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فى  الكثيرون  عليها  دأب  التى  الخاطئة  العادات  من 
السحور،  وجبة  تناول  بعد  مباشرة  النوم  رمضان،  شهر 
فيما حذر خبراء من أضرار تلك العادة، وينصحون بترك 
الجسم  يكون  ال  حتى  والنوم،  السحور  بين  كافية  فترة 

معرًضا لإلصابة بعديد من األمرض المختلفة.
وشدد خبراء تغذية على أهمية البقاء فى حالة يقظة 
بعض الوقت وممارسة بعض األنشطة قبل النوم، حتى ال 
يتعرض اإلنسان للكثير من األضرار واالنعكاسات السلبية 

على الوظائف الحيوية للجسم.
إيمان  الدكتورة  والسمنة  التغذية  الستشارية  ووفًقا 
فكرى، فإن للسحور فوائد كثيرة، شريطة عدم اإلفراط 
والجبن  كالزبادى  خفيفة  وجبة  تكون  وأن  الطعام،  فى 
التى  بالطاقة  الجسم  الوجبة  تلك  تمد  إذ  والــبــيــض، 
نفسه  الوقت  فى  لكن  الصيام،  ساعات  طيلة  يحتاجها 
ينبعى عدم النوم مباشرة بعد تناول وجبة السحور، فمن 
شأن ذلك أن ينعكس بصورة سلبية على الصحة العامة، 

كما يؤدى إلى زيادة الوزن.
عن  الناجمة  ــرار  األضـ أهــم  االستشارية  وأوضــحــت 
النوم عقب تناول وجبة السحور مباشرة، ومنها اإلصابة 
يظل  أن  يجب  ولذلك  والقولون،  والكبد  القلب  بأمراض 
اإلنسان بعد تناول السحور مستيقًظا ما بين ساعة إلى 
خاصة  الطعام،  لهضم  فرصة  الجسم  إلعطاء  ساعتين 
لمن يعانون من القولون العصبى؛ تجنًبا لحدوث التهابات 

أو انتفاخ.
تناول  مــن  والسمنة  التغذية  استشارية  حــذرت  كما 
تسبب  أنها  مؤكدة  السحور،  وجبة  فى  المقلية  األطعمة 
االنتفاخات وعسر الهضم، ومن ثم يشعر اإلنسان باالنتفاخ 

وعدم الراحة طيلة فترة الصيام فى اليوم التالى.

وأشارت إلى أحد األضرار الناجمة عن النوم بعد تناول 
المشكلة  الوزن، وهى  زيادة  وجبة السحور مباشرة وهى 
التى يعانى منها كثيرون فى شهر رمضان، ألن الدم بعد 
تناول الطعام يتشبع بالطاقة الالزمة وعدم استخدام هذه 
الطاقة يؤدى إلى احتباسها فى الجسم على هيئة دهون، 

ما يزيد من الوزن سريًعا فى فترة وجيزة.

وتابعت فكرى "تؤثر المعدة الممتلئة على الرئة وعلى 
عملية التنفس، مما يؤدى إلى صعوبات فى التنفس أثناء 
قبل  السحور  وجبة  تكون  أن  دائًما  يفضل  ولذلك  النوم، 
وجبة  تناول  بعد  بالحركة  ينصح  كما  بساعتين،  النوم 
واالمتصاص  الهضم  على سرعة  تساعد  حتى  السحور، 

وبناء األنسجة وتنشيط الدورة الدموية فى المعدة.

أفضل ما يبدأ به المسلم صيامه وقيامه هو الدعاء، عند السحور 
وعند اإلفطار، وقد ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يفضل 
إدراك  لما فى ذلك من  الليل،  الثلث األخير من  إلى  السحور  تأخير 
وقت التجلى اإللهى لعباده يسمع دعاءهم، فهو وقت استجابة الدعاء، 
والمشروع عند السحور أن يسمى المسلم الله تعالى فى أوله، ويحمده 

إذا فرغ من الطعام، كما يفعل ذلك عند كل طعام.
ا يقال عنده، وهو وقت  وعند السحور لم يثبت أن هناك دعاء خاًصّ
استجابة الدعاء.. فيدعو فى هذا الوقت لكونه وقت إجابة ال من أجل 

السحور.
ومن أفضل الدعاء عند السحور: 

اللهم لك سأصوم وعلى رزقك سأفطر، فتقبل منى صالتى وصيامى 
وقيامى، واغفر لى إنك أنت الغفور الرحيم.

ا  اللهم إنَّا نسألك يا ألله يا َمن َوِسَعْت رحمُته كلَّ شيٍء أْن تكشف عنَّ
ر، وأْن تقَينا كلَّ مكروٍه وشّر، وأن تحفظ علينا أمَنَنا  وَعن العالمين الضُّ
نا إليك رّدًا جمياًل؛  لة بك، وأن تُردَّ وَساَلمتنا، وأن ترزقنا طمأنينةَ الصِّ

إنَّك يا ربنا علٰى ما تشاء قدير.
يرام  ال  الــذى  بكنفك  واكنفنا  تنام  ال  التى  بعينك  احرسنا  اللهم 

واحفظنا بعزك ال يضام.
اللهم يا من جعلت الصالة على النبى من القربات، أتقرب إليك بكل 
صالة ُصِلّيت عليه من يوم النشأة إلى ما ال نهاية للكماالت. اللهم صلِّ 
محمد،  سيدنا  حبيبك  على حضرة  جماٍل  وسلم سالَم  صالة جالل 
إلى وجهك  فنظر  التجليات  كما غشيته سحابة  بنورك  اللهم  واغشه 
الكريم، وبحقيقة الحقائق كلم مواله العظيم الذى أعاذه من كل سوء 

... اللهم فرج كربنا كما وعدت، وعلى آله وصحبه أجمعين.

دعـــــــاء 

مركز الفتوى يوضح أربعة 
أحكام تهمّ املرأة املُسلمة

خطوات احترازية 
لصيام آمن ملريض 
السكرى فى رمضان

اجلامع األزهر.. 1081 عامًا فى رفع راية الدعوة
الجامع األزهر )359~361 هجرية(/ )970~975م(، هو أهم المساجد فى مصر 
وأشهرها فى العالم اإلسالمى. وهو جامع وجامعة منذ أكثر من ألف عام، بالرغم 
المعز  قائد  الصقلى  يد جوهر  الشيعى على  المذهب  لغرض نشر  أنشئ  أنه  من 
اإلســالم حسب  يدرس  حاليا  أنه  إال  بمصر،  الفاطميين  الخلفاء  أول  الله  لدين 
األزهر  الجامع  إنشاء  فى  شرع  القاهرة  مدينة  أسس  وبعدما  السنى،  المذهب 
وأتمه وأقيمت فيه أول صالة جمعة فى 7 رمضان 361 هـ - 972م. فهو بذلك 
أول جامع أنشى فى مدينة القاهرة وهو أقدم أثر فاطمى قائم بمصر، وقد 
الفاطميين  أن  والراجح  الجامع،  هذا  تسمية  أصل  فى  المؤرخون  اختلف 
سموه باألزهر تيمًنا بفاطمة الزهراء بنت الرسول محمد- صلى الله عليه 

وسلم- وإشادة بذكراها.
عاشها  التى  العصور  وأفضل  أزهــى  من  المملوكى  العصر  ويعد 
األزهر الشريف حيث تسابق حكام المماليك فى االهتمام باألزهر 
طالبًا وشيوًخا وعمارة وتوسعوا فى اإلنفاق عليه واالهتمام به 

بل اإلضافة إلى بنيته المعمارية.
وخالل الحملة الفرنسية على مصر كان األزهر مركزا 
القاهرة  لثورة  علماؤه  خطط  رحابه  وفى  للمقاومة 
األولى وتنادوا اليها، وتحملوا ويالتها وامتهنت 
حرمته، وفى أعقاب ثورة القاهرة الثانية 
تعرض كبار علماء األزهر ألقسى 
واأللــم،  التعذيب  ــواع  أن

الذهبية  زوجاتهم  وحلى  ممتلكاتهم  وبيعت  الفادحة،  الغرامات  عليهم  وفرضت 
استيفاء لها، وعقب مقتل كليبر فجع األزهر فى بعض طلبته وفى مقدمتهم سليمان 
الحلبى، وبينما كان االحتالل الفرنسى يلفظ أنفاسه األخيرة حتى صدرت األوامر 
أزمة عدم  تخيم  الشرقاوى، وهكذا ظلت  الله  الشيخ عبد  األزهر  باعتقال شيخ 

الثقة بين األزهر وسلطات االحتالل الفرنسى حتى آخر أيامه ورحيله عن البالد.
وبعد انسحاب الفرنسيين من البالد عّين محمد على باشا نفسه والًيا على 
التى حكمت مصر من  العلوية  مصر استجابة للشعب، ويعّد مؤسس األسرة 
1805 إلى عام 1952، وسعى إلى توطيد حكمه من خالل التقّرب إلى علماء 

األزهر، وسار على نهجه أبناؤه وأحفاده، والذين كان آخرهم الملك فاروق 
الذى تنازل عن العرش الملكى بسبب ثورة 1952، وفى أعقاب ذلك وفى 

عام 1961 ووفًقا للقانون الصادر فى نفس العام تّم إعالن قيام جامعة 
األزهر رسمًيا وإنشاء العديد من الكليات.

ابن  باألزهر:  أسماؤهم  ارتبطت  الذين  العلماء  أشهر  ومن 
تغرى  وابــن  والسخاوى،  العسقالنى،  حجر  وابــن  خــلــدون، 

بردى، والقلقشندى، وغيرهم من العلماء.
وال يزال الجامع إلى اليوم قائما شامخا تتحدى 

مآذنه الزمان وتطاول هامات علمائه السحاب، 
ــا إلــيــه مــا بقيت  صــادعــا بــالــحــق داعــي

جدرانه ومآذنه.

عبر  اإللكترونية،  للفتوى  العالمى  األزهــر  مركز  نشر 
بعض  ــوك،  ب فيس  االجتماعى  التواصل  بموقع  صفحته 

األحكام الخاصة بالمرأة خالل شهر رمضان.
وقال المركز إن للمرأة الُمسلمة أحكاًما تختصُّ بها فى 

رمضان، منها:
فاس: •  الحيض والنِّ

فالمرأة إذا حاضت أو نفست أثناء الصيام وجب عليها 
أن تفطر، ثم تقضى األيام التى أفطرتها بعد رمضان، حتٰى 
يدة  السَّ فعن  قليلة؛  بدقائق  المغرب  قبيل  م  الــدَّ رأت  وإن 
َفُنْؤَمُر  ذَِلــَك،  ُيِصيُبَنا  »َكاَن  قالت:  عنها  الله  رضى  عائشة 

اَلِة«. ]أخرجه مسلم[ ْوِم، َواَل ُنْؤَمُر ِبَقَضاِء الصَّ ِبَقَضاِء الصَّ
•  الحمل والرضاع:

والُمرِضع فى فطر رمضان  الحامل  للمرأة  رُخِّص  فقد 
غيُر  أو مشقة  يلحقهما ضرر  أن  نفسيهما  علٰى  إن خافتا 
وم، أو نصحهما الطبيب أن تفطرا؛ وفى  معتادة بسبب الصَّ
هذه الحالة لهما الفطر، وعليهما القضاء فقط، دون إخراج 

فدية.
الرضيع؛  الطفل  علٰى  أو  الجنين  علٰى  الخوف  كان  وإن 
على  -أيًضا-  الفدية  دون  القضاء  وعليها  الفطر،  فلألم 
ة؛  الُمفتى به من أقوال الفقهاء، وإن كانت المسألة خالفيَّ
ة فى قول، والحنابلة فى  ة، والشافعيَّ عماًل بمذهب الحنفيَّ

رواية.
•  تناول ُحبوب لمنع نزول دم الحيض:

هريَّة  ورة الشَّ يجوز للمرأة تناول حبوٍب تمنع نزول دم الدَّ
وبإذن  ثقة،  صة  ُمتخصِّ طبيبة  استشارة  بعد  رمضان  فى 
قــال: »ال ضرر وال  ــزوج، ما لم يترتب على ذلك ضــرر؛  ال

ضرار« أخرجه ابن ماجه.
وإن كان األولٰى ترك أمر العادة يجرى وفق طبيعته دون 
وُحكِمه  سبحانه  للخالق  استسالم  ذلك  ففى  طبى؛  تدخُّل 

وِحكمته وتقديره.
يام: عام أثناء الصِّ •  تذّوق الطَّ

يام إن كان لحاجٍة،  ال بأس شرًعا بتذوق الطَّعام أثناء الصِّ
ه  بشرط الحرص علٰى عدم وصول شىء منه للجوف، ومجِّ

بعد ذلك.
وعليها  صومها،  فسد  شيئًا  منه  الــمــرأة  ابتلعت  فــإن 

القضاء.

انتشارا  األكثر  األمــراض  من  السكرى  مرض  يعد 
على مستوى العالم، لذا يضع األطباء والخبراء بعض 
النصائح لمرضى السكرى لكى يتمكنوا من صيام شهر 
رمضان دون وقوع أى مشاكل قد تضر بصحتهم سواء 

بسبب ارتفاع مستوى السكر أو انخفاضه.
والتغذية  والسكر  الصماء  الغدد  أخصائى  ويقدم 
اإلكلينيكية الطبيب محمد ممدوح نصائح حول صيام 

آمن لمريض السكرى فى شهر رمضان المبارك.
لمرض  نوعين  هناك  أن  ممدوح  الدكتور  وأوضــح 
السكرى هما السكرى من النوع األول وفى هذه الحالة 
يتلقى المصاب مادة األنسولين ألن البنكرياس ال يقوم 
بإنتاجه، أما النوع الثانى من السكرى فهو يرتبط عادة 

بالتقدم فى السن والسمنة الزائدة أو الوراثة.
السكرى،  لمريض  رمضان  شهر  لصيام  وبالنسبة 
أشار ممدوح إلى أنه يفضل لمريض السكرى من النوع 
األول أال يصوم، ألنه ال يجب أن يستمر لفترات طويلة 
دون تناول الطعام، وال ينبغى أن يأكل فى مدة قصيرة، 

أما مريض النوع الثانى فمن الممكن أن يصوم.
أو  األول  النوع  من  السكرى  مريض  قــرر  إذا  أمــا 
الثانى أن يصوم شهر رمضان بناء على رأى الطبيب 
المعالج، فهناك بعض الخطوات االحترازية والوقائية 
التى يجب القيام بها، لتجنب ارتفاع السكر أو هبوطه.

ومــن هــذه الــخــطــوات الــوقــائــيــة، الــتــى يجب على 
قدر  السحور  وجبة  تأخير  اتباعها،  السكرى  مريض 

اإلمكان حتى ال تطول فترة الصيام.
والتغذية  والسكر  الصماء  الغدد  أخصائى  ويتابع 
كسر  يفضل  اإلفطار،  وجبة  تناول  "عند  اإلكلينيكية: 
تناول  يستكمل  دقــائــق   10 وبعد  بالسلطة  الصيام 
الطعام، ويستحب أن تكون النشويات فى النهاية بعد 
أن اإلشارات  إلى  يعود  وذلك  والبروتين،  الخضروات 
العصبية الخاصة باإلشباع تصل بعد ثلث ساعة من 

تناول الوجبة".
الحلويات  استبدال  السكرى  لمريض  يفضل  كما 
التى يتم تناولها بين اإلفطار والسحور بأطعمة صحية 

مثل الفواكه أو الخضروات.
ــاول الــحــلــويــات  ــن ــضــا: عــنــد ت ويــنــصــح مــمــدوح أي
الرمضانية مثل الكنافة والقطائف، يجب على مريض 
السكرى من النوع األول أن يتناول جرعات تصحيحية 
الرتفاع  تجنًبا  طبى  إشـــراف  تحت  األنسولين  مــن 

مستوى السكر فى الدم.



رغم وباء كورونا 

حياته  يدفع  مكرم  األستاذ  وكاد 
مرات،  عدة  ومواقفه  ألفكاره  ثمًنا 
القالئل  الصحفيين  من  كــان  ألنــه 
الجماعات  ألفكار  تصدوا  الذين 
»التكفير  تنظيم  مــن  اإلرهــابــيــة 
وصــوًل  بالجهاد  مـــرورًا  والهجرة« 
فى  اإلرهابية،  اإلخــوان  لجماعة 
فى  بــل  الجميع،  فيه  صمت  وقــت 

وقت هادن فيه الكثيرون. 
أحد  مكرم  األستاذ  كان  هذا  ومع 
األسباب الرئيسية فى المراجعات 
المصرية،  السجون  فى  تمت  التى 
لفك  الحوار  شــرارة  أطلق  من  فهو 
طالسم هذه المجموعات المغيبة 
الذى  والطاعة  السمع  مبدأ  تحت 
فاستطاع  والمنطق..  العقل  يلغى 
ليواجه  الخطر  ناقوس  يــدق  أن 
أخطر المجموعات فى الجماعات 

اإلسالمية فى ذلك الوقت.
كان  أحمد  محمد  مكرم  ــه  وألن
المحرر  ــه  أن على  دائــًمــا  يتعامل 
تحرير  مــديــر  ولــيــس  الصحفى 
دار  إدارة  مجلس  رئيس  أو  األهــرام 
مرات  الصحفيين  نقيب  أو  الهالل 
للمجلس  رئيًسا  كونه  أو  ومـــرات 
عن  يمتاز  فهو  لــإعــالم،  األعــلــى 
التحرير  رؤســاء  من  زمالئه  بعض 

الصحافة  مهنة  من  يتربح  لم  بأنه 
فحتى  ــورًا،  ــت ــس م منها  خـــرج  ــل  ب
ــارة الــمــرســيــدس الــتــى تم  ــي ــس ال
دار  فى  تركها  لشخصه،  إهداؤها 
منصبه،  ــادر  ــغ ي أن  قــبــل  ــالل  ــه ال
وهذا يعطى دللة خطيرة على أن 
على  القابض  والصحفى  اإلنسان 

مبدئه وفكره ورؤيته هو األبقى.
فلم نسمع عن مكرم محمد أحمد 
الــزج  تــم  ــه  أن بعيد  أو  قــريــب  مــن 
قضايا  فى  واحدة  مرة  ولو  باسمه 
الكسب غير المشروع أو )من أين لك 
التحرير  رؤساء  بعض  مثل  هذا؟!( 
ألنهم  فاحًشا  ــراًء  ث أُثـــروا  الذين 
السابقة،  لألنظمة  أدوات  كــانــوا 
ــد ابــن  ــم ــرم مــحــمــد أح ــك لــكــن م
مصر  شعب  وابن  الجاللة  صاحبة 
العال، كان فوق  وابن مدينة منوف 
خندق  فى  ارتمى  ألنــه  الشبهات 
المواطن  حقوق  عن  ودافع  الوطن 
ــان ل  ــد، وكـ ــ ــى آن واح ــن ف ــوط وال
يخشى فى الحق لومة لئم، ودخل 
فى معارك كثيرة خرج منها الفائز 
ومصداقيته  بصدقه  الحقيقى 
ومواجهته براكين الفساد والتزاوج 
فى  والثروة  السلطة  سرطان  بين 
ذلــك الــوقــت ولــم يــهــادن أحـــًدا أو 

الجميع  قـــاوم  بــل  ألحـــد،  ينحن 
وانحيازه  وضميره  وفكره  بقلمه 
للصحافة  أيقونة  فكان  للجميع.. 
ــة يــخــشــاه  ــي ــرب ــع ــة وال ــري ــص ــم ال
والمضللون  والكذابون  المنافقون 
جميع  موائد  على  يأكلون  والذين 

األنظمة.
نموذًجا  أحمد  محمد  مكرم  كان 
فعشقته  الكلمة  عشق  مختلًفا، 
وظل حتى آخر يوم فى عمره يعلن 
الصحفيين  حبس  ضــد  أنــه  ــه  رأي
وتوجهاتهم،  اتجاهاتهم  كانت  أّيًا 
لشباب  ــًدا  وأب دائًما  منحاًزا  وكــان 
الصحفيين من خالل تهيئة المناخ 
لتدريبهم  ــى  ــع ــس وال الــصــحــفــى 
التقنية  ــائـــل  وسـ أحــــدث  ــى  ــل ع
مكرم  كان  هكذا  والتكنولوجيا.. 
األجيال  ومربى  والمعلم  األستاذ 
معه  وتعايشنا  عايشناه  ــذى  الـ
ونحن  والكثير  الكثير  منه  وتعلمنا 

معه فى تغطيات القمم العربية.
كثيرة  حكايات  التغطيات  ولهذه 
ل أنساها، أذكر منها القمة العربية 
فى سوريا 2008، وأن األستاذ مكرم 
محمد أحمد كان يتعامل دائًما على 
يخرج  الذى  الصحفى  المحرر  أنه 
من جعبته قلمه وقرطاسه ويسطر 

مبتدئ  صحفى  أى  مثل  كلماته 
ويسجل كل ما يقال فى المؤتمرات 
كرئيس  يــتــعــال  فــلــم  الصحفية، 
وله  طويلة  خبرة  صاحب  تحرير 
وعلى  المؤسسات  كل  فى  تالميذ 
رأسها مؤسسة األهرام التى عشقها 
مأتمه  سرادق  كان  حتى  وعشقته، 
وهذه  العريقة،  المؤسسة  هذه  من 
فى  حــتــى  أنـــه  عــلــى  مهمة  ــة  دللـ
وفى  الحدث  قلب  فى  حى  مماته 

قلب األهرام.
وأهم ما ميز األستاذ مكرم محمد 
يوًما  يتناس  أو  ينس  لم  أنه  أحمد 
خصوًصا  أساتذته،  من  أحد  فضل 
نائب  البرادعى،  مصطفى  محمد 
ابن  األسبق،  األهرام  تحرير  رئيس 
مدينة منوف الذى وضعه على أول 
الطريق فى جريدة األهرام كمحرر.
ــا وقــانــًعــا ولم  ــاش مــكــرم راضــًي ع
يتكسب، ولم تأخده اتجاهات شاذة 
القلم  يمسك  ظل  بل  تيارها،  فى 
أنه  شعار  ويرفع  يديه،  فى  والنار 
هذا  من  والبسطاء  للفقراء  منحاز 

الشعب العظيم.
ــا يزلزل  ــوّيً ق ــا  مــكــرم صــوًت كــان 
ــه وتــحــلــيــالتــه وآرائــــه  ــالت ــق ــم ب
للتنظيم  المغلقة  الغرف  وأفــكــاره 

منعوه  حــتــى  لـــإخـــوان؛  الــدولــى 
وهو  الــخــروج  من   2011 ثــورة  بعد 
فى  والمشاركة  للصحفيين  نقيب 
واجههم  ولــكــنــه  ــاءات،  ــق ــل ال أحـــد 
ننسى  ول  السلطة..  يملكون  وهم 
ذاكــرة  فــى  ألنــه  ذلــك  نتناسى  أو 
الــمــصــرى،  والــشــعــب  الصحفيين 
اإلخوانى  الرئيس  مرسى  ومحمد 
لهم  يمثل  كــان  ألنــه  بالسم  ذكــره 
كابوًسا وصوًتا ل يمكن إسكاته فى 
دوًما  لها  انحاز  التى  الحقيقة  قول 

كانحيازه الثابت للشعب والوطن.
أحمد  محمد  مــكــرم  ــان  ك هــكــذا 
من  مباركة  أيام  خالل  توفى  الذى 
شهر رمضان المبارك، وأظن أن هذه 
دللة على أن الله يرضى عن عباده 
الذى  رمضان  شهر  فى  الصادقين 
به  وتغلق  الجنة  أبــواب  فيه  ُتفتح 

أبواب النار.
الله  فأى تكريم أعظم من تكريم 
وليس تكريم البشر، فتكريم البشر 
فهو  السماء  تكريم  أمــا  زوال،  إلــى 

الباقى!
رحم الله مكرم محمد أحمد

وأسكنه فسيح جناته وتجاوز عن 
سيئاته.

وإنا لله وإنا إليه راجعون.
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مكرم محمد أحمد.. األستاذ

جاءت وفاة األستاذ مكرم محمد أحمد لتمثل نهاية جيل األساتذة الذين عشقوا صاحبة الجاللة 
وأفنوا أعمارهم فيها حتى عشقتهم وعشقهم جمهورها.

الصحفيين  حبس  بضراوة  ورفض  الصحافة  بحرية  آمن  فريًدا،  شخًصا  كان  أحمد  محمد  ومكرم 
فى كل العهود واألنظمة السابقة، وهو المبدأ الذى تبناه حتى مع أصحاب األفكار المخالفة تماًما 

لتوجهاته، ألنه رفع شعار أن األفكار تواجه باألفكار والرأى بالرأى والحجة بالحجة.

