى أساس هذه المصاريف زادت 
وكذلك  الــتــبــرعــات  نسبة  مــن  الجماعة 
نسبة األسهم فى شركات أعضاء اإلخوان 
ليصبح االشتراك يقدر من 12 لـ25% من 

قيمة رواتب األعضاء العاملين بالتنظيم.
هاجم  الضخمة  األرقـــام  هــذه  وبسبب 
الشباب قادة الجماعة وخاصة بعد تخلى 
أصبحوا  منهم  كبير  عــدد  عــن  الجماعة 
التنظيم  امــتــالك  ــم  رغـ اآلن  مــشــرديــن 

مليارات الدوالرات.

أحمد الجدى N

القصة الكاملة للثعلب االقتصادى 
اإلخوانى المدرج على قوائم اإلرهاب

ضابط يكشف اختصاصات ودور
 محمود عزت فى جماعة اإلخوان اإلرهابية

قيادات اإلخوان.. إرهابيون ولصوص

عبد الله شحاتة

عبد الله رشدى

إبراهيم عيسى

محمود عزت
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مصر جنحت فى جذب انتباه العالم مبا حققته من إجنازات جراء تنظيمها املنتديات العاملية

خبراء: انعدام الضمير يزيد من مخاوف تسريب 
الزيت املعاد لألغراض املنزلية من خالل ورش بير السلم 

إيمان الشعراوى N

إيمان الشعر اوى N

إعادة تدوير زيوت الطعام

أضرار كثيرة تترتب على االستخدام الخطأ 
وهو  مرة  من  ألكثر  تسخينها  وإعــادة  للزيوت 
ما يترتب عنه إنتاج مركبات كيميائية تصنف 
بالسامة والمسرطنة، فضاًل عن إطالق الكثير 
يؤدى  ما  بالزيت،  البكتيريا  ونمو  السموم  من 
لإلصابة بعدة أمراض، حيث إن هناك العديد 
من الصناعات المهمة تستخرج من تدوير زيت 
الخاص  السائل  الصابون  كصناعة  الطعام 
األخــرى،  المنزلية  واألغــراض  ــى  األوان بغسل 
بــدوره  وهــو  الجلسرين،  زيــت  منه  يستخلص 
يدخل فى العديد من الصناعات مثل الكريمات 
المركبات  بعض  وأيــضــا  للبشرة،  المرطبة 
أيضا  استخدامه  يتم  المراهم،  مثل  الدوائية 

كوقود حيوى )البيوديزل.)
وتختلف أنواع الزيوت فى احتمالها لدرجات 
الحرارة المرتفعة، فليست كل الزيوت آمنة فى 
تسخينها، فزيت الطهى غير آمن عندما يصل 
إلى نقطة التدخين، وهى درجة الحرارة التى 
الزيت  لمكونات  الكيميائى  االنهيار  بها  يبدأ 
ويتصاعد منه الدخان بشكل مستمر، كما أن 
الزيت ثم إعادة غليه  البعض يلجأ إلى تبريد 
واستخدامه بعد ذلك عند الحاجة، وهذا شىء 
خطير جًدا ألن ترك الزيت المستخدم ليبرد 
تتغذى  التى  بداخله  البكتيريا  نمو  من  يزيد 
هذه  الزيت،  فى  الموجودة  الطعام  بقايا  على 
التسمم  من  نوًعا  تسبب  أن  يمكن  البكتيريا 
ــواع  أن أحــد  وهــو  الوشيقى  بالتسمم  يسمى 

التسمم القاتلة.
الشوارد  به  تتكون  القديم  الزيت  أن  كما 
كيميائية تسبب اإلصابة  الحرة وهى مركبات 
بــالــســرطــان، والــتــى تــؤثــر كــذلــك على جــودة 
تسخين  ــادة  إعـ فيه  يستخدم  الـــذى  الطعام 
المعاد  الــزيــت  فــى  السموم  وإطـــالق  الــزيــت، 
إلى حالة متأخرة  يؤدى  الشكل  بهذا  تسخينه 
أنه  كما  تحديًدا،  الثدى  سرطان  من  وخطرة 
عندما يتم إعادة تسخين زيت الطعام مرة بعد 
أخرى تزداد فيه كمية الدهون غير المشبعة أو 
المتحولة وهى أحد أخطر أنواع الدهون على 
الكوليسترول  نسبة  من  تزيد  والتى  اإلطــالق، 
بأمراض  باإلصابة  وتهدد  الجسم  فى  الضار 

القلب واألوعية الدموية.
من جانبه، أكد النائب أيمن أبوالعال، وكيل 
لجنة حقوق اإلنسان بمجلس النواب، مخاطر 
بيعها  وإعادة  المستعملة  الطعام  زيوت  تجارة 

من  تنقيتها  مزاعم  مع  للمطاعم  أخــرى  مــرة 
الحيوى  الــوقــود  فــى  الستخدامها  الشوائب 

والصابون.
وأكد أبوالعال أن مواقع التواصل االجتماعى 
تشهد تحركات متواصلة لشراء زيوت الطعام 
المستعملة خالل اآلونة األخيرة، تحت مزاعم 
صناعة  فى  التنقية  بعد  استخدامها  إعــادة 
الصابون والجلسرين أو بيعها لمصانع الوقود 
الحيوى للحفاظ على البيئة، إال أن المخاوف 
تزايدت مؤخًرا بعد ضبطيات وزارة الداخلية 
الطعام  زيوت  من  ضخمة  لكميات  المستمرة 
المطاعم  عــلــى  ــوزعــة  م الــمــصــدر  مــجــهــولــة 
المخالفة  األغــذيــة  تصنيع  فى  الستخدامها 

للقانون.
ولفت أبو العال إلى أن الكثير قد يرى مبررا 
انعدام الضمير  للزيوت، ولكن  التدوير  إلعادة 
ــت المعاد  ــزي يــزيــد مــن مــخــاوف تــســريــب ال
خالل  مــن  أخـــرى  مــرة  المنزلية  ــأغــراض  ل
ورش بير السلم، التى تقوم بتعبئته مرة أخرى 
للمستهلك،  جديدة  عبوات  داخل  تدويره  بعد 
مواد  يحمل  المستعمل  الطعام  زيت  أن  رغم 
إلى تدهن  يؤدى  أنه  المعروف  كيميائية، ومن 
الدم،  فى  الكوليسترول  نسبة  ــادة  وزي الكبد، 
أعــراض  وتظهر  المناعى،  الجهاز  فى  وخلل 
والكتفين  الوجه  وتلون بشرة  ذلك فى سقوط 
تحميله  نتيجة  الجسد  فــى  شــديــد  ــهــاك  وإن

بالسموم.
وأكد الدكتور مروان سالم، اخصائى التغذية 
العالجية، أنه يوجد 3 أنواع من الزيوت تدمر 
كبير  لعدد  فريسة  االنــســان  وتجعل  الصحة 
من االمراض وهى الزيوت المهدرجة، وزيوت 
النخيل، الزيوت المعاد تدويرها، فهى تضرب 
وتتسبب  الجسم  الموجودة فى  الحية  الخاليا 
المعدة  بــالــســرطــان، خــاصــة  إصــابــتــهــا  ــى  ف
الدموية،  واالوعية  القلب  وامراض  والقولون، 
والشيخوخة  الــضــار،  الكوليسترول  وارتــفــاع 

المبكرة للجسم، وامراض الجهاز الهضمى.
الشركات تشترى  أن بعض  وأضاف مروان 
والمستهلكين  المطاعم  من  المستعمل  الزيت 
وتــكــريــره وتصفيته فى  تــدويــره  ــادة  اعـ ويــتــم 
جديد  من  وبيعه  وتعبئته  السلم  بير  مصانع 

خاصة للمطاعم.

إشادة واسعة بقرار تدوين حتقيقات النيابة إلكترونًيا
العدالة الناجزة

خبراء: إشادة »األمم املتحدة« مبنتدى شباب العالم نقطة فارقة فى مسيرته

التكنولوجى  الــتــطــور  منهجية  إطـــار  فــى 
العامة  النيابة  شهدت  مصر،  تشهدها  التى 
من  االنتهاء  عن  اإلعــالن  من  جديًدا  تطورًا 
مستوى  على  يدويا  التحقيقات  كتابة  عصر 
تعطيل  فى  يتسبب  كــان  والــذى  الجمهورية، 
ذلك  وجــاء  كثيرة،  أخــطــاء  ووقـــوع  القضايا 
إلكترونية  كلها  التحقيقات  كتابة  لتصبح 
للمرة األولى فى تاريخ النيابة، ويأتى التطور 
فى  الرقمى  التحول  لعهد  استمرارا  الجديد 

أعمال النيابة.
ــائــب عيد  ــن وفـــى هـــذا الــســيــاق، أكـــد ال
حماد، عضو مجلس النواب، أن قرار تدوين 
تحقيقات النيابة إلكترونًيا يمثل نقلة نوعية، 
ويدعم الفكر الخاص بالسرعة فى التقاضى 
التحقيقات  بكتابة  مشيًدا  الناجزة،  والعدالة 
للمرة  يــدوًيــا،  كتابتها  عن  بدياًل  إلكترونًيا، 
القرار  أن  خاصة  النيابة،  تاريخ  فى  األولــى 
يأتى استمرارًا لتوجه النيابة العامة، والقيادة 

السياسية المصرية، نحو التحول الرقمى.
توفر  الخطوة  تلك  أن  إلى  سلطان  ولفت 
الوقت والجهد، وتسهل مهمة النيابة فى نظر 
مختلف القضايا، وتسهيل إجراءات التقاضى، 

وتوثيق  القضائية،  العملية  إنــجــاز  وســرعــة 
إلكترونًيا،  التحقيقات  تلك  وأرشفة  وحفظ 
بأننا  اآلن  يثبت  التقاضى  ملف  أن  موضحا 
من  مزيد  نحو  الصحيح  الطريق  على  نسير 
اإلنجازات فى التحول الرقمى، وبشكل خاص 

فيما يتعلق بتيسير عملية التقاضى، وميكنتها.
عضو  رشـــاد،  محمد  النائب  معه  واتــفــق 
ــد أن كــتــابــة  ــ ــواب، والـــــذى أك ــ ــن ــ مــجــلــس ال
التحقيقات اإللكترونية تعد بمثابة نقلة نوعية 
من  تــوفــره  لما  الــعــامــة،  النيابة  أعــمــال  فــى 

المحققين  النيابة  أعضاء  على  وجهد  وقت 
تسهيل  فى  يسهم  كما  القضايا،  مختلف  فى 
عن  فضال  للمواطنين،  التقاضى  إجـــراءات 
التى  الرقمى،  التحول  لطفرة  النيابة  مواكبة 

تشهدها كافة مؤسسات الدولة.
إلكترونيا  التحقيقات  وقال رشاد إن كتابة 
المحاكم  قــضــاة  عمل  تسهيل  فــى  ستسهم 
المختلفة، بدال من السابق، حيث كان يتعذر 
المدونة  التحقيقات  قـــراءة  بعضهم  على 
يدوّيًا بسبب سوء خط كاتبها، فضال عن أن 
التدوين اإللكترونى يسهم فى توثيق وأرشفة 
بشكل  الجمهورية  مستوى  على  التحقيقات 
إلكترونى متطور، مما يحفظها من العبث أو 

الضياع.
الرقمى  الــتــحــول  يكن  ولــم  رشـــاد:  وأكـــد 
ما  كل  هى  للتحقيقات  اإللكترونية  والكتابة 
عام  منصبه  توليه  منذ  العام،  النائب  أنجزه 
أكبر  الرصد  وحــدة  إلنشاء  كــان  بل   ،2019
األثر فى توصيل رسالة للمواطنين بأن النيابة 
يشغل  وما  األحــداث  كل  فى  حاضرة  العامة 
الرأى العام، حتى من قبل تلقيها بالغات من 

أى طرف.

بمنتدى  المتحدة«  ــم  »األمـ ــادة  إشـ تعد 
شباب العالم نقطة فارقة، وما ترتب عنها 
من اعتماد لجنة التنمية االجتماعية التابعة 
المتحدة، جميع نسخ منتدى شباب  لأمم 
لمناقشة  دولية  كمنصة  مصر،  فى  العالم 
الجلسة  فعاليات  وفــق  الــشــبــاب  قضايا 
الــمــنــشــورة عــبــر مــوقــعــهــا وذلـــك تــقــديــًرا 
المنتدى  مــن  الــثــالث  النسخ  إلســهــامــات 
الخاصة  المعاصرة  القضايا  مناقشة  فى 
بالشباب ودورهم فى تحقيق أجندة التنمية 

المستدامة 2030.
أكد النائب طارق الخولى، عضو مجلس 
النواب، أن إشادة »األمم المتحدة« بمنتدى 
شباب العالم نقطة فارقة، مضيًفا أن تلك 
المنتدى  كون  كانت ضمن أسباب  اإلشــادة 
المستوى  عــلــى  ــرا  مــؤث نسخه  كــافــة  فــى 
أكبر  والدولى، وهو من  واإلقليمى  المحلى 
إذ  اإلطــالق،  على  العالم  شباب  منتديات 
دول  مختلف  مــن  الــشــبــاب  آالف  حــضــره 
العالم، لتقديم أوراقهم ورؤاهم عبر صفحة 
من  المنظمة  اللجنة  واخــتــارت  المنتدى، 
وجميعهم  وشــفــافــيــة،  نــزاهــة  بكل  بينهم 

مؤثرون فى مجتمعاتهم بشكل كبير.
نسخه  فى  المنتدى  أن  الخولى  وأوضــح 
المتعلقة  الموضوعات  كافة  تناول  الثالث 
بمختلف القضايا، وليس الشباب وحدهم، 
ــان مــنــهــا قــضــايــا أخــــرى اقــتــصــاديــة  ــك ف
مثل  ما  وهو  ودولية،  وإقليمية  واجتماعية 
منصة للحوار عالميا يتم من خاللها مناقشة 
كل التحديات التى تواجه اإلنسانية جمعاء، 
الــهــدف األســمــى واألعــظــم لهذا  إن  حيث 
المنتدى هو مواجهته صراع الحضارات بين 
مختلف شعوب دول العالم، مع التأكيد على 
ضرورة التكامل بين مختلف شباب العالم، 
وحتى يجدوا منطقة وسط من الحوار من 

أجل تبادل الرؤى والثقافات والحضارات.
للتاريخ  ملتقى  تــعــد  مــصــر  أن  ــد  ــ وأك
والحديث،  القديم  والحضارى  اإلنسانى 
ونجحت مصر فى جذب انتباه أنظار كافة 
إنجازات جراء  من  بما حققته  العالم  دول 
تنيظمها المنتديات العالمية، والتى حظيت 
العالمية  الشخصيات  كبريات  بمشاركة 
والمنظمات الدولية، ما يمثل جزءا من قوة 
لرؤية  ولالستماع  خارجيا،  الناعمة  مصر 

مصر السياسية بمختلف القضايا الدولية، 
مجتمعاتهم  مع  العالم  شباب  تحدث  كما 
التى  الشباب  منتديات  من  عــادوا  بعدما 

حضروها.
وأشار إلى أن تكاليف المنتدى لم تتكلف 
وكانت  شيئا،  منها  الدولة  العامة  الخزانة 
إقامة  فــى  اسهمت  راعــيــة  جــهــات  هــنــاك 
على  الكبير  السياسى  لــمــردوده  المنتدى 

مستوى العالم.
لبناء  كبيرة  فرصة  المنتدى  أن  وأكــد 
دول  شباب  كافة  مع  العالقات  من  شبكة 
الرئاسى  البرنامج  أبهر شباب  العالم، كما 
العالم لتنظيمهم كافة نسخ المنتدى بشكل 
بسبب  فخورين  جميًعا  المصريين  جعل 
السياسية  القيادة  مــن  الــدعــم  كــل  توفير 
والذى  لهم،  السيسى،  والرئيس عبدالفتاح 
المحلية  النسخ  بداية  فى  رسالة  أعطى 
بين  ــفــوارق  ال بــإزالــة  الشباب  لمؤتمرات 
الشباب والدولة، وهو ما مثل خطوة مهمة 

فى بناء المنتدى بنسخه الدولية.
وكيل  داود،  فخرى  وسيم  النائب  وأكــد 
النواب،  لجنة العالقات الخارجية بمجلس 

بالغة  بأولوية  تحظى  الشباب  قضايا  أن 
على أجندة األمم المتحدة، وتضمين قرار 
هذه  واالجــتــمــاعــى  االقــتــصــادى  المجلس 
العالم  شباب  لمنتدى  الخاصة  اإلشـــارة 
تحت  المبذولة  المصرية  الجهود  يعكس 
السيسى خالل  الفتاح  عبد  الرئيس  قيادة 
تمكين  صعيد  على  الماضية  الــســنــوات 
النسخ  إلسهامات  تقديًرا  ويأتى  الشباب، 
القضايا  مناقشة  فى  المنتدى  من  الثالث 
فى  ودورهــم  بالشباب  الخاصة  المعاصرة 

تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030.
البعثة  تمكن  أن  داود  فخرى  وأضـــاف 
اإلشارة  تلك  القرار  تضمين  من  المصرية 
بدعم  العالم، جاء  لمنتدى شباب  الخاصة 
االفريقية  الـــدول  بعثات  مــن  العديد  مــن 
ــج لــنــتــائــج الــمــنــتــدى  ــروي ــت ويــســهــم فـــى ال
الدولية،  الخريطة  على  وضعه  وترسيخ 
لعقد  التحضير  يشهد  توقيت  فى  ويأتى 
المنتدى السنوى للشباب من قبل المجلس 

االقتصادى واالجتماعى لأمم المتحدة.

تحذيرات من استخدامها: تسبب السرطان وتضر القلب

»فيها سم قاتل«

تامر أمني منوذج خلطر االنفالت اإلعالمى
أغضب الدلتا والصعيد

أهل  أمين  تامر  اإلعالمى  إهانة  فتحت 
من  حــالــة  مــن  عــنــه  تسبب  ومـــا  الصعيد 
الغضب من الشعب المصرى الباب للحديث 
وغير  المنفلتة  اإلعالمية  الممارسات  عن 
ــاءة  يــتــرتــب عنها اإلسـ ــتــى  الــمــســئــولــة، وال
لنسيج من الشعب المصرى، وحتمية وضع 
الضوابط للعمل اإلعالمى والذى من شأنها 
وأداء أفضل وخاصة  إيجابية  نتائج  إعطاء 
فى الجانب االعالمى وما تعرضه القنوات 

ألنه األكثر تأثيرا فى المواطنين.
 وأكد خبراء أن وضع ضوابط تنظيمية 
وإدارية ألى عمل إعالمى من شأنه توصيل 
رسالة للمواطنين وان يكون قدوة فى األداء 
واألخالق  القيم  الدولة فى غرس  ويساعد 
والتحفيز  للمشاهد  الــوطــنــى  ــمــاء  ــت واالن
المستمر على توصيل رسالة خالية من أى 
والرقى  بالخالف  االرتقاء  إلى  تهدف  نقد 

فى التعامل مع اآلخرين.
بدوره أكد النائب عمرو القطامى، عضو 
وضــع ضوابط  يجب  أنــه  الــنــواب،  مجلس 
للعمل اإلعالمى، موضحا أن هذه الضوابط 
مصر  فى  اإلعالمى  العمل  تطوير  تضمن 
اهتمام  عن  فضاًل  الراهنة،  الفترة  خالل 
وسائل  مستقبل  بمناقشة  اإلعــالم  أجهزة 
استخدامها  ــرورة  وضـ التقليدية  اإلعـــالم 

مواكبة  أجــل  مــن  الجديد  اإلعـــالم  أدوات 
متطلبات العصر .

فى  دورًا  لالعالم  أن  القطامى  وأوضــح 
التطورات  ظل  فى  المواطن  وعــى  تشكيل 
الوطنى  الصعيدين  على  والــمــســتــجــدات 
والدولى، وفى عرض كافة اآلراء واالتجاهات 
الرأى والرأى اآلخر، فضاًل  واالطالع على 
المجتمعية،  والــثــوابــت  القيم  ترسيخ  عــن 
موجًها  المتطرف،  الفكر  وعــزل  ومكافحة 
فى هذا اإلطار بقيام وزارة الدولة لإلعالم 
بالعمل على تعزيز تلك الرسائل، من خالل 
الصلة،  ذات  اإلعالمية  السياسات  صياغة 
وتحقيق التنسيق والتناغم داخل المنظومة 
والمؤسسات  الهيئات  فيها  بما  اإلعالمية، 
فى  واإلعــالم  للصحافة  المنظمة  الوطنية 

مصر.
مجلس  عــضــو  ســلــطــان،  محمد  ــدد  وشـ
النواب، على ضرورة تدعيم مفهوم اإلعالم 
منضبط،  إطــار  فــى  مصر  فــى  المحترف 
لمواكبة التطور الكبير الذى طرأ على مجال 
العالم، وليكون قادرًا على درء  اإلعالم فى 
مخاطر انتشار الشائعات والتفاعل السريع 
المتصاعدة  اإلقليمية  األحــداث  وتيرة  مع 
المعايير  بتطبيق  االلتزام  المنطقة، مع  فى 
شريحة  على  والتركيز  اإلعالمية،  المهنية 

يساهم  بما  الناشئة  واألجيال  الشباب 
الشخصية  لبناء  الــدولــة  جــهــود  فــى 

واإلنسان المصرى.
وضع  يجب  أنــه  سلطان  وأوضـــح 
اســتــراتــيــجــيــة لـــإلعـــالم الــمــصــرى 
يصدر  الذى  االنفالت  لمواجهة هذا 

ظل  فــى  مسئولية  ــدون  ب البعض  مــن 
التطورات اإلقليمية والدولية، متضمنة 
المحاور والخطوات على المدى القريب 
والبعيد، وذلك فى إطار سياسة إعالمية 
تهدف إلى تحقيق مزيد من االنفتاح على 
كافة القوى واألطياف السياسية، فضاًل 
عن تعظيم تأثير اإلعالم المصرى محلًيا 
لمصر  الواقعية  الصورة  ونقل  وإقليمًيا، 
الوعى  حالة  ورفع  وحضارتها  وتاريخها 

بأهم  التوعية  إلى  باإلضافة  المجتمعى، 
التى  والتنموية  القومية  الــمــشــروعــات 

تشهدها مصر حالًيا.

