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عن أم المؤمنين عائشة، رضى الله عنها، أنها سألت النبى صلى 
الله عليه وسلم: "يا رسوَل اللِه، أرأَْيَت إْن عِلْمُت أى ليلٍة ليلةَ القدِر ما 
ى". أقوُل فيها؟ قال: قولى: اللَّهَمّ إَنّك عُفٌوّ كريٌم ُتِحُبّ العْفَو، فاْعُف عِنّ
اِر، َوِفْتَنِة الَقْبرِ َوَعَذاِب  اِر َوَعَذاِب الَنّ اللَُّهَمّ فإِنّى أَُعوذُ بَك ِمن ِفْتَنِة الَنّ
الَقْبرِ، َوِمْن َشرِّ ِفْتَنِة الِغَنى، َوِمْن َشرِّ ِفْتَنِة الَفْقرِ، َوأَُعوذُ بَك ِمن َشرِّ 
َوَنِقّ  َواْلَبَرِد،  لِْج  الَثّ بَماِء  َخَطاَياى  اْغِسْل  اللَُّهَمّ  اِل،  َجّ الَدّ الَمِسيِح  ِفْتَنِة 
َنِس، َوبَاِعْد بَْيِنى  ْوَب األبَْيَض ِمَن الَدّ ْيَت الَثّ َنَقّ َقلِْبى ِمَن الَخَطاَيا، كما 
وبْيَن َخَطاَياى، كما بَاَعْدَت بْيَن الَمْشرِِق َواْلَمْغرِِب، اللَُّهَمّ فإِنّى أَُعوذُ بَك 

ِمَن الكََسِل، َواْلَهَرِم، َواْلَمأَْثِم، َواْلَمْغَرِم."
"اللَّهَمّ إِنّى أعوذُ ِبك من شرِّ ما َعِملُت، ومن شرِّ ما لم أعَمْل".

ْف ُقلُوبََنا علَى َطاَعِتَك". َف الُقلُوِب َصرِّ "اللَُّهَمّ ُمَصرِّ
شرِّ  ومن  بصرى،  شرِّ  ومن  شرِّ سْمعى،  من  بك  أعــوذُ  إَنّــى  "اللهَمّ 

تى". لسانى، ومن شرِّ قلْبى، ومن شرِّ منَيّ
اِر". ْنَيا َحَسَنةً وفى اآلِخَرِة َحَسَنةً، َوِقَنا َعَذاَب الَنّ "اللَُّهَمّ آِتَنا فى الُدّ

َقى، َواْلَعَفاَف َواْلِغَنى". "اللَُّهَمّ إِنّى أَْسأَُلَك الُهَدى َوالُتّ
ِقيَن ِإَماًما". َة أَْعُيٍن َواْجَعلَْنا ِللُْمَتّ "رَبََّنا َهْب َلَنا ِمْن أَْزَواِجَنا َوذُِرَّيّاِتَنا ُقَرّ

ْل ُدَعاِء". َلِة َوِمن ذُِرَّيِّتى رَبََّنا َوَتَقَبّ "رَِبّ اْجَعلِْنى ُمِقيَم الَصّ
"رَبََّنا َل ُتِزغْ ُقلُوبََنا بَْعَد ِإذْ َهَدْيَتَنا َوَهْب َلَنا ِمن َلُّدنَك رَْحَمةً".

أسأَُلك  إِنّى  اللَُّهَمّ  واآلِخــرِة،  نيا  الُدّ فى  العافيةَ  أسأَُلك  إِنّى  "اللَُّهَمّ 
َعْورتى  اْسُتْر  اللَُّهَمّ  ومالى،  وأْهلى  وُدْنياى  ِدينى  فى  والعافيةَ  الَعفَو 
َيَدّى،  -وقال ُعثماُن: َعْوراتى- وآِمْن رَْوعاتى، اللَُّهَمّ اْحَفْظنى من بْيِن 
وِمن َخلْفى، وعن َيمينى، وعن ِشمالى، ومن َفوقى، وأعوذُ بَعَظَمِتَك أْن 

أُْغتاَل من َتْحتى".

األدعية املستحبة
 فى أواخر شهر القرآن 

دار اإلفتاء حتدد قيمة زكاة الفطر بـ15 جنيًها
ــلم- مفتى  ــ ــتـــور شـــوقـــى عـ الـــدكـ د  حــــــَدّ
الجمهورية، رئيس األمانة العامة لدور وهيئات 
اإلفتاء فى العالم- قيمة زكاة الفطر لهذا العام 

بـ15 جنيًها كحٍدّ أدنى عن كل فرد.
قيمة  تقدير  أن  الجمهورية  وأوضح مفتى   
مستوى  عند  لتكون  العام  لهذا  الفطر  زكــاة 
مع  فــرد  كل  أدنــى عن  كحٍدّ  جــاء  جنيًها،   15
أراد،  لمن  المبلغ  هذا  عن  الزيادة  استحباب 
أخذت  المصرية  اإلفتاء  دار  أن  إلــى  مشيًرا 
برأى اإلمام أبى حنيفة فى جواز إخراج زكاة 
الفطر بالقيمة نقوًدا بدًل من الحبوب؛ تيسيًرا 
ومطالبهم،  حاجاتهم  قضاء  فى  الفقراء  على 

والفتوى مستقرة على ذلك.
 وأضاف أن قيمة زكاة الفطر تعادل )2.5( 
كيلو جرام من القمح عن كل فرد، نظًرا ألنه 

غالب قوت أهل مصر.
 وأشار المفتى إلى أنه يجوز شرًعا إخراج 
رمضان،  شهر  فى  يوم  أول  منذ  الفطر  زكــاة 
مفتى  وناشد  الفطر،  عيد  قبيل صلة  وحتى 
فطرهم  زكــاة  تعجيل  المسلمين  الجمهورية 
وتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين خاصة من 
العمالة غير المنتظمة الذين خسروا أعمالهم، 
ــراءات  اإلجـ عــن  الناجمة  التداعيات  نتيجة 
الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، حيث تعيش 
ة -بل اإلنسانية جميًعا- ظروًفا  األمة اإلسلمَيّ
رت بصورة غير مسبوقة سمات  استثنائية غَيّ
الحياة العامة المعتادة فى شهر رمضان بسبب 

هذه اإلجراءات الوقائية.

الدكتور شوقى علم أوضح أن دار اإلفتاء 
فى  حنيفة  أبى  اإلمام  برأى  أخذت  المصرية 
بدًل  نقوًدا  بالقيمة  الفطر  زكاة  إخــراج  جواز 
قضاء  فى  الفقراء  على  تيسيًرا  الحبوب؛  من 
على  مستقرة  والفتوى  ومطالبهم،  حاجاتهم 

ذلك.

مقدار  أن  الحنفية  فقه  فى  المقرر  من   
، أو دقيقه، أو  زكاة الفطر: نصُف صاٍع من بٍُرّ

َسويقه، أو زبيب، أو صاع من تمر أو شعير.
يسع  المدينة  ألهــل  مكيال  هو  والــصــاع:   

أربعة أمداد.
: هو مقدار ملء اليدين المتوسطتين   والُمُدّ

رطلن  الحنفية  عند  وهو  قبضهما،  غير  من 
بالعراقى.

والرطل العراقى عندهم: نصف َمٍنّ.
 والَمُنّ: مائتان وستون درهًما.

المالكية  من  العلماء  جمهور  عليه  والــذى   
بن  الحسن  قــول  وهــو  والحنابلة  والشافعية 

زكاة  أداء  وجــوب  وقــت  أن  الحنفية  من  زيــاد 
بعد غروب شمس  أَدَّاها  ٌق، فمن  الفطر ُمضيَّ
إخراجها  وكان  آثًما  كان  عذر  دون  العيد  يوم 
الحنفية  جمهور  ذهب  بينما  قضاًء،  ه  حقِّ فى 
ٌع؛  ُمَوسَّ الفطر  زكاة  أداء  وجوب  وقت  أن  إلى 
أى  ففى  بوقت،  مقيد  غير  بأدائها  األمر  ألن 
وقت أخرجها كان أداًء ل قضاًء، لكن ُيستحب 

إخراجها قبل الذهاب إلى المصلى.
الفطر ل  أن زكاة  الفقهاء على  اتفق   وقد 
ذمة  فى  وجبت  ألنها  وقتها؛  بخروج  تسقط 
ل  لهم  َديــًنــا  فــصــارت  للمستحقين،  المزكى 

يسقط إل باألداء.
 وأكدت الدار أن الذى تختاره للفتوى وتراه 
أَوَفــَق لمقاصد الشرع وأَرَفــَق بمصالح الخلق 
هو جواز إخراج زكاة الفطر ماًل مطلًقا، وهذا 
هو مذهب الحنفية، وبه العمل والفتوى عندهم 
فى كل زكاة وفى الكفارات، والنذر، والخراج، 
التابعين  أنه مذهب جماعة من  وغيرها، كما 

كما َمرَّ.
أنَّ  الحنفية  فيرى  بالقيمة  إخراجها  وعن   
الواجَب فى صدقة الفطر نصُف صاٍع من بُرٍّ 
أو دقيقه أو سويقه أو زبيب أو صاٍع من تمر 
أو شعير، أما صفته فهو أن وجوب المنصوص 
عليه من حيث إنه مال متقوم على اإلطلق ل 
من حيث إنه عين، فيجوز أن يعطى عن جميع 
أو  فلوًسا،  أو  دنانير،  أو  دراهــم،  القيمة  ذلك 

عروًضا، أو ما شاء.

فضل العشر األواخر 
من رمضان ..» �ن طولو�ن »ا�ب

يعيش المسلمون هذه األيام نفحات 
الــعــشــر األواخــــر مــن شــهــر رمــضــان 
األيام  أفضل  من  هى  والتى  المبارك 
فتتضاعف  وتعالى  سبحانه  الله  عند 
فيها الحسنات وتتنزل فيها الرحمات 
وخصها الله سبحانه وتعالى بمزيد من 

نفحات الخير والمغفرة والرضوان.
ــه، صلى  ــل ــول ال وقـــد ثــبــت أن رسـ
فى  يجتهد  كـــان  ــم،  وســل عليه  الــلــه 
األواخر  العشر  فى  والطاعة  العبادة 
فى  يفعل  كــان  مما  أكثر  رمضان  من 
عائشة  المؤمنين  أم  فعن  ســواهــا، 
قالت  أنــهــا  عنها  تعالى  الــلــه  رضــى 
»كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يجتهد فى العشر األواخر ما ل يجتهد 

فى غيرها«.
كما ورد عنها أنها قالت كان النبى 
صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر 
أهله.  وأيقظ  ليله  وأحيا  مئزره  شد 
وقد كان الصحابة رضوان الله تعالى 
الصالح  والــســلــف  والــتــابــعــون  عنهم 
يجتهدون بالعبادة فى العشر األواخر 
كان  بعضهم  إن  بل  غيرها  من  أكثر 
يتعلق  يخصها دون غيرها حتى فيما 
النظيفة  والملبس  والزينة  بالغسل 
ــدة. يــقــول ابــن جــريــر كانوا  ــجــدي وال
من  ليلة  كــل  يغتسلوا  أن  يستحبون 
النخعى  وكــان  األواخــر  العشر  ليالى 

يغتسل فى العشر كل ليلة.
ــر من  ــ ومـــن فــضــل الــعــشــر األواخـ
التى  ــقــدر  ال ليلة  فيها  أن  رمــضــان 
بأنها خير من  الكريم  القرآن  وصفها 
الله  أنزل  التى  الليلة  ألف شهر وهى 
اللوح  من  واحــدة  جملة  القرآن  فيها 

المحفوظ إلى السماء الدنيا.
يقول العلمة ابن كثير فى تفسير 
َلْيلٍَة  ِفــى  أَنـــــزْلــَنــاُه  ــا  ")ِإنَّـ تعالى  قوله 
فيها  تتنزل  الليلة  هذه  إن  ُمــَبــارََكــٍة(" 
تنزل  يكثر  أى  والـــــروح،  الــمــلئــكــة 
الملئكة فيها لكثرة حركتها والملئكة 
يتنزلون مع تنزل البركة والرحمة كما 

يتنزلون عند تلوة القران.
أبى  عن  الصحيحين  فى  ورد  وقد 
هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى 
صام  »مــن  قــال  أنــه  وسلم  عليه  الله 
ما  له  ُغفر  واحتسابًا  إيماًنا  رمضان 
القدر  ليلة  قام  ومن  ذنبه،  من  تقدم 
إيماًنا واحتسابًا ُغفر له ما تقدم من 

ذنبه«.
أن  على  العلماء  أغلب  أجمع  وقد 
العشر  الوتر من  تأتى فى  القدر  ليلة 
ــر مــن رمــضــان حيث ورد عن  األواخـ
فى  وسلم  عليه  الله  صلى  الــرســول 
حديث عائشة رضى الله عنها أنه قال 
»تحروا ليلة القدر فى الوتر من العشر 

األواخر«.

يعد مسجد "أحمد بن طولون" أحد أكبر 
ــة فــى مــصــر الــتــى تمتاز  ــري الــمــســاجــد األث
مسجد  وأول  الفريد،  المعمارى  بالتصميم 
معلق بُنى فى مصر منذ أكثر من 1000 عام، 
عاصمة  فــى  بــنــاؤه  تــم  مسجد  ثالث  ليكون 

مصر اإلسلمية.
وفى حديث منشور للدكتور نادر عبدالعليم، 
ــار اإلســلمــيــة فــى جامعة عين  أســتــاذ اآلثـ
شمس، حول تاريخ هذا المسجد، أشار إلى 
األمير  من  بأمر  بناؤه  تم  المسجد  هذا  أن 
العباسية  الــدولــة  والــى  طــولــون،  بــن  أحمد 
الطولونية  الدولة  أســس  والــذى  مصر،  فى 
الدولة  استقلله عن  بعد  والشام  فى مصر 
يشّيد  أن  استقلله  بعد  وقــرر  العباسية، 
مسجًدا فى مدينته الجديدة "القطائع"، وهى 
اآلن حى السيدة زينب الذى يقع فى محافظة 

القاهرة.
أن مسجد  الدكتور عبدالعليم  أوضح  كما 
ميلدية،   877 عــام  تشييده  تم  طولون  ابــن 

وتم النتهاء من بنائه عام 879 ميلدية على 
مساحة 6 أفدنة، أى ما يعادل 25,200 ألف 
وبتكلفة  متر مربع، ووصل طوله 138 متًرا، 

وصلت لـ120 ألف دينار.
فى  يستعين  أن  طــولــون  بــن  أحمد  ــرر  وق
المهندسين،  بأمهر  المسجد  هــذا  تشييد 
لذلك وقع اختياره على المهندس سعيد بن 
الذى  القبطى  المهندس  الفرغانى،  كاتب 
كان معروًفا بمهارته فى فن العمارة والبناء، 
لذلك استعان به ابن طولون فى بناء القناطر 
إلى  المياه  توصيل  على  التى عملت  واآلبــار 

مدينة القطائع.
بن  والمهندس سعيد  طولون  ابن  واستقر 
كانت  ربــوة صخرية،  فــوق  أرض  على  كاتب 
تسمى بـ"جبل يشكر" المعروفة اآلن بمنطقة 

"قلعة الكبش."
وقال الدكتور عبدالعليم إن المسجد ينفرد 
بتصميم معمارى فريد فهو أول مسجد معلق 
دائرية  بسللم  مئذنته  وتمتاز  مصر،  فــى 

الشكل بطراز معمارى متميز على ارتفاع 40 
متًرا.

المسجد  أن  عبدالعليم  الدكتور  وأضــاف 
كل  مــن  بالمسجد  تحيط  شــبــاًكــا   128 بــه 
المزخرف  الجص  ألواح  جهاته، ُمصنعة من 
بزخارف هندسية تعود إلى العصر الفاطمى، 
باإلضافة إلى الصحن المربع الذى يتوسط 
التى  المسجد  قبة  فيه  تقع  الذى  المسجد، 
19 مدخًل  يوجد  كما  4 عقود،  على  ترتكز 

للمسجد من جهاته األربع.
تم  المسجد  أن  عبدالعليم  الدكتور  وأكد 
ترميمه أكثر من مرة على مر العصور، بداية 
الملك  لحكم  وصــوًل  المملوكى،  العصر  من 
بترميم  الملك  أمر  حيث   1918 عام  فــاروق 
المسجد بعد ما تعرض له من إهمال على مر 
العصور المختلفة، ثم تولت لجنة حفظ اآلثار 
العربية عملية ترميمه، ثم تبنت وزارة الثقافة 
المسجد  وإصـــلح  ترميم  مهمة  المصرية 

بالكامل منذ عام 2005.

بدأت بعد صلة المغرب األحد الماضى، أولى ليالى العشر 
األواخر من شهر رمضان، وهى الليالى التى قال فيها النبى- 

صلى الله عليه وسلم- إن ليلة القدر فى الليالى الوترية.
العشر  فى  القدر  ليلة  تحرى  الكريم على  النبى  وقد حثنا 
الدعاء  فى  والجتهاد  المبارك،  رمضان  شهر  من  األواخــر 

وطاعة الله بها لما لها من مكانة عظيمة.
وحددت دار اإلفتاء المصرية عدة علمات ليلة القدر وهى:

- أن تشرق الشمس بل شعاع، فقد ورد عن أُبَى بن كعب 
فى ذكر علمة ليلة القدر كما أخبر النبى صلى الله عليه وآله 
ْمُس ِفى َصِبيَحِة َيْوِمَها  وسلم أصحابه أن أََمارََتَها »أَْن َتْطلَُع الشَّ

بَْيَضاَء ل ُشَعاعَ َلَها«.. )رواه مسلم(.
َطــْســٌت« )مسند أحمد(  »َكــأَنَّــَهــا  •وفــى بعض األحــاديــث: 

والمعنى: كأنها طست من نحاٍس أبيض.
•وروى عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: »ِهى 
َطلَْقةٌ بَلَْجةٌ، َل َحارٌَّة َوَل بَاِرَدٌة، َكأَنَّ ِفيَها َقَمًرا َيْفَضُح َكَواِكَبَها، َل 
بةٌ  ى َيْخُرَج َفْجُرَها« )ابن حبان(. َطلَْقة: َطيِّ َيْخُرُج َشْيَطاُنَها َحتَّ

ل َحرَّ فيها ول بَْرد. بَلَْجةٌ: مشرقة.
ِلَع على ليلة القدر َيَرى ُكلَّ َشْيٍء َساِجًدا.  -  وقيل: إن اْلُمطَّ

ى ِفى اْلَمَواِضِع  - وقيل: َيَرى األنوارَ َساِطَعةً فى ُكلِّ َمكَاٍن َحتَّ
اْلُمْظِلَمة.

-  وقيل: َيْسَمُع َسلًما أَْو ِخَطابًا ِمَن الملئكة.
-  وقيل: ِمْن َعلَماِتَها اْسِتَجابَةُ ُدَعاِء َمْن ُوفَِّق َلَها.

استغللها،  على  وسلم،  عليه  الله  صلى  الله  رسول  وحثنا 
وورد عن السيدة عائشة رضى الله عنها قالت: ُقلُْت: َيا رَُسوَل 
اللِه، أَرَأَْيَت أن َواَفْقُت َلْيلَةَ اْلَقْدِر، ِبَم أَْدُعو؟ َقاَل: "ُقوِلى: "اللَُّهَمّ 

ى". ِإَنَّك َعُفٌوّ ُتِحُبّ اْلَعْفَو َفاْعُف َعِنّ

 أول مسجد معلق فى مصر شيده قبطى

ليلة القدر
عــــــــــــــــــــــــــــــــــالمات



الشركة تحقق خسائر من عام 2018 وتسعى الستثمار
 زيادة الطلب على األدوية إلنهاء مسلسل خسائرها

مليون جنيه ديون شركة »ممفيس« لألدوية لشركة اجلمهورية

تقرير رقابى يكشف:
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العالم، وأن ما  أننا نعيش أســوأ فترة فى تاريخ  ال شك فى 
يــجــرى فــى الــهــنــد يـــدق نــاقــوس الــخــطــر للجميع، ويــعــلــن أن 
فيروس كورونا هذا الوباء المجهول أصبح يهدد البشرية كلها 
التى تصيب  المتعددة  الجديدة وأشكاله  من خالل تحوراته 

اإلنسان فى كل مكان. 
لــقــد أصــبــح الــعــالــم فـــى ســبــاق مـــع الـــزمـــن لــمــواجــهــة هــذا 
الــفــيــروس الــلــعــيــن، بــعــدمــا وصـــل عـــدد اإلصـــابـــات فــى الهند 
ا،  يومّيً حالة  ألــف   400 بمعدل  العالم  فى  مستوى  أعلى  إلــى 
رغم  هندى،  مواطن  مليون  الـــ20  تجاوزت  إجمالية  وإصابات 
ا،  ا وبحثّيً ا وصحّيً أن الهند من البلدان المتقدمة تكنولوجّيً
االستهتار  نتيجة  ولــكــن  ــا،  مــحــلــّيً الــلــقــاح  بتصنيع  قــامــت  بــل 
كبيرة  تجمعات  فى  الدينية  باألعياد  واالحتفال  والالمباالة 
بسبب العادات والتقاليد أصيب المواطن الهندى فى مقتل، 

ودخلت الهند فى كارثة ال تعرف كيف تتجاوزها. 
بفيروس  يستخّفون  المستهترون  زال  ما  مصر،  فى  ونحن 
الالمباالة وثقافة عامة لدى  كورونا وهناك حالة غريبة من 
الــنــاس بأنه ال يوجد فــيــروس أصـــاًل، وهــذه هى  الغالبية مــن 
الكارثة الكبرى، رغم كل التحذيرات واإلجــراءات االحترازية 
التى أقرتها الدولة والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، التى 
ُكــتــب عليها الــجــهــاد فــى مــواجــهــة أســـوأ فــيــروس بالعالم فى 
العصر الحديث.. فهى تكافح وتقاوم مع كتيبة وزارة الصحة 
والعاملين فى كل  والفنيين  والتمريض واإلسعاف  واألطباء 

مستشفيات مصر، لحصار هذا المرض اللعين. 
ولكننا نجد على الجانب اآلخر، بعض المواطنين يقومون 
بتزاحم غير عــادى فى الــشــوارع والميادين واألســـواق وداخــل 
المترو واألتوبيسات، وال أحد مهتم  النقل، خصوًصا  وسائل 
حتى أن يرتدى كمامة أو يترك مسافة للتباعد، وكأن فيروس 
كورونا ال وجود له فى مصر.. وهذه هى الطامة الكبرى التى 
فى  والــصــرامــة  بالحسم  عليها  والــقــضــاء  مواجهتها  علينا 

تطبيق القانون. 
المرضى، عندما حدث عطل  ليلة بكى فيها  أنسى فى  وال 
فنى فى تانك األكسجين بمستشفى سرس الليان، كيف كان 
الفزع هو سيد الموقف.. إال أن الوزيرة هالة زايد استطاعت 
مع الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وبناًء 
على تعليمات المحافظ النشط اللواء إبراهيم أبو ليمون، أن 
يواجهوا األزمة قبل حدوث الكارثة.. وينقلوا حاالت مرضى 
كــورونــا خــالل ســاعــات مــعــدودة إلــى المستشفيات الــمــجــاورة 
ــه.. واســتــطــاع الــدكــتــور أســامــة  ــلـ ويــجــنــبــونــا كـــارثـــة ال قـــدر الـ
الشلقانى والدكتور سيد زهران التعامل بحرفية ومهنية فى 

نقل المرضى. 
ومــــن هــــذا الــمــنــبــر، أطـــالـــب الـــدكـــتـــورة هــالــة زايــــد الــتــى ال 
كــافــة إمــكــانــيــات وزارة  تــتــأخــر دوًمــــا عــن تسخير  تــتــوانــى وال 
تانك  بأن يتم تغيير  والمواطنين،  المرضى  الصحة لخدمة 
األكسجين بمستشفى سرس الليان، والذى لم يتم تطويره أو 
تحديثه منذ عام 1997 حتى ال تتكرر هذه المأساة مرة أخرى. 
ليمون  أبو  إبراهيم  واللواء  زايــد  هالة  الدكتورة  أن  وأعتقد 
لــن يــتــوانــيــا لــحــظــة واحــــدة عــن تــوفــيــر اإلمــكــانــيــات الــمــاديــة 
التى تصل إلى مليون ونصف المليون جنيه لتحديث تانك 
األكــســجــيــن الــــذى يعتبر رئـــة ومــصــدر حــيــاة مــرضــى كــورونــا 

والحاالت الحرجة. 
وأطالب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، 
بـــأن تــكــون إدارة األزمــــة فــى الــمــرحــلــة الــقــادمــة عــلــى مستوى 
ويضرب  كله،  العالم  يصيب  الــذى  والوباء  والطوفان  الحدث 
أعـــتـــى الــنــظــم الــصــحــيــة، وأن يــتــم فــــرض حــظــر كــلــى خــالل 
األسبوعين القادمين؛ حتى نطمئن على سالمة المواطنين، 
ونحافظ على حياتهم، وأن تكون هناك قرارات فورية وحازمة 
لمنع التجمعات فى هذه الفترة، خصوًصا األفراح فى األعياد، 
هذا  ألن  العامة،  األمــاكــن  فى  بالعيد  واالحتفاالت  والمآتم، 

المرض ال يفرق بين هذا وذاك. 
ارحموا من فى األرض يرحمكم من فى السماء. 