جزء  )موبكو(  األسمدة  إلنتاج  مصر  شركة 
من منظومة صناعة األسمدة اآلزوتية فى مصر 
تأسست عام 1998 وفًقا ألحكام قانون ضمانات 
داخل   1997 لسنة   8 رقم  االستــثمار  وحوافز 
مســـاحة  على  بدمــياط  العامة  الحرة  المنطقة 
وبرأسمال  مخصــص  مــربــع  مــتر  ــف  أل  400

يتجاوز اثنين ونصف مليار جنيه.
وهى إحدى الشركات التابعة لقطاع البترول 
وقد دار عنها مؤخًرا كالم كثير بمناسبة صفقة 
 540 البالغة  أجريوم  شركة  مع  نزاعها  تسوية 
مليون دوالر .. فى السطور التالية نعرض آلخر 
تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات عن الشركة 
اإلدارة  مجلس  رئيس  إلــى  إرســالــه  تــم  والـــذى 
والعضو المنتدب للشركة بتاريخ 2 مارس 2021 
وكــذلــك مــا جــرى مــن تفاصيل وكــوالــيــس فى 
فإلى  الكندية  أجريوم  مع  النزاع  تسوية  صفقه 

التفاصيل: 
بشأن  موبكو  شركة  عــن  تقريره  بــدايــة  فــى 
ــى 31  ــمــة الــمــركــز الــمــالــى الــمــجــمــع فـ ــائ ق
نحو  بها  األصــول  إجمالى  والبالغ   2020/12/
الجهاز  يكشف  جنيه  مليون  و138  مليارًا   25
بلغ  الفترة  الشركة خالل هذه  أرباح  أن صافى 

2.488 مليار جنيه. 
االستحواذ  قياس  تــم  ــه  أن الجهاز  يبين  ثــم 
لحقوق ملكية الشركة التابعة )الشركة المصرية 
اتفاقية  بــمــوجــب  النيتروجينية(  للمنتجات 
القيمة  أســاس  على   2008/8 فى  االستحواذ 
االسمية  بالقيمة  االقتناء  تاريخ  فى  الدفترية 
وليس  االستحواذ  تاريخ  فى  المصدرة  لألسهم 

يتفق  ال  مــا  وهــو  العادلة  القيمة  أســاس  على 
والفقرة 18 من معيار المحاسبة المصرية رقم 
المقتنية  الشركة  قيام  على  ينص  والــذى   29
للتحديد  الــقــابــلــة  المقتناة  ــول  األصــ بــقــيــاس 
قيمتها  أســـاس  على  المحتملة  ــزامــات  ــت واالل
ذلك  على  وتــرتــب  االقتناء  تــاريــخ  فــى  العادلة 
تجميع أصول والتزامات الشركة التابعة بالقيمة 
وإظهار  الشركة  تلك  بدفاتر  المثبة  الدفترية 
 1.927 بنحو  رأسمالية(  )مساهمات  الفروق 

مليار جنيه ضمن حقوق الملكية بالقوائم المالية 
المجمعة.

أن  إلى  للمحاسبات  المركزى  الجهاز  وأشار 
التقارير السابقة تحفظت على ذلك.

نزاع 
حساب  أن  الــمــركــزى  الجهاز  تقرير  كشف 
يتضمن  ــازال  ــ م التنفيذ  تــحــت  الــمــشــروعــات 
479.167 مليون جنيه قيمة تراخيص وإنشاءات 
بميناء  البحرى  الرصيف  بإنشاء  خاصة  بحرية 

دمياط والذى تم وقف العمل به لوجود نزاع على 
األرض المقام عليها اإلنشاءات. 

فى  فإنه  المركزى  الجهاز  تقرير  وبحسب 
20 مارس 2018 تم اجتماع للجمعية العمومية 
باإلجماع  الجمعية  فيه  وافقت  التابعة  للشركة 
إدارة شركة موبكو  رئيس مجلس  تفويض  على 
ــرام تــســويــة مــع هيئة مــيــنــاء دمــيــاط على  ــ إلب
البحرى  للرصيف  والبديلة  الحالية  المواقع 
الجديد  للموقع  الترخيص  عقد  على  للتوقيع 
األرض  استالم  نحو  ــراءات  اإلجـ كافة  واتخاذ 
الموقع  تسليم  وكذلك  الجديد  الموقع  محل 
القديم وإنهاء كافة اإلجراءات المالية للترخيص 
أى  أو صدور  أو قضائًيا  ودًيا  باالتفاق  القديم 
قرارات سيادية فى هذا الشأن، وفى 5 مارس 
للشركة  اإلدارة  مجلس  اجتماع  خــالل   2019
رئيس  بتفويض  علًما  المجلس  أحيط  التابعة 

مجلس اإلدارة فى التوقيع على عقد الترخيص 
للموقع الجديد وله فى سبيل ذلك اتخاذ كافة 
ما يلزم من إجراءات نحو إنهاء كافة إجراءات 
التعاقد ولم تقم الشركة التابعة بموافاة مراقب 
اآلثــار  ــدراســة  ب التابعة  للشركة  الــحــســابــات 
وطالب  والترخيص  العقد  هذا  على  المترتبة 
الجهاز بموافاته بكافة التطورات فى هذا األمر 
خالل هذه الفترة وحتى 2020/12/31 وإجراء 

ما يلزم من تسويات. 
مخزون 

أن  للمحاسبات  الــمــركــزى  الــجــهــاز  كــشــف 
قيمة مخزون قطع الغيار فى موبكو بلغت حتى 
جنيه  مليون   183.630 نحو   2020/12/31
جانب منها مورد منذ بداية المصنع تبلغ قيمته 
مليون   52.30 نحو  تعادل  يــورو  مليون   55..6
مخزون  تضمن  كما   2007 نهاية  بأسعار  جنيه 

جنيه  مليون   4.183 نحو  المتنوعة  المهمات 
سابقة،  سنوات  من  مرحلة  مشروعات  بواقى 
وبطء  الراكد  وحصر  بدارسة  الجهاز  وطالب 
الحركة بالمخزون واتخاذ الالزم لالستفادة منه 

وإجراء ما يلزم من تسويات.
كما تبين للجهاز مطالبة من شركة بتروتريد 
بــتــاريــخ  واردة  جــنــيــه  مــلــيــون   4.633 بــنــحــو 
2019/8/15 ولم يتم قيدها بالحسابات تتمثل 
الناشئة  المستحقة  التأخير  فوائد  قيمة  فى 
السداد  مهلة  انتهاء  بعد  مطالبات  ســداد  عن 
الممنوحة عن مسحوبات الغاز خالل الفترة من 
2014/1/1 وحتى 2019/7/31 والتى تعترض 

عليها موبكو.
صفقة أجريوم 

وقد أشار تقرير الجهاز المركزى إلى صفقة 
موبكو وشركة أجريوم الكندية لألسمدة التى تم 
بموجبها التنازل عن دعوى التحكيم ضد مصر 
ومن المعروف أن هذه التسوية تمت من خالل 
وزارة المالية التى تدخلت لشراء أسهم أجريوم 
دون ترتيب التزامات مالية على الشركة، حيث 
اتقفت وزارة المالية مع أجريوم على نقل ملكية 
كامل أسهمها فى الشركة النيتروجينية )59.5 
االتفاق  تم  تفاوضى  سعر  مقابل  سهم(  مليون 

عليه بينهما. 
إلــى سبتمبر 2018،  الــنــزاع  جــذور  وتــرجــع 
عندما أخطرت شركة أجريوم كندا بإنهاء اتفاق 
المصرية  الشركة  مع  الموقع  والتسويق  اإلنتاج 
وتبلغ  يوما،   60 خالل  النيتروجينية  للمنتجات 
الصفقة حسب شركة نيوترين الكندية )أجريوم 

سابقا( مبلغا إجماليا قدره 540 مليون دوالر.
أمــا عــن آثـــار كــورونــا فــإنــه لــم يتم دراســتــه 
الشركة  وستعد  اآلن  حتى  تأثيره  الســتــمــرار 

دراسة وافية بشأنه ومدى تأثرها به. 

املركزى للمحاسبات يكشف: ارتفاع صافى أرباح شركة
 موبكو إلى     2.488    مليار جنيه فى  2020

باألصول 

أسامة شرشر

شعبان خليفة
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الــســابــق محمد  ــى  االخــوان الــقــيــادى  ظهر 
فى  الــجــمــاعــة،  إرشـــاد  مكتب  عضو  كــمــال، 
حلقات مسلسل االختيار 2 كالمؤسس الفعلى 
للعنف والعمل المسلح فى مصر هو وساعده 
باسم  السابق  المتحدث  موسى  يحيى  األيمن 

وزارة الصحة.
الكاملة  القصة  القادمة  السطور  نروى فى 
الثنائى، فمحمد كمال هو قيادى إخوانى تولى 
العليا  اإلداريــة  اللجنة  باسم  تعرف  ما  رئاسة 
على  القبض  بعد  الجماعة  تقود  كانت  التى 

قادتها فى فبراير 2014.
اسس كمال الجماعات اإلرهابية المسلحة 
اعتصامى  فــض  بعد  مــا  مصر  ضربت  التى 
منصبه  من  استقال  انــه  اال  والنهضة  رابعة 
الجماعة  شباب  منح  بهدف   2016 مايو  فى 

الفرصة لقيادتها.
الجماعة  أطراف  بين  بعد نشوب خالفات 
الــداخــل  فــى  ومكاتبها  المختلفة  وأجيالها 
والخارج أعلن محمد كمال استقالته مهاجما 
كل قادة الجماعة وعلى رأسهم محمود عزت 
المؤقت وكان سبًبا فى شق صفوف  المرشد 
مرشد  اعتبره  نصف  نصفين،  الــى  التنظيم 
الجماعة األول واألخير، ونصف اعتبره سارًقا 

للجماعة.
وظل األمر هكذا حتى مقتله على يد رجال 
الشرطة فى اكتوبر عام 2016 وسط اتهامات 
مكانه  كشفوا  من  هم  بأنهم  التنظيم  لقادة 

للتخلص منه.
القذر  اإلرهــابــى  ودوره  موسى  يحيى  أمــا 
عن  المنشق  القيادى  نــوح  مختار  أعــاد  فقد 
جماعة اإلخوان نشر مقاله عن يحيى موسى 
فى مسلسل  بعد ظهوره  اإلخــوانــى  اإلرهــابــى 
االختيار كساعد أيمن لمحمد كمال حيث قال: 
يحيى موسى هو القاتل الذى دخل التاريخ من 
واغتيال  والقتل  والخيانة  والخسة  الغدر  باب 
الشهيد النائب العام، وأقول له خدعت أطفاال 
وقمت  سنة  مــن عشرين  اقــل  كــانــوا  صــغــارا 
الشهيد  قتل  أن  وأفهمتهم  طيشهم  باستغالل 
هــشــام بــركــات هــو واجـــب اســالمــى مــع أنك 
كنت تروى رغبتك وشبق تطلعك الى مناصب 
زائفة.. وقدمت نفسك كوزير للصحة مرتقب 
فى وزارة حكومة محمد مرسى وأثرت اعجاب 
الصبيان بمغامراتك الكاذبة فقاموا وخططوا 
ونسفوا الشهيد... وقمت بتدريبهم على الغدر 
فأعددت لهم وسيلة االنتقال الى غزة ليتدربوا 
وأنفقت  العسكرية  واالعــمــال  الخطة  على 

عليهم لتضليلهم وأفهمتهم أنك تعدهم لنصرة 
الله مع أنك كنت تستهدف نصرة شيطانك ثم 
وفرت لهم اإلقامة والدوالرات فى القاهرة و6 

اكتوبر والشرقية.
وكشف مختار نوح تفاصيل جديدة عن هذا 
الالئى كن  النساء  اإلرهابى اإلخوانى وإحدى 
اإلرهابية  للعمليات  التخطيط  يعملن معه فى 
فى مصر، حيث قال: يحيى موسى لقد قمت 

بغواية الضالة التى احترمتك كطبيب زميل لها 
وأفهمتها انها مسئولة التمويل وسلمتها ماليين 
التليفونى  بالخط  توجهها  وكنت  الجنيهات 
ونسيت  تمامها..  بعد  المكالمات  يمحو  الذى 
ان كيد الشيطان دائما ضعيف فقامت الطبيبة 
)سكريين  وأخــذ  مكالماتك  بتسجيل  الضالة 
ــرك  وأوامـ وســوســتــك  تنسى  ال  حتى  شـــوت( 
وقمت  صوتك..  وسلمت  حرفيا...  فتنفذها 

القتلة  يرشد  وجعلته  وخداعه  زوجها  بإغواء 
الى مكان االغتيال ولوال ارشاده عن ضالالتك 
ما نام فى سجنه يوما ولديه ابناء من زوجته 
المضللة كان القضاء المصرى أرأف بهم من 
وسمح  جدتهم  الــى  فسلمهم  المضللة  أمهم 
ألمهم باحتضانهم يوميا وخفف حكم االعدام 
تكون ضيعت  وبذلك  المؤبد  الى  زوجها  على 
فى  تلميذتك  المضللة  وزوج  وأطفالها  اســرة 
الشر الطبيبة التى قدمت مكالماتك المسجلة.
التاريخ  نوح سرد  مختار  المحامى  وواصل 
أضاف  حيث  موسى،  ليحيى  القذر  اإلرهابى 
أغويت  لقد  موسى  يا  قائال:  تصريحاته  فى 
واستأجرت  الصغير  الطفل  زوجتك  شقيق 
عشرة  الثامنة  ابــن  وهــو  بها  سعد  مزرعة  له 
كمصنع  اعــدادهــا  الــى  توجهه  بك  فوجئ  ثم 
متفجرات... واغويت شباب الشرقية فكلفتهم 
فيهم  فــانــفــجــرت  كــبــيــر  ــو  ابـ قــســم  بتفجير 
البخارية  الدراجة  يركبون  وهم  المتفجرات 
بالقتلة  فانفجرت  االمطار  فى  سقطت  التى 
واصبحوا هم المقتولين فى سبيلك، وتسببت 
فى اعدام تسعة فقط وخففت عليهم محكمة 
فقط  تسعة  بإعدام  فاكتفت  حكمها  النقض 
من  مجرما  عشرين  مــن  اكــثــر  عــن  وخففت 

صنيعتك الشيطانية والمحزن انك تسببت فى 
ان  بعد  الصغير  الطفل  زوجتك  اعدام شقيق 
أغويته من خلف اهله ونظر اليك ابوه والدموع 
البنه  غوايتك  عن  ليسألك  عينيه  من  تنساب 
وقتلت  هـــؤالء  كــل  أغــويــت  أضللته؟  ــمــاذا  ول
الشهيد الطاهر هشام بركات وأنفقت ماليين 
الدوالرات لشراء المتفجرات والصودا الكاوية 
التصوير  ــزة  واجــه بعد  عــن  القتل  ــزة  وأجــه
والمتابعة  لالقامة  اكتوبر   6 وشقق  والمتابعة 
وسيارات المتابعة المجهزة واجهزة التليفونات 

والتدريب والسفر والمراقبة.
واختتم نوح حديثه قائال: الكل فى اإلخوان 
والكل  سيبكى  والكل  يهرب  أن  سيحاول  اآلن 
الموت  حتى  بعاره  يعيش  فالجاسوس  سيندم 
العزاء  فيه  يتقبلون  وال  أهله  يدفنه  ال  وربما 
انت  أما  حياته  حال  منه  يتبرأون  عــادة  وهم 
والمجرمون،  القتلة  ومعك  موسى،  يحيى  يا 
والقتلة  وأنــت  انجلترا،  أو  كندا  الى  فتفرون 
فى  ستكونون  وقريبا  هــروب،  معكم  ينفع  لن 
أعمالكم  جــزاء  ونيل  لمحاكمتكم  مصر  يــد 

الشيطانية القذرة.

أسرار محمد كمال ويحيى موسى.. قادة الذراع العسكرية للجماعة اإلرهابية
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مرفت قدرى

غليان فى الصيادلة بسبب »التكليف«

يستغيث خريجو كليات الصيدلة حكومى 
تكليف  مــن  و2019   2018 دفعتى  وخــاص 
مع  اآلخــر  للبعض  التكليف  وعــدم  بعضهم 
العلم بانه لم يتم اعالنهم عند دخول الكلية 
بعدم وجود تكليف لهم عقب التخرج علما 
القانون  يكفله  للعمل  التكليف  حــق  بــأن 
والدستور ومازال حًقا قائًما إال أن قرار 
األغــلــبــيــة من  قــد حـــرم  الــصــحــه  وزاره 

التكليف وعدم المساواه بينهم.
مــن خريجى  اآلالف  نــاشــد  بــدايــة   
و2019   2018 دفـــعـــتـــى  ــادلـــة  ــيـ صـ
الجمهورية  السيسى رئيس  عبدالفتاح 
التكليف،  أزمــة  وحل  التدخل  ضــرورة 
زايد  هالة  الدكتورة  ان  الى  مشيرين 
مسئول  حلمى  وسحر  الصحة  ــرة  وزي
حقهم  بضياع  قامتا  التكليف  إدارة 
بالتكليف طبقا لنص الدستور والقانون 

 20 من  يقرب  ما  الحاق  فى  والتسبب 
نفسى  بضرر  وصيدالنية  صيدلى  الــف 

ومعنوى وماديا.
وطالب عدد من المتخصصين الدكتورة 
هالة زايد وزيرة الصحة بإصدار بيان لما 

صيادلة  تكليف  حركه  فــى  ــدور  ي
2020 نظرا للتالعب فى النتيجة 
العشوائى  الــتــوزيــع  عــن  فضال 
كلية  كل  من  مجموعة  واختيار 
ولــيــس هــنــاك امــتــحــان مــزاولــة 

الخريجين  بين  لالختيار  موحد 
ــات فى  ــي ــل ــك ــض ال ــع ــالف ب ــ ــت واخــ

مناهجها وصعوبتها عن االخرى. 
بداية قال محمد أنسى الشافعى 
نقيب صيادلة اإلسكندرية: فوجئنا 

بإعالن النتيجة وقد كانت مخيبة آلمال 
لما  التكليف  طالبى  الصيادلة  جموع 

يمثله هذا اإلعالن من مخالفه الدستور فى 
االخالل بمبدأ تكافؤ الفرص.

التكليف  بــإعــالن  نطالب  فإننا  وعليه   
لكامل الدفعتين واالستفادة من هذه الكوادر 
الطبية المتميزة فى مختلف مجاالت القطاع 

الصحى.
والسكان  الصحه  وزارة  أعلنت  وأضــاف: 
بدء  عــن  التكليف  لشئون  العامة  واإلدارة 
حركة التنسيق بتكليف الصيادلة وعدم إدراج 
أسماء أكثر من ثلثى الدفعة بالكشف الخاص 
تكافؤ  لمبدأ  واضــح  إخــالل  وهــو  بالنتيجة 
الفرص كما انه لم يتم إخبار أى من الدفعتين 
عند االلتحاق بالكلية بأن هناك نية أن يتم 
إلغاء التكليف ثم أنه تم ابالغهم أن التكليف 
امتياز  تقدير  على  حصل  من  على  يسرى 
المتقدمين قد  وجيد جدا وتراءى أن بعض 

ظهرت لهم النتيجة وقد حصلوا على تقدير 
قاموا  بذلك  الـــوزارة  أُبلغت  وعندما  جيد 

بشطب األسماء من الكشوف.
وأوضح: ما حدث عبث وأننا دولة قانون 
بحجم  ــة  دول فــى  هــذا  يحدث  أن  يجب  وال 

مصر أن يتم تكليف شخص دون اآلخر بدون 
القوانين  وضــرب  ومعلنة  واضــحــة  معايير 

عرض الحائط.
الفاتح  محمد  دكتور  أكــد  جانبه  من 
نقيب صيادلة اسوان ان تكليف 2018 
على  واضــح  ظلم  عليه  وقــع  و2019 
الدفعتين وعدم العدالة وسوء التوزيع 
والتى  الــتــوزيــع  خطة  وضـــوح  وعـــدم 
والتخبط،  الــعــوار  مــن  كثير  يشوبها 
ورئيس  الجمهورية  رئــيــس  مناشدا 
الوزراء ووزيرة الصحة ولجنة الصحة 
بمجلس النواب ورئيسة لجنة التكليف 
حق  التكليف  إن  حيث  النظر  بإعادة 
الدفعتين  مــن  لكل  وأصــيــل  شــرعــى 
ويــجــب مـــراعـــاة عـــدم الــتــفــرقــة بين 
االجتماعى  البعد  ومراعاة  المكلفين 
والــجــغــرافــى وتــحــديــد مــوعــد إلعــالن 

تكليف الدفعتين فى موعد واحد. 
ــد جــورج  وعــلــى صــعــيــد مــتــصــل أكـ
ان  الصيادلة،  نقابه  عضو  الله  عطا 
اخر دفعة تم تكليفها عام 2017 وعلى 
مدار 40 عاما يتم تكليف الدفعات 
وزارة  ان  الـــى  مــشــيــرا  كــامــلــة 
الصحة قامت باإلعالن عن فتح 
دفعتى  للصيادلة  التكليف  بــاب 
التنسيق  طريق  عن  و2019   2018
االحــتــيــاج  عــلــى  معتمد  ــكــتــرونــى  االل
والرغبة والمجموع االعتبارى بالرغم من 

ان قانون التكليف لم ينص على ذلك.
"وزارة  ــاىال:  ــ ق ــســاؤال  ت عطالله  ووجـــه 
الصحة بحاجة الى 11 الف صيدلى فلماذا 
مخالفة  يعد  وهــذا  لدفعتين  التكليف  تفتح 
على  ينص  الذى  للقانون  وصريحة  واضحة 
القانون  ينص  الثامنة  المادة  وفى  االقدمية 
 6 لمدة  بالحبس  يعاقب  يكلف  ال  من  على 

اشهر ودفع غرامة من 200 الى 500 جنيه.
صالحيات  مــن  التكليف  ان  الــى  واشـــار 
بــنــاء عــلــى االحــتــيــاج  الــصــحــة فــقــط  وزارة 
دفعة  وثلثين   2018 دفعة  "ثلثين   : متسائال 
إن  وقال  التكليف؟".  أين وضعهم فى   2019
قرار وزارة الصحة عمل على االخالل بركنين 
الــمــســاواة  األول  الــدســاتــيــر  عليهما  تنص 
والثانى مبدأ تكافؤ الفرص ونطالب بإعالن 
المعايير التى تم بها االختيار ونهيب ان تكون 
هذه المعايير واإلجراءات معلنة مسبقا قبل 

دخول الكليات.
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السياسى  اإلسالم  شئون  فى  الباحث  شعت  محمد  قال 
إن هناك مشاهد عديدة من فض اعتصام رابعة تظهر فى 

»االختيار 2« ومن شأنها فضح قادة اإلخوان.
قائال:  تصريحاته  فــى  استطرد  المشاهد،  هــذه  وعــن 
كان  مفصلية  مشاهد  هــنــاك  الــفــض  عملية  هــامــش  على 
أجرتها  التى  الوساطة  عمليات  أهمها  عرضها..  ينبغى 
من  وكــان  السلمى..  بالفض  االعتصام  قــادة  إلقناع  الدولة 
اتهمهم  الذين  السلفيين  من  مشايخ  الوسطاء  هــؤالء  بين 

اإلخوان بالعمالة، هذا بجانب المنشورات التى كانت تلقيها 
الطائرات على المعتصمين وكانوا يرفعون األحذية للرد على 
وتغليب  االنصراف  دعوات  من  والسخرية  المنشورات  هذه 

المصلحة الوطنية.
واضاف: هذا بجانب محاوالت الفض التى بدأت بإطالق 
لصناعة  المواجهة  على  بــاإلصــرار  قوبلت  والتى  المياه، 
المظلومية واستعداء المجتمع الدولى على الدولة المصرية، 
االعتصام  من  القيادات  خــروج  مشاهد  أيضا  ننسى  ولــن 

سالمين، بعدما زجوا بالشباب وأقنعوهم بأن هذه المواجهة 
نصرة للدين.. فكان من الطبيعى أن يكونوا أولى بها.

واختتم شعت تصريحاته قائال: السؤال المهم.. اذا كانت 
ردود أفعال المعتصمين محاولة للدفاع عن النفس فى رابعة 
او النهضة على الرغم من أن الفرصة كانت أمامهم للخروج 
والكنائس  األقــســام  على  الهجوم  مــبــررات  فما  السلمى.. 
واحراقها.. وطبعا مذبحة كرداسة.. كل هذه المشاهد كانت 

تؤسس لالدولة وحكم الميليشيات.

حالة من الرعب انتابت جماعة اإلخوان اإلرهابية بعد 
تصريحات وزير الخارجية التركى مولود جاويش 

أوغلو، والتى أعلن فيها أن عالقات بالده 
مــع مــصــر دخــلــت مــرحــلــة جــديــدة، 
ــارة على مــحــاوالت  فــى أحـــدث إشـ

التقارب مع القاهرة.
ا فى هذا  وقال جاويش أوغلو نّصً
فى  ــدأت  ب جديدة  "مرحلة  الــصــدد: 
العالقات بين تركيا ومصر، وقد تكون 
هناك زيارات ومباحثات متبادلة فى 

هذا اإلطار".
وأضاف أن هناك اجتماعا تركيا 
مصريا مرتقبا على مستوى مساعدى 

المقبلة  الفترة  فى  الخارجية،  وزيرى 
االتصال  أثــنــاء  عليه  االتــفــاق  تــم  وقــد 

التركى  الخارجية  وزيـــر  بين  تــم  مع الـــذى 
بحلول  ليهنئه  شكرى،  سامح  المصرى  الشهر نظيره 

الفضيل.