خبراء: وضع ضوابط أصبح ضرورة.. واإلعالمى يجب أن يكون قدوة وال يحرض على التمييز

عمر مروان

محمد رشاد

عيد حماد

تامر أمين
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رئيس  مدبولى،  مصطفى  الدكتور 
وبعد..  طيبة  تحية  الـــوزراء،  مجلس 
خالد  شارع  أهالى  لسيادتكم  مقدمة 
الترعة  أول  الخيمة  شبرا  الوليد  بن 

البيجامية حى شبر الخيمة أول.
وشهرته  حسن  محمد  غريب  قــام 
العقار رقم واحد  ببناء  غريب العطار 
من شارع محمد إسماعيل وهو تقاطع 
بين شارع خالد بن الوليد وشارع محمد 
إسماعيل والعقار به بروز خمسة عشر 
بإزالته  حكم  حقه  فى  وصــادر  متًرا 
 1986/10/23 بتاريخ   1٤19٤ برقم 
يقوم  التى  التوسيع  أعمال  أدت  وقد 
السلم  ونقل  الكمارات  هــدم  من  بها 
ــدم األســقــف لعمل  الــخــرســاتــى وهــ
بالعقار  شروخ  إحــداث  إلى  اسانسير 

رقم 2 من شارع خالد بن الوليد.
حسن  محمد  غريب  المدعو  لكن 
قــرارا  تنفيذ  يرفض  العقار  صاحب 
السلطة  يمتلك  أنـــه  مــدعــيــا  ــهــدم  ال

بأمواله.
قمنا  بأننا  علًما  سيادتكم  نحيط 
شبرا  حى  الــى  شكاوى  عــدة  بتقديم 

ولم  القليوبية  ومحافظة  أول  الخيمة 
كونه  االستغاثة  نداء  بتلبية  احد  يقم 
كال  على  المحالت  أبــواب  بفتح  يقوم 
داخــل  الحركة  يعيق  مما  الشارعين 
الشارع؛ لذا نرجو من سيادتكم اتخاذ 

ما ترونه مناسبا.
عنهم: أمجد محمد صبحى
وعاطف سيد زكى

محافظة  ابــن  عبداللطيف  نجيب  محمد 
بطل  )السمطا(  قرية  البلينا  مركز  سوهاج 
ــال ومــصــارعــة  ــقـ الــجــمــهــوريــة فـــى رفـــع األثـ
بطل  بسوهاج  اإليمان  نادى  العب  الذراعين، 
جعلته  حديدية  إرادة  يمتلك  الهمم  ذوى  من 
التحديات  كــل  ورغـــم  عليه  الــلــه  نعم  يـــدرك 

واجهها  الــتــى  والمصاعب 
إال أن تلك التحديات كانت 
وال تزال منارة لصموده فى 
والعمل  التعليم  مــجــاالت 

والرياضة .
يـــقـــول مــحــمــد نــجــيــب: 
تحديت الظروف واستطعت 
حتى  تــعــلــيــمــى  أكـــمـــل  أن 
بكالوريوس  على  الحصول 
فى  الفضل  ويرجع  التجارة 
تعليمى لله ثم لوالدتى التى 

رغم صعوبة  المدرسة  أدخل  أن  على  أصرت 
أذكر  زلــت  ومــا  للمدرسة  بيتى  من  المشوار 
مشوار المدرسة وأنا طفل فى ابتدائى وكنت 
وكانت  المشى  على  لتساعدنى  عصا  أمسك 
تتسبب لى فى ألم شديد بيدى لدرجة أن يدى 

كانت تنزف دًما فى بعض األحيان .
لكن استطعت أن أكمل تعليمى بعد معاناة 
والحمد لله حصلت على بكالوريوس تجارة من 
الجامعة  دخولى  بداية  ومع  سوهاج،  جامعة 
وكان  األثقال  رفع  رياضة  ممارسة  فى  بدأت 
وممارسة  لتعليمى  يكفى  دخال  أجد  أن  البد 

هذه  أن  وخصوصا  واحــد  آن  فى  اللعبة  هذه 
فعملت  كبيرة،  مصاريف  الــى  تحتاج  اللعبة 
الدراسة  بجانب  اآللــى  الحاسب  صيانة  فى 

وممارسة الرياضة.
من  ويقلل  يحبطنى  كان  البعض  أن  »ورغم 
لكن  الرياضة  ممارسة  على  وقدرتى  عزيمتى 
بيشجعنى  كـــان  ــدى  ــ وال
وفــــــرحــــــان جــــــــًدا بــى 
المقربين  ــى  ــائ وأصــدق
بيشجعونى  كانوا  أيًضا 
وفى وقت قصير تقدمت 
تفوقت  بــل  اللعبة،  فــى 

على األسوياء«.
أول  ــى  ــ فـ ــت  ــ ــاركـ ــ شـ
بطولة جمهورية وحصلت 
ــانــى  ــث ــى الـــمـــركـــز ال ــل ع
وتوالت   2015 عــام  فــى 
 1٤ من  أكثر  على  حصلت  حتى  المشاركات 
بين رفع األثقال ومصارعة  بطولة متنوعة ما 
الذراعين ثم عشرات البطوالت بفضل الله فى 
وكنت  القوى  ألعاب  من  وغيرها  األثقال  رفع 
دوًما أحصد المركز األول والميدالية الذهبية. 
قريًبا  القومى  للمنتخب  أنضم  أن  »وأتمنى 
ــع اســـم مــصــر عــالــًيــا فى  ــ إن شـــاء الــلــه وأرف

البطوالت الدولية واإلقليمية«. 

كلية الحقوق جامعة المنيا تم إنشاؤها عام 2013، وتولى عمادتها 
بقرار جمهورى الدكتور" حسن سعد سند" الذى قال لـ»النهار«: منذ أن 
فكرنا فى إنشاء حقوق المنيا ونحن نريدها مختلفة عن باقى كليات 
الحقوق األخرى فى الجامعات المصرية، ولهذا كان من المعايير التى 
تحددها الكلية لقبول الطالب بها أن نقبل طالب الثانوية العامة من 
المرحلة األولى فقط، وال يحق ألى طالب مجموعه أقل من المرحلة 
األولى االلتحاق بحقوق المنيا ليكون هناك نوع من الجودة فى أداء 

المحاضرين والطالب؛ وهو هدف رئيسى من إنشاء الكلية.
استعانة 

مستوى  على  األســاتــذة  بكبار  االستعانة  يتم  انــه  "ســنــد"  وأكــد 
كلية  عميد  جعفر"  "أنــس  الدكتور  مثل  كافة  المصرية  الجامعات 
"أحمد عبد  الدكتور  بنى سويف سابًقا، ومحافظها  الحقوق جامعة 
أفضل  من  وهو  سابًقا،  حلوان  جامعة  رئيس  نائب  سالمة"  الكريم 
المجيد سليمان"  الدولى فى مصر، والدكتور "عبد  القانون  أساتذة 
رئيس لجنة التعليم فى مجلس الشيوخ سابًقا، وأستاذ القانون العام 
الحقوق  عميد  سالم"  "عمر  الدكتور  واألستاذ  سويف،  بنى  بجامعة 
جامعة القاهرة، ووزير الدولة للشئون النيابية سابًقا، الدكتور "محمد 
جمال عيسى" عميد كلية حقوق جامعة الزقازيق، والدكتور" محمد 
من  كبير  وعــدد  سابًقا،  أسيوط  جامعة  حقوق  كلية  رئيس  سعد" 
الزمالء الكبار الذين يديرون العملية التعليمية باإلضافة إلى الزمالء 

األفاضل والوكالء وأعضاء هيئة التدريس.
مؤاتمرات

وعن سبب تأخر إنشاء كلية حقوق المنيا، أشار الدكتور "سند": لم 
يكن هناك اهتمام طوال السنين الماضية وذلك الهتمامهم بالكليات 
والتجارة  الحقوق  مثل  نظرية  كليات  بإنشاء  معنيين  وليسوا  العملية 
عملًيا  الطالب  بتدريب  تقوم  والتى  الكلية،  تلك  إنشاء  حلمى  فكان 

على المجاالت التى سيعملون بها بعد تخرجهم كالمحاماة والنيابة.
وحول المؤتمرات التى عقدتها الكلية، أكد د. "سند" أنه تم عقد 
مؤتمرين؛ أحدهما عن اإلرهاب حضره العديد من رؤساء الجامعات 
القانون،  الحقوق ونخب من أساتذة  كليات  المصرية وأغلب عمداء 

وقد شرح الظروف العصيبة التى مر بها بلدنا الحبيب مصر أثناء 
حدثت  التى  الجسيمة  واألحـــداث  رابعة  اعتصام  فض  فترة  وبعد 
والتعدى على أقسام الشرطة ودور العبادة، واآلثار التى نجمت عنها، 
بأدوار  بأنفسهم  قاموا  مميز  مسرحى  عرض  فى  الطالب  وقدمها 
داخل العرض فمنهم من قام بدور القاضى، الشاهد، الضابط، ووكيل 
تدريبهم  وتم  الكلية  داخل  العملية  الخبرة  لديهم  يكون  كى  النيابة، 
حضر  وقد  السهالوى،  سيد  مصطفى  الدكتور  األستاذ  طريق  عن 
العيسوى، وزير  كاللواء منصور  السابقين  الوزراء  العرض لفيف من 
الداخلية األسبق، والدكتور أحمد جمال موسى وزير التعليم العالى 
والعديد  األسبق،  اإلعالم  وزيرة  الدين  شرف  درية  دكتورة  األسبق، 
القوات  لواءات  من  كبير  وعدد  والمحامين  من  الكبار  األساتذة  من 
المسلحة ورؤساء المحاكم والهيئات القضائية، ونائب رئيس المجلس 
األعلىل لقضاء آنذاك، ورئيس اإلذاعة فى هذا التوقيت، وعدد كبير 

من األدباء والصحفيين والكتاب
مواجهة كورونا

اتخاذ كافة  يتم  عن اإلجــراءات االحترازية لفيروس كورونا قال: 
اإلجراءات االحترازية ضد الفيروس حسبما ورد من وزارتى الصحة 
والتعليم العالى وإدارة جامعة المنيا، ونوصى كل طالب بأن يحضر 
بميعاده وااللتزام بالتباعد وأن يكون معه زجاجة المياه الخاصة به، 
وكمامته، وأحد المحاليل المعقمة، وعقب انتهاء االمتحان ينصرف 
مرة أخرى، فضاًل عن أن أى طالب يشعر بأى عرض لكورونا، يعرض 
إن  يقول  أن  وبمجرد  للفيروس،  المبكر  الكشف  اجهزة  نفسه ألحد 
لديه شكًّا فهو ينصرف عن االمتحان وال يحضر، وتقبل الكلية هذا 
بتقديره  ويحتفظ  محله،  غير  فى  الشك  هذا  كان  وإن  العذر، حتى 

كاماًل عند امتحانه مرة أخرى .
تنسيق

وحول التنسيق مع الكليات األخرى، قال: ال شك فى هذا فطالب 
الحقوق يحتاج للغة العربية فى عمله فتقوم الكلية بنوع من التوءمة مع 
كليتى اآلداب ودار العلوم؛ كى يتعلم الطالب مخارج الحروف، وكيفية 
استخدام ألفاظ قوية فى التعبير عن أفكاره ومرافعاته، مضيًفا أن 
الكلية تدرس أيًضا اللغة اإلنجليزية فهى مادة ولغة ضرورية للطالب 
يستخدمها فى عمله كما أنه يحتاجها إذا ابتعث للعمل أو الدراسة 

بالخارج.
وأكد أنه من العام القادم سيتم تدريس اللغة الفرنسية ضمن المواد 
الدراسية، بعد أن قام بتعديل الالئحة الخاصة بالطالب؛ ليكون لدى 
الطالب الحد األدنى للتحدث باللغتين الفرنسية واإلنجليزية ويكون 

على علم بالمصطلحات الخاصة بالقانون باللغتين .
فى  مثيلتها  مــن  أقــل  طالبها  عــدد  بــأن  تتميز  الكلية  واضـــاف: 
الكلية تؤكد  إلى أن  الجامعات األخرى وهذا يحقق الجودة، مشيًرا 

على الكيف وليس الكم. 

فى ضوء التنسيق والتعاون المستمر بين وزارتى 
الطيران والسياحة واآلثار لدعم وتنشيط الحركة 
مطارات  إلى  الطيران  وتحفيز  الوافدة  السياحية 
منار  محمد  الطيار  قام  العربية،  مصر  جمهورية 
وزير الطيران المدنى، والدكتور خالد العنانى وزير 
محافظ  حنفى  عمرو  والــلــواء  واالثـــار،  السياحة 
لمطار  موسعة  تفقدية  بجولة  األحــمــر،  البحر 
واالطمئنان  العمل  سير  لمتابعة  الدولى  الغردقة 
فى  رافقهم  بالمطار  المقدمة  الــخــدمــات  على 
الطيران  وزير  نائب  مناع  منتصر  الطيار  الجولة 
مدير  المالح،  نبيل  الطيار  استقبالهم  فى  وكــان 

المطار.
إجراءات

وفى بداية الجولة قام الوزيران بتفقد صاالت 
الحرة، ومنطقة سيور  والوصول واألسواق  السفر 
ــراءات  االجــ على  الــوزيــران  واطــمــأن  الحقائب، 
االحترازية المطبقة وكذا إجراءات التأمين داخل 

وخارج المطار وبوابات الدخول والخروج .
وخالل الجولة أشاد وزير الطيران باإلجراءات 
الكامل  التنسيق  وكــذا  بالمطار  المطبقة  األمنية 
بين جميع الجهات العاملة بالمطار كل فى موقعه، 
االحترازية  ــراءات  االجــ تنفيذ  على  اطــمــأن  كما 
للكشف  حرارية  كاميرات  من  بالمطار  والوقائية 
الخاصة  والملصقات  الــركــاب  حــرارة  درجــة  عن 
اإلرشادية  العالمات  وكــذا  االجتماعى  بالتباعد 
والعاملين،  المسافرين  سالمة  لضمان  للركاب 
وتقديم  الراحة  سبل  كافة  توفير  بضرورة  موجًها 
أفضل الخدمات والتسهيالت للركاب والسائحين 
وااللتزام بكافة إجراءات السالمة المتبعة وإظهار 
ضيوف  أمام  والمشرفة  الالئقة  بالصورة  المطار 

مصر القادمين إلى مدينة الغردقة. 
وزير  العنانى،  خالد  الدكتور  أشــاد  جانبه  من 
بين  المثمر  والتعاون  بالتنسيق  واآلثــار،  السياحة 
آثــاره  ظهرت  والــذى  والسياحة  الطيران  ــى  وزارت

التسويقية  المبادرات  من  العديد  بنجاح  واضحة 
لتشجيع السياحة الداخلية فضاًل عن دعم وزيادة 
الحركة السياحية الوافدة إلى المقاصد السياحية 
أهم  إحــدى  الغردقة  مدينة  أن  مؤكًدا  المصرية، 
من  الــســيــاح  يفضلها  الــتــى  السياحية  المناطق 

مختلف أنحاء العالم .
عقبات

بزيارة  الطيران  وزيــر  قــام  الجولة  نهاية  وفــى 
مكتب مبيعات مصر للطيران بالغردقة لالطمئنان 
بالمكتب،  العاملين  والتقى  العمل  أيًضا على سير 
المسافرين  أمام  العقبات  كافة  بتذليل  حيث وجه 
جميع  إلرضــاء  والتسهيالت  الراحة  سبل  وتوفير 

العمالء من المصريين واألجانب .
السياحة  وزير  العنانى،  خالد  الدكتور  وافتتح 
البحر  محافظ  حنفى  عــمــرو  يــرافــقــه  واآلثــــار، 

عن  للكشف   pcr تحليل  عينات  معمل  األحــمــر، 
األجــانــب،  السائحين  مــن  للمغادرين  "كـــورونـــا" 
وذلك بمقر مكتب هيئة تنشيط السياحة بمنطقة 
الممشى السياحى بالغردقة، بحضور الدكتور تامر 

مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر األحمر.
وأشار وزير السياحة إلى أن اختيار هذا المقر 
السائحين،  مــن  عــدد  لمناشدات  استجابة  جــاء 
الفنادق،  عــن  األول  المكان  مسافة  بعد  بسبب 
الجديد  المقر  أن  إلــى  الفًتا  بــه،  تكدس  ووجــود 
السياحى  الممشى  فى  موجود  العينات  لسحب 
ويسع  والفنادق  السياحية  المناطق  من  وبالقرب 
ما  العينات،  الراغبين فى سحب  من  كبيًرا  عدًدا 
السائحين  على  التيسير  فى  كبير  أثر  له  سيكون 
وحفاًظا على صحتهم وسالمتهم، موجًها بسرعة 

تجهيزه الستقبال السائحين.

تحاليل
تامر  الدكتور  من  إلى شرح  "العنانى"،  واستمع 
مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر األحمر، يتضمن 
التحاليل للسائحين األجانب، فضال  كافة مراحل 
عن الكشف على 300 ألف سائح منذ شهر سبتمبر 
 %1.9 تتعدى  ال  اإليجابية  العينات  نسبة  وكانت 

فقط وتم التعامل بحرفية مع جميع الحاالت.
السياحة  وزيــرى  إلــى  الشكر  المحافظ  ووجــه 
والصحة، لتعاونهما المستمر والتيسير فى تقديم 
مختلف الخدمات سواء للمواطنين أو للسائحين، 
وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتقديم 

كافة التسهيالت وفًقا لإلجراءات القانونية.

وزيرا الطيران والسياحة واملحافظ فى مطار الغردقة ملتابعة إجراءات كورونا االحترازيةاستغاثة من شبرا إلى رئيس الوزراء

البطل محمد جنيب: كافحت اإلعاقة منذ الصغر

 يدى كانت تنزف 
دمًا وأنا أستند 

على العصا

الكلية ال تقبل إال طالب املرحلة األولى حرًصا على جودة التعليم
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ــار رشــيــد فــى خــطــر"، هــذا هــو العنوان  "آثـ
األثرية  المدينة  أهالى  على  المسيطر  العريض 
القاهرة  بعد  المدن  ثانى  تعد  التى  والتاريخية، 
فــى عــدد اآلثـــار اإلســالمــيــة، وذلـــك جـــّراء ما 
تتعرض له آثار المدينة، من إهمال وتقاعس من 

جانب المسئولين، ما ينذر بكارثة.
وتوقف  اإلهــمــال  تعانى  رشــيــد  آثـــار  معظم 
مختلفة،  ألســبــاب  والتطوير،  الترميم  أعــمــال 
فحمام عزوز أصبح آياًل للسقوط، ولم يستكمل 
األثرى،  زغلول  الشرقى من مسجد  الجزء  بناء 
وعدم  المناديلى،  منزل  بناء  عــدم  إلــى  إضافة 
استكمال ترميم منزل رمضان، ناهيك عن عدم 
االنتهاء من أعمال ترميم مسجد المحلى الذى 
إنشائه  تاريخ  ويرجع  رشيد،  مدينة  وسط  يقع 
لعام 113٤ هجرية – 1722 ميالدية، ويضم ٤ 
مداخل رئيسية، ويعد ثانى أكبر المساجد بعد 
مسجد زغلول على مساحة 2300 متر، ويضم 
ارتفاع  ٤ مداخل رئيسية، وبه 99 عموًدا ويبلغ 
مئذنته نحو 19 متًرا، ويوجد به ضريح سيدى 
"على المحلى" الُمتوفى سنة 90 هجرية، ويضم 
والمخطوطات  بالكتب  زاخــرة  مكتبة  المسجد 
عام  المسجد  ترميم  أعمال  وبدأت  اإلسالمية، 
2008، ثم توقفت أثناء الثورة وجرى استكمالها 
مدينة  وتنمية  تطوير  مــشــروع  مــع  أخــرى  مــرة 

رشيد األثرية.
خوازيق

محمد حـــراز، أحــد أهــالــى رشــيــد، أكــد أن 
فى  غلقه  جرى  رشيد  بمدينة  المحلى  مسجد 
عام 2008 للترميم، وحتى اآلن لم تنته األعمال 
به، متابعا: "لم تخبرنا كنب التاريخ ولم تصور لنا 
العالم  الوثائقية، أن هناك مسجًدا فى  األفالم 
 ٤380 به  الترميمات  أعمال  استمرت  أجمع، 
اآلن، سوى  بــه حتى  األعــمــال  تنته  ولــم  يــوًمــا، 

مسجد المحلى برشيد". 
وهندسية  فنية  مصادر  أن  "حــراز"  وأوضــح 
لألعمدة  الحاملة  الــتــربــة  أن  أكـــدت  ــة  ــري وأث
خوازيق  إلــى  تحتاج  المسجد،  من  كبير  بجزء 
غير  التربة  ألن  السكنية،  األبــراج  خوازيق  مثل 
تكمن  هنا  والكارثة  عليها،  للتحميل  صالحة 
بتلك  المسجد  سقف  فك  فى  اعتمادها  حال 
بجزء  الخشبية  الشّدة  فك  وكذلك  المساحة، 
ليس  األمر  أن  إلى  مشيًرا  المسجد،  من  كبير 
إلى قرار حاسم إلنقاذ  أو هيًنا، ويحتاج  سهاًل 
وافتتاحه  األعمال  جميع  من  االنتهاء  المسجد 

فى أسرع وقت.
تحت  من  للتربة  تواصاًل  هناك  أن  وأضــاف 
المسجد إلى مياه النيل، وعليه فالحل هو غلق 

يمكنها  حديثة  أجهزة  وهناك  الفتحات،  تلك 
تتوقف  حتى  وغلقها،  الفتحات  تلك  اكتشاف 

