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حكاية مسجد عمرو بن العاص من أول جامعة إسالمية فى إفريقيا إلى روحانيات رمضان
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يعد مسجد عمرو بن العاص أول جامعة 
فيه  يتم  كان  حيث  إفريقيا،  فى  إسالمية 
تعليم علوم اللغة العربية وتعاليم اإلسالم، 

ومن أشهر الخطباء به اإلمام الشافعى.
 تم إنشاء الجامع فى العاصمة الجديدة، 
أن  وُيعتقد  الفسطاط،  عليها  أطلق  والتى 
االسم جاء من الفسطاط أو الخيمة التى 
كانت مسكًنا لعمرو بن العاص، ليكون أول 
مسجد  أقدم  وثانى  القاهرة،  فى  مسجد 
فــى مــصــر، وذلـــك بــعــد مسجد ســـادات 

قريش بمحافظة الشرقية.
بن  عمرو  اختار  هجرًيا،   21 عــام  فى 
العاص مكاًنا فريًدا إلنشاء مسجد جامع، 
وكانت تلك المنطقة فى ذلك الوقت عبارة 
عن حديقة مملوكة لقيسبة بن كلثوم، طلبها 
قيسبة  ولكن  يعوضه،  بأن  وعده  وقد  منه 
منتصف  فى  يقع  الموقع  وكــان  بها،  تبرع 
مدينة الفسطاط العاصمة، بلغت مساحته 
متًرا،  متًرا فى 13  بنائه حوالى 23  وقت 
وكان يطل على النيل من الناحية الشمالية 
اإلنشاء،  تم  عندما  البداية  فى  الغربية، 
والسقف  الحصى،  يغطيها  األرض  كانت 
أعمدة  على  المحمول  الجريد  من  ُصنع 
من جذوع النخل نفسه، وكان للجامع ستة 
القبلة،  جانب  عــدا  جانب  كل  من  ــواب  أب
يستخدمها  بالبستان  ُسميت  بئر  به  وكان 

الُمصون للوضوء والشرب.

كما  مئذنة،  أو  صحن  للجامع  يكن  لم 
لم يكن له محراب، ولكن كان يحتوى على 
منبر بناه عمرو بن العاص، ولكن الفاروق 
بعد  وذلك  بإزالته،  أمر  الخطاب  بن  عمر 
"أمــا حسبك  الــعــاص:  بن  لعمرو  قــال  أن 
عند  جلوس  والمسلمون  قائًما،  تقوم  أن 
القبلة  بناء  على  أشــرف  وقــد  عقيبيك"، 
الزبير  منهم  الصحابة  من  رجال  ثمانون 
وعبادة  األســود،  بن  والمقداد  العوام،  بن 
بن صامت، وأبو الدرداء، وأبو ذر الغفارى، 

تعقد فى حلقة حول  الفقه  دروس  وكانت 
األعمدة،  أحد  إلى  يجلس  الذى  المدرس 
ويعتبر مؤسس مدرسة مصر الدينية، هو 

عبدالله بن عمرو بن العاص.
طــيــلــة قــــرون عـــديـــدة اهــتــم الــحــكــام 
عمرو  جامع  وتوسعة  بترميم  المصريون 
بن العاص، حتى قال فيه ابن دقماق: "إن 
المساجد،  إمام  العاص  بن  عمرو  مسجد 
اللوامع، طوبى لمن حافظ  ومطلع األنوار 
القيام  على  وواظـــب  فيه  الصلوات  على 

المحرابين  أحـــد  نــقــش  كــمــا  بــنــواحــيــه"، 
بعد ما  "انظر لمسجد عمرو  عليه قائاًل: 
الزاهى،  الكوكب  يحكى  رسومه  درســت، 
نعم العزيز الذى لله جدده أمير اللوام مراد 
منقطع  غير  جزيل  ثواب  له  الناه،  األمير 
القبول  الح  وأشــبــاه،  بأنظار  الــدوام  على 
عليه حين أرخه هذا البناء على مراد الله«.

الذين  والمشايخ  األمـــة  أهــم  عــن  أمــا 
الجامع  ذلك  فى  وخطبهم  دروسهم  ألقوا 
العتيق، فيأتى على رأسهم اإلمام أبو عبد 

ثالث  الشافعى،  إدريـــس  بــن  محمد  الله 
األئمة األربعة لدى أهل السنة والجماعة، 
وشــيــُخ اإلســـالم اإلمـــام الــحــافــظ العالم 
أبو  والشيخ  سعد،  بن  الليُث  الحارث  أبو 
عبد  بــن  العزيز  عبد  الــديــن  عــز  محمد 
وبائع  العلماء  بسلطان  والُملقب  السالم، 
السيرة  اإلســالم، وصاحب  وشيخ  الملوك 
هو  ابن هشام،  أو  بن هشام،  الملك  عبد 
أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب 

الحميرى، وغيرهم من أئمة الشيوخ.

ِقياَم  فِيِه  َوِقيامى  الّصاِئميَن  ِصياَم  فيِه  ِصيامى  اْجَعْل  اَللُّهَمّ 
ْهنى فيِه َعن َنْوَمِة الغاِفليَن، َوَهْب لى ُجرمى فيِه يا ِإلَه  القاِئميَن، َوَنِبّ

العالميَن، َواْعُف َعّنى يا عاِفًيا َعِن الُمجرِميَن. 
َسَخِطَك  ِمن  فيِه  ْبنى  َوَجِنّ َمْرَضاِتَك،  إلى  فيِه  بْنى  َقرِّ اَللُّهَمّ   
َوَنِقماِتَك، َوَوِفّقنى فيِه ِلِقراءِة آياتك، ِبَرحَمِتَك يا أرَحَم الّراحميَن. 

فاَهِة  الَسّ ِمَن  فيِه  َوباِعْدنى  ْنبيه،  َوالَتّ هَن  الِذّ فيِه  ارُْزقنى  اَللُّهَمّ   
ْمويِه، َواْجَعل ِلى َنصيًبا ِمن ُكِلّ َخْيٍر ُتْنِزُل فيِه، ِبجوِدَك يا أجَوَد  َوالَتّ

األْجَوديَن.
ِذْكرَِك،  َوأِذقنى فيِه َحالَوة  أمرَِك،  إقاَمِة  َعلى  َقِوّنى فيِه  اَللُّهَمّ   
َوأْوِزْعنى فيِه أِلداِء ُشكْرَِك ِبكََرِمَك، َواْحَفْظنى فيِه ِبِحفِظَك َوَسْترَِك 

يا أَبَصَر الّناِظريَن. 
ِعباِدَك  ِمن  فيِه  َواجَعلنى  الُمسَتْغِفريَن،  ِمَن  فيِه  اجَعلنى  اَللُّهَمّ 
ِبَرأَفِتَك  بيَن،  الُمَقَرّ أْولياِئَك  ِمن  َواجَعلنى فيِه  القاِنتيَن،  الّصالحيَن 

يا أرَحَم الّراحميَن.
ِبِسياِط  َتضرِبنى  َوال  َمعِصَيِتَك،  ِلَتَعُرِّض  فيِه  َتْخُذلنى  ال  اَللُّهَمّ   
يا  َوأياديَك  َك  ِبَمِنّ َسَخِطَك  مُوِجبات  ِمن  فيِه  َوَزْحِزحنى  نقَمِتَك، 

ُمنَتهى رَْغَبِة الّراِغبيَن.

األنسولين والصيام
ورد إلى دار اإلفتاء المصرية سؤال عبر الصفحة 
الرسمية على موقع »فيسبوك«، نصه: »ما حكم أخذ 
إبر األنسولين خالل الصوم؟ حيث إن الطبيب المعالج 
أوضح أنه يجب أخذ إبرة األنسولين قبل تناول الطعام 
الساعة  نصف  فى  أخذها  يجوز  فهل  بنصف ساعة، 

األخيرة من الصوم؟«.
حقن  أخذ  من  شرًعا  مانع  ال  بأنه  الــدار  وأجابت 
الصيام  ويكون  الصيام  أثناء  الجلد  تحت  األنسولين 
فإنها  الجوف  إلى  وصلت  وإن  ألنها  صحيًحا؛  معها 
يكون  ــمَّ  َث ومــن  المعتاد،  المنفذ  غير  من  إليه  تصل 

الصوم معها صحيًحا.

دعـــــــاء فتاوى رمضان

منبر للشافعى وبن عبد السالم

فى  اإلفطار  بعد  التخمة  لتجنب  نصائح   10
رمضان

له  يتعرض  الذى  المزعج  الشعور  التخمة هى 
وجبات  وخصوصا  الطعام،  تناول  بعد  الكثيرون 
االنتفاخ  يسبب  مما  رمضان،  شهر  فى  اإلفطار 
الراحة  وعدم  الشديد  بالثقل  والشعور  والغازات 

فى المعدة، حسبما جاء فى "سبوتنيك".
المختص   "medicalnewstoday" قدم موقع 
فى الصحة والطب، بعض النصائح للتخلص من 
التخمة التى تالزم الشخص بعد تناول الوجبات 

الدسمة، وهى:
من أكثر األخطاء التى يقع فيها الكثيرون تناول 
يسبب  مما  الجلوس  أو  مباشرة  والنوم  الطعام 
التخمة، ولكن يفضل أن نمارس النشاط البدنى 
بعد تناول الطعام، حيث يساعد ذلك على تحريك 

األمعاء وتسهيل عملية الهضم.
بعض وضعيات تمارين اليوجا تعمل على تعزيز 
االنتفاخ  من  والتخلص  الهضمى  الجهاز  صحة 

والغازات والتخمة.
النعناع من أبرز الطرق للتخلص من تشنجات 
بعد  تناوله  الممكن  فمن  الهضم،  وعسر  البطن 

واضــطــرابــات  التخمة  مــن  للحد  الطعام  وجبة 
الجهاز الهضمى.

الشعور  تجنب  على  يساعد  البطن  تدليك 
بالتخمة وعسر الهضم كما أنه يعمل على الشعور 

بالراحة ومنع الغازات واالنتفاخ.
حــمــام دافــــئ، حــيــث يــســاعــد عــلــى الــشــعــور 
يسمح  مما  التوتر  مستويات  وتقليل  باالسترخاء 
وأكثر  جيد  بشكل  يعمل  بــأن  الهضمى  للجهاز 

فعالية ويساعد على تقليل االنتفاخ.
كبيرة  نسبة  على  تحتوى  التى  األطعمة  تناول 
من األلياف التى تحد من الشعور باالنتفاخ وعسر 

الهضم والتخمة.
والكحولية  الغازية  المشروبات  تناول  تجنب 

واستبدالها بالمياه والعصائر الطبيعية.
تجنب تناول العلكة، فابتالع الهواء أثناء المضغ 

يسبب االنتفاخ وعسر الهضم.
تزيد من  ال  قليلة حتى  بكميات  الطعام  تناول 
الشعور بالتخمة أو االنتفاخ، فمن الممكن تناول 

أكثر من وجبة ولكن بكميات قليلة.
الحد من تناول األطعمة الحارة والدسمة، ألنها 

تزيد من الشعور بالتخمة وعسر الهضم.

10 نصائح لتجنب التخمة
بعد اإلفطار فى رمضان

أغرب عادات الشعوب والدول 
اإلسالمية فى رمضان

يهل علينا شهر رمضان المبارك، 
ــفــران  ــغ ــرحــمــة وال حـــامـــاًل مــعــه ال
والبركات فى كافة ربوع األرض، ومع 
الشعبية  والموروثات  الثقافات  تنوع 
روح  عــن  تعبر  غريبة  عـــادات  تظهر 
فى  بقدومه  واالبتهاج  الكريم  الشهر 

شتى الدول اإلسالمية.
السودان

المطبخ  أوانــى  تجديد  يتم  أن  بد  ال 
يتم  كما  الكريم،  الشهر  بقدوم  احتفااًل 
كل  الــقــرآن  تجويد  على  النساء  تدريب 
صباح، لكن أكثر ما هو غريب أن اإلفطار 
يجب أن يكون جماعيا فى ساحات واسعة 
حيث تجتمع كل األسر فى ساحة واحدة 

لإلفطار مًعا.
إندونيسيا

تستقبل الحكومة اإلندونيسية رمضان 
األول  األسبوع  فى  للطالب  إجــازة  بمنح 
لكن  الــصــيــام،  على  للتعود  رمــضــان  مــن 
أكــثــر مــظــاهــر االحــتــفــال بــرمــضــان هو 
باسم  المعروفة  التقليدية  الطبول  قرع 

»البدوق« 
باكستان

أغرب العادات على اإلطالق تلك التى 
تقوم بها مدينة بيشاور الباكستانية التى 
بإقامتها حفل عرس تجمع فيه  تشتهر 
بالصوم  يقومون  الــذيــن  األطــفــال  كــل 
االستمرار،  على  لتشجيعهم  مرة  ألول 
ــادة األكــثــر غــرابــة هــى مسابقة  ــع وال
“حرب البيض المسلوق” التى البد أن 
تقام على مدار شهر رمضان، وهى 
عند  وتنتهى  المساء  فى  تبدأ  لعبة 
قوانينها  وتعتمد  السحور،  موعد 
المتسابقين  أحــد  إمــســاك  على 
الشباب ببيضة مسلوقة، ويضرب 
بها األخرى التى فى يد خصمه 
يتأهل  حتى  كــســرهــا،  بــهــدف 

للمرحلة التالية.

ماليزيا
على  بالدولة  المحلية  اإلدارات  تعكف 
هالل  استطالع  عقب  الــشــوارع  تنظيف 
الكهربائية  الزينة  بنشر  وتقوم  رمضان، 
باستقبال  احتفااًل  الرئيسية  الميادين  فى 
الشهر الكريم، ومن العادات الغريبة أيضا 
بالمنازل  الــطــوف  عــلــى  الــنــســاء  حـــرص 

لقراءة القرآن ما بين اإلفطار والسحور
نيجيريا

غير مقبول إفطار كل أسرة بمفردها، 
تم  الــتــى  األطعمة  تجمع  أن  ــد  الب ولــكــن 
إعدادها فى كل منزل ويتم تقسيم الموائد 
إلــى جــزأيــن أحدهما  أقــرب منزل  أمــام 
هو  األغرب  لكن  للنساء،  واآلخر  للرجال 
ــرة عــلــى اســتــضــافــة أحــد  حـــرص كــل أسـ
كنوع  اإلفطار،  مائدة  على  يوميا  الفقراء 
ــالل شهر  مــن الــتــكــافــل االجــتــمــاعــى خـ

رمضان .
موريتانيا

من أفضل العادات رغم صعوبتها العادة 
حيث  الموريتانى  الشعب  بها  يقوم  التى 
كله  الكريم  القرآن  قــراءة  على  يحرصون 
فى ليلة واحدة، كذلك يعمد الموريتانيون 

لحلق الرؤوس قبل حلول الشهر بأيام حتى 
الشهر  ــام  أي مع  جديد  من  نموه  يتزامن 
المبارك ويسمى »شعر رمضان«، كما تقوم 
أليام  أبنائها  زفــاف  بتأجيل  األســر  بعض 
باستمرار  وتــفــاؤاًل  به  تيمًنا  الشهر  هــذا 

المعاشرة الزوجية لألسرة الجديدة.
المغرب

يقوم أهل المغرب بضرب النفير سبع 
من ظهور  التأّكد  بمجّرد  للسحور  مرات 
الناس  ألسنة  لتنطلق  رمــضــان  هــالل 
بالتهنئة بجملة )عواشر مبروكة( أى أيام 
مباركة مع دخول شهر الصوم بعواشره 
الثالثة: عشر الرحمة، وعشر المغفرة، 

وعشر العتق من النار.
الصين

عدم  على  الصين  مسلمو  يحرص 
تناول طعام اإلفطار إال بعد الصالة، 
ــتــمــرة مع  ويــجــرحــون صــيــامــهــم ب
بالكثير  المحلى  الشاى  من  كــوب 
على  يحرصون  كما  السكر،  مــن 
اإلســالمــيــة  الــمــطــابــخ  تخلو  أال 
والحلويات  الكعك  من  الصينية 

المحلية.
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ال شك أن زيارة الرئيس التونسى قيس سعيد فى هذا التوقيت 
كافة  فى  أهمية  ذات  ورسائل  ــارات  إش تعطى  والحساس  المهم 
الذى  السياسى  الزلزال  حالة  وأهمها  أخطرها  كان  االتجاهات، 
زلزل أعمدة حزب النهضة التونسى، إحدى بقايا التنظيم الدولى 
لإلخوان، وراشد الغنوشى إحدى بقايا أدوات اإلخوان فى تونس. 
أن تكون هناك عالقة  لم يكن يتمنى على اإلطالق  الغنوشى 
يرى  أن  يفضل  كان  أنه  وأظــن  وتونس،  مصر  بين  استراتيجية 
هذه  ألن  القاهرة؛  فى  يراه  وال  إسرائيل  فى  التونسى  الرئيس 
تكرار  فى  ورغبته  لمصر  التونسى  الرئيس  رؤية  عكست  الزيارة 
التجربة المصرية فى تونس، خصوًصا فيما يتعلق بتعامل الدولة 
المصرية مع التنظيم الدولى لإلخوان كجماعة إرهابية، بعد ما 
لتحقيق  الشيطان  مع  للتحالف  استعداد  من  الجماعة  من  ظهر 

مصالحهم والوصول للسلطة كما يفعل إخوان تونس اآلن. 
على  النهضة  حــزب  حسابات  لتربك  الــزيــارة  هــذه  فجاءت 
الدولى  التنظيم  أنصار  وكل  أواًل،  تونس  داخل  المستويات  كل 
الغنوشى  راشــد  تحركات  أصبحت  بعدما  ثانًيا،  المنطقة  فى 
تركيا  لمنح  محاوالته  وخاصة  الجميع،  لدى  ومعلومة  مكشوفة 
الزيارة  فجاءت  تونس،  بوابة  من  المنطقة  فى  متنفًسا  وقطر 
قريًبا  سيفاجأ  الغنوشى  إن  بل  المخططات،  هذه  كل  لتفسد 
بزيارة أمير قطر تميم إلى قاهرة المعز!.. وما زلت أراهن على أن 
الرئيس رجب طيب أردوغان قادم إلى مصر، وأن كل النوافذ التى 
يحاول التنظيم الدولى لإلخوان التنفس من خاللها ستغلق فى 
النهضة من الخارج  وجهه، وكل الدعم الذى يحصل عليه حزب 
ا  سياسّيً قاصمة  ضربة  وجهت  الزيارة  فهذه  محاصًرا..  سيصبح 
التونسى  السياسى  الشارع  أشعل  مما  وشركائه،  الغنوشى  إلى 
المتعطش إلى إعادة الدولة إلى أبنائها بعدما اختطفها اإلخوان 

وحزب النهضة منذ 2010.
كما أن زيارة الرئيس التونسى مشيخة األزهر، ولقاءه الدكتور 
أحمد الطيب، اإلمام األكبر، تعطى إشارة واضحة وصريحة بأن 
اإلسالمية،  للدول  الشرعية  المرجعية  سيظل  الشريف  األزهر 
من  لها  محل  ال  اإلخوان  فتاوى  وأن  وافق،  من  ووافق  أبى  من  أبى 
تحت  الشباب  تجنيد  محاولتهم  وأن  ا،  وسياسّيً ا  شرعّيً اإلعراب 
مبدأ السمع والطاعة وإلغاء العقل والتفكير ستبوء بالفشل، وهى 
الرسالة التى جعلت الغنوشى ورجاله يفقدون صوابهم وعقولهم، 
خاصة من الترتيبات التى تتم من الرئيس قيس سعيد وتحالفه 
الكاشف مع الرئيس السيسى فى حصار الجيوب اإلخوانية التى 

ال وطن لها. 
حجم  لتكشف  للكاتدرائية  التونسى  الرئيس  زيــارة  وجــاءت 

الوحدة الوطنية والمحبة بين جناحى األمة المصرية.
وألن تونس التى أنبتت المفكرين والشعراء والمثقفين، وكانت 
الوحدة  رمز  التونسى  بيرم  مثل  الدوام،  على  لهم  حاضنة  مصر 
المحيط  من  العربى  الشارع  وشاعر  المقاومة  وشعر  العربية 
للخليج؛ حرص الرئيس التونسى على زيارة دار األوبرا المصرية، 
واألماكن التاريخية فى قاهرة المعز، مما أعطى رسالة للجميع 
أن مصر ستظل هى الراعية للفنون واآلداب والثقافة والمعرفة، 
ترجمة  هو  والثقافة  والشعر  للفن  التونسى  الرئيس  تقدير  وأن 
حقيقية للواقع التونسى المنفتح على نفسه وعلى اآلخر، على 

مدار عشرات السنوات قبل ظهور الغنوشى وأى غنوشى آخر. 
ضريح  بزيارة  بمصر  جدوله  التونسى  الرئيس  اختتم  وأخيًرا 
العربى  العالم  يعشقه  الذى  عبدالناصر  جمال  الراحل  الرئيس 
والمقاومة  للنضال  أيقونة  سيظل  والذى  للخليج،  المحيط  من 
وهذه  واإلفريقى،  العربى  الوطنى  التحرر  راية  ورفع  العربية، 
الجيش  زيارته  فى  جلية  ظهرت  التونسى  الرئيس  من  الرؤية 
العرض  هى  فــاألرض  بارليف،  خط  وبقايا  الميدانى  الثانى 

الحقيقى للشعوب العربية.
رعبهم  هو  األخص،  على  اإلخوان  جنون  أثار  ما  أن  وأعتقد 
تونس،  فى  السيسى  الفتاح  عبد  الرئيس  تجربة  استلهام  من 
ــاب  اإلره يواجه  وهــو  للبناء  مبهرة  تجربة  بــدأ  فالسيسى 
الرئيس  وزيارة  واحد،  آن  فى  عالمية  وأزمات  اإلدارى  والفساد 
استلهام  محاولته  تؤكد  والمزارات  األماكن  هذه  لكل  التونسى 
ونقل هذه التجربة التى حيرت األصدقاء قبل األعداء، فكيف 
والنكبات  األزمــات  ظل  فى  وحدها  المجد  قواعد  مصر  تبنى 

المتتالية؟!.
الزيارة سيكون لها صدى كبير ليس فى تونس  أعتقد أن هذه 
وحدها ولكن فى شمال إفريقيا كله، وخاصة أن تونس هى الجوار 
وتونس  مصر  بين  المتبادل  والتنسيق  الحبيبة،  لليبيا  العربى 
العربى  التجمع  إعــادة  عنوان  هو  القادمة  المرحلة  فى  وليبيا 

الذى طالما فقدناه وافتقدناه على مدار السنوات األخيرة.
فالعالم ال يحترم إال لغة القوة والتكتالت واالتحادات، وهو ما 
خطر  أى  عن  بمنأى  تكون  حتى  العربية؛  الدول  تفعله  أن  يجب 

وشبح التفسخ وإسقاط الدول فى بئر الالعودة. 
أن  كما  المصرى،  الشعب  ــدان  ووج قلب  فى  الخضراء  تونس 
قاهرة المعز ستكون دوًما هى الحاضنة للجميع فى أوقات الشدة 

واألزمات..
فادخلوها بسالم آمنين، وأهلها فى رباط إلى يوم الدين.

الرئيس التونسى 
فى قلب مصر

فى  للمحاسبات  المركزى  الجهاز  كشف   
آخر تقرير له عن شركة مصر للفنادق التابعة 
عن  والــفــنــادق  للسياحة  القابضة  للشركة 
المستهدفة  الفعلية  اإليــرادات  فى  انخفاض 
مليون   238.376 بــلــغ   2020/  2019 فــى 
كانت  الشركة  إن  حيث   ،%46.2 بنسبة  جنيه 
 516.072 نحو  ــرادات  ــ اي تحقيق  تستهدف 
التى  الفعلية  ــرادات  ــ اإليـ لكن  جنيه  مليون 

تحففت بلغت 277.696 مليون جنيه فقط.
 236.781 بقيمة  ــاح  األربـ انخفضت  كما 
مليون جنيه حيث كان المستهدف تحقيق أرباح 
مليون   450.673 قدرها   2020  /2019 فى 
جنيه بينما لم تحقق الشركة سوى 213.891 
مليون جنيه أى بنسبة انخفاض بلغت %52.5 

من المستهدف. 
ــزى  ــرك ــم ــر الـــجـــهـــاز ال ــري ــق ــشــف ت ــا ك ــم ك
من  األربـــاح  صافى  تــراجــع  عــن  للمحاسبات 
2018 /2019 من 176.393 مليون جنيه إلى 
نحو 85.450 مليون جنيه عام 2019 /2020 
أى بانخفاض قدره نحو 90.943 مليون جنيه 

بنسبة تراجع 51.6 %
وفى ردها على الجهاز المركزى للمحاسبات 
الكبيرة  االنخفاضات  هــذه  الشركة  أرجعت 
البالد  بها  مــرت  التى  االستثنائية  للظروف 
مما  عالمًيا  ــا  كــورون فــيــروس  تفشى  نتيجة 
السياحى  النشاط  على  شديد  تأثير  له  كان 
انخفاض  إلــى  أدى  مــا  وهــو  خــاصــة  بصفة 

ايرادات النشاط التجارى لفنادق النيل ريتز 
كارلتون وتدنى اإلشغال بدرجة غير مسبوقة 
 23 من  اعتبارًا  الكازينو  غلق  إلى  باإلضافة 
مارس 2020 طبًقا لتعليمات وزارة السياحة.