التركية،  المصرية  العالقات  عودة  اإلخــوان  يخشى 
األمر الذى سيهدد الجماعة وقادتها الهاربين فى تركيا 
وخاصة بعد حدوث أكثر من موقف يؤكد هذا التوجه 

التركى.
تركيا  ارعب اإلخوان من  الذى  الموقف  وعن 
كشفت مصادر داخل جماعة اإلخوان اإلرهابية 
مرة  والول  اعترضت  التركية  السلطات  أن 
االخوانى  القيادى  موسى  يحيى  ظهور  على 
القنوات  على  اإلرهــاب  قوائم  على  الموضوع 
التركية  األراضى  تبث من  التى  للتنظيم  التابعة 
بل رفضت أيضا تواجده على أراضيها، خاصة 
على  وضعه  األمريكية  الخارجية  إعــالن  بعد 
قوائم اإلرهاب مطالبة إياه بالرحيل عن البالد 
االخوان  قيادات  بمساعدة  بالفعل  تم  ما  وهو 

ليكون أول مطاريد الجماعة.
ومن المنتظر أيضا أن يتم طرد مجموعة من قيادات 
االخوان المتورطين فى العنف واإلرهاب فى مصر مثل 

عالء على السماحى وعز الدين دويدار وغيرهما.

نكشف املشاهد التى لم تظهر بـ»االختيار 2« فى فض اعتصام رابعة اإلرهابى 

كواليس حتركات تركيا لطرد اإلخوان 

أيقونة الصحافة على مدار 5 عقود
العربية  الصحافة  أبنائها، وفقدت  أبّر  واحًدا من  فقدت مصر 
رمًزا من رموزها، فلقد كان مكرم محمد أحمد أيقونة متألقة فى 
وافته  والذى  األخيرة،  الخمسة  العقود  امتداد  على  الصحافة  عالم 
المنية عن عمر ناهز 86 عاما، بعد صراع مع المرض.. فى السطور 

التالية نستعرض أبرز ما قاله الراحل عن رؤساء مصر.
السيسى 

عبدالفتاح  الرئيس  إّن  أحمد  محمد  مكرم  الصحفى  الكاتب  قــال 
السيسى حقق لمصر ما لم يحققه أى رئيس آخر، إذ يملك منهاجا خاصا 
فى الحكم، وقادر على إيجاد حلول للمشكالت كافة، وأكد أّن مصر تتقدم 

فى عهد الرئيس السيسى.
»بصدق  للصحافة:  الوطنية  الهيئة  نظمته  سابق  حفل  فى  مكرم  وأكد 
أيــام فــاروق، وحكم كل  شديد عشت من العمر سنوات ورأيــت جــزًءا من 
رؤساء مصر، وأقول والله على ما أقول شهيد، إننى لم أشهد مثل ما رأيت 

من إنجازات على مدى السنوات القليلة الماضية«.
مرسى 

األسبق  الرئيس  أحمد،  مكرم محمد  الراحل  الكاتب  وصف 
محمد مرسى، بأّنه أول رئيس إرهابى يحكم مصر، كما أّن 
 80 المصرى  الشعب  خدعت  اإلرهابية  اإلخــوان  جماعة 
ودين،  عملة  تّجار  »جماعة  بأّنهم  إياهم  واصفا  عاما، 

وأكبر جماعة تكفيرية وإرهابية فى تاريخ مصر«.
مبارك

إّن  أحمد  محمد  مكرم  الصحفى  الكاتب  قال 
الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك كان وطنيا 

ويحب مصر، وكان يكره اإلسرائيليين 
»مبارك  واألمــريــكــان: 

كــــــان وطــنــى 
ــحــب  ــي وب

البلد، وبيكره اإلسرائيليين واألمريكان«.
السادات

الشعب  أّن  أحمد  محمد  مكرم  الــراحــل  الصحفى  الكاتب  وأكــد 
المصرى ظلم الرئيس محمد أنور السادات، ونظر إليه أقل مما ينبغى، 

بسبب أّنه جاء عقب حكم الرئيس جمال عبدالناصر، لكنه يرى أّنه كان 
له دور فى حكم مصر أكثر من الرئيس جمال عبدالناصر.

يقدمه  الــذى  عــام«  »رأى  لبرنامج  وأضــاف مكرم، خالل حــوار سابق 
السادات كان  الرئيس  أّن   ،  TENاإلعالمى عمرو عبدالحميد على قناة
أبنائها  ولمستقبل  لمصر  وفعل  عظيم  »الــســادات  قــراراتــه:  فى  عبقريا 

الكثير«.
ناصر

وكان  الناصر،  عبد  جمال  الرئيس  يحب  كان  إّنه  الراحل  الكاتب  وقال 
الهزيمة عن قرب  أّنه عاش  ناصريا حتى وقعت هزيمة 1967، الفتا إلى 
واعتبرها »هزيمة نظام«، ولم يكن هناك خالف على وجه اإلطالق أّن عبد 

الناصر يعمل للمستقبل والعدالة االجتماعية.
 محطات مهمة 

عمل  أنه  الصحفى،  عمله  فى  المهمة  المحطات  من 
مراساًل عسكرًيا فى اليمن 1967، ثم مراساًل عسكرًيا 
فى غزة، عندما احتلتها القوات 
منها  وخــــرج  ــة  ــي ــل ــي اإلســرائ
ــارب شــراعــى إلــى  ــ فــى ق
 ،1967 عــام  بورسعيد 
أذاع  من  أول  وكــان 
ــأ مـــعـــاهـــدة  ــبـ نـ
الــــــــــســــــــــالم 
الــمــصــريــة - 

محمد أنسى: كيف يتم تكليف اإلسرائيلية.
شخص دون اآلخر بدون معايير 
واضحة ومعلنة وضرب القوانني 

عرض احلائط؟ 

أحمد الجدي

يحى موسى محمد كمال

هالة زايد

مكرم

رحيل مكرم محمد أحمد..
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الدقهلية: هالة العوضى 

تشهد مدينة المنصورة حالة غير مسبوقة من 
والحفر  القمامة  تراكمات  بسبب  األوضــاع  تردى 
المواطنين،  غضب  أثــار  ما  الــشــوارع  تمأل  التى 
خاصة بعد أن تحولت عاصمة الدقهلية التى كانت 
مدينة  إلــى  النيل،  وعــروس  ــورد  ال جزيرة  تسمى 

عشوائية.
مدينة  مهندسة من سكان  مؤمن،  فريدة  تقول 
كثيرة،  وألســبــاب  الشديد  لــألســف  الــمــنــصــورة: 
المنصورة  الجميلة  وعاصمتها  الدقهلية  أصــاب 
المكسرة  الــشــوارع  لها  وصــف  افضل  العشوائية 

والقمامة عنوانها، والزحام الشديد لسان حالها.
بالفعل المنصورة حاليا مدينة ال تطاق، يكفى 
قدميك  على  السير  عليك  يستحيل  أنه  تعلم  أن 
هذا  كان  إذا  هنا:  السؤال  شوارعها،  من  أى  فى 
أو  عشر  بعد  الحال  سيكون  فماذا  اآلن،  حالها 
عشرين عاما؟! هل ستمتلئ بالكبارى واألنفاق مثل 

القاهرة؟!
الــســام، محافظ  الــدكــتــور رضــا عبد  يــقــول 
بجامعة  حــقــوق  كلية  ووكــيــل  الــســابــق  الشرقية 
المنصورة  بمدينة  جــدا  سِعدنا  لقد  المنصورة: 
وال  المدن  زحــام  يخفف  مشروع  وبكل  الجديدة، 
تبقى  ما  أرى  وأنــا  صدمتى  كانت  ولهذا  يعمقه. 
والعامة  للبسطاء  الماذ  هى  كانت  حدائق،  من 
عــقــاريــة صــمــاء،  مــشــروعــات  إلـــى  تحويلها  يــتــم 
كحديقة الحيوان وحديقة شجرة الدر وغيرها يتم 

االنقضاض عليها هكذا؟!
حتى مدخل مدينة المنصورة للقادم من كوبرى 
سندوب كان عبارة عن حديقة خضراء جميلة، تم 
تحويلها الى عشرات االكشاك، فى مدخل المدينة، 
من  الثانى  المدخل  من  داخل  وانت  الحال  نفس 
النتنة  ورائحتها  القمامة  تستقبلك  الساب،  جهة 

"العشوائية  بحق  صارت  وبالتالى  الجانبين،  على 
عنوانها".

ونفخر  ونعرفه  احــد  ينكره  ال  الدولة  فإنجاز 
آالف  أربعة  لتطوير  كريمة  حياة  مثل مشروع  به، 

وخمسمائة قرية وغيره من اإلنجازات. 
 ولكن كيف نحول ما بقى من مناطق خضراء 
وزحام  جراح  من  تعمق  لحجارة صماء،  بالمدينة 
متسع  من  فيها  بقى  ما  على  وتقضى  المدينة، 

للعامة، فهنا البد من وقفة.
مكة  أهــل  رأى  استطاع  أتمنى  كنت  وأشـــار: 
قبل البدء، فلدينا بدائل كثيرة جدا، وأكثر جدوى 
تنفيذها  التى سيتم  بالمشروعات  ومنطق مقارنة 
أمتار  من  فيها  تبقى  ما  وعلى  المدينة  قلب  فى 

خضراء.
فنادق  لدينا  "فــنــادق؟!  رضــا  الــدكــتــور  وتــابــع 
بالمدينة، أغلبها خاو مثل فنادق مارشال، وفندق 
الجامعة على النيل مباشرة، ليتنا انشغلنا بتطوير 
المناطق  تلك  وترك  كفاءتها،  ورفع  الفنادق  تلك 
ومتنفًسا  خضراء  مساحات  لتكون  لها  المخطط 

للمواطنين.
لكن ما يحدث أنه يتم االنقضاض على ما بقى 
الــورد  جــزيــرة  المنصورة،  أرض  فــى  أخضر  مــن 

سابقا، وزيادة جراح وزحام المدينة. 
ــور أيــمــن مــخــتــار محافظ  ــدكــت وقـــد أعــلــن ال
الدقهلية انه يتم تنفيذ خطة المحافظة فى هذا 
بنطاق  المحلية  الوحدات  تنفذها  والتى  الشأن 
المحافظة، على فترات عمل "صباحية ومسائية" 
من خال فرق لرفع تراكمات القمامة من الشوارع 

والحفاظ على المظهر الجمالى.

جامعة  اآلداب،  لكلية  األثــريــة  البعثة  أعلنت 
مقدمة  عن  الكشف  فى  نجاحها  عن  اإلسكندرية، 
األحمر،  بالبحر  سعدانا  بجزيرة  الغارقة  السفينة 
 ،1994 عــام  منها  أجــزاء  على  عثر  قد  كــان  والتى 

ويعود تاريخها إلى العصر العثمانى.
وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة 
للدولة  يضاف  كبير  إنجاز  هــذا  أن  اإلسكندرية، 
عن  آثارها  وتنوع  مصر  تفرد  ويعكس  المصرية، 
سائر بلدان العالم، مشيرا إلى أن هذا االكتشاف تم 
بأياد مصرية خالصة من أبناء جامعة اإلسكندرية، 
مؤهلة  علمية  كــوادر  لديها  أن مصر  يؤكد  ما  وهو 
الخبرات  من  نظيراتها  تفوق  وكــفــاءات  ومتميزة، 

الدولية.
من جهته، أكد الدكتور عماد خليل، مدير مركز 
بكلية  الــغــارق،  الثقافى  والــتــراث  البحرية  اآلثـــار 
اآلداب، جامعة اإلسكندرية، أن البعثة قامت بدراسة 

موقع السفينة الغارقة بمنطقة جزيرة سعدانا شمال 
سفاجا، والذى يعود لمنتصف القرن الـ18، وتعتبر 
التى  الغارقة  األثــريــة  السفن  أهــم  السفينة  هــذه 

تكتشف فى مصر حتى اآلن.
واحدة  أنها  البحرية  اآلثار  مركز  مدير  وأوضح 
من ثاث سفن ُعثر عليها فى البحر األحمر، وكانت 
السفينة تعمل فى نقل البضائع عبر البحر األحمر 

خال العصر العثمانى.
وأشار خليل إلى أن السفينة تحمل آالف القطع 
وغيرها،  والزجاج  والبورسلين  الفخار  من  األثرية 
فى  ــرة  م ألول  السفينة  اكــتــشــاف  تــم  ــه  أن ــًدا  مــؤك
أمريكية  بعثة  قامت  حيث  التسعينيات،  منتصف 

بالتنقيب عنها إال أن المشروع لم يكتمل.
وأكد أن مركز اآلثار البحرية بجامعة اإلسكندرية 
يقوم باستكمال المشروع وعمل خطة حماية للموقع 
باعتباره من أهم المواقع األثرية النادرة فى مصر.

محافظ املنوفية: يشيد بنائبه 
محمد موسى فى التواصل اجلماهيرى

4 محظورات فى التصالح 
بعقارات اجليزة 

محافظة  فــى  الصحية  الشئون  مديرية  كثفت 
مسعود،  شوقى  هشام  الدكتور  بإشراف  الشرقية 
لمتابعة  اليومية  حماتها  من  الصحة،  وزارة  وكيل 
التدريب  فرق  قامت  حيث  االحترازية،  اإلجـــراءات 
والصحة  والسامة  والــجــودة،  الــعــدوى،  ومكافحة 
وفاقوس  بالزقازيق،  "الصدر  بمستشفيات  المهنية، 
الجديدة،  والصالحية  القمح،  ومنيا  النموذجى، 
ومــشــتــول الــســوق الـــمـــركـــزى"، بـــإشـــراف مــديــرى 
كيفية  على  الطبية  الفرق  بتدريب  المستشفيات- 
اإلنعاش القلبى الرئوى، واستخدام جهاز الصدمات 
الكهربائية وأنواعه، وكيفية تفريغ الشحنة الكهربائية، 
لرفع  المستمر،  الطبى  والتعليم  التدريب  إطار  فى 
كفاءة أداء العاملين بالقطاع الصحى، بما يساهم فى 
االرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى 

بمستشفيات الصحة بالمحافظة.
كيفية  الطبية على  الفرق  تدريب  يتم  أنه  أضاف 
التعامل مع أجهزة التنفس الصناعى، وطرق الرعاية 
الصناعى،  التنفس  جهاز  على  للمرضى  التمريضية 
 panic" وكيفية التعامل الصحيح مع النتائج الحرجة
الحيوية  لألجهزة  الحرجة  واإلنـــذارات   ،"values

"أجهزة المونيتور، والتنفس الصناعى، والدياثيرمى، 
ونقل  والتسلم  التسليم  وطــرق  بــامــب"،  والسيرنج 

وكيفية  الجراحة،  بقسم  الوعى  درجة  وقياس  الدم، 
 ،aBG الشريانى  الــدم  غــازات  وقـــراءة  التشفيط، 
وأسس وسياسات مكافحة العدوى باألقسام الطبية، 
على  والــحــفــاظ  المعدية،  األمـــراض  انتشار  لمنع 
الفيروسية،  العدوى  من  والمرضى  الطبى  الفريق 
اتباعها  الواجب  واالحترازية  الوقائية  واإلجــراءات 
المستجد،  كــورونــا  فيروس  ضد  للعدوى  للتصدى 
ــداء  ارتـ فــى  الصحيحة  الــقــواعــد  تطبيق  وكــذلــك 
وتعقيم  تطهير  وكيفية  الشخصية،  الواقيات  وخلع 
 ،RRTالحضانات، وتدريب فريق االستجابة السريع
على التعامل مع مريض الطوارئ، والمواقف الطارئة، 
الطبية،  بــاألقــســام  الــجــودة  معايير  تطبيق  وطــرق 
ومعاييرnsR، والتوعية بسامة المريض، والتوعية 
وتمييز  الممنوعة،  واالختصارات  الــدواء،  بسامة 
الخطورة  عالية  ــة  األدوي مع  التعامل  عند  األخطاء 
عند  األخــطــاء  منع  طــرق  إلــى  باإلضافة  والتركيز، 
انفكاك  منع  وكيفية  المتشابهة،  األدوية  مع  التعامل 
القساطر واألنابيب، والتعامل اآلمن مع االنسكابات 
الدموية، وغسل األيدى بالطرق الصحيحة، وتوضيح 
السامة  مجال  فى  والدولية  المصرية  التشريعات 
والصحة المهنية، وكيفية تطبيق معايير أمن وسامة 
المريض، وطرق استخدام طفايات الحريق وأنواعها، 

أجل  النفايات، من  االتصال، وطرق فصل  ومهارات 
والفريق  للمواطنين،  العامة  الصحة  على  الحفاظ 

الطبى بالمستشفيات.
لمنافذ  والمكثفة  المستمرة  المتابعة  إطار  وفى 
الشرقية، وخاصة  بمحافظة  الطبية  الخدمة  تقديم 

وزارة  وكيل  قــام  الرسمية،  والعطات  الجمع  أيــام 
بالمرور  مسعود،  شوقى  هشام  الــدكــتــور  الصحة 
المفاجئ على مستشفى كفر صقر المركزى، لمتابعة 
المقدمة  الطبية  والــخــدمــة  الــعــمــل،  سير  انــتــظــام 
الطبية  األقسام  تفقد  حيث  بالمستشفى،  للمرضى 

المختلفة بالمستشفى، وتم التأكد من توافر األدوية 
والمستلزمات الطبية، ومتابعة اإلجراءات التمريضية 
للمرضى،  الطبية  الخدمة  تقديم  أثــنــاء  المتبعة 
العدوى،  مكافحة  وسياسات  الجودة  لمعايير  وفًقا 
من  الثالثة  الموجة  لمواجهة  المتبعة  ــراءات  واإلجـ
وكيل  وكلف   ،19 كوفيد  المستجد  كورونا  فيروس 
بحصر  صقر  بكفر  الصحية  اإلدارة  مدير  الــوزارة 
المتغيبين، وتبين غياب ٣ أطباء عن النوبتحية، ووجه 
وكيل الوزارة بندبهم خارج المستشفى، وتوزيعهم على 
مستشفى أوالد صقر المركزى لصالح العمل، وسد 
العجز من األطباء بالمستشفى، كما شدد على اتباع 
أثناء  االحترازية  والتدابير  الوقائية  اإلجراءات  كافة 
بالمستشفى  الجارية  التطوير  أعمال  وتفقد  العمل، 
إلنشاء مبنى جديد لرفع كفاءة وتوسعة قسم الكلى 
الصناعى، وقسم األسنان، وتابع المراحل اإلنشائية 
المستشفى  ومــديــر  اإلدارة  مــديــر  ووجـــه  للمبنى، 
منها  االنتهاء  لسرعة  لألعمال  المستمرة  بالمتابعة 
كفر  ومدينة  بمركز  والمواطنين  المرضى  لصالح 

صقر.
الشئون  ومديرية  الصحة  وزارة  خطة  إطار  وفى 
الطبية  المنشآت  على  المكثف  بالمرور  الصحية، 
على  الرقابة  وإحــكــام  الحكومية،  غير  والــدوائــيــة 

على  حفاًظا  منها،  المخالف  وضبط  ــدواء،  ال سوق 
التفتيش  إدارة  شنت  للمواطنين-  العامة  الصحة 
بمديرية  الحر  العاج  إدارة  مع  بالتنسيق  الصيدلى 
اإلدارة  ومفتشى  بــالــشــرقــيــة،  الصحية  الــشــئــون 
المنشآت  على  للتفتيش  حملة  بفاقوس،  الصحية 
الطبية الخاصة، تم خالها مداهمة إحدى العيادات 
الطبية الخاصة تعمل بدون ترخيص بمركز فاقوس، 
بالمخالفة للقانون، بعد ورود معلومات تفيد بوجود 
غير  لعيادة  تابعة  مــجــاورة،  بشقة  عمليات  غرفة 
جراحية،  عمليات  إجــراء  بداخلها  ويتم  مرخصة، 
للقانون،  بالمخالفة  لذلك  ترخيص  استصدار  بدون 
األدويــة  مــن  كمية  ضبط  مــن  الحملة  تمكنت  كما 
بمكان  فواتير  بدون  المتنوعة  الطبية  والمستلزمات 
غير مرخص له تداولها، وتم اتخاذ كافة اإلجراءات 
تحريز  وتــم  المخالفات،  حيال  الــازمــة  القانونية 
التفتيش  بواسطة  المضبوطة  والمستلزمات  األدوية 
الصيدلى، وتم تحرير محضر برقم 9٦٧1 جنح لسنة 
٢٠٢1 بمركز الشرطة بفاقوس، إلدارة منشأة طبية 

خاصة تعمل بدون ترخيص.

»صحة الشرقية«: جهود مكثفة ملتابعة االلتزام باإلجراءات االحترازية خالل شهر رمضان

اللواء  أشــاد  نوعها  من  األولــى  تعد  سابقة  فى 
االستنثائى  الــمــحــافــظ  لــيــمــون  أبـــو  إبــراهــيــم 

الشاب  بنائبه  االستثنائى  الــزمــن  فــى 
التواصل  فى  موسى  إبراهيم  محمد 

الجماهيرى مع المواطنين.
مـــحـــافـــظـــة الـــمـــنـــوفـــيـــة مــن 
ــمــحــظــوظــة  ــات ال ــافـــظـ ــمـــحـ الـ
من  العديد  تنفيذ  تشهد  ألنها 
الــمــشــروعــات وجــهــًدا مــبــذواًل 
اللواء  بقيادة  الواقع  أرض  على 

محافظ  ــيــمــون  ل أبـــو  إبــراهــيــم 
المنوفية يشعر به جميع المواطنين 

القاصى والدانى فهو نموذج للمسئول 
المواطنين  بمشاكل  المهموم  الناجح 

والعمل على حلها.
ــب مــحــافــظ نــشــيــط هو  ــائ ون
ــذى  األســـتـــاذ مــحــمــد مــوســى ال
انتهج سياسة المتابعة المستمرة 
فهى أساس النجاح لمواجهة أى 

معوق أواًل بأول.
ــوة ليشعر  بــكــل قـ يــعــمــل  فــهــو 

تتجزأ  ال  الحكومة  بأن  المواطنون 
عن الشعب. 

قدرة  يثبت  أن  فى  ونجح محمد موسى 
ويعتبر  الصعاب،  واجتياز  التحدى  على  الشباب 
نموذًجا ناجًحا لشاب فى عمر الثاثين من عمره.

وهو  المنوفية  محافظ  نائب  تولى  أن  ومنذ   
شعلة من النشاط ال يكل وال يمل فا تصله مشكلة 
للمسئول  بتحويلها  سريعا  وتحرك  إال  مواطن  من 
التالى  اليوم  فى  حلها  يتابع  ثم  لحلها  المختص 
ليعرف الى ماذا وصلت؟ وهل اخذ صاحب الحق 
فى  فيسرع  بــالــشــوارع  مشكلة  كانت  واذا  حقه؟ 

النزول بنفسه للشارع ليعاين ويحل المشكلة أيضا.
 ما لجأ اليه مواطن بمشكلة ورده مهما زاد 
إما لشكوى  يوميا  المترددين عليه  عدد 
دائما  وتجده  من مظلمة،  التظلم  أو 
بكل  المواطنين  يقابل  مبتسما 
بأسلوب  الجميع  ويعامل  ترحاب 
مهذب وهذه من صفات القائد 

الناجح.
ــة له  ــيــســت مــجــامــل هــــذه ل
بحاجة  لــيــس  ألنـــه  مــحــابــاة  أو 
الى  بحاجة  نحن  وال  ذلــك  الــى 
مجاملته لكننا نعطيه حقه تكريما 
له لنحمس ونشيد بالمسئولين الذين 
ليكونوا  عملهم  فى  بصمة  يتركون 
المسئولين  مــن  لغيرهم  قـــدوة 
ليتعلموا  الــصــغــار  والموظفين 

كيف يكون العمل.
مرور  اى  نجد  ال  كنا  قديما 
أو رقابة، اال اننا وجدنا األستاذ 
محمد موسى يقوم شبه أسبوعيا 
مــرافــق  عــلــى  تفتيشية  بــجــوالت 
مشكلة  اى  لــيــرصــد  الــمــحــافــظــة 
تفتيشا  لنرى  المواطنون  لها  يتعرض 
ليرى  الشهم  المحافظ  نائب  من  مفاجئا 
الثناء  الوقائع وهذا جهد يستحق  ويحقق فى هذه 
فى  انسان  انه  اال  القانون  يطبق  انه  ورغم  عليه.  
من صفات  وهــذه  المواطنين  مع  الطيب   التعامل 
المسئول االنسان فقد وضع بصماته خال الفترة 
السابقة التى تولى فيها نائب المحافظ الذى بالفعل 

غير مفهوم العمل بالنسبة ألهالى المنوفية.

ــد، محافظ  ــواء أحــمــد راشـ ــل ــرر ال  ق
حــاالت،   4 فى  التصالح  حظر  الجيزة، 
استخدام  تغيير  ــحــاالت  ال هــذه  وأبـــرز 
بيان  يلى  وفيما  والبدرومات،  الجراجات 
بالحاالت األربع المحظور التصالح فيها:
الحالة األولى وردت بالمادة األولى من 
القرار: حظر تغيير استخدام الجراجات 
إلى أى غرض آخر خاف إيواء السيارات 

تــصــالــحــات  ــول أى  ــب ق ــدم  ــ وع
عليها.

الحالة الثانية وردت 
من  الثانية  بــالــمــادة 
ــرار ونـــصـــت  ــ ــ ــق ــ ــ ال
حظر  اآلتـــى:  على 
تــغــيــيــر اســتــخــدام 
ــى  الـــبـــدرومـــات إل
ــازن وأنــشــطــة  مـــخـ

قبول  وعـدم  تجاريـة 
أى تصالحات عليها.