المياه، لمنع انهيار المسجد.
إنه  قــال  رشيد،  أهالى  أحــد  درويــش،  محمد 
تدهور  فــى  رشيد  ــار  آث جميع  الشديد  لألسف 
تحاصرها  األثــريــة  البيوت  المسئولين،  وبعلم 
وعندما  بداخلها،  اإلهمال  عن  ناهيك  القمامة، 
يترك المسئولون حمام عزوز األثر الوحيد الباقى 
من نوعه فى محافظة البحيرة على اإلطالق بهذا 
الشكل، البد أن نتساءل كيف حدث ذلك ولماذا؟! 
مصدرًا  ألصبح  به  االعتناء  تم  لو  المكان  هــذا 

أساسًيا للدخل من العملة الصعبة .
غضب 

آثار  بقضية  المهتمين  أحــد  بشير،  إكرامى 

له  تعرضت  مما  الشديد  غضبه  أبــدى  رشيد، 
ــار رشيد مــن إهــمــال، مــؤكــًدا أن مــا يحدث  آث
محاسبة  تستوجب  جريمة  رشيد  آثار  حق  فى 
المقصرين، فاألمر خطير بحق، ويكفى ما ضاع 

من آثار رشيد بسبب اإلهمال والتقاعس.
غاضبون  رشــيــد  أهــالــى  جميع  إن  ــال  وقـ
اآلثار  إليها  وصلت  التى  الحال  بسبب  بشدة، 
فى  القاهرة  بعد  المدن  ثانى  تعد  والتى  بها، 
اآلثار اإلسالمية على أرض مصر، مشيًرا إلى 
المحلى  مسجد  عند  تتوقف  لم  الكارثة  أن 
فقط، بل امتدت إلى انهيار حمام عزوز الذى 
تاريخه  يرجع  والـــذى  للسقوط،  ــاًل  آي أصبح 
ملكية  ضمن  ومــدرج  الميالدى،  الـــ17  للقرن 
لمسجد  خيرًيا  وقًفا  وكان   ،1982 عام  اآلثار 

الجزء  بناء  استكمال  وعــدم  األثـــرى،  زغــلــول 
الشرقى من مسجد زغلول األثرى، والمتوقف 
عدم  إلى  إضافة   ،2010 عام  منذ  العمل  فيه 
ترميم  استكمال  وعــدم  المناديلى،  منزل  بناء 
دفع  رشيد  آثار  تطوير  إهمال  رمضان.  منزل 
رشيد  "آثار  حملة  تدشين  إلى  بشير،  إكرامى 
بالقضية  المهتمين  ودعا  عليها"،  نحافظ  يال 
إلى االنضمام إليها، الفًتا إلى أن الحملة تهدف 

إلى حماية آثار رشيد.
ماليين األوقاف

كانت وزارة األوقاف أعلنت عن أنه فى إطار 
واآلثــار  السياحة  وبين  بينها  المستمر  التعاون 
حولت  فقد  األثــريــة،  بالمساجد  االهتمام  فى 
الوزارة مبلغ خمسة ماليين جنيه كدفعة عاجلة 

البحيرة،  أوقاف  لمديرية  الذاتية  مواردها  من 
لسرعة  برشيد،  المحلى  لمسجد  مخصصة 
بالمسجد،  والترميم  الصيانة  أعمال  استئناف 
وزارة  من  المقدمة  المستندات  وفــق  تصرف 
والترميم  الصيانة  أعمال  على  القائمة  اآلثــار 

بالمسجد.
تنفيذ 50% من األعمال

من جانبه، أكد المحافظ اللواء هشام آمنة، 
من  لالنتهاء  الجارية  األعمال  تكثيف  ضرورة 
األثرية،  رشيد  مدينة  وتنمية  تطوير  مشروع 
أعمال  لتنفيذ  زمنى  وبــرنــامــج  خطة  ووضــع 
األثــريــة  والــبــيــوت  المساجد  وترميم  تطوير 
رشيد  مدينة  إنشاء  مع  بالتوازى  بالمدينة، 

الجديدة.
رشيد،  مدينة  مــؤخــًرا  زار  أنــه  آمنة  وأعــلــن 
وتابع على أرض الواقع األعمال الجارية لترميم 
مسجد المحلى األثرى بالمدينة، مشيًرا إلى أن 
نسبة تنفيذ األعمال بالمسجد بلغت حتى اآلن 
50 % وتقدر التكاليف المبدئية ألعمال الترميم 
المقرر  ومن  جنيه،  مليون   70 بمبلغ  والتطوير، 

افتتاحه فى أكتوبر 2021.
مشروعات  مدير  مصطفى"،  "الشيخ  وأكــد 
تطوير رشيد، والمكلف بمتابعة استئناف العمل 
أعمال  من  االنتهاء  جرى  أنه  المحلى،  بمسجد 
الترميم الدقيق للمنبر وكرسى المقرئ وأعمال 
الــزجــاج،  وخـــرط  والشبابيك  ــواب  ــ األب تــجــارة 
الخاصة  والشمعة  الجوسك  فك  إلى  باإلضافة 
أعمال  وجاٍر  القبة  بناء  وإعــادة  وفك  بالمئذنة، 
لــهــا، كما جــرى االنــتــهــاء مــن أعمال  الــبــيــاض 

األساسات لدورات المياه.

اإلهمال يهدد آثار رشيد بكارثة

N إبراهيم رشوان

د. مصطفى مدبولى

د. حسن سعد سند



07 تقارير
www.alnaharegypt.com

العدد: ٦٨٨ 2021 / 2 / 2٤

البترول  رئيس هيئة  نائب  يوسف،  يقول مدحت 
األسبق، إن القيادة السياسية تبذل 
الحدود  ترسيم  فى  كبيرة  جهوًدا 
ــة مــع دول  ــصــادي الــبــحــريــة االقــت
الكاملة  االستفادة  لتحقيق  الجوار 

من المياه اإلقليمية.
أنــه من ضمن  وأضــاف يوسف 
اتــفــاقــيــات ترسيم  الــجــهــود  هـــذه 
ــع قــبــرص  ــة مـ ــحــري ــب الـــحـــدود ال
ــكــة الــعــربــيــة  ــمــمــل ــان وال ــونـ ــيـ والـ

السعودية.
وأشار نائب رئيس هيئة البترول 
األسبق إلى أن الهدف من ترسيم 
الحدود البحرية اقتصادى وأمنى.

وأوضح يوسف أن الهدف االقتصادى يتمثل فى 

فتح مناطق بحرية جديدة للبحث واالستكشاف ينتج 
عنها استكشاف آبار غاز جديدة أو 

مناجم تعدينة.
البترول  هيئة  رئيس  نائب  ونوه 
بعد  جــاء  ُظهر  حقل  بــأن  األسبق 
ولوال  قبرص،  مع  الحدود  ترسيم 
ترسيم الحدود ما كنا حصلنا على 

هذا االكتشاف العظيم.
وتابع يوسف أن ترسيم الحدود 
ا هائًل من االستثمارات  كّمً جذب 
واالستكشاف فى  للبحث  األجنبية 
كانت  والتى  الحدودية،  المناطق 
رؤوس  ألصــحــاب  مــخــاطــرة  تمثل 
إلمكانية  نتيجة  األجنبية  األمــوال 

فرض نزاعات حدودية مع دول الجوار.

يقول، محمد نجم، الباحث االقتصادى، لـ"النهار"، 
بحرية  ــة  دول وهــى  التاريخ  قبل  ما  منذ  مصر  إن 
بامتياز، وحدودنا معروفة منذ آالف السنين؛ حيث 
الشرق  ومن  المتوسط  البحر  الشمال  من  يحدنا 
نهر  يحفه  ــوادى  ال يقع  القلب  وفى  األحمر  البحر 

النيل العظيم منشئ مصر منذ 5200 عام.
نقل  فــى  النيل  نهر  استخدمنا  نجم:  وأضـــاف 
يومنا  حتى  األســرات  عهد  منذ  والبضائع  األفــراد 

ــا الــحــديــث  هـــــذا، وفــــى عــصــرن
من  بكثير  النهرى  النقل  أصــيــب 
األعطاب والمشكلت لكنه مؤخرا 
قيمته  مـــن  ــزءا  جــ يستعيد  بـــدأ 
تطوير  بخطة  الكبيرة  االقتصادية 
لتعظيم  الــنــقــل  وزارة  أطــلــقــتــهــا 
حركة  فــى  النهر  مــن  االســتــفــادة 
الوسائل  من  بدال  والسلع  األفــراد 
والمفتعلة  للبيئة  الملوثة  البرية 

للزحام.
ــصــادى:  ــت ــبــاحــث االق وتـــابـــع ال
قناة  أول  "ســيــزوســتــريــس"  قــنــاة 

التاريخ، أنشأها الملك العظيم  تربط البحرين فى 
من  بالقرب  يقع  اآلن  ومكانها  الثالث"  "سنوسرت 

البحيرات المرة.
بين  التجارة  القناة ضاعفت  هذه  نجم:  وأوضح 
وبين  األحمر  البحر  على  المطلة  اإلفريقية  البلد 
المنتصف  القناة وفى  بهذه  األوروبية مرورًا  البلد 
التجارية  الحركة  هــذه  من  كثيرا  مصر  استفادت 

المفعمة بالحيوية.
شىء  حــدث  الــحــديــث  عصرنا  فــى  اآلن  وزاد: 
لقناة  االقتصادية  المنطقة  تقدم  حيث  مشابه، 
السويس وصواًل مجانيا ومتميزا القتصادات شرق 
وإعفاءات  ورســوم  جمارك  بصفر  إفريقيا  وجنوب 
ضريبية عبر 4 مناطق صناعية و6 موانئ بحرية، 
والجنوب  الشمال  بين  ومختصرا  سريعا  واتصاال 
انطلقا من الربط بين البحرين األحمر والمتوسط 

عبر الممر الملحى العالمى "قناة السويس".
القناة،  مدن  عن  الحديث  بمناسبة  نجم:  وتابع 
األزرق،  أو  البحرى  االقــتــصــاد  لمفهوم  وتــأكــيــدا 
الذى  "ظهر"  حقل  اكتشاف  فى   2015 فى  نجحنا 
يقع على مسافة 190 كم من السواحل المصرية فى 
بورسعيد، وعلى شاطئ هذه المدينة الباسلة قدمنا 
ونقل  الستقبال  تحتية  وبنية  وتسهيلت  تجهيزات 
بعشرات  قيمتها  تقدر  الحقل  المستخرج من  الغاز 
بل مئات المليارات تحميها وتحمى 
تصنيفها  يتم  بحرية  قوات  الحقل 
ضــمــن أقـــوى عــشــر قـــوى بحرية 

بالعالم وضمن األقوى بالمنطقة.
على صعيد آخر، نجد اهتماما 
كبيرا من القيادة السياسية بتنمية 
البحر  عــلــى  الــبــحــريــة  الـــقـــدرات 

المتوسط أيضا.
تجارتنا  نــصــف  نــجــم:  ــرح  وشــ
ــخــارجــى يــقــع على  ــع الــعــالــم ال م
الدخيلة  هما  فقط  ميناءين  عاتق 
واإلسكندرية، والنصف اآلخر يقع 
قناة  منطقة  داخــل   6 تشمل  ميناء   13 عاتق  على 
السويس و6 تابعة لهيئة موانئ البحر األحمر، وكان 
من الضرورى االهتمام بتطوير الخدمات الملحية 
الرئيسية  المتوسط  البحر  موانئ  فى  واللوجستية 
وهى اإلسكندرية والدخيلة وكذلك دمياط، إضافة 
الى الموانئ المتخصصة مثل موانئ إدكو المخصص 
لنقل  المخصص  الــحــمــراء  الــمــســال،  الــغــاز  لنقل 

البترول، أبو قير المخصص للحبوب والبضائع.
وأوضح: هذا االهتمام كان واضًحا من اجتماعات 
رئيس الجمهورية مع شركات دولية متخصصة فى 
توسعة وتطوير الموانئ واخرها الشهر الجارى مع 
الصينية  و"هاتشيسون"  البلجيكية  "ديمى"  شركتى 
بهدف وضع خطة ليكون ميناء أبو قير باإلسكندرية 
الميناء األكبر على ساحل البحر المتوسط ليتجاوز 

منافسه التاريخى والعريق "ميناء اإلسكندرية."

الهيئة  رئــيــس  مصيلحى،  صـــلح  قـــال 
الهيئة  إن  السمكية،  الثروة  لتنمية  العامة 
إلى  بالنسبة  وطــمــوحــات  تحديات  لديها 
عليها،  للتغلب  وتسعى  السمكية،  الــثــروة 
موضًحا أن قطاع الثروة السمكية فى مصر 

له مكانته المحلية والعالمية.
التى  المشروعات  أن  وأضاف مصيلحى 
الماضى، ستسهم  الشهر  الرئيس،  افتتحها 

ــادة اإلنــتــاج بشكل  فــى زيـ
كبير.

الهيئة  رئــيــس  وتـــابـــع 
ــة لــتــنــمــيــة الــثــروة  ــام ــع ال
ــم هــذه  الــســمــكــيــة أن أهـ
مشروع  هو  المشروعات 
 30 على  المقام  الفيروز، 
إلى  وينقسم  فــدان،  ألــف 
االستزراع  األول  جزأين؛ 
قطاع  والثانى  السمكى، 
البحيرات؛ وهو عبارة عن 
بــحــيــرَتــيــن: شـــرق وغــرب 
الــتــفــريــعــة بــمــســاحــة 10 

آالف فدان للصيد الحر.
وأشار مصيلحى إلى أن المشروع سيثرى 
بــأســمــاك ذات جــودة  الــمــصــريــة  ــســوق  ال
فى  األسعار  استقرار  ويحافظ على  عالية، 
إلــى أن أســمــاك المياه  ــواق، إضــافــة  األســ
عملية  إلى  مضافة  قيمة  ستعطى  المالحة 

التصدير.
وتوقع رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة 
إلى  المشروع  إنتاج هذا  السمكية أن يصل 

نحو 20 ألف طن من األسماك.
إنتاجنا  حــجــم  أن  مصيلحى  ــح  وأوضــ
من  طن  مليون   2 نحو  إلــى  وصــل  المحلى 
االستهلك  حجم  بينما  سنوّيًا،  األسماك 
يتجاوز 2.5 مليون طن سنوّيًا، ويتم استيراد 

الفارق من الخارج.
وأضاف رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة 
الثروة  تنمية  لخطط  وفــًقــا  أنــه  السمكية 
المشروعات،  افتتاح  ظــل  وفــى  السمكية 

االكتفاء  تحقيق  سيتم  ســنــوات   5 فخلل 
الذاتى من األسماك.

بارزة  مكانة  االصطناعية  الجزر  وتحتل 
ذات  الطبيعية  البيئات  من  اليوم  عالم  فى 
الجزر  تلك  وهــى  الــمــحــدودة ؛  المساحات 
التى يبنيها البشر دون االعتماد على أى من 
تشييدها  يمكن  حيث  الطبيعية؛  العمليات 

فى أى مكان وبأى حجم. 
الجزر  هــذه  إنشاء  يتم 
بــشــكــل عـــــام ألغـــــراض 
التصنيع،  تتضمن  متعددة 
والـــســـيـــاحـــة، وتــوســيــع 
واألعمال  التحتية،  البنية 
توجه  ضــمــن  ــتــجــاريــة،  ال
ــصــاد  ــت ــى االق ــ الــعــالــم إل

األزرق.
ــورون فى  ــطـ وأنـــشـــأ مـ
اصطناعية  جــزرًا  الصين 
على شكل القمر والشمس 
ــاء شقق  ــن ــب ل والــــزهــــور؛ 
ــات تــســتــهــدف  ــجــع ــت ــن وم
الصينيين من الطبقة المتوسطة العليا، على 
غرار ما فعلته دبى منذ مطلع القرن الحادى 
صنع  مــن  جــزر  مجموعة  عبر  والعشرين 
اإلنسان على شكل ورق النخيل، واستصلحت 
بكين ما يقارب من 420 كيلومتًرا مربًعا من 
عاَمى  بين  الواقعة  الفترة  األراضــى، خلل 
لتلبية  وحدات سكنية  لبناء  و2016؛   2013

االحتياجات والترويج السياحى للبلد.
من  الكثير  على  اإلمــارات  دولــة  حصلت 
مــشــروعــات الــجــزر االصــطــنــاعــيــة؛ نــظــًرا 
لمساهمتها فى التكنولوجيا الرائجة، وتوفر 

البنية التحتية التى تتسم بالكفاءة.
 تعتبر دولة اإلمارات معقًل لمشروعات 
ــة. ونـــذكـــر مـــن بين  ــاعــي الـــجـــزر االصــطــن
نــالــت تقديًرا  الــتــى  ــارزة  ــب ال الــمــشــروعــات 
ا: جزيرة الريم، وميناء خليفة، وجزيرة  عالمّيً

اللؤلؤ، وجزر النخيل، واجهة دبى البحرية.

موارد اليابسة فى طريقها إلى االنحسار

مصر تدخل بقوة عصر استغالل املياه اإلقليمية لتنمية مواردها

أحدث طرق التنمية املستدامة

االكتشافات البترولية

محمد جنم:
مصر تستعيد أمجادها البحرية 

»االقتصاد األزرق«
أضافت الحكومة المصرية، مؤخًرا، مصطلًحا جديًدا لخططها التنموية؛ كى تستطيع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، 

وهو مصطلح "االقتصاد األزرق."
مستدام؛  بشكل  والمحيطات  البحار  وحماية  المائية  للموارد  الجيدة  اإلدارة  إلى  يشير  مصطلح  هو  األزرق  االقتصاد 

للحفاظ عليها من أجل األجيال الحالية والقادمة.
أعماق  والغاز من  النفط  استخراج  والبضائع،  للركاب  النقل  الصيد،  بينها  األمور من  الكثير من  األزرق  االقتصاد  ويشمل 

المحيطات والبحار.
وتقدر قيمة اقتصاد المحيطات فى جميع أنحاء العالم بنحو 1.5 تريليون دوالر سنوّيًا، كما أن 80% من التجارة العالمية 

يتم نقلها عبر البحر، حسب القمة العالمية للمحيطات.
وتشير اإلحصائيات إلى أن نحو 34% من النفط الخام سوف تأتى من الحقول البحرية بحلول عام 2025.

وستتناول جريدة "النهار" فى هذا التقرير، جهود الدولة المصرية فى تحقيق أعلى استفادة من االقتصاد األزرق.

مدحت يوسف

محمد نجم

صالح مصيلحي

السيسى  الــفــتــاح  عبد  الــرئــيــس  كــان 
تحديث  عملية  فــى  ــاإلســراع  ب وجــه  قــد 
نحو  على  البحرى،  النقل  قطاع  وتطوير 
وتجارى  اقتصادى  عائد  أقصى  يحقق 
األمن  محددات  مع  ويتسق  واستثمارى، 

القومى المصرى.
البحرى  النقل  تطوير  الرئيس  ويتابع 
فــى مــصــر، فــضــًل عن  الــمــوانــئ  وإدارة 
الصدد  هــذا  فــى  التنفيذية  الــخــطــوات 
مصر  فى  الرئيسية  الموانئ  هيئات  مع 
وبورسعيد  ودمياط  اإلسكندرية  من  بكلٍّ 
والبحر األحمر، وذلك بالتنسيق والتعاون 
النقل  منظومة  فى  المعنية  الجهات  بين 
العاملة  الشركات  من  مصر  فى  البحرى 
وتداول  والتوريدات  والتفريغ  الشحن  فى 

الحاويات وكبرى التوكيلت الملحية.
الشهر  السيسى،  الرئيس  واستقبل 
ــعـــادة، الــرئــيــس  ــمــاضــى، رودولـــــف سـ ال
الملحية  الــخــطــوط  لشركة  التنفيذى 
ــدًدا  وعــ  ،  "CMA CGM"ــســيــة ــفــرن ال
مع  التعاون  لبحث  الشركة؛  مسئولى  من 
الشركة الفرنسية لتشغيل وإدارة المحطة 
اإلسكندرية  بميناء  األغـــراض  متعددة 
كــمــشــغــل ذى خــبــرة عــالــمــيــة فـــى هــذا 
الــمــجــال.واســتــطــرد نــائــب رئــيــس هيئة 
البترول األسبق: االقتصاد العالمى وضع 
أولوياته؛  ضمن  األزرق  االقتصاد  مفهوم 
من   %99 تغطى  والبحار  المحيطات  ألن 
اليابسة  تغطى  بينما  ــة،  األرضــي الــكــرة 
1%، وعليه ظهر هذا المصطلح من أجل 
واالقتصادية  االجتماعية  العوائد  توفير 
فى  الــمــوجــودة  ــمــوارد  ال وأن  مستقبًل، 

اليابسة فى طريقها إلى االنحسار.
وأوضـــح يــوســف: الــمــشــروعــات التى 
جهد  نــتــاج  هــى  حــالــًيــا  ــة  ــدول ال تنفذها 
األزرق،  االقتصاد  مجال  فى  تم  حقيقى 
للعمل  السيارات  تحويل  مشروع  متابًعا: 
على  دلــيــل  خير  للبنزين،  بــديــًل  بالغاز 

المياه  اكتشاف حقل ظهر فى  بعد  ذلك، 
األبيض  البحر  فى  المصرية  اإلقليمية 
المتوسط، وأيًضا ترسيم الحدود البحرية 

الذى جرى مع قبرص قبل سنوات.
وأكد نائب رئيس هيئة البترول األسبق 
أن مشروع شق قناة موازية لقناة السويس، 
فرص  بخلق  الــدولــة  اهتمام  بــدايــة  كــان 

حقيقية ومجاالت أوسع لهذا االقتصاد.
وتـــجـــدد مــصــر تــعــهــدهــا بــالــتــصــدى 
التركى غير الشرعى فى ثروات  للطموح 
تسمح  لن  وأنها  المتوسط،  البحر  شرق 
بتهديد  ليبيا  المسلحة غرب  للميليشيات 
أمنها القومى، وذلك عبر وزارة الخارجية.
منطقة  فى  التنقيب  أعمال  وأظهرت 
احتياطات  على  العثور  المتوسط  شــرق 
ضخمة للغاز؛ بينها حقل "ظهر" المصرى، 
وثيق  تعاون  االكتشافات  تلك  عن  ونتج 
على  تشكل  وقبرص،  واليونان  مصر  بين 
ومقره  المتوسط،  شرق  غاز  منتدى  إثره 

القاهرة.
سفًنا  تركيا  اعترضت  ذلــك،  وعقب 
المنطقة  فى  الغاز  عن  للتنقيب  إيطالية 
االقــتــصــاديــة لــقــبــرص، ثــم قــامــت العام 
ــى تــفــاهــم مع  الــمــاضــى بــتــوقــيــع مــذكــرَت
طرابلس؛  فى  الوفاق"  "حكومة  المسماة 

إليجاد موطئ قدم لها فى المعادلة.
ــن فــرنــســا والـــواليـــات  ــل م وأعــلــنــت ك
المتحدة األمريكية رغبتهما فى االنضمام 
يضفى  ما  مراقب،  بصفة  المنتدى  إلــى 
بعًدا أكثر قوة ألنشطة ومواقف المنتدى.