فى  انــخــفــاضــات  الــشــركــة  شــهــدت  وبينما 
الدخل على االستثمار وانخفاًضا فى اإليرادات 
وصلت  المصروفات  فى  زيــادة  شهدت  فإنها 
35.907 مليون جنيه عام 2020/2019 مقابل 

31.753 مليون جنيه عام 2018 /2019.
عام كورونا 

واضًحا  انخفاًضا  كــورونــا  عــام  شهد  وقــد 
وكبيًرا فى التدفقات النقدية نتيجة انخفاض 
وكازينو  كارلتون  ريتز  النيل  فندق  ــرادات  ايـ
تطوير  على  الصرف  إلى  باإلضافة  األلعاب 

القيمة  وســداد  ــزورت  ري دهب  فندق سفير 
المضافة لكازينو األلعاب اضافة إلى الزيادة 
قطع  أســعــار  ــادة  ــ وزي األجـــور  فــى  السنوية 
وأتعاب  الصيانة  ومصروفات  واإلنــارة  الغيار 

المستشار الضريبى للشركة. 
األجــــور من  زادت  الــمــثــال  ســبــيــل  فــعــلــى 
 2019/  2018 عــام  جنيه  مليون   21.284
 2019 عام  جنيه  مليون   24.908 إلى  لتصل 
/2020 بزيادة رغم أزمة كورونا بلغت 3.624 

مليون جنيه أى بنسبة زيادة %17. 
قيمة  فى  انخفاًضا   2020 العام  شهد  كما 
لتبلغ 1802.909 مليون جنيه  اصول الشركة 
فى 30 /6 /2020 مقابل 1854.500 مليون 
انخفاض  قيمة  لتبلغ   2019/6/30 فى  جنيه 
تمويل  تم  األصول 51.592 مليون جنيه وقد 
حقوق  مجموع  مــن  االصـــول  قيمة  اجــمــالــى 
االلتزامات  إجمالى  ومن   %40 بنسبة  الملكية 
حقوق  مــجــمــوع  انــخــفــض  وقـــد   %60 بنسبة 
فى  جنيه  مــلــيــون   721.452 إلـــى  الملكية 
جنيه  مليون   681.206 مقابل   2020/6/30
تبين من  أى بنحو 40.246 مليون جنيه وقد 

فحص الجهاز المركزى اآلتى: 
ثبات رأسمال الشركة عند 198 مليون جنيه 
 457.217 عند  االحتياطات  ثبات  وكــذلــك 
مليون جنيه فى تاريخى المقارنة فى حين تم 
مليون   19.215 بلغت  مرحلة  خسائر  تحقيق 
مرحلة  أربــاح  مقابل   2020/6/30 فى  جنيه 
بلغت 25.989 مليون جنيه فى 2020/6/30.

ديون 
 كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات 

حتى  الــشــركــة  عــلــى  المستحقة  ــون  ــدي ال أن 
مليون   1081.457 بــلــغــت   2020/6/30
فى  جنيه  مليون   1173.149 مقابل  جنيه 
مليون   91.837 بلغ  بانخفاض   2019/6/30
جنيه، هذا وقد انخفضت نسبتها إلى مجموع 
حقوق الملكية إلى 149.9 % مقابل 172.2 % 

فى تاريخى المقارنة. 
رصيد  فى  انخفاًضا  الشركة  شهدت  كما 
 4.403 بلغ  ومدينون  القبض  وأوراق  العمالء 
مليون جنيه فى 2020/6/30 مقابل 46.354 
زيــادة  تم  كما   2019/6/30 فى  جنيه  مليون 
رأس المال العامل إلى 323.846 مليون جنيه 
مليون   271.786 مقابل   2020/6/30 فــى 
جنيه فى 2019/6/30 وذلك النخفاض كل من 

األصول المتداولة بنحو 40.416 مليون جنيه. 
إجمالى  على  العائد  معدل  انخفض  كما 
االصول إلى 4.7 % فى 2020/6/30 مقابل 
انخفض  بينما   2019/6/  30 فــى   %  9.5
معدل العائد على مجموع حقوق الملكية إلى 
11.8 % مقابل 23.3 فى تاريخى المقارنة. 
هذا وقد اسفرت قائمة التدفقات النقدية 
عن السنة المالية المنتهية فى 2020/6/30 
 88.936 نحو  بلغ  سالب  نقدى  تدفق  عن 
صافى  لتحقيق  نتيجة  وذلــك  جنيه  مليون 
تدفق نقدى موجب من نشاط التشغيل بلغ 
نقدى  وتدفق  جنيه  مليون   68.846 نحو 
بنحو  االستثمار  نشاط  من  كل  من  سالب 
المدفوعات  نتيجة  جنيه  مليون   35.801
النقدية القتناء أصول ثابته "مشروعات تحت 
التنفيذ" بنحو 96.362 مليون جنيه ونشاط 
و146  جنيه  مليون   122.127 بنحو  التمويل 
ألف جنيه قيمة محصلة موجبة نتيجة تغير 
فى أسعار فروق العملة األجنبية مما أدى إلى 
 2020/6/30 فى  النقدية  رصيد  انخفاض 
إلى 144.304 مليون جنيه مقابل 133.240 
مليون جنيه فى 2019/6/30 وقد انخفضت 
مقابل   76.9 إلــى  السريعة  السيولة  نسبة 

83.3 % من تاريخى المقارنة.
استثمارات 

ــزى  ــرك ــم ــر الـــجـــهـــاز ال ــري ــق ــحــســب ت  وب
ــة تــســاهــم فى  ــشــرك ــإن ال ــ لــلــمــحــاســبــات ف
خــمــس شــركــات كــاســتــثــمــارات مــالــيــة فى 

فى  مليون   14.385 بلغت  مشتركة  شركات 
تحقق  لــم   2019/ و2018   2020/2019
الشركة أية عوائد من هذه االستثمارات رغم 
ورواد  السياحية  للتنمية  أبوظبى  شركة  أن 
سيناء  ومصر  السياحة  للتنمية  ــواحــات  ال
للفنادق  مصر  فيها  تــشــارك  الــى  للسياحة 
حققت أرباح عن عام 2018 بلغت 79.499 
مليون جنيه لشركة أبوظبى و154 ألف جنيه 
ومع  سيناء  مصر  لشركة  و5.002  للرواد 
بتوزيع األرباح  هذا لم تقم أى شركة منها 
االسماعيلية  شــركــة  اســهــم  بيع  تــم  كما 
الجديدة لالستثمار والسياحة وتم تحصيل 
بالمشاركة  المشترى  مــن  قيمتها  كامل 
وجار  المبرم  للعقد  وفًقا  مصر  بنك  مع 
أما  السمسرة  شركة  بمعرفة  ملكيتها  نقل 
مصر  فيها  تشارك  التى  الخامسة  الشركة 
فقد  للسياحة،  أســوان  مصر  فهى  للفنادق 
حققت خسائر فى عام 2019 بلغت 1.458 

مليون جنيه.
من جانبها ردت شركة مصر للفنادق على 
التى  بالشركات  الخاصة  المالحظات  هذه 
الموقف  بأنها تدرسها وتدرس  تشارك فيها 
منها بما يحققق أكبر استفادة لها وتحصيل 

مستحقاتها.
هذا وقد تضمنت الموازنة العامة للشركة 
 158.473 مبلغ  اعتماد   2020/2019 لعام 
مليون جنيه للمشروعات االستثمارية لسداد 
تطوير  أعــمــال  عــن  المقاولين  مستحقات 
فندق النيل رويزكارلتون والتكلفة االستثمارية 
اصول  وشــراء  ريـــزورت  دهــب  لفندق سفير 
لمقر الشركة وقد بلغ المنصرف الفعلى على 
وقد الحظ  جنيه  مليون  نحو 79.201  ذلك 
لتطوير  المعتمد  المبلغ  أن  المركزى  الجهاز 
فندق سفير دهب بلغ 139.375 مليون جنيه 
 62.456 الفعلى  المنصرف  بلغ  حين  فــى 
مليون جنيه كما بلغ المبلغ المعتمد إلحالل 
بفندق  التطوير  أعمال  واستكمال  وتجديد 
النيل ريتزكارلتون نحو 18.898 مليون جنيه 
فى حين بلغ المنصرف الفعلى نحو 16.705 
مــلــيــون جــنــيــه وبــــررت الــشــركــة انــخــفــاض 
والتجديد  اإلحــالل  عن  الفعلى  المنصرف 
إلى  والتجديد  اإلحــالل  بخطة  المعتمد  عن 
البالد  بها  تمر  التى  االستثنائية  الــظــروف 
التى  االحترازية  واإلجـــراءات  كورونا  نتيجة 

اثرت على هذه األعمال وتوقيتات تنفيذها.
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عبدالجواد خليفة

احلد األقصى لألجور فى املوازنة 2019-2020 

ضحك على الذقون

فخرى الفقى

عام  أمين  عبدالحى،  أســامــة  الدكتور  طالب 
نقابة األطباء، بضرورة تغليظ عقوبة االعتداء على 
األطباء وأفراد الطاقم الطبى داخل المستشفيات، 
الــدكــتــور نشأت  الــتــعــدى على  واقــعــة  أن  مــؤكــدا 
رفعت، طبيب العظام بالسنطة، هى تكرار لظاهرة 
االعتداء على األطباء، وأن الظاهرة لن تنتهى إال 
بتغليظ عقوبة التعدى على المستشفيات، وكذلك 
وتعميمه  الداخلية،  وزيــر  من  دورى  كتاب  إصــدار 
على المنشآت الشرطية بتحرير المحاضر بالتعدى 

على طبيب أثناء تأدية عمله.
وأضاف »عبدالحى«، فى تصريحات لـ»النهار«، 
بالتعدى  مريضة  أهل  قيام  فى  تتمثل  الواقعة  أن 
ــشــأت رفـــعـــت، طــبــيــب الــعــظــام  ــور ن ــت ــدك عــلــى ال
بمستشفى السنطة المركزى، حيث حضرت حالة 
 ،»19 »كوفيد  المستجد  كورونا  بفيروس  مصابة 
نظرا  بالمستشفى،  العزل  قسم  دخول  وتستدعى 
ة سوى سرير  لخطورة حالتها، ولم تكن هناك أسرَّ
بحجرة بها سيدة مصابة بالفيروس، فقرر الطبيب 

دخول المريضة إلى السرير الثانى بالحجرة.
بالعزل  الموجودة  المريضة  أهل  »رفض  وتابع: 
دخول الحالة فيما أصر الطبيب على تأدية واجبه 
إنقاذًا لحياة المريضة التى كانت تواجه ضيًقا فى 
بينه  مشادة  وحدثت  خطرة،  حالة  وفى  التنفس، 
وبين أهل المريضة المحجوزة، ما دفعه الستدعاء 
الحالة،  إدخــال  فى  لمساعدته  المستشفى  أمــن 
بالضرب محدثين  تعدوا عليه  المريضة  أهل  لكن 

إصابته«.
أصيب  الطبيب  أن  النقابة  عام  أمين  وأوضــح 
المستشفى مركز  أمن  وأبلغ  الذراعين،  بكسر فى 
الشرطة بالواقعة، وذهب الطبيب وبصحبته مدير 
وفوجئوا  المريضة،  وأهــل  ووكيلها،  المستشفى، 
بأن القائمين على تحرير المحضر يريدون تكييف 
توفيق،  بهاء  بالدكتور  فاتصلوا  الواقعة كمشاجرة، 
مديرية  مع  تواصل  ــذى  ال الغربية،  أطباء  نقيب 
باسم  المحضر  بتحرير  المركز  توجيه  وتم  األمن، 
بالتعدى على طبيب  وتم تحرير محضر  المنشأة، 

أثناء تأدية عمله.
يذكر أن مستشفى السنطة المركزى، بمحافظة 
على  مريضة،  أهل  من  تعد  واقعة  شهد  الغربية، 
طبيب عظام، داخل قسم العزل بالمستشفى، بسبب 
رفضهم دخول مريضة أخرى بنفس الحجرة، رغم 
وجود سريرين بها، واعتدوا على الطبيب محدثين 
يخلصه  أن  قبل  يديه،  كلتا  فى  بشروخ  إصاباته 
أهالى باقى المرضى من بين أيديهم، وتم تحرير 
السنطة،  شرطة  مركز  داخــل  بالواقعة  محضر 

وتولت النيابة العامة التحقيق.

االقتصادية  اللجنة  وكيل  فرغلى  أحمد  النائب  اتهم 
بالبرلمان  والــمــوازنــة  الخطة  لجنة  رئيس  بالمجلس، 
بالدفاع عن الحكومة، مؤكًدا »التقرير الختامى للموازنة 

يتضمن كوارث«..
وأوضح أنه فوجئ برئيس اللجنة يدافع عن الحكومة، 
فقاطعه المستشار الدكتور، حنفي جبالي رئيس المجلس 
قائال: رئيس لجنة الخطة تحدث عن التقرير لم يخرج 

عنه. 
الخطة  لجنة  رئــيــس  الــفــقــى  فــخــرى  الــنــائــب  ــان  وكـ
في  ناخذ  أن  »البــد  قــال:  الــنــواب  بمجلس  والــمــوازنــة 
االعتبار الظروف الصعبة التي تمر بها مصر فهى تعتبر 
على  وعالمي  عربي  محيط  ظل  في  المستقرة  البقعة 
أقل تقدير غير مستقر«. وأضاف  تعقيبا على انتقادات 
االثنين:  الــيــوم  للموازنة  الختامي  للحساب  األعــضــاء 

»نحن في أمس الحاجة إلى طاقة إيجابية وفي البرلمان 
نستكمل بنيان دولة ومقبلون على ما نسميها نقلة نوعية 
جديدة سمتها القيادة السياسية الجمهورية الثانية، من 
مبادرة  وانطالق  إدارية جديدة،  إنشاء عاصمة  معالمها 

حياة كريمة ألكثر من نصف شعب مصر«.
لهذه  التوفيق  ونتمنى  نوعية  نقلة  عن  »نتحدث  تابع: 
مواطن  مليون   55 مــن  أكثر  تستهدف  التي  الــمــبــادرة 
يعيشون في قرى مصر نتوقع البرلمانات القادمة ونواب 
المستقبل سوف تتركز نقاشاتهم حول موضوعات أخرى 

تهم االقتصاد كله والدولة ككل«.».
واكد الفقي على دور القطاع الخاص وأهميته وأشاد 
بانه  ووصفه  المجلس  وكيل  أبوالعنين  محمد  بنموذج 
»رمز يشرف«، وأضاف: »معنا من القطاع الخاص نواب 

كثيرين فهو الذي يخلق فرص العمل واالستثمار«.

النائب أحمد فرغلى يتهم رئيس »اخلطة واملوازنة « بالدفاع عن احلكومة ويصف احلساب اخلتامى بـ»الكارثى«

بعد واقعة طبيب السنطة.. نقابة األطباء 
تطالب بتغليظ عقوبة االعتداء على أعضائها

رئيس  الفقى،  فخرى  النائب  استعرض 
الــنــواب،  بمجلس  والــمــوازنــة  الخطة  لجنة 
لدى  للجنة  تكشفت  التى  المالحظات  أهــم 
وردت  التى  والمعلومات  البيانات  فحصها 
للموازنة  الختامية  الــحــســابــات  بمجلدات 
ومناقشة   2020-2019 لعام  للدولة  العامة 
منها  حيث  بشأنها،  بالحكومة  المختصين 
فى  حدوثها  تكرر  التى  المالحظات  بعض 

السنوات المالية السابقة.
جاء ذلك بالجلسة العامة لمجلس النواب، 
مناقشة  تــشــهــد  والـــتـــى  ــاضــى،  ــم ال ــد  األحــ
 ،2020-2019 لموازنة  الختامى  الحساب 
اعتماد  عـــدم  الــمــالحــظــات  تضمنت  حــيــث 
الــعــامــة  الــهــيــئــات  بــعــض  إدارات  مــجــالــس 
بالمخالفة  الختامية  لحساباتها  الخدمية 
لحكم المادة السابعة من القرار بقانون رقم 
61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة 
هذه  بإنشاء  المتعلقة  والــقــرارات  والقوانين 
عن  فضاًل  هيئة،   )29( عددها  بلغ  الهيئات، 
اعتماد البعض اآلخر من المجالس للحسابات 
الختامية بعد المواعيد المقررة بالقانون رقم 
بلغ  العامة،  الموازنة  بشأن   1973 لسنة   53
به  يقضى  ما  ضوء  وفى  هيئة   )14( عددها 
إليه،  المشار  القانون  من   )34( المادة  حكم 
من أنه: "تعتبر من المخالفات المالية تقديم 
أو  مستوفاة  غير  الختامية  حساباتها  الجهة 

فى موعد يجاوز المواعيد المقررة".
الــحــكــومــة تحديد  الــلــجــنــة مــن  وطــلــبــت 
المسئولية تجاه عدم اعتماد مجالس إدارات 
الهيئات العامة الخدمية لحساباتها الختامية 
على  المقررة  المواعيد  بعد  اعتمادها  أو 
فى  األخــذ  مع  إليه،  اإلشــارة  السابق  النحو 
االعتبار اختصاص هيئة النيابة اإلدارية بهذا 
 )197( المادة  بحكم  ورد  ما  نحو  األمر على 

من الدستور.
وأكد أن المالحظات تضم أيضا عدم تمكن 
اللجنة من الوقوف على حقيقة ما تم إنجازه 
تنفيذها  تم  مشروعات  من  تفصيلى  بشكل 
خصًما من االعتمادات التى خصصها مجلس 
النواب فى الباب السادس من موازنة السنة 
المالية 2020/2019، نتيجة لعدم التزام وزارة 

بموافاة  االقتصادية"  والتنمية  "التخطيط 
مجلس النواب حتى تاريخ جلسة اليوم بتقرير 
المتابعة السنوى بالمخالفة لنص المادة )18( 
من القانون رقم 70 لسنة 1973 بشأن إعداد 

الخطة العامة للدولة.
هيكل  اشتمال  اســتــمــرار  أيضا  أكــد  كما 
عموم  دواويــن  على  للدولة  العامة  الموازنة 
بالمخالفة  لها موازنتان  التى  الوزارات  بعض 
الموازنى تمثلت  النظام  لمبدأ وحدة وشمول 
التعليم  االجتماعى،  التضامن  وزارات:  فى 
والمرافق  اإلسكان  العلمى،  والبحث  العالى 
السياحة  النقل،  العمرانية،  والمجتمعات 
واآلثار، وهو األمر الذى ال يتفق وتوجه الدولة 
عدم  ظاهرة  واستمرار  اإلنفاق،  ترشيد  نحو 
دقة تقديرات بنود الموازنة العامة للدولة، فى 
الفعلى من واقع  التنفيذ  ضوء ما أسفر عنه 
حسابها الختامى بالمخالفة لحكم المادة 89 
من الالئحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 
1973 بشأن الموازنة العامة للدولة بأن يكون 

التقدير مبنيا على أسس علمية سليمة، حيث 
تبين وجود اعتمادات أصلية لبعض البنود لم 
لبعض  فعلى  مصروف  وجود  أو  يتم صرفها 
أو  اعتمادات  لها  مخصًصا  يكن  لم  البنود 
زيادة االعتمادات لبعض البنود خالل السنة، 
فى حين أسفر التنفيذ الفعلى عن انخفاض 
بالربط  مقارنة  البنود  هــذه  من  المصروف 

األصلى لها.
ولفت إلى أن المالحظات تضمنت استمرار 
ظاهرة عدم االستفادة من بعض المشروعات 
األغراض  فى  والقروض  الِمنح  عن  الممولة 
ــداف الــمــحــددة لــهــا فــى االتــفــاقــيــات  ــ واألهـ
المبرمة بشأنها، وهو ما يتطلب من الحكومة 
تحديد المسئولية بشأنها، وعدم تمكن اللجنة 
من الوقوف على مدى التزام الجهات الداخلة 
القرار  بأحكام  للدولة  العامة  الموازنة  فى 
الحد  بــشــأن   2014 لسنة   63 رقــم  بقانون 
الدولة  لدى  بأجر  العاملين  لدخول  األقصى 
ومدى كفاية أنظمة الضبط والرقابة المالية 

موافاتها  لعدم  نتيجة  المطبقة  والمحاسبية 
بنتائج أعمال اللجنة التى طلبت تشكيلها فى 
تقريرها العام عن الحسابات الختامية للسنة 
المالية 2018/2017 فى هذا الخصوص، أى 

منذ ما يقرب من عامين.
المركزى  الجهاز  تسجيل  إلى  الفقى  ونوه 
السنوية  تقاريره  فى  مالحظات  للمحاسبات 
عن نتائج فحص للحسابات الختامية للموازنة 
تقاريره  فى  تسجيلها  له  سبق  للدولة  العامة 
السنوية عن الحسابات الختامية فى السنوات 
المالية األربعة السابقة؛ وهو األمر الذى ينبئ 
باإلجراءات  الجهات  بعض  التزام  عدم  عن 
تــكــرارهــا، وهــو ما  التى تكفل عــدم  الــجــادة 
على  معه  يستوجب  وبالتالى  اللجنة،  ترفضه 
بما  إجراءات حاسمة وجادة  اتخاذ  الحكومة 

يمنع تكرارها، حفاًظا على أموال الدولة.
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ــســيء ومــثــيــر لــلــجــدل ألحــد  فــيــديــو م
بكثافة عبر  تداوله  تم  العناصر اإلخوانية، 
مواقع التواصل االجتماعي، يدعم فيه هذا 
اإلخوانى اثيوبيا ضد مصر وحقها فى بناء 
باستغالل  جماعته  ويطالب  النهضة،  سد 

فــرصــة بــنــاء هــذا الــســد فــى ضرب 
مصر من الداخل، االمر الذى 

أثار غضب المصريين،ما 
هذا  يهاجمون  جعلهم 

ــشــخــص لــكــرهــه  ال
لبالده.

تكشف  النهار 
هــويــة صــاحــب 
الفيديو،  هـــذا 
حـــيـــث اســـمـــه 
عــــــالء الـــديـــن 
السيد  مــحــمــد 

عـــمـــر ســلــمــان، 
ــه عـــالء  ــ ــرت ــ ــه وشــ

الـــظـــاهـــري، الـــذى 
ــم كـــــ"الجــــئ" فى  ــقــي ي

ــه من  الــســويــد بــعــد هــروب
ثــــورة 30 يــونــيــو  مــصــر عــقــب 

المجيدة.
المتهمين  أحــد  الــهــارب هــو  ــى  اإلخــوان
ــى الــعــام  ــى قــضــيــة أحــــداث كـــرداســـة ف ف
بـــاإلعـــدام،  حــكــم  بــحــقــه  ــدر  وصــ  ،2013
واســمــه الــحــركــى "عـــالء الــجــوكــس"، وقد  
أسسها  التى  حازمون"  لـ"حركة  ينتمى  كان 
مع  وشـــارك  إسماعيل  أبــو  ــازم صــالح  حـ
فض  عقب  كرداسة"،  "مذبحة  فى  آخرين 
اللواء  وقتل  والنهضة،  رابــعــة  اعتصامى 

من  عبداللطيف،  إبراهيم  محمود  هانى 
وشرع  عمداً،  كرداسة  شرطة  مركز  قوات 
فى قتل آخرين واستعمال القوة والعنف مع 
وذخيرة  أسلحة  وحيازة  الشرطة،  ضباط 
وأدوات  بيضاء  وأســلــحــة  تــرخــيــص،  دون 
وهذا  األشــخــاص،  على  لالعتداء 
عريضة  فى  جاء  لما  وفقاً 
ُوجهت  التى  االتهامات 

إليه وآخرين.
ــكــن هــذا  ــم ي لـ
األول  الــفــيــديــو 
ــى  ــ ــوانـ ــ ــإخـ ــ لـ
الــــــــهــــــــارب، 
بــــــــل لــــديــــه 
ــديـــد مــن  ــعـ الـ
ت  ها يو لفيد ا
الــتــحــريــضــيــة 
ــر،  ــصـ ــد مـ ــ ضــ
سبباً  ــان  كـ مــمــا 
العديد  تقديم  فى 
مـــــــن الـــــبـــــالغـــــات 
التحريض  بتهمة  ضــده  
والقتل  الــعــنــف  أعــمــال  عــلــى 
والخطف، ومن ضمن هذه البالغات بالغ 
بتهمة  اإلسكندرية ضده  نيابات  فى  مقدم 
التحريض على  القيام بأعمال قتل وتفخيخ 
ــهــداف أفــــراد وقــيــادات  ــارات، الســت ــيـ سـ

الشرطة والجيش.
اإلخوانى  فيديو  شاهد  من  كل  وطالب 
خائن الدولة المصرية بإدراج هذا اإلرهابى 
الدولي"  لـ"اإلنتربول  الحمراء"  بـ"النشرة 
للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، 

حرض إثيوبيا  على مصر

٨ معلومات عن اإلخوانى عالء 
اجلوكس الهارب إلى السويد

عالء الجوكس

أحمد الجدي

اإلعالمى  أكد   الثقيل،  العيار  من  مفاجأة  فى 
اإلخوانى معتز مطر وقف برنامجه "مع معتز" على 
قناة الشرق، ومنع ظهوره على شاشتها،وهو نفس 
ما حــدث مع اإلعــالمــى اإلخــوانــى اآلخــر محمد 

ناصر.
بدأ األمر مع  معتز مطر، الذى أعلن ظهوره فى 
آخر حلقاته على قناة الشرق وقال نصاً: "برنامجى 
مفتوحة  إجــازة  فى  اللحظة  تلك  من  القناة  على 
بالمرة، نرفع الحرج عن الجميع،  لم أكن أتمناها 
ونعلن أن البرنامج فى إجازة مفتوحة، ولم نتوقف 
إال مجبرين، وتركيا تحملت الكثير منذ 7 أعوام، 
بعد أن استقبلت الماليين منا، ورأيت أال أثقل على 
األشقاء فى تركيا، أو اإلخوة األشقاء فى الشرق".

واضاف معتز مطر فى حديثه قائالً: "عدنا بـ3 
نتحدث،  كنا  كما  األخيرة،  التطورات  بعد  حلقات 

فكان  الشكاوى،  وبــدأت  يحدث..  كان  ما  وكشفنا 
البرنامج..  أهــدافــهــم األســاســيــة وقــف هــذا  مــن 
وأنقرة تبحث عن حقوقها وحقوق شعبها، وتتعرض 
ــزاز، وعامة  ــت لــالبــتــزاز، ونــحــن أحــد أســبــاب االب
سأعود حين أكون قادراً على الصدح بالحق، أحيى 

جميع الزمالء فى القناة".
من  مقربة  مصادر  كشفت  متصل،  سياق  فى 
بعد  أنه ينوى الهروب من تركيا قريباً  معتز مطر 
على  به  مرحَّب  غير  بأنه  رسمياً  إبالغه  تم  أن 
أراضيها، ومرفوض تماماً ظهوره على اى قناة تبث 
من أرضها، بسبب استمرار تحريضه على الدولة 

المصرية.
ينوى  الــهــارب  فــإن اإلخــوانــى  للمصادر  ووفــقــاً 
الدولى  التنظيم  مقر  حيث  بريطانيا،  إلى  الهرب 
الحوار  أو  العربى  لقناة  ينضم  وقــد  للجماعة، 

اإلخــوانــى  بــقــيــادة  هــنــاك  ــإخــوان  ل المملوكتين 
الغامض عزام التميمي.