الموجة القاتلة.. 
الهند تدق ناقوس الخطر

التقديرية  كشف تقرير عن مشروع الموازنة 
عن العام المالى 2022/2021 لشركة ممفيس 
لألدوية والصناعات الكيماوية– حصلت النهار 
على نسخة منه– أن الشركة استهدفت الحصول 
على قرض طويل األجل من أحد البنوك العاملة 
)دون أن تحدد الشركة اسمه( بمعدل فائدة نحو 
المستحقة  المديونية  سداد  لتمويل  وذلك   %8
جنيه  مليون   354 والبالغة  الجمهورية  لشركة 
وذلك دون وجود أى إجراءات رسمية وقد ترتب 
على ذلك تحمل الشركة نحو 266 مليون جنيه 
فوائد مدينة على القرض المذكور وتفادى تحمل 
غرامة عدم سداد المديونية المستحقة لشركة 
الجمهورية والمقدرة بنحو 42 مليون جنيه مما 
ساهم فى زيادة صافى الربح المستهدف بنحو 
15 مليون جنيه وقد اعترفت الشركة فى ردها 
األولية  الدراسة  إعداد  عند  بأنه  التقرير  على 
لإلطار العام لمشروع الموازنة التقديرية للعام 

لم   2022/2021 المالى 
الحصول  فــرض  ــدرج  ت
على قرض طويل األجل 
ــداد  ضــمــن فــــروض إعــ
نتيجة  وكــانــت  الــمــوازنــة 
صافى  تحقيق  الــدراســة 
ربح 35 مليون جنيه الحًقا 
وباقتراب االتفاق المبدئى 
مرحلتها  على  البنك  مــع 
النهائية له بعد المفاضات 
والتى  بــالــقــرض  الــخــاصــة 
ــمـــت بـــقـــيـــادة الـــشـــركـــة  تـ
وبعد  ــة،  ــألدويـ لـ الــقــابــضــة 

طلبات  ــافــة  ك اســتــفــيــاء 
قوة  من  وتــأكــده  البنك 
للشركة  المالى  الموقف 
النقدية  تدفقاتها  وقدرة 
ــل أقـــســـاط  ــحــم عـــلـــى ت
هــذا  ادراج  ــم  ت ــقــرض  ال
الـــقـــرض ضــمــن قـــروض 

إعداد الموازنة. 
خسائر 

الخاص  التقرير  كشف 
عن  التقديرية  بــالــمــوازنــة 
 2022/2021 المالى  العام 
ــة  لــألدوي ممفيس  لــشــركــة 
أن  الكيماوية  والصناعات 
تحقيق  أظــهــرت  ــة  ــمــوازن ال

عدد 73 مستحضًرا خسائر متوقعة بلغت نحو 
 20816 نحو  فى  تتمثل  جنيه  مليون   38064
وعطاءات  ســوق  مبيعات  خسائر  جنيه  مليون 
مبيعات  خسائر  جنيه  مليون   10564 ونــحــو 
مليون   6684 ونــحــو  بيطيرية  مستحضرات 
جنيه خسائر مبيعات التصدير، هذا وقد بلغت 
مبيعات األصناف الخاسرة نحو 248601 مليون 
المبيعات  من  جنيه  مليون   418 بنسبة  جنيه 
الشركة  وردت  الموازنة.  بمشروع  المستهدفة 
بأنه يتم وضع التشكيلة اإلنتاجية والبيعية بما 
يحافظ على تواجد األصناف بالسوق بالتوازى 

مع استهداف تحقيق ربح مناسب.
تحريك  الشركة  تستهدف  أخــرى  جهة  ومن 
لنظومة  وفًقا  الخاسرة  المستحضرات  اسعار 

مدروسة ومتابعة من جانب إدارة الشركة حيث 
البيعية  الفرص  ذات  لألصناف  األولوية  تعطى 
أو  بحثية  مشاكل  بها  ليس  والــتــى  المرتفعة 
انتاجية وهو ما تم فى عدد من المستحضرات 
فى العام المالى الحالى وتحولت من خسارة إلى 
ربح وذلك فى حدود ما تسمح به لجان التسعير 

بهيئة الدواء. 
التقرير  رصــدهــا  ــتــى  ال الــمــاحــظــات  مــن 
ــعــام المالى  ــة الــتــقــديــريــة عــن ال ــمــوازن عــن ال
لـــألدويـــة  مــمــفــيــس  ــة  ــشــرك ل  2022/2021
والصناعات الكيماوية انخفاض نسبة االستغال 
المستهدفة من الطاقة اإلنتاجية المتاحة لبعض 
األقسام اإلنتاجية حيث تراوحت من 905% إلى 
215% وأرجعت الشركة فى ردها هذا األمر إلى 
انخفاض نسب االستغال من الطاقات المتاحة 
القيام  احتمال  إلــى  اإلنتاجية  األقسام  لبعض 
اإلنتاجية  المناطق  بعض  فى  التطوير  بأعمال 
الستغال  تسعى  ســوف  إنها  الشركة  وقــالــت 

التشغيل الــطــاقــات غير  خــال  مــن  المستغلة 
إنتاج  على  يؤثر  ال  بما  للغير 

اصناف الشركة.
قائمة  تــتــضــمــن  لـــم  كــمــا 
بمشروع  التقديرية  الدخل 
الــمــوازنــة ضــريــبــة الــدخــل 
الشركة  أن  إلـــى  ــاًدا  ــن اســت
تــحــقــق خــســائــر مــنــذ عــام 
أن  الــشــركــة  وردت   2018
للمادة  استناًدا  يأتى  ذلك 
الضرائب  قــانــون  مــن   26
لسنة   91 رقــم  المصرى 

 .2005
ــر أن  ــذكـ ــالـ جـــديـــر بـ
ــيــس هــى  شـــركـــة مــمــف
مصرية  مساهمة  شــركــة 
القابضة  الــشــركــة  تمتلك 
لألدوية 60% من رأس المال 
العامل والباقى 40% موزعة 
من  لــعــدد  مملوكة  كأسهم 
منها  ــزء  وجــ الــمــســاهــمــيــن 
ــاد الــعــمــال  ــوك التـــحـ مــمــل
لديها  والشركة  بالشركة. 
ــاث بــــــراءات اخـــتـــراع  ــ ث
تنتجها  خاصات  لثاث 
الخللين  وهـــى  الــشــركــة 
واألمـــوديـــن واألمــيــديــن، 
فـــضـــًا عــــن بــــــراءات 
لمستحضرات  ــراع  ــتـ اخـ
والصدفية  البهاق  مرضى  لعاج  الصنع  تامة 

والمسالك البولية.
الدقيقة  للرقابة  الشركة  منتجات  وتخضع 
العالمية  والنظم  المعايرة  األجهزة  أحدث  على 
وتهتم بجودة اإلنتاج والرقابة عليه أثناء مراحل 
الشركة تساهم فى  أن  المختلفة، كما  التشغيل 
المشروع القومى لعاج أمراض الكبد )فيروس 
البيجفيرون  مستحضر  تعبئة  طريق  عن  سى( 
لإلنترفيرون  األصلى  للمنتج  الرئيسى  البديل 

طويل المفعول.
السوق  حاجة  استغال  إلى  الشركة  وتسعى 
محاولة  فى  كورونا  وبــاء  ظل  فى  اآلن  لألدوية 
لانتقال من الخسائر إلى المكاسب فهل تنجح 
التقارير  عنه  تجيب  ســؤال  ذلــك؟  تحقيق  فى 

خال السنوات المقبلة. 

عزاء واجب

يتقدم
الكاتب الصحفى

أسامـــة شــرشــر
رئيس تحرير جريدة النهار

بخالص التعازى
للدكتور مجدى حجاج
والمهندس ياسر حجاج

واألستاذ أحمد عصام حجاج
واألستاذ يوسف عصام حجاج

والمهندس عمرو عاطف حجاج
واللواء مجدى شرشر

والدكتور مدحت شرشر
واألستاذ حاتم زينر

والدكتور عاصم الجندى
واألستاذ عصام حامد أبو الحسن

واألستاذ أحمد محمد اآللة
والدكتور طارق شرشر

واألستاذ محمد العيسوى
واألستاذ شريف عجور

وأسرة المرحوم
محمد أحمد شرشر

فى وفاة

فقيد الوطــن
المرحوم

اللواء عصام عبدالوهاب حجاج
الذى كان أحد قيادات ومسئولى

جهاز أمن الدولة
والذى خدم فيه مصر على مدار

أكثر من 30 عامًا
فى أصعب فترة مرت بها البالد

وخرج نظيفًا ومات شريفًا
للفقيد الرحمة

وألسرته وتالميذه ومحبيه
خالص العزاء
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سلط مسلسل االختيار2 الضوء على فروع 
تنظيم القاعدة فى مصر فى حلقاته الحالية 
عشماوى  هــشــام  اإلرهــابــى  تنظيم  وخــاصــة 
المعروف باسم المرابطون والذى نفذ عملية 
العام  النائب  المستشار هشام بركات  اغتيال 
البعض  جعل  الــذى  األمــر  السابق،  المصرى 
هذا  مثل  يعود  أن  الممكن  من  هل  يتساءل 

التنظيم التابع للقاعدة مرة أخرى؟.
فى  الباحث  كشف  السؤال،  هذا  على  ردا 
أن  فــاروق،  عمرو  اإلرهابية  الحركات  شئون 
على  السيطرة  من  يتمكن  لم  القاعدة  تنظيم 
المصرى،  العمق  فى  سياسية  جغرافية  أية 
وجود  رغم  الماضى،  القرن  تسعينيات  منذ 
بن  ألسامة  موالية  وتنظيمية  فكرية  روافــد 
الدن وأيمن الظواهرى داخل مصر، من خالل 
اللذين  اإلسالمية  والجماعة  الجهاد  تنظيم 
من  أو  مستوى،  مــن  أكثر  على  بهما  ارتــبــط 
خالل جماعة "التوحيد والجهاد" التى تكونت 

فى الداخل السيناوى.
حاول  القاعدة  تنظيم  أن  فــاروق  وأضــاف 
عقب أحداث يناير 2011، خلق ظهير شعبى 
يمنحه الدعم اللوجيستى، أو دوائر مجتمعية 
مع  القاعدى،  للمكون  الفكرية  الصيغة  تتبنى 
تمركز  إيجاد  فى  الفوضى  استثمار  محاولة 
مثلما  التمدد،  على  القدرة  يمنحه  جغرافى 
فعل فى مناطق أخرى داخل المنطقة العربية 
الهيمنة  خــالل  من  اإلفريقى،  العمق  فى  أو 
على مختلف الحركات األصولية داخل مصر، 
مثلما  فشل  لكنه  والــســالح،  بالمال  ودعمها 
بسبب  مبارك،  الرئيس  مرحلة  خــالل  فشل 
قوة األجهزة األمنية التى كانت مسيطرة على 

المشهد على أرض الواقع .
وأشار فاروق إلى أن تنظيم القاعدة، رغم 
القيادة  على  المسيطرة  القيادات  غالبية  أن 
ولديها  المصرية،  الجنسية  تحمل  المركزية 
وتحويل  الــجــهــاديــة،  الــحــالــة  تمصر  طــمــوح 
لكنه  القاعدة،  لتنظيم  تابع  لمرتكز  القاهرة 
الداخل  فــى  تــواجــد  أى  تحقيق  يستطع  لــم 
المصرى، نظرا لعدم رخاوة الدولة المصرية 
على المستوى األمنى وتطوير البنية الهيكلية 
ــة مـــن أجـــل الــتــعــامــل مع  ــي لــأجــهــزة األمــن
وتأسيس  المسلحة،  األصولية  التنظيمات 
لجان خاصة لتجفيف منابع التمويل والسالح، 
ومتابعة  الشبابية،  القطاعات  استمالة  ومنع 
الدوائر التى تميل لأيدلوجية الفكرية لتنظيم 
القاعدية  العناصر  تتبع  عن  القاعدة، فضاًل 
الهاربة فى للخارج، سواء فى الدول العربية أو 
األوروبية، ما كان بمثابة حائل حقيقى لتقليل 

نفوذ تنظيم القاعدة وإفشال مساعيه فى 
تكوين بؤرة أو مرتكزات جغرافية أو 

فكرية.

منذ  القاعدة  تنظيم  أن  فـــاروق  وأوضـــح 
روافد  خلق  حاول  الماضى  القرن  تسعينات 
فكرية تابعة للمنهجية القاعدية فى القاهرة، 
عن طريق استثمار الحالة السلفية القاهرية، 
داعما ألهدافه  فكرى  امتداد  بمثابة  وجعلها 
أو  الحركية،  المدرسة  السيما  التنظيمية، 
تورطت  التى  القاهرة"،  بـ"مدرسة  المعروفة 
إعالمًيا  عــرف  إرهــابــى  مخطط  تنفيذ  فــى 
تعتبر  التى  "الــوعــد"،  تنظيم  بقضية  حينها 
التيارات الجهادية  النقطة األولى للدمج بين 
 2001 عام  القاهرة  فى  السلفية  والتيارات 

تقريبا.
بعد مقتل  القاعدة  تنظيم  أن  أكد فاروق   
التنظيمية  قوته  تراجعت  الدن  بــن  اســامــة 
القيادة  ضعف  ظل  فى  خاصة  والتمددية، 
انشغلت  التى  الفروع  قيادات  وقوة  المركزية 
لمناطق  المحلية  الداخلية  القضايا  بمواجهة 
ارتــكــازاتــهــا وســـارت تــجــاه "مــواجــهــة العدو 
االستراتيجية  بــذلــك  مــخــالــفــة  ــب"،  ــري ــق ال
التنظيمية  البنية  التى قامت عليها  الرئيسية 
للمكون القاعدى، والمعروفة بـ"مواجهة العدو 
المصالح  استهداف  حول  وتتمحور  البعيد"، 

األمريكية والغربية.
يعانى  الــقــاعــدة  تنظيم  إن  ــاروق  فـ وقـــال 
بشدة من سياسة تجفيف منابع االستقطاب 
ــاء جـــديـــدة لــقــواعــده  ــ ــخ دم والــتــجــنــيــد وضـ
من  كبير  عــدد  مقتل  ظــل  فــى  التنظيمية، 
عدم  عن  فضال  والمؤثرة،  الفاعلة  قياداته 
جديدة  آلــيــات  واعــتــمــاد  خلق  على  قــدرتــه 
لمغازلة القطاعات الشبابية، وفشل منظومته 
استراتيجية  طرح  فى  والتنظيمية  اإلعالمية 
والمتغيرات  األوضـــاع  مــع  التعامل  يمكنها 
العربية،  المنطقة  شهدتها  التى  السياسية 
والساحة الدولية، ودخوله فى صرع حميم مع 
تنظيم داعش على المستوى الصراع الفكرى 

والتنظيمى والقتالى.
ونوه فاروق إلى أن محاوالت إعادة إحياء 
كيانات  خريطة  وتشكيل  الــقــاعــدة،  تنظيم 
بالغ  أمــر  الفكرية،  منهجيته  تحمل  جديدة 
الذى  والتراجع  التدهور  ظل  فى  الصعوبة 
المركزية  وقــيــاداتــه  التنظيم  فــروع  تشهده 
ظل  فى  الــعــدل"،  "سيف  حاليا  يمثلها  التى 
وفاته،  حول  األنباء  بعد  الملحوظ  االختفاء 
ما يجعل تواجده فى الداخل المصرى بمثابة 
حالة شكلية وغير فاعلة، بسبب التضييقات 
الجانب  عــلــى  الــســيــطــرة  وإحـــكـــام  األمــنــيــة 

الشرقى والجانب الغربى.

حملة  اإللكترونية  اإلخوانية  اللجان  نشرت 
الخلية  فى  عليهم  قبض  الذين  بعض  عن  دفــاع 
بالتزامن  مصر  أجناد  باسم  المعروفة  اإلرهابية 
مع عرض جرائمهم ضمن سلسلة حلقات مسلسل 

االختيار 2.
بالعمليات  قائمة  النهار  جريدة  تنشر  ولهذا 
اإلرهابية  الخلية  تلك  نفذتها  التى  اإلرهــابــيــة 
وتصفية  تفكيكها  فــى  الــنــجــاح  قبل  المسلحة 

قياداتها وعلى رأسهم اإلرهابى همام عطية. 
نفذتها  التى  اإلرهابية  العمليات  ــى  أول من   
عبود"  بـ"كمين  الشرطة  قوات  استهداف  الخلية 
ضباط   5 إصــابــة  عــن  أسفر  مما  ناسفة  بعبوة 
استهداف  ثم   2013/11/20 فى  وأفــراد شرطة 
ناسفة  بعبوة  الــســواح"  بـ"كمين  الشرطة  قــوات 
مما أسفر عن إصابة ضابط وفردى شرطة فى 
سيارة  استهداف  بجانب  هــذا   2013/11/25
ناسفة،  بعبوة  األزهر  جامعة  من  بالقرب  شرطة 
حافلة  فى  النفجارها  العبوة  عمل  تأخر  وأدى 
نقل عام، مما أسفر عن إصابة 5 مواطنين فى 

.2013/12/26
الجماعة  هــذه  قامت  بــل  فحسب  هــذا  ليس 
قوات  باستهداف  أيضا  اإلخوان  لجماعة  التابعة 
الشرطة بقسم مرور محور26 يوليو بعبوة ناسفة 

دون وقوع إصابات فى 2014/1/7 

بعبوة  "الطالبية"  شرطة  قسم  استهداف  وتم 
 2014/1/24 فــى  إصــابــات  وقـــوع  دون  ناسفة 
وفى نفس اليوم تم أيضا استهداف قوات األمن 
بعبوة  البحوث  أنفاق  مترو  أمام محطة  المركزى 
ناسفة، مما أسفر عن استشهاد مجندين وإصابة 

12 ضابط ومجند.
عام  فــى  جــدا  اإلرهــابــيــة  الجماعة  نشطت   
اإلرهابية  العمليات  من  العديد  ونفذت   2015

من  واألبرياء  الشرطة  رجال  أرواح  أزهقت  التى 
المواطنين مثل استهداف قوات الشرطة المكلفة 
ناسفة  بعبوة  شمس  عين  شرطة  قسم  بتأمين 
باألمن  الشرطة  نقيب  استشهاد  عن  أسفر  مما 
أفــراد   7 وإصــابــة  شميس،  مصطفى  المركزى 
شرطة آخرين فى 2015/2/13 وكذلك استهداف 
التمركز األمنى المكلف بتأمين البوابة الرئيسية 
لـ"مكتب النائب العام" بعبوة ناسفة مموهة تتخذ 

نفس شكل الجزء العلوى لسور المبنى مما أسفر 
عن استشهاد 2 من المواطنين وإصابة 7 ضباط 

وأفراد شرطة فى 2015/3/2.
 وقــامــوا أيــضــا بــاســتــهــداف قـــوات الشرطة 
بعبوة  الهرم  مستشفى  محيط  بتأمين  المكلفة 
فى ضبط  نجحت  الشرطة  قــوات  أن  إال  ناسفة 
هذا   2015/3/9 فــى  مفعولها  وابــطــال  العبوة 
بجانب استهداف القوات المكلفة بتأمين محيط 
شكل  على  مموهة  ناسفة  بعبوة  ــوزراء  ال مجلس 
قالب طوب أسمنتى إال أن األمن نجح فى ضبط 
منفذى  أحــد  على  األهــالــى  قبض  عقب  العبوة 
عملياتهم  مــن   .2015  /3/  11 فــى  العملية 
اإلرهابية أيضا استهداف قوات الشرطة المكلفة 
بتأمين مقر "سفارة الكونغو" بإطالق النيران عليها 
لقتلهم واالستيالء على األسلحة الخاصة بهم مما 
وأُلقى  آخر،  وإصابة  مجند  اسشتهاد  عن  أسفر 
القبض على اثنين من مرتكبى الحادث بواسطة 
إلى  باإلضافة  هــذا   2015/3/25 فى  األهــالــى، 
القاهرة  جامعة  محيط  تأمين  قــوات  استهداف 
ضباط   5 إصــابــة  عــن  أسفر  مما  ناسفة  بعبوة 
 ،2015/3/28 فى  أمن خاص  أفــراد  و4  شرطة 
استهداف  تصفيتهم  قبل  عملياتهم  آخر  وكانت 
نقطة مرور أعلى كوبرى 15 مايو، مما أسفر عن 

استشهاد أمين شرطة فى 2015/4/5.