ــديـــرات هــيــئــة الــمــســح  ــقـ وحـــســـب تـ
احتياطيات  فإن  األمريكية،  الجيولوجى 
شرق المتوسط تدور حول 122 تريليون 
قدم مكعب، وتعد أحد أهم أحواض الغاز 
من  بحيرة  فــوق  تعوم  حيث  العالم؛  فى 
الغاز تكفى لتلبية حاجة سوق أوروبا لمدة 
على  واحد  عام  لمدة  والعالم  عاًما،   30

األقل.

N دينا خالد

الثروة السمكيةاملوانئ البحرية
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جزائريون  سياسيون  ومحللون  مراقبون  اعتبر 
عن  واإلعــان  الجزائرى  البرلمان  حل  خطوة  أن 
انتخابات تشريعية جديدة تشكل خطوة مهمة وبناءة 
تبون  المجيد  الجزائرى عبد  الرئيس  ضمن جهود 
لبناء جزائر جديدة ووضع حد لفساد فلول بوتفليقة 
والتخريب  الــفــوضــى  لــبــث  االخــــوان  ــرات  ــؤامـ ومـ
ومطالبه  الشعبى  الــحــراك  مستغلين  الــبــاد  فــى 
سيناريوهات  نحو  بالباد  ــزج  ال فــى  المشروعة، 

تخدم اجندات داخلية وخارجية .
تبون،  عبدالمجيد  الــجــزائــرى  الرئيس  وأعــلــن 
انتخابات  إلجراء  والدعوة  البرلمان  حل  أيام،  منذ 

تشريعية مبكرة دون أن يحدد تاريًخا لها.
ومثل إعان تبون أول خطاب موجه للجزائريين 
منذ عودته من رحلته العاجية فى ألمانيا، والذى 

تزامن مع عيد الشهيد الجزائرى.
ــه إن  ــزائـــرى فـــى خــطــاب ــال الــرئــيــس الـــجـ ــ وقـ
على  التزوير"،  عهد  ستنهى  المقبلة  "االنتخابات 
أن تضمنها الهيئة المستقلة لانتخابات "بدون أى 
تدخل حتى من رئيس الباد"، مشيرا إلى سعيه إلى 

"إنهاء أى شك فى المؤسسات المنتخبة".
ــى الترشح  ودعـــا فــى هــذا الــســيــاق الــشــبــاب إل
لانتخابات وتعهد بموجب الدستور الجديد بتقديم 

الدعم المالى والمعنوى لهم .
النتخابات  والــدعــوة  البرلمان  حــل  ــرار  ق ويعد 
تاريخ  فــى  نــوعــه"  مــن  "الــثــانــى  مسبقة  تشريعية 
 1992 يناير  فى  البرلمان  حل  قرار  بعد  الجزائر، 

غداة استقالة الرئيس األسبق الشاذلى بن جديد.
واتخذ الجيش الجزائرى حينها خطوات سريعة 
بـ"الجبهة  يعرف  كان  ما  تمرد  فى محاولة الحتواء 
كانت  التى  المحظورة  اإلخوانية  لإلنقاذ"  اإلرهابية 

تسيطر على مقاعد البرلمان والمجالس المحلية.

وكان من بين تلك الخطوات حل البرلمان وتعليق 
للدولة"  أعلى  "مجلس  وتشكيل  بالدستور  العمل 
انتقالية  لمرحلة  الــبــاد  تسيير  مهمة  لــه  أوكــلــت 
رئيس  واغتيال  أمنى  انفات  تخللها  دامت عامين، 

المجلس محمد بوضياف فى يونيو 1992.
المقبلة  المبكرة  التشريعية  االنتخابات  وستفرز 
سابع برلمان تعددى" فى تاريخ الباد، بعد انتخابات 
1991، 1997، 2002، 2007، 2012، واألخيرة فى 

.2017
وستجرى االنتخابات التشريعية بقواعد قانونية 
وإلغاء  النسبى  لاقتراع  الــعــودة  أبــرزهــا  جــديــدة، 
رأس القائمة، وتشديد الرقابة على مصادر تمويل 
المستقلة  السلطة  وإشــراف  االنتخابية،  الحمات 
العملية  وكــل  الترشح  ملفات  على  األولـــى  للمرة 

االنتخابية.
تشكيل  اعــتــزام  مــع  البرلمان  حــل  قـــرار  وجـــاء 

حكومة جديدة تلبى تطلعات الشعب .
ووجه تبون انتقادات ألطراف داخلية لم يسمها 
بما أسماه "محاولة بيع وشراء الجزائر بثمن بخس"، 
واعتبر أن التغيير الحقيقى الذى طالب به الحراك 
الشعبى تم إقراره فى الدستور الجديد، باإلضافة 
ــرارات أخــرى سيتم اإلعــان عنها فى وقت  إلى ق

الحق.
الجزائرية حدة حزام  الكاتبة  اعتبرت  جهتها  من 
أن قرارات الرئيس تبون تأتى فى إطار جهوده لبناء 
جزائر جديدة وماحقة الفساد والفاسدين ومؤامرات 
التى اتخذها  القرارات  االخوان، معتبرة ان من اهم 
اطاق  قــرار  عاجه  رحلة  من  العودة  بعد  الرئيس 
البرلمان ال  سراح سجناء الحراك كما أن قرار حل 

يقل اهمية عن سابقه لمحاربة رؤوس الفساد.
ولفتت الى ان الجديد فى قرارات الرئيس والتى 

لم يعبر عنها فى خطابه هو مقاطعته احزاب المواالة 
فهو لم يستشرها ولم يستضفها فى جلسات الحوار 
المعارضة مما سيكسب  احزاب  ببعض  التى جمعته 
قرارات الرئيس مصداقية بالتبرؤ من احزاب ضالعة 
بأن  مؤشرا  يعطى  مما  ا،  شعبًيّ ومرفوضة  بالفساد 
تشكيل البرلمان الجديد سيكون اكثر فاعلية وتنوًعا 
واألحـــزاب  الحاكم  الــحــزب  عهد  معه  ينهى  حزبيا 

التقليدية.
ــق نمط  ــن الــمــقــرر ان تــجــرى االنــتــخــابــات وف وم
وبها  المفتوحة،  القائمة  خال  من  جديد  انتخابى 
سيتم محاربة المال الفاسد بالسياسة، والذهاب نحو 
فتح المجال أكثر أمام أكبر قدر من شرائح المجتمع 
حرة  قوائم  وكذا  االنتخابية،  العملية  فى  للمشاركة 
كثيرة، وهو ما سينتج عنه برلمان به مختلف األحزاب 

ومن الفاعلين فى المجتمع.

دعت األمم المتحدة الى توفير 4 مليارات 
مجاعة  لتجنب حدوث   2021 عام  فى  دوالر 

فى اليمن.
الشئون  منسق  لــوكــوك،  مـــارك  ــب  وطــال
ــاالت الــطــوارئ  اإلنــســانــيــة واإلغـــاثـــة فــى حـ
بالمنظمة الدولية، بجمع نحو أربعة مليارات 
العمليات  لــتــمــويــل   2021 ــام  عـ ــى  ف دوالر 

اإلنسانية.
يتجه  "اليمن  إن  األممى  المسئول  وقــال 
العالم  يشهدها  مجاعة  أســوأ  نحو  سريعا 

خال عقود ."
عنيفة  حربًا  السادس  للعام  اليمن  ويشهد 
ــات  ــوأ األزمـ ــدة مــن أسـ أدت إلـــى خــلــق واحــ
اإلنسانية بالعالم، حيث بات 80% من السكان 
بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع 

المايين إلى حافة المجاعة .
اقتصادية  أوضـــاًعـــا  اليمنيون  ويــواجــه 
ميليشيا  انتهاكات  بسبب  متدهورة  وصحية 
الحوثى المدعومة إيرانًيا مما يشكل تحديات 
الباد  إلنقاذ  اليمنية  الحكومة  امام  جساًما 

واعادة االعمار والبناء .
باليمن  لـــأوضـــاع  داعــمــة  خــطــوة  ــى  وفـ
واألعمال  لإلغاثة  سلمان  الملك  مركز  وقع 
مؤسسة  مع  مشتركة  اتفاقيات   5 اإلنسانية 
فى  مــشــاريــع  ــدة  عـ لتنفيذ  للتنمية  طــيــبــة 
مجاالت الصحة والمياه واإلصحاح البيئى فى 

محافظتى الحديدة وحجة باليمن.
العام  المشرف  مساعد  االتفاقيات  وقــع 
المهندس  والبرامج  للعمليات  المركز  على 
أحمد بن على البيز؛ حيث تتضمن االتفاقية 
األولى تشغيل مركز الجعدة الصحى بمديرية 
الثالثة(  )المرحلة  فى محافظة حجة  حيران 
بقيمة  شــخــص،   69.300 مــنــهــا  يستفيد 
إجمالية تبلغ مليوًنا و244 ألف دوالر أمريكى، 
بهدف تحسين الحالة الصحية للسكان وتقليل 
تيسير  خــال  من  والــمــرض  الوفيات  معدل 
أولية  إلــى خــدمــات صحية  الــوصــول  فــرص 
متكاملة فى مديرية ميدى والمناطق المجاورة 
حجة  بمحافظة  المحررة  المديريات  لبعض 

وتوطينها.
تشغيل  الــثــانــيــة  االتــفــاقــيــة  تشمل  فيما 
لنازحى  الطارئة  التغذوية  الطبية  العيادات 
الخامسة(،  )المرحلة  الــحــديــدة  محافظة 
يستفيد منها 175.200 فرد، بقيمة إجمالية 
تبلغ مليوًنا و604 آالف دوالر أمريكى، بهدف 
والمجتمع  الــنــازحــيــن  حــيــاة  عــلــى  الــحــفــاظ 

فى  الصحية  الخدمات  بتقديم  المستضيف 
الحديدة ومديرياتها.

مشروع  تنفيذ  الثالثة  االتفاقية  وتتضمن 
للنازحين  البيئى  واإلصحاح  المائى  اإلمــداد 
الخامسة(،  )المرحلة  الحديدة  بمحافظة 
إجمالية  بقيمة  فــرد،   8.400 منها  يستفيد 
تبلغ 860.660 دوالرا أمريكيا، بهدف تحسين 
الصحى  الصرف  وخدمات  المياه  ــدادات  إم
الصراعات  من  للمتضررين  النظافة  وتعزيز 
الوبائية  لأمراض  المعرضة  والمجتمعات 
مياه  على  والحصول  المضيفة،  والمجتمعات 
الشرب اآلمنة وتأمين البيئة الصحية الخالية 

من األمراض.
مشروع  تنفيذ  الرابعة  االتفاقية  وتشمل 
بمحافظة  البيئى  واإلصحاح  المائى  اإلمــداد 
منها  يستفيد  الــثــالــثــة(،  )الــمــرحــلــة  حــجــة 
مليوًنا  تبلغ  إجمالية  بقيمة  فــردا،   18.742
اإلسهام  بهدف  أمريكى،  دوالر  ألــف  و660 
بالمياه  المرتبطة  ــراض  األمـ مــن  الحد  فــى 
والــصــرف الصحى مــن خــال الــوصــول إلى 
المياه والصرف الصحى ومستلزمات  مرافق 
النظافة الصحية فى مديريات حيران وميدى 
وعبس وحرض بمحافظة حجة ومخيم األزهر 

فى مديرية رازح بمحافظة صعدة.
تشغيل  الخامسة  االتفاقية  تتضمن  فيما 
وتهيئتها  المتنقلة  الطبية  العيادات  منظومة 
فى مديريات وعان وعبس والغرزة بمحافظة 
منها  يستفيد  الــثــانــيــة(،  )الــمــرحــلــة  حــجــة 
ألف  أكثر من 343  بقيمة  36.000 شخص، 
حياة  على  الحفاظ  بهدف  أمريكى،  دوالر 
خال  من  المضيفة  والمجتمعات  النازحين 
نهج متكامل لتطوير الرعاية الصحية لبعض 
حجة  محافظة  فــى  الــمــحــررة  الــمــديــريــات 

وتوطينها.
ــإدارة  ــ ــصــحــى بـ ــح الــمــســتــشــار ال ــ وأوضــ
بالمركز  والبيئية  الصحية  الــمــســاعــدات 
خمسة  توقيع  تم  أنه  الغامدى  على  الدكتور 
لصالح  والبيئى  الصحى  الجانب  فى  عقود 
الشعب اليمنى فى محافظتى الحديدة وحجة 
إلى  دوالر، مشيًرا  5 مايين  من  أكثر  بقيمة 
أن ذلك يعد استمرارا لمشاريع قائمة ينفذها 
فى  أفضل  هو  بما  الحياة  لتحسين  المركز 

اليمن.

الى  ادى  إثيوبى  واســتــفــزاز  تعنت  وســط 
فشل مسار التفاوض بشأن سد النهضة على 
المحاوالت  تتواصل  الزمان،  من  عقد  مدار 
تفاوضى  سياسى  حل  الى  التوصل  أجل  من 
يفضى الى اتفاق قانونى ملزم بين األطراف 
الثاثة "مصر والسودان وإثيوبيا" وبما يراعى 
فى  الثاث  الــدول  وحقوق  المائية  المصالح 

مياه النيل. 
وبرغم توقعات مراقبين ومحللين سياسيين 
ــات مــعــقــدا ويــنــذر بحرب  ــأن الــمــشــهــد بـ بـ
التصعيد  مع  خاصة  شاملة  عسكرية 
االثيوبى على الحدود السودانية 
الــدولــى  التدخل  ان  اال 
من  مطلوبا  بــات 
وقــت  اَى 

ضد  مؤامراتها  ووقــف  اثيوبيا  ــردع  ل مضى 
السودان ومصر .

دخــول  ان  دبلوماسية  مــصــادر  واعــتــبــرت 
ــة ســد النهضة  ــ الــســعــوديــة عــلــى خــط أزم
ــســودان  وال مصر  بين  الــوســاطــة  وعــرضــهــا 
وإثيوبيا يعد نقلة نوعية وربما تكون الفرصة 
االخيرة إلنقاذ تلك المفاوضات بعد ان اعلنت 
الثانى  الملء  مواصلة  على  إصرارها  اثيوبيا 

فى شهر يوليو المقبل. 
ــر الـــدولـــة لــلــشــئــون اإلفــريــقــيــة  ــ ــان وزي كـ
عبدالعزيز  بن  أحمد  السعودية  بالخارجية 
قطان، قد أعلن قبل أيام، أن المملكة العربية 
سد  ملف  أزمــة  إنهاء  إلــى  تسعى  السعودية 
الثاث،  الـــدول  حقوق  يضمن  لما  النهضة 
مشيرا إلى أن السعودية تقف بقوة مع األمن 

العربى المائى.
وكشف قطان فى تصريحات له عقب لقائه 
رئيس الوزراء السودانى عبدالله حمدوك أن 
الوقت  فى  خاصة  لقمة  ستدعو  السعودية 
امتدادا  األحمر  البحر  بمنظومة  المناسب 
وقع  الـــذى  دول،   8 يضم  الـــذى  للميثاق 
بالمملكة  الماضى  أكتوبر   29 فى 
والخاص  السعودية  العربية 
على  ــمــحــافــظــة  ــال ب
أمــــن الــبــحــر 

هذه  على  بالنفع  سيعود  والـــذى  األحــمــر، 
الدول.

سفير  تصريحات  جـــاءت  المقابل  وِفـــى 
»فيتسوم  الــمــتــحــدة،  ــات  ــوالي ال فــى  إثيوبيا 
سد  مــن  االنتهاء  المقرر  مــن  بأنه  أريــجــا«، 
النهضة بحلول عام 2023، معتبرا ان مخاوف 
السد من كونه تهديًدا لأمن المائى ال أساس 
لها وغير علمية، مضيًفا فى تغريدة له على 
جميع  بين  أمــًنــا  األكــثــر  السد  أن  »تــويــتــر«، 
أحدث  باستخدام  النيل  نهر  على  المشاريع 

التقنيات.
الــســيــد، عضو  حــامــد  اعــتــبــر  مــن جهته 
الــمــجــلــس الــمــصــرى لــلــشــئــون الــخــارجــيــة، 
بات  النهضة  ســد  أزمــة  بشأن  المشهد  ان 
من  اثيوبيا  به  تقوم  ما  ظل  فى  تعقيدا  اكثر 
استفزازات ومراوغات إلفشال كافة محاوالت 
السد  بشأن  ملزم  قانونى  التــفــاق  التوصل 
وحقوقهما  والــســودان  مصر  مصالح  يراعى 
ينذر  مــا  الــتــشــاركــيــة، وهــو  النيل  مــيــاه  فــى 
لذا  المقبلة؛  الفترة  فى  أسوأ  بسيناريوهات 
يعد  الوساطة  على خط  الرياض  دخول  فإن 
فرصة اخيرة لما للسعودية من ثقل كبير هى 
او اإلمارات وهناك استثمارات واسعة للبلدين 
االفريقية  الـــدول  مــن  والــعــديــد  اثيوبيا  فــى 
أزمة  لبحث  عاجلة  قمة  عقد  فان  وبالتالى 
األمل  من  بصيصا  يشكل  ربما  النهضة  سد 
أى  من  تتنصل  اثيوبيا  ان  نرى  لاسف  لكن 
تواصل  الوقت  وِفى نفس  وتتهرب  اتفاق 
عملية الملء التى بالطبع ستؤدى 
الى نتائج كارثية وستؤجج 
الصراع بشأن مياه 

النيل .

المحلل  عيسى  بــهــاء  اعــتــبــر  جهته  مــن 
بين  الطيبة  العاقة  ظل  فى  انــه  السودانى 
وتأثيرها  السودانية  والحكومة  السعودية 
على منطقة القرن اإلفريقى وكذلك عاقتها 
تلعب  الدولية يمكن أن  مع مصر واألطــراف 
الدول  بين  األزمة  لحل  مهما  دورا  السعودية 
وإثناء  المأمولة  النتائج  يحقق  وبما  الثاث 

اثيوبيا عن المضى فى تعنتها.
كان وزير الرى والكهرباء اإلثيوبى قد اكد 
فى يناير الماضى نية باده المضى قدًما فى 
مليار  البالغ 13.5  الثانى  للعام  الملء  تنفيذ 
متر مكعب من المياه فى شهر يوليو المقبل 

دون إخطار مسبق ودون توقيع اتفاق.
واعتبر محللون سياسيون ان تلك الخطوة 
تأثيرات خطيرة  إثيوبيا، ستحدث  من جانب 
على مصر والسودان معتبرين ان االنسحاب 
من اعان المبادئ الموقع فى 2015 سيؤدى 
من  البد  وبالتالى  خطيرة  قانونية  نتائج  الى 
مواصلة كافة الضغوط لردع اثيوبيا وإلزامها 
األطـــراف  يــراعــى مصالح  قــانــونــى  بــاتــفــاق 

الثاثة .
ــرص مــصــر عــلــى مــواصــلــة  ــى ظــل حـ ــ وِف
ــة الســتــئــنــاف الــتــفــاوض  ــرامــي الــمــســاعــى ال
والقبول بوساطات إفريقية ودولية وأوروبية، 
ــوزراء الــســودانــى، عبد الله  ــ ال حــذر رئــيــس 
حمدوك، من أن سد النهضة اإلثيوبى يشكل 

تهديدا كارثيا ألمن نحو 20 مليون سودانى.
ــودان قــد اقــتــرح تــحــويــل آلية  ــسـ ــان الـ كـ
المفاوضات الحالية لمسار رباعى يمثل فيه 
واالتحاد  المتحدة  واألمم  اإلفريقى  االتحاد 

األوروبى والواليات المتحدة.
اال ان ادارة بايدن قد اعلنت قرارها بعدم 
ربط مساعداتها الثيوبيا بأزمة سد النهضة، 
وهو ما قد يكشف عن مفاجآت فى الموقف 
الفترة  خــال  اثيوبيا  تجاه  االمريكى 

المقبلة !