اإلخوانى  اإلعالمى  اآلخر،نشر   الجانب  على 
ــع بــفــضــائــيــة "مــكــمــلــيــن"  ــمــذي مــحــمــد نـــاصـــر، ال
اإلخوانية، التى تبث من تركيا، أعلن فيها هو اآلخر 
إيقاف برنامجه، حيث قال نصاً "جمهورى العزيز.. 
معنا فى  الشفافية معكم ومشاركتكم  تعودنا على 
كل كبيرة وصغيرة، واستمراراً لهذا المبدأ أوّد أن 
أعلمكم بأنى فى إجازة خالل شهر رمضان، آمالً 

فى العودة إليكم كما كنت دائماً".
أنه  ناصر  محمد  مــن  مقربة  مــصــادر  واكـــدت 
لندن، مثله مثل  الى  تركيا  هو اآلخر سيخرج من 
اإلعالمى اإلخوانى اآلخر معتز مطر، بتوصية من 
الخارجية التركية، التى أمرت قادة الجماعة بهذا، 
بسبب تحريض الثنائى المستمر على مصر، وعدم 

حديث  اى  بوقف  السابقة  بــالــقــرارات  التزامهم 
من  تبث  قناة  اى  من شاشات  عن مصر  سياسى 

تركيا.
وعلق ياسر فراويلة، الباحث فى شؤون اإلسالم 
على  المسلحة،  اإلرهابية  والتنظيمات  السياسى 
قائالً:  تركيا،  من  ناصر  ومحمد  معتز مطر  طرد 
لقد سقط رأس األفعى، وتحيا مصر، وتحيا وزارة 
خارجيتها. وتوقع فراويلة فى تصريحاته الخاصة 
تركيا،  من  قريباً  اإلخــوان  قادة  كل  النهار طرد  لـ 
تركيا  فى ظل سعى  الجماعة  قنوات  كل  وإغــالق 
لكسب ود مصر، االمر الذى أدركه قادة اإلخوان، 

وبدأوا يجهزون لهروبهم من تركيا.

تركيا لـ»مطر وناصر«: وجودكم غير مرغوب فيه آخرة اخليانة.. الطرد واإلهانة

محمد ناصرمعتز مطر

ياسر عمر

بمجلس  والموازنة  الخطة  لجنة  أكد ياسرعمر، وكيل 
المصرى،  لالقتصاد  اإليجابية  المؤشرات  على  النواب، 
 ،)19- )كوفيد  المستجد  كــورونــا  فيروس  جائحة  رغــم 
مشيراً إلى أن قرار تعويم الجنيه المصرى انقذ االقتصاد 

المصرى، السيما خالل الجائحة.
وقال عمر: إن االقتصاد المصرى بشهادة المؤسسات 
العالم،  دول  باقي  مثل  كورونا  بجائحة  يتأثر  لم  الدولية 
والتى  االقتصادى،  تأتي بفضل سياسات اإلصالح  والتي 
قالت عنها المؤسسات المالية الدولية إنها تجربة رائدة لم 
اإليجابية  المعدالت  ونتمنى استمرار هذه  وتدرَّس،  نرها 

في السنوات المقابلة.

وأشار عمر إلى خطورة الزيادة السكانية على التنمية 
االقتصادية، معتبراً أنها المعوق األكبر في مسيرة اإلصالح 
المالية  االقتصادي، كما وجه ياسر عمر الشكر لوزارتي 
والتخطيط على التزامهما، قدر اإلمكان، بتنفيذ توصيات 
المسئولية  قدر  كانا على  قائالً:  والموازنة،  الخطة  لجنة 
خالل الـ6 سنوات الماضية في تنفيذ المالحظات، وأقول: 

االصالح ال يحدث في يوم وليلة.
الدور  يمثل  الختامى  الحساب  مناقشة  إن  عمر  وقال 
موجها  الــنــواب،  لمجلس  بالنسبة  للرقابة  األول  الفعلى 
الطريق  ينير  لكونه  للمحاسبات،  المركزى  للجهاز  الشكر 

للمجلس لكشف جميع األخطاء ومحاولة عالجها.

وكيل خطة النواب: قرار تعومي اجلنيه أنقذ االقتصاد خالل جائحة كورونا



خالل  يــوم  ذات  مــطــروح  محافظة  استيقظت 
الشهور القليلة الماضية على أحداث مفجعة داخل 
واستعمال  تعذيب االطفال،  أيتام مطروح، من  دار 

القسوة، بما يعرِّض حياتهم للخطر. 
وبعد انتشار مقاطع فيديو على مواقع التواصل 
قامت  األطــفــال،  على  التعدى  توضح  االجتماعى 
الواقعة  بالتحقيق فى هذه  العامة بمطروح  النيابة 

التى شغلت الرأى العام.
فى المحافظة 

وانتهت التحقيقات الى إحالة القضية للمحاكمة 
فى 7 ابريل  الجاري.

 ولم تمض ايام على تلك الواقعة حتى تم تعيين 
أكثر  كانوا  ولكنهم  جــدد،  ومشرفين  للدار  مدير 
فى  األطفال  هــؤالء  الــذى وضع  الزمان  من  قسوة 

طريق أشخاص ال يعرفون عن الرحمة شيئا.
 من بين هؤالء المشرفين شخص، وضع الله فى 
قلبه الرحمة والرأفة بحال االطفال، وبرغم معرفته 
من  ضحية  وسيكون  لالضطهاد  سيتعرض  ــه  أن
تحرك  أنه  إال  والتجاوزات،  الفساد  ضحايا كشف 
عمله رصد  فترة  وخالل  عليه ضميره،  حتمه  بما 

انتهاكات جديدة فى حق اطفال الدار.  
يقول هذا المشرف، الذى يدعى أحمد اسماعيل 
ودار  سابقا،  جاسم  ال  ناصر  بدارالشيخ  معوض، 
االيتام بمطروح حاليا، إنه تقدم باستقالة مسببة، 
وايــذاء  الصارخة  االنتهاكات  على  منه  اعتراضا 
اطفال الملجأ جسديا ونفسيا، وذلك بعد ان تقدم 
بعدة بالغات تفصيلية لمعاناة االطفال داخل الدار 

ــى  ــ الـ
الجهات الحكومية. 

منذ  عمله  مهام  تولى  إنه  معوض  ويقول 
اربعة شهور كمشرف بدار ايتام ك7 مطروح، وذلك 
فى اعقاب ايقاف واستبعاد مدير الدار والمشرفين 
ايذاء  فى  تورطهم  لثبوت  العامة،  النيابة  قبل  من 
االطفال، واستعمال القسوة معهم وتعريض حياتهم 
للخطر، فى القضية رقم 3126لسنة 2021، جنح 
يمض  لم  القضية  تلك  ان  من  وبالرغم  مطروح، 
عبدالنبى،  فتحى  طارق  فإن   شهور،  سوى  عليها 
له،  المعاون  والمشرف  لــلــدار،  الجديد  المدير 
اطفال  ايـــذاء  على  عمال  منصور،  السيد  حسن 
الدار وضربهم بطرق وحشية، وأشد قسوة، فتقدم 
الى  تفصيلية  بشكوى  اسماعيل  احمد  المشرف 
الدكتورة نيفين قباج، وزيرة التضامن االجتماعى، 

شارحا فيها ما يعانيه االطفال، ومرفقا بالشكوى 
فيروى  أيــديــهــم،  بخط  االطــفــال  لبعض  شــكــاوى 
من  بخنقهم  يقوم  المدير  ــان  ب معاناته  أحــدهــم 
حسن  يقوم  بينما  بيديه،  ألعلى  وحملهم  رقابهم، 
السيد  بضربهم ضربات قاسية فى البطن، فضال 
واأللفاظ  المختلفة  بالشتائم  إهانتهم  تعمد  عن 
ضد  تجنيدهم  تم  إنــه  آخــر  طفل  ويقول  النابية، 
بعضهم البعض لنقل االخبار إليه، واال يتم حبسهم 

انفراديا لمدد تصل إلى 30 يوما. 
رقم 23194  تحمل  كما تضمنت شكوى سابقة 
قبل  مــن  الــطــفــل،  لنجدة   2021-3-13 بــتــاريــخ 

يد  على  يالقونه  مما  األطــفــال  إلنقاذ  المشرف، 
المستقيل  المشرف  قام  كما  والمعاون.   المدير 
الوزراء   مجلس  لرئاسة  رسمى  بالغ  بتقديم  أيضا 
وتقدم   .3701852 رقم  حملت  المضمون،  بنفس 
العام  النائب  لمكتب  عاجل  ببالغ  المشرف  ايضا 
حمل رقم 13297، وتضمنت الشكاوى تهديد مدير 
خالد  اللواء  بأن  الــدار  الطفال  التضامن  مديرية 
اشــرف  ــواء  ــل ال والسيد  مــطــروح  محافظ  شعيب 
ــدار  ــداء رأيـــه إلخـــالء ال مصطفى فــى انــتــظــار ابـ
وتسريح االطفال األيتام، وتحويل الدار الى مدينة 

جامعية.

مدير  مــن  ــى  األولـ ليست  الديكتاتورية  وهـــذه 
ذلـــك، وهــو علمه  مــن  اكــثــر  يــوجــد  بــل  التضامن، 
للحصول على أطفال  البديلة  اوراق األسر  بعرقلة 
لمن حرموا من اإلنجاب، ونظرا ألن األسر البديلة 
عند اختيار الطفل يكون فى سن صغيرة من شهر 
إلى شهرين، وموظفة تلقى الطلبات كان لهما رأى 
آخر، وهذا ما قالته المواطنة )ر . ع( التى قامت 
بتقديم طلب لكفالة طفل فى بيتها وقدمت جميع 
الموظفة  دور  حــان  وعندما  المطلوبة،  األوراق 
باالنتقال لمعاينة مكان إقامة األسرة البديلة وكتابة 

بعد  ليأتى  بالمستندات  وإرفاقه  المعاينة  محضر 
من  تقرر  التى  وهــى  األمنية،  الجهات  دور  ذلــك 
ال،  أم  تصلح  األســر  كانت  إذا  التحريات  خــالل 
لكن الموظفة كان لها رأى آخر، وهو عدم ذهابها 
موعد  فــى  الهاتف  على  ردهــا  وعــدم  عملها  إلــى 
المعاينة التى تقوم هى بتحديده، حتى فقدت االم، 
أن  بعد  الكفالة،  فكرة  عن  وعدلت  االمل،  البديلة 
تعمل  كانت  التى  الممرضات  إحــدى  مع  تواصلت 
الكثير  بكشف  وقامت  عليهم،  المعثور  قسم  فى 
آخر،   مكان  إلى  بنقلها  قاموا  لذلك  الفساد،  من 
إن  اسمها،  ذكــر  رفضت  التى  الممرضة،  وقالت 
بداية  لهم جميعا  بالنسبة  عليهم  المعثور  االطفال 
عبارة  وهم  وغيرهم  المشرفة،  إلى  الموظفة  من 
عن ثالث اطفال فقط فى القسم فإذا تم تسليمهم 
يتم  سوف  لذلك  السبوبة،  انتهت  بديلة  أسر  إلى 
عرقلة جميع اوراق األسر، مثلما حدث مع الطفل 
تامر الذى تقدم بأوراق كفالته 4 أسر بديلة، وهو 
عاما  العمر  من  يبلغ  هو  واليوم  ونص،  بعمر شهر 
ونص العام، ورغم موافقات الجهات األمنية لألسر 
على الكفالة، اال أنهم قاموا بالكفالة من محافظات 
أخرى لرغبتهم فى اطفال فى سن صغير ال يتعدى 

الشهرين.
متى  الى  نفسه:  يطرح  الذى  والسؤال  وأخيرا، 
سيستمر تكرار حوادث انتهاك األطفال فى بعض 

دور الرعاية؟ 

»النهار« تعايش يوميات الغالبة بني مطرقة الغالء وشقاء الصيام

محافظ املنوفية يبحث سبل التعاون مع رئيس اجلامعة ويفتتح معرض »أهال رمضان«

محافظ كفر الشيخ: توافر السلع الغذائية 
ومستلزمات رمضان بأسعار مخفضة

محافظ الفيوم يُسلّم مشروعات »رزق حالل« من 
مؤسسة »صناع احلياة« لألسر األولى بالرعاية
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كفر الشيخ- مي سليمان 

ــن، محافظ  ــدي ــورال أكـــد الــلــواء جــمــال ن
الغذائية  السلع  جميع  تــوافــر  الشيخ،  كفر 
بأسعار  المعظم  رمضان  شهر  ومستلزمات 
خالل  مــن  ــاألســواق،  ب للمواطنين  مخفضة 
بالمدن،  المنتشرة  والمعارض  البيع  منافذ 
بسهولة،  للمواطنين  وصولها  يضمن  بما 

وباألسعار المناسبة والجودة المالئمة.
مديرية  على  الشيخ  كفر  محافظ  وشــدد 
التموينية  الرقابة  أعمال  بتكثيف  التموين 
والتجارية على السلع كافة، والتأكد من انتظام 
العمل بالمخابز، وتعديل مواعيد تشغيلها بما 
يتناسب وشهر رمضان الكريم، ومتابعة وفرة 
البوتاجاز والسلع الهامة للمواطنين، والتأكد 
للمواصفات،  ومطابقتها  صالحيتها  مــن 
التام  االلتزام  والتأكد من  ومتابعة أسعارها، 
المنظمة  التموينية  ــرارات  ــق وال بالقوانين 
لذلك، واتخاذ جميع اإلجراءات القانونية في 

حالة المخالفة.
وطالب محافظ كفر الشيخ مديرية التموين 
بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطري 
المرافق  والصحة ومفتشي األغذية وشرطة 
ورؤساء األحياء لعمل حمالت مشتركة ليلية 
من  للتأكد  والمخابز،  األسواق  على  ونهارية 
العامة  الصحة  على  حفاظاً  السلع  جــودة 
تواصل  ضـــرورة  على  مــشــدداً  للمواطنين، 
أعمال المتابعة والرقابة على محال الجـزارة، 
وثال جات حفظ اللحوم والدواجن واأل سماك، 
المختلفة، وتفعيل  المصنعات  إنتاج  ومصانع 
المستهلك من  التجارية لحماية  الرقابة  دور 
أساليب التالعب والغش التجاري واالحتكار.
فتح  تــم  ــه  أن الشيخ  كفر  محافظ  وأكـــد 
معارض  و4   بالعاصمة،  الرئيسي  المعرض 

معارض  فتح  وجار  المحافظة،  بمدن  أخرى 
أخرى في كل مراكز ومدن المحافظة، لتوفير 
كل السلع الغذائية واللحوم وياميش رمضان، 
المنطقة  مــع  التنسيق  تــم  ــه  أن إلــى  مشيراً 
لتوفير  متنقال  منفذاً   11 لتوفير  الشمالية 
المحافظة،  وقـــرى  بــمــدن  الغذائية  السلع 
بجانب إقامتها لـ4 معارض بمدن المحافظة 
وجه  كما  واللحوم،  الغذائية  السلع  لتوفير 
لبيع  ومــعــارض  منافذ  بفتح  الــمــدن  رؤســـاء 

السلع الغذائية بأسعار مخفضة.
وقال محافظ كفر الشيخ إنه وجه باستمرار 
بالمحافظة  الرئيسية  العمليات  غرفة  عمل 
التموين  بمديرية  المركزية  العمليات  وغرفة 
يوميا، إلى جانب إنشاء غرف عمليات فرعية 
لتلقي  والــمــدن،  بالمراكز  التموين  بـــإدارات 
فوراً،  حلها  على  والعمل  المواطنين  شكاوى 
استراتيجي  بشكل  يومين  حصة  توفير  وتم 
في كل مخابز المحافظة، باإلضافة للحصة 
التي تصرف للمخابز، وتوفير دقيق  اليومية 
حصة  بــخــالف  بالمطاحن  أيـــام  ـــ3  ل يكفي 
القمح، لتلبية احتياجات المواطنين في شهر 

رمضان.
وأكد  المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة 
تقوم،  المديرية  أن  بالمحافظة،  التموين 
المنافذ  جميع  بمتابعة  الساعة،  مــدار  على 
التي تقوم بتوزيع السلع والخضروات، بداية 
والنوعية،  المطروحة،  الكميات  مناسبة  من 
ومطابقة  الــصــالحــيــة،  ومـــدى  ومــصــدرهــا، 
المواصفات، وااللتزام بالبيع باألسعار المعلن 

عنها، ومراقبة توزيعها للمواطنين.

الفيوم،  محافظ  األنــصــاري،  أحمد  الدكتور  قام 
بتسليم 20 مشروعاً )تروسيكل( من مشروعات "رزق 
لألسر  الحياة"  "صناع  مؤسسة  من  مقدمة  حــالل"، 
الصديق،  ويوسف  أبشواي  بمركزي  بالرعاية  األولى 
وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ. 
وكيل  زكى،  أحمد  إيمان  األستاذة  التوزيع  وشهد 
عبدالرحمن  والــلــواء  االجتماعي،  التضامن  وزارة 
والمهندس  والــريــاضــة،  الشباب  وزارة  وكيل  شلش 
صناع  مؤسسة  إدارة  مجلس  رئــيــس  حسن  أحــمــد 
بالمؤسسة،  المتطوعين  من  وعددا  بالفيوم،  الحياة 

والمستحقين.
الرسمي  المتحدث  التوني،  محمد  الدكتور  وقال 
السنوي  الــحــفــل  فــعــالــيــات  إن  الــفــيــوم:  لمحافظة 
بــدأت  حـــالل"  "رزق  مــشــروعــات  لتسليم  الــخــامــس 
عن  تسجيلي  لفيلم  عــرض  ثــم  الــوطــنــي،  بــالــســالم 

الحياة على أرض محافظة  إنجازات مؤسسة صناع 
الناجحة  المستفيدين تجربته  الفيوم، كما قدم أحد 
المقدمة من  المشروعات الصغيرة  العمل بأحد  فى 

خالل المؤسسة.
في بداية كلمته، قدم محافظ الفيوم خالص تهانيه 
القلبية للجميع بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، 
داعياً الله -عزوجل- أن يعود على مصر وعلى إهالى 
محافظة الفيوم بالخير واليمن والبركات، كما أعرب 
عن تقديره لجهود وكيل وزارة التضامن االجتماعي، 
توجيه  في  الخير،  صناع  مؤسسة  على  والقائمين 
اإلمكانات المتاحة بالمؤسسة، لرفع العبء عن كاهل 
مشروعات  توفير  في  والمساهمة  الــقــادريــن،  غير 

صغيرة لهم، تعينهم على متطلبات المعيشة.
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عمال التراحيل: شغالني باليومية وحياتنا مرهونة بصحتنا
مئات العمال فى انتظار مقاول األنفار.. ويحملون الهمَّ قبل حمل األثقال

قدسية  األشهر  أكثر  من  رمضان  شهر  يعد 
لذا  الكريم،  القرآن  نزل  ففيه  المسلمين،  عند 
ُسمي بـ"شهر القرآن"، وُفرض فيه الصيام، الركن 
الرابع من أركان اإلسالم، وفيه ليلة القدر خير 

من ألف ليلة.
أهم  التالي  التقرير  في  "النهار"  تستعرض 
الشهر  خــالل  الدقهلية  محافظة  اســتــعــدادات 

الكريم، وأهم مظاهر االحتفال به.
رغم اختالف العادات، فإن فانوس رمضان ال 
يتغير، على الرغم من تغير شكله مئات المرات.

قال محمد عبدالواحد: توارثت مهنة صناعة 
الفوانيس النحاس عن أبي، فقد تصدر الفانوس 
المميز،  الــعــربــي  بشكله  )الـــصـــاج(،  الصفيح 
من  أمثاله  على  متغلباً  الــعــام  هــذا  المبيعات 
األشكال واألنواع األخرى، فيما تنافس أصحاب  
المحالت والمتاجر في وضع الفانوس بأشكاله 

المختلفة.
والمساجد  والــمــنــازل  الــشــوارع  تزينت  وقــد 
الهالل  منها  المختلفة،   بألوانها  النور،  بأفرع 

والفوانيس.
  كما انتشرت الفوانيس الصفيح بأكبر شادر 
لها بميدان الهابي الند بالمنصورة، والذى يتراوح 
سعر الفانوس فيه بين 45 جنيهاً  و180 جنيهاً. 
الفوانيس  شــراء  على  األقــبــاط  حــرص  كما 
والبهجة  الفرحة  للمسلمين  مشاركة  ألوالدهــم، 

بالشهر الكريم. 
والمكسرات  الياميش  أســـواق  شهدت  كما 
بالدقهلية إقباال كبيرا من المواطنين، في منطقة 
بالمنصورة،  الجملة  وتجار  والطميهي  العباسى 

نظرا النخفاض األسعار.
في  وقراها  المحافظة  مراكز  تنافست  فيما 

قرية  أهالي  فقد ضرب  رمضان،  شنط  تجهيز 
»ميت الكرماء«، مركز طلخا بمحافظة الدقهلية، 
المحتاجين،  ومساعدة  العطاء  في  األمثلة  أروع 
واستطاعوا أن يجمعوا أكثر من 600 ألف جنيه 
لعمل حوالي 1500 شنطة رمضان لتوزيعها على 
المنتظمة،  غير  والعمالة  والمطلقات  األرامــل 
كــورونــا  جائحة  العمل  عــن  أقعدتهم  ــن  ــذي وال
المستجد.  وتمت  تعبئة "كرتونة رمضان" بتكلفة 
بعدد  جنيه،  مليون   18 على  يزيد  بما  اجمالية 
لتوزيعها  غمر،  ميت  بمدينة  كرتونة  ألف   138

على األسر المستحقة 
التموين  وزارة  وكيل  دايــرة  السيد  كما صرح 
للسلع  معرضاً   19 تجهيز  تــم  بأنه  بالدقهلية 
الصالة  أمام  سيكون  أحدها  الرئيسية  الغذائية 

تجهيز  تــم  كما  الــمــنــصــورة،  بــاســتــاد  المغطاة 
سيارات لبيع السلع تجوب القرى لتوصيل السلع 

للمواطنين.
محافظ  مختار،  أيمن  الدكتور  أوضــح   وقد 
قائد  بين  الكامل  التنسيق  تــم  ــه  ان الدقهلية، 
الدفاع  قــوات  وقائد  الميداني  الثاني  الجيش 
القوات  مــبــادرة  بتدشين  والعسكري  الشعبي 
بمناسبة حلول  الغذائية  السلع  لتوزيع  المسلحة 
شهر رمضان المعظم على القرى االكثر احتياجا 
واألسر األولى بالرعاية بنطاق المحافظة، تحت 
ميكانيكي،  مشاة  السابعة  الفرقة  قائد  إشراف 

وبحضور المستشار العسكري للمحافظة .
الدقهلية  محافظة  بــيــن  التنسيق  ــم  ت كــمــا 
أعمال  في   للبدء  االجتماعى،  التضامن  ووزارة 

تعبئة "كرتونة رمضان"، المتضمنة مواد غذائية 
اجمالية  بتكلفة  رمــضــان  ويــامــيــش  وتموينية 
من  وذلــك  كرتونة،   138000 لعدد   18686750
مصنع االهرام بميت غمر،  بعدد 12000، وذلك 
وزارة  وكيل  عبدالعزيز  وائــل  الدكتور  بحضور 
التضامن االجتماعي بالدقهلية، والدكتورمحسن 
المقاول، المدير اإلقليمي لمؤسسة مصر الخير، 
األسر  على  توزيعها  عمليات  الفور  على  لتبدأ 
المستحقة بنطاق المحافظة من خالل اإلدارات 
مستوى  على  االهلية  والجمعيات  االجتماعية 

المحافظة.

ليمون محافظ  أبو  إبراهيم  اللواء  اليوم،  قام 
المنوفية، بزيارة لمقر جامعة المنوفية، وكان في 
الجامعة  رئيس  مبارك  عادل  الدكتور  استقباله 
ونوابه، للوقوف على آخر المستجدات ومناقشة 
التعاون في تنفيذ مشروعات مبادرة حياة  سبل 
اللقاء  تناول  كما  التصالح.  قانون  وكــذا  كريمة 
بحث سبل التعاون بين المحافظة والجامعة في 
الجديدة  البنائية  االشتراطات  منظومة  تنفيذ 
بالنفع  يعود  بما  تطبيقها  من  االستفادة  وكيفية 
العام علي المواطنين، واستعراض دور الجامعة 
في تطبيق المنظومة والتكاتف بما يساعد علي 
محافظ  وأشار  الجديدة.  البناء  منظومة  إنجاح 
دورا  لها  سيكون  الجامعات  أن  إلــى  المنوفية 

البنائية  االشتراطات  منظومة  تطبيق  في  كبيرا 
الجديدة وذلك من خالل الوحدات الخاصة بها. 
الجامعة  رئيس  مع  الكامل  التنسيق  إلى  ولفت 

ــإصــدار تراخيص  ب الــخــاصــة  فــي اإلجـــــراءات 
البناء بهدف دعم جهود الدولة في ضبط النمو 
العمراني والتصدي لظاهرة العشوائيات. وعلى 

التهنئة  المنوفية  محافظ  قــدم  الــزيــارة  هامش 
لقيادات جامعة المنوفية وأعضاء هيئة التدريس 
والطلبة والطالبات بمناسبة حلول شهر رمضان 
واليمن  بالخير  الجميع  علي  الله  أعــاده  الكريم 
يحفظ  وأن  التوفيق  دوام  لهم  وتمنى  والبركات. 
من  بمزيد  عليها  وينعم  الغالية  مصرنا  الــلــه 
األمن واالستقرار تحت القيادة الرشيدة لفخامة 
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

سعادته  عن  المنوفية  جامعة  رئيس  وأعــرب 
بين  التعاون  استمرار  علي  مؤكدا  الزيارة،  بتلك 
الجامعة والمحافظة لتنفيذ ودعم خطط التنمية 
بمستوى  لالرتقاء  الخدمية  القطاعات  بكافة 

الخدمات المقدمة ألهالي المحافظة.