عن  ــواب،  ــن ال مجلس  عضو  مــحــروس،  مــرثــا  النائبة  قــالــت 
تنسيقية شباب األحزاب والسياسيين، إن ما تم نشره من قبل 
المركز اإلعالمى لمجلس الوزراء، وتسليط الضوء على استمرار 
وتقنين  توفيق  فى  الكنائس  أوضــاع  لتقنين  الرئيسية  اللجنة 
أوضاع الكنائس المصرية، يعكس أن الدولة المصرية تعمل على 

ترسيخ قيم المواطنة.
ولفتت "محروس" إلى أن ما يتم إنجازه فى هذا الملف يعد 
أبلغ رد على المشككين فى وحدة مصر الوطنية إلحداث تفرقة 
بين جموع الشعب، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تسعى دائما 

لتحقيق مبدأ العدل والمساواة.
وأوضحت أن القيادة السياسية قامت بتشكيل لجنة فى عام 
مصر،  فى  الكنائس  أوضــاع  تقنين  ملف  إدارة  أجل  من   2017
الطائفة  الممثلين عن  وبعض  الــوزراء  بمشاركة عدد من  وذلك 
الشروط  توافر  من  والتأكد  التقنين،  طلبات  لتلقى  المعنية، 

وضمان نسبة األمان لها.
احترام الدولة المصرية عقائد مواطنيها

الكنائس هذه  البرلمان، على زيادة اعداد  فيما أكدت عضو 
هذا  تقسيم  وتم  كنيسة،   1882 تقنين  تم  أنه  موضحة  الفترة، 
العدد فى العديد من محافظات الجمهورية، كما ان هذه االرقام 
واحترام  الملف،  هذا  يشهده  الــذى  الكبير  الحراك  إلى  تشير 
الدولة المصرية عقائد مواطنيها، األمر الذى ينجم عنه نتائج 

إيجابية عديدة اهمها تعزيز وتقوية االنتماء.

هل تعود فلول القاعدة إلى مصر مرة أخرى؟
الئحة جرائم تنظيم أجناد مصر الذى تدافع عنه جلان اإلخوان اإللكترونية

النائبة مرثا محروس: اهتمام كبير 
يشهده ملف تقنني أوضاع الكنائس

٥ / ٥ / ٢٠٢١العدد: ٦٩٨

سلط  أن  بعد  اإلرهابية  شركس  عــرب  خلية  اســم  بــرز 
وتعد  عليها،  الضوء   2 االختيار  مسلسل  على  القائمون 
اإلرهابية  الخاليا  أخطر  من  واحــدة  شركس  عــرب  خلية 
التى تكونت فى مصر عقب فض اعتصامى رابعة العدوية 

والنهضة فى 14 أغسطس 2013.
القليوبية،  محافظة  فــى  شــركــس  عــرب  منطقة  تقع 
لتجهيز  مسرحا  المقدس  بيت  أنــصــار  تنظيم  واتخذها 
سيارات مفخخة لتنفيذ عمليات إرهابية ضد رجال الشرطة 
المنطقة  مداهمة  من  األمنية  األجهزة  وتمكنت  والجيش، 
بعد معركة تبادل فيها الطرفان إطالق النيران، قبض على 
آخرين،  أشخاص   6 وقتل  الخلية  عناصر  من  أشخاص   8

واستشهد اثنان من ضباط سالح المهندسين بالجيش .
اتهامات

 9 فيها  المتهم  شــركــس  عـــرب  خلية  قضية  وحــمــلــت 
أشخاص، أحدهم هارب وهو محمد على حسانين الغربى، 

رقم 43 لسنة 2014 – جنايات عسكرية شمال القاهرة.
 ووجهت النيابة العسكرية للمتهمين فيها تنفيذ عمليات 
من  جنودا  تقل  حافلة  على  مسلح  هجوم  منها:  إرهابية، 
أسفر  حيث  القاهرة،  فى  األميرية  بمنطقة  الجيش  قوات 
الهجوم عن استشهاد مساعد بالقوات المسلحة فى مارس 
2014، باإلضافة إلى استهداف 6 جنود فى كمين الشرطة 
واستهداف   ،2014 مارس  فى  مسطرد  بمنطقة  العسكرية 
كامل  أحمد  ماجد  والعقيد  إبراهيم  أحمد  ماجد  العميد 
إبطال  محاولتهما  أثناء  الجيش  فى  المهندسين  من سالح 

مفرقعات قام بزرعها المتهمون قبل القبض عليهم.
إعدام

فى  وانتهت  مايو  فــى  ــدأت  ب جلسات،  ســت  مــدار  على 
شهر  فــى  العسكرية  المحكمة  قضت   ،2014 أغسطس 
أغسطس 2014 بإحالة أوراق 6 أشخاص من أعضاء خلية 
عرب شركس للمفتى بعد أن حكمت باإلعدام عليهم، وقررت 
المحكمة العسكرية، إحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة مفتى 
إعدامهم،  حكم  فى  الشرعى  رأيــه  الستطالع  الجمهورية 
وأبدى المفتى رأيه بالموافقة فى 21 أكتوبر 2014، وقضت 

المؤبد  والسجن  متهمين،   7 بإعدام  العسكرية  المحكمة 
الثنين، لينفذ حكم اإلعدام بحق 6 منهم.

 ونفذ قطاع مصلحة السجون حكم اإلعدام بحق 6 من 
مايو  األحد 17  الخلية صباح  عليهم من عناصر  المحكوم 
2015، وهم: محمد بكرى محمد هارون، وهانى مصطفى 
أمين عامر، ومحمد على عفيفى، وعبد الرحمن سيد رزق، 

وخالد فرج محمد، وإسالم سيد أحمد إبراهيم.
خاليا

بـــ جماعة  اإلرهــابــيــة  اســم خلية عــرب شركس  ارتــبــط 

التنظيم  الــمــقــدس،  بيت  أنــصــار 
وكشف  سيناء،  فى  ينشط  الــذى  المسلح 

عن ذلك البيان الصادر من التنظيم بعد 3 أيام فقط 
أنصار  تنظيم  نعى  الخلية، حيث  عناصر  على  القبض  من 
بيت المقدس القتلى 6 الذين لقوا مصرعهم خالل مهاجمة 

الخلية.
من جانبه، أوضح الباحث فى شئون الجماعات اإلرهابية 
"أحمد سلطان"، أنه ال يصح أن نذكر خلية عرب شركس دون 
أن نذكر اإلرهابى "أبو عبيدة الطوخى"، الذى كان المسئول 
األول عن هذه الخلية، وجميع الخاليا المتواجدة فى منطقة 
التى  اإلرهابية  األعمال  من  العديد  عن  والمسئول  الدلتا، 

ــالد؛  ــب تــمــت فـــى ال
أمن  مديرية  تفجير  مثل 
فــى محاولة  والــمــشــاركــة  الــقــاهــرة؛ 

اغتيال وزير الداخلية األسبق اللواء محمد إبراهيم.
أبو عبيدة الطوخى

أعقبه  الطوخى  عبيدة  أبــو  سقوط  إن  "سلطان"  وقــال 
كما ظهر فى مسلسل  وليس  مباشرة عملية عرب شركس 
أبو  مقتل  قبل  بأن عملية عرب شركس جاءت   2 االختيار 

عبيدة الطوخى.
وأكد سلطان أن عملية القبض على أبو عبيدة الطوخى 
كانت مهمة جــدا ألجــهــزة األمـــن، ولــذلــك تــم وضــع خطة 

محكمة للقبض عليه، وجاءت عن طريق القبض على أحد 
األشخاص الذين يقومون بتمويل العمليات اإلرهابية، وجمع 
األموال بحجة إرسالها للعمل الخيرى والجمعيات الخيرية، 
ولكن فى الحقيقة كانت هذه األموال تجمع وتذهب مباشرة 

إلى أبو عبيدة الطوخى للقيام باألعمال اإلرهابية.
وتابع: عند القبض على الممول من قبل قوات األمن 
تم وضع خطة الستدراج أبو عبيدة الطوخى بعد سماح 
عبيدة  أبو  مع  بالتواصل  الشخص  لهذا  األمن  قوات 
للقائه وإعطائه األموال التى جمعها، وكان التواصل 
االتفاق  وتم  "التيليجرام"،  تطبيق  طريق  عن  يتم 
بـ  ــل  األم حديقة  هــو  اللقاء  ومــكــان  ميعاد  على 

منطقة عين شمس.
األمن  قوات  كانت  اللقاء  إتمام  عند  وأكمل: 
منتظرة  الحديقة  أنــحــاء  جميع  فــى  منتشرة 
اللحظة المناسبة للقبض على أبو عبيدة، وعند 
استشعار أبو عبيدة وجود كمين للقبض عليه 
على  ولكن  يحمله،  كــان  الــذى  سالحه  أشهر 
عليه  النار  القناصة  ضباط  أحد  أطلق  الفور 
الطوخى  عبيدة  أبــو  بعدها  ومــات  فأصابته، 

متأثرا بإصابته.
مخطط الثأر 

ــى شــئــون الــجــمــاعــات  وأضــــاف الــبــاحــث ف
خلية  كانت  عبيدة  أبو  مقتل  بعد  أنه  اإلرهابية 
عرب شركس، وهى الخلية المركزية ألبو عبيدة، 
تجهز لعملية ضخمة انتقاًما لـ موته، ولكن قامت 
الوقت  فى  الخلية  هذه  مقر  بمداهمة  األمن  قوات 
النارية  لأعيرة  كثيف  إطالق  هناك  وكان  المناسب 
وظل االشتباك مستمرا لعدة ساعات طويلة مع هؤالء 
من  األمــن  قــوات  تمكنت  النهاية  فى  ولكن  اإلرهابيين، 
السيطرة على هذه الخلية وقتل عدد من اإلرهابيين وقبض 

على اآلخرين.
 وتابع: عند دخول قوات األمن للمكان الذى كانت تحتمى 
به هذه الخلية، وجدوا لوحة كبيرة كان مكتوبًا عليها "الثأر 
خطًطا  األمن  قوات  ووجــدت  الطوخى"،  عبيدة  أبو  لمقتل 
لعمليات كبيرة من اغتياالت واستهداف لمقرات كبيرة تابعة 

للشرطة، كانت الخلية تخطط للقيام بها.
وأكمل: بعد القضاء على خلية عرب شركس اإلرهابية، 
وقتل المجموعات الفاعلة داخل هذه الخلية لم يتبق سوى 
بعض العناصر الصغيرة، هذه العناصر هربت إلى السودان 
وسيناء وتوفقت عن القيام بأى عمل إرهابى لفترة طويلة، 
مع  بالتواصل  وقامت   2016 عام  نهاية  فى  عــادت  ولكنها 

مجموعات من تنظيم داعش.
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استخدام اإلرهابيني 
تطبيق تليجرام

أبو عبيدة الطوخى 
كلمة السر فى سقوط 
خلية عرب شركس

العام  للنقل  العامة  النقابة  أمين صندوق  جمعة،  سيد  طالب 
لجنوب  المركزية  بـــاإلدارة  للعاملين  النقابية  اللجنة  وأمــيــن 
القاهرة، رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى، 
بتشكيل لجنة فنية من أساتذة جامعتى القاهرة وعين شمس، 
للوقوف على مشكالت قطاع هيئة النقل العام ووضع الحلول 
لمواجهتها بهدف تحسين أوضاعها وتقديم أفضل خدمة 
للمواطنين وتنمية مواردها، وبالتالى سينعكس ذلك على 
مصالح العاملين بهيئة النقل العام والبالغ عددهم ما 

يقرب من 30 ألف عامل.
إنه  صحفية،  تصريحات  فى  جمعة،  وقــال 
يكرر  العمال  بعيد  االحــتــفــاالت  بمناسبة 
ومنها  الهيئة  مشكالت  ــرز  ألب رصــده 
ــرورة مــواجــهــة أزمـــة تــدهــور  ضــ
ألســطــول  الفنية  الــحــالــة 
الـــهـــيـــئـــة وعــــدم 

وتدنى  اإلصالح،  لعمليات  الالزمة  والخامات  الغيار  قطع  توافر 
بعض  أرواح  نفقد  بسببه  والــذى  بالهيئة  الطبى  القطاع  حالة 
توفير  وعدم  اآلخر،  للبعض  الصحية  الحالة  وتدهور  الزمالء 
سوء  بسبب  الحوافز  نظام  تدنى  وكذلك  الــالزمــة،  األدويــة 
التشغيل، وتوقف الصرف منذ عام 2015، وبيع وتنازل الهيئة 

عن بعض الخطوط لصالح شركات النقل الجماعى وعدم 
للعمل  األمثل  التوظيف  السيارات  توظيف  على  القدرة 

على الخطوط وتداخل كثير منها على بعضها البعض، 
الجزاءات من  وتوقيع  المهن  تغيير  وايضا مشكلة 

نقل تعسفى وخصم من األجر وخالفه.
فى  تأتى  مطالبه  أن  إلى  جمعة  وأشــار 

ــحــرص عــلــى الــنــهــوض بهذا  إطـــار ال
يعود  كــى  االستراتيجى  القطاع 

بالنفع على الجميع.

فى عيد العمال

 أمني صندوق هيئة النقل العام يطالب 
بتشكيل جلنة لتحسن أوضاعها

هشام سلطان

أحمد الجدي



شروط تعامل املحليات 
مع املهندسني فى االشتراطات 

البنائية اجلديدة

صحة البحر األحمر تواصل تطعيم العاملني بالسياحة بلقاح كورونا

عشوائية التكاتك تثير غضب أهالى أسيوط

إلغاء تكليف مدير 
مدرسة بسبب فيسبوك
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دينا خالد

صالح عبدالله 

بدأت الحكومة فى التطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص 
مركزا  بـــ27  الجديدة  والتخطيطية  البنائية  واالشــتــراطــات 

ومدينة بالمحافظات والتى تم اختيارها. 
وأعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، عن بدء 

التطبيق التجريبى للمنظومة.
الشروع  فى  المواطن  رغبة  حال  فى  أنه  وأوضــح شعراوى 
بالبناء على المهندس المشرف التقدم للمركز التكنولوجى وفًقا 
للطلب المعد لذلك، على أن يقوم المالك والمقاول والمهندس 
التنفيذ  على  الــمــشــرف 
ــى  ــاث ــد ث ــقـ بـــتـــوقـــيـــع عـ
ــمــركــز الــتــكــنــولــوجــى  ــال ب
بتقديم  المهندس  ويلتزم 

ــر ربـــع ســنــويــة عما  ــقــاري ت
المركز  الــى  أعمال  من  يتم 

التكنولوجى.
وأشـــــــار الــــلــــواء مــحــمــود 

التأكيد  تــم  ــه  أن ــى  إل شــعــراوى 
ــى الـــمـــراكـــز الــتــكــنــولــوجــيــة  عــل

مع  التعامل  بعدم  بالمحافظات 
ــا أو  أى مــهــنــدس ســـواء اســتــشــارّيً

مشرًفا اال بعد تقديمه شهادة مؤمنة 
استمرار  تثبت  المهندسين  نقابة  من 

عضويته وعدم وجود أى عقوبات.
المراكز  المحلية  التنمية  وزيـــر  وكــشــف 

والمدن التى تم اختيارها بالمحافظات للتطبيق التجريبى للمنظومة وهى حى مصر 
الجديدة، بحى جنوب الجيزة ومركز ومدينة قها، وحى المنتزه أول ومركز ومدينة كفر 

الدوار ومدينة مطروح ومركز ومدينة قويسنا وحى ثان طنطا ومركز ومدينة سيدى سالم 
ومركز ومدينة فارسكور ومركز ومدينة طلخا ومركز ومدينة العريش ومدينة شرم الشيخ 

الزقازيق  أول  السويس وحى  اإلسماعيلية وحى  ثالث  بورسعيد وحى  بمحافظة  الشرق  وحى 
بالشرقية ومركز ومدينة ناصر ببنى سويف ومركز ومدينة المنيا ومركز ومدينة الفيوم وحى غرب 

أسيوط ومركز ومدينة الخارجة بالوادى الجديد وحى شرق سوهاج ومركز ومدينة نقادة بقنا ومركز 
مدينة أسوان وحى جنوب الغردقة ومركز ومدينة البياضية باألقصر .

والمرافق  واإلسكان  المحلية  التنمية  وزارات  بين  بالتعاون  الجديدة  االشتراطات  هذه  وضع  وتم 
والمجتمعات العمرانية والتعليم العالى والبحث العلمى والتخطيط والتنمية االقتصادية والعرض على 
رئيس مجلس الوزراء ولجنتى اإلدارة المحلية واإلسكان بمجلس النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية 
المدن  الجديدة ستطبق على  والمنظومة  أن االشتراطات  المحلية  التنمية  وزير  لألحزاب. وأضاف 

واألحياء المصرية ولن يسمح بقبول طلبات التراخيص الجديدة إال بعقد مشهر.

فى ضوء المجهودات المتواصلة التى تبذلها وزارة 
الموارد المائية والرى لتحديث منشآت الرى وخاصة 
المنشآت المائية الكبرى الواقعة على نهر النيل، قامت 
وزارة الموارد المائية والرى بإعادة افتتاح هويس إسنا 
الواقع على الجانب الشرقى من قناطر إسنا الواقعة 

على النيل.
وصرح الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد 
من  يعد  إسنا  هويس  بأن  لـ»النهار«  ــرى،  وال المائية 
تمر  حيث  النيل،  نهر  على  الماحية  األهوسة  أهــم 
وأسوان  األقصر  بين  المتنقلة  السياحية  السفن  منه 

بخاف الماحة النهرية المعتادة.
تم  الهويس  أن هذا  العاطى  الدكتور عبد  وأضاف 
التسعينيات  بداية  إنشاؤه وتشغيله منذ ٣٠ عاما فى 
ــم خــال األشــهــر الخمسة  مــن الــقــرن الــمــاضــى، وت
تحديث  عملية  أكبر  لتنفيذ  الهويس  إغاق  الماضية 
للماحة  افتتاحه  ليعاد  للماحة  تشغيله  منذ  وتأهيل 

مجدًدا ليؤدى دوره فى خدمة النقل النهرى والحركة 
السياحية.

الجدير بالذكر أنه بعد انتهاء أعمال التأهيل فقد 
زمن  ليصل  التشغيلية  التجارب  كافة  الهويس  اجتاز 
الملء والتفريغ إلى ما ال يجاوز ١٥ دقيقة فيما كان 

الزمن قبل عملية التأهيل 22 دقيقة.
تحديث  عملية  أن  العاطى  عبد  الدكتور  واضــاف 
النهرية وذلك ضمن  الماحة  لتطوير  تهدف  الهويس 
والبحر  فيكتوريا  بحيرة  بين  الماحى  الربط  مشروع 
لشريان  النيل  نهر  تحويل  يستهدف  والذى  المتوسط 
ماحى يربط بين دول حوض النيل والذى يعد بمثابة 
مشروع إقليمى حيوى يجمع دول الحوض باعتبار أن 
القادرة  الوسائل  أفضل  من  الدول  بين  النهرى  النقل 
وأحجامها  أنواعها  بمختلف  التجارة  حركة  نقل  على 
ومعدالت  للطاقة  أقــل  واستهاك  منخفضة  بتكلفة 

أمان أعلى مقارنة بوسائل النقل األخرى.

ويعتبر مشروع الربط الماحى بين بحيرة فيكتوريا 
اإلقليمية  المشروعات  أهم  أحد  المتوسط  والبحر 
األحوال  وتحسن  التنمية،  عجلة  تدفع  التى  الواعدة 
المشاركة  الـــدول  لكافة  واالجتماعية  االقتصادية 
بالمشروع، ودعم حركة التجارة والسياحة بين الدول 
على  ويعمل  العالم،  دول  ومــع  بينها  فيما  المشاركة 
الحبيسة  الدول  إمكانية  وزيــادة  العمل،  فرص  توفير 
لاتصال بالبحار والموانئ العالمية، وكذا دعم التنمية 
االقتصادية بالبلدان المشاركة وتقوية وضع المنطقة 
فى النظام االقتصادى العالمى، فضا عن دعم التعاون 
والتكامل بين الدول المشاركة بكافة المجاالت، األمر 
الذى انعكس على رؤية المشروع والتى تتمثل فى "قارة 

واحدة – نهر واحد – مستقبل مشترك".
الــجــديــر بــالــذكــر أن مــشــروع الــمــمــر الــمــاحــى 
أحد  هــو  المتوسط  والــبــحــر  فيكتوريا  بحيرة  بين 
برعايتها سكرتارية  تقوم  التى  اإلقليمية  المشروعات 

المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية، وتقوم مصر 
بريادة المشروع برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح 
السيسى، ومشاركة كافة دول حوض النيل تحت شعار 
دراسات  من  االنتهاء  تم  وقد  حــدود"،  بدون  "أفريقيا 
الــدول  كافة  من  عليها  والموافقة  الــجــدوى  قبل  ما 
المشاركة بالمشروع بتمويل مصرى وخبرات مصرية 
خالصة، باإلضافة لانتهاء من أنشطة المرحلة األولى 
إعــداد  مخرجاتها  شملت  والتى  الجدوى  لــدراســات 
عليه  والتوافق  للمشروع  والمؤسسى  القانونى  اإلطار 
من الدول المشاركة والبدء فى برنامج بناء القدرات 
للكوادر الفنية العاملة فى مجال النقل النهرى للدول 
التوجيهية  اللجنة  اجتماعات  وكذلك عقد  المشاركة، 
وإقــرارهــا،  المشروع  أنشطة  متابعة  عن  المسئولة 
دراسة  من  الثانية  المرحلة  تشتمل  أن  المقرر  ومن 
الجدوى على الدراسة التفصيلية االستراتيجية البيئية 

واالجتماعية للمشروع.

ضربة قوية وجهتها وزارة التربية والتعليم متمثلة فى 
وكيل وزارة التعليم بقنا وأحد اهم قادة الوزارة بالصعيد 

د "صبرى خالد" والذى قرر 
مدرسة  مدير  تكليف  إلغاء 
قــفــط الــفــنــيــة الــصــنــاعــيــة 
بــنــات وإحــالــة واقــعــة نشر 
ــعــض الــطــالــبــات  ــاء ب ــمـ أسـ
صفحات  عــلــى  بــالــمــدرســة 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــى إلى 
ألن  نظًرا  القانونية  الشئون 
سمحت  الـــمـــدرســـة  إدارة 
وسلكت  رسمية  وثائق  بنشر 
مسلكًا يخالف ما تؤكد عليه 

القرارات الوزارية والتعليمات الصادرة عن مديرية التربية 
الطالبات واستكمال  بقنا فى رفع أى حرج عن  والتعليم 
الصناعى  الفنى  الدبلوم  المتحانات  التقديم  استمارات 
دون تشهير أو إعان ألسماء الطالبات الاتى تأخرن فى 

استكمال أوراقهن للتقدم لامتحان .