واشنطن  بين  الــدائــر  الــصــراع  ظل  فى 
أعلنت  النووى  االتفاق  ملف  حول  ــران  وإي
الماضى  الخميس  يوم  المتحدة  الواليات 
أنها على استعداد لاجتماع مع إيران إلى 
جانب مشاركين آخرين فى االتفاق النووى 
دونالد  السابق  الرئيس  منه  انسحب  الذى 
إيران  أعــوام، وأوضحت  قبل ثاثة  ترامب 
أنه لن تكون هناك عودة سريعة من جديد 
الشامل  العمل  بخطة  المعروف  لاتفاق 
بلومبرج  وكالة  ذكــرت  حسبما  المشتركة، 

لأنباء فى تقريها الصادر يوم األحد.
إن باده  اإليرانى  الخارجية  وزير  وقال 
سوف تنضم للمباحثات فقط بعد أن تتخلى 

الواليات المتحدة عن العقوبات– وهو أمر 
استبعدته الواليات المتحدة مرارا وتكرارا.
أرود، وهو سفير فرنسى  وقال جيرارد 
ســابــق لـــدى الـــواليـــات الــمــتــحــدة واألمـــم 
المتحدة ساعد فى عملية التفاوض بشأن 
قبل  إيـــران  على  فرضت  التى  العقوبات 
أى  قبل  إنــه   ،2015 عــام  التفاق  التوصل 
ولذلك  الزهو،  مرحلة  هناك  مفاوضات، 
ــران،  إي ــراه اآلن من جانب  ن فــإن هــذا ما 
تتيح  للعودة  يبحثان عن طريقة  فالجانبان 
لهما حفظ ماء الوجه بالنسبة لمواطنيهما.
وسواء كان ذلك تهيئة ألمر ما أم ال، فإن 
تذكيرا  يعد  الدولتين  بين  واإلدبــار  اإلقبال 

عليها  ستكون  التى  الصعوبة  بمدى  حــادا 
عملية إحياء االتفاق النووى. إذ يبدو بعيد 
بايدن  جو  الرئيس  بأن  هاجس  أى  المنال 
بإمكانه إقناع إيران بسرعة العودة لالتزام 
المتحدة  لــلــواليــات  يتيح  مما  بــاالتــفــاق، 
االنــضــمــام إلــيــه مــن جــديــد ثــم التفاوض 

للتوصل التفاق أكثر قوة.
ــة إلـــى ذلـــك، ذكـــر الــتــقــريــر أنــه  إضــاف
كــبــيــر يدفعها  ــز  ــران حــاف ــ إيـ لـــدى  لــيــس 
تحقيق  احتمال  ظل  فى  تــنــازالت  لتقديم 
الــمــحــافــظــيــن مــكــاســب فـــى انــتــخــابــاتــهــا 
وتعنى  الصيف.  هذا  ستجرى  التى  العامة 
المعارضة من جانب األعضاء الجمهوريين 

أنه  الكونجرس  فى  الديمقراطيين  وبعض 
ليس بوسع بايدن أن يبدو ضعيفا حتى وهو 
يحاول العدول عن مسار استراتيجية عهد 
ترامب المتمثل فى ممارسة أقصى ضغط 

على إيران.
ــى أن األطــــراف  ــ ــقــريــر إل ــت ال ويــشــيــر 
إدارة  بخطوة  رحبت  االتفاق  فى  األوروبية 
بايدن للعودة للدبلوماسية مع إيران وإحياء 
ــات  ــوالي حــوارهــا الــواثــق والــعــمــيــق مــع ال
المتحدة. وحثت هذه األطراف إيران على 
عمليات  بوقف  التهديدات  مواصلة  عــدم 
والمخاطرة  المفاجئة،  النووية  التفتيش 

بتقويض الجهود الدبلوماسية.
عالء الدين مصطفى N

فى مواجهة فساد فلول بوتفليقة ومؤامرات اإلخوان:

هالة شيحة
Hal a4shiha@yahoo.com

املبادرات الدبلوماسية لن تنقذ االتفاق النووى اإليرانى

هل تنجح الوساطة السعودية فى إنقاذ مفاوضات »سد النهضة«؟
جون بايدنالملك سلمان بن عبدالعزيزالسيسى أبى أحمدحمدوك

تبون

الرئيس تبون ينقذ اجلزائر من الفوضى بحل البرملان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة
األمم املتحدة: اليمنيون يواجهون 

أسوأ مجاعة بالعالم

روحانى

انفراد..
محمد املنفى فى القاهرة قريًبا

أن محمد  من مصادر مطلعة  »النهار«  علمت 
المنفى، رئيس المجلس الرئاسى الليبى الجديد، 

سيزور القاهرة خال األيام القادمة.
الــزيــارة  اهمية  ليبية  مــصــادر  وأكـــدت 

الرئاسى  المجلس  لرئيس  المرتقبة 
الليبى الجديد محمد المنفى إلى 
المقبلة،  االيام  خال  القاهرة 
معتبرة انها تؤكد حرص مصر 
على دعم اركان الدولة الليبية 
وتعميق  الليبيين،  شمل  ولم 
العاقات بين البلدين اللذين 
استراتيجيا  عمقا  يشكان 
واستقرارهما  أمنهما  يربط 

ببعضهما البعض. 
ــشــفــت الـــمـــصـــادر أن  وك

لبحث  تأتى  المرتقبة  الزيارة 
كافة الملفات التى تشكل أساسا 

لــلــمــســتــقــبــل، وبـــنـــاء الــدولــة 
األمن  ودعم  الجديدة  الليبية 
والتصدى  فيها  واالســتــقــرار 
اعادة  ملفات  وبحث  لارهاب 

ــتــى ســتــكــون مصر  االعـــمـــار ال
شريكًا أساسًيا فيها .

وقال عز العرب ابو القاسم مسئول 
لجنة الشئون العربية واإلفريقية باتحاد القبائل 
الليبيين  الليبية فى مصر ان زيارات المسئولين 
لمصر تؤكد الروابط المشتركة بين مصر وليبيا 
وأن  والــعــكــس،  ليبيا  ــن  أم مــن  مصر  أمــن  وأن 
االستفادة  الى  الجديدة تسعى  الليبية  السلطات 
المجاالت،  كــافــة  فــى  المصرية  الــخــبــرات  مــن 

بمسألة  خاصة  مهتمة  مصر  أن  على  مــشــددا 
تسلل  لمنع  ليبيا،  جارتها  مع  حــدودهــا  تأمين 
اإلرهابيين والمرتزقة إليها وإرساء دعائم االمن 
واالستقرار فيها وبحث سبل تهيئة األجواء 

لانتخابات المقررة نهاية العام .
ــاح  ــفــت كــــان الـــرئـــيـــس عــبــدال
اتــصــااًل  أجـــرى  قــد  السيسى 
المنفى،  محمد  مــع  هاتفًيا 
للمجلس  الــجــديــد  الــرئــيــس 
الرئاسى الليبى، عقب اختياره 
رئيًسا جديًدا للمجلس الرئاسى 
ملتقى  أعضاء  قبل  من  الليبى، 
ممثلين  الــســيــاســى،  الـــحـــوار 
له  متمنًيا  الليبى،  الشعب  عن 
التوفيق والنجاح فى االضطاع 

بمهام منصبه الجديد. 
منذ  الـــقـــاهـــرة  واســتــقــبــلــت 
الليبية  الــحــكــومــة  رئــيــس  أّيــــام 
الدبيبة  الحميد  عبد  الجديدة 
خارج  له  رسمية  زيــارة  أول  فى 
السيسى  الرئيس  ورحب  ليبيا، 
مراقبون  اعتبرها  كما  بالزيارة، 
بين  العاقات  عمق  تؤكد  خطوة 

البلدين الشقيقين .
خال  السيسى  الــرئــيــس  اكــد  كما 
عبد  الجديد  الليبى  الوزراء  رئيس  لقائه 
على  الــدائــم  القاهرة  حــرص  الدبيبة  الحمید 
الليبى،  للشعب  واالستقرار  السلم  دعائم  تثبيت 
ودعم خارطة الطريق التى تم التوافق عليها بين 

األطراف الليبية فى جنيف.

محمد المنفى
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ولم يمر على الطرح الجديد ساعات قليلة لينجح فى 
معدل  ووصل  دوالر،  مليار   16.5 بقيمة  طلبات  جذب 
باعت  حيث  الطرح،  قيمة  من  مرة   4.4 إلى  التغطية 
مصر سندات ألجل 5 سنوات بقيمة 750 مليون دوالر 
بعائد 3.875% وسندات بقيمة 1.5 مليار دوالر ألجل 
10 سنوات بعائد 5.875% وسندات بقيمة 1.5 مليار 

دوالر بأجل 40 عاًما وعائد %7.5.
عادت  لماذا  حول  التساؤالت  تزايدت  الفور  وعلى 
مصر لسوق السندات الدولية؟، وهل طرح السندات من 
لزيادة  مظلم  طريق  أم  االستثمار  لجذب  بداية  جديد 

أعباء الديون؟.
وزير  نائب  كجوك،  أحمد  قــال  ذلــك،  على  وتعليًقا 
لسوق  مصر  عـــودة  إن  المالية،  للسياسات  المالية 
السندات الدولية جاءت بهدف استخدام حصيلة الطرح 
فى تغطية احتياجات موازنة العام المالى الجارى، علًما 
بحد  سندات  بطرح  قامت  للدولة  العامة  الموازنة  بأن 

أقصى 7 مليارات دوالر فى العام المالى.
وأوضح كجوك أن طرح السندات الدوالرية يساهم 
كما  لمصر،  األجنبى  النقد  ايجابى فى دعم  بشكل 
احتياجات  تمويل  فى  تساهم  مالية  مــوارد  سيتيح 

أجهزة الموازنة وبأسعار جيدة ومنخفضة، الفًتا إلى 
تعد  السندات  على  مصر  ستدفعها  التى  الفائدة  أن 

أقل مما كان عليه فى الطروحات السابقة لمصر، 
الجديدة،  السندات  طــرح  بنهاية  إنــه  حيث 
ســنــدات  طـــرح  الــمــالــيــة  وزارة  اســتــطــاعــت 

يقدر  فائدة  بسعر  أعــوام   5 آجــل  ذات 
معلن  افتتاحى  عائد  مقابل  بـــ%3.875 

عنه للمستثمرين بقيمة 4.25% وسندات 
الـ10 أعوام بنحو 5.875% مقابل عائد 
الـــ40  وســنــدات   %6.25 بلغ  افتتاحى 
مقابل   %7.50 بلغ  عائد  بسعر  عاًما 

عائد افتتاحى بلغ %7.875.
الفائدة  أســعــار  أن  كجوك  وأضـــاف 

ــيـــة الــمــصــريــة  ــنـــدات الـــدولـ ــى الـــسـ عــل
المصدرة فى نوفمبر 2019، كانت أعلى، حيث بلغ 

سعر الفائدة على السندات ذات اآلجل 4 سنوات نحو 
4.55% والسندات ذات اآلجل 12 سنة نحو %7.053، 

والسندات ذات اآلجل 40 عاًما نحو %8.15.
وأشار كجوك إلى أن جذب السندات الدولية الجديدة 

طلبات 
 16.5 يعكس بــقــيــمــة  دوالر  ــار  ــي مــل

العالمية،  المال  بأسواق  المستثمرين  ثقة  تزايد  مدى 

األمر الذى يساهم بشكل ايجابى فى صالبة وتحسن 
قدرات االقتصاد المصرى، الفًتا إلى أن وزارة المالية 
إلى  الدولية  السندات  إصــدارات  برنامج  رفعت سقف 

من  دوالر،  ــار  ــي مــل مليار 40   30
دوالر فى السابق، بعد بيع سندات دولية بقيمة 3.75 
مليار دوالر، علًما بأن مصر ال تعتزم طرح المزيد من 

السندات الدولية قبل نهاية العام المالى الجارى فى 30 
يونيو المقبل.

وأســواق  االقتصاد  خبير  رؤوف،  سمير  قــال  بينما 
المال، إن إعالن وزارة المالية اصدار سندات 5 سنوات 
بقيمة 750 مليون دوالر بعائد 3.875%، وسندات بقيمة 
 ،%5.875 بعائد  سنوات   10 ألجــل  دوالر  مليار   1.5
وسندات بقيمة 1.5 مليار دوالر بأجل 40 عاًما وعائد 
الموازنة  على  الخارجى  الدين  اعباء  من  يزيد   -%7.5
أن  إلــى  الفــًتــا  قـــروض،  فــوائــد  لتحمل  للدولة  العامة 
ذاته  الوقت  فى  شهدت  المصرية  السندات  طروحات 
المرتفعة  العوائد  نتيجة  االجانب  المستثمرين  اقبال 
مما  العالمية،  السندات  ســوق  مستوى  على  والثابتة 
مع  أنــه  إلــى  الفًتا  القادمة،  األجيال  على  عبئا  يشكل 
تباطؤ االقتصاد العالمى ال تلجأ وزارة المالية المصرية 
سوى إلصدار سندات أو عمليات اإلقراض بشكل سريع 
البنك  أبرزها  أخــرى  جهات  جهود  يهدر  مما  ومتوال، 
المركزى المصرى الذى يعانى من أجل استعادة توازن 
السوق وتالفى اآلثار السلبية منذ تعويم الجنيه المصرى 
السداد  ويشكل ضغطا فى عمليات  نوفمبر 2016  فى 
لمديونيات قصيرة األجل وعدم وجود حلول مبتكرة لدى 

المالية المصرية.
فى حين قال سيد أبو حليمة، خبير االقتصاد وأسواق 
المال، إن إصدار مصر سندات دولية بقيمة 3.75 مليار 
دوالر وزيادة طلبات المستثمرين عليها يعد بمثابة شهادة 
ثقة جديدة فى االقتصاد المصرى، وذلك بالتزامن مع 
التى  بــاإلجــراءات  العالمية  التمويل  مؤسسات  إشــادة 
فيروس  تداعيات  من  للحد  المصرية  الدولة  اتخذتها 
الظروف  رغم  أنه  إلى  مشيًرا  االقتصاد،  على  كورونا 
على  وتداعياتها  كــورونــا  جائحة  انتشار  من  الحالية 
شهد  الجديد  الطرح  أن  إال  العالم،  اقتصادات 
تحقيق أسعار فائدة جيدة جًدا وأقل بكثير من 
بل  الماضية،  السنوات  المحققة خالل  األسعار 
إن سعر العائد المحقق على السندات ذات األجل 
األقل  يعتبر  عاًما   40 ولمدة  سنوات  لمدة خمس 
بإصدار  قيام مصر  بداية  منذ  اإلطالق  على 

سنداتها الدولية.
الطرح  نجاح  أن  حليمة  أبو  وأضــاف 
الــجــديــد مــن الــســنــدات ســاهــم فى 
واصل  حيث  المصرى،  الجنيه  دعم 
ــدوالر األمــريــكــى  ــ ــام الـ ــ ــفــاعــه أم ارت
وغــالــبــيــة الــعــمــالت الــدولــيــة خــالل 
الفترة الراهنة، الفًتا إلى أن السندات 
 5 بأكثر من  تغطيتها  تمت  الجديدة 
مرات، األمر الذى يعكس مدى ثقة 
االستثمار  وصــنــاديــق  الــمــؤســســات 
حيث  المصرى،  االقتصاد  فى  الدولية 
إن الطرح يعد أفضل شهادة وأدق مؤشر لوضع 

االقتصاد المصرى.

نجح البنك األهلى المصرى فى الحفاظ على 
الثامن  للعام  بنك فى مصر يحصل  كأول  إنجازه 
معايير  مــع  الــتــوافــق  شــهــادة  على  الــتــوالــى  على 
متطلبات هيئتى فيزا وماستر كارد العالمية لتأمين 
 PCI“ بيانات بطاقات الدفع واالئتمان اإللكترونية
أعمال  إتمام  بعد    ”V3.2.1“ بنسختها   ”DSS
قبل  من  والتوثيق  والتدقيق  والمراجعة  الفحص 

.QSA المراجع الدولى الخارجى
إدارة  مجلس  رئيس  عكاشة،  هشام  وأعـــرب 
البنك األهلى المصرى، عن اعتزازه بقدرة البنك 
على االحتفاظ بتلك الشهادة واستدامة البنك فى 

االمتثال على مدار سنوات عديدة فى التوافق مع 
معايير ومتطلبات تأمين بيانات البطاقات والذى 
الجهاز  مستوى  على  مسبوق  غير  إنــجــاًزا  يعد 

المصرفى المصرى.
وقال إن حفاظ البنك على هذه الشهادة يعكس 
تطبيق  مــع  الــتــوافــق  فــى  المستمر  البنك  نجاح 
المعايير الدولية والذى يعد ثمرة للجهد المتواصل 
والتعاون المثمر والعمل الجاد والتنسيق المتواصل 
بين قطاعات وفروع البنك وفرق العمل المحترفة 
لكافة  الكامل  التأمين  من  التأكد  على  والمدربة 
وقدرتها  العمالء  وبيانات  العمل  بيئة  عناصر 

على االلتزام بأعلى معدالت ومعايير األمان لتلك 
فى  والتطبيقات  األنظمة  مختلف  فى  البيانات 
أهمية قصوى خاصة  يعد  ما  البنك، وهو  نشاط 
والتحديات  الهائل  التكنولوجى  التطور  ظل  فى 
ثقة  تعزيز  شأنه  من  الذى  األمر  عليه،  المترتبة 
العمالء والجهات والمؤسسات الدولية فى البنك 
األهــداف  تحقيق  إلــى  إضافة  المصرى،  األهلى 

االستراتيجية للبنك.
االلتزام  كبير  يراعى بشكل  البنك  أن  وأضاف 
بالبنك  العاملين  لكل من  األمنية  التوعية  بخطط 

والعمالء على حد سواء.

األهلى يحتفظ بشهادة التوافق مع معايير متطلبات هيئتى »فيزا« و»ماستركارد«

تزايد الحديث خالل الساعات القليلة الماضية 
ــا إليها  ــادرة إحـــالل الــســيــارات الــتــى دع عــن مــب
التى  للسيارات  السيسى  الفتاح  عبد  الرئيس 
بسيارات  عاًما،   20 من  أكثر  االفتراضى  عمرها 

تعمل بالوقود المزدوج.
وبـــدأت المرحلة األولـــى مــن الــمــبــادرة فــى 7 
محافظات هى " القاهرة والجيزة والسويس وبور 
سعيد واإلسكندرية والبحر األحمر والفيوم"، حيث 
الطبيعى  بالغاز  للعمل  السيارات  تحويل  سيتم 
بدال من البنزين، ومن المقرر أن يحصل صاحب 
السيارة المالكى على 22 ألف جنيه سيتم خصمها 
ألًفا   65 والميكروباص  الــجــديــدة،  السيارة  مــن 

والتاكسى 45 ألف جنيه.
عليان،  الرحمن  عبد  قال  ذلــك،  على  وتعليًقا 
السيارات  إحالل  مبادرة  إن  االقتصادى،  الخبير 
حيث  الصحيح"  الطريق  على  ايجابية  "خــطــوة 
ستساهم فى خفض التكلفة التى تتحملها الدولة 
"البنزين  التقليدى  ــوقــود  ال على  االعــتــمــاد  مــن 
حيث  تكلفة،  األقـــل  الطبيعى  للغاز  والــســوالر" 
سيساهم ذلك فى تقليل استيراد المواد البترولية.

السيارات  إحالل  مبادرة  أن  إلى  عليان  وأشار 
سيساهم فى زيادة حجم مبيعات السيارات والتى 
سيارة  ألــف   200 من  يقرب  فيما  سنويا  تسجل 

تزداد أو تقل حسب الزيادة والطلب.
وأوضح أن تحويل السيارات من االعتماد على 
السيارات  بجانب  بالغاز  لتعمل  والسوالر  البنزين 
الكهربائية من أهم اإليجابيات للمبادرة لعدة أمور 
على  الحفاظ  فى  األمر سيساهم  هذا  أن  أهمها 
نظافة البيئة كما ستختفى أزمة أعطال السيارات 
على الطرق والتى كانت تتسبب فى ازرحام مرورى 
التطور  مــواكــبــة  فــى  سيساهم  هــذا  أن  بجانب 
الدول  ان  خاصة  السيارات،  فى صناعة  العالمى 
االوروبية والمصنعة للسيارات قد صرحت بشكل 

معلن بأن عام 2030 ستغزو السيارات الكهربائية 
العالم بأكمله.

وزيرة  العشرى، مستشار  قال حاتم  فى حين 
 9 مــع  اتفقت  الـــوزارة  إن  والصناعة،  التجارة 
تلك  فــى  للمشاركة  محلية  ــارات  ســي شــركــات 
المبادرة، الفًتا إلى أن صندوق تمويل شراء بعض 
المالية،  لـــوزارة  التابع  السريع  النقل  مركبات 
والذى كان مسئوال عن مشروع التاكسى األبيض 
المواطنين  مع  الذى سيتواصل  هو  القاهرة  فى 
ــالل مــن خـــالل رســائــل  أصــحــاب طــلــبــات اإلحــ
السيارة  على  الــحــصــول  بــخــطــوات  إلعــالمــهــم 

الجديدة وآلية التعاقد مع البنوك.
وأشار العشرى إلى أن مبارة احالل السيارات 
بفائدة  الــمــركــزى  البنك  مــبــادرة  وفــق  ستكون 
فى  مسبوقة  غير  تقسيط  ومــدة   %3 مخفضة 
البنوك تصل إلى 10 سنوات، على أن يكون أقل 
قسط لشراء السيارة الجديدة ضمن المبادرة هو 

1600 جنيه شهرًيا.
الخبير  الجرم،  رمزى  الدكتور  قال  حين  فى 
نحو  الحكومة  تــوجــه  أن  شــك  ال  االقــتــصــادى: 
ــارات الــتــى تــســتــخــدم الــوقــود  ــســي ــبــدال ال اســت
من  بتوجيه  الطبيعى،  بالغاز  تعمل  بــســيــارات 
كــثــيــرا من  يلقى  الــســيــاســيــة، أصــبــح  ــقــيــادة  ال
الطبيعى  الغاز  تكلفة  النخفاض  نظًرا  األهمية؛ 
إلى خفص  يؤدى  مما  الوقود،  بتكلفة  بالمقارنة 
علمنا  ما  إذا  البترولية،  المواد  استيراد  فاتورة 
ان مصر تستورد ما بين 35% و40% من إجمالى 
مصر  تستورد  حيث  النفطية،  المواد  استهالك 
البترولية،  المنتجات  مليون طن من  نحو 11.7 
مليون  بلغت 30.2  التى  االستهالك  لسد فجوة 
طن من الوقود، بتكلفة قدرها 6.8 مليار دوالر؛ 
على حين لم تستورد مصر أى كميات من الغاز 
قيمته  ما  بل صدرت  عام 2019،  منذ  الطبيعى 
1.24 مليار دوالر بزيادة تقدر بنحو 150% على 

اساس سنوى.
القومى  المشروع  تنفيذ  أن  الجرم  وأوضــح   
كوقود  الطبيعى  الــغــاز  اســتــخــدام  فــى  للتوسع 
للسيارات، يهدف فى األساس إلى تأمين مصادر 
التكلفة،  منخفضة  النظيفة  للطاقة  مستدامة 
من  اقــتــصــادًيــا  الــقــصــوى  ــفــادة  االســت وتحقيق 
استغالل ثروات مصر من الغاز الطبيعى، وتعظيم 
ترشيد  ذلك؛  مقابل  فى  منها،  المضافة  القيمة 
استهالك الوقود، واالسهام بفعالية فى الحفاظ 

على تقليل تلوث البيئة بشكل كبير.
ــى أن تــوفــيــر حــزمــة من  وأشــــار الــجــرم إلـ
اإلحــالل،  عملية  ســداد  عملية  فى  التسهيالت 
وضمان جدارة اإلجراءات الفنية المتبعة يعدان 
من األمور األساسية لنجاح هذا المشروع، فى ظل 
الموجودة فى محطات  التحتية  البنية  استخدام 
الوقود الحالية، فضاًل عن تخفيف العبء المالى 
على كاهل اصحاب السيارات جراء تحويلها إلى 
تكلفة  تنخفض  حيث  الطبيعى،  الغاز  استخدام 
والتى تستخدم  بالغاز،  التى تعمل  السيارة  وقود 
نحو 10 لترات يومًيا فى المتوسط، بقيمة تتراوح 
على  شهرًيا،  جنيه  و1200  جنيها   825 بين  ما 
جنيه   3.5 بسعر  الطبيعى  الغاز  تسعير  اساس 

للمتر المكعب.
اتجاه  فى  تسعى  الحكومة  أن  الجرم  وأوضح 
إنتاج سيارة كهربائية باالتفاق مع كبرى الشركات 
ثانى  غــاز  انبعاثات  النخفاض  نظًرا  العالمية، 
أكسيد الكربون بنحو 200 جرام/ميل، مقابل 390 
فى حالة استخدام الغاز كوقود للسيارات، ولكن 
كمرحلة  الطبيعى  الغاز  باستخدام  الدفع  سيتم 
وانخفاض  التحتية  البنية  لجاهزية  نظًرا  أولى، 
التكلفة، بالمقارنة بتصنيع أو استيراد السيارات 
البطاريات  لشحن  محطات  وتجهيز  الكهربائية، 

للسيارات التى تعمل بالطاقة الكهربائية.