الدقهلية.. رواج بشوادر بيع الفوانيس.. والتموين تنشر معارض »أهاًل رمضان« باملراكز والقرى

كتب عليهم الشقاء في الجسد، ولم يكتب على 
قلوبهم العناء، بل هم راضون كل الرضا بما قسمه 
الله، حظ قليل من التعليم يصل إلى الصفر عند 
تكون  بأنها  راضية  وزوجة  وبيت بسيط  بعضهم، 
الحياة  شقاء  على  تساعده  يومية،  عامل  زوجــة 
التي  الزمن  قسوة  معه  وتتحمل  الدنيا،  ومعاناة 

نحتت على جباههم معالمها. 
عقب  يوم  كل  يخرجون  التراحيل،  عمال  هم 
ــؤدون واجـــب الــلــه الــيــومــي، ثم  صــالة الفجر، يـ
عشية  من  المتبقي  الطعام  من  القليل  يتناولون 
ورزقهم  يومهم،  قوت  على  سعيا  السابق،  اليوم 
وما  رزقهم  السماء  في  بــأن  واثقين  الله،  على 
يوعدون، وكل الثقة في وعد الله، فورب السماء 

واألرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون .
)دراجـــة  "مــوتــوســيــكــل"  أو  نقل  نصف  عــربــة 
نارية( متهالكة تنقلهم من بيوتهم إلى مقر انتظار 
وهي  مدينة طنطا،  في  القنطرة  ويسمى  رزقهم، 
األرصــفــة  على  ينتشرون  الــجــمــهــوريــة،  مــيــدان 
كانتشار العصافير فوق أغصان الشجر، عيونهم 
بسيارته،  أو  قدميه  على  مار  كل  باهتمام  ترقب 
ربما يكون مقاول أنفار، أو عمل يحتاج لمهامهم 
الشاقة في الرفع والنقل والتكسير وحمل الثقال 

من المخلفات.
األزمة الحقيقية هي مع بدايات الشهر الكريم، 
ما  عــام،  بشكل  والمقاوالت  األعمال  تقل  حيث 
عندهم  فالشغل  راضــيــن،  غير  حزانى  يجعلهم 

وشقاء  جــوع  الشغل  وعــدم  ورزق،  ــرح  وف محبة 
نفسي وديون.

 األعمال الشاقة ال يقدر عليها غيرهم 
العمال  بــأحــد  جولتها  خــالل  الــنــهــار  التقت 
ويدعى محمود عادل السعيد، 40 سنة، من قرى 
مركز طنطا، وأهمها نقل الخرصانات المسلحة، 
وتكسير األعمدة واألسقف والمباني ونقل األمور 
الثقيلة من الرمل والزلط واألسمنت، مؤكدا أنها 

أعمال شاقة، ال يقدر عليها سواهم.
رصيف  عــلــى  يجلسون  إنــهــم  مــحــمــود  ــال  وقـ
القنطرة منذ عشرين عاما، هذه مهنتهم، ينتظرون 
مقاوال أو صاحب شركة أو صاحب عقار أو اي 
مواطن يحتاج لطبيعة عملهم، ويأتي إليهم يوميا 

رزقهم.
 طالب يحاول الحصول علي لقمة عيش 

بالحالل 
قائال:  جامعي،  طالب  جامع،  محمد  واضاف 
إنها مهنة والدي، عليه رحمات الله، وحينما توفي 
أردت أن أعوض أسرتي مكانه، وكل يوم ال يكون 
الرصيف،  على  العمالة  أشــارك  محاضرات  فيه 

والرزق بييجي والحمد لله. 
أي  معايا  بتفرق  قال: مش  عمله  طبيعة  وعن 
شغل: مناول محار أو مناول مبلط أو مناول بناء 
واألسمنت،  الطوب  نقل  بمعنى  الشغل،  تعتيق  أو 

وأهو كله بيرزق.
 وللنساء كلمة على قنطرة العمال 

دور  للمرأة  بل  العمال،  على  األمر  يقتصر  لم 
ال  التي  الشاقة  الحيوية  األعــمــال  وبعض  هــام، 
هانم  بالسيدة  التقينا  حيث  هــي،  إال  بها  يقوم 
سعيد ترتدي زي العمال، ومعها جردل وكوريك، 
أكل  قالت: مستنية  الجلوس  وبسؤالها عن سبب 
عيشي يا بيه، هو انت ممكن تشتغلي مع الرجالة 

دي؟
طبعا في شغل الزم نكون فيه.

 زي إيه يا حاجة؟ 
المونة،  تخمير  عشان  للعمال  المياه  بننقل 
ونشيل بالقصعة، وننقل الرمل واألسمنت للبيوت 
ولنا  عليها،  قادرين  مش  أصحابها  اللي  العالية 

شغل واكل عيش. 
ليه يا حاجة؟

بالحالل،  أربيهم  عشان عندي 5 عيال عايزة 
واصرف عليهم من عرقي ومش القية شغل غير 

ده 
"النهار" تهدي ملف العمالة اليومية على قناطر 
ورجال  واالثرياء  الرحيمة  القلوب  لذوي  المدن، 
األعمال، ونؤكد أن هؤالء أولى الناس بالصدقات، 
بالعمل  ويفرحون  إلحافا،  الناس  يسألون  ال  فهم 

ويكرهون البطالة.

الفيوم- حمادة جعفر  N

مطروح-  رباب  حجر 

خالد شعيبنيفين القباج
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100 يوم على افتتاح »العاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمة اإلدارية« مدينة األهداف السبعة
ملاذا عاصمة جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديدة ملصر ؟

كل  إليها  لجأت  عالمية  فكرة  اإلداريـــة  العاصمة 
بحاجة  نفسها  ووجدت  شرايينها  ضاقت  التى  الدول 
لرئة  بحاجة  عاصمة  ثمة  تكن  ولم  جديدة..  لرئة 
اإلداريــة  العاصمة  فكرة  فولدت  كالقاهرة،  جديدة 
المصرى  االقتصاد  وتنمية  دعم  مؤتمر  فى  المصرية 
القاهرة  إقليم  بين  تقع  عاصمة   .2015 مارس   13 يوم 
الطريق  من  بالقرب  السويس  قناة  وإقليم  الكبرى 

تكون  السويس،  القاهرة  وطريق  اإلقليمى  الدائرى 
وكذلك  الرئيسية،  والوزارات  والرئاسة  للبرلمان  مقًرا 
دولى،  ومطار  رئيسى  متنزه  وبها  األجنبية،  السفارات 
لـ  وتتسع  فدان   ألف   170 إجمالية  مساحة  على  تقام 

6.5 مليون نسمة، وتوفر 2 مليون فرصة عمل.
قومى  مشروع  الجديدة  اإلدارية  العاصمة  ومشروع 
مصر،  مستقبل  ليشكل  الرمال  رحم  من  خرج  عمالق 

الفتاح  عبد  الرئيس  إنــجــازات  سجل  إلــى  ويــضــاف 
الجديدة،  مصر  لبناء  جاهًدا  يسعى  الذى  السيسى، 
الــوادى  من  ويخرجها  جديدة  مرحلة  إلــى  وينقلها 
الضيق إلى واٍد جديد يضم الوزارات والمقار الحكومية 

والبرلمانية.
مدينة األهداف السبعة، كما تم تخطيطها، مدينة 
وأعمال  مــال  ومدينة  وللمشاة  ومستدامة  خضراء 

هكذا  الحديثة،  االتصاالت  أنظمة  على  قائمة  ومرافقها  ذكية،  عاصمة 
والتي تحتوي على  الرقمية،  نافذة مصر  الجديدة،  العاصمة اإلدارية  ُعرفت 
من  أولــى  وجامعة  المعرفة،  مدينة  مثل  بها،  الهامة  المشروعات  من  عدد 
وتكنولوجيا  االتصاالت  في  متخصصة  األوسط،  والشرق  أفريقيا  في  نوعها 

المعلومات، ومركزي أبحاث متخصصين في نفس المجال.
وقد تم اختيار العاصمة اإلدارية الجديدة، لتكون العاصمة العربية الرقمية، 
خاصة أنها تحتضن جهود تحقيق التحول الرقمي، وتنمية المهارات والقدرات 
الرقمية، وتحفيز اإلبداع الرقمى فى بيئة ذكية، متكاملة، ومتجانسة، ونظام 
أهداف  لخدمة  المصلحة،  كل أصحاب  بين  راسخة  إيكولوجى يضم شراكة 
التنمية المستدامة وخدمة المشروع الوطنى األكبر مصر الرقمية... ونرصد 

فيما يلي أبرز األوجه الرقمية في العاصمة اإلدارية
إستراتيجية الدولة للتحول الرقمي

ملف  الدولة،  إستراتيجية  تنفيذ  فى  قوًيا  دورًا  المصرية  الحكومة  لعبت 
التحول الرقمى، وأصبحت العاصمة اإلدارية الجديدة خير شاهد على انطالق 
التحول الرقمى كمدينة ذكية، دون أية معامالت ورقية، حيث تم تنفيذ مشروع 
فى  نوعية  نقلة  لتحقيق  الجديدة،  ــة  اإلداري العاصمة  إلى  الحكومة  انتقال 
األداء الحكومى، لتصبح حكومة رقمية تشاركية ال ورقية، وستكون الحكومة 
التشاركية سيدة الموقف فى جميع التعامالت فى العاصمة اإلدارية ولن يكون 
المواطن فى حاجة للتوجه للعاصمة إلجراء خدمة حكومية ويمكنه أداؤها من 
خالل منصة مصر الرقمية من خالل منافذ الخدمة التابعة للوزارة بمحافظته.

الحكومة الرقمية وتعزيز قدرات موظفي الدولة
عززت الحكومة المصرية القدرات الرقمية لموظفيها، المقرر انتقالهم إلى  
العاصمة اإلدارية الجديدة، عبر تزويدهم ببرامج معرفية ومهارية، تمكنهم من 
إذ إن هذه الخطوة  العصر.  تواكب مستجدات  أداء أعمالهم بكفاءة وفاعلية 
تأتي في إطار دعم الشفافية، واختصار اإلجــراءات التي يقوم بها المواطن 

داخل المؤسسات.
وتتبنى مصر خططاً عمرانية كبيرة يجري تنفيذها في العاصمة الجديدة، 
الحكومة  فيما تخطط  القاهرة.  تقريباً شرق  كيلومتراً  بعد 75  الواقعة على 
لنقل وزاراتها وموظفيها إلى العاصمة الجديدة، وبدء عملهم العام الحالي، في 

وقت ال يزال فيه المستثمرون يشرعون في بناء أحياء سكنية.
مجمع الوثائق المؤمنة والذكية

يعد أكبر ُمجمع من نوعه في أفريقيا والشرق األوسط، الذي يشمل نطاقا 
ويعتبر مشروعا  مربع،  متر  ألف   570 على مساحة  يمتد  واعــدا،  تكنولوجيا 
واإلصدارات  والُمحررات  الوثائق،  كافة  وإصدار  لتصنيع  متكامال  تكنولوجيا 
كما  الورقية،  العمالت  لطباعة  الالزمة  البنكنوت  وأوراق  والذكية،  المؤمنة 

يعتبر.
نقلة في جهود الرقمنة والحوكمة، ويسهم بشكل كبير في مكافحة التزوير 
والفساد، حيث أن المجمع يقضي على تزوير الشهادات العلمية ووقف التعدي 
على أراضي الدولة، ويمنع التهرب من االلتزامات المالية الدستورية، وتقترب 
تكلفة هذا المجمع من المليار دوالر، ويعد أحد أدوات الدولة فى دعم التحول 
شكل  في  بتغيير  المواطن  إلحساس  ليؤدى  ومؤمن،  مميكن  بشكل  الرقمى 
الحوكمة والعمل  تنفيذ  المشروع على  الخدمات بشكل عام وميسر، ويعمل  
بشكل إلكترونى، ليوفر لكل قطاعات الدولة إحصاءات، وتطبيقات، وتقارير 

مناسبة لمتخذى القرار، دون أي هامش خطأ.
إلصدار  ومصانع  المؤمن  للورق  العالم  فى  مصنع  أكبر  المشروع  ويضم 
بطاقات الهوية وجوازات السفر والبنكنوت بداية من تصنيع المواد الخام لها، 
الموحدة، فضالً عن  الذكية، وكروت الخدمات  البطاقات  فضالً عن تصنيع 
ومبنى  المؤمنة،  والطباعة  والهولوجرام  البالستيكية  المنتجات  تصنيع  مبنى 

معالجة البيانات، وخزانات ومخازن، ومبنى مصنع السليلوز.
مدينة المعرفة

والتدريب  التكنولوجي،  واالبتكار  للبحوث  مراكز  المعرفة  مدينة  تضم 
للشركات  مقرات  إلــى  إضافة  المتقدمة،  التكنولوجيات  فى  المتخصص 
العالمية والمحلية والشركات الناشئة العاملة فى مجال االتصاالت وتكنولوجيا 
نقاطا مضيئة  تمثل  واعدة  المعرفة مشروعات  كما تضم مدينة  المعلومات، 
نحو بناء مصر الرقمية؛ فالهدف من مدينة المعرفة أنه سيتم من خاللها بناء 
قاعدة عريضة من الخبرات والكفاءات فى كل مجاالت االتصاالت وتكنولوجيا 

المعلومات.
وتشمل المرحلة األولى فى مدينة المعرفة 4 مباٍن، وهي: مبنى جامعة مصر 
المعلوماتية، والتى يجرى إنشاؤها بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث 
العلمى، وتعد أول جامعة فى الشرق األوسط وأفريقيا متخصصة فى علوم 
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك مبنى للتدريب، والذى يضم فرعا 
التابعين  المعلومات  تكنولوجيا  ومعهد  لالتصاالت،  القومى  المعهد  من  لكل 

لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، بهدف توفير التدريب المتخصص 
للشباب فى مجاالت التكنولوجيا المتقدمة. كما تضم المرحلة األولى لمدينة 
مبنى  وكذلك  المساعدة،  التكنولوجيا  فى  والتطوير  للبحوث  مبنى  المعرفة؛ 

لالبتكار والبحوث التطبيقية.
الربط بين مركز البيانات

الخاص  البيانات  مركز  بين  للربط  مسارا  اإلداريــة  العاصمة  تضم  كما 
بالحكومة والحى الحكومي، وتجرى األعمال اإلنشائية للمقر الجديد لمبنى 
العراقة  شعار  يحمل  والــذى  الجديدة،  ــة  اإلداري بالعاصمة  المصرى  البريد 
والتطور؛ ومبنى وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات فى الحى الحكومي، 
المصرى  البريد  تابع  بطاقات  إلصــدار  مركزا  المعرفة  مدينة  أيضا  وتضم 
الجديد، والذى يعد أحدث مركز إلصدار بطاقات الدفع اإللكترونية بجميع 

أنواعها فى مصر.
مركز البريد المصري

المطابع  أهــم  مــن  يعد  الـــذى  الــمــصــرى،  للبريد  مــركــز  أحـــدث  وكــذلــك 
المستخدمة  التأمين  برامج  وأقــوى  أحــدث  على  يعتمد  حيث  المتخصصة، 
القيمة مثل »الطوابع والشيكات، باإلضافة إلى أحدث  فى المطبوعات ذات 
منظومة برمجيات للتحكم الكامل بإدارة المطابع. واستعدادا لنقل الخدمات 
الحكومية بكاملها للعاصمة اإلدارية الجديدة يتم تنفيذ مشروعات فى إطار 
بناء مصر الرقمية إلتاحة الخدمات الحكومية الرقمية للمواطنين، من خالل 
5 منافذ، وهى منصة مصر الرقمية، وتطبيق على الهاتف المحمول، ومراكز 

االتصال، ومكاتب البريد، ومراكز خدمة المواطنين.
منصة مصر الرقمية

كما تم التشغيل التجريبى لمنصة مصر الرقمية على مستوى الجمهورية فى 
يوليو الماضى، من خالل إتاحة 34 خدمة حكومية رقمية ضمن حزم خدمات 
التموين والتوثيق والمحاكم، ورخصتى ومركباتي، مع إتاحة الخدمات تباعا، 
للمواطنين طرقا مختلفة  المنصة  وتتيح  إلى 550 خدمة فى 2023،  وصوال 
لسداد رسوم الخدمات عبر وسائل الدفع اإللكترونى، والتى تشمل بطاقات 

االئتمان، وشركات التحصيل اإللكترونى، ومحافظ المحمول.
وبلغ عدد المسجلين على منصة مصر الرقمية نحو 544365 مواطنا، وتم 
و372135  توكيال،   45750 تشمل  طلبا؛   471952 تقديم  المنصة  من خالل 

معاملة تموين، و44859 معاملة رخص مركبات وقيادة.

طفرة معمارية تنافس على تنفيذه نحو 18 شركة، كونه 
والسفارات، ومبنى  الــوزارات  أهم  الذي يضم مباني  الحي 
الرئاسة، والبرلمان، هو الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة. 
من  الشرقي  الجانب  منتصف  في  الحكومي  الحي  ويقع 
العاصمة، على مساحة 550 فدانا، أي ما يعادل 4.8 مليون 
متر مربع. ويتكون الحي الحكومي من 36 مبنى، 34 منها 

للوزارات، ومبنى خاص بالبرلمان، وآخر لرئاسة الوزراء.

ــذي  وال افتتاحها،  مــوعــد  اقــتــراب  مــع 
حدده الرئيس في النصف الثاني من العام 
الجاري، بعد ما يقرب من 4 سنوات عمل، 
الجديدة  اإلدارية  العاصمة  أصبحت  كيف 

اآلن؟
يتم  الجديدة  اإلداريــة  العاصمة  داخــل 
العمرانية  مــشــروعــات  مــن  عـــدد  تنفيذ 
في مختلف  العمالقة  والخدمية  والتنموية 
ومؤسسات  أجــهــزة  تنفذها  الــمــجــاالت، 

الدولة المختلفة.
ــي هـــذا الــتــقــريــر حجم  ونــســتــعــرض ف
اإلنــجــاز الـــذي وصــلــت إلــيــه مــشــروعــات 
العاصمة اإلدارية، والتي جاءت على النحو 

التالي:
اإلداريــة  العاصمة  مشروع  تنفيذ  يتم 
الجديدة، لتكون إحدى مدن الجيل الرابع، 
مليار   800 المشروع  تكلفة  تتخطى  حيث 
المدينة  تــقــدم  أن  الــمــقــرر  ومـــن  جــنــيــه، 
أن جميع  إلكترونية، كما  خدمات حكومية 
مراقبة،  كاميرات  بشبكة  ُمغطاة  شوارعها 
وإعـــادة  وفــصــل  لجمع  جــديــدة  ومنظومة 

عالمية،  مــرور  ومنظومة  القمامة،  تدوير 
تغطى  عالمية  معلومات  شبكة  بجانب 

المدينة بالكامل.
بالبرج  تنفيذ 60 طابقا  االنتهاء من  تم 
بــرج فــى أفريقيا  األيــقــونــي، وهــو أعــلــى 
يقرب من 87  بارتفاع نحو 400 متر، وما 
والتي  المركزية،  األعمال  بمنطقة  طابقا، 
متنوعة،  باستخدامات  بــرجــاً   20 تضم 
 3 بنحو  المشروع  هذا  استثمارات  وتقدر 
مليارات دوالر. وصلت نسبة تنفيذ األعمال 
الحدائق  بمشروع  الـــ3  القطاعات  بأحد 
حديقة  أكبر  تعد  والتي  ـــ%33،  ل المركزية 
أكبر  وثاني  األوســط،  الشرق  في  مركزية 
طولها  ويبلغ  العالم،  مستوى  على  حديقة 
أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان، 

وستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية.
ــاز فـــي الــحــي  ــجــ ــ ــة اإلن ــلـــت نــســب وصـ
االنتهاء  تم  حيث  ـــ%91،  ل الثالث  السكني 
ــال  واألعــم الــمــعــمــاريــة  التشطيبات  ــن  م
المجاورتين  لمباني  الكهروميكانيكية 
أعمال  من  االنتهاء  وجاٍر  والثامنة،  األولى 

تنسيق الموقع العام.
الرئيسية  المياه  خطوط  توصيل  وتــم 
شبكة  مــن  واالنــتــهــاء  ــوزارات،  ــ الـ لمنطقة 
تم  كما  المطر،  وصرف  الصحي  الصرف 
ربط  مــع  الكهرباء،  شبكات  مــن  االنتهاء 
إطــالق  وتــم  بــالــمــوزعــات،  المباني  جميع 

التيار التجريبي بالموزعات.
ــمــشــروعــات في  ومـــن ضــمــن أبــــرز ال
الكهربائي"،  "القطار  ــة  اإلداريـ العاصمة 
الذي سيربط بين مدينتي السالم والعاشر 
اإلداريـــة  بالعاصمة  ــروراً  ــ م رمــضــان  مــن 
 101 ــى  إل طــولــه  يصل  بمسار  الــجــديــدة، 
 16 بإجمالي  مراحل،   4 على  مقسمة  كم، 

محطة، ووصلت نسبة تنفيذ لـ%79.
كما تم االقتراب من االنتهاء من تنفيذ 
 10 يضم  والذي  بالكامل،  الحكومي  الحي 
مجمعات وزارية، بإجمالي 34 مبنى وزاريا، 
الستيعاب نحو 51.5 ألف موظف، بجانب 
مبنى رئاسة مجلس الوزراء، ومبنى مجلس 
 430 تبلغ  إجمالية  مساحة  على  الــنــواب، 

فدانا.

العاصمة اإلدارية نافذة مصر الرقمية وحاضنة جلهود التحول الرقمي

يضم الرئاسة والوزارات والبرملان.. نظرة 
على احلى احلكومى بالعاصمة اجلديدة

قبل 100 يوم من افتتاحها.. كيف أصبحت العاصمة اجلديدة

مدينة املعرفة.. تضم  مراكز للبحوث واالبتكار التكنولوجي.. ومجمع الوثائق املؤمَّنة والذكية األكبر فى 
الشرق األوسط.. ومركز البريد املصري يعتمد على أحدث برامج التأمني املستخدمة فى املطبوعات 
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100 يوم على افتتاح »العاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمة اإلدارية« مدينة األهداف السبعة
ملاذا عاصمة جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديدة ملصر ؟

وسكن وحياة تحول القاهرة إلى مركز سياسى وثقافى 
إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  فى  رائد  واقتصادى 
األنشطة  تدعمها  مزدهرة  اقتصادية  بيئة  خالل  من 
المستدامة  التنمية  وتحقيق  المتنوعة  االقتصادية 
والطبيعية  التاريخية  األصول  على  الحفاظ  لضمان 
المميزة التى تمتلكها القاهرة، وتسهيل المعيشة فيها 

من خالل بنية تحتية تتميز بالكفاءة. 

تديرها شركة مساهمة برأسمال يقدر بـ6 مليارات 
جنيه يشارك فى أسهمها هيئة المجتمعات العمرانية 
وجهاز  الوطنية  الخدمة  مشروعات  وجهاز  الجديدة 
الشركة  وتتولى  المسلحة.  القوات  أراضى  مشروعات 
بالعاصمة  المشروعات  وتنمية  وإنــشــاء  تخطيط 
 13 من  إدارتــهــا  مجلس  ويتكون  الجديدة.  اإلداريـــة 
المجتمعات  3 أعضاء ممثلين عن هيئة  عضًوا، منهم 

أعضاء  و4  الخبرة،  ذوى  مــن  أعــضــاء  و6  العمرانية 
ممثلين عن القوات المسلحة.

فانكشفت  بــالــشــائــعــات؛  الــوطــن  أعـــداء  حــاربــهــا 
وأكبر  العالم  فى  مسجد  أكبر  افتتاح  وتم  أكاذيبهم 
وال  بها  إفريقيا  فى  بــرج  وأعلى  العالم  فى  كنيسة 
تزال المفاجآت تتوالى، والتى نطالعها فى طيات هذا 

الملف.

لمصر،  جديدا  كيانا  يشكل  حضاري  جسر 
والثقافية  السياسية  الكيانات  أكبر  يعد من  بل 
األوســط،  الــشــرق  مستوى  على  واالقتصادية 
مصر  حلم  الجديدة،  اإلداريـــة  العاصمة  وهــي 
وتقع  المصرية،  للدولة  التنمية  فى  المستقبل 
مدينة  حدود  على  الجديدة  اإلداريــة  العاصمة 
القاهرة  طريقي  بين  مــا  المنطقة  فــي  بـــدر، 
السويس، والقاهرة العين السخنة، مباشرًة بعد 
ومدينتى،  المستقبل  ومدينة  الجديدة  القاهرة 
ويعتبر موقع العاصمة االدارية الجديدة من أهم 
ما يميزها، حيث تبعد حوالي 60 كم عن العين 
السخنة والسويس، وعن مناطق وسط القاهرة، 
للحكومة  مقراً  المنطقة  تكون  لكي  ويخطط 
الهامة  الحيوية  الجهات  والبرلمان وغيرها من 
إجمالية  المشروع على مساحة  ويقام  بالدولة، 
اإلداريـــة  العاصمة  وتسهم  فـــدان.  ألــف   170
الــــجــــديــــدة فــى 
ــل مــشــكــلــة  ــ حـ
التكدس 

والكثافة السكانية بالقاهرة، هذا بجانب توفير 
حيث  استثمارية،  وفــرص  جديدة  عمل  فــرص 
يساهم المشروع في تفريغ القاهرة من التكدس 
والجهات  بالوزارات  العاملين  حركة  عن  الناتج 
التراثية  العاصمة  ستتحول  فيما  الحكومية، 
وتهدف  سياحياً.  والتاريخية مقصداً  والثقافية 
خطة المشروع إلى نقل الوزارات المصرية إلى 
في  المزمن  االحتقان  لتقليل  الجديدة  المدينة 
القاهرة التي يقطنها 18 مليون نسمة، ما يفتح 
آفاقا جديدة للتوسعة العمرانية األفقية، ويمهد 

الطريق نحو فكرة "الخروج من الوادي".
ومـــن جــانــبــه، أكـــد عــمــرو عــكــاشــة، عضو 
ــوخ، أن  ــ ــي ــشــ ــ ــس ال ــمــجــل ــان ب ــ ــكـ ــ لــجــنــة اإلسـ
الــعــاصــمــة اإلداريــــــة تــســتــقــبــل جــمــيــع فــئــات 

المدينة  فــى  للسكن  لذكية المجتمع  ا
بمستوى  ــقـــاء  واالرتـ

فهى  المعيشة، 
خـــــطـــــوة عــلــى 
 20 إنشاء  طريق 
مدينة جديدة فى 
ــحــاء  جــمــيــع أن

مصر.