إعادة افتتاح هويس إسنا الشرقى على نهر النيل

كورونا يحرم املواطنني من طقوس شم النسيم

محمود شعراوى

األحمر،  بالبحر  الصحة  مديرية  تواصل 
السياحة  قطاع  فى  العاملين  تطعيم 
كورونا  فيروس  ضد  الغردقة  وفنادق 
عبدالفتاح  الرئيس  لتوجيهات  تنفيذا 
للتصدى  الدولة  خطة  لتنفيذ  السيسى، 
المستجد  كورونا  فيروس  لجائحة 
للمواطنين. العامة  بالصحة  واالهتمام 
استمرار  عن  الصحة  مديرية  وأعلنت 
كورونا  فيروس  جرعات  تلقى  فعاليات 
بمركز  والمواطنين  الطبية  لألطقم 
بالغردقة. األحياء  بوحدة  اللقاح 
كان الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة 
بالبحر األحمر، أعلن عن بدء تطعيم جميع 
العاملين بالقطاع السياحى بمحافظة البحر 
المستجد،  كورونا  فيروس  ضد  األحمر 
بمدينة  األماكن  أحد  تجهيز  تم  حيث 
العاملين  لجميع  تطعيم  كمركز  الغردقة 
بالقطاع السياحى بمحافظة البحر األحمر، 
السياحة  حركة  تنشيط  فى  يساهم  مما 
صحية  اشتراطات  أى  مع  مصر  وتوافق 
الدول. بين  التنقل  دولية عند عودة حركة 
وزارة  وكيل  مرعى،  تامر  الدكتور  وقال 
الصحة بالبحر األحمر، إن هناك تسهيات 
العمالة  لتسجيل  الصحة  وزارة  من  كبيرة 
المنشأة  تقوم  اللقاح، حيث  على  للحصول 
الموقع  على  بها  العاملين  جميع  بتسجيل 

كشفا  وتعد  الوزارة  قبل  من  المخصص 
الخاصة  األرقام  وكذلك  العاملين  بأسماء 
نسخة  وإرسال  القومى  والرقم  بالتسجيل 
المديرية  مع  بالتنسيق  الوزارة  موقع  على 
اللقاح. ألخذ  المحدد  للمقر  والتوجه 
وأضاف مرعى أن وزارة الصحة تستهدف 
بالنشاط  العاملين  جميع  لتطعيم  تصل  أن 
السياحى بنسبة ١٠٠% خال الشهر المقبل 
بشكل  السياحية  والمقاصد  مصر  لتكون 
المختلفة  الوفود  الستقبال  جاهزة  عام 
بروتوكوالت  أى  لتوقيع  جاهزة  وكذلك 
واتفاقات سياحية خاصة بكورونا وأن ذلك 
للتعايش  اجراءات  الدولة  اتخاذ  ظل  فى 
اآلمن مع فيروس كورونا، وحرص الوزارة 
على التوازن بين استمرار عجلة االقتصاد 

المواطنين.  والحفاظ على صحة  والتنمية 
مدير  ناجى،  نرمين  الدكتورة  وأوضحت 
الشئون  بمديرية  الوقائى  الطب  إدارة 
اإلجراءات  كافة  األحمر،  بالبحر  الصحية 
التسجيل  بداية  من  اتخاذها  يتم  التى 
مضيفة  التطعيم،  يتم  حتى  اللقاح  لتلقى 
عن  عبارة  المستخدمة  اللقاحات  أن 
مشيرة  واسترازينيكا،  سينوفارم  نوعين 
تهدف  الصحية  الشئون  مديرية  أن  إلى 
والمقيمين  العاملين  كافة  تلقى  إلى 
ألهميته  نظًرا  اللقاح  ذلك  بالمحافظة 
المستجد. كورونا  فيروس  من  الوقاية  فى 

أهالى  بين  الشديد  االستياء  من  حالة  سادت 
لمحافظة  التابعة  سليم  ساحل  ومدينة  مركز 
بسبب  بالمنطقة  األوضاع  تردى  نتيجة  اسيوط، 
تعطيل  فى  يتسبب  الذى  توك  التوك  انتشار 
السمعى  التلوث  عن  فضا  المرور،  حركة 
عاٍل. بصوٍت  بها  األغانى  تشغيل  عن  الناتج 

يقول المواطن سيد حسن إن الحياة بنطاق المنطقة 
أصبحت ال تطاق بسبب انتشار "التكاتك" على مرأى 
ومسمع من الجميع، غير األفعال التى تحدث من 
مرتفعة،  بأصوات  أغاٍن  كتشغيل  السائقين  بعض 
مناشدا  أهوائهم،  حسب  على  األجرة  وتحديد 
المسئولين وضع حل جذرى لتلك المشكلة، خاصة 

األطفال. من  معظمهم  المركبات  تلك  قائدى  أن 
عكس  والسير  العشوائى،  "الوقوف  وأضاف 
غير  المركبة،  لهذه  الغالبة  السمة  هما  االتجاه، 
االختناقات المرورية، والسير برعونة، ما يتسبب 
باإلضافة  للخطر،  المواطنين  حياة  تعريض  فى 
إلى أن وراء كل مصيبة التوك توك، فأكثر وقائع 
التوك  بسبب  ترتكب  السيدات  حقائب  خطف 
ليس  والحل  الرقابة،  لغياب  نتيجة  وذلك  توك، 
داخل  لتنظيمه  ضوابط  وضع  فى  بل  منعه؛  فى 
المخالفين  لضبط  بالترخيص  وإلزامه  المدينة، 
للمواطنين." الازمة  الحماية  ولتوفير  منهم، 

 تسبب تزايد اإلصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد ١9، فى
والمتنزهات الحدائق  بغلق  صارمة  إجراءات  المحافظين   اتخاذ 
لمنع التجمعات  من  الحد  إطار  فى  والشواطئ  النيلية   والمراسى 

.انتشار العدوى
من الكثير  أعلنت   ،2٠2١ النسيم  بشم  االحتفال  مع   وتزامًنا 

والشواطئ العامة  والمتنزهات  الحدائق  غلق   المحافظات عن 
المحافظون وأصدر  كورونا،  فيروس  انتشار  لمواجهة   وذلك 

.قرارات بإغاق أماكن التجمعات فى شم النسيم 2٠2١
والمرافق اإلسكان  وزير  الجزار،  عاصم   وكلف 

الحدائق جميع  بإغاق  العمرانية،   والمجتمعات 
 والمتنزهات والشواطئ فى المدن الجديدة فى إجازة
االحترازية اإلجراءات  ضمن  وذلك  النسيم،   شم 

."لمواجهة فيروس "كورونا
المدن أجهزة  رؤساء  على  الوزير   وشدد 

االستعداد، درجة  رفع  بضرورة   الجديدة، 
وتنظيم الحالية،  اإلجازات  فترة   خال 
الموالت على  مفاجئة   حمات 
والكافيهات  والمطاعم 
 والمقاهى، للتأكد من تطبيق
 قرارات مجلس الوزراء،
 الخاصة بمواجهة
 فيروس

ارتداء عدم  سواء  مخالفات،  أى  مع  وحسم  بشدة  والتعامل   كورونا، 
."الكمامة، خاصة فى وسائل النقل الجماعى، أو تقديم "األرجيلة

 وأكد الدكتور عاصم الجزار أن الهدف من تطبيق هذه اإلجراءات،
أصحاب على  مشددا  اإلصابات،  انتشار  من  الحد  على  العمل   هو 
 الموالت والمقاهى والكافيهات ضرورة االلتزام، وإال ستطبق الغرامات،

.وبعدها غلق المنشآت المخالفة
الحدائق جميع  بغلق  العال،  عبد  خالد  القاهرة،  محافظ   وأمر 

سامة على  حفاًظا  وذلك  النسيم"،  "شم  أعياد  خال   والمنتزهات 
.المواطنين ومنًعا النتشار فيروس كورونا

 كما شدد على رفع درجة االستعداد القصوى فى جميع القطاعات
.الخدمية المقدمة للمواطنين، خال شم النسيم

باستمرار األحياء  لرؤساء  تعليماته  القاهرة  محافظ   وأصدر 
 الحمات لمتابعة تطبيق اإلجراءات االحترازية "بكل حزم وصرامة"،
 مع متابعة االلتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بمواعيد غلق

.المحال والمطاعم
التسوق( )مراكز  "الموالت  مع  بـ"حسم"  التعامل  سيتم  أنه   وأكد 

اإلجراءات قرارات  تطبيق  تخالف  التى  والمقاهى   والكافيهات 
."االحترازية، وغلقها فورا

بمنع الصادرة  القرارات  تطبيق  على  القاهرة  محافظ  شدد   كما 
.إقامة أى احتفاالت أو فعاليات جماهيرية

كافة تطبيق  فى  واالستمرار  الحذر  "توخى  المواطنين   وناشد 
مع بالتعامل  الخاصة  االحتياطات  واتباع  االحترازية،   اإلجراءات 
 فيروس كورونا، خاصة خال هذه المرحلة التى تشهد تزايدا متسارعا

."فى تسجيل أعداد المصابين
 أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ

 كفر الشيخ، توجيًها عاًما لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن
ومجلس الدولة  من  الصادرة  التعليمات  تطبيق  باستمرار   واألحياء، 
 الوزراء الخاصة بغلق الحدائق والمتنزهات العامة ومنع أى مظاهر
.لاحتفال بشم النسيم 2٠2١ وأعياد الربيع، ومنع كافة التجمعات

 كما قرر محافظ كفر الشيخ منع إقامة أى احتفاالت أو فعاليات
 فى كافة األماكن وعلى أفرع نهر النيل »دسوق، فوة، مطوبس«،
 أو بحدائق أدفينا وشواطئ المصيف، فى شم النسيم 2٠2١،

تقام تجمعات  أى  فض  مع  النيلية  المراسى   ومراقبة 
 بالمخالفة، بالتنسيق مع الجهات األمنية فى هذا الشأن،

.وخاصة يوم االثنين الموافق ٣ من مايو الحالى
اإلجراءات اتباع  على  اإلقليم  محافظ   وشدد 
شم فى  كورنا  فيروس  انتشار  لمنع   االحترازية 

الصادرة بشأن التوجيهات  وتنفيذ   النسيم2٠2١، 
المستجد، كورونا  فيروس  انتشار   مكافحة 

 وذلك بكل دقة واتخاذ اإلجراءات القانونية
 الازمة فورًا بكل حسم حال حدوث أية

.مخالفات

محافظات

سميرة محمد

صبرى خالد
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المستهترون بفيـروس كورونا..خطر عـــــــــــــــــــــــــــــــلى الجميع

»صحة الدقهلية«: رفع حالة الطوارئ وفرق عاجلة لمتابعة احتياجات المستشفيات
وزارة  وكــيــل  مــكــى،  الــدكــتــور سعد  أعــلــن 
مستشفيات  جاهزية  عن  بالدقهلية،  الصحة 
بفيروس  اإلصــابــة  حــاالت  الستقبال  العزل 
التشخيص  إلى  باإلضافة  المستجد،  كورونا 
العالج  وصرف  المستشفيات،  بكافة  والفرز 
انعقاد  مع  تزامًنا  المنزلى،  العزل  لحاالت 
لمتابعة  الساعة  مــدار  على  العمليات  غرفة 
آخر مستجدات الوضع لجميع المستشفيات 
تشكيل  ــم  ــ وت كـــورونـــا  ــيـــروس  فـ لــمــجــابــهــة 
الصدر  بمستشفيات  وفـــرق  عاجلة  لــجــان 
وذلك  والفرز  العزل  ومستشفيات  والحميات 
الــغــازات  شبكات  مــوقــف  وتقييم  لمراجعة 
حيث  من  الطبى  األكسجين  ومخازن  الطبية 
ومعدالت  المهنية  والصحة  السالمة  معايير 
أنه  "مــكــى"  وأوضـــح  المتزايد.  االســتــهــالك 
الوضع  مستجدات  لمتابعة  دائم  اتصال  فى 
وتقييم  ومراجعة  العزل  لمستشفيات  الحالى 
ومــخــازن  الطبية  ــازات  ــغ ال شبكات  مــوقــف 
عاجلة  لجان  تشكيل  خــالل  من  األكسجين 
بجميع مستشفيات الفرز والعزل تقوم بالمرور 

الدورى على شبكات األكسجين والتأكد 
والــوصــالت  الشبكات  ســالمــة  مــن 

وضبط معدل االستهالك ومراقبة 
للفرد  األكــســجــيــن  ــهــالك  اســت
بأسرة الداخلى والرعاية ومدى 
توافر أسرة العزل وزيادة اسرة 
العنايات وايضا ضرورة متابعة 
حاالت العزل المنزلى وتطورات 
حالتهم الصحية والحرص على 

العالجية  البروتوكوالت  تطبيق 
وزارة  ــادات  ــ إلرشـ طبقا  المتبعة 

المستشفيات  مديرى  وكلف  الصحة. 
من  مستشفى  كــل  احــتــيــاجــات  بتحديد 

االطباء المكلفين الملتحقين ببرنامج الزمالة 
جميع  وحث  الملحة  التخصصات  فى  وذلك 
والدكتوراه  الزمالة  على  الحاصلين  االطباء 
الجدد  لألطباء  مدربين  للعمل  والماجستير 

العملية  الستمرار  ــك  وذل
جيد.  بشكل  التعليمية 
وزارة  ــل  ــيـ وكـ وأكـــــد 
هــنــاك  أن  الــصــحــة 
ــة يـــومـــيـــة  ــ ــع ــ ــاب ــ ــت ــ م
ومــســتــمــرة لــحــاالت 
الــــعــــزل الــمــنــزلــى 
وصـــرف الــعــالج لهم 
ــول  ــوكـ ــروتـ ــبـ طـــبـــقـــا لـ
ومتابعة  الصحة  وزارة 
المخالطين. وأشار إلى أنه 
7350حــالــة  حــوالــى  متابعة  تــم 
منذ  حالة   6800 حوالى  وشفاء  منزلى  عزل 
حــاالت  لمتابعة  الرئاسية  الــمــبــادرة  بــدايــة 
وسرعة  ــا،  ــورون ك لفيروس  المنزلى  الــعــزل 
مستشفى  دخول  تحتاج  التى  الحاالت  احالة 

االحترازية  االجــراءات  واتباع  تدهورها  قبل 
وأضــاف  ــعــدوى.  ال انتشار  لمنع  والــوقــائــيــة 
"مكى" أن هناك متابعة من الدكتورة هالة زايد 
كونفرانس  الفيديو  تقنية  عبر  الصحة  وزيرة 
المستشفيات  ومــديــرى  ــوزارة  ــ ال وكـــالء  مــع 
مستوى  على  الكورونا  حــاالت  تستقبل  التى 
شربين  مستشفى  دعــم  تم  كما  المحافظة، 
لتر  آالف   6 بسعة  اكسجين  بتانك  المركزى 
ومبخر 265 بحوالى مليون و200 ألف جنيه 
ــع درجـــة االســتــعــداد  ــه تــم رف وشـــدد على أن
االستقبال  وأقــســام  المستشفيات  بجميع 
توافر جميع  بالمستشفيات مؤكدا  والطوارئ 
أدوية الطوارئ بها وتوافر كافة المستلزمات 
الصناعى  والــتــنــفــس  األكــســجــيــن  وأجـــهـــزة 
مخزون  وتوافر  المركزة  الرعايات  وجاهزية 
األكسجين، وكذلك توافر جميع فصائل الدم 

بالمستشفيات  الدم  بنوك  بجميع  ومشتقاته 
لمواجهة أى  السريع  االنتشار  وجاهزية فرق 
اإلجــازات  جميع  ومنع  تحدث،  قد  إصابات 
تحرير  بأعياد  االحــتــفــاالت  خــالل  لألطباء 
وذلك  النسيم  وشم  والقيامة  والعمال  سيناء 
وحتى  ابريل  الــمــوافــق29  الخميس  يــوم  من 
تم  انه  وأوضــح  مايو   3 الموافق  اإلثنين  يوم 
بمحافظة  اللقاح  تلقى  مــراكــز  فــى  التوسع 
فى  األعلى  المحافظات  من  فهى  الدقهلية 
اإللكترونية  المنظومة  على  التسجيل  نسب 
فى  ــزا  ــرك م  25 لتصبح  الــلــقــاحــات  لتلقى 
الصحة  وزارة  وكيل  المحافظة وصرح  انحاء 
لقاح  جرعات  اولى  تلقى  فعاليات  باستمرار 
والمواطنين  الطبية  لالطقم  كورونا  فيروس 
جميع  ان  إلى  اشار"مكى"  كما  المستحقين، 
تعمل  بالمحافظة  المواطنين  تطعيم  مراكز 
الساعة  مــدار  على  ومستمر  متصل  بشكل 
ايام  ايام االسبوع حتى فى  بكل  انقطاع  دون 
الجمعة والعطالت الرسمية وذلك من الساعة 
9 صباحا حتى الساعة 10 مساء خالل شهر 
رمضان المبارك الجدير بالذكر انه سوف يتم 
تطعيم المواطن الذى سجل بنفسه على موقع 
بموعد ومكان  وتلقى رسالة ومكالمة  الوزارة 
القادرين  لغير  بالنسبة  أمــا  فقط،  التطعيم 
الخط  على  االتصال  فيرجى  التسجيل  على 
التسجيل.  فى  للمساعدة   15335 الساخن 
ووجه بضرورة حث المواطنين على التسجيل 
ألنه  اللقاح  لتلقى  اإللكترونية  بالمنظومة 
والمجتمعات  األفــراد  بحماية  الغرض  يحقق 
للوقاية  الحالية  المرحلة  فى  ألهميته  نظرا 
عــلــى تجنب  الــمــواطــنــيــن  "مـــكـــى"  . وحـــث 
التباعد  على  والمحافظة  العائلية  التجمعات 
العامة،  األماكن  فى  األفــراد  بين  االجتماعى 
وااللتزام بارتداء الكمامة مع اتباع اإلرشادات 
العامة  األماكن  فى  التجمعات  ومنع  الالزمة 
والمطاعم  التجارية  والمحال  األســواق  مثل 

والنوادى وغيرها من األماكن.

 األطفال تحت مرمى الموجة الثالثة
محرومون من اللقاح

 تعددت سلبيات الموجة الثالثة لفيروس 
كورونا، ولكن أبرزها هو احتمالية إصابة 
الموجة  أكبر من  بكورونا بشكل  األطفال 
العلمية  للجنة  ووفــًقــا  والثانية،  األولـــى 
الصحة،  بوزارة  كورونا  فيروس  لمكافحة 
تأتى أعراض الكورونا لدى األطفال على 
األنــف  سيالن  طريق  عــن  التالى  النحو 
ــحــرارة واإلســهــال  ــاع فــى درجـــة ال ــف وارت
حاستى  وفقدان  جلدى  وطفح  والصداع 
أو  وقــىء  البطن  فى  وألــم  والتذوق  الشم 
العين  والتهاب  الحلق  والتهاب فى  غثيان 
وبحسب الخبراء فإن األطفال من الفئات 
كورونا  لقاح  أخذ  المحرومة من  العمرية 
السريرية  التجارب  إجـــراء  لعدم  ــك  وذل
لذلك  الدوائية  الشركات  قبل  من  عليهم 
يــمــتــنــع أن يــحــصــلــوا عــلــى الــلــقــاحــات، 
ــال بخطر  ــفـ لــذلــك يــجــب تــوعــيــة األطـ
اتباع  وأهمية  كورونا،  بفيروس  اإلصابة 
ومنها  المختلفة  االحترازية  اإلجـــراءات 
التباعد  على  والحفاظ  الكمامات  ارتداء 
االجتماعى والمداومة على غسل اليدين 

لمدة ال تقل عن 20 ثانية والحرص على 
أى  لمس  حــال  فى  بالكحول  اليد  فــرك 

أسطح.
ومن جانبه، حذر الدكتور جون بشرى 
الـــوالدة  مـــدرس طــب األطــفــال وحديثى 
من  ســـويـــف،  بــنــى  جــامــعــة  بمستشفى 
بفيروس  اإلصابة  حــاالت  تزايد  خطورة 
كورونا المستجد بين المواطنين وخاصة 
األطفال. وأوضح أن هناك موجة شرسة 
مــن أعـــراض فــيــروس كــورونــا المستجد 
ــه من  ــة، ُمــبــيــًنــا أّنـ ــام الــجــاري ــ خـــالل األي
أعراض الفيروس الجديدة نزالت معوية، 
جلطات  مــع  وسخونة  رئــويــة  والتهابات 
أن  إلــى  الفتا  جــلــدى،  وطفح  وتشنجات 
المستجد  كـــورونـــا  بــفــيــروس  اإلصـــابـــة 
آلخر  شخص  من  تختلف   »19 »كوفيد- 
لذلك  مناعته  حسب  على  مصاب  فكل 
تختلف األعراض من شخص، آلخر ولكن 
أهم األعراض تتمثل فى ارتفاع فى درجة 
الحرارة، وضيق التنفس، وإسهال، وصداع 

مع تكسير فى العظام، وآالم فى البطن.

 ننشر خريطة انتشار فيروس كورونا 
حيث  العالم،  فى  الوبائى  الوضع  يشهده  حــاد  تدهور 
من  العالمية،  الصحة  منظمة  إحصائيات  آخــر  ظهرت 
اقتراب عدد الحاالت الجديدة من مليون إصابة بفيروس 
كورونا  لفيروس  الثالثة  الموجة  ظل  فى  يوميا،  كــورونــا 
والتى تشهد ذروتها فى الهند التى تسجل اليوم تلو اآلخر 
أظهرت  كما  والوفيات،  اإلصابات  معدل  فى  قياسيا  رقما 
حوالى  أن  العالمية  الصحة  منظمة  وبيانات  إحصائيات 
منطقة جنوب  فى  تسجيلها  تم  الجديدة  اإلصابات  نصف 
فى  الوفيات  معدل  أن  كما  الهند،  فى  أكثرها  وكان  آسيا، 

الموجة الثالثة أقل منه فى الموجة الثانية.
وفيات

الموجة  ذروة  كانت  كورونا  فيروس  انتشار  بداية  ومع 
األولى فى إيطاليا والتى تم تسجيل معدل اإلصابات فيها 
خالل الموجة األولى من الوباء ما ال يقل عن 6,557 حالة 
يومًيا، إال أن المفاجأة أنه فى بعض األيام تخطت معدالت 
الثانية  الموجة  فى  إيطاليا  فى  كورونا  بفيروس  اإلصابة 
بشكل أكبر من الموجة األولى حيث تجاوز عدد اإلصابات 
فى بعض األيام 7000 مصاب يومًيا. يشار إلى أن إيطاليا 
أوروبـــا خالل  فى  تــضــررًا  البلدان  أكثر  من  واحــدة  كانت 
الموجة األولى من الوباء، وتكافح البالد الحتواء تفش آخر، 
وقد تم اإلعالن عن قيود إضافية، من قبل رئيس الوزراء 
جوزيبى كونتى ووزير الصحة روبرتو سبيرانزا، مما جعل 
األقنعة إلزامية فى داخل األماكن، عدا المنزل وجرى حث 
الناس على عدم التجمع فى مجموعات من أكثر من ستة 

فى المنزل، فضاًل عن العودة لإلغالق الكامل.
خسارة

الثانية  الموجة  من  األمريكية  المتحدة  الواليات  عانت   
من فيروس كورونا المستجد، مع ارتفاع اإلصابات اليومية 
بصورة غير مسبوقة، حيث سجلت رقًما قياسًيا وصل إلى 
اإلصابات  عدد  إجمالى  ليتجاوز   ، يومًيا  حالة  ألف   101
الرئاسية  االنتخابات  من  أيام  قبل  وذلك  حالة،  ماليين   9
الرئيس  خسارة  فى  سبًبا  البعض  اعتبره  مما  األمريكية، 
األمريكى دونالد ترامب لالنتخابات الرئاسية بسبب عدم 
قدرته على السيطرة على الوضع الوبائى فى أمريكا وزيادة 

عدد اإلصابات بشكل مطرد. 
وصلت  كــورونــا  لفيروس  الثالثة  الموجة  انـــدالع  ومــع 
رقم  إلى  المتحدة  الواليات  فى  اليومية  كورونا  إصابات 
قياسى بلغ 140 ألًفا، مع ارتفاع أعداد اإلصابات فى جميع 
الواليات، مما أدى إلى تجاوز إجمالى حاالت الوفاة 240 
دخلت  قد  البالد  تكون  أن  الخبراء  ويخشى  حالة،  ألــف 

بالفعل فى الموجة الثالثة من الجائحة.
والوقاية  األمراض  لمكافحة  األمريكية  المراكز  وقالت 
المستجد فى  منها إن إجمالى اإلصابات بفيروس كورونا 
الواليات المتحدة ارتفع إلى 10 ماليين و984398 إصابة 
عدد  وإن  السابقة،  الحصيلة  عن  إصابة   138025 بزيادة 

الوفيات قفز إلى 245470 بعد تسجيل 660 وفاة جديدة.
 الهند

 فى رقم يشكل سابقة فى العالم، أعلنت وزارة الصحة 
حيث  جديدة  إصابة  ألف   400 من  أكثر  تسجيل  الهندية، 
يرفع  ألف و993 إصابة جديدة، مما  تم إحصاء 401  إنه 
العدد اإلجمالى لهذه الحاالت فى الهند إلى أكثر من 19.1 
ليرتفع   ، واحد  يوم  فى   3523 الوفيات  عدد  وبلغ  مليون، 
بذلك العدد اإلجمالى للذين أودى كوفيد-19 بحياتهم إلى 

تفشى  منذ  األولــى  المرة  وهذه  و853 شخصا.  ألفا   211
ألف  ـــ400  ال حاجز  بلد  فيها  يكسر  التى  كورونا  فيروس 
التى  المأساة  حجم  إلى  يشير  مما  يوميا،  جديدة  إصابة 
نسمة،  مليار   1.3 نحو  سكانها  عدد  البالغ  الهند  تعيشها 
وأمام مأساة فيروس كورونا، لم يبق أمام السلطات الهندية 
مستشفيات عسكرية  فتحت  إذ  بالجيش،  االستعانة  سوى 
إنسانية  ــة  أزم أكبر  على  للسيطرة  محاولة  فــى  أبوابها 
تشهدها البالد، وهى خطوة تأتى بعد تزايد ما بات يسمى 
فى الهند بطوابير األكسجين، حيث مئات من الناس يقفون 
تنقذهم  قد  أكسجين،  أسطوانة  على  للحصول  بالساعات 
تزال  ال  وقــت  فى  الفيروس،  من  أقربائهم  أحــد  تنقذ  أو 
غرف العناية المركزة غير قادرة على استقبال المزيد من 

المرضى.