N هالة عبد اللطيف

العدد: 688 2021 / 2 / 24

ارتفعت أسعار اللحوم العالمية خالل شهر 
التوالى،  على  الرابع  للشهر  الماضى  يناير 
الغذائية  المواد  أسعار  تضخم  جــراء  وذلــك 
الذى ساد العالم خالل العام الماضى، فضال 

عن رفع األسعار فى كل السلع تقريبا.
وعلى الفور شهدت أسعار اللحوم الحمراء 
األيــام  خــالل  المحلية  األســواق  فى  ارتفاعا 
األخيرة بنحو 10 جنيهات، حيث وصل سعر 
الكيلو جرام إلى 160 جنيها فى بعض المناطق 
بجانب  عالمًيا  األسعار  ارتفاع  خلفية  على 
ارتفاع أسعار األعالف بالسوق المحلية حيث 
إلى 8200  ارتفعت األسعار من 8000 جنيه 
الباسط،  عبد  هيثم  وأعــرب  جنيه.  و8300 
القاهرة  بغرفة  القصابين  رئيس شعبة  نائب 
التجارية، عن توقعه بارتفاعات قادمة ألسعار 
جراء  الماضية  القليلة  األيــام  خالل  اللحوم 
والجاموسى  البقرى  العجول  أسعار  ارتفاع 
بجانب  ورمــضــان  شعبان  شهرى  دخــول  مع 
ارتفاع الطلب على اللحوم فى الشهر الكريم 
وذلك يحدث سنويا فى الطبيعى نتيجة زيادة 
معدل الطلب على العرض، الفًتا إلى أن مصر 
سجلت ارتفاًعا فى معدل الطلب على اللحوم 
ألف  إلى 900  خالل عام 2020 حتى وصل 
طن شهريا بزيادة 3.5 % عن العام السابق له.
أسعار  ارتــفــاع  أن  الباسط  عبد  وأوضــح 
المعروض  نقص  نتيجة  جاء  عالمًيا  اللحوم 
من  المستمرة  التخوفات  األســواق جراء  فى 
المستجد  كورونا  فيروس  جائحة  استمرار 
بالتزامن مع زيادة حجم الطلب، االمر الذى 
دفع البالد المصدرة لتخزين أكبر كميات من 
األمر  أزمة،  أى  لحدوث  تجنًبا  اللحوم  انتاج 
الذى تسبب فى خلق فجوة بين معدل الطلب 

والعرض .

وأضاف أن سعر كيلو اللحم فى المناطق 
الراقية تراوح ما بين 140 و160 جنيها مقابل 
كيلو  سعر  ارتفع  بينما  جنيها،  و150   130
جنيها  و140   120 بين  إلــى  الكندوز  اللحم 

مقابل 110 و130 جنيها.
شعبة  قرطام، عضو  يحيى  قال  حين  فى 
إن  الــتــجــاريــة،  الــقــاهــرة  بغرفة  القصابين 
المستجد  كورونا  فيروس  جائحة  استمرار 
الحمراء  اللحوم  أسعار  ارتفاع  وراء  السبب 
األســواق  ارتــبــاك  فــى  تسبب  حيث  عالمًيا، 
إلى  الفًتا  النقل،  حركات  وارتباك  العالمية 
ارتفاع  نتيجة  جاء  محلًيا  األسعار  ارتفاع  أن 
ــى شــهــدت ارتــفــاعــا  ــت ــار األعــــالف وال أســع
حيث  الماضيين،  الشهرين  خــالل  مستمرا 
ارتفع سعر الطن حوالى 2500 جنيه، ليتراوح 

بين 8000 و8300 جنيه.
القائمة  اللحوم  أسعار  أن  قرطام  وأوضح 
بنحو  ارتفعت  قد  المحلية  باألسواق  والحية 
الكيلو  ارتفع  كما  العجول،  فى  جنيه   2000
 5 قدرها  بزيادة  جنيًها  و55   54 إلى  القائم 
جنيهات، الفًتا إلى أن الفترة المقبلة لن تشهد 
المعروض على اإلطالق بل  أى عجز بحجم 
إن حجم المعروض سيكون جيًدا خالل شهر 

رمضان المقبل.
وقدم قرطام روشتة للحد من االرتفاعات 
أن تصل  وأنه البد  اللحوم  المفاجئة ألسعار 
من  والبد  اللحوم  من  الذاتى  لالكتفاء  مصر 
المواشى  تسمين  مــزارع  إنشاء  فى  التوسع 
مربى  صغار  ودعــم  الحمراء  اللحوم  إلنتاج 
ــر كــمــيــات مــنــاســبــة من  ــي ــوف الـــمـــواشـــى وت
بجانب  معقولة  بأسعار  التربية  مستلزمات 
الصويا  كفول  األعــالف  زراعــة  فى  التوسع 

والذرة الصفراء.

ارتفاع أسعار األعالف يُشعل 
»اللحوم احلمراء«

شهدت األيام القليلة الماضية عودة مصر لسوق السندات الدولية، حيث 
طرحت سندات بقيمة 3.75 مليار دوالر، على 3 شرائح وبآجال وصلت إلى 40 
عاًما، وتعد هذه هى المرة الثانية خالل العام المالى الجارى، التى تبيع فيها 

مصر سندات دولية بعدما طرحت فى سبتمبر الماضى سندات خضراء بقيمة 
750 مليون دوالر، فى طرح هو األول من نوعه فى المنطقة، كما تم طرح 

سندات بقيمة 5 مليارات دوالر، فى العام المالى السابق وتحديًدا فى شهر مايو 
الماضى فى أعقاب بانتشار فيروس كورونا.

خبراء: إحالل السيارات الطريق األمثل خلفض تكلفة االعتماد على الوقود التقليدى ودعم خزانة الدولة

هل تساهم مبادرة إحالل السيارات فى إنعاش السوق؟

جذب استثمارات أم زيادة فى أعباء الديون؟
طرح سندات دولية جديدة:

معيطمدبولي
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نادى  تدير  التى  المؤقتة  اللجنة  تسعى 
المستشار  الــلــواء  بــرئــاســة  الــزمــالــك 
عقد  تجديد  ــى  إل عبدالعزيز  عــمــاد 
الــتــونــســى فــرجــانــى ســاســى، العــب 
التعاقد  أن  خاصة  الفريق،  وسط 
الموسم  بــنــهــايــة  ينتهى  الــحــالــى 
رحب  الالعب  أن  السيما  الجارى 
القلعة  مع  تعاقده  بتجديد  بالفعل 
البيضاء واالستمرار مع الفريق إال 
أنه صدم اإلدارة بعدما أبلغ إدارة 
فى  يمانع  ال  بأنه  البيضاء  القلعة 
تجديد عقده ولكنه لم ولن يتنازل 

عن راتبه السنوى.
الالعب  أن  إلــى  وأشــار مصدر 
اشترط الحصول على ما يقرب من 
الـ2.5 مليون يورو سنويا خالية من 
لألبيض،  التجديد  نظير  الضرائب 
طلبات  أن  الزمالك  إدارة  ترى  بينما 
كبير  والمبلغ  فيها  مبالغ  فــرجــانــى 
للغاية، وفى حالة الموافقة عليه ستشتعل 
تخشاه  ما  وهو  الفريق،  داخل  األجواء 
إدارة النادى فى الوقت الذى يرفض فيه 
البعض داخل النادى الرضوخ لضغوط 
الذى  والالعب  كانت  مهما  العــب  أى 
يرغب فى االستمرار عليه أن يضحى 
الالعب  بينما  الــنــادى  أجــل ظــروف  مــن 
الذى ال يقدر ظروف النادى فأهال وسهال 

برحيله والباب يفوت »جمل«.
ساسى  فرجانى  بين  التعاقد  أن  يذكر 
تبدأ  مواسم  ثالثة  مدته  الزمالك  وإدارة 
فى  وتــنــتــهــى   2018/2019 مــوســم  مــن 
ماليين  خــمــســة  بــقــيــمــة   2020/2021
وأربعمائة  ألفا  وسبعين  وسبعة  وستمائة 
وعشرين يورو وترفض إدارة نادى الزمالك 
التجديد  تبرعات من أجل  فكرة جمع أى 
لفرجانى ساسى مع التأكيد على وعدهم 
أقــرب  فــى  لالعب  بالتجديد  للجماهير 

وقت ممكن.
من ناحية أخرى كشف مصدر كواليس 
جمعة  عبدالله  مع  التفاوض  فى  جديدة 
تجديد  بــشــأن  للفريق  األيــســر  الظهير 
أنه  خــاصــة  البيضاء  القلعة  مــع  تعاقده 

يتبقى فى عقده عام ونصف مع الزمالك 
المقبل،  الموسم  نهاية  بعد  ينتهى  حيث 
بالفعل  رحــب  جمعة  عبدالله  أن  مــؤكــدا 
بالتجديد للزمالك واالستمرار مع الفريق 
ماليين   7 على  الحصول  اشترط  أنه  إال 
جديد،  عقد  على  للتوقيع  سنويا  جنيه 
الكرة  لجنة  فــى  المسئولين  أحــد  وأبــلــغ 
النادى  بأنه من الالعبين األقل دخال فى 
أن  رغم  المادى  التقدير  فى  يرغب  حيث 
الفنى  المدير  باتشيكو  جايمى  البرتغالى 
األخيرة  الفترة  فى  الالعب  انتقد  للفريق 
بسبب زيادة وزنه ووضع برنامجا تدريبيا 
شاقا له وحذره أكثر من مرة إال أن وزنه 
التشكيل  من  خرج  وبالتالى  زائــدا  مــازال 
األساسى فى بعض المباريات، وهو األمر 

الذى أغضب الالعب بينما استقرت اللجنة 
عاشور  إمــام  عقد  تعديل  على  المؤقتة 
الرئيسية  األعمدة  من  أصبح  أنه  خاصة 
للفريق والبرتغالى جايمى باتشيكو المدير 
الفنى للفريق يثق فى قدراته ودائما يراهن 

عليه خالل المباريات.
لجنة  أن  الفريق  داخــل  مصدر  وكشف 
الـــكـــرة أوصــــت بــتــعــديــل عــقــد الــالعــب 
وتقدمت بتقرير إلى اللجنة المؤقتة بذلك 
حفاظا على الالعب من أى إغــراءات قد 
أنه  خاصة  المقبلة  الفترة  إليها  يتعرض 

يقدم أداء مميزا فى الفترة األخيرة.

60 مليون جنيه

 

تفتح النار على لجنة مجاهد
للنادي  الرسمية  الصفحة  شــاركــت 
جميع  من  وجمهورها  متابعيها  األهلي، 
حلــارس  جــديــدة  بــصــورة  العالم،  أنــحــاء 
الشناوي،  محمد  احلمراء  القلعة  مرمى 
مباراة  قبل  األخــيــرة  التدريبات  أثناء 
التنزانى  سيمبا  نادى  أمام  غًدا  الفريق 
يف إطار مباريات اجلولة الثانية من دور 
أفريقيا،  أبطال  بــدوري  املجموعات 
اللقب  عــن  األهــلــي  يــدافــع  حيث 
النسخة  ــن  ع يحمله  ــذى  الـ

املاضية.

أكد حسن مصطفى، رئيس االحتاد الدولى لكرة 
قرارًا  الدولى  لالحتاد  التنفيذى  املكتب  اتخاذ  اليد، 
املصرى  االحتاد  رئيس  نصر  هشام  بإيقاف  باإلجماع 
العالم  لبطولة  الطبية  الفقاعة  اختراق  على خلفية 

لكرة اليد األخيرة التى أقيمت فى مصر.
وقال رئيس االحتاد، إن القرار قيد تنفيذ الصياغة 
بإجماع املكتب التنفيذى، مشيرا إلى أنه استنادا على 
اختراق هشام نصر للوائح البطولة اخلاصة بفيروس 
كورونا بعدما قام مبنحه خيارا بدخول الفقاعة من 

عدمها.
قليل  منذ  اليد  كــرة  احتــاد  مسئولو  وكشف 
إلى  اآلن  أى قرار رسمى حتى  عن عدم وصول 
االحتاد بشأن ما تردد فى الساعات األخيرة 

بإيقاف رئيس االحتاد هشام نصر.

املؤقتة  اللجنة  رئيس  مجاهد،  أحمد  يعيش 
القلق  من  حالة  الكرة،  احتــاد  إدارة  تتولى  التى 
الــدورى  أندية  مع  األزمــة  تفاقم  بسبب  الشديد 
استخدام  إللــغــاء  التجهيز  خلفية  على  املمتاز 
املصرى  ــدورى  ــ ال مــبــاريــات  فــى  الفيديو  تقنية 
نفقات  لتحمل  كافية  سيولة  وجود  عدم  نتيجة 
الذى  الوقت  فى  امللف  هذا  تتولى  التى  الشركة 
فوجئ فيه بوجود عجز مالى بقيمة 60 مليون 
مجاهد  وفوجئ  كورونا،  مسحات  بسبب  جنيه 
مليون   60 الى  تصل  مالية  مطالبات  بوجود 
خزانة  حتملتها  التى  املسحات  قيمة  جنيه 
كبيرة  مالية  ازمة  وجود  وسط  اجلبالية 
وهو  ــا،  كــورون فــيــروس  تفشى  بسبب 
بسداد  األندية  يخطر  جعله  ما 

التكاليف. هذه  قيمة 

إيقاف هشام نصر 
حسن مصطفى:محمد الشناوى

يحرس مرمى األهلي أمام سيمبا 

العدد:  688 ٢ / ٢ / ٢٠٢١4     

املصرى يحسم مصير العراقى

بند الشراء أزمة إنبى مع كرمي فؤادورطة فى اإلسماعيلى بسبب 20 مليون جنيه

رمضان صبحى يخطط للرحيل إلى اإلمارات

3 ملفات مهمة على مائدة جلنة الزمالك املؤقتة

توصلت إدارة النادى المصرى التفاق مع كريم العراقى، الظهير األيمن 
للفريق الكروى األول بالنادى، بشأن تجديد تعاقده مع الفريق عقب انتهاء 
ماهر.  على  بقيادة  البورسعيدى  للفريق  الفنى  الجهاز  مع  الالعب  أزمة 
وكشف حسن عمار عضو مجلس إدارة النادى المصرى أن كريم العراقى 
حول  المفاوضات  فى  أزمة  هناك  يكن  ولم  المصرى  النادى  أبناء  أحد 
تجديد عقد الالعب، كما حاول أن يروج البعض مؤخرا، كما أن الالعب 

يعد إحدى األوراق الرابحة والعناصر المميزة بالفريق وتألق مع المنتخب 
األولمبى فى بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة التى أقيمت مؤخرا فى مصر. 

كريم  اسم  وارتبط  قصيرة  فترة  خالل  العقود  توقيع  يكون  أن  المتوقع  ومن 
العراقى باالنتقال لصفوف الفريق الكروى األول بالنادى األهلى خالل الفترة 
رحيل  بعد  اليمنى  الجبهة  لتدعيم  يسعى  األحمر  الفريق  أن  السيما  األخيرة 
الثنائى محمد هانى وأحمد رمضان  أحمد فتحى لصفوف بيراميدز وتواجد 

بيكهام بالجبهة اليمنى للفريق األحمر.

مسيطرة  الصعبة  األوضـــاع  زالــت  ما 
اإلسماعيلى  النادى  داخــل  األجــواء  على 
ــات فــريــق الــكــرة  ــ بــعــد أن الحــقــت األزم
ومجلس اإلدارة، وهو ما أدى الى فقدان 
العديد من النقاط فضال عن عدم القدرة 
على ابرام تعاقدات قوية لترميم صفوف 
ودخل  الماضية.  الفترة  خــالل  الفريق 
أصبح  أن  بعد  جديدة  أزمة  فى  النادى 
مهددا بخصم 6 نقاط من رصيده فى 
حالة عدم سداد مبلغ 20 مليون جنيه 
قيمة صفقة  من  النجوم  نادى  لصالح 
السابق  الفريق  العب  حسن  إبراهيم 
نــادى  الــى  ذلــك  بعد  انتقل  والـــذى 
المحكمة  أقرت  أن  بعد  الزمالك 
فى  النجوم  بأحقية  الرياضية 
غرامة  وجـــاءت  المبلغ  هــذا 
من  لتزيد  حسن  إبراهيم 

المهندس  برئاسة  اإلدارة  مجلس  أوجــاع 
إبراهيم عثمان وتلقى بظاللها على كافة 
األوضاع بفريق الكرة، حيث يعانى النادى 
من أزمة مالية كبيرة أجبرت النادى على 
عدم التعاقد مع صفقات قوية فضال عن 
سوف  النقاط  خصم  لقرار  الرضوخ  أن 
فــى ظل  كبيرة  ورطـــة  فــى  الــنــادى  يضع 
النقاط التى فقدها بمسابقة الدورى فى 

الموسم الجارى.
اقناع  محاوالت  بالفشل  بــاءت  وعبًثا 
خزينة  إلنــعــاش  بالتبرع  االعــمــال  رجــال 
الدراويش الخاوية فى الوقت الذى استمر 
الفريق  فيه هجوم حسنى عبدربه العب 
إطار  فى  الحالى  المجلس  على  السابق 
بعد  القادمة  االنتخابات  لخوض  حملته 
ان وجه انتقادات واسعة للمجلس الحالى 
بالفترة  األوضــاع  تــردى  مسئولية  وحمله 

كشف مصدر مقرب من كريم فؤاد ظهير أيمن الفريق 
حقيقة  النجوم  من  والمعار  إنبى  بنادى  القدم  لكرة  األول 
الزمالك  عن  األهلى  النادى  إلى  االنتقال  الالعب  تفضيل 
الفريق  صفوف  عن  الرحيل  من  الالعب  اقترب  بعدما 
البترولى عقب نهاية الموسم الجارى. وأكد ذات المصدر 
أنه  موضحا  الحالية  بالعروض  باله  يشغل  ال  الالعب  أن 
بحالة  للظهور  الحالية  بالفترة  فريقه  تدريبات  فى  يركز 
بقيادة  األولمبى  المنتخب  مع  المشاركة  من  تمكنه  جيدة 
نادى  إدارة  أن  خاصة  طوكيو،  أولمبياد  فى  غريب  شوقى 
النجوم  نادى  الالعب من  بتفعيل عقد شراء  تقم  لم  إنبى 
حتى هذه اللحظة، موضحا أن إدارة الفريق البترولى عليها 

دفع مبلغ 15 مليون جنيه.
الكرة  الناصر محمد مدير  أكد عبد  السياق  ذات  وفى 
بالفريق األول لكرة القدم بنادى إنبى أن المبلغ المطلوب 
أن  خصوصا  كبير،  فــؤاد  كريم  عقد  لتفعيل  النجوم  من 
سياسة ناديه تعتمد على بيع الالعبين المميزين وتسويقهم 
محليا وخارجيا لكن شراء العبين بأرقام مادية كبيرة فى 

هذا التوقيت سيكون صعبا للغاية.