اإلرهابية،  الجماعات  تتوانى  ال 
لها،  والــمــؤيــدة  التابعة  والــقــنــوات 
على المواصلة ليل نهار في تشويه 
يتم  التى  الجديدة،  المدن  صــورة 
وعلى  الواقع،  أرض  على  تنفيذها 
ــدعــوات لم  الــرغــم مــن أن هــذه ال
ــاالً نــظــراً  ــ ــد ب ــن يــلــقــى لــهــا أحـ ولـ
أن  وإدراكـــهـــم  المصريين،  لــوعــى 
تعتمد  اإلرهــابــيــة  الجماعة  هــذه 
والترويج  والفبركة  الــكــذب  على 
الــمــدن  ــذه  هـ أن  إال  لــلــشــائــعــات، 
دور  لها  سيكون  الجديدة  الذكية 

كبير فى االستثمار العقارى.
الجديدة  ــة  ــ اإلداري فالعاصمة 
ــال  ــمـ ــال واألعـ ــم ــل ــزاً ل ــ ــرك ــ ــد م ــع ت
القاهرة  إقليم  يخدم 
قناة  وإقليم  الكبرى، 
أنها  كما  السويس، 
تحظى باهتمام 

تتحول  أن  المتوقع  ومــن  عالمي، 
ــذا يعود  ــمــارى، وهــ ــث لــمــركــز اســت
قياسية  بمواصفات  تتمتع  ألنــهــا 
ومصممة  ــوى،  مــســت ــى  أعــل عــلــى 
وفقا ألحدث الوسائل التكنولوجية 
مستوى  على  الحديث  والتخطيط 
مستدامة  مــديــنــة  فــهــى  ــم،  ــال ــع ال
االستدامة  محددات  بها  ُتستخدم 
المخلفات،  وتــدويــر  الــطــاقــة،  فــى 
ويتم تغطية 70% من أسطح مبانيها 
بوحدات الطاقة الشمسية، كما تم 
الطرق  شبكة  من   %40 تخصيص 
بها للمشاة والدراجات، وبهذا تكون 
مدينة للمشاة، وُيراعى بها تواصل 
شبكة  خــال  مــن  المدينة  أحــيــاء 

ممرات للمشاة والدراجات.
أحمد  النائب  أكــد  جانبه،  مــن 
دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة 
الـــدولـــة  أن  ــيـــوخ،  الـــشـ بــمــجــلــس 
المصرية تواجه حربا شرسة 
واألكــاذيــب،  الشائعات  عبر 
اإلنجازات  شأن  من  للتقليل 
لبناء  الدولة  بها  تقوم  التي 
لألجيال  أفــضــل  مستقبل 
أن  البد  هنا  ومن  القادمة، 
بالفكر  الــمــواجــهــة  تــكــون 
تربوية،  علمية  بأساليب 
الفكر  لحماية الشباب من 
الــمــتــطــرف، وغـــرس قيم 

الوطنية والتسامح فيهم.
وأوضح دياب أن قنوات 
دأبت  اإلرهابية  الجماعة 

ــاذيـــب ضــد مصر،  ــث األكـ عــلــى ب
عن  اإلعامية  منابرها  تكف  وال 
العام  ــرأى  ال ــارة  إلث الشائعات  بث 
المصريين،  بين  بلبلة  ــداث  وإحــ
ــات  ــان ــي حــيــث يـــقـــومـــون بـــســـرد ب
وإذاعــة  حقيقية،  غير  ومعلومات 
أنها  على  قديمة،  بتواريخ  بيانات 

واقع حالى.
ــى أن مــشــروع  ــاب إلـ ــ ــفــت دي ول
ُيعد  الجديدة،  اإلداريـــة  العاصمة 
المصرية،  للدولة  أساسية  دعامة 
والشائعات  المشروع  بداية  ومنذ 
ــب تــــــدور حـــــول هـــذا  ــ ــ ــاذي ــ ــ واألك
جماعة  أن  مــضــيــًفــا  الـــمـــشـــروع، 
تشويه  تحاول  اإلرهابية  اإلخـــوان 
ــعــاصــمــة اإلداريـــــــة منذ  فــكــرة ال
إلى  الحلم  تحول  وعندما  البداية، 
حقيقة وأصبحت العاصمة اإلدارية 
قائمة على أرض الواقع، بدأت تلك 
عن  تتحدث  اإلرهــابــيــة  الجماعة 
جدوى المشروع، في محاولة منها 
لتضليل الرأي العام، موضًحا أن كل 
الدولة  تنفذها  التي  المشروعات 
بتوفير  لــهــا عــائــد ضــخــم، ســـواء 
فـــرص عــمــل وضـــخ اســتــثــمــارات، 

بعيًدا عن ميزانية الدولة. 
سليمان،  عمرو  الدكتور  ــد  وأك
أســتــاذ االقــتــصــاد، أن قــوى الشر 
الزالت تسعى لهدم كل إنجاز تقوم 
السياسية،  وقــيــادتــهــا  ــة  ــدول ال بــه 
وذلك بحمات من التشكيك ونشر 

الشائعات واألخبار السلبية.
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هل العاصمة اجلديدة حكر على األغنياء فقط؟
العاصمة  أن  حــول  األقــاويــل  من  الكثير  تــرددت 
فقط،  لألغنياء  عاصمة  هــي  الــجــديــدة  اإلداريــــة 
وسيبقى الفقراء بعاصمة المعز لدين الله الفاطمي، 
ولكن دائما ما تؤكد الحكومة والدولة المصرية على 

أنها عاصمة للجميع.
مجلس  رئيس  مدبولي،  مصطفى  الدكتور  خرج 
ــا: إن  ــائ ــمــاضــي، ق ــي بــيــان الــشــهــر ال الــــــوزراء، ف
المصريين،  لكل  مدينة  الجديدة  اإلداريــة  العاصمة 
مؤكدا  الدخل،  محدودى  من  بــدًءا  مستوياتهم،  بكل 

استيعابها لشرائح المجتمع كافة.
لها،  سابق  بيان  فى  اإلســكــان،  وزارة  وأوضحت 
مواصلة األعمال لانتهاء من حى إسكان الموظفين 
العمل  إلــى  سينتقلون  الذين  بالحكومة،  والعاملين 
بالعاصمة اإلدارية الجديدة، مع بدء انتقال المصالح 
والوزارات الحكومية، إضافة إلى وجود مناطق إسكان 

اجتماعى تخدم فئات المجتمع كافة دون استثناء.
أكثر  فــى  حالًيا  تعمل  أنها  إلــى  الـــوزارة  ولفتت 
الجمهورية،  مستوى  على  جــديــدة  مدينة   13 مــن 
الجديدة،  اإلداريـــة  العاصمة  مشروع  مع  بالتوازى 
األكبر حجًما،  تعد  الجديدة،  العاصمة  لكن مساحة 
مناطق  فى  تقام  التى  األخرى  بالمشروعات  مقارنة 
الجمهورية  رئيس  توجيهات  أن  مؤكدة  الجمهورية، 
المشروعات  هــذه  كــل  فــى  العمل  يتم  ــأن  ب تقضى 

كأولوية واحدة.
بمشروع  يعمل  أنـــه  إلـــى  ــان"  ــكـ "اإلسـ ــارت  ــ وأشـ
العاصمة اإلدارية مئات اآلالف من الموظفين لمدينة 
كلهم  العاملين  وأن  نسمة،  مليون   6.5 تستوعب 
يبذلون جهوًدا كبيًرا لحجم اإلنتاج الذى يتم فى هذا 

المشروع القومى.

تقوم  التخطيط  وزارة  أن  "اإلســـكـــان"  وذكـــرت 
إلى  التى ستنتقل  الوزارات والخدمات  بالتنسيق مع 
العاصمة اإلدارية الجديدة، إذ تقوم كل وزارة بتحديد 
فى  للعمل  نقلها  سيتم  التى  والمجموعات  أولوياتها 
الوزارات والمصالح التى سُتنقل للعمل هناك، مشيرة 
إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة 
العاصمة هى التي تقوم بالتمويل الذاتى، بعيًدا عن 

الموازنة العامة للدولة ودون التأثير عليها.
الــوزراء، من جديد  وعاد مدبولى، رئيس مجلس 
النهر  بها  المصريين، حيث  لكل  العاصمة  أن  ليؤكد 

في  الترفيهية  الــمــحــاور  أحــد  يعد  الــذي  األخــضــر 
العاصمة اإلدارية الجديدة، موضًحا، أنه أكبر حديقة 

مركزية فى العالم بطول 10 كيلو مترات.
تنفيذ  فى  البدء  تدشين  خــال  مدبولي  وأشــار 
النهر األخضر، أن الحديقة المركزية بالنهر األخضر 
ستكون مفتوحة أمام كل المصريين وليست مقتصرة 
مفتوحه  أنها  مؤكًدا  اإلداريــة،  العاصمة  سكان  على 
الشعب  فئات  لكل  الــيــوم  ــدار  م وعلى  الــعــام  طــوال 

المصري.
ويعد مشروع العاصمة اإلدارية الجديدة أحد أكبر 

أن  العقارى فى مصر، ال سيما  التطوير  مشروعات 
 170 تبلغ  المشروع،  مخطط  وفق  المدينة  مساحة 

ألف فدان.
إداريـــة  مدينة  تأسيس  ــى  إل الــمــشــروع  ويــهــدف 
ضمن  وتقع  لاستثمار،  جاذبة  جديدة  اقتصادية 
الحيز  توسيع  الكبرى، ما يساهم فى  القاهرة  إقليم 
التكدس  مــن  الحالية  العاصمة  وتفريغ  العمرانى 

واالزدحام.
مراحل،   3 إلى  العاصمة  إنشاء  وينقسم مخطط 
أولها على مساحة 170 كيلومترا مسطحا، وتتضمن 

"الحى  ومنطقة  الرئاسى"،  "القصر  الرئاسة  منطقة 
الحكومى"، و"الحى الدبلوماسى"، و"المدينة الطبية"، 
متعددة  ومناطق  مختلفة  بكثافات  سكنية  ومناطق 
للعاصمة  مركزية  قطار  ومحطة  االســتــخــدامــات، 
كما  القاهرة،  ومحطات  رمسيس"  بـ"محطة  ترتبط 
يتوسط العاصمة اإلدارية النهر األخضر وهو حديقة 

كبيرة بطول 35 كيلومترا وعرض كيلو متر واحد.
جديدة  ذكية  قرية  اإلداريـــة  العاصمة  وتتضمن 
الرئيسى  والــمــســجــد  وجــامــعــات  علمية  ومــديــنــة 
ومركزا  المسيح"،  "مياد  وكاتدرائية  العليم"  "الفتاح 

للمؤتمرات.
"الحى  على  الحكومى"  "الحى  منطقة  وتشتمل 
ــوزراء ومجلس  ال يتكون من مجلس  الذى  الــوزارى"، 
الطراز  على  تصميمها  تم  وزاريــا  مقرا  و35  النواب 
الثقافى  والــحــى  البنوك  وحــى  الفرعونى،  العربى 
وسط  ومنطقة  ــرا"  ــألوب ل ودار  ومــتــاحــف  "مــســارح 
والمحكمة  اإلدارية  الرقابة  ومقر  تاون"  "داون  البلد 

الدستورية.
 200 مساحة  على  فهى  الثانية،  المرحلة  أمــا 

كيلومتر، وتشمل المطار ومحطات الكهرباء فيما 
كيلومترات   410 الثالثة  المرحلة  مساحة  تبلغ 

من المسطحات.
ــال إلــى  ــق ــت ــن الــمــنــتــظــر أن يــتــم االن ومـ
نهاية  قبل  الــجــديــدة  اإلداريــــة  العاصمة 
منتصف عام 2021، والتى سترتبط ببقية 
سريع  قطار  بواسطة  المصرية  الــمــدن 
"مونوريل"،  داخلى  وقطار  كهربائى  وآخر 
فضا عن مطار العاصمة الدولى، الذى 

تم تدشينه مؤخًرا.
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تأجيل  يتم  التوالي  الثاني على  للعام 
دورتــهــا  فــي  الــعــاديــة،  العربية  القمة 
الحادية والثالثين، التي كان من المقرر 
عقدها في شهر مــارس، وذلــك بسبب 
تفشي فيروس كورونا، والذي تسبب في 
وتحجيم  المطارات،  من  العديد  إغالق 

حركة السفر العالمية.
ووســــط تـــداعـــيـــات خــطــيــرة تــهــدد 
التدخالت  منها  العربي،  الوطن  دول 
وتأزم االوضــاع كما هو في  الخارجية، 
سوريا وليبيا واليمن والعراق، وتصاعد 
التصعيد  وكــذلــك  النهضة،  ســد  ــة  أزم
الشعب  بــحــق  الــخــطــيــر  ــي  ــل ــي االســرائ
التهديدات  عــن  فضال  الفلسطيني،  
التركية واإليرانية ألمن واستقرار الدول 
العربية  القمة  انعقاد  ــات  ب العربية، 
يشكل ضرورة كبيرة لتوحيد الرؤى ازاء 
هذه االزمات،  وكذلك إصالح الجامعة 
القضايا  ازاء  دورهــا  وتفعيل  العربية 

الراهنة.
ــتـــي تــواجــه  ورغـــــم الـــتـــحـــديـــات الـ
واقتصادًيا  الجزائري، سياسًيا  الداخل 
واجتماعًيا، واتجاه الرئيس مؤخرا لحل 
لتشكيل  تعديالت  ــراء  وإجـ البرلمان، 

لمواجهة  العليا  الدستورية  المحكمة 
ومجابهة  الـــدولـــة  مــؤســســات  ــة  أخــون
الفساد واالستعداد النتخابات تشريعية 

في يونيو المقبل .
بالقاهرة،  الجزائر  تأكيد سفير  جاء 
ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية،  
بأن  "النهار"  لـ  لعجوزي   صالح  محند 
بالده متمسكة باستضافة القمة العربية 

المقبلة في دورتها الحادية والثالثين 
انعقاد  مــوعــد  إن  لــعــجــوزي:  ــال  وقـ
القمة العربية بالجزائر لم يتحدد حتى 
بين  بالتنسيق  تحديده  وسيتم  اآلن، 
السلطات الجزائرية والجامعة العربية، 
ريثما تسمح الظروف الصحية العالمية 

بذلك.
الــدول  الــعــام لجامعة  وكــان األمــيــن 

اعلن  قد  الغيط،  أبــو  أحمد  العربية، 
أن هناك حالة طوارئ  وقت سابق  في 
عالمية متعلقة بفيروس كورونا الجديد، 
القمة  عقد  تأجيل  إلــى  يــؤدي  قــد  مــا 
العربية في الجزائر، والتي كانت مقررة 
منتصف  إلى   ،2021 مــارس  نهاية  في 

العام الجاري .
"القمم العربية والتطلعات الشعبية"

بالقمم  الشعبية  اآلمــال  تعلق  ورغــم 
على  تأثيًرا  األكثر  كانت  التي   العربية 
مصائر االمم، والتصدي العداء الوطن 
العربي، اال ان المواطن العربي بات  اكثر 
اصبحت  التي  القمم،  بيانات  من  يأسا 
واالستنكار،  واإلدانة  الشجب  تتعدى  ال 

متطلعا لقرارات اكثر فاعلية .
عودة سوريا للجامعة العربية

وتعليق  ســوريــا،  مقعد  تجميد  وبعد 
منذ  العربية  الجامعة  فــي  مشاركتها 
العام 2011، اعربت مصادر دبلوماسية 
فاعل  جــزائــري  دور  للعب  تطلعها  عن 
المنطقة  دول  من  العديد  مع  بالتعاون 
للحاضنة   ســوريــا  ــادة  اعــ عــلــى  للعمل 
العربية  الــقــمــة  تشهد  وان  الــعــربــيــة، 

المقبلة تقدًما في هذا الملف .

كما حذر مسؤولون في مصر من تداعيات السد 
وتأثيره على حصة مصر في مياه نهر النيل، متوقعين 
انه سيؤدي الى خفض حصة مصر، البالغة حاليا 55 
مليار متر مكعب سنويا من المياه، وسيتراوح مقدار 
متر مكعب، حسب  مليار  إلى 15   5 بين  ما  النقص 
السنوي  والتدفق  والفيضان  والتسرب  التبخر  كمية 
من مياه األمطار، التي تتدفق على النيل األزرق، مما 

سيؤدي لتداعيات سلبية على الزراعة والغذاء .
فشل المفاوضات وتعطيش المصريين

الثاني  ــمــلء  ال يـــؤدي  ان  الــمــصــريــون  ويــخــشــى 
كبير،  لعطش  والتعرض  بل  المياه،  حصة  لخفض 
المائية كشفت  والموارد  الري  وزير  لكن تصريحات 
عن جاهزية مصر بكل قطاعاتها للتعامل مع الملء 
به،  القيام  اثيوبيا  تعتزم  الذي  النهضة،  لسد  الثاني 
موضحا ان مصر تواصل جهودها لمواصلة التفاوض 
كل  على  ستتعامل  لكنها  األخــيــرة،  اللحظات  حتى 

المستويات اذا تطلب األمر ذلك. 
وبعث الدكتور محمد عبدالعاطي برسالة تطمينية 
مؤسساتها  وكل  قوية،  مصر  بأن  المصري  للشعب 
الوقت  في  اثيوبيا  مع  للتعامل  الحاسم  الــرد  لديها 

المناسب .
حماية األمن المائي

سامح   الخارجية،  ــر  وزي قــال  ذاتــه،  الوقت  وفــي 
مفاوضات  فشل  بعد  لــه  تعليق  اول  فــي  شــكــري، 
أي  بها  لحق  إذا  ستتحرك  القاهرة  إن  كنشاسا: 
وستتخذ  اإلثيوبي،  النهضة  سد  جــراء  مائي  ضــرر 
في  المصري  القومي  األمن  لحماية  اإلجــراءات  كل 

التوقيت المالئم.
الملء  عــن  حديث  أي  الخارجية  ــر  وزي ووصــف 
الثاني لسد النهضة بشكل أحادي أو تشغيل السد، 
"مــلء  أن  على  مــشــددا  المسئول.  غير  بالتصرف 
بتطورات خطيرة،  ينبئ  أحــادي  بشكل  النهضة  سد 
ومصر  الــدولــي،  واألمـــن  والــســلــم  تهدد المنطقة 

والسودان لن يسمحا بوقوع أي ضرر عليهما".
المستشار  أبوهاجة،  الطاهر  السودان حّذر  وفي 
اإلعالمي لرئيس مجلس السيادة السوداني، من أن 
حرب المياه قادمة "بصورة أفظع مما ُيمكن تخيله"، 
في حال لم يتدخل المجتمع الدولي لحل أزمة السد 
من  وإثيوبيا  جهة  من  والسودان  مصر  بين  النهضة 

جهة أخرى.
جميع الخيارات مفتوحة لمواجهة إثيوبيا

الدويري،  إبراهيم  محمد  اللواء  أكد  جهته،  من 
نائب مدير عام المركز المصري للفكر والدراسات 
االستراتيجية، أن عدم حل هذه األزمة سيؤدي إلى 

لن  بشكل  المنطقة  في  االستقرار  عــدم  من  حالة 
يتخيله أحد.

واوضح أن قضية مياه نهر النيل بالنسبة لمصر 

قضية حياة ووجود وبقاء لألجيال الحالية والقادمة، 
لن  السيسي  عبدالفتاح  الرئيس  بقيادة  الدولة  وأن 
الجدية  بكل  القضية  هــذه  مع  التعامل  في  تتهاون 

مصر  حقوق  على  للحفاظ  المطلوبة  والــصــرامــة 
ربوع  إلــى  وتدفقها  النيل  نهر  مياه  في  التاريخية 

البالد.
وطالب الدويري الشعب المصري بااللتفاف حول 
من  تعمل  بأنها  واثقاً  يكون  وبأن  السياسية،  قيادته 
أجل مصلحته، وأنها قادرة على الحفاظ على األمن 
في  خاصة  القضايا،  كافة  فــي  المصري  القومي 
قضية مياه نهر النيل، التي تمثل األولوية لمصر كلها.
عبدالفتاح  الرئيس  تصريحات  أن  إلــى  وأشـــار 
السيسي مؤخرا، التي أكد فيها أن "مياه النيل خط 
أحمر"، تم اختيارها وصياغتها بعناية شديدة، وهي 
كله،  المصري  الشعب  موقف  يعكس  صــادق  تعبير 
مهما  المائية  تفرط في حقوقها  لن  أن مصر  وأكد 

ترتب على ذلك من نتائج. 
معركة  هــي  الرئيسية  مــصــر  مــعــركــة  إن  ــال  وقـ
التفاوض، وإن مصر مازالت تمد يديها بكل شفافية 
إلنجاح المفاوضات، من أجل التوصل إلى اتفاق دائم 
اإلثيوبي،  السد  وتشغيل  مــلء  بشأن  وملزم  وعــادل 
خالل  من  مصر  مشاركة  من  ذلك  على  أدل  وليس 
كينشاسا،  مفاوضات  في  والــري  الخارجية  وزيــري 

التي دعا إليها االتحاد اإلفريقي خالل األيام القليلة 
الماضية، ولم تسفر عن أي نتائج.

في  تتمثل  المصرية  الدولة  خيارات  أن  وأضــاف 
التفاوض ومنح العملية التفاوضية كل الوقت الالزم 
األطــراف  مصالح  يحقق  التفاق  التوصل  أجــل  من 
على  أدل  وليس  وإثيوبيا،  والسودان  مصر  الثالث: 
ذلك من أننا نتفاوض في هذه القضية منذ حوالي 

عشر سنوات وحتى اآلن.
وقال: حال اتجاه إثيوبيا للملء الثاني دون اتفاق، 
فإنني على يقين، من وجهة نظري، أن مصر قادرة 
تماماً على الحفاظ على مصالحها وحقوقها وأمنها 
تراه مناسباً، وهو نفس األمر  الذي  بالشكل  المائي 
يتطابق  الذي  السوداني،  الموقف  ينطبق على  الذي 
مع الموقف المصري". وأشار اللواء إبراهيم إلى أن 
ويعتبرونه  النيل،  يقدسون  كانوا  المصريين  قدماء 
تأكيد  في  سباقين  وكــانــوا  لمصر،  الحياة  شريان 
القومي،  وبأمنهم  المصريين  بوجود  النهر  ارتباط 
للدفاع  االستعداد  أهبة  كانوا على  األزل  منذ  وأنهم 
عن هذه المياه المقدسة. وقال "وعلى كل من يتابع 
أن  العالم  في  مكان  أي  في  اإلثيوبي  السد  موضوع 
يقف كثيرا عند تصريحات السيد الرئيس السيسي 
الواضحة والحاسمة منذ أيام قليلة وحتي اليوم، بأن 

جميع الخيارات مفتوحة".
مقاطعة اقتصادية واللجوء لمجلس األمن

الــكــاتــب والــمــحــلــل السياسي  تــوقــع  مــن جــهــتــه، 
السوداني، بهاء عيسى، أن تتوجه القاهرة والخرطوم 
من  الدولي  المجتمع  مؤسسات  إلــى  األزمــةً  بملف 
المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  إلى  األمــن  مجلس 
والمنظمات واألطراف الدولية المعنية بحفظ السلم 
الفرصة  مفاوضات  فشل  رغــم  الدوليين،  واألمـــن 
كما  كينشاسا،  الكونغولية  العاصمة  فــي  األخــيــرة 
اكد انه البد من ضغوط عربية على اثيوبيا وتفعيل 
للمقاطعة االقتصادية لها وتكوين جبهة عربية للدفاع 
عن الحقوق المائية لمصر والسودان امام المحافل 
الدولية . كما أكد ان النفق المسدود الذي أوصلت 
يتطلب  بــات  النهضة  ســد  مفاوضات  اثيوبيا  اليه 
سودانية  مصرية  ثالثية  قمة  لعقد  ووساطة  تدخال 
إثيوبية، من اجل التوصل التفاق قانوني ملزم الثيوبيا 

قبل فوات األوان.

سيناريوهات ما بعد امللء الثاني لسد النهضة

»كورونا« حتدد مصير القمة العربية!

هل بدأت احلرب اإليرانية اإلسرائيلية؟ زيارة قيس سعيد للقاهرة
تفجر حزب النهضة التونسى! 

إثيوبيا تراوغ .. والقاهرة حتذِّر.. والسودان يتأهب حلرب املياه!

محطة  فــى  بانفجار  إيـــران  فوجئت 
نطنز النووية، يوم األحد الماضى، دمر 
نظام الطاقة الداخلى الذى يزود أجهزة 
ــطــرد الــمــركــزى فــى بــاطــن األرض،  ال
وتعتبر مسئولة عن تخصيب اليورانيوم، 
إعالن  بعد  خصوًصا  الفــت،  تطور  فى 
نقاًل عن  )كان(،  البث اإلسرائيلى  هيئة 
الموساد  جهاز  أن  تسمها  لــم  مــصــادر 
اإلسرائيلى شن "هجوما إلكترونيا" على 

موقع إيران النووى. 
تأكيًدا  اإلسرائيلى  التحرك  ويعتبر 
لــرســالــة رئــيــس الـــــوزراء اإلســرائــيــلــى 
األسبوع  صرح  والــذى  نتنياهو  بنيامين 
بأى  تلتزم  لــن  حكومته  ــأن  ب الــمــاضــى 
طهران  تمنح  إيرانية  أمريكية  تسوية 
ــهـــدد أمــن  فـــرصـــة تــطــويــر بـــرامـــج تـ

"إسرائيل"، وقال إن الشىء الوحيد الذى 
ستلتزم به "تل أبيب" هو حماية أمنها.