كوفيد 19 .. القاتل المدمر

فيروس  بوجود  االقتناع  وعدم  والالمباالة  االستهتار  حالة  تزال  ال 
كورونا أصاًل مسيطرة على البعض إن لم يكن الكثير من المواطنين، فى 

ا على الجميع.  ظاهرة تمثل خطًرا كارثّيً
الحكومية  والمصالح  الــمــواصــالت  ووســائــل  الــشــوارع  معظم  ففى 
المزدحمة، ال يوجد تباعد أو إجراءات احترازية، والناس تتجمع فى 
الشوارع والمصالح والمواصالت والعزومات بال مباالة، وكأن نداءات وزيرة 

الوزاراة والعاملين فى المستشفيات  العاملين معها فى  الصحة، وكتيبة 
على مستوى الجمهورية ال تجد أى صدى فى آذان المواطنين.  ونحن 
ندق ناقوس الخطر، أنه إذا استمر األمر على هذا المنوال، فإن الكارثة 
إذا لم تقم الحكومة بفرض حظر كلى لمدة 15  قادمة ال محالة، وأنه 
يوًما وتشديد إجراءات الرقابة على هذا الحظر، سنتحول ال قدر الله 
إلى هند أخرى، وهى نموذج أقرب للنموذج المصرى، خاصة بعد حالة 

د. سعد مكى
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المستهترون بفيـروس كورونا..خطر عـــــــــــــــــــــــــــــــلى الجميع

المنيا ضمن المحافظات الخمس األكثر إصابة بالوباء
حالة من االستنفار القصوى رفعتها محافظة 
والمصابين  الوفيات  حــاالت  ارتفاع  بعد  المنيا 
بــفــيــروس كـــورونـــا الــمــســتــجــد، بــاعــتــبــارهــا من 
خالل  بالفيروس  إصــابــة  األعــلــى  المحافظات 
السوشيال  مــواقــع  وامــتــأت  الــثــالــثــة.  الــمــوجــة 
سواء  والمصابين  الوفيات  وأسماء  بصور  ميديا 
المنزلى.  الــصــحــى  ــعــزل  ال او  بالمستشفيات 
المنيا،  محافظ  القاضى،  أسامة  اللواء  وشــدد 
الدكتور  توجيهات  بتنفيذ  االلتزام  ضــرورة  على 
مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتكليفات 
المحلية،  التنمية  وزير  شعراوى،  محمود  اللواء 
االحترازية  ــراءات  اإلجــ تطبيق  فــى  لالستمرار 
المستجد،  كورونا  فيروس  لمكافحة  والوقائية 
الخدمية،  ومؤسساتها  الدولة  قطاعات  بكافة 
المخالفين  عــلــى  الــفــوريــة  ــغــرامــات  ال وتفعيل 
إلقاء  أعــقــاب  فــى  ــك  ذل جــاء  الــحــســم.  بمنتهى 
والسكان،  الصحة  ــرة  وزي ــد،  زاي هالة  الدكتورة 
ارتفاع  خالله  كشفت  الــوزراء  مجلس  أمام  بيانا 
نسب اإلصابات داخل 5 محافظات، هى القاهرة 
طالب  كما  وســوهــاج.  والفيوم  والمنيا  والجيزة 
اليومية  المتابعة  حمالت  بتكثيف  »المحافظ« 
وفتح  لغلق  الصيفية  المواعيد  قـــرار  لتطبيق 
المستمر  بالتنسيق  بكل حزم  والمطاعم  المحال 
التنفيذية  األجــهــزة  وكــافــة  األمـــن  مــديــريــة  مــع 
فتح  مواعيد  بتطبيق  االلتزام  للتأكد من  المعنية 
تفعيل  إلــى  باإلضافة  الجديدة،  المحال  وغلق 
وتكثيف  ومدينة  مركز  بكل  المتابعة  لجان  دور 
التجارية  المحال  كافة  على  المفاجئة  الحمالت 
اإلجراءات  وتطبيق  أصحابها،  التزام  من  للتأكد 
القانونية الالزمة تجاه من يخالف مواعيد الفتح 
والغلق الجديدة بكل حسم. أجرى نائب المحافظ 
األجرة،  بعدد من مواقف سيارات  تفقدية  جولة 
للتأكد من التزام السائقين، والركاب، باإلجراءات 
الوقائية، واالحترازية، وارتداء الكمامات، للوقاية 
ومتابعة مستوى  المستجد،  "كورونا"  فيروس  من 
بحزم  التعامل  ضـــرورة  ــد  وأك العامة.  النظافة 
ــوزراء  ال مجلس  رئيس  لــقــرارات  المخالفين  مع 
المحلية، بشأن تطبيق اإلجراءات  التنمية  ووزير 
كــورونــا  فــيــروس  جائحة  لمواجهة  االحــتــرازيــة 
التراخيص فى حال  المستجد، الفًتا إلى سحب 
فى  أو  الكمامة،  بارتداء  السائقين  التزام  عدم 
حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها مع 
تطبيق الغرامة المقررة فى حالة عدم ارتدائها، 
وطالب المواطنين من رواد وسائل النقل، بضرورة 
من  للحد  االحترازية  اإلجــراءات  بكافة  االلتزام 
انتشار فيروس كورونا. كما أجرى نائب المحافظ 
لمتابعة  المستشفيات،  من  بعدد  تفقدية  جولة 
الوضع الصحى، ولالطمئنان على تقديم الخدمة 
الطبية للمرضى، واتخاذ التدابير الالزمة وتطبيق 
اإلجراءات الوقائية واالحترازية لمواجهة فيروس 
مستشفى  الــجــولــة  شملت  المستجد.  ــا  ــورون ك

حــمــيــات ديـــرمـــواس، والــمــســتــشــفــى الــمــركــزى 
عددا  تفقد  حيث  ملوى،  ومستشفى  بديرمواس، 
والحضانات،  المركزة،  العناية  منها  األقسام  من 
كما  الغازات،  وغرفة  والقسطرة،  القلب  وعناية 
واألدويــة.  الطبية  المستلزمات  كافة  توافر  تابع 
واطمأن نائب المحافظ، على حسن سير العمل 
والتزام األطقم الطبية باستقبال حاالت االشتباه 
وكذلك  ساعة،   24 مــدار  على  كورونا  بفيروس 
أداء  من  لتمكينهم  الوقائية،  اإلجـــراءات  اتباع 
واجبهم على أكمل وجه وللحفاظ على سالمتهم، 
المنيا،  محافظ  القاضى،  أسامة  اللواء  أن  وأكد 
بالمحافظة  الــصــحــى  الــوضــع  كــثــب  عــن  يــتــابــع 
وكافة التطورات والتفاصيل الخاصة بالمنظومة 
المستشفيات  داخــل  الحالى  والوضع  الصحية، 
بالمحافظة، موجًها الشكر لكافة األطقم الطبية 
مواجهة  فــى  المخلصة  لجهودهم  والتمريض 
األزمة. وقال الدكتور مصطفى عبد النبى رئيس 
رئيس  تعليمات  على  بــنــاء  ــه  ان المنيا،  جامعة 
التعليم  ووزيــر  الصحة  ووزيـــرة  ــوزراء  الـ مجلس 
الحاالت  استقبال  فــى  الجامعة  بــدأت  العالى 
بعد  الجامعية  بالمدن  والمثابرة  بها  المشتبه 
مستشفى  إلى  والصدر  القلب  مستشفى  تحويل 
عزل صحى بكامل طاقته بعد تزايد األزمة منذ 
مواجهة  فى  فقط  طاقته  بنصف  يعمل  كــان  أن 
فيروس كورونا. وأشار عبد النبى، فى تصريحات 
خاصة، إلى أن إجمالى عدد األسرة بغرف العناية 
وصل إلى 36 سريرا إلى جانب الغرف الداخلية 
بالمستشفى بجانب استيعاب كامل لعدد كبير من 
المصابين داخل المدن الجامعية مع توافر كافة 
اإلمكانيات الطبية. ولفت رئيس الجامعة إلى أن 

الجامعة تحاول رفع المعاناة عن كاهل المرضى 
من   %50 تخصيص  تم  لــذا  المنيا  شعب  وأبناء 
وقال  بالمجان،  المستشفى  داخــل  األســرة  عدد 
تقديم  فى  الجامعة  دور  إطار  فى  يأتى  ذلك  إن 
كان   . بها  المحيط  للمجتمع  الطبية  الخدمة 
اإلجراءات  تطبيق  على  قد شدد  المنيا  محافظ 
ترميم  أمس  متابعته  عقب  بكل شدة  االحترازية 
بمدينة.  الصدر  بمستشفى  األكسجين  تنكات 
والمثابرة  الــحــرجــة.  الــحــاالت  ومتابعة  المنيا 
األجهزة  المحافظ  وجه  كما  المستشفى.  داخل 
بكافة  االحترازية  اإلجـــراءات  بتنفيذ  التنفيذية 
المقاهى والمطاعم والشوارع  القطاعات خاصة 
ومحطات القطارات ومواقف السيارات. بدورها 
قامت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا، 
مدى  لمتابعة  مكثفة  ميدانية  حمالت  بتنفيذ 
الوقائية واالحترازية  بتطبيق اإلجراءات  االلتزام 
ــارتــداء  ــدى االلـــتـــزام مــن قــبــل الــمــواطــنــيــن ب ومـ
ــل مــواقــف الــســيــارات  الــكــمــامــات الــواقــيــة داخـ
الدولة  خطة  ضمن  وذلــك  العام،  النقل  ووسائل 
المستجد،  كورونا  بفيروس  العدوى  انتشار  لمنع 
وحفاظا على سالمة وصحة المواطنين. ونفذت 
مكبرة  حملة  مــزار  بنى  لمركز  المحلية  الوحدة 
فيروس  لمجابهة  االحترازية  االجــراءات  لتطبيق 
كورونا، وتطبيق الغرامة الفورية على المواطنين 
نفذت  كما  للكمامات،  المرتدين  غير  والسائقين 
لمركز ومدينة ديرمواس، حملة  المحلية  الوحدة 
والمصالح  المبانى  وتعقيم  وتطهير  لرش  مكبرة 
الحكومية واألسواق ومواقف السيارات لمجابهة 
الوحدة  نفذت  كما  المستجد.  كــورونــا  فيروس 
على  لــلــمــرور  حــمــلــة  مــغــاغــة  لــمــركــز  المحلية 

للمواطنين  الخدمات  تقديم  وأماكن  المحالت 
وفى  االحترازية  ــراءات  اإلجـ تطبيق  من  للتأكد 
مقدمتها التباعد االجتماعى وااللتزام بالمواعيد 
اإلجـــــراءات  وتــطــبــيــق  واتـــبـــاع  للغلق  ــمــقــررة  ال
النائب  تقدم  مستشفيات  بالمدينة.  االحترازية 
إحاطة  بطلب  المنيا  محافظة  عن  رمزى  إيهاب 
المتردية  الحالة  حــول  الصحة  لــوزيــرة  مــوجــه 
الطلب  وقال  بالمحافظة.  المستشفيات  لغالبية 
بنى  ومــراكــز  بمدن  المركزية  المستشفيات  إن 
متهالكة  اصبحت  ومغاغة  والعدوة  ومطاى  مزار 
خاصة  المرضى  لعالج  صالحة  وغير  ومتهدمة 
من الفقراء والبسطاء، مؤكًدا ان هناك مشكالت 
على  الصحة  قطاع  داخل  ومزمنة  كبيرة  صحية 

مستوى محافظة المنيا. 
لهذه  بزيارات مفاجئة  بالقيام  الوزيرة  وطالب 
المستشفيات حتى ترى بنفسها األوضاع المتردية 
والمؤسفة بداخلها. وأكد أن مستشفى بنى مزار 
ال  جـــًدا  شــديــد  بــبــطء  فيه  يتم  والــعــمــل  متهدم 
االسراع  من  والبد  الصحية  الكارثة  مع  يتناسب 
فى  نقص  وهــنــاك  المستشفى  بــنــاء  ــادة  اعـ فــى 
التمريض  واطقم  واالطباء  الطبية  المستلزمات 
وليس  والــعــدوة  مغاغة  مستشفى  من  كل  داخــل 
داخل  المركزة  العناية  فى  للعالج  أماكن  هناك 
االرتفاع  بعد  للعزل،  تحويلها  بعد  المستشفيات 
ال  انه  كما  كورونا،  بفيروس  اإلصابة  فى  الكبير 
بعد  العادية  االمــراض  لعالج  مستشفيات  توجد 
تحويل كل مستشفيات المنيا للعزل، اضافة إلى 
به وحدة عناية  بنى مزار ال يوجد  أن مستشفى 
مركزة او عادية او جهاز للتنفس الصناعى رغم 
وزارة  ووكيل  المنيا  محافظ  كثيًرا  طالبت  اننى 
لم  ولــكــن  المشكلة  هــذه  بحل  بالمنيا  الصحة 
المستشفى  إن  النائب  وقال  منهما.  اى  يستجب 
به  والتشييد  البناء  ــزال  ي ال  بالمنيا  الجامعى 
وجماهير  أهــالــى  امـــام  ليس  ولــذلــك  مستمًرا 
اال داخل  الصحية  الرعاية  للحصول على  المنيا 
المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والتى شاخت 
اهمالها  بعد  المرضى  لعالج  صالحة  تعد  ولــم 
لعدة عقود فلم تمتد يد التطوير والتحديث إليها 
تحتاج  غالبيتها  ان  لدرجة  السنين  منذ عشرات 
ان  مؤكًدا  جديد،  من  بنائها  واعــادة  هدمها  الى 
مستشفيات محافظة المنيا فى مدنها ومراكزها 
يحل  عندما  الصحى  التأمين  لتطبيق  تصلح  لن 
النظام  هذا  لتطبيق  المنيا  محافظة  على  الدور 
اهالى  ينتظره  الـــذى  األمـــل  هــو  اصــبــح  ،الـــذى 
وجماهير المنيا للحصول على اقل حقوقهم فى 
أن غالبية  إيهاب  النائب  وأكد  الرعاية الصحية. 
على  القدرة  لديهم  ليس  المنيا  وجماهير  اهالى 
الصحية  والمراكز  المستشفيات  داخــل  العالج 
الفلكية  الكبير واالسعار  الخاصة نظًرا لالرتفاع 
على  للحصول  الخاصة  المؤسسات  هذه  داخــل 

العالج

فقدان السمع وتورم العينين 
أبرز أعراض الموجة الجديدة 

الموجة  بها  امتازت  كثيرة  أعــراض   
اختلفت  والتى  كورونا،  لفيروس  الثالثة 
حيث  والثانية،  األولـــى  الموجتين  عــن 
كورونا  بفيروس  اإلصــابــة  أعــراض  إن 
شهدت تغيًرا كبيًرا، ففى الموجة األولى 
فى  ارتفاع  عن  عبارة  األعــراض  كانت 
التنفس  والسعال وضيق  الحرارة  درجة 
مع  لكن  واضــحــة،  األمـــور  كانت  لذلك 
ــحــورات فــى الــفــيــروس بــدأت  ظــهــور ت
أنماط  منها  ويظهر  تختلف  األعــراض 
جــديــدة. كما أن درجــة الــحــرارة خالل 
مرتفعة  ليست  الثالثة  الموجة  أعراض 
ــذى يــشــكــل خــطــورة  ــ ــر ال ــ لــلــغــايــة، األم
لصعوبة اكتشاف اإلصابة نتيجة ضعف 
عرض  أى  ظهر  إذا  إنه  حيث  العرض، 
أو  الــحــرارة  أو  الحلق  ألــم  مثل  غريب 
ــة أو  ــرؤي ــد وتــشــويــش ال ــزائ ــاق ال اإلرهــ
احمرار العين فليتوجه المريض للطبيب 
فورًا ولعل من الغريب أنه لم يعد فقدان 
حاستى الشم والتذوق فقط من أعراض 
بل  المستجد،  كورونا  بفيروس  اإلصابة 

إن فقدان حاسة السمع أيًضا أصبح من 
أعراض اإلصابة، لذلك إذا ظهرت هذه 
األعراض فال بد من الشك فى احتمالية 
اإلصابة. من جانبه، أكد الدكتور عماد 
الحميات  اســتــشــارى  منصور  حــمــدى 
بصحة قنا، أن هذه الموجة هى أشرس 
موجة لكورونا، والفيروس من الممكن أن 
يسبب أى أعراض ال تتخيلها، كما ظهر 
الصداع،  مثل  المحافظة  مصابى  على 
وارتفاع  واإلســهــال،  والقىء،  والغثيان، 
والـــدوار،  والسكر  الضغط  فــى  شديد 
وإسهال  المعدة،  وألم  للشهية،  وفقدان 
الحلق  فــى  والــتــهــاب  مــدمــم،  قـــىء  أو 
واشتباه  بالجلد،  والتهابات  واللوزتين، 
أن  المخ. وأضــاف منصور  جلطات فى 
عليها  متعارف  أخــرى  أعــراًضــا  هناك 
مــن ســخــونــة، وتــكــســيــر فــى الــجــســم، 
وعرق غزير، وكحة، وضيق فى التنفس، 
ُمشيًرا  والتذوق،  الشم  وانعدام حاستى 
إلى زيادة اإلصابات فى جميع األعمار 

بين كبار السن والشباب واألطفال.

نفايات كورونا قنبلة صحية وبيئية
أطنان من النفايات الطبية التى قد تكون اكثر فتكا فى 
بالطرق  معها  التعامل  يتم  لم  إن  كورونا  فيروس  انتشار 
الصحيحة فليست النفايات الطبية كغيرها من المخلفات 
وطرق التخلص منها بات يشكل تحديا جديدا تسعى اليه 
الطبية  والنفايات  الوجه  وأقنعة  فالكمامات  الدول  جميع 
أصبحت ازمة كبيرة خاصة بعد تزايد عدد حاالت اإلصابة 
ليصيب  كــورونــا  فــيــروس  ينتشر  ان  فــى  مخاطر  فهناك 
فإذا  لها  يتعرضون  الذين  من  وغيرهم  القمامة  جامعى 
لم يتم التعامل مع تلك النفايات بشكل صحيح فقد تكون 
اثارها الصحية والبيئية تشكل خطرا كبيرا على مصر التى 
تحاول ان تتصدى لهذا الفيروس اللعين بكل ما لديها من 
المجهودات  إطار  فى  العدوى  انتشار  من  للحد  امكانيات 
والبيئة  الصحة  وزارتى  بين  المستمر  والتعاون  المتكاملة 
جديدة  آليات  وضــع  عن  أسفر  مما  كــورونــا  أزمــة  إلدارة 
للتخلص من النفايات الصلبة والطبية بطرق سليمة. بداية 
البيئة  اتحاد خبراء  أمين عام  الدكتور مجدى عالم  حذر 
بمرضى  الخاصة  او  الطبية  ســواء  النفايات  من  العرب 
قنابل  تمثل  النفايات  هذه  ان  الى  مشيرا  المنزلى  العزل 

صحية وبيئية. 
 وقال: يوجد بعض األشخاص يقومون بإلقاء الكمامات 
األمر  البحار،  شواطئ  وعلى  والممرات  الطرقات  على 
الذى يحمل تهديدا كبيرا على الثروة السمكية والحيوانية 
والبشرية أيضا، الفًتا إلى ان الوعى هو أن نحارب الفيروس 
خاصة إذا تم اتباع التعليمات التى تحد من انتشاره، مضيفا 
المنزلى  العزل  مخلفات  فى  تكمن  الكبرى  المشكله  ان 
ويجب على مرضى كورونا ان يكون لديهم وعى كاف فى 
من  بهم  الخاصة  المتعلقات  من  اآلمــن  التخلص  كيفية 
اعاده تدويرها من  لعدم  بالكلور وتمزيقها  تعقيمها  خالل 
بوضعها  ويقومون  القمامة  فى  بالنبش  يقومون  من  خالل 
فى كيس بالستيك قوى ويتم الكتابة عليه أنه كان خاص 
بمريض كورونا. وأضاف بالنسبة للمستشفيات تم تدشين 
ويتم  الصحية  الرعاية  مخلفات  إلدارة  إلكترونى  موقع 
المخلفات  أنواع  نوع من  لكمية كل  يومى  التسجيل بشكل 

وتوقيت نقلها ويتم وضع المخلفات داخل أكياس حافظة 
غير  الطبية  النفايات  لحفظ  مخصصة  أحمر  لون  ذات 
منفذة للسوائل حتى ال تسمح بخروج أى سائل ونقلها إلى 
محطات النفايات الطبية والتخلص منها بالطرق اآلمنة من 

خالل دفنها وتغليفها بطبقة من الجير .
إدارة  مــشــروع  مــديــر  العربى  طـــارق  أكــد  جانبه  ومــن 
ادارة  أن  البيئة  بـــوزارة  واإللكترونية  الطبية  المخلفات 
النفايات  الخطرة عن  النفايات  تتمثل فى فصل  النفايات 
غير الخطرة وتصنيف النفايات وتمييزها باللون والتخزين 
بالنسبة  انــه  الــى  مشيرا  النهائى  والتخلص  والمعالجة 
لعاملى الرعاية الصحية والمعنيين بالتخلص من النفايات 
وتعرضهم لحاالت عدوى يمكن تفاديها من خالل حمالت 

توعية واسعة تهدف إلى توعية المواطنين بأهمية التخلص 
اإلعالمية  الــقــنــوات  عبر  سليمة  بــطــرق  الكمامات  مــن 
بالنسبة  وأضاف  المختلفة.  االجتماعى  التواصل  ووسائل 
لعاملى شركات النظافة فى الشوارع يجب التوعية بمخاطر 
النفايات وتزويدهم بمالبس ومعدات الوقاية التى تحميهم 
يشاهد  انه  إلى  الفتا  كورونا  بفيروس  اإلصابة  من خطر 
كمامات  او  حماية  بدل  او  قفازات  بدون  القمامة  عاملى 
معهم.  يتعامل  ومــن  ألســرهــم  كبيرة  بــعــدوى  ينذر  وهــذا 
وأوضح: يجب التخلص من نفايات مرضى العزل المنزلى 
بشكل صحيح من خالل غسل الجوانتى والكمامات بالماء 
ووضعها  صغيرة  قطع  إلى  وتمزيقها  والكمامة  والصابون 

داخل كيس القمامة أو تسليمها ألقرب مستشفى.