الــمــادة  نــصــت  بينما 
أن:  على  القرار  من  الثالثة 

األنشطة  عــلــى  بــالــتــصــالــح  يسمح 
باألرضى  دوريــن  عدد  القائمة  التجارية 
أول(   + أرضــى  أو  ميزانين   + )أرضـــى 
داخلى  إنشائى  ربــط  عنصر  توفير  مع 
ما بين الدورين شريطة أن تكون مقامة 
قبل العمل بأحكام القانون رقم 1٧ لسنة 

٢٠19
قــرار  مــن  الــرابــعــة  ــادة  ــم ال وسمحت 
لألنشطة  بالتصالح  الــجــيــزة  محافظ 
أن  شريطة  العقار  أدوار  بكافة  اإلداريــة 

القانون  بأحكام  العمل  قبل  مقامة  تكون 
رقم 1٧ لسنة ٢٠19.

وفيما يتعلق بالحالة الرابعة المحظور 
الجيزة  قرر محافظ  فيها فقد  التصالح 
فى المادة الرابعة من القرار أنه ال يسمح 
المحظورة  األنــشــطــة  عــلــى  بالتصالح 
 ٢٠18 لسنة   ٣٢ رقـم  الـــدورى  بالكتاب 
المسببة  أو  الــشــديــدة  الــخــطــورة  ذات 

لإلزعاج.
وسمحت المادة السادسة 
بالتصالح بتغيير النشاط 
تجارى  أو  إدارى  مــن 
إلـــى ســكــنــى بــشــرط 
قبل  قائًما  يكون  أن 
رقم  بالقانون  العمل 

1٧ لسنة ٢٠19.
كما سمحت المادة 
بالتصالح  الــســابــعــة 
اســتــخــدام  تغيير  عــلــى 
الـسطح  خــدمــات  ــرف  غـ
للنـشاط السكنى فقط شريطة 
بأحكام  العمل  قبل  مقامة  تكون  أن 
القانون رقم 1٧ لسنة ٢٠19، وحال عدم 

تجاوز قيود االرتفاع أيهما أقل .
بعض  مــن  تفاعًا  الــقــرار  وقــد شهد 
رواد مواقع التواصل االجتماعى السيما 
وعــبــر جــروبــات  ــوك  ب مــوقــع فيس  عبر 
خــاصــة بــحــدائــق األهــــرام، حيث أشــاد 
عن  بــاإلبــاغ  وطالبوا  بالقرار  بعضهم 
أصحاب العقارات المخالفة، خاصة فى 

موضوع الجراجات.

مع بداية شهر رمضان الذى يعد موسما للمتسولين انتشرت 
ظاهرة التسول فى المنيا، إذ أصبحت كارثة إنسانية، فهناك عدة 
أكبر عدد ممكن  السيدات لجمع  المتسول وخاصة  يتبعها  حيل 
من النقود، وتعد مناطق المحطة وميدان باالس ومجمع المواقف 
بمدينة المنيا، األكثر انتشارا للمتسولين القادمين من المراكز 

والقرى المختلفة.
أثناء  إنه  المنيا،  بمركز  تلة  قرية  من  خليل،  محمد  وقــال 
سيره أمام معهد الخط العربى بشارع سكة تلة غرب مدينة 
المنيا، وجد سيدة تتسول بطفل رضيع ال يتجاوز عمره 15 
مع  تواصل  كما  إلنقاذه،  الطفل  نجدة  وحــدة  فأبلغ  يوما، 
مؤكدا  المنيا،  مدينة  بمجلس  والطفولة  األمومة  وحــدة 
ثاثة  برفقتها  أخــرى  سيدة  وجــد  اليوم  نفس  فى  أنــه 
تستخدمهم  المنيا  ببندر  مسجد  أمام  تجلس  أطفال 

الستعطاف المارة للتسول.
فيها  تنتشر  معروفة  مناطق  هناك  أن  وأكــد 
وأمــام  الــمــرور،  إشــارات  ومنها  الظاهرة  تلك 
ــن،  ــادي ــي ــم ــواق وال ــ ــ الــمــســتــشــفــيــات واألسـ
حيوية  وشـــوارع  التجارية  والــســاســل 
ــن خصيب  ــ واب »الــحــســيــنــى  مــنــهــا: 
وعدنان  والمحطة  يكن  وعدلى 

المالكى وطه حسين«.
من  ــدًدا  عـ التقينا 
الـــمـــتـــســـولـــيـــن 
الــكــبــار 

منهم واألطفال، نستطيع قول ما دفعهم لذلك العمل هو الفقر، 
الحكومى،  الدعم  وقلة  البطالة،  نسبة  وارتفاع  الجهل،  وانتشار 
الفقر  وهو  أال  للتسول  دفعها  سبب  عن  عجوز  متسولة  وقالت 
بقولها )على باب الله، ومعنديش حد يصرف عليا(، كما ذكرت 
المنيا، ومركز  لمحافظة  التابعة  المودة  رأسها قرية  أن مسقط 
تسولها فى مركز بنى مزار، ولديها أوالد وكل منهم تركها لذاك 
بها  االعتناء  أبناؤها  ورفض  وأطفاله،  زوجته  نحو  واتجه  العمل 
وفرت  بيديه  لها  الح  عجوز  رجــل  ظهر  كما  بيته،  فى  وتبنيها 

مسرعة نحو مقهى بسيط المعالم واختبأت به.
كما أننا التقينا بعدد من األطفال فى قطار منطلق من الوجه 
البحرى متجًها للوجه القبلى، ثاث بنات يتراوح سنهن ما بين ٦ 
يتراوح  العمر ثاث سنوات، وولد  تبلغ من  و1٠ سنوات، وطفلة 
سنه ما بين   9 الى11 سنة، وصرحوا بأنهم ال ملجأ لهم فى قول 
)القطر دا بيتنا وملجأنا من البرد ومكان شغلنا(، كما ذكروا أن 

آباءهم توفوا منذ زمن.
كان اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، شدد على ضرورة 
لدراسة  الجهات،  جميع  بين  والتنسيق  الجهود،  كافة  تضافر 
مثل  األهمية  ذات  القضايا  بعض  مع  للتعامل  الازمة  اآلليات 
تكاملية  المسئولية  أن  مؤكدا  والتسول،  التعليم،  من  التسرب 

ومشتركة بين جميع الجهات.
المنيا،  أمن  التعاون مع مديرية  إلى ضرورة  المحافظ  ووّجه 
تنفيذ  مع  التسول،  ظاهرة  على  للقضاء  دوريــة  حمات  وتنفيذ 
المادة 9٦ من قانون الطفل، ومعاقبة كل من يعرض طفًا للخطر، 
وتكليف مديرية التضامن االجتماعى بدارسة أحوالهم المعيشية 
واالجتماعية، كما وجه المحافظ، مديرية التضامن االجتماعى، 

بإعداد قاعدة بيانات بالجهات العاملة فى 

مجال الطفولة والطفل المعاق، ودراسة حالة األطفال با مأوى.
وطالب المحافظ، وكيل وزارة الصحة بإعداد خريطة لألطفال 
والحضانات  أطــفــال،  أقسام  تضم  التى  المستشفيات  تشمل 
وأماكن تواجدها، والقوافل الطبية وخريطة تواجدها، للتنسيق 
واألطــفــال فى حاجة  األســر  عــدد من  تواجد  حــال  اللجان  مع 

لتدخل طبى.
المرأة  إدارة  مدير  سيد،  بهيرة  استعرضت  جانبها  مــن 
وإنجازات  تنفيذها،  تم  التى  المبادرات  واألمومة،  والطفولة 
باإلضافة  المنيا،  بمحافظة  الطفولة  لحماية  العامة  اللجنة 
إلى عرض توصيات المجلس القومى للطفولة بشأن الطفل 

والحماية من الخطر والظواهر السلبية وكيفية مواجهتها.
وأشارت إلى أن وحدة الحماية العامة للطفل ودورها 

والمساهمة  األطفال  مشاكل  وحل  معالجة  األساسى 
الجادة فى تقديم الخدمات المتنوعة لألم والطفل 

وذلك من خال استراتيجية عمل محددة لحماية 
وضع  ومــراعــاة  للخطر  المعرضة  األطــفــال 

ليكون  األمــان  بر  إلى  به  والوصول  الطفل 
فرًدا مؤثًرا فى المجتمع.

التسول كارثة إنسانية فى املنيا

المنيا :
جمال علم الدين

تزداد فى رمضان

أحمد راشد

محمد موسى

إبراهيم ابو ليمون
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اآلمال والطموحات كانت وال تزال كبيرة بتولى الفريق كامل 
الوزير، مسئولية وزارة النقل خاصة فى ضوء الدعم الكبير من 
القيادة السياسية له، ولكن أتت الرياح بما ال تشتهى السفن مع 
حادثة القطار األخيرة بمحافظة سوهاج، التى أكدت استمرار 
الخلل بمنظومة النقل والتى تتطلب جهوًدا أكبر للتغلب على 

هذه اإلشكاليات وخاصة على مستوى العنصر البشرى.
مصر  لبناء  رؤيته  عن  تحدث  السيسى  الفتاح  عبد  الرئيس 

أزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات وإنجــــــــــــــــــــــــــازات

آخــــرها قـــطار طـــوخ .. 
قـــطارات مـــصر تاريـــخ مـــن األزمـــات 

الكبارى العلوية واألنفاق إنجازات متتالية

العنصر البشرى آفة قــــــــــــــــــــــــــــطاع النقل فى مصر.. والرقمنة هى الحل كنز مفقود وحركته 
ال تتعدى 1 %

آفة قطاع
 النقل فى مصر

النقل النهرى أحد أهم وسائل النقل فى العالم، إال أنه ال يزال 
مجددا  به  االهتمام  بداية  رغم  مصر  فى  االستخدام  محدود 
لتطوير  الشاملة  الخطة  بإطالق  األخيرة  السنوات  خــالل 
حركة  فإن  ذلك  ورغم  الماضى،  العام  النهرى  النقل  منظومة 
ذات  تصل  بينما  الـ%1،  نسبة  تتعد  لم  مصر  فى  النهرى  النقل 

النسبة فى عدد كبير من الدول إلى %47.
عديدة  قرون  مدى  على  وفروعه  النيل  نهر  ظل  وتاريخيا 
المحور األساسى للنقل بين مختلف أنحاء البالد، وكان النقل 
الشراعى هو الوسيلة المثلى لالنتقال من الجنوب إلى الشمال 
والعكس، وفى العصر الحديث بدأ ظهور بعض الوحدات النهرية 
الكبيرة وكانت المالحة مرتبطة بتوافر المياه وكانت المنشآت 
التى تقام على هذا المجرى من النوع المتحرك حتى ال تمثل 

عائقا أمام المراكب الشراعية.
االقتصاد  أستاذ  الشامى،  أحمد  الدكتور  أكد  جانبه،  من 
والنقل البحرى والنهرى، أن هناك هدفين من النقل النهرى فى 
مصر األول والرئيسى هو زيادة النقل الداخلى وحركة التجارة 

الداخلية بين المحافظات، والثانى هو نقل الركاب.
منذ  الــدولــة  فيه  تسير  الداخلى  النقل  الشامى:  ــاف  وأض
لزيادته وخاصة  سنوات بشكل جيد، وهناك خطط مدروسة 
الجزء  بينما  الشمال،  ومــدن  البحرى  الوجه  محافظات  فى 
الجنوبى ومحافظات الصعيد فإنها تحتاج إلى بذل المزيد من 
الجهد خالل الفترة المقبلة، وهو ما تعمل عليه الحكومة فى 

الوقت الحالى.
وأوضح أستاذ االقتصاد والنقل أن هناك خطة بدأ تنفيذها 
عن  النيل،  نهر  عبر  البضائع  نقل  فى  طفرة  إلحداث  بالفعل 
الخدمة  جهاز  خــالل  من  العام  القطاع  بين  الشراكة  طريق 
حركة  نسبة  تصل  بحيث  الخاص،  القطاع  وشركات  الوطنية 
فى  النقل  حركة  من   %5 إلى  الداخلية  للتجارة  النهرى  النقل 

مصر، مقارنة بـ1 إلى 2% فى الوقت الحالى.

أرجع العديد من الخبراء األزمة التى تعانى منها منظومة النقل بسبب العنصر 
البشرى والذى البد من استبداله بالعنصر اآللى لتقليل نسبة الخطأ وحماية األرواح 
والممتلكات، باإلضافة الى أهمية تدريب العاملين بالسكك الحديدية للتعامل مع 
الكوارث وإدارة األزمات، وكيفية التعامل فى حالة حدوث خطأ، وهذا التدريب ليس 
للسائقين فقط، بل يشمل أيًضا المديرين، فضاًل عن اإلحالل والتجديد لألجزاء 
وكذلك  التطوير  من  أساسى  جزء  طويلة  فترة  عليها  مر  التى  واألجهزة  القديمة 
التعامل مع  يتم  ان  أنه يجب  كما  واآلالت،  والمعدات  للجرارات  الدورية  الصيانة 
القطارات كالطائرات فال يغادر قطار او يصل دون تقرير افادة بأنه صالح لنقل 

الركاب.

القطارات  تشغيل  فى  الطويل  مصر  تاريخ  من  الرغم  على 
والسكك الحديدية، كونها ثانى دولة على مستوى العالم يعرف 
الـ19  القرن  أوائل خمسينيات  وذلك فى  إليها،  القطار طريقه 
أّن تلك القطارات  بعد إنجلترا التى ظهر فيها عام 1814، إالّ 
الحوادث  تكرار  المصريين بسبب  أرواح  لعنة تحصد  أصبحت 

والمشكالت.
على مدار عقود، شهدت شبكة السكك الحديدية فى مصر، 
متكررة،  كبيرة  حــوادث  العالم،  فى  األقــدم  بين  من  تعد  التى 
استدعت وقفة طويلة للتحقيق فى أسبابها الجذرية، وخطوات 

متسارعة لمحاولة منع وقوعها.
حادث قطار المنصورة هو الثالث خالل أسابيع قليلة، سبقها 
طريق  على  نقل  بشاحنة  ركــاب  حافلة  اصطدام  حــادث  بأيام 
محافظة أسيوط، ما أدى إلى تفحمها وراح ضحيتها 20 شخًصا 

وإصابة آخرين.
اصطدام  فاجعة  مصر  شهدت  الماضى،  مــارس   26 وفــى 
قطارين فى محافظة سوهاج، راح على إثرها ما ال يقل عن 32 

ضحية، وأصيب 165 آخرون.
للقطارات فى  ونهاية فبراير 2019 شهدت محطة رمسيس 
عند  حائًطا  مسرع  قطار  صدم  حين  مروًعا،  حادًثا  القاهرة 
طرف رصيف المحطة، ما تسبب بانفجار واندالع حريق ضخم 

راح ضحيته 22 شخصا.
آنذاك هشام  النقل  وزير  استقالة  فى  الحادث  وتسبب هذا 
عرفات، قبل أن يكلف الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الهيئة 
الهندسية بالجيش آنذاك، كامل الوزير، ليتولى مسئولية قطاع 

النقل والمواصالت.

كل  لمحاسبة  آلية  وجــود  ضــرورة  على  التأكيد  يجب  وهنا 
فترة  كل  يشهد  الذى  الحديدية  السكك  قطاع  فى  المقصرين 
حادثا مأساويا والضحية هم أبناء الشعب المصرى، ونذكر هنا 
أن الدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق قدم استقالته بعد 
كارثة حادث جرار رمسيس، رغم أنه كان يعمل دون إعالن أو 
إعالم، بل إنه هو من وضع أساسيات خطة تطوير هيئة السكك 

الحديد، مثل التعاقد على 1300 عربة قطار بجانب 100 جرار 
أمريكى جديد. 

ومع تكرار حوادث السكك الحديدية والمرور المأساوية فى 
مصر، يعزو المسئولون هذه الحوادث فى معظم الحاالت إلى 
بمعظم  الحديدية  السكك  منظومة  ِقدم  وإلى  بشرية،  أخطاء 

مكوناتها.

ونفق  كوبرى   )1000( التخطيط إلنشاء حوالى  تم 
تقاطعات  وعند  الحديدية  السكك  مزلقانات  فــوق 
مليار جنيه،   )140( تكلفة  بإجمالى  الرئيسية  الطرق 
تكلفة  بإجمالى  ونفًقا  كوبرى   )756( تنفيذ  تم  وقد 
)105( مليارات جنيه، تم االنتهاء من 156 كوبرى / 
ونفًقا خالل عام 2020 من أهمها )كوبرى دكرنس– 
ببنى  الحديد  السكة  مزلقان  أعلى  المديرية  كوبرى 
سويف– كوبرى قلما على طريق اإلسكندرية الزراعى- 
الغربى مع  الصحراوى  الصعيد  تقاطع طريق  كوبرى 
طريق الفيوم- عدد 26 كوبرى بمنطقة شرق القاهرة- 
العصار- عدد 14  الفريق  كبارى على محور  عدد 8 

كوبرى على محور المحمودية(.

ونفًقا  كــوبــرى   )211( مــن  يقرب  مــا  تنفيذ  وجــار 
بإجمالى تكلفة )30( مليار جنيه ومن أهمها )عدد 15 
 10 - عدد  الحديدية  السكة  مزلقانات  أعلى  كوبرى 
كبارى علوية جديدة على طريق القاهرة / اإلسكندرية 
كوبرى   - توشكى  مفيض  أعلى  كوبرى   - الــزراعــى 
الدولى  الطريق  مــع  البحرى  ــذراع  الـ وصلة  تقاطع 
الكافورى  وصلة  كبارى  توسيع   - كم(   21( الساحلى 
ووصلة الذراع البحرى وإنشاء دوران للخلف فى اتجاه 

اإلسكندرية(.  
أعلى  كــوبــرى   )18( عــدد  تنفيذ  المخطط  ومــن 
أعلى  كوبرى   15 وعدد  الحديدية  السكك  مزلقانات 

الرياح البحيرى بتكلفة اجمالية 5 مليارات جنيه .

مترو األنفاق وااللتزام بأفضل 
المعايير ومطالبات بسرعة اإلنجاز

ترتكز  األنفاق  بمترو  الخاصة  السياسية  القيادة  توجيهات   
المرفق  لهذا  والتطوير  التنفيذ  أعمال  فى  االستمرار  على 
أهمية  مع  خاصة  والمواصفات،  المعايير  ألفضل  وفًقا  الهام، 
مشروعات مترو األنفاق كأحد الحلول الرئيسية الهامة لتخفيف 
السيولة المرورية، بما يحقق سهولة تنقل المواطنين والتيسير 
عليهم، حيث إنه تم التخطيط لتنفيذ مشروعات مترو األنفاق 
تكلفة 512 مليار جنيه، حتى  وبإجمالى  بإجمالى 22 مشروعا 
عام 2024، وتم االنتهاء من تنفيذ 8 مشروعات بإجمالى تكلفة 
تكلفة  بإجمالى  مشروعات   6 تنفيذ  وجار  جنيه،  مليار   33.1
228.5 مليار جنيه، وتم التخطيط مع بداية هذا الشهر للبدء 

فى تنفيذ 8 مشروعات بتكلفة 250.5 مليار جنيه. 

ل �ق ال�ن
السكك 
الحديد..

النقل 
النهري..

العنصر 
البشري ..

هشام عرفات
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أعد الملف: إيمان الشعراوى – أحمد خليفة 

دارت  ثم  ومن   ،2014 فى  المسئولية  تولى  أن  منذ  الحديثة 
عجلة العمل لتنفيذ هذه الرؤية من خالل مشروعات عمالقة 
وقد  بالبالد  والتنمية  التقدم  تحقق  المجاالت  مختلف  فى 
مشروعات  رأسها  وعلى  التحتية–  البنية  لمشروعات  كــان 
ومما  المشروعات  تلك  من  األكبر  النصيب  النقل–  قطاع 
انعكس إيجابيا على تحسين ترتيب قطاعات الطرق والسكك 

الحديدية والنقل البحرى فى تقرير التنافسية الدولية .

التساؤالت  من  العديد  طرحت  واآلمال  الطموحات  هذه  كل 
هذا  من  الرغم  على  أنــه  خاصة  سوهاج،  قطار  حادثة  بعد 
مر  على  المصرية  الدولة  منها  تعانى  آفــة  هناك  التطوير 
العصور واألزمنة والحكومات المتالحقة وهى الفساد وانعدام 
الضمائر وهو ما يعتبر العامل األساسى فى الخسائر والحوادث 
التى يقع على إثرها آالف الضحايا بسبب منظومة النقل فى 

مصر.

أزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات وإنجــــــــــــــــــــــــــازات

قطارات البضائع شريان منظومة النقل فى مصر

العنصر البشرى آفة قــــــــــــــــــــــــــــطاع النقل فى مصر.. والرقمنة هى الحل

القطار الكهربائى السريع عنصر جذب 
لالستثمار والتنمية وال يخدم الركاب فقط

منظومـــــة واحــــدة

مميزات كثيرة سوف يساهم فيها مشروع القطار الكهربائى السريع وذلك 
من ربط العاصمة اإلدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة سكك حديدية 
لنقل الركاب والبضائع من خلل وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة، فضًل 
عن توفيره وقتا كبيرا فى رحلة السفر بين جميع المناطق التى سيمر بها، 
وهذه الخطوة الهامة ستكون داعمة للستثمار وخلق فرص عمل للشباب، 

كما أن مشروع القطار السريع يساعد فى تحقيق المخططات العمرانية.
ويبلغ طول مشروع القطار الكهربائى السريع )العين السخنة– العلمين(، 
 250 تبلغ  للقطار  التصميمية  السرعة  وأن  محطة،   15 ويشمل  كم،   460
كم/ ساعة وسيساهم فى ربط العاصمة اإلدارية الجديدة والمدن الجديدة 
بشبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع من خلل وسيلة نقل سريعة 

وعصرية وآمنة.
ومن المقرر أن يبدأ القطار من مدينة العين السخنة على ساحل البحر 
الجديدة  اإلدارية  بالعاصمة  مرورًا  الجديدة  العلمين  مدينة  وحتى  األحمر 
ومدينة السادس من أكتوبر ومحطة سكك حديد اإلسكندرية الحالية ومدينة 

برج العرب.
على  بالعمل  النواب،  مجلس  عضو  القطامى،  عمرو  أشــاد  جانبه،  من 
إنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائى السريع فى مصر بإجمالى أطوال 
نحو 1000 كم على مستوى الجمهورية، وبتكلفة إجمالية قدرها 360 مليار 
جنيه، وذلك بدًءا بالتنفيذ الفورى لمشروع الخط الذى سيربط مدينة العين 
السخنة بمدينة العلمين الجديدة مرورا بالعاصمة اإلدارية الجديدة وعدد 

15 محطة، بطول 460 كم.
وأكد أن القطار السريع ليس للركاب فقط ولكنه يشمل البضائع، كما أن 
لذلك  دولية  أو  داخلية  كانت  التجارة سواء  لخدمة  يهدف  السريع  القطار 
موضًحا  السخنة،  بالعين  العلمين  يصل  كونه  المشروع  لهذا  أهمية  هناك 
رواج  زيادة  السريع يساهم فى  القطار  منافذ بحرية مع مشروع  أن وجود 
التجارة الدولية بين موانئ البحر األحمر واإلسكندرية، فضًل عن أن هناك 
فكرا لتطوير الموانئ وهو ما يعطى أهمية إضافية لمشروع القطار السريع.
بين  الطمأنينة  يبث  أن  شأنه  من  وانتشاره  الجماعى  النقل  أن  ولفت 
للستثمار  عنصر جذب  سيكون  السريع  فالقطار  التنقل،  عند  المواطنين 
والتنمية، ويكون نواة للنتشار السكانى الذى ننادى به منذ 50 عاًما ويخفف 

العبء عن الوادى والدلتا.

النقل  أن  النواب،  بمجلس  النقل  لجنة  الضبع، عضو  النائب محمود  أكد  فيما 
البضائع،  حجم  الستيعاب  حديث  نهرى  وأسطول  إمكانيات  الى  يحتاج  النهرى 
مضيفا أن نقل البضائع من خلل النقل النهرى يقلل من تكلفة سعر المنتج، الفتا 
الى أن وزير النقل، اللواء كامل الوزير، اقتحم كل الملفات للعمل على تطويرها، 

مطالبا بتوحيد منظومة النقل فى مؤسسة واحدة.