وتــنــقــســم تــداعــيــات هـــذا الــهــجــوم 
تعطيل  بقصد  هــو  األول:  رأيــيــن  ــى  إل
إيران  بين  حالًيا  الجارية  المفاوضات 
وأمريكا، والثانى يعكس تحرك إسرائيل 
المنفرد لمنع طهران من تطوير أسلحة 

نووية.
الهجوم  تزامن  آخــر،  صعيد  وعلى 
ليود  األمريكى  الدفاع  وزيــر  وجــود  مع 
زيــارة  أول  فى  "إسرائيل"،  فى  أوستن 
منذ  رفــيــع  أمــريــكــى  لمسئول  رسمية 
يناير  الحكم فى  بايدن  إدارة جو  تولى 

الماضى. 
أخــرى، مواصلة مثل هذه  ناحية  من 
أمــام  وتجعلها  إيـــران  تحرج  الهجمات 

خيار صعب، وهو الرد بهجمات مماثلة 
لحفظ مـــاء وجــهــهــا، لــكــن هـــذا األمــر 
سيضعها فى مأزق مع المجتمع الدولى، 
وهذا ما يعزز تكرار مثل هذه الهجمات.

باإلضافة إلى أن دولة إسرائيل وفقا 
العمليات  هذه  ستواصل  الخبراء  آلراء 
مفضلة  أصبحت  التى  المباشرة،  غير 
الخالف  زاد  كلما  ستزيد  بــل  لــديــهــا، 
الدولى بشأن  والمجتمع  أبيب"  "تل  بين 

برنامج إيران النووى. 
بمسألة  تهتم  ال  إســرائــيــل  ــضــا،  أي
إيـــران  ــدرات  ــ ق تعطيل  فــى  الــتــفــاوض 
عن  عينيها  ستغلق  ثــم  ــن  وم الــنــوويــة، 
الجارية  اإليرانية  األمريكية  التسويات 
حالًيا، وستواصل منفردة خطتها لتعطيل 

الطموح اإليرانى بطريقتها الخاصة.

كبير  باهتمام  لمصر  التونسى  الرئيس  زيــارة  حظيت   
نظًرا ألنها تعد الزيارة األولى للرئيس قيس سعيد للقاهرة، 
عبد  بالرئيس  جمعته  التى  القمة  أن  مراقبون  واعتبر 
الفتاح السيسى هى قمة القمم وعبرت عن توافق الرؤى 
البلدين والمنطقة وفى  التى تهم  الملفات  العديد من  فى 

صدارتها ملف سد النهضة اإلثيوبى.
المجموعة  بالده  ترأس  الذى  التونسى-  الرئيس  وأكد 

فى  مصر  ــؤازرة  مـ األمـــن-  مجلس  فــى  العربية 
الدفاع عن حقوقها المائية. 

وكــمــا هــو مــتــوقــع.. فــوســط ترحب 
بهذه  والتونسى  المصرى  الشارعين 

كبيًرا  تقاربًا  عكست  التى  الزيارة 
بشأن  البلدين  قيادتى  رؤى  فى 
جهود مكافحة اإلرهاب والفكر 
والتعاون  والتنسيق  المتطرف 
فــى هــذا الــصــدد إال أن هذا 
اخــوان  غضب  أشعل  التوافق 
التى  النهضة  وحــركــة  تــونــس 
يقودها راشد الغنوشى والذى 
أتون  البالد فى  أدخل وحلفاؤه 

الفساد واإلرهاب ونشر الفوضى 
ما  وهــو  السلطة؛  على  والــصــراع 

مرتبكًا  الــتــونــســى  المشهد  جــعــل 
واقتصاديا  سياسيا  تــدهــورا  ويعانى 

واجتماعيا .
وهــاجــمــت الــصــفــحــات الــمــقــربــة مــن حركة 

النهضة اإلخوانية، بشدة، الرئيس قيس سعيد على شبكات 
التواصل االجتماعى بسبب الزيارة، وذلك فى سياق هجوم 
بالحركة  عالقته  تــوتــر  بسبب  شــهــور  منذ  ضــده  واســـع 

ورئيسها راشد الغنوشى.
على  التونسى  الرئيس  ضد  الهجوم  هذا  يقتصر  ولم 
شبكات التواصل االجتماعى، حيث ندد الرئيس التونسى 
السابق منصف المرزوقى بالزيارة واعتبر أن قيس سعيد 

لم يعد يمثله بعد أن زار القاهرة.
الحركة  الــمــقــرب مــن  ــى،  ــرزوق ــم ال وقـــال 

الرسمية:  صفحته  عــلــى  ــة،  ــي اإلخــوان
التى سمحت  الثورة  يمثل  "سعيد ال 

يمثل  وال  للسلطة،  بالوصول  له 
دولتها  ووحــدة  تونس،  استقالل 

ومصالحها وقيمها."
ان هذا  مــراقــبــون  واعــتــبــر 
ــهــجــوم مـــن قــبــل االخــــوان  ال
ان  بعد  خــاصــة  طبيعى  ــر  ام
أحبطت ثورة 30 يونيو 2013 
ــكــون مصر  ــت ل مــخــطــطــاتــهــم 

المنطقة  فى  لهم  قاعدة  اكبر 
لالنطالق نحو باقى الدول العربية 

.
بين  التاريخية  القمة  جانب  والى 

الرئيس السيسى والرئيس قيس 
تضمنت  فــقــد  ســعــيــد 

ايضا  الزيارة 

جولة سياحية قام بها الرئيس التونسى، بعدد من المواقع 
مسجد  بينها  القاهرة،  فى  والدينية  والتاريخية  األثرية 
الرئيس  قبر  إلى زيارة  باإلضافة  المعز،  وشارع  الحسين 
المسيح  ميالد  وكاتدرائية  عبدالناصر،  جمال  الــراحــل 
الى جانب حضور حفل بدار  الجديدة  بالعاصمة اإلدارية 

األوبرا المصرية .
يؤكد  حيث  الزيارة،  تلك  أهمية  ومحللون  خبراء  وأكد 
السياسية  العلوم  أستاذ  سنجر،  أشرف  الدكتور 
السيسى  قــمــة  أن  ــيــة،  الــدول ــعــالقــات  وال
وقيس سعيد اكتسبت اهمية كبيرة وقد 
فالنسبة  للبلدين  ــا  أهــداًف عكست 
لمصر فإن تونس تمثل المجموعة 
العربية بمجلس األمن بنيويورك 
الملفات  مــن  الــعــديــد  وتــطــرح 
التى تتعلق باألوضاع فى العالم 
ــى ومــنــهــا قــضــيــة سد  ــرب ــع ال
اطالع  فإن  وبالتالى  النهضة 
مسار  على  التونسى  الرئيس 

هذه األزمة أمر مهم لمصر .
الرئيس  كلمة  عكست  وقــد 
للحقوق  كبيرا  تأييدا  التونسى 
يمكن  ال  ــه  وأن المصرية  المائية 

المساس بها .
كما ان لمصر وتونس اهتماما كبيرا 
هناك  والــتــهــديــدات  ليبيا  فــى  ــاألوضــاع  ب
البلدين، وبالتالى البد  والتى تؤثر على مصالح 
التركية  التدخالت  ومواجهة  الشأن  هذا  فى  التنسيق  من 

والمقاتلين األجانب .
وأوضح ان التيارات الدينية التى ترتدى عباءة االسالم 
خاصة حركة النهضة لها تأثيرات فى تونس وتشكل عقبة 
أمام االستقرار والتطوير وبالتالى كان من المهم االطالع 
وبناء  الدينية  التيارات  مع  التعامل  فى  تجربة مصر  على 
الشباب  حماية  وكذلك  القوى  وجيشها  الدولة  مؤسسات 
داعش  تنظيم  قبل  من  واستقطابه  المتطرف  الفكر  من 

اإلرهابى.
مؤتمر  خالل  السيسى  عبدالفتاح  الرئيس  اكد  وقد 
التونسى قضية األمن  الرئيس  تناول مع  انه  صحفى 
القومى  األمــن  مــن  جــزءا  كونه  المصرى  المائى 
الــعــربــى، والــتــأكــيــد على ضـــرورة الــحــفــاظ على 
الحقوق المائية لمصر باعتبارها قضية مصيرية، 
تبذلها  التى  الجهود  سعيد  قيس  الرئيس  وثّمن 
بشأن  وشامل  عــادل  اتفاق  إلى  للتوصل  مصر 

قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
قيس  التونسى  الرئيس  أعــرب  جهته  مــن 
المائى  باألمن  المساس  بلده  رفض  عن  سعيد 

لمصر.
أى  فــى  مصر  "مــوقــف  أن  على  سعيد،  وشـــدد 
مضيفا:  تونس"،  موقف  هو  المياه  حول  دولى  محفل 

"لن نقبل بالمساس باألمن المائى المصرى".

السفير محند لعجوزي: متمسكون بعقد القمة العربية باجلزائر عندما تسنح الظروف الصحية العاملية!

هالة شيحة
Hal a4shiha@yahoo.com
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هالة شيحة

السيسى

أبو الغيطعبد المجيد تبون

حسن روحانى

آبى احمدحمدوك

مع بدء العد التنازلي للملء الثاني لسد النهضة، 
الذي تعتزم إثيوبيا القيام به في شهر يوليو المقبل، 
تسود حالة من القلق لدى شعبي دولتي المصب، مصر 

والسودان، خاصة مع توقع تأثيرات سلبية وكارثية 
كبيرة، تهدد  األمن المائي السوداني والمصري، على 
حد سواء، حيث أعلن مسؤولون في السودان أن بناء 
سد النهضة، وعمليات الملء به، تشكل تهديدا لـ٢٠ 

مليون سوداني  .

قيس سعيد

راشد الغنوشى



وناس
اقتصاد

www.alnaharegypt.com
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العموالت الصفرية أحدث حيل »شركات السمسرة« جلذب العمالء
خبير أسواق املال: الشركات »الزيرو عمولة« وهم ونصب

 هالة عبد اللطيف

»النهار« تكشف خبايا  وأسرار خسائر سوق املال

أحد املستثمرين القدامى: سيطرة 
فكر السمسرة سبب اخلسائر

على مدار األشهر القليلة الماضية، استمر نزيف الخسائر للبورصة المصرية 
التداول على 58  إيقاف  إدارتها  إلى أن أعلنت  المسئولين،  تام من  وسط صمت 
سهًما لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خالل جلسة تداول 
اإلثنين الماضي، لتعد المرة الثانية التي يتوقف فيها التداول خالل عام 2021، 
بسبب  سهًما   90 من  أكثر  على  التداول  المصرية  البورصة  إدارة  أوقفت  حيث 

الهبوط  بأكثر من 5%، وذلك في نهاية شهر مارس الماضي.
البورصة  الخبايا واألســرار في ملف خسائر  الكشف عن  "النهار"  لهذا قررت 

المتتالية، وسط حالة من الغموض، التي باتت تسود داخل أروقتها.

بينما تحلق جميع أسواق العالم في قمم تاريخية وتحقق أسعار األسهم 
طفرات سعرية غير مسبوقه ونشهد سيولة متدفقة خالل الشهور الخمس 
األخيرة، تفوق مجمل السيولة المتدفقة في 12 عاما، إال أنه على النقيض 
الماضي،  فبراير  منذ  ممتدة  اكبر موجة هبوط  المصرية  البورصة  تشهد 
النهج  ذات  على  األسهم،  بعض  في  أكثر من %80  الخسائر  تخطت  حيث 
منذ 2008، وتقلصت إجمالي رسملة السوق ألقل من 8% من الناتج القومي 
المعنية لمدى  الجهات  ناقوس الخطر أمام كافة  في سابقة تستدعي دق 
ضعف وهشاشة البورصة المصرية. وتعليقاً على ذلك، قال حافظ سليمان، 
المقام  إن هذا يرجع في  المصرية،  بالبورصة  القدامي  المستثمرين  أحد 
األول لعدم وجود خطة معلنة لسوق المال المصري، وسيطرة فكر مصالح 
مصالح  في  الجميع  فانهمك  والرقابة،  البورصة  مجلسي  على  السمسرة 
شخصية ضيقة، تتلخص في تحصيل عموالت لشركات السمسرة والمقاصة 
الشراء  على  هالمية  وفوائد  للرقابة  وغرامات  الحفظ  وبنوك  والبورصة 
الهامشي، والتوسع فيه بال حدود دون أدنى اهتمام بوجود إجراءات ترويجية 
أو تشجيعية، لتوسيع قاعدة المستثمرين، أو قيد شركات جديدة، لنصل لتلك 
الحالة الكارثية دون تواجد للدولة على النقيض لما يحدث بكافة أسواق العالم، 
فتم تدمير بوابة استثمارات دولة بدم بارد، وهرب المستثمرون لألسواق األخرى. 
وأوضح حافظ أنه في محاولة لفهم حقيقة المشكلة يمكننا الرجوع للخلف خمسة 
على  المصري  المال  لسوق  الحاكمة  والعقلية  اإلدارة  نفس  وهي عمر  عاما،  عشر 
متعامل،  مليون   3.4 من  المستثمرين  قاعدة  انخفضت  حيث  الفترة،  هذه  كل  مدار 
إلى ما ال يقل اليوم عن 250 الفا، والنشط منها على المستوى اليوم ال يتجاوز خمسة 
آالف متعامل، في كارثة حقيقية تستدعي محاكمة تلك العقلية التي كانت سبب هروب 
المستثمرين من الداخل والخارج، وكذلك انخفض عدد الشركات المقيدة من 1200 شركة 
الى 200 شركة فقط، وكذلك انهارت رسملة السوق من 120% من الناتج المحلي الى %8، 
المحلي.  الناتج  من   %200 االمريكي  السوق  رسملة  إجمالي  فيه  تصل  الذي  الوقت  في 
وأوضح حافظ أن مجلس البورصة الحالي جاء منذ 4 سنوات، وأوشكت مدته على االنتهاء 
االول  بالمقام  وتمحورت  اإلجــراءات،  كافة  في  السمسرة  فكر  دون جديد، حيث سيطر 
حول سرعة تدوير السيولة الوهمية دون أي اهتمام بجانب االستثمارات الحقيقية، منها 
االهتمام بزيادة كميات المارجن وبيع المارجن طوال الجلسة، وبالتالي عدم إعطاء فرصة 
لصعود األسهم والتدوال بالمليم، الفتاً إلى أن أبرز مشاكل سوق المال المصري عدم وجود 
صوت للمستثمر نهائيا في جميع مجالسه، مع عدم وجود خطة معلنة لمجلس البورصة 
محددة تاريخياً واألرقام حول رسملة السوق وعدد المتعاملين والشركات المقيدة، وبالتالي 
استمرأ الجميع مرور الوقت دون اي انجاز، معتمدين علي أي شماعات لتبرير هذا الوضع 
الكارثي دون أي مراجعة أو محاسبة من أي جهة، متجاهلين حقيقة واضحة، أن بورصة 

مصر كانت نواة بناء احتياطي النقد األجنبي في الفترة من 2008-2004.

تضارب القرارات بني 
البورصة والرقابة املالية 

كارثة إدارية

باحث اقتصادى لـ»النهار«: البنوك الرقمية ضرورة لتحقيق أمان العمالء

فشل فريد وعمران

على خلفية نزيف الخسائر المتالحقة للبورصة المصرية، 
البورصة  رئيس  من  كل  االتهامات ضد  تزايدت  ما  سرعان 

محمد فريد، ورئيس هيئة الرقابة المالية محمد عمران.
المال،  أسواق  خبير  رؤوف،  قال سمير  ذلك،  على  وتعليقاً 

إن المشكلة في البورصة تكمن في تضارب القرارات بين هيئة 
الرقابة المالية وإدارة البورصة، متسائالً: هل هي ادارة تابعة ام 

جهة مستقلة؟
وأوضح رؤوف أن هناك تداخال بين االثنين واحدة تاخذ دورالمنفذ 

قرارات  تأخذ  الرقابة  واألخرى  الرقيب  هي  انها  والمفروض  دائما، 
بوقف التنفيذ وايقاف االسهم او التنفيذ العكسي، الفتاً إلى أن هذا 
التداخل أدى إلى وضع  السوق في مشكلة، ليصبح المستثمرين في 
حيرة بين الجهتين، مما أدى لصدور قرارات عشوائية وأدت لتضارب 

االختصاصات والقرارات .
وعدم  العشوائية  والحلول  المارجن  مشكالت  أن  رؤوف  وأضــاف 
الدراسة زاد من خسائر المستثمرين االفراد من هو صاحب القرار، 
لهيئة االستثمار قد زادت من  إلى أن تضارب االختصاصات  مشيراً 
"الطين بلة" وأدت لحدوث أخطاء فادحة في توثيق محاضر الجمعيات 
اعتماد  رفضت  حين  في  البورصة،  في  المقيدة  للشركات  العمومية 
أحكام  وجــود  بسبب  الشركات  إحــدى  ادارة  مجلس  اعضاء  انتخاب 
إحــدى  عضوية  فــي  االشــخــاص  نفس  وجــود  قبلت  عليهم  قضائية 
الشركات األخرى، فضالً عن أن بيانات االفصاح الخاصة بالشركات 
قد كشفت تجاوزات بالجملة تسببت فيها هيئة الرقابة، حيث كشفت 
البيانات أن هيئة االستثمار أبدت مالحظات على 3 أعضاء بمجلس 
قضائية  أحكام  صدور  بسبب  األقطان  لحليج  العربية  الشركة  إدارة 
ضدهم كأعضاء مجلس إدارة، كما اعتمدت هيئة االستثمار محضر 
الغذائية  والصناعات  لالستثمار  أطلس  لشركة  العمومية  الجمعية 
المقيدة بالبورصة، رغم وجود نفس األشخاص الذي أبدت االستثمار 
مالحظاتها عليهم لوجود مخالفات وصدور أحكام ضدهم في تشكيل 
عن  وتغاضت  الغذائية،  والصناعات  لالستثمار  أطلس  إدارة  مجلس 
لحليج  العربية  محضر  في  معهم  المتخذ  اإلجــراء  نفس  استخدام 
األقطان، مما يؤكد غياب عمليات الفحص الدقيق لعموميات الشركات 
قبل توثيق المحاضر، وهو ما يضر بصغار المستثمرين، واستقطاب 

االستثمارات المباشرة وغير المباشرة .
المالية  الرقابة  بين  بالجملة قد حدثت  وأضاف أن هناك مشاكل 
وادارة البورصة منذ ما حدث مع سهم "دايس"، حيث تم ايقاف السهم 
بعد هبوط 50% على مدار اسبوعين دون السؤال وال احد يسأل ثم 
على  التعامل  يعيد  العادلة  القيمة  وطلب  للسهم  االيقاف  فجأة  تقرر 
فعلته  لما  مخالفا  جاء  ما  وهذا  العادلة،  القيمة  صدور  دون  السهم 
البورصة والرقابة المالية مع الخليجية -الكندية عندما صعد من 10 
جنيهات وطلب الرقابة القيمة العادلة عند 40 جنيها تقريبا، واستمر 

اإليقاف حتى انتهاء واعالن الدراسة للقيمة العادلة.
وتساءل رؤوف: "هل البورصة تعمل بالمزاج، أم أن هناك معيار ثابت 
وواضح ومعلن للتقييمات والتدخالت؟ وهل يحق للبورصة االيقاف او 

طلب القيمة العادلة او التنفيذ العكسي على األسهم؟".
كل  معاناة  نزيد  "هل  قائالً:  لـ"النهار"،  تصريحاته  رؤوف  وأنهى 
بشكل  الترويج  في  فشلت  التي  ادارتها  لمنظومة  بالبورصة  وثق  من 
جيد، رغم دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي الدائم والمستمر لدعم 
القطاعات المالية، وتنشيط االستثمار، خاصة لو اخذنا وجه مقارنة 
بين البورصة والبنوك كأداة لتمويل الشركات؟ شتان الفارق في االدارة 

بالكامل".

مصر  ورؤيـــة  الحالية  الحكومية  للسياسات  وفــًقــا 
2030 تتبنى الدولة خطًطا نحو التحول الرقمى، ويعتبر 
فى  المستهدفة  القطاعات  أهم  أحد  المصرفى  القطاع 
وتأثيره  الشديدة  ألهميتة  نظًرا  الرقمى  التحول  عملية 
اليومى فى حياة المواطن، كما أن انتشار جائحة فيروس 
المصرفية  الخدمات  لتطوير  الحاجة  كورونا أظهر مدى 
التحول  تنفيذ  فى  اإلســراع  وأكــدت ضــرورة  اإللكترونية 

الرقمى.
الباحث  مــحــمــود،  محمد  قـــال  ــك،  ذلـ عــلــى  وتعليًقا 
االقتصادى، إن البنوك الرقمية نوع جديد وغير تقليدى 
ا، حيث  من البنوك وأصبح انتشاره فى العالم أمرا حتمّيً
يمكن تعريف البنوك الرقمية Digital banks على أنها 
بنوك تعمل بشكل رئيسى من خالل شبكة اإلنترنت وليس 
لها فروع منتشرة باستثناء مركز رئيسى لإلدارة، وبالتالى 
البنوك  بــخــالف  الموظفين  مــن  وصغير  مــحــدود  عــدد 
التقليدية وبكل تأكيد تقدم نفس الخدمات التى تقدمها 
بأنها غير  البنوك  وتتميز هذه  تقليدى،  بنك  الفروع ألى 
نمطية وتتميز بمعدل أمان كبير للعميل باإلضافة إلى انها 
وقت  اى  وفى  السهولة  بمنتهى  نمطية  غير  حلواًل  تقدم 
الرقمنة  نحو  اإلســراع  فى  يساهم  ذلك  أن  كما  ومكان، 

بكل تأكيد .
قال  مصر،  فى  البنوك  هــذه  انتشار  مــدى  بخصوص 
عاملين،  على  متوقف  البنوك  هــذه  انتشار  إن  محمود 

العامل األول هو مدى جودة البنية التحتية والتكنولوجية 
قاعدة  نمتلك  أننا  وأعتقد  المصرى،  المصرفى  للقطاع 

جيدة فى هذا الخصوص .

فكرة  العميل  وتعامل  تقبل  مــدى  هو  الثانى  العامل 
فى  البنكية  الحسابات  عدد  أن  الرقمية صحيح  البنوك 
مصر بالنسبة الى عدد السكان يقل عن 50%، وأن حوالى 

35% تقريًبا من السكان يمتلكون حسابات بنكية وأن عدًدا 
منهم بالفعل يتعامل مع الخدمات الرقمية، كما أن البنوك 
العمالء  من  كبيرة  شرائح  تأكيد  بكل  ستجذب  الرقمية 

لتوسيع  تسعى  المصرية  والبنوك  الشباب،  وخصوًصا 
»التجزئة المصرفية« من خالل تنوع الخدمات المقدمة، 
وعلى رأس هذه الخدمات تقديم حلول رقمية بديلة عن 
االصطناعى  الذكاء  إحالل  أن  كما  التقليدية،  الخدمات 
البنوك  خالل  من  البنكية  المالية  الخدمات  تقديم  فى 
الرقمية قد يقلص من تكلفة تقديم الخدمة على البنوك، 

باإلضافة الى زيادة معادالت األمان .
وأشار محمد محمود إلى أنه يوجد عدد كبير فى مصر 
يتعامل بالخدمات الرقمية واإللكترونية، فقد بلغ إجمالى 
المصرى  األهــلــى  البنك  بخدمات  العمالء  اشــتــراكــات 
معامالت  بحجم  عميل  مليون   5.5 نحو  اإللكترونية 
465 مليار جنيه، وذلك حتى شهر فبراير 2021, ومن 
وصل  معامالت  بحجم  عميل  ألف   51 نحو  المؤسسات 
العمالء فى  إن  القول  إلى 46 مليار جنيه، ولذلك يمكن 
مصر لديهم شىء كبير من االستعداد الستقبال خدمات 

البنوك الرقمية .
كما أن هناك جهودا كبيرة من البنك المركزى المصرى 
تستهدف جذب قطاعات وعمالء جدد للقطاع المصرفى 
وخصوًصا العاملين فى القطاع غير الرسمى، وذلك فى 
األموال  تداول  وتقليل  المالى  الشمول  نحو  الدولة  إطار 
النقدية، اال انه وبالرغم من ذلك تبقى السوق المصرفية 
بكل  لالستثمار  وجاذبة  وواعــدة  كبيرة  سوًقا  مصر  فى 

تأكيد.

انتشرت خالل تلك األيام ظاهرة العموالت الصفرية، واألتعاب المخفضة 
لشركات السمسرة بالبورصة، تلك الظاهرة التي باتت تشكل خطراً على 
صناعة إدارة األصول بالبورصة المصرية، علماً بأن تلك الظاهرة باتت 
السمسرة  شركات  إليها  تلجأ  التي  التسويقية  الوسائل  أحــدث  من 

لتضمن لنفسها مكاناً بين نظرائها من السماسرة بالسوق.
وتعليقاً على ذلك، قال سعيد الفقي، خبير أسواق المال، إن 
العموالت الصفرية لبعض شركات السمسرة غالبا ما تقوم 
بها الشركات في عمليات نقل الملكية خارج المقصورة، 
تتجاوز  قيمتها  العمليات  هذه  من  الكثير  إن  حيث 
السمسرة  شركة  أن  إلى  الفتاً  الماليين،  مئات 
العملية  بقيمة  الحالة  هــذه  فــي  تستفيد 
الــمــنــفــذة، والــتــي تــرفــع مــن ترتيب 
العملي،  ومستواها  الشركة 
ــذه الــفــائــدة  وهـ

الوحيدة التي تعود على شركات السمسرة من تنفيذ هذه العمليات بعموالت 
صفرية .

وأوضح الفقي أن العمليات التي تتم علي شاشات التداول ال يوجد 
فيها عموالت صفرية، ولكن يمكن وجود عمولة منخفضة حسب اتفاق 

أن  أما  تداوله،  العميل وحسب قيمة محفظته وحجم  الشركة مع 
تكون صفرية وهذا يعد غير وارد لسبب بسيط، ومن ثم البد من 

إلى  وجود فائدة مشتركة بين العميل وشركة التداول، الفتاً 
أنه في حالة التداوالت العادية إذا كانت العمولة صفرية، 

فما هي فائدة شركة السمسرة، ألن حجم العملية أيا 
كان لن يؤثر بشكل مباشر في تداوالت الشركة 

توجد جدوى من  بالتالي ال  ترتيبها،  ورفع 
الشركة للتعامل بالعموالت الصفرية، 

إال اذا كان هذا التعامل يمثل 
لها فائدة.