يوم  كل  اآلن  نرى  فأصبحنا  شعبها  أصابت  التى  واالستهتار  الالمباالة 
400 ألف إصابة، وتحولت بالدهم إلى أعلى معدل إصابة فى العالم. 

الفرصة ما زالت أمامنا، ونتمنى أال نصل إلى هذا الحد نتيجة استهتار 
المواطنين والتزاحم فى األسواق، خصوًصا األسواق الكبرى كالموسكى 

ومثيلتها فى المحافظات المختلفة. 

هالة زايد



www.alnaharegypt.com08 شئون عربية ودولية

بأسوأ مراحلها،  الروسية  األمريكية  العالقات  تمر 
والسبب فى زيادة التوتر هو توجهات الرئيس األمريكى 
بوتين،  الروسى  الرئيس  وسياسات  جهة  من  بايدن  جو 
القرم، من جهة أخرى،  أوكرانيا ومنطقة  التعامل مع  فى 

الثانى  الــطــرف  جعلت  إذ 
فــعــل، بحيث  بــــردة  يــقــوم 
ــكــا اســتــغــالل  تـــحـــاول أمــري
الــروســى  الــمــعــارض  قضية 
االنتماءات  وتقوية  نافالنى 
لبوتين  المعارضة  الغربية 
داخــــــل روســــيــــا، وكـــذلـــك 
تشجع الدول الغربية لطرد 
ــــروس  الــدبــلــومــاســيــيــن ال
تمارس  كى  أراضيها  من 

الضغط على روسيا.
أخــرى،  ناحية  مــن   

زيارة  بلينكن  أنتونى  األمريكى  الخارجية  وزير  يجرى 
ألوكرانيا األسبوع المقبل للتعبير عن دعم واشنطن 
مؤخرا  قواتها  روسيا  حشد  بعد  لكييف  الثابت 
على حدودها، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية 

الجمعة.
يكثف  بلينكن فى وقت  زيارة  وتأتى   
على  الضغط  بــايــدن  جــو  الرئيس 
أيضا  يستعد  لكنه  روســـيـــا، 
لقمة مقترحة مع نظيره 
فـــالديـــمـــيـــر 

بوتين على أمل تهدئة العالقات. 
فيما شدد مستشار البيت األبيض لألمن القومى جيك 

ساليفان بحسب موقع روسيا اليوم، على أن إدارة بايدن 
سيادة  وحماية  دعم  على  وضوح  بكل  التأكيد  إلى  تهدف 

أراضيها  ووحــدة  أوكرانيا 
ــع اســـتـــخـــدام اتـــصـــاالت  مـ
على  علنية  غير  دبلوماسية 
مع  للتحدث  رفــيــع  مستوى 
التعامل  كيفية  بشأن  الروس 

مع هذه األوضاع. 
ــى  ــان إل ــف ــي وأشــــــار ســال
الــمــتــحــدة ال  ــات  ــواليـ الـ أن 
ــا إمــكــانــيــة  ــي تـــــدرس حــال
تــــقــــديــــم مــــســــاعــــدات 
للطرف  عاجلة  عسكرية 
موضحا  ــى،  ــ ــران ــ األوك
أوكرانيا،  مع  األمــن  مجال  فى  مستمر  تعاون  "لدينا 

نمنحها فى إطاره معدات عسكرية كما نقدم بعض 
الــقــيــام بأى  يــجــرى بحث  الــتــدريــب وال  أشــكــال 

ىخارج هذا النظام ." الجدير بالذكر، نشرت 
إلى  يصل  ما  األخيرة  األسابيع  فى  روسيا 

أوكرانيا  حــدود  قرب  جندى  ألف  مائة 
ما  القرم،  وفى  والشرقية  الشمالية 

احتمال حدوث  من  القلق  أثار 
تصعيد.

جهود كبيرة يقوم بها العراق من أجل الدفع قدًما 
الصراع  إنهاء  فى  يسهم  سعودى  إيرانى  حــوار  نحو 
توقع معه  تقاربًا  المتصاعد لسنوات طويلة، ويحقق 
واستقرار  أمــن  لصون  ــا  ضــرورّيً بــات  أنــه  مراقبون 
ودولية  إقليمية  متغيرات  ظل  فى  خاصة  المنطقة، 
ويرى   . والعالم  األوســط  الشرق  منطقة  تشهدها 
الحروب  ويــالت  عانى  الــذى  الــعــراق  أن  مــراقــبــون 
ومن  الخالفات،  لتصفية  ساحة  أصبح  والصراعات 
مصلحة العراق أيًضا لعب دور الوساطة إلنهاء الصراع 
على  ا  إيجابّيً سينعكس  ــذى  وال السعودى  اإليــرانــى 
للجانبين  مشتركة  مصالح  ويحقق  العراقية  الساحة 
العراقية  الحكومة  أكدت  وقد  والسعودى.  اإليرانى 
أن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمى، يرعى 
وساطة قد تنهى صراًعا دام ألكثر من 31 عاما بين 
السعودى  العهد  ولى  أن  وإيــران، موضحة  السعودية 
بما  المنطقة  فى  تغييرات  هناك  وأن  بالحوار  يؤمن 
تعليقه  وفــى  اإليرانية.  بالقيادة  المتعلقة  ذلــك  فى 
مستشار  عـــالوى،  حسين  قــال  الوساطة  تلك  على 
رئيس الوزراء العراقى، إن "جدران الصراع تصدعت 
بالمنطقة وبدأت تتكسر بزيارة الكاظمى إيران وتركيا 

والسعودية واإلمارات وقد 
اخـــرى"،  دواًل  تشمل 

"الــعــراق  أن  مبينا 
يــمــتــلــك خــطــاب 
االعـــــــــتـــــــــدال 
ويـــعـــمـــل عــلــى 
المعادلة  تغيير 
بــالــمــنــطــقــة". 
ــاد عـــالوى،  ــ وأفـ

ــكــاظــمــى  ــأن "ال ــ ب
يـــــرعـــــى وســــاطــــة 

العربية  المملكة  بــيــن 
الـــســـعـــوديـــة والـــجـــمـــهـــوريـــة 

 31 من  اكثر  دام  صراعا  تنهى  اإليرانية  اإلسالمية 
سنة دفع العراق جزءا منه"، مبينا أنها "ستكون بابًا 
لالنفتاح على تركيا ومصر وإعادة االستقرار بالمنطقة 
العهد  "ولى  أن  الى  ولفت  االستثمار".  فرص  ويفتح 
وإنهاء  بالحوار  تؤمن  شابة  جديدة  قيادة  السعودى 
اإليرانية  "القيادة  أن  موضحا  بالمنطقة"،  الصراع 
تصريحات  ودليلها  العراقية  للقيادة  تسمع  كانت 
زيارته  خالل  ظريف  جواد  اإليرانى  الخارجية  وزير 
مؤخرا للعراق، وما أكده من استعداد بالده لفتح باب 
ستكون  الحوارات  "هذه  أن  وتابع  والتعاون".  الحوار 
بابًا لفك المشاكل بالمنطقة وتفكيكها بما فيها سوريا 
واليمن وبمشاركة العراق"، مبينا أن "االنقسام بالعالم 
اإلسالمى على مدى الـ20 عاًما األخيرة سيزول بفتح 

باب الحوار، وعودة التعافى بعد انتهاء زمن الالدولة 
وعودة العراق الى قوته وقيادة الوساطات". الوساطة 
عباس  العراقى  السياسى  والمحلل  الكاتب  ــرى  وي
قضية  يشكل  السعودى  اإليــرانــى  الصراع  أن  عبود 
اإليرانية  الثورة  اندالع  فمنذ  للغاية،  وخطيرة  مهمة 
فى فبراير 1979 دخلت المنطقة فى سلسلة أزمات 
وحروب ومشاكل وصراعات أحرقت المنطقة بالكامل 
وكان قطباها الطرفين السعودى واإليرانى. أما اليوم 
فقد تغيرت المعادلة وبدأنا نسمع اخبارا وتسريبات 
وتفاصيل عن حلحلة لهذا الصراع او ايجاد مخرج لهذا 
الصراع الذى نرى ان له اسبابا كثيرة ابرزها السبب 
األيديولوجى فالسعودية تتبنى األيديولوجية الوهابية 
السنية بينما تتبنى ايران األيديولوجية الشيعية اإلثنى 
على  متناقضتان  بذلك  وهما  صريح  بشكل  عشرية 

المتعلق  الجيوسياسى  السبب  وكذلك  التاريخ،  مدى 
قديمة  مشكلة  وهذه  الخليج  أمن  عن  المسئول  بمن 
فيتعلق  الثالث  السبب  أمــا  ــران،  ايـ شــاه  عهد  منذ 
ان  حيث  الدولية،  والسياسة  الدولية  باالستقطابات 
ايران  اما  االمريكى  القطب  مع  وحلفاءها  السعودية 
الــروســى"  "الصينى  الــمــحــور  ضمن  مصنفة  فهى 
المتحدة  لــلــواليــات  والمخالف  والــمــعــادى  الممانع 
كثيرة  الصراع  . ومظاهر هذا  بالمنطقة  وسياساتها 
فيظهر  وغيرها،  وتربوية  ونفسية  اعالمية وسياسية 
الصراع اإليرانى السعودى على انه صراع بين الفرس 
لألسباب  التاريخى  التراكم  امــتــداد  على  والــعــرب 
بغداد  فى  تجرى  التى  المباحثات  وبشأن   . السابقة 
فهى ألن بغداد مكان موثوق به من الطرفين للحوار 
عربى  لحوار  بــدوره  يمهد  والــذى  السعودى  اإليرانى 

انطالًقا  إليه  تناولته ودعوت  كثيرا ما  والذى  إيرانى 
من ان العراق هو افضل مكان للحوار العربى اإليرانى 
محايدة  ارض  على  مباحثات  هو  اليوم  يحدث  ومــا 
يمكن ان تؤدى الى تفاهم متوافق مع الجهود الدولية 
والمتغيرات التى تشهدها السياسة الدولية وباألحرى 
السياسة االمريكية فمنذ مجىء بايدن للسلطة تعامل 
بنظرة مغايرة اليران ودورها سواء فى المنطقة او فى 
السياسة الدولية واعلن عن جهود اعادة ملف الحوار 
واالتفاق النووى مع ايران وبالتالى فإن ايران ستستفيد 
من التغيير فى السياسة االمريكية، ومن جهة اخرى 
قد  سلمان  بن  محمد  السعودى  العهد  ولى  أن  نجد 
اعلن بصراحة دعوته لتفاهم وشراكة إيرانية سعودية 
وهى مبادرة تحدث ألول مرة منذ نهاية حكم الرئيس 
الذى كان يدعو لحوار عربى  األسبق محمد خاتمى 

بين  متوازنة  عالقات  والــى  حضارى  وجــوار  إيرانى 
على  اننا  يعنى  وهــذا  العربى،  الــجــوار  ودول  ــران  اي
فيه  أوروبى تضغط  إيرانى  أمريكى  اتفاق  موعد مع 
بشأن  التفاق  التوصل  اجل  من  االوروبية  األطــراف 
السابق  لالتفاق  العودة  إما  اإليرانى  النووى  االتفاق 
موعد  على  وكذلك  جديدة  بشروط  جديد  اتفاق  او 
خالل األسابيع المقبلة مع االنتخابات اإليرانية وما 
كثيرة  أمورًا  ستحسم  التى  االنتخابات  هذه  ستفرزه 
السيما وان هناك صراع اجنحة داخل ايران ذاتها بين 
متشددين ومحافظين وبين اصالحيين، كما ان هناك 
اجنحة وتيارات لدى الجانب السعودى لكن نجد اليوم 
على  الواقعية  السياسة  ينتهج  سلمان  بن  محمد  ان 
خالف كل العهود السابقة وباإلمكان خالل أشهر أو 
بنهاية العام الجارى سنشهد تغييرات كبيرة جوهرية 
. وفيما  فى خريطة الشرق األوسط والمنطقة ككل 
يتعلق بدور العراق فهو بلد له عمق حضارى وتاريخى 
عمقه  بحكم  المنطقة  دول  مع  متميزة  عالقات  وله 
العراق  فإن  ثم  ومن  الجغرافية،  وأهميته  التاريخى 
مكان موثوق إلقامة هذه المفاوضات التى من الممكن 
وبالتالى  إيرانى  عربى  مفتوح  حــوار  الى  تتطور  ان 
شراكة عربية إيرانية على أعلى مستوى ممكن، وهذا 
المنطقة  ستشهدها  التى  المتغيرات  مع  سيتوافق 
والعالم. استقرار وكانت مصادر قد كشفت أن وفدا 
على  بن  خالد  المخابرات  رئيس  برئاسة  سعوديا 
إيرانيا  ووفـــدا  الحميدان، 
ــرئـــاســـة مــســئــولــيــن  بـ
قبل  مــن  مفوضين 
ــام  ــعـ األمــــيــــن الـ
األعلى  للمجلس 
القومى  لألمن 
شمخانى،  على 
ــا  ــ ــ ــع ــ ــ ــم ــ ــ ــت ــ ــ اج
فــــــــى بـــــغـــــداد 
ــل  ــ ــري ــ مـــطـــلـــع أب
ــمــاضــى. وقــالــت  ال
ــة إن  ــي مـــصـــادر عــراق
ــى  ــران وزيـــر الــخــارجــيــة اإلي
رئيس  مع  لقائه  خالل  ناقش  ظريف،  جــواد  محمد 
بغداد  فى  الكاظمى،  مصطفى  العراقية  الحكومة 
االسبوع الماضى، موضوع وساطة العراق بين إيران 
والسعودية، مؤكدا أن العراق تحول حاليا لـ"لعب دور 
السعودى،  العهد  ولــى  كــان  البلدين.  بين  الوسيط" 
بكلمات  إيــران  على  أثنى  سلمان،  بن  محمد  األمير 
ولى  وقــال  أّيـــام.  منذ  إعالمى  حديث  خــالل  طيبة، 
العهد السعودى "ان إيران دولة جارة وكل ما نطمح له 
أن يكون لدينا عالقة جيدة ومميزة مع إيران". وأكد 
ايران  وضع  يكون  ان  يريد  ال  أنه  سلمان  بن  محمد 
صعبا على العكس يتمنى أن تكون إيران مزدهرة وأن 
تنمو.. "ويكون لدينا مصالح فيها ولديهم مصالح فى 

السعودية، لدفع المنطقة والعالم للنمو واالزدهار".

إثيوبيا على أبواب حرب أهلية شاملةمرمي الصادق املهدى .. وزيرة فى مهمة صعبة!

المؤسسة العسكرية الليبية والسلطة 
الجديدة فى مواجهة الميليشيات

الخارجية  ــرة  وزي المهدى  الصادق  مريم 
وواجهة  الصعبة  المهام  امـــرأة  السودانية 
مــشــرفــة لــلــســودان الــجــديــد الــســاعــى نحو 
السودانى  الشعب  حقوق  وحماية  االستقرار 
والتصدى لكل محاوالت النيل من مقدراته. 

وهى   ،1965 عــام  الــصــادق  مريم  ولــدت 
فهى  األول،  الــطــراز  مــن  سودانية  سياسية 
ابــنــة الـــصـــادق الــمــهــدى زعــيــم الــمــعــارضــة 
ورئيس وزراء السودان السابق، وعضو الهيئة 

المركزية للحزب.
والتحقت  بــه  تعمل  ولــم  الــطــب  درســـت   
ووصلت  أســمــرة،  فــى  المقاتلين  بصفوف 
انضمت  السودانى.  الجيش  فى  رائــد  لرتبة 
قيادى  لمركز  وصلت  أن  إلــى  األمــة  لحزب 
يناير 2019 أعلن حزب األمة  فيه. وفى 30 
القومى المعارض فى السودان أن السلطات 
مريم  الحزب  رئيس  نائب  اعتقلت  األمنية 
الخرطوم  فى  منزلها  من  المهدى،  الصادق 
إلى أسرة  المهدى  . وتنتمى مريم الصادق 

سياسية عريقة، حيث يعد والدها، 
حزب  زعيم  الراحل  السياسى 

األمـــــة الـــســـابـــق الـــصـــادق 
ــاء  ــ ــد اآلبـ ــ ــدى، أحـ ــهـ ــمـ الـ
ما  لــســودان  المؤسسين 
والذى  االستقالل،  بعد 
مرتين،  الحكومة  ترأس 
ــى الـــفـــتـــرة الــمــمــتــدة  فـ
 ،1967 ــى  إل  1966 مــن 

إلى   1986 مــن  والــفــتــرة 
هو  جدها  أن  كما   ،1989

اإلمام محمد أحمد المهدى، 
أواخر  فى  المهدية  الثورة  قائد 

أعمامها،  شــغــل  كــمــا  الـــــ19،  ــقــرن  ال
مختلفة  سياسية  مواقع  عائلتها،  من  وأفــراد 
التى  الثانية  المرأة  أوقات متباينة. وهى  فى 
تحتل مقعد الخارجية بعد الثورة، حيث خلفت 
أسماء محمد عبدالله، وكذلك واحدة من أربع 
نساء يشغلن وزارات العمل، والديوان، والتعليم 
العالى، فى الحكومة الحالية. ولمريم الصادق 
دور بارز فى مواجهة نظام الرئيس المعزول 
عمر البشير، ألكثر من ثالثة عقود متواصلة، 
سواء داخل صفوف حزب األمة القومى الذى 
مع  أو خارجه  قيادى،  موقع  إلى  فيه  وصلت 
تحالف المعارضة الذى أطاح بحكم البشير، 
حين  المسلح،  العمل  فى  شاركت  أنها  كما 
التحقت بـ)جيش األمة(، فى الجبهة الشرقية 
الديمقراطى  الوطنى  التجمع  ضمن صفوف 
كمقاتلة، وطبيبة، وصلت إلى مرتبة رائد فى 
روايــات  كانت   .2000 إلى   1998 من  الفترة 
تحتفظ  مريم  أن  ذكــرت  سودانية  إعالمية 
برصاصة معها منذ تلك الفترة، وحتى اآلن، 
كذكرى لمرحلة تعتز بها فى حياتها السياسية 
الصادق  مريم  اختيار  ويعكس  والشخصية. 
المهدى وزيرة للخارجية المزيد من التمكين 
األوســاط  اعتبرته  كما  السودانية،  للمرأة 
ا للدور الذى لعبته  السودانية والعربية تتويًجً
فى ثورة ديسمبر المجيدة. وهى امرأة مثيرة 

للجدل حينما قامت بتأدية التحية العسكرية 
وابتهاًجا  العسكرى،  المجلس  ضباط  أمــام 
ــى الـــوصـــول إلـــى االتــفــاق  بــنــجــاح الـــثـــورة ف
والتغيير  الحرية  قوى  بين  النهائى  السياسى 
مصر  كانت  السودانى.  العسكرى  والمجلس 
هى البلد العربى األول الذى قررت زيارته بعد 
وأعربت  السودانية.  الخارجية  مهام  توليها 
العالقة  تضع  ولذلك  بمصر  اعتزازها  عن 

معها على قمة أولويات العالقات الخارجية.
ــادق الــرئــيــس  ــم الـــصـ  وقـــد الــتــقــت مــري
السيسى فى أكثر من مناسبة مثمنة اهتمامه 
فى  الــســودان،  مع  العالقات  بتعزيز  الكبير 
جميع المجاالت، سواء فى الربط الكهربائى 
والسكك الحديدية والتبادل التجارى، وغيرها 
الراسخ  التزام مصر  وتأكيده  المجاالت،  من 
بدعم المرحلة االنتقالية فى السودان لتحقيق 
أمنه واستقراره . وأكدت الصادق فى العديد 
ــقــاءات عــلــى ان الــعــالقــة مــع مصر  ــل مــن ال
مصيرية  عالقة  هــى  لــلــســودان  بالنسبة 
الشعبين  أجــل  من  استراتيجية، 
لضمان  والسودانى  المصرى 
أمن البلدين. وفيما يخص 
أزمة سد النهضة تخوض 
معركتها بجسارة مؤكدة 
ــا عـــلـــى اهــمــيــة  ــ ــم ــ دائ
ــفــاق  ــى ات ــ الــتــوصــل ال
ــزم بــشــأن  ــل ــى م ــون ــان ق
بما  السد  وتشغيل  ملء 
الـــدول  مــصــالــح  يحقق 
ــن أى  ــالث ويـــحـــد مـ ــثـ الـ
كما  المشروع.  لهذا  أضرار 
حسن  ــإبــداء  ب إثيوبيا  تطالب 
النية واالنخراط فى عملية تفاوضية 
 . االتفاق  هذا  لمثل  التوصل  أجل  من  جــادة 
وفى هذا اإلطار تقول: نحن فى السودان نرى 
أحادى  بشكل  النهضة  لسد  الثانى  الملء  أن 
يشكل تهديدا مباشرا لألمن المائى للسودان، 
السودانية،  للسدود  تهديًدا  يشكل  وكذلك 
ــاة مــاليــيــن الــمــواطــنــيــن  ــدد حــي ــه ــا ي ــًضـ وأيـ
الحدودى  النزاع  يخص  وفيما  السودانيين. 
على  حريصون  نحن  تقول:  دائما  اثيوبيا  مع 
عالقات طيبة وحسن جوار مع كل جيراننا، 
االراضــى  عن  تنازل  وال  إثيوبيا  الجارة  ومع 
تواجه  التى  التحديات  ورغــم   . السودانية 
السودان ترى الصادق ان التحدى االقتصادى 
الخطط  تنفيذ  عليه  ويــتــوقــف  األكــبــر،  هــو 
ان  كما  الجوانب.  من  العديد  فى  الحكومية 
التى تمت برفع اسم السودان من  التطورات 
لإلرهاب،  الراعية  للدول  األمريكية  القائمة 
لالقتصاد  الـــســـودان  عـــودة  عليها  تــرتــبــت 
الرامية  الخطوات  الــى  باالضافة  العالمى، 
ــة الــفــســاد  ــصــادى ومــحــارب ــت ــإلصــالح االق ل
والتعديالت التى تجرى على قوانين االستثمار 

لجذب االستثمارات الخارجية للسودان.