أزمة  والمواصلت  العام  النقل  قطاع  مثل 
كبيرة خاصة فيما يتعلق بإعادة تطويره وإعادة 
مربحة  منظومة  إلــى  يتحول  حتى  هيكلته، 
القضاء على الخسائر، وقد تم  ومنتجة ويتم 
وضع خطة لتفعيل نظام ميكنة للمنظومة ككل 
تعظيم  آليات  إيجاد  ومنها  خدماتها  بجميع 

اإليرادات.
المصرى  الشعب  أن  إلــى  اإلشـــارة  ويجب 
يمكنه  أحــد  وال  الــمــواصــلت،  بــأزمــة  يشعر 
العام  النقل  خدمات  مستوى  تراجع  ينكر  أن 
وتــكــدس وســائــل الــمــواصــلت وعــدم انتظام 
ــد تــحــركــهــا ووصـــولـــهـــا، فــضــل عن  مــواعــي
تعرضها بِنَسب متفاوتة لمستويات مرتفعة من 
المخاطر يستشعرها السائح والزائر أكثر من 

أهل البلد.
واللبنة  طفرة  والكبارى  الطرق  مشروعات 

األولى فى التنمية المستدامة
لتطوير  متكاملة  خطة  القطاع  هذا  شهد 
ــى مــســتــوى  ــارى عــل ــبـ ــكـ ــرق والـ ــطـ شــبــكــة الـ
مخططات  مع  الربط  على  مبنية  الجمهورية 
الــدولــة  قــطــاعــات  بــكــافــة  الــشــامــلــة  التنمية 
 )... السياحية-  الصناعية–  )الــزراعــيــة- 
وإنشاء محاور عرضية جديدة على النيل من 
منظور تنموى شامل وليس مجرد الربط بين 

بين  البينية  المسافات  وتقليل  النيل  ضفتى 
المحاور إلى 25 كم وربط المراكز الحضرية 
بمراكز النشاط االقتصادى واإلنتاجى والعمل 
على الخروج من الوادى الضيق وتعمير مناطق 
أزمنة  من خلل خفض  مأهولة  غير  جديدة 
من  له  وبما  الشبكة  مستوى  على  الرحلت 
والتأثير  التشغيل  تكلفة  فى  إيجابى  مــردود 
مع  االقتصادى  التكامل  وتعزيز فرص  البيئى 
الدول المجاورة وأيًضا إنشاء الكبارى العلوية 

إللغاء التقاطعات الرئيسية على شبكة الطرق 
الحديدية  السكك  خطوط  مــع  وتقاطعاتها 
الثقيل  النقل  لشاحنات  خدمة  طرق  وإنشاء 
واآلثــار  الــحــوادث  لتقليل  خرسانى(  )رصــف 
فى  والــتــوســع  العالية  لــأحــمــال  التدميرية 
طبقات  لتدوير  الحديثة  المعدات  استخدام 
الرصف الصديقة للبيئة والموفرة الستهلك 
الطرق  كفاءة  ورفع  واالهتمام برصف  الوقود 
اقتصار  وعــدم  المحافظات  داخــل  المحلية 

السريعة  الطرق  شبكة  على  التطوير  أعمال 
والرئيسية.

تطورا  والكبارى  الطرق  قطاع  شهد  كما 
فى  مصر  على  التطور  هــذا  وانعكس  كبيرا 
جودة  مجال  فى  الدولية  التنافسية  مؤشر 
الطرق حيث قفزت مصر نحو 90 مركًزا من 
المركز 118 إلى المركز 28، وقد ساهم تطور 
قطاع الطرق فى خفض معدل وفيات حوادث 

الطرق بنسبة 44% خلل عام 2019/2020.

الذى  الحديد  السكة  لهيئة  التابع  البضائع  نقل  قطاع  يعتبر 
يرتبط بحركة التجارة الداخلية ونقل السلع االستهلكية التى تدخل 
الخبز،  رغيف  منه  ينتج  الذى  كالقمح  اليومية،  االحتياجات  فى 
لنقل  الحياة  شريان  البناء  مواد  من  وغيرها  والحديد  والبترول 
البضائع فى مصر وذلك ألهميته ودوره الكبير فى نقل البضائع. 
وتستعد الهيئة القومية للسكك الحديدية للدخول فى عصر جديد 
منها  القصوى  االستفادة  وتحقيق  للخطوط  المثالى  التشغيل  من 
من خلل طرح مناقصة لميكنة وتطوير نقل البضائع تشمل إعادة 
تشغيل قطاع نقل البضائع بأقصى طاقة، إضافة إلى إنشاء جدول 
ثابت للمواعيد بالنسبة لنقل البضائع وتشغيل القطارات الخاصة 

بنقل البضائع ألول مرة ليًل مع التشغيل النهارى.
البضائع تضم  الهيئة لصفقة عربات  التعاقد من قبل  تم  وقد 
مع  تماشيا  الموانئ  عبر  القادمة  الحاويات  لنقل  سطح  عربات 

ستضم  كما  الحديد،  السكة  خطوط  بشبكة  الموانئ  ربط  خطة 
عربات نقل للغلل، باإلضافة إلى 300 عربة كشف قلب ستدخل 
بديلة  ستكون  تاريخها  فى  مــرة  ألول  الحديد  بالسكة  الخدمة 
أنواع أخرى  القلب، بجانب  الثقيل ذات  النقل  ومماثلة لسيارات 
التوسع  الحديد  السكة  هيئة  تعتزم  التى  البضائع  مع  تتماشى 
فى نقلها عبر القطارات ضمن خطة الدولة فى التوسع فى نقل 
أو  القائمة  الحديد  السكة  شبكة  عبر  سواء  بالقطارات  البضائع 
شبكة خطوط القطارات السريعة التى تعمل الدولة على تنفيذها.

نقل  تطوير  أن  الحديدية  السكك  خبراء  من  العديد  أكد  وقد 
البضائع سيساهم فى القضاء على خسائر الهيئة فى توقعات بأن 
يؤدى ذلك لتحقيق مكاسب مادية جديدة للهيئة كما أن تطوير نظم 
خلل  الهيئة  تعتزمها  التى  التطوير  أساسيات  من  البضائع  نقل 

الفترة المقبلة والتى تعول عليها الكثير لزيادة عائدات الهيئة.

مشروعات الطرق والكبارى طفرة 
واللبنة األولى في التنمية المستدامة

شهد هذا القطاع  خطة متكاملة لتطوير شبكة الطرق والكباري علي 
مستوي الجمهورية مبنية علي  الربط مع مخططات التنمية الشاملة 
بكافة قطاعات الدولة ) الزراعية - الصناعية – السياحية- ...( وإنشاء 
محاور عرضية جديدة علي النيل من منظور تنموي شامل وليس مجرد 
إلي  المحاور  بين  البينية  المسافات  وتقليل  النيل  ضفتي  بين  الربط 
25 كم وربط المراكز الحضرية بمراكز النشاط االقتصادي واإلنتاجي 
غير  جديدة  مناطق  وتعمير  الضيق  الــوادي  من  الخروج  علي  والعمل 
وبما  الشبكة  مستوي  علي  الرحلت  أزمنة  من خلل خفض  مأهولة 
له من مردود ايجابي فى تكلفة التشغيل والتأثير البيئي وتعزيز فرص 
التكامل االقتصادي مع الدول المجاورة وأيضاً إنشاء الكباري العلوية 
إللغاء التقاطعات الرئيسية علي شبكة الطرق وتقاطعاتها مع خطوط 
السكك الحديدية وإنشاء طرق خدمة لشاحنات النقل الثقيل ) رصف 
خرساني ( لتقليل الحوادث واآلثار التدميرية لأحمال العالية والتوسع 
الصديقة  الرصف  طبقات  لتدوير  الحديثة  المعدات  استخدام  فى 
للبيئة والموفرة الستهلك الوقود واالهتمام برصف ورفع كفاءة الطرق 
المحلية داخل المحافظات وعدم اقتصار أعمال التطوير علي شبكة 

الطرق السريعة والرئيسية .

يحتاج إلعادة تطوير.. 
ويجب ميكنة منظومة المواصالت ككل

النقل 
العام.. 

الهيئة القومية تدخل فى عصر جديد من التشغيل المثالى للخطوط 

الوزير
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وهو ما حذر معه مراقبون من الدخول فى نفق 
الدولية  الجهود  حشد  ضــرورة  مؤكدين  مسدود، 
للضغط على اثيوبيا من اجل التوصل لحل سياسى 

يراعى الحقوق المائية لمصر والسودان. 
تعنت إثيوبى

فى  الدولية  الوساطات  رفضها  اثيوبيا  وجددت 
ميكونين،  ديميكى  الخارجية،  لوزير  تصريحات 
هذا  تدويل  القاطع  بــاده  رفض  اعلن عن  والــذى 
الملف العالق منذ سنوات، مشدًدا على أن اإلقدام 
على مثل تلك الخطوة لن يجبر باده على القبول 

بأى اتفاق.
تسعى  جائرة  بشروط  أبــًدا  نقبل  "لــن   : وقــال 

للحفاظ على الهيمنة المائية لمصر والسودان ."
واضاف ان المفاوضات حول سد النهضة توفر 
نهجا  والسودان  مصر  اتبعت  إذا  للتعاون،  فرصة 
إطار  فى  للجانبين،  مرضية  نتيجة  لتحقيق  بناء 

العملية التى يقودها االتحاد اإلفريقى.
عبر  بـــاده  على  الضغوط  ممارسة  أن  وأكـــد 
أديس  يجعل  لن  األزمة  وتدويل  المتعمد  التسييس 
االستعمارية  الحقبة  إلى  يعود  باتفاق  تقبل  أبابا 

بشأن نهر النيل .
التمهيد للملء الثانى

اثيوبيا  شــروع  مع  التصريحات  تلك  وتزامنت 
فى فتح البوابات العليا للسد، تمهيًدا لبدء عملية 
الملء الثانية، على الرغم من االنتقادات السودانية 

والمصرية تلك الخطوة.
السودان يدعو لقمة مشتركة

االثيوبى  التعنت  لمواجهة  سودانى  تحرك  وفى 
حمدوك،  عبدالله  السودانى  الـــوزراء  رئيس  دعــا 
مغلقة  قمة  عقد  إلى  واإلثيوبى  المصرى  نظيريه 
بين  الخافات  للتباحث حول  المقبلة  األيام  خال 

الدول الثاث بشأن سد النهضة.
وجاءت دعوة حمدوك بهدف تقييم المفاوضات 
التى وصلت لطريق مسدود، والتباحث واالتفاق حول 

الخيارات 
وتجديد  الــتــفــاوض  فــى  ــا  ــدًم ُق للمضى  الممكنة 
التفاق  بالتوصل  الثاث  للدول  السياسى  االلتزام 
المبادئ الموقع  المناسب، وفًقا التفاق  الوقت  فى 

عليه بين الدول الثاث فى 23 مارس 2015.
وأعرب حمدوك عن قلقه من أن عمليات إنشاء 
من  يجعل  ما  متقدمة،  مراحل  إلى  وصلت  السد 
التوصل إلى اتفاق قبل بدء التشغيل ضرورة ملحة 

وأمرا عاجًا.
تحركات مصرية على الساحة الدولية

كما وجه سامح شكرى، وزير الخارجية، خطابات 
ورئيس  المتحدة  لألمم  العام  األمين  من  كل  إلى 
سد  حــول  العامة  الجمعية  ورئيس  األمــن  مجلس 
رسمى  كمستند  الخطابات  تعميم  وطلب  النهضة. 
ومراحل  األزمـــة  أبــعــاد  كافة  مــن خاله شــرح  تــم 

التفاوض المختلفة وآخر التطورات.
 واستعرض شكرى فى اتصال هاتفى، تطورات 
المتحدة  األمــم  عــام  أمين  مع  النهضة  سد  أزمــة 
الموقف  ثوابت  على  مشددا  جوتيريش،  أنطونيو 
اتفاق  إلى  التوصل  ضــرورة  إلى  الداعى  المصرى 

قانونى ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.
إثيوبيا  استمرار  خطورة  على  التأكيد  تم  كما 
فى اتخاذ إجراءات أحادية نحو الملء الثانى دون 
التوصل التفاق، وتداعيات ذلك على استقرار وأمن 
المتحدة  األمــم  دور  أهمية  عن  فضا  المنطقة، 
التفاوض  استئناف  نحو  اإلســهــام  فى  وأجهزتها 
الدعم  وتوفير  المنشود،  االتــفــاق  إلــى  والتوصل 

لاتحاد اإلفريقى فى هذا الصدد.
جميع الخيارات متاحة

قال اللواء محمود خلف مستشار أكاديمية ناصر 

لعليا  ا
انــــــــــــــــــــــــــــه 

لتعنت فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ظـــــــــــــــل  ا
االختيارات  كل  فإن  المراوغة  واستمرار  االثيوبى 
متاحة حال عدم االتفاق مع مصر والسودان، بشأن 
مصر  من  كا  يعرض  والــذى  الخزان  ملء  قواعد 

والسودان لخطر نقص مياه النيل.
تفهم جيدا تحذير  ان  اثيوبيا  انه على  واضاف 
اكد  حيث  والعلنى،  الرسمى  المصرية  الــقــيــادة 
النيل  مياه  نقص  حالة  فى  انه  السيسى  الرئيس 
القادمة لمصر فلن تشهد المنطقة استقرارا، وهو 
يعنى بوضوح ان مصر ستكون فى حالة دفاع عن 
على  للحفاظ  العسكرية  القوة  واستخدام  النفس، 

استمرار تدفق مياه النيل دون ادنى نقص.
تشكيل فريق قانونى وتدويل الملف

ويرى عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية 
فقط  المراهنة  الخطأ  من  كان  انه  السيد  حامد 
على التفاوض مع اثيوبيا وأنه ينبغى تشكيل فريق 
من القانونيين الدوليين والمختصين بمياه األنهار 
والوضعية القانونية لها بشكل عام لكيفية معالجة 
زمنى  وسقف  حد  وضع  ينبغى  وكــان  الملف  هذا 

للتفاوض.
على  الــرهــان  ان  ثــبــت  طــويــلــة  ــوات  ســن فعبر 
التفاوض مع اثيوبيا مضيعة للوقت وهو ما عبرت 
ان  مــن  واضــح  بشكل  السودانية  الخارجية  عنه 
نتيجة  فــى طــريــق طــويــل دون  الــتــفــاوض مــضــى 

ملموسة .
سيناريوهات  نحو  سيدخلنا  ذلــك  ان  شك  وال 
النهضة لمجلس االمن  اخرى وهى نقل ملف سد 
الدولى، حيث بات من الواضح ان الموقف االثيوبى 
يزيد فى التمترس وتعقيد األمور يوما بعد يوم ولعل 

المفاوضات 
االخـــــــــيـــــــــرة 
ــتـــى جــــرت فى  الـ
كــيــنــشــاســا تــؤكــد ان 
اثيوبيا ال تريد ان تغير من 
فى  حتى  أو  السياسية  مواقفها 
طريقة عرض ادارة وملء السد بشكل 
ايضا  االخيرة  كينشاسا  مفاوضات  وأكدت  عام، 
كانت  ولذلك  التفاوض"  اجل  "التفاوض من  مقولة 
أى شىء  من  اكثر  للوقت  ومضيعة  باألساس  عبثا 
اخر ولذلك كان البد من نقل الملف لمجلس االمن 
مبكرا عن ذلك الن قضية سد النهضة تمس االمن 
تشكل  افريقيا  باعتبار  والدولى  اإلقليمى  والسلم 
جزءا من العالم، وبالتالى فإن تهديد حياة اكثر من 
120 مليون نسمة يعيشون على ضفتى نهر النيل فى 
مصر والسودان هو مدعاة لاستنفار الدولى والى 
ان يتحمل المجتمع الدولى والقوى الفاعلة الدولية 
والصين  االمريكية  المتحدة  الواليات  رأسها  على 
وروسيا مسئولياتهم فى هذا االطار، فالتأخير ليس 
اإلنذار  أجراس  ندق  ان  ويجب  احد،  فى مصلحة 
ألن اإلثيوبيين بمرور الوقت يزدادون غطرسة وهم 
االثيوبى  الخارجية  وزير  باسم  الناطق  صرح  كما 
المياه  ــاده  ب تبيع  ان  إمكانية  بشأن  مفتى  دينا 
لكن  لسان،  زلة  واعتبره  التصريح  هذا  عن  ورجع 
هذا الكام يكشف النقاب عن احد اسرار اثيوبيا 
وخبايا الفكر االثيوبى ولذلك البد من تحرك عاجل 

لمواجهة هذا التعنت االثيوبى. 
خطورة  تقل  ال  النهضة  ســد  قضية  ان  ورأى 
قومية  لجنة  فقد شكلت مصر  االرض  عن قضية 
للدفاع عن طابا من اجل استردادها ونجحت فى 
إعادتها رغم صغر مساحتها ولذلك من الضرورى 
قانون  وأساتذة  خبراء  تضم  قومية  لجنة  تشكيل 
دوليين ودبلوماسيين وعلماء من الجغرافيا والتاريخ 
واألنثروبولوجى من اجل عرض ازمة سد النهضة 
رفع  مع  الدولية  الساحة  على  سريعا  والتحرك 
مذكرة لمجلس االمن للدفاع عن الحقوق المائية .

هل تتطور احلرب الدبلوماسية بني 
أمريكا وروسيا ملواجهة عسكرية؟ حزب اهلل يشعل لبنان!

العدوان على قطاع غزة يفضح مؤامرات نتنياهو على االنتخابات الفلسطينية!
إصرار فلسطينى على إجراء االنتخابات فى موعدها وحشد دولى ملشاركة املقدسيني

 اخلبراء: التفاوض مع أديس أبابا مضيعة 

وسط غطرسة ومتهيد بامللء الثانى للسد 

للوقت.. وجميع السيناريوهات مطروحة! 

هالة شيحة
Hal a4shiha@yahoo.com
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السيسى

حسن نصر اللهسعد الحريرى

بوتينبايدن

حمدوك

أحمد ياسر

آبى احمد

مازالت اثيوبيا تواصل استفزازها وغطرستها التى تكشف المزيد من المراوغة واإلصرار على 
الملء الثانى لسد النهضة والذى حددت له شهر يوليو المقبل، دون التوصل التفاق قانونى 
ملزم مع دولتى المصب " مصر والسودان" رافضة فى الوقت ذاته الوساطات الدولية للتوصل 

التفاق يحقق المصالح المائية لكافة األطراف .

إثيوبيا تدق طبول احلرب..
مصر والسودان ميارسان الدبلوماسية احلكومية حتى النهاية

القصف  استمرار  ظل  فى  غزة  قطاع  يعيشها  صعبة  ومعيشية  أمنية  أوضــاع 
االسرائيلى بطائرات إف16 على أهالى القطاع ليا مع مواصلة التحليق المكثف 

للطائرات الحربية اإلسرائيلية ليل نهار فوق القطاع.
نتنياهو  قبل  من  محاولة  تعد  المستمرة  الهجمات  هذه  أن  مراقبون  واعتبر 
توجيه  فى  ويرغب  حقيقية  أزمة  يعيش  حيث  معه،  للتحالف  اليمين  كتل  لدفع 
رسالة لألحزاب المترددة بأن إسرائيل فى خطر، وعليهم اإلسراع بإنهاء تشكيل 
الحكومة، حيث فشل بنيامين نتنياهو الذى كلفه الرئيس اإلسرائيلى بتشكيل 
لتشكيل  المطلوبة  الـ61  الكنيست  مقاعد  عدد  إلى  الوصول  فى  الحكومة، 

حكومة يمينية.
إلى اآلن لمطالب  الحكومة اإلسرائيلية  لم تستجب  ذاته  الوقت  وفى 
مايو  فى  المقررة  التشريعية  االنتخابات  فى  القدس  أهالى  مشاركة 
المقبل، إال أن السلطة الفلسطينية ال تزال تحشد المجتمع الدولى 

للضغط على تل أبيب من أجل القبول.
سياسة عنصرية وفاشية

ان  الفلسطينى  السياسى  المحلل  وهيب  على  ويــقــول 
االيــام  خــال  غــزة  على  استمر  اإلســرائــيــلــى  القصف 
الماضية فى وقت السحور من ليالى رمضان.. وبرغم 
عنف القصف وإرهاب المحتل تكابر غزة وتقاتل، 
وستكمل  تنحنى  ولن  تنكسر  ولن  وترابط، 
جهادها، مع كل مدن فلسطين لتنتزع 

حريتها من المحتل. 
ما  أن  واعـــتـــبـــر 

تقوم به إسرائيل فى قطاع غزة والقدس المحتلة من قمع واعتقال وهدم للبيوت 
ممارسة  من  التشريعى  للمجلس  المرشحين  ومنع  الفلسطينية  للعائات  وتشريد 
شعبنا  حقوق  وسلب  واضطهاد،  فاشية  عنصرية  سياسة  عن  يعبر  نشاط،  أى 

الفلسطينى بقوة الساح فى عاصمتهم القدس. 
واضاف: إن اعتقال عدد من المرشحين للمجلس التشريعى من قبل االحتال 
اإلسرائيلى يؤكد أن إسرائيل تريد افشال العملية االنتخابية ومنع المقدسيين 
الصف  توحيد  تريد  ال  إسرائيل  أن  أيضا  يؤكد  كما  بأصواتهم  اإلدالء  من 

الفلسطينى. 
برئاسة  الفلسطينية  التحرير  لمنظمة  التنفيذية  للجنة  اجتماع  وهناك 

يوم  ينتظر  الجميع  وأيضا  العوائق..  هذه  لبحث  عباس  الرئيس محمود 
22 من الشهر الجارى، وهناك جلسة لمجلس األمن للبحث فى الضغط 

العملية  فى  بأصواتهم  بــاإلدالء  للمقدسيين  للسماح  إسرائيل  على 
على  لإلشراف  أيضا  األوروبيين  المراقبين  ودخــول  االنتخابية 

العمليه االنتخابية المرتقبة .
كان أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفريق جبريل 

الرجوب، قد اعلن استمرار القيادة الفلسطينية فى حشد 
إلجراء  إسرائيل  على  والدولية  اإلقليمية  الضغوط 

بما  الفلسطينية  األراضــى  كافة  فى  االنتخابات 
أن  على  مــشــدًدا  المحتلة،  الــقــدس  فيها 

قابل  غير  فلسطينى  "حــق  إجــراءهــا 
للنقاش". 

لم يتأخر الرد الروسى على العقوبات األمريكية كثيرا؛ 
إذ أعلنت روسيا عن جملة من القرارات بينها طرد عشرة 
دبلوماسيين ومنع مسئولين أمريكيين رفيعى المستوى من 
أن  الروسى  الخارجية  وزيــر  كشف  كما  أراضيها،  دخــول 
موسكو نصحت السفير األمريكى لديها بالمغادرة إلجراء 
الدولتين،  بين  العاقات  توتر  يعزز  "مشاورات جدية"، ما 
جــورنــال“  ستريت  ”وول  صحيفة  نشرته  لتقرير  وفــقــا 

األمريكية، السبت الماضى.
الروسية،  الخارجية  وزارة  حــذرت  ســابــق،  وقــت  وفــى 
واشنطن من أنه يتعين عليها أن تظهر الحكمة، وتتخلى عن 
نهجها التصادمى، أو أنها ستواجه إجراءات عقابية أخرى، 
مثل إجبارها على تقليص بعثتها الدبلوماسية فى روسيا إلى 

300 شخص، مقارنة بـ455 موظًفا.
التوترات المتصاعدة بين  وتأتى العقوبات الروسية فى ظل 
المعارض  نتيجة سجن  مؤخًرا  والتى حدثت  وموسكو،  واشنطن 
الروسى على  نافالنى، والحشد العسكرى  أليكسى  البارز  الروسى 

الحدود مع أوكرانيا، ولهجة التهديد المتبادلة بين الطرفين.
أمرا  الماضى،  الخميس  وقــع،  بايدن  جو  األمريكى  الرئيس  كان 
الضارة  الخارجية  باألنشطة  سماه  ما  لردع  للعقوبات  جديدا  تنفيذيا 

لروسيا.
بعاقات  متمسكا  التوترات  تجاوز  بايدن  يحاول  أخرى،  ناحية  من 
استراتيجية مع روسيا، حيث قال فى مؤتمر صحفى عقد يوم الخميس: 
المشتركة  التحديات  لبحث  الروسى  نظيرى  مع  قمة  عقد  "اقترحت 
وعلى رأسها الملف النووى اإليرانى"، مشيرا إلى أن البلدين يمكنهما 

االنخراط فى حوار استراتيجى لضمان "االستقرار النووى".
الــحــدود  على  التصعيد  بخفض  روســيــا  ــايــدن،  ب الــرئــيــس  طــالــب 
تفرض  قد  المتحدة  الواليات  بأن  بوتين  أخبرت  مضيفا  األوكرانية، 

المزيد من العقوبات.

وتفشي  اقتصادي  وتدهور  سياسي  فــراغ  بين 
كورونا يعيش لبنان  أزمات متفاقمة  وطاحنة تنذر 
باتت  الــذي  المحوري  العربي  البلد  هذا  بانهيار 
ازماته مستعصية على الحل وسط اوضاع صعبة 
حكومة  على  تعلمونها  وامــال  اللبنانيون  يعانيها 

جديدة طال انتظار تشكيلها.  
وتتواصل الجهود المصرية والعربية  والدولية 
لبنان  من اجل اإلســراع بتشكيل حكومته.  لدعم 
لبنان  سيواجه  وإال  الحالي  المأزق  من  والخروج 
في  خاصة  تفاقما  األمــر  تزيد  دولــيــة  عقوبات 
الشعال  ايرانيا  المدعوم  الله  حزب  مواصلة  ظل 

الموقف واستغال االوضاع الراهنة لصا
وكان  الرئيس المكلّف سعد الحريري قد أنهى 
زيارة مؤخرا  إلى موسكو التقى خالها مع وزير 
الخارجية  وشــّددت  الفــروف.  سيرغي  الخارجية 
الروسية بدورها على ضرورة اإلسراع في تجاوز 
حكومة  بتأليف  واالجتماعية  االقتصادية   األزمة 
قوى  بتأييد  تحظى  مقتدرة،  تكنوقراط  مهمة، 

سياسية أساسية في الباد.
المقبلة  المرحلة  تشهد  ان  مراقبون  ويتوقع 
تحركاً روسياً في لبنان للدفع قدًما نحو حل االزمة 
الراهنة باعتبار ان الحل في لبنان ينعكس إيجاباً 

على سوريا التي تهم الجانب الروسي،
و يريد الحريري تشكيل حكومة بشروطه ، ومن 
خلفه حزب الله الذي يتمسك  بشروطه هو االخر.
واستغاال لألوضاع االقتصادية المتدهورة في 
مساعدات  اثرها  على  الباد  تلقت  والتي  لبنان 
غذائية من الخارج ، جاء اعان  حزب الله بافتتاح 

سلسلة مراكز تعاونية خصصها  
لمن يحملون بطاقات "السّجاد" 
ووّزعــهــا  سبق  التي  التموينية 
خاصة  الــيــه،  المنتمين  على 

األشد فقراً.
التواصل  مــواقــع  واشتعلت 
ــاعــي بـــصـــور الـــمـــواد  ــم االجــت
الغذائية التي يوزعها حزب الله 
التباعه وسط سخط اللبنانيين.