البورصة فى خطر

االتهامات تتزايد ضد هيكل بعد 
تراجع سهم اإلنتاج اإلعالمى

تراجعا  اإلعــالمــي  اإلنــتــاج  مدينة  سهم  شهد 
بالفعل بوتيرة اكبر من السوق في اآلونة األخيرة، 
حيث تراجع السهم خالل شهر بنسبة 20% مقابل 
تراجع مؤشر EgX30   بنسبة 9% عن نفس المدة، 
وتراجع السهم من اعلى نقطة له بنسبة 37% في 
حين تراجع المؤشر المذكور بنسبة 11.77% مما 
السوق  من  أكبر  كان  السهم  تراجع  أن  على  يدل 
بنسبة كبيرة، لكن في نفس الوقت ال يستطيع أحد 
السهم  ان  حيث  انهيارا،  السهم  تراجع  يعتبر  أن 
ثم  ومن  و2021،   2020 كبيرة  حقق طفرة سعرية 
بات من الطبيعي ان يقوم بالتصحيح، وهذا معتاد 
اتجاه  وافــق  التراجع  هــذا  ان  خاصة  بــاالســواق، 

االسواق في التصحيح.
وتعليقاً على ذلك، قال محمد الدشناوي، خبير 
أسواق المال، إن ترأس وزير اإلعالم أسامة هيكل 
للشركة ليس السبب الرئيسي، ولكنه أحد االسباب، 
خاصة أنه لم يستطع الحفاظ على الحالة االيجابية 
للسهم واقتناع كثير من العمالء بقيمته، وهذا ترجم 
الصعود على الشاشات، الفتاً إلى أن توزيع األرباح 
للعمالء،  المرضى  بالشكل  يكن  لم  العمالء  على 
لكل  سهم  المجانية  بــزيــادة  الجمعية  قــرار  فبعد 

عشرين في مارس، وبدء السهم في الهبوط وما زاد 
الطين بلة بداية قلق جمع اسامة هيكل بين منصب 
وزير االعالم ورئيس مجلس ادارة الشركة، ما يعني 
مزيدا من القالقل، وهو ما ال يحبه االسواق، لذا 

هربت الثقة واتجه السهم للتراجع الكبير.
اآلن  تعيش  الــبــورصــة  أن  الــدشــنــاوي  ــح  وأوضـ
إدارة  أن  اإلطــالق، خاصة  فتراتها على  أســوأ  في 
التطوير، وغاب  الرؤية في  األسواق عموما فقدت 
ترتقي  أن  تستطيع  بورصة  خلق  في  هدفها  عنها 
البورصات،  أغلب  تفعل  كما  نفسها،  من  وتطور 
لكن لألسف الجميع ليس لديه جديد، موضحاً أن 
رئيس البورصة محمد فريد يركز أكثر على تحسين 
االداء  طفرة  متجاهالً  للبورصة  السلبية  الصورة 
العقارات،  اسعار  وتــراجــع  المصري  االقتصادي 
ورغبة المركزي في دعم النشاط االقتصادية لزيادة 
خرجت  لهذا  التسهيالت،  وتقديم  النمو  معدالت 
الكلمة  بمعنى  حمص  بــال  "المولد  مــن  البورصة 
بمزيد من عدم الثقة في النشاط من قبل الجميع".

 هالة عبد اللطيف
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سيطرت حالة من التوتر الشديد على األوضاع داخل نادى بيراميدز 
بسبب عدد من األزمات التى الحقت الفريق خالل الساعات الماضية، 
الخاص  المستشار  ميدو،  حسام  احمد  استقالة  إعالن  عن  وأسفرت 
الذى  الفريق،  أيمن  ظهير  فتحي،  أحمد  أزمــة  خلفية  على  بالنادي، 
خدماته  عن  االستغناء  الــى  نية  وجــود  حــول  عديدة  تسريبات  خرجت 

اروبارينا،  األرجنتينى  قناعة  عدم  بدعوى 
ميدو  أزمات  وبدأت  بمستواه،  الفني،  المدير 
منذ توليه منصبه الذى لم يستمر سوى عدة أسابيع، 
بعد أن وضع مسئولى النادى فى حرج شديد بظهوره 
المستمر داخل نادى الزمالك، الذى ينافس بيراميدز 
الــدوري، وهو ما تسبب فى  الثانى فى  المركز  على 
تعرض المسئولين النتقادات حادة للغاية لالزدواجية 
عمل،  من  أكثر  بين  الجمع  مسألة  تصاحب  التى 
احمد  مع  أزمته  وجاءت  منافس.  ناٍد  فى  والتواجد 
القصيرة مع  النهاية فى قصته  لتكتب فصل  فتحى 
بيراميدز،  حيث قرر التدخل فى األزمة بعد رفض 
على  المستمر  الجلوس  فكرة  المخضرم  الالعب 
رؤية  وتقبل  بالهدوء  فتحى  وطالب  البدالء،  مقاعد 
الجهاز الفنى بمشاركته كبديل لعمر جابر،  وهو ما 
رفضه فتحي، ليكون رده بتسريب بعض األنباء عن 
خدماته،  عن  االستغناء  فى  النادى  لدى  نية  وجود 
من  كبير  أبــدى عدد  فتحى  تسريبات  خــروج  وفــور 
لتقرر  للملف   ميدو  إدارة  من  استياءهم  الالعبين 
إدارة النادى رحيله، فى ظل انشغاله بتقديم برنامج 
الزمالك خالل  بنادى  العمل  فى  ورغبته  تلفزيوني، 
اعالن  على  االتفاق  تم  عليه  وبناء  المقبلة،  الفترة 

استقالته لتجميل صورته أمام الرأى العام.
كما تسبب شريف اكرامى فى انتقادات واسعة 
الرجاء  أمام  قدمه  الذى  المستوى  بسبب  للفريق 
بعد  األفريقية  الكونفدرالية  بطولة  فى  المغربى 
أن حّول كرة كانت فى طريقها لخارج الملعب الى 

مرماه، واصبح مثار سخرية واسعة من الجماهير، خاصة بعد الكشف عن وجود 
بنود فى عقده مع النادى تمنحه الحق فى المشاركة بشكل مستمر بغض النظر 
عن مستواه. ويعانى الجهاز الفنى من تدخالت عديدة لمالك ومسئولى النادى 
بسبب  ومعاقبته  الفريق  حارس  سليمان  المهدى  واستبعاد  األخيرة  الفترة  فى 
رفضه تعنت أعضاء الجهاز ضده، وهو ما أدى الى خروجه بتصريحات مثيرة 

عن وجود مجامالت فجة فى اختيارات الالعبين وتفرقة كبيرة فى العقود.

يعيش الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى ورطة 
حقيقية فى مشوار تصفيات كأس العالم المقبل، 
التصنيف  فــى  الــفــراعــنــة  تــأخــر  بسبب  وذلـــك 
مصر  منتخب  يتواجد  حيث  للفيفا،  الشهرى 
حالياً فى المركز السادس أفريقيا، بعد السنغال 
وهو  ونيجيريا،  والــمــغــرب  والــجــزائــر  وتــونــس 
التقدم  فى  االستمرار  الفراعنة  على  يحتم  ما 
الدولى  التصنيف  فــى  األقــل  على  مــراكــز   10
حاليا  مصر  منتخب  يحتل  حيث  للمنتخبات، 
لتعديل  شهور   6 وأمامه  عالميا،  الـــ49  المركز 
الفنى  المدير  البدرى  حسام  ويرغب  أوضاعه. 
فى أن يتواجد ضمن منتخبات التصنيف األول، 
لكى يتمكن من مقابلة أحد منتخبات التصنيف 

األخيرة من تصفيات كأس  المرحلة  الثانى فى 
الــعــالــم، فــى حــال عــبــوره المرحلة األولـــى من 
السادسة،  المجموعة  قمة  واعتالء  التصفيات، 
بنظام  مباريات   6 يخوض  أن  المقرر  من  حيث 
فى  الحسم  جولة  قبل خوض  واإليــاب  الذهاب 
المرحلة  فى  مجموعته  قمة  على  تربعه  حــال 

األولى.
األولى  الجولة  مباراة  تقام  أن  المنتظر  ومن 
فى مصر بمواجهة منتخب أنجوال خالل الفترة 
من 5 إلى 8 يونيو المقبل، وتقام الجولة الثانية 
خالل الفترة من 11 وحتى 14 من نفس الشهر 
أمام الجابون على أرضها، فيما يلتقى المنتخب 
مع نظيره الليبى فى الجولة الثالثة على استاد 

إلى   1 من  الفترة  خــالل  القاهرة 
مباراة  وتقام  المقبل،  سبتمبر   4
اإلياب بين المنتخبين فى الجولة 

ــى  ــة عــلــى األراضــ ــع ــراب ال
الفترة  خـــالل  الليبية 
سبتمبر،   7 إلــى   5 من 
ويــخــرج الــفــراعــنــة فى 
ــســة  ــخــام الـــجـــولـــة ال

على  ــوال  ــجـ أنـ ــة  ــمــواجــه ل
أرضــهــا خــالل الفترة مــن 6 إلــى 9 

من  األولــى  المرحلة  يختتم  أن  قبل  أكتوبر، 
فى  السادسة  الجولة  بمباراة  التصفيات 
مصر أمام الجابون خالل الفترة من 10 إلى 

أكثر من  اندالع  الماضية  الساعات  شهدت 
لكرة  األول  الفريق  غرفة مالبس  داخــل  أزمــة 
استخدام  تزايد  بسبب  األهلي،  بالنادى  القدم 
كلوب  لتطبيق  الفريق  العبى  مــن  كبير  عــدد 
هاوس الشهير، وذلك خالل معسكرات الفريق، 
الى  حادة  انتقادات  توجيه  فى  تسبب  ما  وهو 
فوجئ  التى  الجماهير،  جانب  من  الالعبين 
غرف  فــى  الالعبين  بعض  بمقابلة  بعضها 
معسكر  وخالل  بالتطبيق.  الخاصة  الدردشة 
المريخ  مواجهة  قبل  بالسودان  األخير  الفريق 
المجموعات  دور  مــن  الخامسة  الجولة  فــى 
محسن  صالح  تواجد  أفريقيا  أبطال  بــدورى 
كلوب  تطبيق  غرف  إحدى  فى  الفريق  مهاجم 
يوم  مــن صــبــاح  مبكرة  ســاعــات  هـــاوس حتى 

فى  تسبب  ما  التأهل،   فى  الفاصلة  المباراة 
غضب كبير بين جماهير النادي، وبناء عليه قام 
الجهاز الفنى باستبعاده من قائمة المباراة التى 
الهجومي،  الجانب  فى  الفريق  خاللها  عانى 
وتعادل بشق األنفس ليتأهل فى المركز الثانى 
بمجموعته، حيث ثار موسيمانى على الالعبين 
فى غرفة المالبس عقب المباراة، وأخذ يوجه 
لهم هجوما حادا فى ظاهرة تحدث ألول مرة، 

ولم يسلم منه احد من الالعبين.
الشهير  التطبيق  غرف  على  الدخول  وكان 
فى  الالعبين،  بين  والمساء  الصباح  حديث 
ــوقــت الـــذى حـــاول فــيــه الــالعــبــون الكبار  ال
الدخول  من  الالعبين  بقية  تحذير  بالفريق 
تناقش  غرفا  هناك  أن  خاصة  التطبيق،  على 

موضوعات غير الئقة، وأخرى تتحدث فى أمور 
نقاشات  فى  الدخول  أن  جانب  الى  سياسية، 
مع الجماهير قد يضع الالعب فى حرج شديد 
نتيجة االضطرار الى الرد على أسئلة محرجة 
والمنافسين،  التحكيم  عن  لألزمات،  مثيرة  أو 
وغيرها من األمور التى تؤثر على تركيز الفريق 
من  خاللها  يعانى  للغاية  صعبة  مرحلة  فــى 
لمستواه  أكثر من العب  وافتقاد  األداء  تراجع 

السابق.
المريخ  مباراة  عقب  كبيرة  أزمة  وانفجرت 
بسبب المشادة التى نشبت بين محمد الشناوى 
كابتن الفريق ومحمد هانى الظهير األيمن فى 
نهاية الشوط األول ونقلتها كاميرات التلفزيون، 
بسبب  لهانى  تعليقا حادا  الشناوى  وجه  حيث 

الجبهة  فــى  ثــغــرة  مــن  أكــثــر  ــود  ووجـ مستواه 
ما  الئقة،  غير  بطريقة  األخير  ليرد  اليمنى، 
زاد من عصبية كابتن الفريق الذى كاد يشتبك 
معه، لوال تدخل وليد سليمان وعمرو السولية. 
بيتسو  أن  عن  الفريق  داخــل  مصادر  وكشفت 
أفريقى  الجنوب  الفنى  المدير  موسيماني، 
سيد  مــن  وطلب  هانى  بتعنيف  قــام  للفريق، 
عليه،  عقوبة  توقيع  الكرة  مدير  عبدالحفيظ 
خاصة أن مستواه كان سيئا بالفعل، وكان يمثل 
نقطة ضعف، الى جانب أنه لم يتقبل تعليمات 
كابتن الفريق وطالب بتجهيز عدد من الالعبين 
الشباب فى مركز الظهير األيمن للضغط عليه 
الفترة  خــالل  أكبر  بشكل  ــتــزام  االل أجــل  مــن 

القادمة .

يسود الغموض حول مباراة 
القمة المقبلة بين األهلى 

والزمالك والمقرر إقامتها يوم 18 
أبريل الجاري، فى ظل األحداث 
األخيرة، ورغبة أحمد مجاهد، 
رئيس اللجنة الثالثية المكلفة 

بإدارة االتحاد المصرى لكرة 
القدم، فى إسنادها لطاقم حكام 

مصري، وهو ما رفضه الناديان 
بشكل رسمي، خاصة فى ظل 

اشتعال المنافسة بين القطبين 
على صدارة الدورى المصرى هذا 

الموسم، وعدم وجود ثقة تامة 
فى التحكيم المصري. ويبدو أن 

قرار تأجيل المباراة إلى أجل غير 
مسمى قد يكون هو األقرب خالل 
األيام القليلة المقبلة، خاصة فى 
ظل األزمات العديدة التى تحيط 

بها، وسيكون التأجيل الثانى لها، 
خاصة أنه كان مقررًا إقامتها 

ضمن الجولة الرابعة من الدورى 
المصري، وحتى اآلن مازال مصير 

اللقاء غامًضا وسط ترحيب من 
الناديين بالتأجيل، ولكن بقرار 

غير ُمعلن من الطرفين.

وكان األهلى قد صعد إلى دور الثمانية من بطولة 
دورى أبطال أفريقيا، بعدما احتل المركز الثانى خلف 
فريق سيمبا التنزاني، بينما ظل موقف الزمالك معلقا 
حتى مباراة الجولة األخيرة يوم السبت الماضى أمام 
عليه  الصعب  من  سيكون  حيث  السنغالي،  تونجيث 
توديع  حــال  فى  أبريل   18 يــوم  القمة  مباراة  خــوض 
البطولة القارية، حيث إن الخسارة أمام األهلى بعد 
جديد  جماهيرى  هجوم  سيصاحبها  البطولة  وداع 
ضد اللجنة المكلفة بإدارة النادى برئاسة المستشار 

عماد عبدالعزيز.
 كما أن األهلى أيضا يعانى من ضغط المباريات 
الفترة  خــالل  الفريق  صفوف  فى  اإلصــابــات  وكثرة 
إلصابات  العــب  مــن  أكثر  تعرض  حيث  الماضية، 
التونسى  رأسهم  وعلى  الماضية،  الفترة  فى  عضلية 
على معلول، ثم ياسر إبراهيم، ووالتر بواليا، وأخيرا 

إلصالح  موسيمانى  بيتسو  ويسعى  أجايى.  جونيور 
األخطاء العديدة التى ظهرت خالل مواجهتى المريخ 
ثم سيمبا التنزاني، وسط حالة من عدم الرضا بين 
بمستوى  سعادته  عدم  أبدى  والــذى  األهلي،  جمهور 
الالعبين منذ العودة من بطولة كأس العالم لألندية، 
والتى أقيمت مؤخرا فى الدوحة، وفاز الفريق األحمر 
فيما  البرونزية،  والميدالية  الثالث  بالمركز  خاللها 
يمر الزمالك بحالة تخبط شديدة فى مستوى الفريق 
بشكل عام، وهو األمر الذى يزعج الفرنسى باتريس 
خالل  تصريح  مــن  بأكثر  أدلـــى  ــذى  والـ كــارتــيــرون، 
الفترة الماضية يؤكد من خالله أن المستوى البدنى 
الفوز  والفنى لالعبين ليس فى أفضل حاالته، رغم 
نظيفين  بهدفين  الجزائر  مولودية  على  تحقق  الذى 
فى الجولة الخامسة من دور المجموعات فى بطولة 

دورى أبطال أفريقيا.

ويضع مسئولو اتحاد كرة القدم، برئاسة أحمد مجاهد، 
أجنبى  استقدام حكم  ويرفض  ورطة جديدة  فى  الناديين 
لتلك المباراة، ويريد إسنادها لطاقم تحكيم مصري، األمر 
الذى خرجت إدارتا األهلى والزمالك لرفضه على الفور، 
وأصدرت إدارة القلعة البيضاء بيانا فى بداية األمر تؤكد 
التوقيت،  هذا  فى  المصريين  للحكام  رفضها  خالله  من 
هذا  الفرق  جميع  بين  مشتعلة  منافسة  هناك  أن  خاصة 
الموسم، ويجب رفع الحرج عن الجميع فى هذه المباراة، 
فيما أصدرت إدارة األهلى أيضا بيانا رسميا تم من خالله 
التأكيد على رفض الحكم المصرى فى مباراة القمة، مع 
رئيس  الخطيب  محمود  جمع  الــذى  اللقاء  إلــى  اإلشـــارة 
وأبلغه  الماضية  الفترة  خالل  مجاهد  أحمد  مع  النادى 
طاقم  استقدام  وضــرورة  الحمراء  القلعة  بموقف  خالله 
حكام أجنبى مميز لتلك المباراة، مؤكدا أن الوقت مازال 

ستقام  المباراة  أن  خاصة  الخارج،  من  حكم  لجلب  باكرا 
يوم 18 أبريل كما هو مقرر، ومن السهل مخاطبة أى اتحاد 

أوروبى لطلب حكم مميز.
الناديين  أن هناك رغبة من  وبعدما وجد  الكرة،  اتحاد 
فى استقدام حكام أجانب، خرج ببيان منذ ساعات قليلة 
يعلن من خالله تمسكه بالحكم المصرى فى مباراة القمة، 
مؤكدا أنه الوقت المناسب لذلك، وأنه يجب منحه الفرصة 
وسط اعتراض شديد من جمهور الناديين على هذا القرار، 
خاصة أن آخر مباراة تمت إدارتها بحكم مصرى بصفارة 
محمد الحنفي، شهدت توترا وعصبية بين 
كانت  أنها  ورغم  اللقاء،  طيلة  الالعبين 
تحصيل حاصل، فقد تعرض أكثر من 
سيطرة  عــدم  بسبب  لإلصابة  العــب 

الحكم، وقتها، على أحداث اللقاء.

بأزمات  الزمالك  مع  األهلى  عالقة  تمر  كما 
ــدة خـــالل الــفــتــرة الــمــاضــيــة، خــاصــة منذ  شــدي
أحداث مباراة كرة السلة، والتى أقيمت على صالة 
الزمالك بميت عقبة، وتسبب الحضور الجماهيرى 
فى إلغاء اللقاء واحتساب النتيجة لصالح األهلي، 
أحد مسئولى  من  كبير  أعقبه هجوم  الذى  األمر 
المؤتمر  أن  كما  ــاروق،  ف العامرى  ضد  الزمالك 
األخــيــر الـــذى أقــيــم فــى مــركــز شــبــاب الجزيرة، 
الرياضة  ــر  وزيـ مــع  الخطيب  محمود  وحــضــره 
أشرف صبحي، لم يشهد تواجد عماد عبدالعزيز 
رئيس الزمالك والذى لم يحضر إلى المؤتمر إال 
بعد انصراف الخطيب منه، وكل تلك األمور تبرز 
حجم الخالفات الكبيرة بين الطرفين خالل الفترة 

الماضية.

رحيل  بعد  ما  نوعا  هــدأت  قد  األمــور  أن  ورغــم 
مرتضى منصور عن رئاسة الزمالك وإحالة المجلس 
المالية  المخالفات  بسبب  العامة  للنيابة  السابق 
اتهامها  من  تخشى  الحالية  اللجنة  فإن  ــة،  واإلداريـ
الغضب  حالة  ظل  فى  النادى  حقوق  فى  بالتفريط 
التواصل  وسائل  عبر  تجاهها  الــعــارم  الجماهيرى 
يخشى  كما  الماضية،  المرحلة  خــالل  االجتماعى 
تلك  وخسارة  األهلى  لقاء  إقامة  حال  فى  الزمالك 
المباراة بمطالب جديدة تطالب بإبعاد اللجنة المكلفة 
على النادي، خاصة أنها ستكون المواجهة األولى بين 
الناديين منذ موقعة 27 نوفمبر الماضي، عندما توج 
أفريقيا،  أبطال  دورى  بطولة  بلقب  األحمر  المارد 
البيضاء  بالقلعة  تحيط  واألزمــات  الحين  ذلك  ومنذ 
وسط فشل متكرر فى إنهاء األزمات المالية واإلدارية. 
الغريب فى األمر أن اتحاد كرة القدم، برئاسة أحمد 
تلك  إقامة  فى سبيل  العراقيل  يضع  مازال  مجاهد، 
المباراة دون أزمات، حيث قام بتأجيلها أول مرة بناء 
على طلبات األمن، ثم وضع موعدا فى مارس، ثم قرر 
تأجيلها إلى 18 أبريل، وهو الموعد األخير المحدد 
المباراة  تلك  ومازالت  المسابقات،  لجنة  جانب  من 
تواجه أزمات عديدة حتى اللحظة، وال يمانع مسئولو 
قريب،  موعد  تحديد  بشرط  تأجيلها،  فى  الناديين 
وعدم  مميز،  أجنبى  اختيار طاقم حكام  على  عالوة 
االستعانة بحكام مصريين، األمر الذى يرفضه أحمد 
مصري،  حكم  الختيار  ويسعى  اآلن،  حتى  مجاهد 
معلال ذلك بصعوبة استقدام طاقم من الخارج بسبب 

ظروف تفشى فيروس كورونا.

قنبلة فى النادى بسبب »كلوب هاوس« واملدرب يعاقب هانى املتمرد

وافق البرازيلى نيمار على الشروط التى وضعها 
عودته  إلمكانية  برشلونة  نادى  جانب  من  وسطاء 
الى الفريق من جديد خالل الفترة المقبلة، وهى 
البورتا  خوان  تولى  عقب  طرحها  تم  التى  الفكرة 
نيمار  وكــان  جديد.  من  الكتالونى  النادى  رئاسة 
سان  باريس  نادى  مع  تعاقده  لتجديد  طريقه  فى 
من  اتــصــاالت  يتلقى  أن  قبل  الفرنسى  جيرمان 
تحسبا  ــر،  ــ األم تــأجــيــل  عليه  يــعــرضــون  وســطــاء 

من  عودته  على  برشلونة  إدارة  موافقة  إلمكانية 
جديد، وهو ما رحب به الالعب، ولكنه ربط ذلك 
على  عقده  اقترب  الذى  ميسى  ليونيل  باستمرار 
الشروط  بكافة  البرازيلى  النجم  ورحــب  نهايته، 
تخفيض  حيث  من  المحتملة،  بالصفقة  المتعلقة 
الراتب الذى يحصل عليه فى باريس سان جيرمان، 
الى جانب تنازله عن العديد من االمتيازات المالية 
الوسطاء  أن  خاصة  الــنــادي،  لصالح  واإلعالنية 

بنفس  ليس  للبرشا  المالى  الوضع  بــأن  أخــبــروه 
القوة التى كان عليها فى وقت سابق، بسبب تأثير 
مع  نيمار  عقد  وينتهى  كورونا.  فيروس  تداعيات 
النادى الباريسى فى صيف 2022، ويرغب النادى 
فى تمديد استمراره وسط عروض عديدة تلقاها 
فى الفترة األخيرة، إال أنه يرغب بشدة فى مزاملة 
ميسي، بعد فترة شهدت محاوالت عديدة لعودته 

من جديد الى قلعة كامب نو.

نيمار يوافق على شروط العودة لبرشلونة

عبدالحميد جالل

األزمات تالحق بيراميدز بسبب 
ميدو وإكرامي

ورطة احتاد الكرةغضب جماهير الزمالك واإلصابات تضرب األهلى

خناقات الصاالت

أزمة احلكام

ورطة فى املنتخب بسبب »10« مراكز

ثورة غضب موسيمانى ضد العبى األهلي
ميدو

أكرامي

نيمار

البدري

موسيماني

أزمة قمة األهلى والزمالك  كواليس
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تصوير  موقع  على  رمضان  محمد  لسيطرة  استكماالً 
الدين  صــاح  أمــيــر  الــفــنــان  تــعــرض  مــوســى،  مسلسل 
الضطهاد غيرمعروف. وقال أمير فى تصريحات خاصة: 
وقعت عقًدا من أجل املشاركة يف املسلسل، لكنى فوجئت 
تدخل  رمضان  إن  قالوا  سألت  وعندما  باستبعادى، 

وطردنى من العمل.

يتقاضى الفنان محمد إمام 40 مليون جنيه مصري، 
يخوض  الــذي  "النمر"،  اجلديد  مسلسله  على  كأجر 
املقبل 2021، مما يجعله  الرمضاني  السباق  من خاله 

األعلى أجًرا هذا العام.
تدور أحداث مسلسل "النمر"، الذي يخوض بطولته 
والصراعات  "الصاغة"،  عالم  حول  إمام،  محمد  الفنان 

بني املعلمني الكبار به.