يدرس رمضان صبحى العب الفريق األول لكرة القدم بنادى 
عرضا  تلقى  أن  بعد  اإلماراتى  الــدورى  الى  الرحيل  بيراميدز 

مغريا من أحد األندية الكبيرة بمقابل مالى ضخم، وهو ما 
منذ  االرتياح  عدم  من  فترة  يعيش  الذى  الالعب  به  رحب 
الى  دائرة األضواء  وابتعاده عن  النادى األهلى  رحيله عن 

جانب هجوم جماهير القلعة الحمراء المستمر عليه.
وشهدت الساعات الماضية اتصاالت مكثفة من جانب 
حول  التفاوض  فى  للبدء  الالعب  وممثلى  الوسطاء  بعض 

العرض المنتظر تقديمه الى ادارة نادى بيراميدز للموافقة 
التخلى عن خدماته على سبيل اإلعــارة لمدة موسم  على 
بنية البيع النهائى بعد ذلك مع استغالل العالقات القوية 
التى تربط إدارة النادى اإلماراتى بسالم الشامسى مالك 

بيراميدز.
لالبتعاد  الخطوة  بهذه  صبحى  رمضان  ترحيب  وجــاء 

عن الضغوط التى يعانى منها فى الفترة األخيرة والهجوم 
المستمر عليه من جانب جماهير األهلى سواء عند مقابلته 

مما  االجتماعى  التواصل  مواقع  منصات  عبر  أو  مكان  أى  فى 
يأمل فى  أنه  به خاصة  والترحيب  العرض  دراسة  الى  اضطره 

الحصول على قدر من الراحة الستعادة مستواه السابق.
وعلى جانب آخر رفض الجهاز الفنى لفريق بيراميدز التفريط 
فى خدماته خاصة أنه يعد إحدى الركائز األساسية التى يعول 

والحاجة  السن  السعيد فى  تقدم عبدالله  الجميع فى ظل  عليها 
الى استمراره لتحقيق الدعاية الفنية المطلوبة للنادى الى جانب أن 

هناك قناعة بأنه حتى اآلن لم يحقق االستفادة التى كانت وراء التعاقد 
معه بمقابل مالى جعله الصفقة األغلى والراتب األكبر فى تاريخ الكرة 
مرمى  حــارس  اكــرامــى  شريف  من  نصيحة  الالعب  وتلقى  المصرية، 
بشكل  األمر  ودراسة  بالصبر  التحلى  بضرورة  زوجته  وشقيق  بيراميدز 
واف، خاصة أن اللعب فى الخليج ال يختلف كثيرا عن بيراميدز وان ينتظر 
لما بعد المشاركة فى دورة األلعاب األولمبية المقبلة أمال فى الحصول 
على عرض احتراف أوروبى يعيده الى األجواء الخارجية من جديد حيث 
مصطفى  مع  مقارنته  بسبب  كبيرة  نفسية  ضغوط  من  رمضان  يعانى 
التركى وكذلك  نادى جالطة سراى  كبيرا مع  الذى يصنع مجدا  محمد 
العالم  كأس  برونزية  على  األهلى  مع  الذى حصل  طاهر  محمد  طاهر 

لألندية والمقارنة المستمرة بينهم كالعبين فى المنتخب األوليمبى.

عبدالحميد جالل N

املوسم.. ومطالب بتعديل عقد إمام عاشور

مفاجأة ساسى.. عبداهلل جمعة يطلب 7 ماليني فى 

موسيمانى يضع قائمة سوداء فى األهلى أزمة فى »كاف« بسبب رفض املغرب واجلزائر 
استضافة الفرق اجلنوب إفريقية

من  األهلى  بالنادى  التعاقدات  إدارة  كثفت 
السولية  وعمرو  معلول  على  إلقناع  جهودها 
بتمديد  ــقــدم  ال لــكــرة  األول  الــفــريــق  ثــنــائــى 
تعاقدهما حتى موسم 2024 بعد األداء المميز 
لهما فى الفترة األخيرة ومساهمتهما فى الفوز 
العالم لألندية فى قطر، وهو  ببرونزية كأس 
نتيجة  كبيرة  أزمــة  يمثل  أصبح  الــذى  الملف 
كليهما عدًدا من عروض االحتراف من  تلقى 

اندية خارج مصر.
وكشفت مصادر داخل النادى عن أن المقابل 
التعاقد  بنود  من  وعــدًدا  العقد  ومدة  المالى 
تمثل عائًقا أمام التوقيع على العقود الجديدة 
والسولية  معلول  مــن  كــل  وكــيــل  طلب  حيث 
الحصول على مقابل كبير فضال عن تقليص 
بند  وضع  مع  فقط  موسمين  الى  العقد  مدة 
يسمح بالرحيل بعد الموسم األول الى أوروبا 
إدارة  رفضته  ما  وهو  معين  مبلغ  دفع  مقابل 
بنود  أى  وجود  عدم  تشترط  التى  التعاقدات 
خاصة أو شروط جزائية فى عقود الالعبين 
الوصول  يتم  ان  المتوقع  الذى من  الوقت  فى 
فيه الى حلول وسط من خالل زيادة المقابل 
ترحيبهما  ظل  فى  بالبقاء  إلقناعهما  المالى 
المناسب  المالى  التقدير  اشتراط  مع  بذلك 

لتعويضهما عن الرحيل.
وعــلــى جــانــب آخــر بــدأ الــجــنــوب إفريقى 
بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق تحديد 
القائمة السوداء من الالعبين الذين اصبحوا 

المقبلة  للفترة  الفنية  حساباته  خارج  بالفعل 
عن  الماضية  الفترة  كشفت  أن  بعد  وذلــك 
خروج بعض األسماء من اهتماماته وذلك لكى 
التسويق  وإدارة  للكرة  التخطيط  لجنة  تتمكن 
لهم  آمــن  خــروج  عن  البحث  من  والتعاقدات 
يضمن حصول النادى على أكبر استفادة مالية 

من وراء بيعهم أو إعارتهم.
وكشفت مصادر داخل الفريق عن أن رامى 
قائمة  رأس  على  يأتى  الفريق  مدافع  ربيعة 
األسماء التى يرغب المدير الفنى لألهلى فى 
خاصة  القادم  الموسم  بداية  منها  التخلص 

قــام  أن  ــعــد  ب
بــاســتــبــعــاده من 

ــة الــفــريــق  ــمـ ــائـ قـ
منافسات  خــاضــت  ــى  ــت ال

ما  وهــو  لألندية  العالم  كــأس  بطولة 
قائمته  بقوة لالستبعاد من  جعله مرشحا 
الى  اضطر  أن  بعد  القادمة  الفترة  فى 
ضمه الى مباراة المريخ السودانى بسبب 
من  بشدة  قريبا  كان  أن  وبعد  اإلصابات 
الرحيل عن النادى واالنتقال الى المقاولون 

الشتوية  ــتــقــاالت  االن فــتــرة  الــعــرب خــالل 
اقناع  مــحــاوالت  كــافــة  وفشلت  الماضية، 
وذلك  ثانية  فرصة  ربيعة  بمنح  موسيمانى 
يفتعل  لم  وألنــه  الفريق  كباتن  أحــد  لكونه 
الى  الماضية  الفترة  مدار  على  أزمــات  أية 
مصر  فى  المدافعين  أبرز  أحد  كونه  جانب 
لرحيله  فيه وضع خطة  تم  الذى  الوقت  فى 
عن طريق اعارته ألحد األندية العربية لمنحه 
فرصة المشاركة بشكل أكبر خاصة أن هناك 
مخاوف عديدة من إمكانية انتقاله الى نادى 

الزمالك فى حالة رحيله بصورة نهائية.
المرشحة  القائمة  وحيد  محمود  ودخــل 
المباريات،  معظم  عن  غاب  أن  بعد  للرحيل 
وحتى مشاركته امام المريخ السودانى جاءت 
دخول  جانب  الــى  معلول  على  غياب  بسبب 
محسن  وصــالح  محسن  مــروان  مثل  العبين 
متباعدة  فترات  االعتماد عليهم على  بسبب 

القدم  لكرة  اإلفريقى  االتــحــاد  عقد 
إفريقى  الجنوب  االتــحــاد  مع  اجتماًعا 
األندية  بطوالت  فى  المشاركة  واألندية 
ــى حل  ــتــوصــل إلـ ــغــرض ال اإلفــريــقــيــة ب
استقبال  دول  عــدة  رفــض  بسبب  وســط 
ألمــور  نتيجة  إفــريــقــيــا  ــوب  جــن أنــديــة 
وأصدر  كورونا.  بفيروس  متعلقة  صحية 
فيها  لخص  بيانا  إفريقيا  جنوب  اتحاد 
القدم  كــرة  استئناف  بعد  بأنه  موقفه 
الدولية  األنشطة  مــن  لكل  الــبــالد  فــى 
فى عدد  زيــادة  أبدا  نشهد  لم  والمحلية 
الصحية  البروتوكوالت  بسبب  اإلصابات 
الصارمة المعمول بها والتى تتماشى مع 
تستخدم  لن  أنه  كما  كاف،  بروتوكوالت 
جميع أنديتنا أو منتخباتنا الوطنية أماكن 
صحية  أسباب  توجد  ال  حيث  محايدة 
نطلب  أننا  بجانب  بذلك،  للقيام  كبيرة 
من كاف تزويدنا بأى خرق للبروتوكوالت 
قبل   19-COVID بـ الخاصة  الصحية 
األندية والفرق الوطنية ونطلب من كاف 
تزويدنا بأى بحث تم إجراؤه بشأن وضع 
COVID-19 فى جنوب إفريقيا والذى 
فــى هــذه  ــل  ــدائ ب أن يضمن  مــن شــأنــه 
المرحلة ألن جميع البلدان لديها حاالت 
فى  الثانية  المرتبة  المغرب  احتالل  مع 

القارة بعد جنوب إفريقيا.
ــاو تــومــى فى  ــعــد اســتــضــافــتــنــا سـ وب
وعــدًدا  اإلفريقية  األمــم  كأس  تصفيات 

من المباريات فى بطوالت كاف دون أى 
حوادث متعلقة بالصحة نحث كاف على 
تطبيق القواعد واللوائح حيث إن األندية 
إلى  التى ال ترغب فى السفر  الــدول  أو 
جنوب إفريقيا أو السماح لجنوب إفريقيا 
بدخولها يجب أن تعتبر خاسرة للمباريات 

بما يتماشى مع لوائح كاف.
وعقب االجتماع قال تيبوجو مونتالنتى 
إفريقيا  جنوب  التحاد  التنفيذى  المدير 
والذى حضر االجتماع إنه لم يحدث اتفاق 
على أى شىء. لقد تمسكنا بموقفنا الذى 
أعلنا عنه فى البيان، واالتحاد اإلفريقى 
قال إنه سيقوم بالرد علينا عقب التشاور 
البلدان  بمخاطبة  سيقوم  كاف  إن  حيث 
دورى  فــى  أنديتنا  استقبال  الــرافــضــة 
ذلك  وبــعــد  الكونفدرالية،  أو  األبــطــال 

ستقوم لجنة مسابقات األندية بمناقشة 
الموقف وإصدار القرار النهائى.

السلطات  رفضت  بعدما  ذلــك  جــاء 
كايزر  بمواجهة  للوداد  السماح  المغربية 
الجولة  إفريقى لحساب  الجنوب  تشيفز 
األولــى كما تكرر نفس األمــر من جانب 
ــى رفــضــت  ــت ــة ال ــري ــجــزائ الــســلــطــات ال
الثانية  الجولة  استقبال صنداونز ضمن 
وأوضح  األبطال.  دورى  مجموعات  من 
ــحــاد اإلفــريــقــى موقف  مــصــدر مــن االت
كايزر  ضــد  المغربى  ــوداد  ــ ال مــبــاراتــى 
بلوزداد  وشباب  إفريقى  الجنوب  تشيفز 
الجزائرى ضد صنداونز فى دورى أبطال 
إفريقيا، موضحا أنه سيتم تحديد مهلة 
بلوزداد  وشباب  المغربى  للوداد  أخيرة 
تشيفز  كــايــزر  مباراتى  ملعبى  لتحديد 
أن  وأضــاف  الترتيب.  على  وصنداونز 
شباب بلوزداد تقدم بطلب إلقامة المباراة 
فى السودان أحد يومى 27 أو 28 فبراير 
وينتظر رد السلطات السودانية للموافقة 

على استضافة اللقاء.
وشدد المصدر على أن الفريق الذى 
خاسرا  سيعتبر  ملعب  إيجاد  فى  يفشل 
تحديد  وعند  نظيفين  هدفين  بنتيجة 
ملعب المباراة فى دولة محايدة إذا رفض 
الفريق الضيف أن يلعب فى ملعب محايد 
فيعتبر هو الخاسر للمباراة المتناعه عن 

السفر.



تصدر مسلسل "فى بيتنا روبوت" المشاهدات 
خالل  ميديا،  السوشيال  ومواقع  يوتيوب  على 
حدوتة  من  العمل  يتناوله  لما  الماضية  األيــام 
الكائنين  ولذيذ  زومبا  حول  كوميدية  مختلفة 
تنفيذ  فى  االنسان  محل  يحالن  حيث  اآلليين 

المهام المنزلية.
بيتنا  فى  مشروع  جمال:  هشام  الفنان  قال 
فبعد  مختلفة،  تركيبة  البداية  فى  كان  روبــوت 
نجاح مسلسل بدل الحدوتة تالتة الذى عرض 
ــى نــجــاحــا كــبــيــرا، كـــان من  فــى رمــضــان والقـ
المفترض أن نقدم ثالث قصص من 15 حلقة، 
وبدأنا فى البحث عن أفكار إلى أن ظهرت فكرة 
الروبوت، وتخيلت شيماء سيف فى الدور جدا، 

وأصبحت الفكرة هى السائدة للمسلسل كله.
وعلقت الفنانة شيماء سيف الشهيرة بزومبا 
أنها سعيدة جًدا بردود الفعل تجاه العمل، وانها 
اجتهدت على نفسها كثيًرا حتى تجسد كاركتر 
مراحلها  أصعب  إن  وقالت  الروبوت،  »زومبا« 
كانت فى تركيب باروكة »الصلع« وكانت تستغرق 
قرابة 7 ساعات، وبسببها فقدت جزءا بسيطا 

من شعرها الحقيقى عندما يتم خلعها.
لمدة  كانت  يومية  عمل  »بروفات  وأضافت: 
طويلة السبب فى خروج الكاركتر بهذا الشكل، 
لى،  بالنسبة  مفاجأة  لله  الحمد  الفعل  وردود 
وأشــكــر كــل فــريــق العمل الـــذى شــاركــنــى فى 
صناعة زومبا، مصطفى نجيب واحمد الدويق 

وبالل، محمود، وكانت زومبا فى البداية قريبة 
جًدا من شكل الفنانة خيرية أحمد وتم تغييره، 
ألننى  صلعاء  وانــا  الظهور  استكمال  ورفضت 
بباروكة،  استكماله  وقــررت  بــاإلحــراج  شعرت 
األشخاص  عــون  فى  يكون  ربنا  لنفسى  وقلت 

الصلع«.
وأعـــرب الــفــنــان عــمــرو وهــبــة عــن سعادته 
باألصداء اإليجابية التى حققها دوره من خالل 
ان  الى  مشيرا  اآللــى،  اإلنسان  لذيذ  شخصية 
نجاحات  القــت  قبل  من  قدمها  التى  األعمال 
ولكن ليست بهذه السرعة التى حققها من خالل 

شخصية لذيذ.
وعن ردود الجمهور، قال إن األطفال يقابلونه 
ويتعاملون  مندهشون  وهم  ويقفون  الشارع  فى 
ا، كما يظهر  آلّيً معه كما لو كان بالفعل إنساًنا 

خالل أحداث المسلسل.
نهاية  فى  الممكن  من  أنه  إلى  وهبة  وألمح 

العمل أن يتبنى الروبوت لذيذ.
مسلسل "فى بيتنا روبوت" من بطولة الفنان 
هشام جمال، وليلى أحمد زاهر، وشيماء سيف، 
وعمرو وهبة، والفنانة الكبيرة دالل عبد العزيز 
وأحمد  أحمد محيى  وتأليف  وأوتاكا،  وشيرين 
المحمدى، ومن إخراج وليد الحلفاوى، ويشارك 
فيه عدد من ضيوف الشرف منهم هشام ماجد 
وناهد  الرحمن،  عبد  ومحمد  زاهــر  وأحــمــد 

السباعى وأوس أوس وعدد آخر من النجوم.

فيلم "السرب" ملحمة وطنية فنية سينمائية 
منتظر عرضها فى موسم عيد الفطر، مأخوذة 
عن قصة وأحداث مستوحاة من وقائع متعلقة 
بطبيعة عمل المؤسسات األمنية فى مصر، مع 
المؤامرات والكيانات اإلرهابية والدول الممولة 
لها، منها واقعة ذبح 21 قبطيا فى ليبيا، حيث 
نفذها  التى  الجوية"  "الضربة  الفيلم  يكشف 
الجيش فى ليبيا "درنة" ضد داعش، وبث عملية 
القتل فى فيديو على مواقع التواصل االجتماعى، 
مما أثار غضب الشعب المصرى، قبل أن يخرج 
الرئيس السيسى بخطاب فى اليوم نفسه، ليعد 
القتلة،  من  بالقصاص  الضحايا  وأسر  الشعب 
معاقل  بضرب  بساعات  بعدها  تحقق  ما  وهو 

التنظيم فى ليبيا.
عبد  للرئيس  بكلمة  تبدأ  الفيلم  أحـــداث   
خاللها  مــن  أصـــدر  ــذى  والـ السيسى،  الــفــتــاح 
أمًرا بتنفيذ عملية نوعية بقصف مواقع داعش 
بمدينة درنة فى ليبيا، والتى خاطب فيها الشعب 
قائال: "شعب مصر العظيم.. أيها الشعب األبى 
الرد  بحق  لنفسها  تحتفظ  مصر  إن  الكريم.. 
من  للقصاص  المناسبين  والتوقيت  وباألسلوب 

توثيق  فى  األحـــداث  وتستمر  القتلة".،  هــؤالء 
الفترة،  هــذه  فــى  الــمــصــرى  الجيش  بــطــوالت 
"على  شخصية  وقـــوع  عــن  الــبــرومــو  ويكشف 
فى  السقا،  أحمد  يجسدها  التى  الــمــصــرى" 
لعمليات  ويخضع  ليبيا،  فى  داعــش  تنظيم  يد 
بين  ديــاب  محمد  الفنان  يكون  بينما  تعذيب، 
حيث  الفيلم،  أحــداث  ضمن  التنظيم  صفوف 
بلهجة  السقا  يسأل  المشاهد  أحد  فى  يظهر 
مصرية : "تفتكر إحنا عايزينك فى إيه يا على؟".
كما تظهر فى البرومو أيضا مشاهد حقيقية 
من الفيديو الذى نشره تنظيم داعش اإلرهابى 

أثناء تنفيذ عملية القتل.
يشارك فى بطولة العمل النجوم أحمد السقا 
وشريف  المصرى،  على  يجسد شخصية  الذى 
شريف  الفريق  شخصية  يجسد  الـــذى  منير 
المصرى، وآسر ياسين بشخصية المقدم طيار 
هشام جالل وكريم فهمى وأحمد حاتم، ودياب، 
وقصى  مسعود،  وغسان  عبدالمغنى،  ومحمود 
عمر  تأليف  زكــى،  ومنى  صبرى،  وهند  خولى 

عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جالل.
ويعتبر فيلم السرب استكماال للمشوار الذى 

المتحدة بفيلم الممر واالختيار 1  بدأته شركة 
الجيش  بطوالت  لتخليد  الطريق  وتستكمل  و2 
معارك جديدة  أنهم خاضوا  والشرطة، خاصة 

سطروا بها التاريخ.
فى  الفيلم  إعــالن  ناشرا  مرسى  تامر  علق 
منه..  وخافوا  االختيار  "عملنا  وقــال:  "تويتر"، 

قمنا عاملين السرب.. وهيخافوا منه."
ــد الــفــتــاح  ــس مـــصـــر، عــب ــيـ وأضـــــــاف: "رئـ
السرب  فــأوفــى..  بالقصاص  السيسى، وعد 
قريبا فى دور العرض.. هدية المتحدة للشعب 
المصرى.. المجد للشهداء.. رجال صدقوا ما 

عاهدوا الله عليه.. مصر العظمى".
"دم  قائال  الفيلم  على  السقا  احمد  وعلق 
المصريين خط أحمر"، وعلق كريم فهمى قائال 
"الــســرب.. ليا الشرف أنــى أشــارك ولــو بجزء 
دياب  محمد  نشر  بينما  ومهم"،  كبير  فيلم  فى 
صورته وكتب: »العقرب، ملحمة السرب قريًبا". 
كما نشر الفنان شريف منير عبر حسابه صورة 
التى يجسدها ضمن  له مرتدًيا زى الشخصية 
األحداث، قائال: "الفريق شريف المصرى قريبا 

فى السرب".