ــاد"  ــ ــّج وتـــمـــنـــح بـــطـــاقـــة "ســ
حزب  يــوزعــهــا  الــتــي  الممغنطة 

ــواد غذائية   ــ ــراء ســلــع وم الــلــه شـ
أسعار  من  أقل  بأسعار  الصحابها 

توفرها  التي  المدعومة  البضاعة 
الحكومة اللبنانية.

ألف   300 ــاد"  "ســّج بطاقة  وســقــف 
تمويلها  ويتم  دوالراً   30 حوالي     " ليرة 

من حاملي بطاقة "نور" الُمخصصة للعناصر 
العسكرية وموظفي "حزب الله" الذين يتقاضون 

رواتبهم بالدوالر.
ويتضح ان هذه السلع  إيرانية و سورية وعراقية 
الصنع وهو ما اشعل غضب اللبنانيين الذين تزداد 
الله  حزب  سياسات  ويعارضون  سوءا  اوضاعهم 

"ذراع ايران في لبنان".
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رمزى اجلرم: ميول اإلرهاب ويغسل األموال
االقتصاد  وأدوات  آليات  تطور  أن  ال شك 
األسود  واالقتصاد  عام،  بشكل  الرسمى  غير 
التى  المخاطر  اهم  يمثل  بات  خ��اص،  بشكل 
العصر  ف��ى  العالمية  االق��ت��ص��ادات  ت��واج��ه 
يخضع  ال  االقتصاد  هذا  ألن  نظرا  الحديث، 
ل��ل��رق��اب��ة ال��ح��ك��وم��ي��ة وال ت��دخ��ل م��دخ��ات��ه 
وال  الحكومية،  الحسابات  ف��ى  ومخرجاته 
على  ويعتمد  السارية،  بالتشريعات  يعترف 
أعين  عن  بعيدا  التبادل  عملية  فى  السرية 
منتظمة  دفاتر  يمسك  وال  السياسى  النظام 
تهربه من  والبيع، فضا عن  الشراء  لعمليات 
كافة االستحقاقات المترتبة عليه تجاه الدولة 
سواء كانت رسوًما أو ضرائب، بل يستفيد من 
الرسمية  لألنشطة  المقدمة  الخدمات  كافة 

التى تتحمل وحدها األعباء العامة المقررة.
الخبير  ال���ج���رم،  رم����زى  ال��دك��ت��ور  وق����ال 
األسود  االقتصاد  إن  ل�"النهار"،  االقتصادى، 
هو شكل من أشكال االقتصاد غير الرسمى، 
حيث يطلق البعض على االقتصاد األسود أنه 
اقتصاد الجريمة، ألنه يتعلق بعمليات ُمجرمة 

بمقتضى القوانين، مثل عمليات غسل األموال 
م��ن األنشطة  وت��م��وي��ل اإلره����اب وغ��ي��ره��م��ا 

األخرى الُمجرمة. 
له  األس��ود  االقتصاد  أن  الجرم  وأوض��ح   

االقتصاد  على  السلبية  اآلث���ار  م��ن  العديد 
اجتماعية  أو  اقتصادية  كانت  س��واء  ال��ع��ام، 
مستوى  ع��ل��ى  أو  ف��ك��ري��ة،  أو  س��ي��اس��ي��ة،  أو 
المستوى  فعلى  األخاقية،  القيم  مجموعة 
يؤدى  األسود  االقتصاد  أن  نجد  االقتصادى، 
له  يكون  مما  األم���وال،  وتهريب  ه��روب  إل��ى 
مما  االستثمار،  حركة  على  سلبية  انعكاسات 
وزي���ادة  النمو  م��ع��دالت  انخفاض  إل��ى  ي���ؤدى 
اإلنتاج  نمط  تعميم  نتيجة  التضخم؛  معدالت 
توزيع  إلى سوء  أيضا  يؤدى  كما  االستهاكى، 
الثروة مما يكون له آثار سلبية على آلية عمل 
سوق األوراق المالية، فضا عن تأثيره السلبى 
مما  الصرف،  وأسعار  والربح  المنافسة  على 
تقدير  على  األنظمة  ق��درة  عدم  عليه  يترتب 
حجم الكتلة النقدية الازمة بشكل دقيق، كما 
من  وجد  التى  الغاية  الضريبى  النظام  يفقد 
أجلها، نظرا ألن العبء الضريبى سوف تزداد 
االقتصاد  فى  اإلنتاجية  األنشطة  على  حدته 
الرسمى؛ أما على المستوى االجتماعى فنجد 
المتعلق  وخ��ص��وص��ا  األس����ود،  االق��ت��ص��اد  ان 

بعمليات غسل األموال وتمويل 
اإلره����اب، س��وف ي���ؤدى بشكل 

بين  الفجوة  اتساع  إل��ى  مباشر 
التفاوت  وزيادة  والفقراء  األغنياء 

قد  الطبقات، مما  بين  االجتماعى 
االضطرابات  من  المزيد  إلى  يدفع 

انتشار  إل��ى  ي���ؤدى  وب��م��ا  السياسية، 
إنتاجية،  ال��ا  واألع��م��ال  القمار  ن��وادى 

مما يدعم خلل منظومة القيم االجتماعية 
عليه  يترتب  مما  الجريمة،  معدالت  وزي��ادة 

وعلى  للغاية؛  كبير  بشكل  البطالة  حدة  زيادة 
ال��م��س��ت��وى ال��س��ي��اس��ى، ن��ج��د ان االق��ت��ص��اد 
األسود )اقتصاد الجريمة( يؤدى إلى استغال 
المجرمين لألموال المتوفرة لديهم، فى تنفيذ 
نتيجة  واالن��ت��خ��اب��ي��ة؛  السياسية  مشاريعهم 
فى  وجودهم  ُيعزز  قد  مما  المالية،  لقدرتهم 
قوتهم  وزي��ادة  السياسى  القرار  اتخاذ  مراكز 
وبالتالى  الدولة،  هيبة  تراجع  إلى  ي��ؤدى  قد 
اإلساءة إلى االستقرار السياسى واالجتماعى 

واالقتصادى.

»االقتصاد اخلفى« كابوس يطارد موازنة مصر
بقيمة ٢٫٨ ترليون جنيه

هل تعافى قطاع اإلعالنات بعد أزمة كورونا؟

يعد ملف االقتصاد غير الرسمى من أكبر الملفات الشائكة والتى 
ال يوجد لدى مصر حتى اآلن أى نسب أو إحصائيات دقيقه حوله، 
الشيوخ  بمجلس  االقتصادية  الشئون  لجنة  عضو  قاله  ما  وهذا 

أحمد سمير.
وعلى الفور سرعان ما تزايد الحديث مجدًدا عن االقتصاد غير 
الرسمى داخل أروقة مجلس النواب، إذ أكد الدكتور أيمن محسب، 
عضو لجنة الخطة والموازنة فى البرلمان، أن دمج االقتصاد غير 
الرسمى فى المنظومة االقتصادية الرسمية يساعد الحكومة فى 
تقديم الخطط المناسبة لحل العديد من التحديات منها الفقر 

والبطالة ويزيد الصادرات ويقلل من عجز الموازنة، بجانب زيادة 
غير  االقتصاد  المنشآت  حجم  وأن  السيما  الضريبية،  الحصيلة 

الرسمى فى مصر يصل لقرابة 2 مليون منشأة، وهو ما يمثل %53 
فى  العاملين  عدد  أن  كما  االقتصادية،  المنشآت  إجمالى  من 

هذا القطاع بلغ نحو 4 ماليين عامل، وهو ما يعادل 29.3% من 
إجمالى العاملين فى المنشآت االقتصادية، وهى نسبة كبيرة 

ال يستهان بها.

واإلعان  الدعاية  رئيس شعبة  أشرف خيرى،  وقال 
سوق  أداء  إن  "ال��ن��ه��ار"  لجريدة  الصناعات،  باتحاد 
العام  رم��ض��ان  م��وس��م  ف��ى  اإلع��ان��ات تحسن خ��ال 
الجارى، مقارنة بالعام الماضى، لكنه ال يمكن القول إنه 
تعافى من تداعيات االزمة، أو حتى عاد لما قبل كورونا.
الشركات  من  ع��دد  سحب  الماضى،  العام  وخ��ال 
أخرى  شركات  اتجهت  فيما  األزم��ة،  بسبب  إعاناتها 
بتداعيات  تأثرها  مع  لإلعانات  ميزانياتها  لتقليص 

األزمة، وفقا لما قاله خيرى.
بثاثة  م��رت  الشركات  أن  الشعبة  رئيس  وأض���اف 
تتحسن  وب��دأت  جيدة،  تكن  لم  العام  بداية  منذ  شهور 
األمور فى شهر أبريل مع اقتراب شهر رمضان، وتتراوح 
نسبة هذا التحسن مقارنة برمضان من العام الماضى 

بين 50 و%60..
وأشار خيرى إلى أن هناك زخما حاليا فى التليفزيون 
سنرى  وبعدها  جيدة،  فترة  وهى  دور  األوت  وإعانات 
مستقبل القطاع، مشيرا إلى أن القنوات تقدم تسهيات 

للمعلنين وهو ما يحدث أيضا فى إعانات األوت دور.
فى  بقوة  حاضر  العقارات  قطاع  أن  خيرى  وأضاف 
طلعت  مجموعة  "لدينا  العام،  ه��ذا  رمضان  إعانات 
المرشدى، لكن  الشيخ زايد، ومعمار   Zed مصطفى و
تأثر شركات  نتيجة  الماضى،  العام  التنافس ليس مثل 
وسوق العقارات العقارات بالقرارات الجديدة الخاصة 
بالتسجيل إضافة إلى هدوء المبيعات، واستمرار حالة 

التخبط بها.
لم  ال��ع��ام  المستوى  "على  إن��ه  الشعبة  رئيس  وق��ال 
يتحسن قطاع اإلعانات منذ بداية 2021 مقارنة بنفس 
الفترة العام الماضى.. فمازلنا نواجه تداعيات كورونا 

فى كافة القطاعات".
من  قلق  لديها  م��ازال��ت  الشركات  أن  خيرى  وي��رى 
المستقبل، وهناك تخوفات من ضخ استثمارات جديدة، 

وهذا طبعا يؤثر على سوق اإلعانات.

السلع  على  المستهلكين  إنفاق  أن  خيرى  وأوض��ح 
حلقات  هذه  وكل  أيضا،  كبير  بشكل  تأثر  والخدمات 
متصلة لها تأثير على سوق اإلعانات، مشيرا إلى أن 
فى  المغاالة  نتيجة  تأثرت  الشركات  من  ع��ددا  هناك 
رسوم التراخيص وعدم فهم الجهات طبيعة التأثر الناتج 
تقبل  أصبحت  الشركات  بعض  أن  لدرجة  كورونا،  عن 

مشروعات بصفر ربح لتتمكن من االستمرار.
وأضاف خيرى أن "االستثمارات فى القطاع والتى تبلغ 

نحو 5 مليارات جنيه، لم تنخفض حتى اآلن ولم يتخارج 
يتم ضخ استثمارات جديدة  لم  أيضا  لكن  مستثمرون، 

فى القطاع نتيجة كل العوامل المحيطة بالصناعة."
ألف   30 نحو  واإلعانات  الدعاية  سوق  فى  ويعمل 
ويبلغ  المباشرة،  غير  العمالة  بخاف  وموظف،  عامل 
حجم استثمارات القطاع نحو 5 مليارات جنيه، بحسب 

رئيس الشعبة.
وتوقع رئيس الشعبة أن يستمر األداء الجيد لقطاع 

اإلعانات خال الشهور المقبلة وخال فصل الصيف.
الدعائية،  الحمات  باتت  األخيرة،  السنوات  وخال 
الجمهور،  أنظار  محط  رمضان،  شهر  فى  المعروضة 
وياحظ  يحلل  ناقد  إل��ى  ال��وق��ت  ب��م��رور  تحول  ال��ذى 
السلبية  الفعل  ردود  أصبحت  حتى  ي��راه،  بما  ويشيد 
واإليجابية على كل إعان معروفة، من آراء مستخدمى 

مواقع التواصل االجتماعى.
فى  ش��رك��ات��ه،  بمختلف  ال��ع��ق��ارات،  م��ج��ال  ون��ج��ح 
استقطاب أكبر قدر من النجوم، ما حظى به على وجه 
التحديد أحد المشروعات الحديثة الكبرى، التى ُتنفذ 

فى مدينتى الشيخ زايد والتجمع.
النجوم، فيما  ال�4 على  اعتمدت شركات االتصاالت 
حينما  أح��د،  يتوقعه  لم  بما  الجمهور  إحداها  فاجأت 
بعد  الشاشة،  على  جديد  من  شريهان  الفنانة  ظهرت 

غياب دام 19 عاًما.
وفى قطاع البنوك، أشاد بعض رواد مواقع التواصل 
ليفربول  ون��ادى  مصر  منتخب  نجم  ب��أداء  االجتماعى 

محمد صاح فى إعان دعائى ألحد البنوك.
محمود  الفنان  يستمر  التوالى،  على  الثالث  وللعام   
العسيلى فى الظهور بإعان أحد البنوك، فهو يظل ثابًتا 

رغم اختاف من يظهرون معه.

هل تنجح الفاتورة اإللكترونية 
فى القضاء عليه؟ باحث اقتصادى: الضرائب 

تصل لـ1.4 تريليون جنيه بعد الدمج
أبو بكر الديب: يضم 18 مليون منشأة.. 

ويعمل به 10 ماليني شخص 
بدأت مصر حربها على االقتصاد الخفى بإطاق منظومة الفاتورة اإللكترونية، والتى 
تستهدف إحداث ثورة فى التكامل بين المنظومة الضريبية والمجتمع التجارى، من أجل 

التيسير على المتعاملين وإدخال االقتصاد غير الرسمى فى االقتصاد الرسمى.
وتعليًقا على ذلك، قال الدكتور محمد راشد، أستاذ االقتصاد بجامعة بنى سويف، إن 
الفاتورة اإللكترونية تعد إحدى ثمار منظومة التحول الرقمى حيث إن ظهور هذه الفاتورة 
مرتبط بالطفرة النوعية والتطور الهائل الذى شهدته البنية التحتية المعلوماتية والرقمية 

على مدار السنوات القليلة الماضية.
على  الخدمات  كافة  بميكنة  السياسية  القيادة  توجيهات  أنه فى ضوء  راشد  وأوضح 
إن  حيث  الضريبى  بالتحصيل  المرتبطة  الخدمات  منها  القلب  وفى  الجمهورية  مستوى 
الفاتورة اإللكترونية إلثبات المشتريات والمبيعات بين الشركات بما تحمله من رقم فريد 
خاص بكل فاتورة عاوة على اإلطار والتكويد الموحد لكل الفواتير اإللكترونية المصدرة 
سيسهم فى إحكام الرقابة الضريبية وتحقيق المستهدفات المالية للدولة حيث سيوفر 
هذا األمر سرعة استيفاء مستحقات الدولة الضريبية بما ال يضيع على الخزانة العامة 
للدولة مستحقات هى فى أمس الحاجة إليها مما يكون له انعكاس إيجابى على استمرار 
تراجع عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلى اإلجمالى، باإلضافة إلى خفض تكاليف 
الحصيلة  صافى  من  يعظم  مما  إجراءاتها  وتبسيط  المضافة  القيمة  ضرائب  تحصيل 

الضريبية وكذلك غلق المنافذ على محاوالت التهرب الضريبى جزئيا أو كليا. 
وتقرير  الدولية  التنافسية  مؤشر  فى  مصر  تقدم  فى  ستسهم  الخطوة  هذه  أن  كما 
ممارسة األعمال، مما يؤدى إلى مزيد من اشادات المؤسسات الدولية بهذه اإلصاحات 
التى ترفع من كفاءة المنظومة الضريبية إلى جانب جذب المزيد من االستثمارات األجنبية 
وبالتالى تنامى معدالت النمو االقتصادى. وتهدف منظومة الفاتورة اإللكترونية إلى إنشاء 
نظام مركزى يمكن مصلحة الضرائب من متابعة كافة التعامات التجارية بين الشركات 
وبعضها البعض من خال تبادل كافة البيانات لحظيا بصورة رقمية مما يسهم فى استيفاء 
مما  والمالية  التجارية  المعامات  كافة  على  التامة  الرقابة  وإحكام  الدولة  مستحقات 

ينعكس على اتساع منظومة االقتصاد الرسمى على حساب االقتصاد الخفى.

الباحث  الرحيم،  عبد  محمود  محمد  قال  فيما 
االقتصادى، إن االقتصاد غير الرسمى يحرم الدولة 
يصاحب  كما  وال��رس��وم،  ال��ض��رائ��ب  تحصيل  م��ن 
ال  وعمل  توظيف  ص��ور  الرسمى  غير  االقتصاد 

غياب  وب��ال��ت��ال��ى  العمل  ل��ق��ان��ون  تخضع 
حقوق أصحاب هذه الوظائف.

بالنظر  أن���ه  م��ح��م��ود  وأوض�����ح 
نجد  للدولة  العامة  الموازنة  الى 
الدولة  اي���رادات  اجمالى  بلغ  ان��ه 
للدولة  ال��ع��ام��ة  ال��م��وازن��ة  خ��ال 
 1.2 حوالى   2021-2020 لعام 
اإلي����رادات  تبلغ  جنيه،  تريليون 

الضريبية منها نحو 965 مليار جنيه 
تقريبا بنسبة 75% من إجمالى إيرادات 

يمكن  وبالتالى  للدولة،  العامة  ال��م��وازن��ة 
القول إن االقتصاد غير الرسمى يعد مشكلة كبرى 
لعده اعتبارات اولها أنه فاقد للدولة من حيث زيادة 
إيرادات الموازنة العامة للدولة فدمج االقتصاد غير 
أن  كما  الدولة،  إي��رادات  رفع  يساهم فى  الرسمى 
زيادة إيرادات الدولة تعمل على تسريع وتيرة اعمال 
التنمية االقتصادية وتدشين مزيد من المشروعات 
األعمال  اصحاب  يساعد  الدمج  أن  كما  القومية، 
انفسهم على تطوير وزيادة حجم مشروعاتهم وقد 

يفتح الباب للتصدير للخارج فى بعض القطاعات، 
كما أن ذلك يساهم فى خفض نسبة عجز الموازنة 
أو  الديون  على  االعتماد  وتخفيض  للدولة  العامة 
التفكير فى تطبيق اى رسوم أو ضرائب على األفراد 
المواطن والدولة دمج  وبالتالى من مصلحة 

االقتصاد غير الرسمى.
وحجم  قيمة  أن  محمود  وأوض��ح   
مصر  ف��ى  الرسمى  غير  االقتصاد 
والمبالغة  التقليل  من  لكثير  تخضع 
رسمية  حقيقية  ارق��ام  غياب  وسط 
حديثة وواقعية وذلك لصعوبة قياسه 
االقتصادى  إن  القول  يمكن  ان��ه  اال 
شنايدر،  ف��ري��دري��ك  ال��ب��ارز  العالمى 
اوضح أن القطاع غير الرسمى فى مصر 
عام 2007 كان يمثل ما قيمته 40 – 60% من 
تقديرات  وفق  انه  كما   ، المصرى  المحلى  الناتج 
غير  االقتصاد  بلغ  عام 2017  فى  ال��وزراء  مجلس 
الرسمى نحو 1.8 تريليون جنيه، بما يعنى حوالى 
البالغ  المصرى  االقتصاد  حجم  إجمالى  من   %22
من  أخ��رى  تقديرات  وهناك  جنيه،  تريليون   8.2
اتحاد الصناعات المصرية فى عام 2019 تؤكد أن 
من   %50 إلى  تصل  الرسمى  غير  االقتصاد  نسبة 

إجمالى االقتصاد المصرى. 

الخبير  ال��دي��ب،  بكر  أب��و  ق��ال  ف��ى حين 
أم��ام  ان��ه��زم��ت  الحكومة  إن  االق��ت��ص��ادى، 
تتمكن  ول��م  السرى  االقتصاد  إمبراطورية 

فعلية  خطوات  اتخاذ  من  اآلن  حتى 
الرسمى.   االقتصاد  فى  لدمجه 

االقتصاد  ظاهرة  أن  وأوضح 
ليست  ك��ان��ت  وإن  ال��س��رى 
ج���دي���دة ل��ك��ن��ه��ا ت��زاي��دت 
ب���ع���د ال�����ث�����ورة م��س��ت��غ��ل��ة 
ض��ع��ف ال���رق���اب���ة وح��ال��ة 
االضطرابات التى عاشتها 

م����ص����ر، ح���ي���ث ت����زاي����دت 
واألس��واق  السلم  بير  مصانع 

معظم  بيع  بجانب  العشوائية 
المصدر  ومجهولة  المهربة  السلع 

م��ن خ��ال ه��ذه األس���واق . وأش���ار إل��ى أن 
يعملون  م��ن  ليس  الملف  ه��ذا  ف��ى  المتهم 
بهذا االقتصاد، ولكنها الحكومة ومسئولوها 
المستفيدون من وجود األنشطة االقتصادية 
للرشاوى  واسًعا  بابًا  كونها  المقننة،  غير 
والفساد كما هو الحال فى مخالفات البناء 
والتعدى على األراضى والتهريب، باإلضافة 

تضعها  التى  البيروقراطية  التعقيدات  إلى 
مما  األعمال  هذه  أصحاب  أم��ام  الحكومة 
أوضاعهم  تقنين  على  يقدمون  ال  يجعلهم 
ل�"النهار"-  تصريحاته  بكر-  أبو  وتابع   .
إج��راءات  إن  القول  "يكفى  ق��ائ��ًا: 
الترخيص تحتاج 22 موافقة كى 
دراسات  وذكرت  نشاًطا،  تبدأ 
عديدة أجريت حول االقتصاد 
بينها  من  مصر  فى  السرى 
دراس�����ة ل��ل��ج��ن��ة ال��ض��رائ��ب 
وكذلك  الصناعات  باتحاد 
دراس����ة أخ���رى أن االق��ت��ص��اد 
غير الرسمى يقدر بحوالى 2.8 
 18 ح��وال��ى  وي��ض��م  جنيه  تريليون 
يقدر  مصنع  ألف   40 منها  منشأة  مليون 
حجم أعمالها بما يتراوح من 1.2 تريليون 
جنيه 1.5 تريليون جنيه بما يوازى 65% إلى 
70% من حجم االقتصاد الرسمى" . وأوضح 
أن  ق��در  قد  الصناعات  اتحاد  أن  بكر  أب��و 
عدد العاملين فى هذا القطاع يقترب من 8 
إلى 10 مايين يمثلون نحو 40% من حجم 

االقتصاد غير الرسمى على األرصفة.

 .. ا�ن موسم رم�ن
يشهد موسم اإلعالنات هذا العام زخًما واضًحا فى األيام األولى من شهر رمضان، بمشاركة عدد كبير من الفنانين ونجوم كرة القدم وهم يقدمون 

إعالنات ألشهر الشركات فى المجاالت المختلفة كالعقارات واالتصاالت واألجهزة الكهربائية والجمعيات الخيرية.
وعانى قطاع الدعاية واإلعالن العام الماضى نتيجة لتداعيات أزمة كورونا التى طالت كافة القطاعات االقتصادية، حيث لجأت الشركات 

المعلنة إلى إعادة النظر فى إطالق حمالت دعائية أو االنسحاب من الحمالت، فى ظل مطالبات بالتبرع لمواجهة تداعيات كورونا.

محمود عبد الرحيمأبو بكر الديب

أشرف خيري

الجرم

 هالة عبد اللطيف

دينا خالد
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وبيراميدز  الزمالك  فريقا  يتنافس 
عــلــى ضــم مــهــاجــم األهــلــى خـــال فترة 
بعد  وذلك  الجارية  الصيفية  االنتقاالت 
تألقه خال الموسم الحالى، حيث أكد 
الاعب نفسه أن بعض المسئولين فى 
وكيل  مع  تحدثوا  وبيراميدز  الزمالك 
مناقشة  بتأجيل  أبلغه  لكنه  أعماله 
العروض حتى نهاية الموسم الجارى، 
موضحا أنه سيحدد الخطوة المقبلة 
يرتبط  الذى  النادى  قرار  على  بناء 
بعد  آخــر  موسما  يمتد  معه  بعقد 

نهاية إعارته للطائع.
ــاف: لـــم يــتــحــدث معى  ــ وأضــ

وأعلم  اآلن  حتى  للعودة  االهلى  مسئولو 
أن األمور يتم حسمها فى نهاية الموسم 
من  طــلــب  أنـــه  ــد  وأكـ الــحــمــراء  بالقلعة 
العروض  مناقشة  تأجيل  أعماله  وكيل 
انتظار حسم مصيره  فى  الموسم  لنهاية 
مــع الــنــادى األهــلــى. وأكـــدت مــصــادر أن 
مغازلة  هدفها  جمال  عمرو  تصريحات 
للفريق  مجددا  العودة  يريد  ألنه  األهلى 
األحمر وفشلت كل محاوالته فى السنوات 
أخبار  لتسريب  مــؤخــرا  فلجأ  األخــيــرة 
أجل  من  والزمالك  بيراميدز  مفاوضات 

الضغط على األهلى.