يبدو أن إثيوبيا تقترب بسرعة من شفا الحرب 
القوات  بين  الــدائــر  القتال  أسفر  فقد  األهلية؛ 
الموالية للحكومة الفيدرالية برئاسة رئيس الوزراء 
آبى أحمد، وجبهة تحرير شعب تيجراى عن مقتل 
الــبــالد.  يــهــدد بتمزيق  مــئــات األشــخــاص، وبـــات 
وجبهة  أبــابــا  ــس  أدي فــى  الحكومة  مــن  كــل  وتتهم 
التحرير الشعبية لتحرير تيجراى، بعضهما البعض 
بالمسؤولية عن بدء الصراع. لكن هذا التوتر بين 
منذ  يتنامى  كان  بل  الساعة،  وليد  ليس  الجانبين 
فترة طويلة. إذ كانت جبهة تحرير شعب تيجراى، 
إثيوبيا  فى  المهيمن  السياسى  الحزب  ظلت  التى 
السلطة  توليه  منذ  آبى  حكومة  مع  تتنازع  لعقود، 
فى عام 2018. فقد كانت انتخابات سبتمبر 2020 
الفيدرالية  الحكومة  أجلتها  التى  تيجراى،  فى 
جراء  البالد  عموم  فى  االنتخابات  تأجيل  ضمن 
سبًبا  واســع-  نطاق  على  كورونا،  فيروس  تفشى 

تحليالت  وأرجعت  إثيوبيا.  فى  األخير  للتدهور 
األوضــاع  تــردى  إلى  التظاهرات  أسباب  الخبراء 
النساء  وخطف  واألمنية،  واالقتصادية  السياسية 
 33" األورومــو  إقليم  أن  إلى  باإلضافة  واألطفال، 
الوزراء  رئيس  مع  من شقاق  يعانى  نسمة"  مليون 

انقلب  أنه  إال  إليها  المنتمى  أحمد  آبى  اإلثيوبى 
عليهم لصالح قومية األمهرة، باإلضافة إلى تعدد 
الشرطة؛  صفوف  فــى  والقتل  الخطف  حـــوادث 
ناهيك عن سيطرة العصابات المسلحة على عدد 
من المناطق فى والية بنى شنقول والقريبة من سد 

التى بنى فيها  النهضة. وتشهد والية بنى شنقول 
مجموعة  بعد سيطرة  أمنيا  انفالتا  النهضة،  سد 
مسلحة على بعض المناطق فى الوالية حيث تعجز 
ومواجهة  الوضع  على  السيطرة  عن  األمن  قوات 
صحيفة  ذكـــرت  ــرى،  أخـ ناحية  مــن  المسلحين. 
"أديس ستاندرد" اإلثيوبية الخميس الماضى نقال 
اللجنة اإلثيوبية لحقوق اإلنسان أن مسلحين  عن 
يسيطرون على جميع أجزاء مناطق سيدال ويريدا 
شنقول  بنى  بوالية  كاماشى  منطقة  فى  تقريًبا، 
لحقوق  اإلثيوبية  اللجنة  وأوضــحــت  اإلقليمية. 
المسلحة  الجماعة  أن  لها،  بيان  فــى  اإلنــســان، 
قتلت مدنيين بمن فيهم موظفون مدنيون محليون 
ودمــرت  وســكــان  المناطق  إدارة  فــى  ومسئولون 

ممتلكات خاصة وحكومية.

المرحلة  إدارة  فى  المشاركة  األطــراف  تواجه  زالت  ما  كثيرة  تحديات 
االنتقالية فى ليبيا لنزع فتيل التوتر نهائيا، أهمها استكمال توحيد مؤسسات 
الدولة وخاصة فيما يتعلق بالمؤسسة العسكرية، التى تشكل أهم مفاتيح 
المضمار  هذا  فى  كبير  شوط  بقطع  أقرت  أنها  رغم  الجديدة  السلطات 

االنتخابات  ــراء  إجـ لمرحلة  اســتــعــدادا 
ميليشيات  فظهور  الــعــام.  هــذا  بنهاية 
النزاع  بداية  منذ  الغربية  المنطقة  فى 
خليفة  المشير  دفــع   2011 فبراير  فى 
الليبى  حفتر إلى تكوين الجيش الوطنى 
البالد  توحيد  وإعــادة  مكافحتها  بهدف 
تحت راية واحدة لكنه لم يفلح. وفى ظل 
تأسيس  على  االتفاق  فى  الفرقاء  نجاح 
سلطة انتقالية موحدة تشرف على تنفيذ 
السياسية  النواحى  من  االتفاق  بنود  كل 
ال  واالقــتــصــاديــة،  واألمنية  والعسكرية 
تزال مسألة توحيد المؤسسات السيادية 

الدائم  االستقرار  طريق  على  جوهرية  محطة  تمثل  والغرب  الشرق  بين 
 . موحد  ليبى  جيش  وتكوين  العسكرية  المؤسسة  توحيد  مسألة  وخاصة 
المهمات  إحــدى  ليبى  جيش  وتكوين  العسكرية  المؤسسة  توحيد  يمثل 
الرئيسية للمجلس الرئاسى الجديد بقيادة محمد المنفى باعتباره القائد 
األعلى للجيش وأيضا لرئيس حكومة الوحدة بصفته وزيرا للدفاع، فليبيا 
محترف  نظامى  بناء جيش  إعــادة  فى  سنوات صعوبات  منذ عشر  تعانى 
توحيد  مهمة  وباتت  المنضبطة.  غير  والميليشيات  السالح  انتشار  بسبب 
توحيد  مسألة  وتعتبر  الوحدة،  حكومة  متناول  فى  السيادية  المؤسسات 
اتفاق  بنود  كل  إتمام  أجل  من  االنتقالية  للسلطات  مهما  مفتاحا  الجيش 
العام  نهاية  انتخابات  عقد  إلى  الوصول  قبل  الفرقاء  بين  المبرم  جنيف 
الجارى لتتويج مرحلة جديدة فى حياة الليبيين، ولذلك حملت تصريحات 
الدبيبة من موسكو مؤشرات على أن إتمام التسوية يحتاج إلى دعم دولى 

أيضا لضمان نجاح المسار االنتقالى. 

هالة شيحة
Hal a4shiha@yahoo.com
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أحمد ياسر هالة شيحة

الوساطة العراقية هل تنجح فى إنهاء 
الصراع اإليرانى- السعودى؟ 
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جواد الظريفجولة ظريف تنعش املباحثات .. وتصريحات بن سلمان متهد الطريق محمد بن سلمان

مريم الصادق

أمريكا وروسيا وبوادر مواجهة
 عسكرية فى أوكرانيا

بوتينبايدن

دبرصيون جبراميكائيلابى احمد

محمد المنفى



وناس
اقتصاد

www.alnaharegypt.com

5 / 5 / ٢٠٢١العدد: 698 09
العمال فى زمن كورونا

480 مليار دوالر خسائر قطاع السياحة خالل عام واحد.. والعمال هم الضحايا

القمح  توريد  موسم  الراهنة  الفترة  تشهد   
المحلى، ذلك الموسم الذى يظهر فيه جلًيا دور البنك 
أنهى  والذى  فاروق،  عالء  برئاسة  المصرى  الزراعى 
الموسم، حيث  بالفعل كافة استعداداته الستقبال هذا 
بدأت بالفعل الشون والسعات التخزينية ونقاط التجميع 
الخاصة بالبنك والمنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية فى 
استقبال القمح المحلى من الموردين وذلك حتى 15 يوليو 
المقبل، وذلك تنفيذا لتوجهات الدولة بتهيئة جميع السبل 

إلنجاح موسم توريد القمح المحلى. 
الدولة  لمساندة جهود  الزراعى  البنك  اطار سعى  وفى 
فى استالم محصول القمح االستراتيجى والحفاظ عليه وفق 
الداخلية،  والتجارة  التموين  وزارة  حددتها  التى  المواصفات 
متكاملة  منظومة  بتطبيق  الــزراعــى  البنك  قــام  ما  سرعان 
المزارعين  على  التيسير  بهدف  ــك  وذل األقــمــاح  الستقبال 
والموردين لتوريد القمح للمواقع التخزينية التى يمتلكها البنك 
والمنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية. وبالفعل يتولى البنك 
الزراعى إدارة المنظومة الجديدة إلكترونًيا من خالل توفير 
ماكينات نقاط البيع »POS« فى جميع المواقع التخزينية، يتم 
من خاللها توفير قاعدة بيانات لحظية تشتمل على معلومات 
خاصة بكل مورد والكمية الموردة ودرجة الفرز وغيرها من 
مرتبطة  ذكية  بشاشات عرض  ربطها  التى سيتم  البيانات 
بالمركز الرئيسى والشون وجميع فروع البنك بالمحافظات 
شونة  لكل  ــأول  ب أوال  الــمــوردة  الكميات  على  لالطالع 

ومراقبة األداء بها، وذلك بالتعاون مع البورصة 
البنك بإنشاء  المصرية للسلع، حيث قام 

توريد  بموسم  خاصة  عمليات  غرفة 
وتنظيم  لمراقبة  المحلى  القمح 
يشارك  كما  التوريد،  عمليات 
ــبــنــك فـــى عــضــويــة غــرفــة  ال
بوزارة  المركزية  العمليات 
عالء  واتجه  التموين. 
فــــــــاروق لــتــطــبــيــق 
ــك الــمــنــظــومــة  ــل ت

بهدف  الجديدة 
ــر  ــيـ ــسـ ــيـ ــتـ الـ

على الموردين بشكل كبير حيث ستمكنهم من صرف القيمة 
أى  من  48 ساعة  القمح خالل  من  الموردة  للكميات  المالية 
ويتم  يختارها  التى  المصرى  الزراعى  البنك  فــروع  من  فرع 
الصرف نقدا أو بأى وسيلة أخرى يختارها المورد. واستكمااًل 
لجهود البنك الزراعى الواضحة دوًما فى موسم توريد القمح 
ودعم الموردين، سرعان ما أعلن عالء فاروق أن جميع المبالغ 
المستحقة للموردين ستكون معفاة من أى مصاريف إدارية أو 
عموالت بنكية وتصرف كاملة وفقا ألسعار الشراء التى أقرتها 
اللجنة الوزارية المشتركة وفقا لدرجة نظافة القمح المستلم 
التموين  وزارة  من  الصادرة  للضوابط  طبقا  المزارعين  من 

والتجارة الداخلية فى هذا الشأن. 
والالفت لالنتباه أن البنك الزراعى يعد له نصيب األسد 
فى نجاح منظومة توريد القمح، السيما وأنه قام بتنفيذ خطة 
شاملة لتجهيز المواقع والمساحات التخزينية الستقبال موسم 
توريد القمح تتضمن تنفيذ عمليات التطهير ألرضيات الشون 
التخزين  جودة  معايير  أعلى  تحقيق  لضمان  الفوارغ  وتبخير 
توفير  على  عــالوة  للتعبئة  الجديدة  الجوت  أجولة  وتوفير 
الدمغة  مع مصلحة  بالتعاون  الصوع  ودمغ  البيسكول  موازين 
والموازين ومراجعة جميع إجراءات األمن والسالمة بالمواقع 
المختلفة لضمان تحقيق أعلى معايير األمن والسالمة حفاظا 
على األقماح المخزنة وسالمة العاملين فى تلك المواقع، علًما 
االحترازية  التدابير  من  عدد  اتخاذ  على  دائًما  حرص  بأنه 
عدم  بينها  مــن  كــورونــا  فــيــروس  انتشار  تداعيات  لمواجهة 
وصاحب  السيارة  لسائق  إال  الموقع  بدخول  السماح 
الفرز  لجنة  أعــضــاء  على  والــتــشــديــد  الحمولة 
واالستالم باتخاذ االحتياطات والتدابير الالزمة 
حفاظا على الصحة العامة وسالمة الجميع. 

ــود الــبــنــك الـــزراعـــى  ولـــم تــتــوقــف جــه
عالء  الصعبة  المهام  رجل  بقيادة  المصرى 
ــى، حيث  ــزراعــ ــ ــقــطــاع ال ــدعــم ال فـــــاروق؛ ل
الفالحين وصغار  دائًما على مساندة  حرص 
فى  بقوة  والمساهمة  والمربين  المزارعين 
القروض  خــالل  من  ســواء  الريفية،  التنمية 
التسليفية  فئاتها  زيـــادة  تــم  التى  الــزراعــيــة 
لجميع المحاصيل بنسبة 20 % إلى %70 

العام الماضى. 
جهود  تقتصر  ولـــم 
عالء فاروق فى دعم 
الفالحين عند هذا 
الــحــد، حــيــث قــام 
الــبــنــك الــزراعــى 

ــرى  ــ ــصـ ــ ــمـ ــ الـ

الماضى  يناير  شهر  خــالل  وبالتحديد  مــؤخــًرا 
المتعثرين  العمالء  ديــون  لتسوية  مــبــادرة  بإطالق 

الــمــزارعــيــن  ــن  م عميل  ألـــف   328 منها  يستفيد 
بلغت  إجمالية  بقيمة  الزراعى  القطاع  فى  والعاملين 

6.3 مليار جنيه، إذ تستهدف تسوية ديون جميع عمالء 
مديونيات،  من  عليهم  ما  ســداد  فى  المتعثرين  البنك 

وبالفعل تم تقسيم العمالء المتعثرين إلى شريحتين تضم 
الشريحة األولى 307 آالف عميل ممن يبلغ أصل مديونياتهم 
واعــدام  اسقاط  بالفعل  تم  وهــؤالء  جنيه  ألف   25 من  أقل 
مديونياتهم بالكامل بإجمالى مديونيات بلغت نحو 416 مليون 
جنيه، باإلضافة إلى عوائد قيمتها 240 مليون جنيه وقد قام 
البنك بالتنازل عن جميع القضايا واألحكام القضائية الصادرة 
ضدهم وتم إبراء ذمتهم من أى مديونية بما يمكنهم من معاودة 
التعامل مرة أخرى مع البنك الزراعى المصرى أو أى من بنوك 

القطاع المصرفى دون أى قيود. 
كما تضم الشريحة الثانية من العمالء المتعثرين 21 ألف 
عميل )من األفراد أو الشركات( ممن يزيد أصل مديونياتهم 
عن 25 ألف جنيه وحتى 10 ماليين جنيه، ويبلغ إجمالى أصل 
مديونيات هذه الشريحة من العمالء نحو 3,5 مليار جنيه 
بأن  المتراكمة 2.2 مليار جنيه، علًما  العوائد  وبلغت قيمة 
لالستفادة  فرصة  أمامهم  الشريحة  تلك  من  المستفيدين 
من مبادرة تسوية مديونياتهم حتى 30 يونيو المقبل بحيث 
المبادرة من خالل  والدخول فى  البنك  يمكنهم مراجعة 
سداد 50% من أصل المديونية فقط، سواء دفعة واحدة 
التدفقات  لدراسة  وفقا  تحديدها  يتم  أقساط  أوعلى 
النقدية لكل عميل مع إسقاط جميع العوائد المهمشة 
البنك  مع  التعامل  إعــادة  للعميل  متاحا  وسيكون 

دراســة  وفــق  السداد  على  أشهر  ستة  مــرور  بعد 
سريان  عدم  مع  حدة،  على  حالة  لكل  مستقلة 

المديونية  هــذه  يخص  فيما  التعامل  حظر 
المتداولة فور  القضايا  والتنازل عن جميع 

شــروط  على  البنك  مــع  العميل  اتــفــاق 
الخاصة  الضمانات  وتحرير  السداد 

إسقاط  يتم  وســوف  بالمديونية، 
أصـــل  ــن  ــ م و%50  ــد  ــ ــوائ ــ ــف ــ ال

العميل  قيام  فور  المديونية 
من   %50 ســداد  بإتمام 

أصل المديونية.

الداعم األكبر للفالح
األهلى يتيح السحب النقدى باستخدام »POS« فى محطات التعاون للبترولعالء فاروق

ودائع البنوك غير الحكومية ترتفع 203 مليارات جنيه فى ثالثة أشهر

الحكومية  البنوك  أكبر  المصرى،  األهلى  البنك  أعلن   
الجمعية  تعاون مع شركة  اتفاقية  توقيع  من حيث األصول، 
قطاع  شركات  إحــدى  للبترول،  التعاون  للبترول،  التعاونية 
لحاملى  النقدى  السحب  خدمة  تقديم  بهدف  الــبــتــرول؛ 
 POS. البطاقات البنكية باستخدام نقاط البيع اإللكترونية
إدارة  مجلس  رئــيــس  عــيــاد،  عـــادل  مــن  كــل  التوقيع  حضر 
التعاون للبترول، وشريف رياض، الرئيس التنفيذى لالئتمان 
هاشم،  وخالد  المشتركة،  والقروض  للشركات  المصرفى 
قال  المصرى.  األهلى  بالبنك  البترول  قطاع  تمويل  رئيس 
حلول  لتقديم  دائًما  تسعى  للبترول  التعاون  إن  عياد  عادل 
بأنحاء  المنتشرة  الشركة  بمحطات  لدعم عمالئها  متكاملة 
فى  البترول  هيئة  أذرع  أهم  إحدى  أنها  الجمهورية؛ خاصة 
التعاقد  إبرام  تم  ولذلك  البترولية،  المنتجات  توزيع  مجال 
مع البنك األهلى المصرى، بصفته البنك الرائد فى عمليات 

التحول الرقمى والشمول المالى.
 وذكر كريم سوس، الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية 
شركة  مع  التعاقد  أنَّ  المصرى،  األهلى  بالبنك  والفروع 
محطات  لشبكة  جديدة  إضافة  يأتى  للبترول  التعاون 
الوقود التى يتم عن طريقها تقديم خدمة السحب النقدى 
 QR خــدمــات  وإتــاحــة  اإللكترونية،  البيع  نقاط  عبر 
ألول  مصرفه  أطلقها  التى  المبتكرة  الخدمة  cOde؛ 

المالى وتحقيق مزيد  مرة فى مصر، تدعيًما للشمول 
أهم  إحدى  تعد  التى  الرقمية،  للخدمات  التفعيل  من 

استراتيجيات البنك. 
التعاون  شركة  اختيار  تم  أنــه  إلــى  ســوس  وأشــار 
مجال  فى  الرائدة  الشركات  من  باعتبارها  للبترول 
الخدمات البترولية فى مصر، وامتالكها شبكة انتشار 
على  تزيد  الجمهورية  محافظات  مختلف  فى  واسعة 
تفعيل  فى  سيبدأ  البنك  أنَّ  مضيًفا  محطة،   1400
المطورة وذلك  للبترول  التعاون  الخدمة فى محطات 
كمرحلة أولى، على أن يتم التوسع فى باقى المحطات 

فى المراحل التالية.
البديلة  الــقــنــوات  رئــيــس  جميل،  محمد  وأضـــاف 

السحب  خدمة  أن  المصرى،  األهــلــى  بالبنك  والمبيعات 
تدوير  معدل  تحقيق  تستهدف  الوقود  محطات  من  النقدى 
وإضافتها  المحطات  تلك  بحوزة  تكون  التى  للنقدية  أعلى 
بتلك  لإليداع  نقلها  من  بداًل  إلكترونًيا،  بالبنوك  لحساباتهم 
الزحام  تقليل  إلــى  يــؤدى  ما  وهــو  يومى،  بشكل  الحسابات 
البعيدة  األماكن  فى  وخاصة  اآللى  الصراف  ماكينات  على 
بفئات نقدية  العمالء، كما يمكن االستفادة  وتخفيف مشقة 
أقل من المتاح بماكينات الصراف اآللى، إضافة إلى إمكانية 
استخدام نقاط البيع POS لتنفيذ عمليات السحب النقدى 

من جانب العمالء داخل المحطات. 
البطاقات  لحاملى  متاحة  الخدمة  إن  هاشم  خالد  وقال 
البنك  حرص  مع  المباشر،  والخصم  الدفع  مسبقة  البنكية 
على  عموالت  أو  مصاريف  أيــة  عمالئه  تحميل  عــدم  على 
عملية السحب تشجيًعا للعمالء على استخدام خدمات البنك 
المطورة، لتقديم أفضل معدالت الجودة لهم وتحقيق الشمول 
المالى الذى يتبناه البنك. وأوضح شريف رياض أن التوقيع 
على خدمة السحب النقدى من محطات الشركة عبر نقاط 
الخدمات  تكامل  إطار  فى  تأتى   )POS( اإللكترونية  البيع 
البنك  من  المصرى  البترول  لقطاع  المقدمة  المصرفية 

األهلى المصرى الذى يعد الممول الرئيسى للقطاع.

 أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزى المصرى، 
بخالف  المحلية  بالعملة  البنوك  ودائــع  إجمالى  ارتفاع 
الحكومية، بمقدار 203.1 مليار جنيه خالل الثالثة أشهر 
األولى من 2021. وقال البنك المركزى إن ودائع البنوك 
بالعملة المحلية سجلت 3.863 تريليون جنيه فى مارس 
الماضى، مقابل 3.660 تريليون جنيه فى نهاية ديسمبر 

 .2020
وذكر أن الودائع الجارية "تحت الطلب" ارتفعت خالل 
الربع األول من العام الجارى بمقدار 30.212 مليار جنيه، 
مقابل   ،2021 مــارس  فى  جنيه  مليار   562.55 لتسجل 

532.34 مليار جنيه فى ديسمبر 2020.
 وأفاد بأن الودائع غير الجارية "ودائع ألجل وشهادات 
االدخار"، قفزت بمقدار 172.9 مليار جنيه خالل الثالثة 
أشهر األولى من العام، لتسجل 3.301 تريليون جنيه فى 
ديسمبر  فى  جنيه  تريليون   3.128 مقابل   ،2021 مارس 
السابق عليه.  وطبقا للبنك المركزى، ارتفعت ودائع قطاع 

األعمال العام الجارية وغير الجارية، بقيمة 4.291 مليار 
نهاية  فى  جنيه  مليار   66.972 مستوى  إلى  لتصل  جنيه 
ديسمبر  نهاية  فى  جنيه  مليار   62.681 مقابل  مــارس، 
السابق عليه.  كما صعدت ودائع القطاع األعمال الخاص، 
الربع األول من 2021،  بمقدار 14.205 مليار جنيه فى 
مليار   482.192 مقابل  جنيه  مليار   496.4 إلى  لتصل 

جنيه فى ديسمبر 2020 .