أعرب المخرج أحمد نادر جالل، مخرج فيلم 
»السرب«،  فيلم  بتصوير  سعادته  عن  السرب، 

قائاًل: "شرف لينا نوثق حاجة مهمة كده".
نظًرا  صعبة؛  كانت  العمل  كواليس  إن  وقال 
اللوجسيات  مــن  كثير  عــلــى  الفيلم  العــتــمــاد 
إلى  مشيًرا  الــطــائــرات،  خــالل  مــن  والتصوير 

انضباط جميع القائمين على العمل.
وأضـــــاف أنـــه اخـــتـــار الــمــمــثــلــيــن األنــســب 
للشخصيات المكتوبة، مؤكًدا أن جميع الممثلين 
حريصون على تقديم عمل يليق بمصر، ويبذلون 

قصارى جهدهم.
ُصوِّرت  التى  المشاهد  أصعب  من  أن  وذكر 
بطريقة  تمت  ألنها  بالطيران؛  الخاصة  تلك 
أن  مضيًفا  عالية،  تقنيات  على  تعتمد  جديدة 
أكثر من  بين  الكامل  التنسيق  يتطلب  كان  ذلك 

جهة لتخرج الصورة بالشكل الالئق.
جار  حالًيا  أنه  السرب  فيلم  مخرج  وأوضــح 
والذى  »السرب«،  فيلم  مشاهد  باقى  استكمال 

ستكون مدته نحو ساعتين.
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فن

»كورونا مكى«

تصوير  خطة  لتغيير  ميمى،  بيتر  املخرج  اضطر 
املقرر   ،"2 "االخــتــيــار  اجلــديــد  مسلسله  ــداث  أحـ
مشاركته فى املاراثون الدرامى الرمضانى املقبل، وذلك 
بفيروس  مكى  أحمد  الفنان  العمل  بطل  إصابة  بعد 
"أمتنى  ميمى  وقــال  )كوفيد-19(.  املستجد  كورونا 
للنجم أحمد مكى وعودته ساملًا  العاجل  الشفاء  أوال 
الستئناف تصوير املشاهد املتبقية له ضمن أحداث 
على  بسيطا  تعديال  أجــرى  أنه  مضيفا  املسلسل"، 
كان  للشفاء.   مكى  متاثل  حلني  التصوير  خريطة 
الفنان أحمد مكى قد أعلن فى وقت سابق إصابته 
املنزلى.  للعزل  وخضوعه  ــا،  ــورون ك بفيروس 
بطوالت  يستعرض   "2 "االخــتــيــار  مسلسل 
تصديها  فى  املصرية  الشرطة  وتضحيات 
للعمليات اإلرهابية، وهو من بطولة كرمي 
عبدالعزيز، أحمد مكى، بشرى، إجنى 

وحــوار  سيناريو  ومــن  املــقــدم، 
هانى سرحان

تغير خريطة »االختيار2«
والشهيرة  السالم  عبد  نور  الشابة  املطربة  أعربت 
فى  عمر  ملــى  الصوتى  األداء  تــقــدم  والــتــى  بــدالــيــدا 
الفعل  العمل وردود  "لؤلؤ" عن سعادتها بنجاح  مسلسل 
نور:  وقالت  الغنائية وصوتها.  اإليجابية حول موهبتها 
إنتاج  على  قــدرة  عندها  بلد  فى  نكون  أننا  الرائع  "من 
محتوى ترفيهى محترم جًدا.. مسلسل لؤلؤ فعاًل يخلينا 
محمد  العزيز  ومبخرجنا  وبإنتاجه  بيه  فخورين  كلنا 
سامى وبطلة العمل املمثلة اجلميلة مى عمر اللى دامًيا 

مجتهدة وناجحة بأعمال متميزة وأدوار مختلفة".
اإلنتاج  لؤلؤ بصراحة بينقل  أن "مسلسل  وتابعت 
وجديدة  خالص  تانية  ملنطقة  مصر  فى  الدرامى 
الكبير  املخرج  إن  الشرف  ليه  كان  أنا  ومتميزة.. 
محمد سامى يقف جنبى ويشرفنى بأنى أغنى 
أنا عاجزة عن  فى املسلسل لؤلؤ.. بصراحة 
وآمــن  يــوم  أول  مــن  بيا  آمــن  ــه  وإن شكره 

فرصة  وإدانــى  وموهبتى  بصوتى 
زى دى".

تطرح أغنية »خطاك الالش«
أعلنت النجمة اإلماراتية أحالم عن موعد طرح 
إحدى أغنيات ألبومها اجلديد خالل الفترة املقبلة، 
املقرر  من  الــالش"  "خطاك  أغنية  أن  ــرت  ذك حيث 
ألبومها  املقبل، واألغنية ضمن  طرحها يوم اخلميس 

اجلديد "فدوة عيونك".
حسابها  عبر  ــالم  أح اإلمــاراتــيــة  الفنانة  وقــالــت 
واهلل  أبــد  ــالش  ال "خــطــاك  تويتر:  على  الشخصي 
توحشتك، يوم اخلميس، انتظرونا لنكمل مع بعض 
من  شوًقا  لكم  حتمل  أغنيه  يف  النجاحات  مسيرة 

فدوة عيونك".
ــان  ــن كــلــمــات وأحلـ ــة م ــي ــن ــت: "األغ ــافـ وأضـ
عبدالرحمن العثمان، توزيع خالد عز، مكس 
مع  فنلندا  يف  التصوير  ومت  محمد،  جاسم 

املخرج الكبير حسن غدار".

أحالمداليدا..
 صاحبة صوت »لؤلؤ« الحقيقى تكشف كواليس التصوير
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 السقا رجل األمن.. ودياب عضو بالتنظيم اإلرهابىالفيلم توثيق للضربة اجلوية فى ليبيا ضد داعش

بسبب زومبا ولذيذ.. »فى بيتنا 
روبوت« يتصدر السوشيال ميديا

»السرب« ملحمة وطنية تخلدها السينما املصرية

املخرجون 
الشباب جذبونى 

للسينما.. 
ومشاركتى فى 
رمضان مفاجأة

N دينا دياب

عودتك  عن  حدثينا  البداية  فى   *
للسينما بفيلم ليلة العيد؟

مختلفة  فكرة  يقدم  وأراه  أعجبنى  الفيلم 
وجديدة، وأحب العمل مع المخرج سامح عبد 
العزيز وأراه مخرجا مستنيرا، باالضافة الى 
الفترة  خالل  كبيرة  أزمــة  عانت  السينما  أن 
بفيلم  خاللها  من  الــعــودة  وأحــب  الماضية، 
وأنا  المرأة،  العيد«، قصته عن قضايا  »ليلة 

أعشق هذا النوع من األعمال.
ويحكى الفيلم قصص ٦ سيدات فى ليلة 
واحدة هى ليلة العيد »الوقفة«، ويناقش قهر 
الضوء  تسليط  عبر  المجتمع،  فــى  الــمــرأة 
الميراث  بينها  من  بها،  تتعلق  قضايا  على 
واالضطهاد والعنف والختان وغيرها، ويضم 
مجموعة كبيرة من الفنانات المميزات، منهن 

يسرا وريهام عبدالغفور وغادة عادل.
*ايضا تعودين للمسرح بـ»ألمظ وسى 

عبده«؟
األول  بيتى  هو  لى  بالنسبة  المسرح    -
وليس الثانى، وكنت متشوقة جًدا للعودة إليه 
من خالل عمل يليق بمسيرتى ويمثل بصمة 
فى تاريخ الفن المسرحى، الذى يعتبر عشقى 
لى من خالل  تحقق  ما  وهو  واألخير،  األول 

»ألمظ وسى عبده«.
وبدأ األمر بتواصل المخرج مازن الغرباوى 
ثم  المسرحية،  فى  المشاركة  لعرض  معى 
عقدنا أكثر من جلسة عمل منذ عدة أشهر، 
سليم،  مصطفى  الدكتور  المؤلف  بمشاركة 
ووافقت فى النهاية على أن تكون عودتى من 
العمل، بعد آخر عرض مسرحى  خالل هذا 
المخرج محسن  مع  يا هى«  إحنا  »يا  قدمته 
حلمى فى 2٠٠٩، وهو يتناول السيرة الذاتية 
تاريخ  ويرصد  الحامولى«،  و»عبده  لـ»ألمظ« 
من  الثانى  النصف  فترة  فى  الغنائى  مصر 
القرن التاسع عشر، خاصة المسرح الغنائى، 
من خالل إلقاء الضوء على شخصيات فنية 
الموسيقى  مجالى  فى  كبير  تأثير  لها  كــان 

والمسرح داخل مصر.
المسرحية  اختيار  فــى  ــك  رأي مــا   *
على  الثقافة  وزارة  قناة  عبر  لعرضها 

»الثقافة  مبادرة  ضمن  »يوتيوب«  موقع 
بين إيديك«؟

بجهود  لــإشــادة  الــســؤال  هــذا  أستغل   -
الثقافة،  وزيــرة  عبدالدايم،  إيناس  الدكتورة 
ــثــقــافــى،  ال ــف  ــمــل ال إدارة  ــى  فـ لــحــكــمــتــهــا 
ومساندتها للبيت الفنى للمسرح بشكل دائم، 
ومبادراتها المتعددة فى ظل جائحة »كورونا«، 
وعلى رأسها »خليك فى البيت.. الثقافة بين 

إيديك«.
المسرحى  الــعــمــل  ــى  إلـ ننتقل   *
الثانى »مورستان«.. لماذا قررتم تعليق 

»البروفات« الخاصة به؟
بعرض  الخاصة  »الــبــروفــات«  تعليق    -
الثانية  الموجة  مع  لتزامنه  جاء  »مورستان« 
العام  نهاية  قبل  »كــورونــا«،  فيروس  النتشار 
المنقضى 2٠2٠، وربنا يزيح الغمة الستئناف 
»البروفات« من جديد، بقيادة المخرج سمير 

البرنامج  ضمن  العمل  وعــرض  العصفورى، 
على  عــام   1٠٠ بــمــرور  الــخــاص  االحتفالى 

إطالق المسرح القومى.
على  مــوافــقــتــك  وراء  ــر  ــس ال مـــا   *

المشاركة فى »مورستان«؟
عمل  أى  فــى  مشاركتى  وراء  الــســر    -
وبصراحة  ومضمونه،  ورسالته  هدفه  هــو 
الورق  قراءة  بمجرد  قلبى  لمس  »مورستان« 
الخاص به، خاصة أنه مأخوذ عن نص »بير 
الكاتب  الحاضر  الغائب  للحبيب  السلم« 

الراحل سعدالدين وهبة.
* هل هناك أى فوارق بين »مورستان« 

والنص األصلى »بير السلم«؟
عائلة  حــول  قصته  تــدور  السلم  بير    -  
الشبراوى، وهو رجل غنى صاحب ثروة كبيرة 
ُيصاب فجأة بشلل يلزمه الفراش ويجعله غير 
يستطيع  لكنه  الكالم،  أو  الحركة  على  قادر 

متابعة من حوله، حتى يستولى ابنه على تلك 
الصراع  فى  األحـــداث  تتواصل  ثم  الــثــروة، 
حول »التركة« بين األشقاء، الذى يتحّول إلى 
صراع فلسفى، بين الوهم والحقيقة، والواقع 

والحلم.
* وعن الدراما التليفزيونية حدثينا 

عن مسلسل »الطاووس«؟
المحترف  النجم  بطولة  ــطــاووس"  "ال  -
بالمشاركة  الذى أسعد جًدا  جمال سليمان، 
معه، وسيناريو وحوار كريم الدليل، ويشرف 
على الكتابة المؤلف محمد ناير، من إخراج 
رءوف عبدالعزيز، الذى أستمتع بالعمل معه 

كثيًرا.
أهم  مــن  سيكون  المسلسل  بــأن  وواثــقــة 
فى  سُتعرض  التى  الدرامية  األعمال  وأقوى 
قضايا  يتناول  أنــه  خاصة  المقبل،  رمضان 
إحداها  حلها،  وكيفية  اجتماعية  ومشكالت 

مخاطر وأضرار مواقع التواصل االجتماعى، 
المشكالت  مــن  الــعــديــد  فــى  تتسبب  الــتــى 
على  الضوء  يسلط  أنه  كما  المجتمع،  داخل 
العديد  ويوجه  اإلنسانية،  القيم  من  العديد 
األسر  تخص  التى  اإليجابية  الرسائل  من 

المصرية.
وتعاقدت مؤخًرا على المشاركة فى عمل 
»إجــازة  اسم  يحمل  اجتماعى ضخم  درامــى 
شركتى  بين  مشترك  إنتاج  وهــو  مفتوحة«، 
»سينرجى« للمنتج تامر مرسى، و»سليميديا« 

للمنتجة مها سليم.
الطويلة  األعمال  لنوعية  ينتمى  المسلسل 
أحمد  تأليف  ومــن  حلقة،   ٤5 مــن  المكونة 
اجتماعى  إطار  فى  األحــداث  وتدور  أبوزيد، 
حول المشاكل الزوجية التى تمر بها األسر، 
بتربية  خاصة  أو  اجتماعية  أو  مادية  ســواء 

األبناء.
تقّيمين  كــيــف  عـــامـــة..  بــصــفــة   *

المشهد الدرامى الحالى؟
الدرامى  التوهج  بحالة  جــًدا  سعيدة    -
فهناك  الــفــضــائــيــة،  الــقــنــوات  معظم  عــلــى 
الشتوى  الموسم  فى  خاصة  ملموس،  تطور 
بالتنوع ما بين األعمال  الذى يتميز  الحالى، 

االجتماعية والرومانسية والتشويقية.
منذ  السينما  عن  ابتعدِت  لماذا   *

طرح فيلم »تيتة رهيبة« عام ٢٠١٢؟
لم  السينمائية  الساحة  عن  ابتعادى   -  
يكن بمحض إرادتى، فالسينما كانت »بعافية 
والحمد  األخــيــرة،  السنوات  خــالل  شــويــة«، 
لم  ابتعادى  فترة  وطــوال  تتعافى،  بــدأت  لله 
يستفزنى  أو  يحمسنى  الذى  الموضوع  أقرأ 
االبتعاد  فضلت  لــذا  الــعــودة؛  على  ويجبرنى 

واالحتفاظ بتاريخى السينمائى.
وكنت أنتظر سيناريو جيًدا وإنتاًجا ضخًما 
يناقش  عمل  خــالل  مــن  مختلفة،  وصـــورة 
واضحة  وأهــداف  مدلول  ولــه  مهمة  قضايا 
نضجه  فى  ويسهم  المشاهد  عقلية  ويحترم 
»ليلة  سيناريو  فى  وجدته  ما  وهــذا  ووعيه، 

العيد«.

تعود مبسلسلني ومسرحيتني وفيلم

النجمة سميحة أيوب: ما زال لدىَّ الكثير ألقدمه
حالة نشاط فنى تعيشها النجمة 

الكبيرة سميحة أيوب، حيث تعود 
للسينما بسيناريو جديد لفيلم »ليلة 

العيد«، وهو العمل الذى اعتبرته 
استعادة لألفالم القيمة، وكذلك تعود 
للمسرح بـ»مورستان« و»ألمظ وعبده 

الحامولى«، ومسلسلى »الطاووس« 
و»إجازة مفتوحة« فى 

رمضان المقبل.
سيدة المسرح 

العربى تعيد 
زمن النجومية 

فى المسرح 
والسينما 

والتليفزيون 
وتستعيد 

نجوميتها من 
جديد.. حاورناها 

فقالت:

سميحة أيوب
N دينا دياب
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حوافز جديدة للمواطنني لتحويل 
السيارات للغاز الطبيعى

»كعبة« فى العراق تثير 
غضب املسلمني حول العالم

اإلفراج عن حازم حسنى خطوة فى االجتاه الصحيح

 قال المهندس طارق المال، وزير البترول، 
إلى  التحول  بين  وثيقة  عــالقــة  هــنــاك  إن 
ألن  المستدامة،  والتنمية  المتجددة  الطاقة 
هذا النوع من الوقود هو واحد من الطاقات 
التى تتمتع بها مصر والتى يجب استغاللها 
جانب  إلى  البنزين،  من  بـ%50  أقل  وتكلفته 
على  بالنفع  يعود  وذلــك  نظيفة،  طاقة  أنــه 

المواطن وعلى الدولة.
»إكسترا  قناة  عبر  لقائه  خــالل  وأعــلــن 
نيوز« الفضائية، عن وجود محفزات خاصة 
القديمة  الــســيــارات  أصــحــاب  للمواطنين 
خــالل  مــن  الطبيعى  ــغــاز  ال إلـــى  للتحويل 
المتقدم  أن  الطبيعى، موضحا  الغاز  مراكز 
للتحويل على مدار  المبلغ  يستطيع تقسيط 
صندوق  أو  البنوك  خالل  من  سنوات  عدة 
الصناعات الصغيرة، أو من خالل التقسيط 
على  ويكون  بالمحطة  الخاصة  الشركة  من 

سنة واحدة بدون فوائد.
وأضاف المال أن مشروع تحويل السيارات 
للعمل بالغاز الطبيعى من أهم المشروعات 
من  ودعــم  برعاية  الدولة  عليها  تعمل  التى 
أنه  موضحا  السيسى،  عبدالفتاح  الرئيس 
وتحويل  لتموين  جديدة  محطة  افتتاح  تم 
بمنطقة  الطبيعى  بالغاز  للعمل  السيارات 

حدائق القبة.
وأشار وزير البترول إلى أن هناك تنسيقا 
لتيسير  المعنية  الجهات  كــل  مــع  مستمرا 
ألنه  المهم،  المشروع  لهذا  المتطلبات  كل 
بالتأكيد هناك احتياج لموافقات وتراخيص 

وتصاريح مختلفة فى كل المراحل الخاصة 
بالمشروع، سواء فى اإلنشاء أو التطوير أو 
إضافة نشاط أو حفر لتوصيل خطوط من 
تحت األرض، وفى تلك الحالة يتم التواصل 
فى  والنقل  الداخلية  وزارتــى  مع  والتنسيق 

المحافظات المختلفة.
وأوضح أنه تم بدء العمل فى خطة 2021، 
والمستهدف أن يزيد عدد المحطات إلى ما 
العام  بنهاية  و100 محطة  بين 200  يتراوح 
أن  المفترض  من  أنه  يعنى  وذلــك  الحالى، 
تعمل 800 محطة جديدة خالل هذا العام، 

بكل  واالستعانة  المحطات  تقسيم هذه  وتم 
لقطاع  التابعة  الشركات  ســواء  الشركات 

البترول أو القطاع الخاص.
الخاص  القطاع  شــركــات  أن  إلــى  ولفت 
وتتلقى  المشروع  هــذا  فى  مهم  دور  لديها 
كان فى  الـــوزارة، ســواء  قبل  الدعم من  كل 
من  غيرها  أو  والتصاريح  التراخيص  إطار 
التسهيالت والطلبات حتى تكون كل الطلبات 
تحت منصة واحدة، ولفت إلى أنه يتم تزويد 
الموجودة  المحطات  لبعض  الطبيعى  الغاز 

بالفعل.

أثار وضع مجسم للكعبة المشرفة 
بمدينة  الــحــســيــنــى  الــصــحــن  فـــى 
األفعال  ردود  من  عاصفة  كربالء، 
الغاضبة والحادة فى العراق وعموم 
لعمل  واإلسالمى،  العربى  العالمين 
اتفق مراجع وعلماء دين سنة وشيعة 
على كونه يرقى لدرجة المس بثوابت 

الدين اإلسالمى ومقدساته.
التواصل  وغصت مختلف وسائل 
ــا،  ـــا وعــربــّيً ــاعــى، عـــراقـــّيً ــم االجــت
والمستنكرة  المستهجنة  بالتعليقات 
ــر، بــعــد انــتــشــار مقاطع  ــ لــهــذا األم
يشبه  كبير  أســـود  لمجسم  فيديو 
الــعــشــرات  يــطــوف  بينما  الــكــعــبــة، 

حوله، فى مدينة كربالء.
رواد  قبل  من  الخطوة  ووصفت 
على  االجتماعى  الــتــواصــل  مــواقــع 
الكعبة  بمكانة  ومــس  »بــدعــة  أنــهــا 

المسلمين  قبلة  التى هى  المشرفة، 
صنع  يجوز  ال  حيث  وشيعة،  سنة 
مجسمات عنها للطواف حولها كما 

حدث فى كربالء«.
أن  إلــى  التعليقات  بعض  وذهــب 
»هذه الحادثة تهدف لزرع الفتنة فى 
العراق  وإدخـــال  اإلســالمــى،  العالم 
غير  ألجــنــدات  خدمة  متاهات  فى 
عمقه  عــن  لفصله  تسعى  عراقية 

العربى«.
»هذا  أخرى  تعليقات  واستهجنت 
مليار  من  أكثر  بمشاعر  االستهتار 
قد  أنــه  خاصة  العالم،  حــول  مسلم 
ا خالل مقاطع الفيديو التى  ظهر جلّيً
وثقت الحدث أن الناس كانت تطوف 
حول المجسم وتتمسح به كما لو أنه 
بات بديال عن الكعبة المشرفة فى 

المسجد الحرام بمكة«.

إخــالء  العليا  الــدولــة  أمــن  نيابة  قـــررت 
العلوم  أستاذ  حسنى،  حازم  الدكتور  سبيل 
التى تحمل  بالقضية  اتهامه  السياسية، فى 
دولة  أمــن  حصر   2020 لسنة   855 الرقم 

عليا، على أال يغادر منزله.
وقررت النيابة استبدال أمر قضائى بعدم 

مغادرة حازم لمنزله، بالحبس االحتياطى.

ويعد هذا القرار نادرا من نوعه بالنسبة 
احترازية  بتدابير  السبيل  إخــالء  لقرارات 
فى  العليا  الــدولــة  أمــن  نيابة  من  الــصــادرة 
المتهم  بتسليم  تأتى  والتى  األخيرة،  الفترة 
- المخلى سبيله- نفسه فى قسم الشرطة 
أو  النيابة  تقررها  محددة  مــرات  له  التابع 
قررت  النيابة  أن  إال  المختصة،  المحكمة 

من  مبارحته مسكنه  فى حالة حسنى عدم 
األساس، كإحدى أدوات التدابير االحترازية.

المتابعين عن سعادتهم  وأعرب عدد من 
بقرار النيابة مؤكدين أنها خطوة فى االتجاه 
الصحيح، وأن الرأى العام ينتظر المزيد من 
هذه اإلجراءات قريبا، خصوصا فيما يعتبره 

البعض قضايا رأى.

طارق المال يعلن:

خلفًا للبــدرى فرغـــلى

عبد اهلل أبــو الفتـــوح رئيســـًـا الحتــــاد أصحــــاب املعاشــــات
ــد الــمــاضــى اجــتــمــاع موسع  أقــيــم األحـ
لنقابات  ــام  ــع ال االتــحــاد  إدارة  لمجلس 
أصحاب المعاشات تم خالله اختيار عبد 
لالتحاد،  الــعــام  األمــيــن  الفتوح،  أبــو  الله 
الكبير  ــمــنــاضــل  ال مــســيــرة  ــكــمــال  الســت
حقوق  السترداد  فرغلى  البدرى  المرحوم 
بالتزكية  اختياره  وتم  المعاشات  أصحاب 
لشغل منصب رئيس االتحاد العام لنقابات 
اصحاب المعاشات، وعرض االختيار على 

الجمعية العمومية المقبلة.
مطلعة  مــصــادر  مــن  »الــنــهــار«  وعلمت 
العمومية  الجمعية  الــى  الدعوة  تمت  أنــه 
 8 يوم  المعاشات  العام ألصحاب  لالتحاد 
مارس القادم لفتح باب الترشح ايضا فى 
واالمين  العام  األمين  لمنصب  اليوم  نفس 
الصحاب  العام  لالتحاد  المساعد  العام 

المعاشات .