تريزيجيه  حسن  محمود  يعيش 
االنجليزى  فيا  أستون  فريق  العــب 
أن  بعد  الشديدة  الصدمة  من  حالة 
الرباط  فــى  بقطع  لإلصابة  تعرض 
مباراة  فى  مشاركته  خــال  الصليبى 
البريميرليج  فى  ليفربول  أمام  فريقه 
ويستعد  ناجحة  جراحة  بعدها  ليجرى 
لخوض فترة العاج الطبيعى والتأهيل 

بعد ذلك.
عبارات  من  العديد  الاعب  وتلقى 
ومدربين  العبين  جانب  من  التضامن 
لمدة  غيابه  المؤكد  من  أصبح  أن  بعد 
لن تقل عن 9 شهور لحين االنتهاء من 
كافة مراحل العاج والعودة بشكل آمن 
الى المشاركة فى التدريبات الجماعية، 

المنتخب  العب  صاح  محمد  وحرص 
مساندة  على  ليفربول  ــادى  ون الوطنى 
من  معه  المستمر  والتواصل  تريزيجيه 
اجل رفع حالته المعنوية خاصة أنه كان 

حاضرا فى المباراة التى أصيب بها.
ــة الــتــى تــعــرض لها  وجـــاءت االصــاب
لتؤكد غيابه عن المباريات لفترة طويلة 
المنتخب  مع  المشاركة  يتخللها  سوف 
الوطنى فى تصفيات بطولة كأس العالم 
جانب  الــى  قطر  فى  تقام  التى   2022
المنتخب  مــع  الــمــشــاركــة  الــغــيــاب عــن 
األولمبية  األلعاب  دورة  فى  األوليمبى 
الجهاز  كان  بعدما  طوكيو  فى  المقبلة 
وضعه  قد  غريب  شوقى  بقيادة  الفنى 

ضمن حساباته للمشاركة فى البطولة.

القارة  وإلهام  بسحر  منشغل  الجميع  بينما 
العجوز أوروبا ما بين الصراع الثاثى المحتدم 
على الليجا اإلسبانية، وموقعة العام بين البافارى 
والباريسيين، وجنون توخيل، ومصير السيتى فى 
غياب دى بروين، ووجهة مبابى وهاالند المقبلة، 
على  وسحرها  المستديرة  جنون  من  وغيرها 
ذاك العشب األخضر.. يبقى إلفريقيا مغامراتها 
من  الكثير  ينتظرها  التى  الخصوصية  شديدة 

عشاق كرة القدم فى القارة السمراء.
الــمــجــمــوعــات  دور  أبـــطـــال حــســم  ثــمــانــيــة 
صعودهم وتواجدهم بربع نهائى البطولة األكبر 
والمؤهلة  بإفريقيا  األندية  مستوى  على  واألهم 
وتحديات  مختلفة  أهــداف  العالمى،  للمونديال 
تاريخية وثأر وأمل وطموح وترجٍّ للفرق الثمانية 
من كبيرها لصغيرها نضعها تحت ميكروسكوب 

»النهار«.
نهائى مبكر ينتظر األهالوية.. واألمل 

فى النقطة الـ١١!
تنتظر  التاريخية  المواجهات  مــن  مواجهة 
األهلى فى ربع نهائى إفريقيا، الفريق حل ثانيا 
بمجموعته خلف سيمبا، وأصبح على موعد مع 
المجموعات  رؤوس  واحد من  أمام  مبكر  نهائى 
ــوداد والترجى،  وال األخــرى ما بين صان داونــز 
وهم األبطال الذين سيطروا على اللقب منذ عام 

.20١٦
صار  األمر  أن  يبدو  لكن  ثانيا  التأهل  ورغم 
خاصة  الحمراء،  القلعة  لعشاق  تفاؤل  مصدر 
نفس  وهــو  نقطة،   ١١ برصيد  الــتــأهــل  عقب 
و20١2   200٦ نسخ  فى  للفريق  النقاط  رصيد 
على  واألهلى  انتهى  وجميعها  و20١٣و2020، 

عرش القارة.. الخامسة تابتة يا أهلى.
مواجهة الخسائر الكبرى التى يخشاها 

صان داونز
نفسيا  يقبل  واحــدا قد  أن أهاويا  هل تظن 
ولو  يتحول جوزيه لخصم حتى  أن  مجرد تخيل 
كان النصر حليف األحمر؟! هذا هو الحال ألهل 
بريتوريا الذين ينتظرون القرعة فى نهاية الشهر 
نلتقى  أال  والهدف  جمر  من  أحر  على  الجارى 
بأهلى موسيمانى فى مواجهة الخسائر الكبرى.

فا يتمنى مشجع جنوب إفريقى واحد لصان 
الفنية  إدارتــه  رأس  وعلى  األهلى  داونــز ماقاة 
أسطورتهم وصانع إنجازاتهم بيتسو موسيمانى، 
األبطال  دورى  نجمة  وضــع  ــذى  ال الــرجــل  وهــو 
للعالمية،  ــادهــم  وق قميصهم،  على  الــوحــيــدة 

وحولهم من فريق يعانى محليا منذ زمن للحصان 
أمام  برازيلية  كرة  يقدم  الذى  إلفريقيا  األســود 

أعتى فرق القارة.
ثأر للتاريخ ينتظره وداد األمة

الــفــار..  بنهائى  الشهير   20١9 نهائى  منذ 
يمنى  الــوداديــيــن  مــن  المغرب  داخــل  والجميع 
نفسه ليل نهار بماقاة الترجى من جديد، والثأر 
الكروى مما حدث فى نهائى دورى األبطال قبل 
الماضى، والذى شهد تعطيل تطبيق تقنية الفار 
أدى  مما  للوداد  صحيح  هــدف  وإلغاء  ــرادس،  ب

النسحابهم وعدم استكمال المباراة.
النهائى  ربــع  فى  بالترجى  يلتقى  لن  الـــوداد 
من  لكن  لمجموعته  متصدر  طــرف  كل  لتأهل 
النهائى،  نصف  فى  موقعة  تجمعهما  أن  الــوارد 

وهو ما ينتظره الوداد الذى يعيش حاليا أزهى 
أيامه تحت قيادة القدير فوزى البنزرتى، الذى 
التصحيح  ــورة  ث ــاد  وق األمـــور،  مــن  كثيًرا  عالج 
رأسها  على  الصفقات  مــن  مهول  عــدد  بــإبــرام 

الهداف أيوب الكعبى.
الترجى يحلم بالـ٣ من ٤

فى  سويقة  باب  ألبناء  تماًما  مغايرة  نسخة 
البطولة الحالية من دورى األبطال عن سابقتها، 
فالفريق الذى خسر بطولتين فى أقل من شهر 
على يد الزمالك فى العام الماضى، هو ذاته من 
أخرج األبيض من دور المجموعات بالفوز ذهابا 
بالنقاز  لصفوفه  تدعيمه  عقب  وذلــك  وإيــابــا، 
البدرى  أنيس  مثل  المهاجرة  الطيور  ــادة  وإعـ

وغيان الشعالى.
بالسير على درب ريال زيدان،  الترجى يأمل 
أربع  آخر  أصل  من  أبطال  دورى  بثاثة  بالفوز 
على   20١٨ نسختى  بطل  هو  فالترجى  نسخ، 
الـــوداد،  حساب  على  و20١9  األهــلــى،  حساب 
ويأمل فى حمل األميرة مجددا فى يوليو القادم 

من 202١.
المولودية يقبل تحدى الغندور

بين  التواجد  فى  المولودية  نــادى  نجاح  بعد 
قناة  عبر  الغندور  خالد  راهن  الكبار،  الثمانية 
تحقيق  على  الفريق  قــدرة  عــدم  على  الزمالك 
أى شىء بالبطولة، وأن خروجه قادم ال مناص، 
متهمه بالتواطؤ مع الترجى إلخراج الزمالك من 

دور المجموعات.

الفنى  المدير  كارتيرون  باتريس  الفرنسى  أن  مصادر  كشفت 
للفريق األول لكرة القدم بنادى الزمالك يرغب فى عودة مصطفى 
محمد مهاجم الفريق والمعار إلى صفوف جاالتا سراى التركى. 
كان مصطفى محمد قد انتقل إلى 
صفوف جاالتا سراى التركى خال 
فترة االنتقاالت الشتوية الماضية 
الــزمــالــك على سبيل  نـــادى  مــن 
ــارة، لــمــدة مــوســم ونصف  ــ اإلعـ
الجميع  ــوجــئ  ف مـــؤخـــرا  لــكــن 
باتريس  بطلب  الــنــادى  ــل  داخـ
الــزمــالــك  لمسئولى  ــيــرون  كــارت

مرة  محمد  مصطفى  بعودة 
أخرى عقب نهاية الموسم 
مدة  ــأن  ب فــوجــئ  بعدما 
إعارة الاعب إلى جاالتا 
سراى موسم ونصف وليست ٦ أشهر كما كان يعتقد 

عن  بالبحث  إقناعه  يحاولون  الزمالك  مسئولى  لكن 
مهاجم متميز للتعاقد معه خال فترة االنتقاالت الصيفية 

المقبلة حيث إن األبيض يعانى بعد رحيل مصطفى محمد وتألق 
مصطفى محمد مع جاالتا سراى منذ انضمامه فيما يشارك بشكل 
أساسى ونجح فى إحراز ٦ أهداف خال مشاركته فى ١0 مباريات 
ويحتل جاالتا سراى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى التركى 
برصيد ٦2 نقطة من ٣2 مباراة حيث فاز فى ١9 مباراة، وتعادل 

فى 5 وخسر ٨ وسجل العبوه ٦2 هدفا وتلقت شباكه ٣١ هدفا.

الكرة  فريق  رمضان صبحى العب  عقد 
أعماله  مدير  مــع  جلسة  بيراميدز  بــنــادى 
منه  الماضية طلب  الساعات  ووكيله خال 
خالها ضرورة جلب أحد عروض االحتراف 

خارج مصر ليرحل اليه لمدة 
عــلــى سبيل  واحــــد  مــوســم 
أكد صعوبة  أن  بعد  اإلعــارة 
األوضــاع  ظل  فى  استمراره 
منها  يعانى  التى  المتردية 
المتتالية  والخسائر  الفريق 
الكونفيدرالية  بطولة  فى  له 
اإلفــريــقــيــة. وأكـــد رمــضــان 
يمانع  ال  أنه  لوكيله  صبحى 
الرحيل الى أحد األندية التى 
العربية  الدوريات  فى  تلعب 
كــان  أن  ــعــد  ب والــخــلــيــجــيــة 
يرغب فى البداية فى العودة 

الى أوروبا وأكد أنه مستعد لانتقال الى أى 
فريق ليبتعد عن الضغوط التى يعيشها فى 
الفريق ذهابا  بعد أن خسر  الفترة األخيرة 
وإيابا أمام الرجاء المغربى بخمسة أهداف 
ظهوره  جانب  الى  اللقاءين  فى  مقابل  دون 
أحد  فى  وتسببه  للغاية  متواضع  بمستوى 

األهداف التى سكنت شباك فريقه.

ــشــاب فى  ــاعــب ال ــرجــع رغــبــة ال وت
شعوره  عدم  الى  بيراميدز  عن  الرحيل 
باالرتياح داخل النادى نتيجة االبتعاد عن 
تراجع  وكذلك  البطوالت  على  المنافسة 
فى  ونتائجه  الفريق  أداء 

جانب  الــى  األخــيــرة  الفترة 
الــســبــب الــثــالــث وهـــو حالة 
تمثلت  التى  االستقرار  عدم 
ـــات الــعــديــدة بين  فــى األزمـ
الاعبين مثل عبدالله بكرى 
والمهدى سليمان وغيرهما.

أصبح  آخــر  جانب  على   
الفنى  الــمــديــر  إقــالــة  ــرار  قـ
أروبارينا  رودلفو  األرجنتينى 
مجرد مسألة وقت فقط بعد 
الــنــادى  إدارة  اســتــقــرت  أن 
على توجيه الشكر له وإقالته 
الفريق أمام نكانا  من منصبه عقب مباراة 
الزامبى فى البطولة وذلك بغض النظر عن 
موقف الفريق من التأهل الى الدور التالى 
كبيرة  قناعة  هناك  أصبحت  حيث  وعدمه 
الى  البطوالت  تحقيق  على  قــدرتــه  بعدم 
غرفة  على  يسيطر  الــذى  االنفات  جانب 

المابس فى الفترة األخيرة.

نهائى مبكر لثالث العالم.. موقعة ال يتمناها صان داونز ولو خرج فائًزا

خسر الزمالك أمام األهلى بهدفين مقابل هدف 
فى اللقاء الذى جمع بين الفريقين ضمن منافسات 
الجولة  مــن  والمؤجل  الممتاز  ــدورى  الـ مسابقة 
الرابعة ليتوقف رصيد الزمالك عند ٣٣ نقطة فى 
المركز األول مؤقتا حيث إن األهلى يملك ٣0 نقطة 
لكنه لديه ٣ مباريات مؤجلة لكن توابع تلك الخسارة 
امتدت خارج الملعب حيث نشبت أزمة بين ثنائى 
ومحمود  شيكاباال  الـــرازق  عبد  محمود  الفريق 

غرفة  داخــل  المرمى  حــارس  جنش  الرحيم  عبد 
المباراة، حيث  انتهاء  بعد  الفريق  مابس  خلع 
عال  بصوت  جنش  محمود  بتعنيف  قام شيكاباال 
أمام الجميع وحَمله مسئولية دخول مرمى الفريق 
قائا  األهلى  مهاجم  شريف  محمد  من  هدفين 
التصدى  الممكن  »الهدفين مسئوليتك كان من  له 
العبى  لكن  جنش  أغضب  الذى  األمر  وهو  لهم«، 
الزمالك تدخلوا سريعا حتى ال ينفعل جنش على 

شيكاباال ليتم احتواء الموقف مؤقتا.
ــذى قــرر فيه باتريس  جــاء ذلــك فــى الــوقــت ال
الفريق  تشكيلة  على  تغييرات  اجـــراء  كــارتــيــرون 
خذلته  بعدما  المقبلة  المباريات  خال  األساسية 
تشكيلة لقاء القمة حيث يرغب المدرب الفرنسى 
فى منح فرص أكبر لعدد من الاعبين الذين كانوا 
بعيدين عن المشاركة بشكل أساسى خال الفترة 

الماضية.

كارتيرون ينقلب على األساسيني.. وشيكاباال يحمل جنش مسئولية اخلسارة

محمود أشرف

عبدالحميد جالل

عمرو جمال يغازل األهلى 
مبفاوضات بيراميدز والزمالك

كارتيرون يطلب عودة 
مصطفى محمد للزمالك

رمضان صبحى ميهد للرحيل عن بيراميدز

األبطال الثمانية حتت ميكروسكوب »النهار«

كارتيرون

مصطفى محمد

رمضان صبحى

عريس القمة 121 فى حوار خاص لـ»النهار«مفاجأة ..

عمرو جمال

»الصليبى« تبعد تريزيجيه 9 شهور عن املالعب

نجح 
محمد شريف 
ــادى  ــ ــنـ ــ العـــــــب الـ
األهـــلـــى فـــى فــرض 
الساحة  على  نفسه 
المصرية  ــة  ــكــروي ال
األخيرة،  الفترة  خال 
مــمــا جــعــلــه العــبــا ال 
الــنــادى  فــى  عنه  غنى 
مصر  ومنتخب  األهلى 
ــذا الــتــألــق  ــ ــم ه ــرجـ وتـ
بهدفين  مــؤخــرا  الكبير 
القمة  لقاء  فى  أروع  وال 
حرصنا  الزمالك..  أمــام 
ــاص  ــن ــاورة ق ــ ــحـ ــ ــلـــى مـ عـ
تفاصيل  ليكشف  األهلى 
ــك  ــزمــال ــام ال ــ ــه أمـ ــي هــدف
ــيــس اســتــبــعــاده من  ــوال وك
المشاركة أساسيا فى كأس 
العالم لألندية وكذلك كيف عاد 

لألهلى بعد موسم كان معارًا فيه إلنبى.
** فى البداية مبروك الفوز على 

الزمالك؟
الفوز  بــهــذا  جــدا  سعيد  ــا  أن لله  الحمد 
سعيد  وبالطبع  ظروف صعبة  فى  هام  انتصار  ألنه 

بالهدفين اللذين احرزتهما.
** هدفان وال أروع لك فى اللقاء؟

يستمر  أن  والمهم  بأكمله  الفريق  مجهود  األهــداف 
التقدم وحصد النقاط فى سباق الدورى.

** الزمالك كان خصًما عنيًدا!
بالطبع الزمالك فريق كبير ومباريات القمة دائما 
ما تشهد ندية كبيرة لقد واجهنا منافسا قويا والفوز 
بطولة  على  الحفاظ  مشوار  فى  خطوة  يعد  عليه 
الدورى لكننا أغلقنا صفحة مباراة القمة للتركيز 
فى المواجهات الصعبة المقبلة لمواصلة مسيرة 

الفوز.
الشوط  فى  األهلى  تراجع  سر  ما   **

الثانى؟
خال  التقدم  على  الحفاظ  حاولنا 
التراجع  سبب  ما  وهو  الثانى  الشوط 
فى بعض الفترات ولكن فى النهاية 
الــفــريــق حــصــدنــا ثـــاث نقاط 

مهمة فى البطولة.
** هل تأثر األهلى 
خالل  بالغيابات 
لقاء القمة؟

وأظــهــروا  الغيابات  تعويض  فــى  نجحوا  األهــلــى  العبو 
شخصية األهلى القوية التى كانت وراء الفوز على الزمالك.
مالزمة  من  فترة  بعد  ا  أساسّيً للمشاركة  عدت   **

الدكة؟
الحمد لله على كل حال أنا أقوم بدورى وأجتهد، وفى كل 

األحوال أحترم وجهة نظر الجهاز الفنى.
بصورة  األندية  مونديال  فى  مشاركتك  عدم   **

أساسية أحزنتك؟
الحزن  له  تسبب  مباراة  أى  أى العب فى  عدم مشاركة 
فما بالك ببطولة عالمية ال تشارك بها كل يوم، لكن األهم 
اجتهدت  نفذته،  ما  وهذا  والعمل  االجتهاد  هو  الحزن  من 
يقلل  ال  وهــذا  مــجــددا  الفنى  الجهاز  ثقة  على  وحصلت 
الملىء  األهلى  فى  تلعب  أنك  يدرك  فالجميع  زمائى  من 

بالنجوم وكل العب يشارك يكون على قدر الحدث.
** هل عودتك لألهلى كانت خطوة هامة بالنسبة 

لك؟
هامة جدا ألى العب أن يلعب فى األهلى.. العودة مجددا 
إلى األهلى بيتى كانت بمثابة حلم ألنه ناد كبير وشرف ألى 
العب أن يرتدى قميصه ويلعب فى صفوفه نظرا لتاريخه 
الكاسحة  وجماهيريته  والقارية  المحلية  وبطوالته  العريق 
فى مصر والوطن العربى، وهو إضافة كبيرة ألى العب على 

المستوى الفنى والمعنوى والجماهيرى والتاريخى.
سبيل  على  قضيته  الــذى  ذلــك  صعب  موسم   **

اإلعارة؟
كان  اإلعــارة  إنبى على سبيل  فى  الذى قضيته  الموسم 
تحديا كبيرا بالنسبة لى حتى أثبت جدارتى بالعودة لصفوف 

األهلى وهذا ما تحقق بفضل الله.
** لماذا رحلت إلنبى؟

لرغبتى  الماضى  الموسم  اإلعارة فى  رحلت على سبيل 
المزيد  واكتساب  والمشاركة  اللعب  فى 

بشكل  لألهلى  للعودة  تؤهلنى  التى  والخبرات  الثقة  من 
أهمها  أسباب  لعدة  انبى  لنادى  االنضمام  أفضل وفضلت 
أننى كنت سأشارك بشكل أساسى بجانب وجود مقر النادى 
النادى  فى  لى  المسئولين  تقدير  إلى  إضافة  القاهرة  فى 

البترولى.
إنبى  فــى  الفشل  مــن  الــخــوف  ــراودك  ــ ي ــم  أل  **

وبالتالى صعوبة عودتك لألهلى؟
وكان  الكروى  فى مشوارى  فاصلة  كانت  اإلعارة  خطوة 
يتوجب على خالها بذل المزيد من الجهد للتألق والعودة 
الظهور  عــدم  ألن  النسيان  طى  فى  الدخول  أو  لألهلى 
فرصتى  سيضعف  ــارة  اإلعـ تلك  خــال  جيد  بمستوى 
لله اجتهدت وكان  الحمد  لكن  القرن  لنادى  العودة  فى 

التوفيق حليفى.
ــد فــى األهــلــى على  ــان هــنــاك أح ** هــل ك

تواصل معك خالل فترة اإلعارة؟
كان  األهــلــى  مـــدرب  قمصان  ســامــى  الكابتن 

اإلعــارة  فترة  خــال  دائــم  بشكل  معى  يتواصل 
لمعسكر  انــضــمــمــت  الــمــوســم  نــهــايــة  ــعــد  وب

من  اتــصــاال  تلقيت  ثــم  الوطنى  المنتخب 
يخطرنى  عبدالحفيظ  ســيــد  الــكــابــتــن 

من  العودة  عقب  التدريب  بموعد  فيه 
هذا  ــان  ك ــد  وق المنتخب  معسكر 

الخبر هو األسعد بالنسبة لى.

محمد شريف: أهدافى فى الزمالك مجهود الفريق 
بأكمله.. وحزين على الغياب عن مونديال األندية 
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انتهت الفنانة هند صبرى من تصوير مشاهدها فى مسلسل "هجمة 
العام، معربة عن  درامــا رمضان لهذا  به ماراثون  والــذى تخوض  مرتدة" 
دورهــا خالل أحداث  تلقتها عن  التى  اإليجابية  األفعال  بــردود  سعادتها 

املسلسل.
وقــالــت هــنــد إن مسلسل "هــجــمــة مـــرتـــدة" عــمــل درامــــى صــعــب ملىء 
بالتشويق واألكشن يسلط الضوء على أحداث وطنية معاصرة مستوحاة 
من ملفات املخابرات املصرية ويتناول عددا من األحداث املهمة، كما يلقى 
الضوء على خطورة حروب اجليل الثالث، واصفة شخصية "دينا أبو زيد" 
للغاية، الفتة  ومرهقة  بأنها صعبة  العمل  أحــداث  التى جسدتها خالل 

إلى أنه لم يسبق لها املشاركة فى تلك النوعية من األعمال الدرامية.

احلنني، عنوان عودة النجمة شيريهان، التى اعادت بلحظة ظهورها على 
الشاشة جمهورها ومحبيها لذكريات 20 عاما مضت.

لم تخرج الفنانة االستعراضية املصرية إلى الضوء، بعمل فنى متكامل، 
كما كانت قد وعدت قبل سنوات، ولكنها اكتفت بشريط غنائى قصير إلعالن 
إلى  بالنظر  متوقًعا،  اجلـــارف  العاطفى  السيل  هــذا  يــكــون  وقــد  رمــضــانــى. 
تاريخ الفنانة وقيمتها فى الوعى اجلمعى، ليس فى مصر فقط، بل فى دول 
عربية أخرى. يضاف إلى ذلك انسحابها من الساحة فى ذروة شبابها، بفعل 
ظروف صحية صعبة. تصدر اإلعــالن، ليمتزج حنني من شاهدوا فوازيرها 
فى الثمانينيات والتسعينيات على شاشات التلفزيون، بدهشة من يتعرفون 
عليها بعيون جديدة على شاشات هواتفهم، متسائلني عن سّر مرونتها بعد 

اخلمسني، و"روتني شعرها" الذى ال يزال طوياًل.

هند صبرى: »هجمة مرتدة« 
ضوء على أحداث وطنية معاصرة

شيريهان.. تعيش حنين 
العودة للفوازير

جالل  خالد  المخرج  برئاسة  الثقافى  اإلنتاج  شئون  قطاع  أطلق 
التوالى، برنامج األنشطة الفنية الرمضانى »هل  للعام الخامس على 

هاللك«، وذلك على خشبة مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.
رمضان  شهر  من  السابع  فى  فعالياته  أولــى  البرنامج  استهل 

المبارك، بحفل للفنانة فاطمة محمد على وفرقتها الموسيقية، 
ويختتم فعالياته فى 21 رمضان الموافق 3 مايو بحفل للفنانة 

أميرة رضا.
كما يشهد البرنامج احتفاًل كبيًرا بذكرى حرب العاشر 

رجــال  مــن  مجموعة  تكريم  خالله  يتم  رمــضــان،  مــن 
القوات المسلحة الذين شاركوا فى الحرب المجيدة، 
إضافة إلى تكريم كوكبة من الفنانين الذين شاركوا 

فى أعمال وطنية.
افتتاح معرض  يتم  وتزامًنا مع هذه الحتفالية 
الوثائق  فــى  رمــضــان  مــن  العاشر  »انــتــصــارات 
والوثائق  الكتب  دار  تنظمه  الــذى  المصرية«، 
محمد،  نيفين  الــدكــتــورة  بــرئــاســة  الــقــومــيــة، 
بالتعاون مع قطاع شئون اإلنتاج الثقافى، بقاعة 

آدم حنين للمعارض بمركز الهناجر للفنون.
وأشار خالد جالل، فى تصريحات صحفية، 
يستضيف  العام  هــذا  هاللك«  »هــل  أن  إلــى 
التابع لقطاع  تكريم المركز القومى للمسرح 
محمد  الكبير  الفنان  اسم  الثقافى،  اإلنتاج 
أحمد  الكبير  الفنان  ويحييه  الــكــحــالوى، 
الرموز  تكريم  خطة  إطــار  فــى  الــكــحــالوى، 
الفنية التى أثرت الوجدان المصرى والعربى.