محمد رمضان يتسبب 
فى أزمة  بسبب أمير صالح الدين

محمد إمام األعلى
 أجرًا فى رمضان

أعماله  أحدث  تصوير  من  االنتهاء  على  ياسر جالل  النجم  قارب 
الدرامية "ضل راجل"، المقرر عرضه خالل الموسم الرمضاني القادم 

من  حصرية  بصورة  "الحياة"  قنوات  عبر 
إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

ويتواجد "جالل" وطاقم عمله حاليا 
الشعبية  ــة"  "الــحــطــاب منطقة  فــي 
الشهيرة، من أجل تصوير مجموعة 
األكشن  ومــشــاهــد  المشاهد  مــن 
عدد  عليها  تــردد  التي  بالمنطقة، 
كبير من النجوم لتصوير مجموعة 
خالل  الشعبية  لألعمال  مشاهد 

السنوات الماضية.
تصوير  مــن  جــالل  يــاســر  وينتهي 

األول  األسبوع  خالل  الجديد  مسلسله 
معظم  أنــهــى  أن  بعد  رمــضــان،  شهر  مــن 
المخرج  ودخــل  الجديد،  العمل  مشاهد 

التصوير،  مع  بالتوازي  الماضية  األيام  خالل  المونتاج  صالح  أحمد 
الجديد  العمل  من  حلقات   10 أول  مونتاج  إنهاء  على  قــارب  حيث 

لتسليمهم للشركة المنتجة للمسلسل.

يواصل الفنان مصطفى قمر تصوير مشاهده فى مسلسله الجديد 
الكوميدي »فارس بال جواز«، والذى يبدأ عرضه اليوم.

الــدرامــي  مسلسله  فــى  كمطرب  دوره  ينسى  لــن  قمر،  مصطفى 
الجديد، حيث سيقوم فى المسلسل بتقديم 
3 أغنيات جديدة، تكشف كواليس فكرة 

العمل، وتدور في سياقها الدرامي.
ــر الــخــاصــة  ــت ــت ــة ال ــي ــا أغــن ــهـ أولـ
بالمسلسل، وستكون مفاجأة لكونها 
شعبية،  وكــلــمــات  أفــكــارا  تحمل 
ــر، في  ــع فــنــان آخــ وســيــقــدمــهــا م
حين أن األغنيتين األخريين سيتم 

طرحهما ضمن أحداث العمل.
بجانب  المسلسل  فــي  ــشــارك  ي

ــارق  ــان طــ ــنـ ــفـ مــصــطــفــى قـــمـــر، الـ
عبدالعزيز ومحمد ثروت وطارق اإلبياري 

وسليمان عيد، إلى جانب عدد من النجوم، 
بيومي فؤاد وصالح عبدالله وأوس  منهم: 

أوس، مع عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف فداء الشندويلي 
وإخراج معتز حسام.

أعلنت الفنانة إسعاد يونس، عن مشاركتها في السباق الرمضاني 
المقبل 2021، من خالل عمل إذاعي جديد، يذاع يوميا عبر إذاعات 

راديو النيل.
"برنامج إسعاد سعادة على إذاعات راديو النيل في رمضان الساعة 
3:30.. كتابة وتأليف: إسالم صالحين، غناء وتوزيع وميكس وديجيتال 
حمزة،  آيــة  إخــراج:  الخطيب،  محمد  تصوير:  ــادر،  ن أحمد  ماستر: 

وسوشيال ميديا: سندس كرارة".

لفتت الصداقة التي تجمع بين الفنان تامر حسني والداعية مصطفى 
حسني، أنظار متابعي السوشيال ميديا، خصوصا بعد قيام الداعية 
مصطفى حسني، بتوجيه كلمات الشكر والثناء واالعتزاز للمطرب تامر 

حسني، واصًفا إياه بالصديق، وقوله »شكًرا يا صاحبي"
تامر حسني ومصطفى حسني يتبادالن كلمات تعبر عن احترام كل 

منهما لآلخر
وخالل الساعات الماضية كشف الداعية مصطفى حسني، عن قيام 
اسم  يحمل  والذي  الجديد،  الديني  برنامجه  تتر  بغناء  الجيل«  »نجم 
»الثمن«، وقال: »من لم يشكر الناس لم يشكر الله، وأنا حابب أشكرك 
يا تامر يا صاحبي على أغنية تتر برنامج الثمن، صوتك العذب وأداؤك 
الغالي  ياصاحبي  فّي  أّثر  واللي  ربنا،  من  عليك  كبيرة  نعمة  الصادق 
فيه  محتوى  نقدم  عشان  التعاون  على  وإقبالك  واهتمامك  تواضعك 

قيمة مضافة للعقول والقلوب واألرواح، ِتسلم وتعيش ياصديقي".

موسى  مــثــل  الصعيدية  واالعـــمـــال   
والــنــمــر ونــســل األغــراب،وايــضــا هناك 
صراع شرس بين نجمات الصف االول: 
كريم  ونيللى  عــبــدالــرازق  ــاده  وغـ يــســرا 
تستفتى  النهار  عبدالعزيز..  وياسمين 
الموسم  فــى  األفــضــل  لترشيح  الــنــقــاد 

الجديد.
إن درامــا  قــال  قاسم  محمود  الناقد 
أكثر  منافسة  تشهد  العام  هذا  رمضان 

شراسة من السنوات الخمس الماضية.
وأعرب قاسم عن اعتقاده بأن الجزء 
بطولة  "االخــتــيــار"،  مسلسل  من  الثاني 
مكي  وأحمد  عبدالعزيز  كريم  النجمين 
في صدارة  ميمي، سيكون  بيتر  وإخراج 
تستقطب  الــتــي  الجماهيرية  األعــمــال 
اهــتــمــام الــجــمــهــور، خــاصــة أنــه يتناول 
قصص حياة بعض األبطال الذين ضحوا 
بحياتهم من أجل مصر خالل الفترة من 

2013 حتى 2020.
كابول  "القاهرة  مسلسل  أن  وأوضــح 
بسبب  بقوة  تنافس  التى  االعــمــال  "مــن 
الصاوى  وخــالــد  لطفى  طــارق  النجوم: 

وفتحى عبدالوهاب ونبيل الحلفاوى.
وتوقع أن يكون ضمن األكثر مشاهدة 
في السباق الدرامي"ضد الكسر" بطولة 
يشهد  والذي  فراج،  ومحمد  كريم  نيللي 

عودة المخرج أحمد خالد بعد غياب.
طــارق  الفني  الناقد  أكــد  جهته،  مــن 
في  الفخراني  يحيى  وجود  أن  الشناوي 

سيكون  موسمين  غيابه  بعد  الــســبــاق 
عامل جذب كبير جدا لصالحه، خاصة 
أنه يعد على مدار أكثر من ربع قرن من 

أهم نجوم الدراما الرمضانية في العالم 
العربي.

من  كثير  يحرص  أن  الشناوي  وتوقع 

المشاهدين على متابعة مسلسله "نجيب 
من  كوكبة  يضم  الـــذي  ــــش"،  زرك زاهـــي 
النجوم من مختلف األجيال، بينهم هالة 
نهى  رئيس،  رنا  أنوشكا، شيرين،  فاخر، 
إبراهيم،  إسالم  عفيفى،  كريم  عابدين، 

محمد الصاوى، وفتوح أحمد.
الفنانة  رصيد  أن  الشناوي  وأضــاف 
أيضا  يضعها  الجمهور  لدى  كريم  نيللي 
التي  األعمال  ضمن  متقدمة  مرتبة  في 

ستحظى بنصيب كبير من المشاهدة.
لها  فكان  ماجدة خيرالله  الناقدة  أما 
رأي مختلف، مؤكدة أن تقييمها ال يخضع 
مقياسها  وأن  الــشــائــعــات،  أو  للدعاية 
ستشاهده  الذي  العمل  الختيار  الوحيد 

هو فكرته، ومن هم القائمون عليه من 
نجوم، سواء أمام الكاميرا أو خلفها.

ــعــت: "مــســلــســل "نــجــيــب زاهــي  ــاب وت
الفخراني يتصدر  للفنان يحيى  زركش" 
العام،  هذا  لماراثون  اختياراتي  قائمة 
وأنا متحمسة بقوة لمتابعته أوال لثقتي 
الفخراني،  يقدمها  التي  األعمال  في 
منذ  الفنية  الساحة  عن  لغيابه  وثانيا 
أكثر من عامين، وعودته هذا العام مع 

مخرج متميز هو شادي الفخراني.
من  أهلية"  "حرب  يكون  أن  وتوقعت 
وإخــراج  الخياط،  وباسل  يسرا  بطولة 
سامح عبدالعزيز مفاجأة فنية، "خاصة 
أننا تعودنا من الفنانة يسرا أن تفاجئنا 
بجديد في أعمالها، ولم تخيب ثقتنا في 
أي من أعمالها، لذلك أتوقع أن يكون من 

األعمال المهمة جًدا في السباق".
حديثها  خــيــرالــلــه  الــنــاقــدة  وخــتــمــت 
قائلة: "أتوقع أيضا عمال ناجحا للفنانة 
مسلسلها  فــي  الشربيني  ديــنــا  الــشــابــة 
"قصر النيل"، خاصة أنه يدور في قالب 
زوجها،  مات  شابة  سيدة  عن  اجتماعي 
زوجته،  على  زوجــهــا  شقيق  فيتزوجها 
لتبدأ سلسلة من المشكالت والتحديات 
درامــي  تشويقي  إطــار  في  االجتماعية، 

يستحق المشاهدة".

ياسر جالل .. 
يتعلم التحطيب فى احلطابة

3 أغنيات جديدة ملصطفى قمر 
فى مسلسل »فارس بال جواز«

إسعاد يونس تعود لإلذاعة

تامر حسنى ومصطفى حسنى .. شراكة رمضانية

التفاصيل الكاملة ملسلسالت املوسم الرمضانى 2021

 دينا دياب

مصطفى حسنىتامر حسنى

مصطفى قمر

انطلق الموسم الدرامى االشهر فى العام، 27 
مسلسالً تتنافس بقوة، بجانب االعمال العربية، 

الجميع يتنافس على مشاهدة الجمهور.. بروموهات 
المسلسالت تعبر عن منافسة قوية بين االعمال 

الوطنية التى يشارك بها القاهرة كابول وهجمة مرتدة 
واالختيار2..

كواليس يسرا تضعها فى مقدمة املنافسني.. 

مناقشة القضايا 

االختيار2 والقاهرة كابول وهجمة مرتدة  

ويحيى الفخرانى يجذب اجلمهور من البرومو

األولى فى بحث اجلمهور عبر السوشيال ميديا

»القاهرة كابول« يكشف كواليس صعود اإلرهاب
طارق لطفى:

املجتمعية أهم أدوار الفن

وبين  بينه  ثقة  لطفى جسر  طارق  الفنان  صنع 
جمهوره، فهو دائما يبحث عن الدور الجيد، واسمه 
أصبح مصدر ثقة لجودة األعمال الفنية، وفى رمضان 
2021 يغامر لطفى بشخصية تحمل تحديا كبيرا، فهى 
ستكون  مرة  ألول  للشخصية  واجادته  مكروهة،  شخصية 
سببا فى كراهية الجمهور له، حيث يخوض الموسم الجديد 
مسلسل  احــداث  رمــزى، ضمن  الشيخ  االرهــابــى  بشخصية 
"القاهرة كابول"، وهى الشخصية التى تحمل كواليس صعود 
التيار االرهابى وتكشف قدرته على اقتحام الشخصية الدينية 
هذا  من  واألهم  لوالدتها،  االجتماعية  والشروط  المتشددة، 
السيكولوجية المهيأة لتلقي هذه الشحنات السلبية، والتحول 

نحو هذا الفكر واالتجاه.
حاورنا طارق لطفى للتعرف على صعوبات الشخصية، 
مصر  خارج  السفر  اقتضى  الذى  التصوير  وكواليس 

لفترة طويلة ما سبب العديد من األزمات.
استعدادك  عن  حدثنا  البداية  فى   ●●

لشخصية الشيخ رمزى؟
احداث العمل تدور حول أثر البيئة على نشأة 
سوّى  من شخص  الفرد  يتحول  وكيف  االنسان، 
المخاوف  من  العديد  تحمل  معقدة  لشخصية 
يتضمن  فالمسلسل  ولــذلــك  فــكــره،  على  تؤثر 
وأجسد  التفاصيل،  وكثرة  بالعمق  تتسم  أحداثاً 
حياة  فــى  ينشأ  ــذى  ال رمـــزى،  الشيخ  شخصية 
واإلرهــاب،  التطرف  درجــة  الى  به  صعبة تصل 
فالعمل ال يتناول اإلرهابي بوجهة نظرسطحية، 
فالقاهرة - كابول يركز على فكرة حيل تجنيد 
ومهم،  بمنظورعميق  ويقدمها  اإلرهــابــيــيــن، 
كبيرة  برغبة  شعرت  السيناريو  قــرأت  وعندما 
تجسيد  اجــل  ومــن  الشخصية،  تجسيد  فــي 
الشخصية اضطررت الى ترك ذقنى لعام و3 

شهور حتى اظهر بهذا الشكل.
●● شخصية اسامة بن الدن معروفة 

منها  تناولتها،  الكتب  من  العديد  وهناك  إعالميا، 
شخصيته  تناولت  التى  الثالثاء  رجل  اساطير  روايــة 
بالتفاصيل، وغيرها.. هل راجعت الكتب او قرأت بعضا 

منها، ام اكتفيت بالسيناريو؟
بالطبع، ألن شخصية اإلرهابى سبق أن قدمت من قبل فى 
عدة أعمال، ولكن ليس بنفس النمط، كما أن هناك شخصيات 
متشابهة لها، ويجتمع فيها أكثر من شخصية، ولذلك لجأت 
ومشاهدة  الــكــتــب،  مــن  الــعــديــد  ــراءة  ــ وق عنهم  البحث  ــى  إل
لتكوين  كاف  ذلك  وكل  والمحاكمات  الوثائقية،  الفيديوهات 
شخصية المتطرف، باالضافة الى ان الكاتب عبدالرحيم كمال 

كتب المسلسل بشكل حرفى.
كيف  حاليا..  الشعوب  منها  تعانى  حقيقية  ازمة  التطرف 

ترى دور الفن فى التصدى لالرهاب؟
-  أحد أدوار الفن أو اإلعالم، مناقشة القضايا المجتمعية 
مهمة  اإلرهـــاب  وقضية  جوانبها،  جميع  مــن  حدوثها  أثــنــاء 
يعد  ال  ولكنه  كبيراً،  يعد خطأً  لها  التعرض  وعدم  وحاسمة، 
تماشياً مع الموجة التي تعمل ضد اإلرهاب، أو بسبب تعليمات 
سياسية معينة، فاألمر بسيط للغاية، ألنه عبارة عن سيناريو 
لهذه  التعرض  المهم  من  أنه  ووجــدت  مهم،  توقيت  في  جيد 

القضية، خدمةً لمجتمعي الذي أعيش فيه.
00المسلسل من بطولة 3 شخصيات رئيسية... لماذا؟

 - فكرة المسلسل تعتمد على البطولة الجماعية، متمثلة 
في وجود 15 شخصية أساسية، ال 3 فقط، وأنا سأظل طوال 
حياتي أقول إن العمل الفني يعد عمالً جماعياً وليس فردياً، 

فال يمكن لفنان واحد مهما بلغ من القوة والروعة في األداء 
الدراما  أن صناع  كما  جيداً،  عمالً  أبــداً  بمفرده  يصنع  أن 
المصريين يتجهون خالل الفترة المقبلة إلى االعتماد على 
المقبلة  الدرامية  كل األعمال  الجماعية، فتقريباً  البطوالت 
لن ينفرد أحد ببطولتها، وعلينا نحن الفنانين أن نخوض هذه 
وسننتظر  للتجربة،  قابل  الحياة  في  أي شيء  التجربة، ألن 

النتيجة.
مصلحة  في  يصب  االتجاه  هذا  أن  ترى  ●●وهل 

الفنانين ومستوى األعمال الدرامية؟
- األمر ال يزال قيد التجربة، لكنه نظرياً في صالح العمل 
المسلسل  في  اشترك  كلما  ألنه  األول،  المقام  في  الدرامي 
الواحد أكثر من نجم، لهم ثقل وجماهيرية كبيرة، فإنه سيكون 
عمالً جيداً ومميزاً، وبالنسبة للفنانين فأنا أعتقد أن التجربة 
الجديدة ستلغي فكرة النجم األوحد، التي لطالما عاش الفنان 

كي يصنعها ويستمتع بأجوائها.
ستار«  »سوبر  الفنانين  على  يفرض  هــذا  ●●هل 

صعوبات أكثر؟
 -بالتأكيد يفرض عليهم صعوبة جديدة، ألنه ليس أمامهم 
سوى السير مع التيار، في محاولة منهم لالجتهاد والمحافظة 
مرحلة  في  مهمة  أعمال  بتقديم  ونجوميتهم  أسمائهم  على 
»القاهرة  مسلسل  فإن  المثال  سبيل  على  حساسة،  انتقالية 
بشخصيات رئيسية مختلفة  كابول« يشارك فيه 15 فناناً   -
باحترافية ومخرج  بطرح جديد، وسيناريو ومعالجة مكتوبين 
ممتاز، وشركة إنتاج توفر كل جهدها إلخراج العمل في أفضل 
إلى  النجاح  وتضمن  بخير  تبّشر  مقدمات  كلها  فهذه  صورة، 

حد كبير.
●● وما الدور الذي تحلم بتقديمه؟

والتي  والمبتكرة،  السائدة،  غير  األدوار  بتقديم  أحلم   -
معروفة،  غير  فنية  مناطق  إلــى  والــذهــاب  تتميزبالمغامرة، 
بعد نجاح  أفــالم رعــب،  تقديم 4  بعد  أنا سعيد جــداً  فمثالً 
فيلم »122« الذي قدمته العام الماضي بمشاركة أمينة خليل 

وأحمد داود.

ياسر جالل 
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عمرو أديب ملحمد رمضان: 
»لو محدش رباك أنا هربيك«

عارضة أزياء حتصل على 30 
مليون دوالر بسبب كعكة

طارق املال يكشف: 53 مليار جنيه حجم 
تعاقدات بتروجيت فى 2020 بزيادة 15 %

المعدنية،  والثروة  البترول  وزير  المال،  طارق  المهندس  أكد 
نتائج  العتماد  بتروجت  لشركة  العامة  الجمعية  رئاسته  خالل 
لقطاع  تنفيذيا  ذراعا  تعد  التى  الشركة  أن  اعمال عام 2020- 
البترول فى تنفيذ كافة مشروعاته قد أصبحت كذلك واحدة من 
األذرع االستراتيجية المهمة للدولة فى تنفيذ مشروعات قومية 
بمختلف القطاعات، موضًحا أنها أثبتت كفاءة كبيرة فى تنفيذ 
مصر  فى  البترول  قطاع  فى  اليها  المسندة  المشروعات  كافة 
والخارج او المشروعات القومية للوفاء بخطط الدولة التنموية 
مشيدا بالتزامها بالبرامج الزمنية للتنفيذ والتشغيل للمشروعات 
والقطاعات  الــدول  مختلف  بها  تأثرت  عالمية  جائحة  ظل  فى 

بالعالم اجمع .
البترول  قطاع  فى  المشروعات  وتشغيل  تنفيذ  أن  وأضــاف 
والغاز تتجلى أهميتها بدعم جهود الدولة المخططة للمساهمة 
جائحة  تجاوز  بعد  مرتفعة  اقتصادى  نمو  معدالت  تحقيق  فى 
كورونا خاصة أن مشروعات البترول والغاز ركيزة أساسية فى 

النمو االقتصادى.
اإلجـــراءات  بتطبيق  التزمت  بتروجت  ان  الــى  المال  وأشــار 
على  للحفاظ  المشروعات  فى  السالمة  وضوابط  االحترازية 
صحة وسالمة العاملين الذين يمثلون ثروتها الحقيقية، موجها 
الشكر للعاملين على التفانى والتميز فى األداء فى ظل تحديات 
جائحة كورونا، مشيًرا الى ان شعور الوالء واالنتماء لديهم عزز 
بدرجة كبيرة من أدائهم وتحديهم للظروف الصعبة التى يمر بها 

العالم فى ظل جائحة كورونا ودعم انتمائهم لمصر.

بتروجت،  شركة  رئيس  لطفى،  وليد  المهندس  واستعرض 
استراتيجية عملها خالل عام 2020 والتى عملت على تطويرها 
من  كورونا  جائحة  وظهور  الجديدة  المتغيرات  مع  لتتناسب 
خالل إقرار العديد من اإلجراءات السريعة والشاملة والخطط 
استمرار  شملت  حيث  الجديدة،  التحديات  مع  للتعامل  البديلة 
المتواصل  النمو  ظــل  فــى  المحلية  بالسوق  والــتــوســع  العمل 

لالستثمارات بقطاع البترول وتنامى المشروعات القومية التى 
تنفذها الدولة والتى تساهم بتروجت فى تنفيذها، ومن ابرزها 
مشروع ازدواج نفق الشهيد احمد حمدى 2 بالسويس ومشروع 
المرحلة األولى من الخط الرابع لمترو االنفاق ومشروع القطار 
السريع المكهرب )السالم / العاشر من رمضان( ومشروع مجمع 
انتاج األسمدة اآلزوتية بالعين السخنة ومشروع تطوير الطريق 
الدائرى األوسطى ومشروعات البنية التحتية بالعاصمة اإلدارية 
البنية األساسية ومنطقة  األنفاق وشبكات  تنفيذ  الجديدة مثل 
الحدائق المركزية )النهر األخضر( ومشروع ترفيق 2300 فدان 
مشروعات  من  العديد  بتنفيذ  شاركت  كما  الجديدة،  بالعلمين 
للتكرير  المصرية  ابرزها مصفاة  الجديدة، ومن  البترول  قطاع 
بمسطرد ومجمع انتاج البنزين عالى األوكتين بأسيوط وتوسعات 

معمل تكرير ميدور باإلسكندرية وخط غاز العلمين الجديدة .
تعكس  العام  المتحققة خالل  األداء  ان مؤشرات  الى  وأشار 
من  والحد  التحديات  مواجهة  فى  المنفذة  ــراءات  اإلجـ نجاح 
فى  الشركة  قدرات  على  الحفاظ  من خالل  الجائحة  تأثيرات 
وتحقيق  وخارجها  مصر  داخــل  مشروًعا   350 من  اكثر  تنفيذ 
حجم تعاقدات بقيمة 53 مليار جنيه بزيادة 15% عن عام 2019 
باإلضافة لتأمين حجم اعمال بقيمة تزيد على 31 مليار جنيه 

بزيادة 5% عن عام 2019 .
الرئيس  الرجال،  عز  عابد  المهندس  الجمعية  اعمال  حضر 
أول  وكيل  رأفــت،  أحمد  والمحاسب  البترول،  لهيئة  التنفيذى 

الجهاز المركزى للمحاسبات.

ــب، عبر  ــ ــى عــمــرو أدي أعــلــن اإلعــالم
محمد  مــقــاضــاة  »الــحــكــايــة«،  برنامجه 
ــاك أنا  رمــضــان، قــائــاًل: »لــو محدش رب

هربيك«.
وأضاف أديب، عبر برنامجه »الحكاية« 
المذاع على قناة MBC مصر، أنه سوف 
يقوم بالتبرع بكامل قيمة التعويض لصالح 

مستشفى أبوالريش لألطفال.
ووجه أديب رسالة إلى محمد رمضان 
ــاك أنـــا هعرف  ــاًل: »لـــو مــحــدش ربـ ــائ ق
أربيك، البلد دى فيها قانون يسرى على 

الجميع«.
وأضاف أديب أن »اإلنسان اللى متربى 
اللى  فــى  متربى  مــش  لــو  ــت  وأنـ نعمة، 
وأنها  وحــش  حظها  نــاس  وفــى  يربيك، 
وبيحسوا  بوشها،  الحياة  تأخذ  اتعودت 
»معنديش  مــتــابــًعــا:  مــســنــوديــن«،  أنــهــم 
حاجة  أى  فــى  حــد  مــع  أختلف  مشكلة 
لكن لما نوصل لقلة الرباية يبقى القانون 
برنامج  مقدم  وتــابــع  يحكم«.  اللى  هــو 
المحامى  من  طلبت  »النهاردة  الحكاية: 
الخاص بى رفع قضية على الفنان محمد 
محمد  من  فلوس هخدها  وأى  رمضان، 

األطفال فى  لمستشفى  رمضان هوديهم 
أبوالريش«، مستدركا: »أنا مش من النوع 
اللى ياخد حقه بالتجاوز، ويا أنا يا أنت، 
وقلة  هيقول،  اللى  هو  للقاضى  وهنروح 
األدب أل، ولو محدش رباك يا محمد يا 

رمضان يبقى أنا اللى هربيك«.

أزيــاء  عــارضــة  عائلة  حصلت 
الــدمــاغ  فــى  بتلف  أصــيــبــت 

فعل  ــرد  ل تعرضها  جـــراء 
تجاه  خطير  حساسية 
الــبــســكــويــت الــمــمــلــح 
بزبدة الفول السودانى- 
 30 من  يقرب  ما  على 
وحصلت  دوالر.  مليون 
عائلة شانتل جياكالونى 

مليون   29.5 مبلغ  على 
الماضى  الجمعة  يوم  دوالر 

المحلفين  عندما وجدت هيئة 
المستجيبة  اإلســـعـــاف  خــدمــة  أن 

 ،2013 عام  فى  بإهمال  عاملتها 
حسبما ذكرت صحيفة »الس 

فيجاس.
ــا جــاك  ــدهـ وقــــال والـ
إصدار  بعد  جياكالونى 
»على  الحكم  المحكمة 
ــتــى  ــن اب اآلن،  األقــــــل 
العناية  على  ستحصل 
سعيد  أنــــا  الــــالزمــــة. 

بذلك«.

يتقدم
المستشار ماجد صالح عبدالسالم

ونجله عمر

بخالص الشكر والتقدير
للكابتن ديفيد سمير يوسف

مدرب اللياقة البدنية
بنادى وادى دجلة فرع أكتوبر 1

والكابتن محمود إسماعيل
مدير الجيم بالنادي

واألستاذ طارق راشد
رئيس مجلس إدارة النادي

على جهدهم المبذول
فى إعداد الناشئين واالهتمام بهم

مع تمنياتنا لهم بدوام التوفيق والنجاح

شانتل

أديب

محمد الجزار

والء الكومي

المال