وأوضح أن عرض العرائس الشهير »الليلة 
قبل  يــومــًيــا  تقديمه  الــمــقــرر  مــن  الــكــبــيــرة« 
الجمهور  إسعاد  على  الفنية، حرًصا  الفقرات 
واألطفال  الشباب  أجيال  من  أطيافه  بكافة 

والكبار، فضاًل عن عروض السيرك القومى.
ولفت إلى تقديم عروض فرقة رضا والفرقة 

الدينى  اإلنشاد  وفرقة  الشعبية،  للفنون  القومية 
للموسيقى  الــقــومــيــة  والــفــرقــة  الــشــبــاب  وأنــغــام 

الشعبية  للفنون  الفنى  البيت  تتبع  والتى  الشعبية 
والستعراضية.

للشاعر  غنائية  شعرية  أمسية  القطاع  ينظم  كما 
محمد بهجت بمصاحبة الفرقة الموسيقية للفنان محمد 

باهر.
البرنامج  إن  جــالل  خالد  المخرج  قــال  آخــر،  جانب  من 

يحتفى بالطفل على وجه التحديد، من خالل ركن الطفل الذى 
سها  الفنانة  إشــراف  تحت  الفنية  لألشغال  ــا  ورًش يومًيا  ينظم 

اإلجــراءات  كافة  باتخاذ  الكامل  الهتمام  على  وشدد جالل  كحيل. 
الحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، حرًصا على جمهور هذه 

الحتفاليات.

سرا: �ي
انطالق »هل هاللك« فى نسخته 
اخلامسة بذكرى انتصارات أكتوبر

فتحى سالم: شقيقة الشهيد محمد جودة أفادتنى باملعلومات.. ومحمد يوركا: اخلطيب منوذج لشخصيات كثيرة ضحكت عليهم »اإلرهابية«

»االختيار2« زلزال فى التنظيم الدولى لإلخوان
أثارت الحلقة الخامسة من مسلسل "الختيار 2"ردود 
والتى  الجتماعى،  التواصل  مواقع  عبر  جدا  قوية  فعل 
رابعة  ميدان  اعتصام  فض  حادث  حول  أحداثها  دارت 
صباح  الشرطة  قوات  بتحركات  بدأت  العدوية، والتى 
العدوية  رابعة  إلى ميدانى  يوم 14 أغسطس 2013، 
والنهضة، مع عرض ما يحدث فى كل محافظات مصر 
بمشاهد  العمل  صناع  واستعان  التوقيت،  بنفس 
العتصام،  فض  وقت  تصويرها  تم  حقيقية، 
إلظــهــار  المسلسل  مــشــاهــد  مــع  وعــرضــهــا 
العمل  شهد  كما  للجمهور،  كاملة  الصورة 
من  لمجموعة  قــويــة  تمثيلية  ــاراة  ــب م

الوجوه الجديدة.
الشاب  الــفــنــان  بينهم  مــن  جــاء 
ــذى جسد  ــ فــتــحــى ســالــم، ال
ــابـــط  ضـ اول  ــة  ــيـ ــخـــصـ شـ
الجماعة  يد  على  استشهد 

اإلرهابية فى هذا اليوم، المالزم اول محمد جودة، والذى 
عبر عن سعادته بردود الفعل عن الحلقة، مشيرا إلى انها 
حلقة واقعية ألحداث خطيرة عاشها الشعب المصرى فى 

.2013
وأضاف فتحى: الحلقة لقت ردود فعل كبيرة، وأحيت 
مــن جــديــد، وعــن تحضيره  تــوفــى  كــأنــه  الشهيد  ذكـــرى 
للشخصية أفاد الفنان بأنه بمجرد معرفته باسم الشهيد 
تواصل على الفور مع أسرته للحصول على تفاصيل عن 
شخصيته فى عمله ووسط أهله وزمالئه، ولم تتوان أخته 
أمانى جودة عن إمداده بكافة المعلومات المطلوبة، كما 
أنه كان حريصا على مشاهدة أى لقاءات تم إذاعتها مع 

أسرة الشهيد عقب استشهاده.
بعد  باختيارى  قــام  ميمى  بيتر  المخرج  ان  وأضــاف 
cast dIi إبراهيم فرج مساعد اإلخراج والــ ـترشيح من 

فض  فى  شهيد  أول  لتجسيد شخصية سقوط   rector

اعتصام رابعة المالزم أول محمد جودة.

وأوضح سالم أن المخرج قدم كل الدعم النفسى للعمل 
بكل أريحية إلى جانب تواجد نجم بحجم أحمد مكى.

مع  الخامسة  الحلقة  شاهد  أنه  إلى  باإلشارة  واختتم 
زوجته اإلعالمية حنان المندوه، والتى تأثرت وبكت أثناء 

المشاهدة.
أما محمد يوركا الذى جسد شخصية الخطيب إحدى 
فى  وهــو  األمــن  مهاجمة  حــاول  الــذى  رابعة  شخصيات 
رصاص  اقتنصه  ولكن  العتصام،  من  الخروج  مرحلة 
الداخلية وانقذوا الموقف، وأكد ان مسلسل الختيار فخر 

وتكليف لكل فنان يحب بلده.
فــرج،  ابراهيم  المساعد  مــن  اختيارى  تــم  ــاف:  وأضـ
وطلبوا منى ان اترك ذقنى وتم ترشيحى لدور الخطيب 
وكانت شخصية مخيفه بالنسبة لى ألننى ممثل مسرحى 
كوميديان، ولكن اختارونى فى شخصية تراجيدى، وتتحدث 
اشتغلت على  متخوًفا  كنت  أننى  ورغم  الفالحى،  باللكنة 
نفسى بتوجيه المخرج بيتر ميمى حتى أجسد شخصية 

رجل طيب استطاع "الخوان" الرهابية ان يضحكوا عليه 
بفكرة الدين، ويقولوا له "بتفكرنى بالصحابة" فتلمع عيناه 
وينضم لهم، وهو نموذج لشخصيات كثيرة كانت تقع فى 

فخ الخوان دون قصد.
بأصدقائى  اتصلت  قال:  الفالحى  اللكنه  إتقانه  وعن 
الذين يقيمون فى المناطق الريفية ليرسلوا لى الكلمات 

باللكنة الفالحى حتى اوضح الشخصية.
وعلق الفنان أشرف عبد الباقى الذى جسد شخصية 
اللواء محمد جبر، مأمور قسم كرداسة، والذى اثار مشهد 
ميديا  السوشيال  جمهور  من  كبيرا  تعاطفا  استشهاده 
بعدما اقتحم أنصار الجماعة اإلرهابية القسم، وقتلوا كل 
أفراده ببشاعة، ومثلوا بجثته »مهما حاولنا نقدم جزء ولو 
بسيط من اللى حصل لشهداء مصر مش هانوفيهم حقهم 
كرداسة  على قسم  الهجوم  وقائع  يرحمهم جميًعا..  ربنا 

واستشهاد اللواء محمد جبر..
رحم الله شهداء الوطن".

فنانة  المصرى،  الفن  فى  المرأة  لصورة  المثالى  النموذج  هى  يسرا  النجمة 
تتصدر صورة مصر الفنية فى كافة المحافل الدولية، تصدرت النجوم فى احتفالية 
نقل موكب المومياوات الملكية، وكانت خير سفير للفن المصرى فى احتفالية نقلت 

صورة مصر الحضارية بفخر أمام العالم، فهى فنانة فوق العادة.
هذا العام تشارك بمسلسل "حرب اهلية" وهو العمل الذى حمل مفاجآت كثيرة منذ 
ويطرح  المصرى،  الجتماعى  الواقع  تخص  لمناقشتها  هامة  ورسائل  الولــى،  حلقاته 
العديد من المشكالت بين األجيال المختلفة تشوق الجمهور للحلقات المتتالية من العمل.
فى حوار خاص تكشف يسرا عن كواليس العمل، والصعوبات التى واجهته خاصة بعد 
إصابتها بكورونا األمر الذى أجل بدء التصوير واجبرهم على الستمرار حتى اليام الخيرة 

من الشهر الكريم. 
عالقة  لها  خطيرة   اجتماعية  رسائل  توجهين  للعمل  األولى  المشاهد  من   *

بمشاعر المرأة وشعورها بالقهر والوحدة.. حدثينا عنها؟
العمل ملىء بالرسائل النسانية، والقضايا الجتماعية التى نناقشها فى واقعنا ونعيشها 
تفعل  ان  المرأة من حقها  أن  الولــى، خاصة  الحلقات  التى حملتها  الرسائل  يوم،  فى كل 
كل شىء دون الحكم عليها، من حقها ان تعيش، كما ترى من وجهة نظرها، نكشف واقع 
كيف تقع المرأة فى حب رجل ألنها فقط تشعر بالوحدة والحتياج، وهذا خطأ كبير، ألنه 

يسقطها فى فخ النصب والسرقة، وفى النهاية هى من تدفع ثمن الخطأ بشكل كبير.
* قضايا الطالق تم تناولها أكثر من مرة.. فهل العمل سيناقشها بشكل جديد؟
كافة  عند  واردة  قضية  وهى  وله ضحاياه،  دائما،  ازمة  يمثل  عنه  ينتج  وما  الطالق 
معه  يتعامل  البعض  احيانا  مختلفة،  افعالهم  وردود  مختلفة  الظروف  لكن  الطبقات 
والدليل على  الفرد،  افضل شىء يحدث فى حياة  يكون  ان  الممكن  لكن من  ككارثة، 
ذلك أن محكمة األسرة مليئة بالعديد من القضايا، والخالفات، سواء كان على المال 
أنه من عائلته، وهذا  أو األطفال، وكل طرف يحاول أن يكسر اآلخر ويهدمه رغم 
األمر لألسف يزيد ول يتم الحد منه، وكيف يتم تناوله فى الجيال الجديدة.. كلها 
موضوعات جديرة بالمناقشة، فهى قضية دائمة ومتشعبة ويمكن تناولها بأشكال 

مختلفة.
* تجسدين دور طبيبة تجميل هل استعنت بأطباء إلتقان الدور؟
تصويرها،  فى  البدء  قبل  تفاصيلها  بكل  جيدا  الشخصية  أذاكر  دائما 
وحرصت على أن يكون معنا طبيب تجميل أثناء التصوير حتى أستعين 
منه ببعض المصطلحات الطبية والمعلومات الصحيحة، رغم أننا لن 
تسليط  يتم  لن  وكذلك  تجميل،  كطبيبة  عملها  مجال  فى  نغوص 
الضوء على إجرائها عمليات تجميل وإنما نتناول قصة كفاحها 
من امرأة عادية حتى أصبحت طبيبة تجميل شهيرة ومهمة، 
ولكن فى الوقت نفسه لبد أن نستعرض طريقة تحدث 

الطبيبة ببعض المصطلحات حتى تظهر طبيعية.
عن  صــورة  أعطى  المسلسل  اســم   *
خـــالف بــيــن األهــــل، وهـــى نفس 
خيانة  مسلسلك  قضية 
ــد.. فـــمـــاذا  ــ ــه ــ ع

جذبك للعمل؟
من  فهو  تتوقعها،  لم  كثيره  اشياء  تكتشف  حلقة  كل  بالمفاجآت،  ملىء  العمل 

نوعية الدراما المثيرة التى تحمل مفاجآت غير متوقعة دائما تثير المشاهد، وهى 
نوعية احبها فى اختياراتى، على سبيل المثال شخصية مريم طبيبة التجميل متحولة 

على مدار الحلقات، فهى رد فعل لما يحدث لها، عالقتها مع ابنتها التى تجسد دورها 
جميلة عوض متوترة، وهى فتاة غير طبيعية تصور صديقاتها عاريات وهذا إن دل على 

شىء فإنه يدل على خطأ فى التربية ناتج عن الدلع، فتاة تعامل امها بطريقة سيئه للغاية 
حتى لو كانت الم خاطئة وهنا األب يسىء تربية ابنته والتعامل بصورة سيئة، وغيرها من 
المشاكل التى تطرأ فى كل حلقة، هناك العديد من المشاكل، كل شخصية فيها صراعات 

درامية تجذب الجمهور، والحرب األهلية ستتضح خالل العمل.
* فى كل اعمالك تتيحين الفرصة الكتشاف وجوه جديدة.. حدثينا عن فريق 

العمل؟
بأشكال مختلفة  يظهرون  ان جميعهم  واعتقد  معى،  المشاركين  النجوم  لكل  انا سعيدة 
تماما عن الدوار التى شاهدهم الجمهور فيها، الدور الذى تجسده جميلة عوض من اهم 
السيد ومحمد صالح واحمد حجازى جميعهم نجوم  مايان  ايضا  ادوارهــا على الطالق، 
بشكل جديد ومختلف فى العمل، وسعيدة للعمل للمرة الولى مع النجمة اروى فهى فنانة 
شاطرة وقوية وستظهر فى العمل ايضا بشكل مختلف، وانا فى كل عام اهتم كثيرا بالعمل 
مع جيل الشباب لنه مهم ان اتحدث عن مشاكل الجيال، ل اتحدث عن مشاكلى ومشاكل 

جيلى فقط، لكن الواقع يقول ان هناك اصناًفتا كثيره للبشر. 
* وما الصعوبات التى واجهتك خالل التصوير؟

اصابتى بفيروس كورونا هى اصعب ما واجهنا خالل التصوير، لننا بدأنا فى وقت 
متأخر، ما يجبرنا على الستمرار فى التصوير حتى يوم 28 رمضان، وهذا امر شاق 
للغاية، هذا بالضافة الى التوتر فكنت أشك فى عدم اللحاق بالعرض فى رمضان، 

وتعلمت درس ان المصاب بكورونا ل يعود كما كان سابقا إلى طبيعته بشكل سريع.
"موكب  حفل  فى  النجمات  تتصدرين  وأنت  مشاعرك  عن  حدثينا   *

المومياوات"؟
العالمى  التاريخى  الحدث  هذا  من  جزءا  كنت  لننى  وسعيدة  فخورة  انا 

لمصر فهذا فخر عظيم، وسعيدة ألن مصر بدت جميلة فى أزهى صورها، 
فهى بحق "مصر ام الدنيا"، المصريون ابهروا العالم، واكدوا ان "مصر 

لما تعوز تعمل حاجة بتعملها"، وسعيدة ان الفن المصرى ابهر العالم 
أجمع،  العالم  عين  فى  لمصر  مميزة  وأعطى صورة  الشكل  بهذا 

ورسالتنا الدائمة ان مصر جميلة بفنها وشعبها ورئيسها وقادتها 
وتتغير وتتجدد والفن فيها رائد ويتطور على مدار السنوات.

»حرب أهلية« دراما جريئة 
تفضح مشاكل املجتمع

مصر أم الدنيا.. و»موكب املومياوات« 
أثبت قدرة املصريني على اإلبهار

حوار- دينا دياب 

خالد جالل

يسرا

االختيار 2



www.alnaharegypt.com

 العدد 696 -
  9 رمضان  1442هـ -

 21 من أبريل 2021

12
األخيــرة

الدكتور أشرف صبحى.. 
سالمتــــك

طارق املال يبحث مع سفير كندا التعاون فى مجاالت البترول والغاز والتعدين
بحث المهندس طارق المال وزير البترول والثروة المعدنية 
مع لويس دوما السفير الكندى الجديد فى القاهرة اإلجراءات 
التعدين  بمنظومة  واالنطالق  لتطوير  حالًيا  تنفيذها  يتم  التى 
العالمية  الذهب  لمزايدة  المتميزة  النتائج  فى مصر، فى ظل 
فى  العاملة  الكندية  الشركات  أنشطة  ومستجدات  األخيرة، 

مجاالت البترول والغاز والتعدين والبتروكيماويات فى مصر.
وأشار المال - فى تصريح يوم اإلثنين- إلى طرح مزايدتين 
المسبوق  غير  اإلقــبــال  ظل  فى  والمعادن  للذهب  عالميتين 
اإلصالحات  أن  مؤكًدا  األخيرة،  الذهب  مزايدة  شهدته  الذى 
وتحديث  تطوير  جهود  فى  األولــى  الخطوة  كانت  التشريعية 
اإلصالحات  فى  مستمًرا  يزال  ال  العمل  وأن  التعدين،  قطاع 
التنقيب  منظومات  مع  للتعامل  استراتيجيات  ووضع  الهيكلية 

عن المعادن األخرى.
وتأهيل وصقل  تــدريــب  بــرامــج  فــى  االســتــمــرار  إلــى  ولفت 
جهود  عن  فضاًل  المعدنية،  الثروة  بقطاع  العاملين  مهارات 
المنصات  عبر  التعدينية  للثروات  الجيولوجية  البيانات  توفير 

الرقمية، بهدف زيادة مساهمة قطاع الثروة المعدنية فى الناتج 
مصر  ثروات  من  المضافة  القيمة  وتعظيم  اإلجمالى  القومى 

التعدينية.
وقال الوزير إن قطاع البترول يتطلع لالستفادة من الخبرات 
الفنية المتميزة التى تمتلكها المؤسسات والشركات الكندية فى 

مجال التعدين والثروة المعدنية.
من جهته، أشاد السفير الكندى بما تحققه مصر حالًيا من 
تطور ونجاحات فى جميع المجاالت وخاصة مجاالت البترول 
والتعدين، مؤكًدا أن مصر كانت وستظل دولة محورية  والغاز 
فى الشرق األوسط وإفريقيا، وأن العديد من الشركات الكندية 
ُتثمن الفرص االستثمارية فى مصر وتبدى اهتماما بالتوسع فى 

استثماراتها بقطاع التعدين المصرى.
ولفت إلى فوز عدة شركات كندية بمناطق للبحث عن الذهب 
وأن  نتائجها،  إعالن  تم  عالمية  مزايدة  أحدث  فى  مصر  فى 
إقبال هذه الشركات يأتى فى ظل تحسن مناخ االستثمار فى 

مصر بشكل كبير خالل السنوات األخيرة.

أسامة  الصحفى  الكاتب  اطمأن 
ــس تــحــريــر جــريــدة  ــي شـــرشـــر، رئ
على  تليفونى  اتــصــال  فــى  الــنــهــار، 
الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب 
المرورى  الــحــادث  بعد  والــريــاضــة، 

الذى تعرض له األحد الماضى.
وطمأن الوزير، شرشر على حالته 
كدمات  مجرد  أنها  مؤكدا  الصحية 

سيغادر  ــه  وأنـ بسيطة،  سطحية 
يتلقى  حيث  الفؤاد  دار  مستشفى 

العالج صباح يوم اإلثنين. 
ــر عن  ــرش ــرب ش ــ مـــن جــانــبــه أع
أمنياته لـ»صبحى« بالشفاء العاجل 
القريب  فى  وأسرته  لعمله  والعودة 
يعشقه  مصر  شباب  ألن  العاجل، 
ألدائه الرفيع وشفافيته وصراحته.

أين ذهبت الـ128 مليار دوالر؟
املعارضة التركية تستفز أردوغان بالكمامات

امللكة إليزابيث.. »وحيدة« تودع جثمان زوجها

وفاة معمرة أمريكية.. 100 من أحفاد أحفادها يحضرون جنازتها! 

ــركــى  ــت ــر« ال ــيـ ــخـ جــهــز حــــزب »الـ
وجــه  كــمــامــة  آالف   10 الــمــعــارض 
ذهبت  ــن  »أيـ ــؤال  سـ عليها  مطبوًعا 
إلى  وأرسلها  دوالر؟«  مليار  ـــ128  الـ
جميع شعب الحزب بمدينة إسطنبول 

لتوزيعها على المواطنين.
رئيس شعبة حزب »الخير« بمدينة 
إن  قــال  كافونجو،  بوغرا  إسطنبول، 
فى  تكمن  السياسية  األحــزاب  مهمة 
تسليط الضوء على مشاكل المواطنين 
بحسب  يواجهونها،  التى  والصعوبات 
ما نقلت عنه صحيفة »زمان« التركية 

المعارضة.
حزبًا  »وبصفتنا  قــائــال:  ــاف  وأضـ
معارًضا فإننا نبحث عن أجوبة للعديد 
الـــ128  كمصير  المهمة،  األسئلة  من 

مليار دوالر التى تؤرق الجميع وإلى من 
تم بيعها وما إن كان قد تم استخدام 

وسيط أم ال؟«.
الفتات  تسببت  أن  بعد  ذلــك  يأتى 
الجمهورى«  »الــشــعــب  حــزب  علقها 
المعارض فى عدد من المدن تتساءل 
عن مصير المبلغ الهائل المفقود من 
رصيد االحتياطى التركى، فى استنفار 
قبل  من  إزالتها  تم  حيث  كبير،  أمنى 
الشرطة بشكل فورى، باعتبار أن ذلك 

يحمل إهانة للرئيس أردوغان.
بأصوات  التركى  البرلمان  ورفــض 
تقدم  اســتــجــوابًــا  الــحــاكــم،  التحالف 
حول  الجمهورى«،  »الشعب  حزب  به 
المفقودة  دوالر  مليار  ـــ128  ال مصير 

من رصيد البنك المركزى.

إليزابيث،  بريطانيا  ملكة  ألقت 
ــوداع  ــ ــظــرة ال ــمــاضــى، ن الــســبــت ال
األمير  زوجها  جثمان  على  األخيرة 
فــيــلــيــب، بــعــد أن جــلــســت وحــيــدة 
احتفت  التى  الــجــنــازة  مــراســم  فــى 
بعقوده السبعة فى الخدمة، ومنحت 
وهـــارى  ــام  ــي ول األمــيــريــن  حفيديه 
منذ  علًنا،  مًعا  للحديث  فرصة  أول 
العائلة  ألقت  بالعنصرية  ادعـــاءات 

المالكة فى أتون أزمة عميقة.
الخاصة  البحرية  قبعة  ووضعت 
نعشه،  فــوق  وسيفه  فيليب  باألمير 
البيضاء  الورود  بإكليل من  ُزين  كما 
وضعته الملكة البالغة من العمر 94 

عاما.
إلى  نقل  قــد  فيليب  نعش  ــان  وك
عسكرية  ســـيـــارة  عــلــى  الــكــنــيــســة 
المدفعية.  طلقات  وسط  خضراء، 

وقد شارك عدد محدود فى تشييع 
مكافحة  ــود  ــي ق بــســبــب  الــجــثــمــان 
الملكة  ووقــفــت  كـــورونـــا.  ــروس  فــي
بالسواد  اتشحت  الــتــى  إلــيــزابــيــث 
ــزال نعش  ــ وحـــيـــدة، وهـــى تــتــابــع إن
بكنيسة  الملكى  القبو  فــى  زوجــهــا 
سانت جورج التى يعود تاريخها إلى 

حضرها  مــراســم  فــى   ،1475 عــام 
على  المالكة،  العائلة  أعضاء  كبار 
رأسهم وريث العرش األمير تشارلز.

األمريكيين«،  بـ«عميدة  الملقبة  فــورد  هيستر  توفيت 
 100 حــوالــى  تشمل  كبيرة  عائلة  تــاركــة  عــامــا،   116 عــن 
شبكات  عبر  أسرتها  أعلنت  حسبما  األحفاد،  أحفاد  من 
التواصل االجتماعى. وفى ظل شكوك بشأن تاريخ ميالدها 
بالتحديد )1904 أو 1905(، نالت هيستر فورد لقب عميدة 
األمريكيين رسميا سنة 2019، من مجموعة »غرينتولوجى 
التى تحصى األشخاص فوق سن 110  ريسرتش غــروب«، 
كاروالينا  ــة  والي فــى  األمريكية  السيدة  وولـــدت  ســنــوات. 
القطن  تقطف  كانت  حيث  مزرعة  فى  ونشأت  الجنوبية، 
وتعمل فى الحقول قبل العمل مربية أطفال، وفق قناة »دبليو 

بى تى فى« التلفزيونية المحلية.

إلغاء  من  عاما   40 حوالى  بعد  المولودة  فورد  وعاشت 
حتى  استمرت  التى  العنصرى  الفصل  مراحل  العبودية، 

ستينيات القرن العشرين فى الواليات المتحدة.
التى شهدتها  األولى  الجائحة  ليس  كورونا  وباء  أن  كما 
جائحة  المراهقة  سنوات  خــالل  عاصرت  إنها  إذ  ــورد،  ف

اإلنفلونزا اإلسبانية اعتبارا من 1918.
وتترك السيدة التى يصفها أقرباؤها بأنها »ركن العائلة«، 
ساللة كبيرة وراءها من أكثر من 280 فردا: 12 ولدا و48 
حفيدا وحوالى 100 من أبناء األحفاد وعدد مواز من أحفاد 

األحفاد.
محمد الجزار

والء الكومي