األول  يصادف  الذى  العمال  بعيد  العالم  احتفاالت  األيام  تلك  تشهد 
من شهر مايو، إال أن هذا العيد يأتى فى ظل ظروف استثنائية فرضتها 
بكارثة  ينذر  بات  الذى   )19 ــ  )كوفيد  المستجد  كورونا  فيروس  جائحة 

اقتصادية غير مسبوقة على جميع الدول وتحديًدا على مصر. 
ويعد العامل هو الضحية األكبر لجائحة كورونا وتحديًدا عمال المهن 
أعمالهم  أغلب  توقف  ظل  فى  الوباء  سيطرة  تحت  باتوا  الذين  الحرة 
كالمقاهى  الــحــرة  المهن  أو  السياحى  القطاع  فــى  يعملون  مــن  ســواء 
إن  االقتصادى،  الخبير  رؤوف،  سمير  قال  ذلك،  على  وتعليًقا  وغيرهم. 
هناك الكثير من األعمال قد توقفت على خلفية انتشار فيروس كورونا 
تعرضا  فقد  الطيران،  وقطاع  السياحة  قطاع  أبرزها  ولعل  المستجد، 
لخسائر فادحة وهذا ما اتضح جلًيا خالل العام الماضى تحديًدا حيث إن 
شركات الطيران قد خسرت نحو 480 مليار دوالر خالل العام الماضى 
أضرار  إلحاق  فى  تسببت  السياحة  قطاع  خسائر  أن  إلى  الفًتا  فقط، 
بالغة بعمال جميع األعمال المتعلقة بها تحديًدا العمالة العاملة بالفنادق 
والتوريدات والمشروعات واألغذية والبازارات السياحية بجانب األعمال 
اليدوية "خان الخليلى" بجانب العمالة فى المطاعم السياحية، فضاًل عن 

قطاعات النقل السياحى.
 وأوضح أن كورونا ألحقت خسائر كبيرة بأصحاب المهن الحرة وعلى 
الكثير بعدد  "أوبر وكريم"، السيما فى ظل قيام  التاكسى  رأسهم سائقو 
من اإلغالقات الجزئية مما أدى لتناقص معدل الدخل ومن ثم زيادة عدد 

المتعطلين. 
وأوضح رؤوف أن قطاع العقارات قد تضرر بشكل كبير جًدا السيما 

وأن المواطن بات بين خيارين وهو توفير احتياجاته األساسية من 
الغذاء أو توفير عقار او منزل بجانب توقف عمليات البناء 

التى تسببت فى أضرار بعمالة قطاع التشييد والبناء، 
فقد  والمقاهى  بالمطاعم  العاملين  فضاًل عن 

الذى  األمر  اإلقبال،  معدالت  انخفضت 
دفع عددا من المطاعم والمقاهى 

حتى  العمالة  حجم  لتقليل 
تحقيق  تــســتــطــيــع 

مكاسب  أى 

لهم. 
وأنهى رؤوف- تصريحاته لـ"النهار"- قائاًل إن جائحة كورونا قد أدت 
قدرتها  عدم  جراء  الشركات  من  المزيد  وإغالق  المفلسين  عدد  لزيادة 
على توفير احتياجاتها فى ظل حالة الركود التى اجتاحت البالد ومن ثم 
تسبب هذا األمر فى تشريد اآلالف من العمال وأسرهم، فضاًل عن أن 
جائحة كورونا تسببت فى زيادة إشكاليات بل إغالق عدد من الشركات 
توفيق  هشام  األعمال  قطاع  وزير  قال  مثلما  تطويرها  فى  أمل  ال  التى 
للغزل  الــدوار  كفر  وشركة  والصلب  الحديد  شركة  أبرزها  ولعل  مؤخًرا 

والنسيج وغيرهما. 
بينما قال الدكتور رمزى الجرم، الخبير االقتصادى، إن أزمة كورونا 

كان لها تأثير على العمالة غير 
المنتظمة فى مصر، خصوصا 
فــى ظــل تــوقــف حــركــة البناء 
مضى،  عــام  منذ  والتشييد 

قانون  صــدور  انتظار  وفــى 
ينظم البناء الموحد. 

وأوضــح الجرم أنه ال 
قد  إحصائيات  يوجد 

تــقــيــس حــجــم 
الــعــمــالــة 

لتنظيمات  خصوعها  لعدم  المنتظمة  غير  العمالة  شأن  فى  المتسربة 
تلك  أن  إلى  الفًتا  األخــرى،  البلدان  من  كثير  فى  الحال  هو  كما  معينة، 
النوعية من العمالة معروفة بشكل تام، ومن ثم البد أن يكون لدى الدولة 
إحصائيات دقيقة بشأنها من حيث معرفة أى انعكاسات عليها جراء اى 
حدث، فضال عن مساعدتها فى األزمات المالية، مثل أزمة كورونا على 

سبيل المثال.
المستجد،  كورونا  فيروس  جائحة  انتشار  منذ  أنه  الجرم  وأوضــح   
ال  ربما  بمعنى  بشكل عشوائى،  المنتظمة  غير  العمالة  تدعم  والحكومة 

تكون اإلعانات المنصرفة لتلك النوعية، فى إطار المستحقين لها. 
وباء  انتشار  إن  االقتصادى،  الباحث  محمود،  محمد  قال  حين  فى 
ا فى ظل  كورونا قد شكل تحديا كبيرا أمام االقتصاد العالمى وخصوًصً
انتشار جائحة كورونا، فهناك قطاعات تأثرت بشكل مباشر وكبير وعلى 
المؤشرات  البطالة من  "السياحة والسفر"، وتبقى  القطاعات  رأس هذه 
االقتصادية البارزة وذلك لمدى ارتباط البطالة بمؤشرات أخرى كانتشار 
من  وغيرها  الجرائم  نسب  كانتشار  مهمة  اجتماعية  وظــواهــر  الفقر 

الظواهر .
 وأوضح محمود أنه خالل عام 2019 كانت مؤشرات االقتصاد الكلى 
المصرى بشكل عام تسير بشكل جيد ومنها البطالة بالطبع إلى أن جاءت 
بالبيانات  والمقارنة  وبالنظر  المستجد،  كورونا  فيروس  انتشار  أزمــة 
التاريخية نجد أن نسبة البطالة فى عام 2013 وصلت 13.4% بعد أن 
كانت فى حدود 9% تقريبا عام 2010، وبلغ معدل البطالة 11.3 % فى 
الربع  فى  البطالة  معدل  بلغ   2018 عام  وفى   2017 من  األخير  الربع 
االخير من العام 8.9%، وبلغ معدل البطالة بنهاية عام 2019حوالى %8، 
وفى عام 2020 بلغت نسبة البطالة فى الربع الثالث 7.3% مقابل %9.6 
عن الربع السابق من نفس العام بانخفاض قدره 2.3%، وذلك كنتيجة 
طبيعية النتشار جائحة كورونا مع العودة الجزئية لفتح األسواق فى مصر 
. وأوضح محمد أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 2 مليون نسمة تقريًبا 
ذكورا  تقريبا  نسمة  1.3مليون  منهم   2020 عام  من  الثالث  الربع  حتى 
العمل اإلجمالية 26مليون  قوة  بلغت  كما  إناًثا،  ألف  يقرب من700  وما 
نسمة وانخفض معدل البطالة فى الربع األخير من عام 2020الى %7.2 

تقريًبا . 
وتابع محمد تصريحاته لـ"النهار" قائاًل: "يمكن القول إنه بالنظر إلى 
أزمة كورونا فهناك توقف جزئى فى  العالمى فى ظل  ظروف االقتصاد 
الوظائف  العربية وفقدان بعض  الدول  الى  المصرية  العمالة  حركة نقل 
فى  العمل  سوق  على  ضغطا  يشكل  مما  الخارج  فى  المصرية  للعمالة 
الداخل، كما البد من رفع كفاءة العمالة وذلك من خالل التطوير المستمر 
فى تدريب العمالة لسد الفجوة بين المطلوب فى سوق العمل والمعروض 
المثال  المجتمع بال شك على سبيل  ونظرة  التعليم،  من مخرجات 
للتعليم الفنى قد تسبب خلال فى سوق العمل، وعلى الرغم من وجود 
اعداد كبيرة من خريجى التعليم الفنى اال أن هناك نقصا واضحا 
فى المهارات األساسية لسوق العمل وحتى خريجى الجامعات فالعدد 
المعروض كبير، فقد وصل عدد الخريجين فى عام 2019 إلى 604.2 
ألف، مقابل 568.9 ألف خريج عام 2018 وهى اعداد كبيرة والبد من 
الربط بين متطلبات سوق العمل والتوظيف بال شك . وأشار إلى أن عدم 
توقف الحركة فى المشروعات القومية أدى بشكل أو بآخر الى انخفاض 
نسب البطالة بشكل مباشر، واتوقع بال شك انخفاًضا فى نسب البطالة 
بفيروس  الخاصة  اللقاحات  فعلية  اثبات  بشرط  القادمة  الفترة  خالل 

كورونا المستجد وعودة حركة السفر والسياحة العالمية.

قال هانى توفيق، الخبير االقتصادى، إن هناك 
حالة من التخوف باتت هى السائدة بين المواطنين 
جائحة  استمرار  خلفية  على  المصرى  الشارع  فى 
القطاع  أن  إلــى  الفًتا  المستجد،  كــورونــا  فيروس 
العقارى هو األكثر تضررًا، حيث إن من قام بشراء 
شقق او مكاتب بالتقسيط ليس معهم كاش لسداد 
فهناك  لديهم  ذلــك  توافر  حالة  وفــى   ، األقــســاط 
المطورين  جعل  هذا  تصاحبهم،  الخوف  من  حالة 
االراضى  اصحاب  مستحقات  سداد  فى  متأخرين 
"الكاش"  أن  إلــى  الفًتا  المقاولين،  مستحقات  او 
الموجود بيد األشخاص قد اتجه لشهادة محجوزة 
السوق  وتنشيط  لالستهالك  يتجه  ولــم  بالبنوك 

الداخلى.
ابتعدوا  قــد  المستثمرين  أن  توفيق  وأوضـــح   
تسبب  مما  االســتــهــالك،  لتدهور  االستثمار  عــن 
عدم  نتيجة  الضخمة  البطالة  من  حالة  خلق  فى 
البيع وبالتالى االنتاج ومن ثم  قدرة المنشآت على 
االستغناء عن عدد من العمالة او تخفيض مرتبات 
هناك  لتصبح  السيولة،  فى  شديد  وشح  العاملين، 
وخفض  انــتــاج  وخــفــض  بطالة  مــن  مفرغة  حلقة 
ذلك  أدى  مما  وهكذا،  جديدة  فبطالة  استهالك 
المجتمع،  المال فى شرايين  الى عدم دوران رأس 
وشــلــل شبه كــامــل فــى االقــتــصــاد، فــضــاًل عــن أن 
نصفهم  عاد  قد  الخارج  فى  العاملين  المصريين 
لظروف الخليج بعودة نهائية، بجانب السياحة وقناة 
حالة  فى  المباشر  األجنبى  واالستثمار  السويس 
عطل سيستمر عامين آخرين على األقل، وما لذلك 

من اثر سلبى على الجنيه المصرى. 
والتباطؤ  مستمرة  العملية  أن  توفيق  وأوضــح 
والركود مستمر لفترة قد تطول أو تقصر، وإلى حين 
التوصل لمصل او عقار بات وقاطع، وبعدها سنتان 
االقتصادى  النشاط  لياقة  الستعادة  األقــل  على 
وعودة األمور لمجراها. واشار توفيق إلى انه ينبغى 
على أصحاب األعمال االحتفاظ بالعمالة االساسية 
والتى يتفوق فيها قيمة االنتاج عن األجر، كما أنه 
االستغناء  تــم  التى  العمالة  تعويض  يتم  أن  البــد 
عمل  مــدة  من  يستحقونه  لما  طبًقا  مالًيا  عنها 

حالة  من  للتخلص  انه  إلى  مشيًرا  بالمؤسسة، 
كــورونــا  جائحة  فيها  تسببت  الــتــى  الــركــود 

منتجاتها  بتطوير  الشركات  تقوم  أن  البد 
االلكترونية  والــبــيــع  التسويق  واســالــيــب 
حتى  ومستمر  مستقبلى  نمط  انها  حيث 

البد  أنــه  كما  الــجــائــحــة،  انــتــهــاء  بعد 
السوق  على  كبير  بقدر  االعتماد  من 
المحلية كخامات ومبيعات السيما وأن 

مدة  يحتاجان  قد  واالستيراد  التصدير 
تباطؤ  أو  انقطاع  ضوء  فى  للعودة  كبيرة 

سالسل التوريد العالمية. 
تشكيل  بضرورة  الدولة  على  توفيق  وشــدد 
لجنة استشارية اقتصادية ترفع تقريرها للرئاسة 

اولويات  ترتيب  بإعادة  وتضطلع 
والمبادرات  الحكومى  اإلنفاق 
الكمى،  والتيسير  والحوافز 
فــورًا  العمل  ايــقــاف  بجانب 

والمبانى  العقارات  فى  الدولة  مشروعات  كل  فى 
وطويلة  متوسطة  األهـــداف  ذات  التحية  والبنية 
ذات  المشروعات  فــى  فقط  واالســتــمــرار  االجـــل، 
اآلن  األهمية  والمستدام.  العمالة  كثيف  التشغيل 
لالهداف قصيرة األجل. وقد ذكرنا من قبل عدة 
 4000 لديه  بنك  الى  البريد  هيئة  كتحويل  افكار، 
محدودى  لتمويل  واحــدة  خطوة  فى  للوصول  فرع 
وإزكــاء  الصغيرة،  المشروعات  وأصحاب  الدخل 
المالى  الشمول  وتحقيق  بنكية،  حسابات  فتحهم 
عجز  وقت خفض  ليس  هذا  أن  توفيق  وأوضــح   .
وجــد عجز  ومــا  اولـــى،  فائض  وتحقيق  الــمــوازنــة 
االتجاه  يتم  وســوف  الــظــروف،  لهذه  اال  الموازنة 
بعض  حــســاب  على  ــو  ول  ( والشـــك  نــقــود  لطباعة 
وأكرر  يجب،  النقود  هذه  أن  إلى  التضخم(،الفًتا 
األسر  لجيوب  ومباشرة  اساًسا  تذهب  أن  يجب، 
األكثر فقًرا، هذه األسر تستهلك تقريًبا 100% من 
فيتبعها  الحياة،  مستلزمات  شراء  فى  المبلغ  هذا 
إنتاج لمقابلة هذا االستهالك، وبالتالى زيادة معدل 
وانتاج  فاستهالك  البطالة،  وامتصاص  التشغيل 
اكثر وبطالة تنخفض تدريجًيا . وأوضح أن الحوافز 
بـ  االحتفاظ  تشترط  للمؤسسات  الموجهة  المالية 
50% من العمالة، كما يجب منع االستيراد تماًما اال 
لقطع غيار المصانع، والخامات التى ليس لها بديل 
المحلية،  الصناعة  مشاكل  حل  ينبغى  كما  محلى، 
بتقديم  الزراعى،  والتصنيع  الزراعة  ذلك  فى  بما 
تسهيالت للمزارعين والمصنعين بإعفاءات ضريبية 
وغيرها من الحوافز التشجيعية، كما أنه البد من 
مليون   2 عن  يقل  ال  ما  وتشغيل  امتصاص  إعــادة 

عائد عودة نهائية من الخليج.

 هالة عبد اللطيف

روشتة إلنقاذ املؤسسات 
والشركات من خسائر »كورونا«



ا  إماراتّيً عرًضا  الزمالك  نــادى  تلقى 
سيد  أحمد  المميز  الجناح  مع  للتعاقد 
الصيفية  االنتقاالت  فترة  خالل  "زيــزو" 
القادمة فى ظل رغبة الالعب فى الرحيل 
تراجع  على  عالوة  البيضاء،  القلعة  عن 
المباريات بشكل  مستواه فى العديد من 
األمر  األخــيــرة؛  المباريات  فى  ملحوظ 
الذى أغضب الجهاز الفنى بقيادة باتريس 
كارتيرون. وعرض نادى الوصل اإلماراتى 
الــمــيــركــاتــو الصيفى  زيـــزو خـــالل  ضــم 
الحصول  الــزمــالــك  واشــتــرط  المقبل، 
رحيل  مقابل  دوالر فى  مليون  على 3.5 
إدارة  لكن  القادمة  الفترة  الالعب خالل 
النادى اإلماراتى رفضت المبلغ المطلوب 
للتخلى  البيضاء  القلعة  إدارة  جانب  من 
عن زيزو. فى سياق آخر، تسود حالة من 
القلق الشديد داخل نادى الزمالك بسبب 
عقود  على  ساسى  فرجانى  توقيع  أنباء 
عجز  فى ظل  بيراميدز  لنادى  انضمامه 

مع  التعاقد  تجديد  عن  النادى  مسئولى 
المحترف التونسى كما أن النادى األبيض 
بات مهدًدا بالحرمان من خدمات الالعب 
حتى نهاية الموسم فى ظل انتهاء عقده 
الفريق  وحــاجــة  الــقــادم،  يونيو   30 يــوم 
ممتد  الموسم  أن  جهوده، خصوصا  إلى 

فى مصر حتى نهاية شهر سبتمبر. كما 
تمرد  أزمة آخرى بسبب  الزمالك  يواجه 
الالعب  وافتعال  المستمر،  عاشور  إمام 
العديد من األزمات داخل صفوف فريق 
احتواء  فى  النادى  إدارة  وفشلت  الكرة، 
الالعب  جــانــب  مــن  المتكررة  األزمـــات 

الشاب، برغم الدفاع المستميت عنه ضد 
آخرها  وكان  القدم،  كرة  اتحاد  قــرارات 
إيقافه لفترة طويلة بسبب أحداث مباراة 
قد  كارتيرون  كان  األهلى.  أمام  الشباب 
منح إمام عاشور فرصة أخرى لالنتظام 
فى تدريبات الزمالك لكن الالعب افتعل 
المباريات  إحـــدى  خــالل  جــديــدة  أزمـــة 
الودية بعدما دخل فى مشاجرة عنيفة مع 
زميله سيف الجزيرى على تسديد إحدى 
ركالت الجزاء وتدخل محمد عواد إلنهاء 
األزمة وقام بتسديدها بداًل منهما وأطاح 
الــذى أغضب  المرمى، األمــر  بها خــارج 
أزمة  فى  الزمالك  ويعيش  النادى.  إدارة 
عن  العجز  ظل  فى  خاصة  كبيرة  مالية 
تدبير مستحقات العبى فرق الصاالت 
واليد  السلة  فريق  عناصر  وتهديد 
بفسخ عقودهم والرحيل عن النادى 

فى ختام الموسم الجارى.

رياضة
10٥ / ٥ / ٢٠٢١

العدد: ٦٩٨

عرض إماراتى للتعاقد مع زيزو

تسود حالة من الغضب بين أعضاء 
الجهاز الفنى للفريق األول لكرة القدم 
والتر  الكونغولى  تجاه  األهلى  بالنادى 
تراجع  بسبب  األول  الفريق  مهاجم  بواليا 
الماضية،  الفترة  خالل  والبدنى  الفنى  مستواه 
الفنى  الجهاز  بتعليمات  التزامه  عدم  على  عالوة 
وسفره الدائم إلى الجونة من أجل السهر هناك 
مع بعض اصدقائه السابقين من العبى الجونة. 
حالة  افريقى  الجنوب  الــمــدرب  انتابت  فيما 
تجاه  الماضية  الــفــتــرة  فــى  شــديــدة  غضب 
بعض الالعبين خاصة ناصر ماهر وصالح 
الالعبين  مستوى  تــراجــع  بسبب  محسن 
تهديًدا  وجــه  حيث  الماضية،  الفترة  فى 
صريًحا لالعبين باستبعادهما من حساباته 
وكشفت  المقبلة.  الــفــتــرة  خــالل  الفنية 
مصادر داخل االهلى ان بيتسو موسيمانى 
المدير الفنى قرر االستغناء عن بواليا 
حالة  فى  الــجــارى  الموسم  ختام  بعد 
التزامه  تراجع مستواه وعدم  استمرار 
الفنى  المدير  طلب  كما  بالتعليمات 
التخطيط  لجنة  من  الحمراء  للقلعة 

بالنادى التعاقد مع العب مميز فى مركز الهجوم 
باإلضافة إلى جناح مميز يجيد اللعب يمينا ويسارا 
فى ظل سوء اداء حسين الشحات وطاهر محمد 
إدارة  وحددت  كهربا.  عبدالمنعم  ومحمود  طاهر 
آليو  المالى  لبيع  دوالر  ماليين   10 مبلغ  األهلى 
ديانج ألى ناٍد أوروبى يريد شراء عقده فى ختام 
الموسم الجارى بعدما قام وكيل اعماله بالحديث 
مع مسئولى النادى من أجل بيعه فى ختام الموسم 
فؤاد  كريم  تمسك  اآلخــر  الجانب  على  الــجــارى. 
لصفوف  والمعار  النجوم  لنادى  األيمن  الظهير 
رافضا  االهلى  النادى  لصفوف  باالنضمام  إنبى 
اغراءات بيراميدز والزمالك، كما أن إدارة النادى 
البترولى عجزت عن شراء عقده فى ظل تمسك 
محمد الطويلة رئيس نادى النجوم بالحصول على 
المقبل،  الصيف  فى  بيعه  نظير  جنيه  مليون   15
فيما كشفت مصادر داخل النادى األهلى ان امير 
الالعب  اقناع  فى  نجح  التعاقدات  مدير  توفيق 
رغبته  واعالن  أى عقود إلنبى  التوقيع على  بعدم 
فى اللعب للفريق األحمر وهى الورقة التى يضغط 
القميص األحمر فى  ارتداء  الالعب من أجل  بها 

الموسم القادم.

جدل واسع وصخب ال ينتهى وربما لن يعرف النهاية منذ اإلعالن 
عن انقالب أكبر األندية فى أوروبا على مجتمع كرة القدم واتحاداته 
األهلية وفى المقدمة اليويفا، االتحاد القارى، وإعالن انطالق مشروع 
األبطال،  لــدورى  موازية  كبطولة  ناديا   1٢ من  بتحالف  ليج  السوبر 
وبتمويل ضخم وغير مسبوق من بنك االستثمار األمريكى الشهير، جى 
بى مورجان، والذى سيضخ ما يقارب الـ٤ مليارات يورو، وذلك فقط 

لتأسيس هذه البطولة.
العجوز،  القارة  فى  الهشيم  فى  كالنار  البطولة  عن  اإلعــالن  كان 
الحكومات  إلى  امتد  بل  قط  واليويفا  الفيفا  عند  األمر  يتوقف  ولم 
جونسون،  بوريس  البريطانى،  الـــوزراء  رئيس  مثل  أيضا  األوروبــيــة 
والرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، فى تبعات سياسية تؤكد أن كرة 

القدم أمن قومى ال يمكن المساس به.
فى  األوروبى  االتحاد  رئيس  تشيفرين  ألكسندر  تحركات  ونجحت 
تعطيل حركة هذا المشروع الضخم ولو مؤقتا، وانسحبت األندية تحت 
التهديد تباعا من البطولة، وهى: 
ومانشستر  ســيــتــى،  مانشستر 
وتشيلسى،  وليفربول،  يونايتد، 
وأتليتكو  وتــوتــنــهــام،  ــال،  ــنـ وأرسـ
ــر.. ولم  ــت مــدريــد، ومــيــالن، واإلن
ــوى الـــريـــال وبــرشــلــونــة  يــتــبــق سـ

واليوفينتوس.
التى  الكروت  على  وبالوقوف 
ضغوط  ومعه  تشيفرين  ساعدت 
ــادة  ــي ــل الــمــجــتــمــع الـــدولـــى ق كـ
التصدى  ألجــل  وشعبا  وإعــالمــا 
لتلك الحركة التمردية من األندية 

يمكن تلخيصها فى اآلتى:
هدد االتحاد األوروبى ورئيسه 
ألكسندر تشيفرين كل المشاركين فى هذا المشروع بالمنع التام من 
المشاركة فى البطوالت القارية مجددا، مؤكدا أن اليويفا قد تحصلت 
على الكثير من األوراق والعهود القانونية التى تؤكد إمكانية استبعاد 
أولى  كإجراء  بقوة  المحتمل  وأنه من  المنفصلة عن بطوالتنا،  الفرق 
حرمان كل من شارك فى هذا المشروع من المشاركة األوروبية فى 

الموسم المقبل.
وبأن  بالوهم،  البطولة  هــذه  وصــف  الــذى  تشيفرين  صــرح  هكذا 
رئيسها بيريز هو رئيس الال شىء، حيث أكد فرض عقوبات تاريخية 

على كل األندية التى حاولت تدشين هذا المشروع وسعت إلقامته.
وأكد تشيفرين ورجاله فى اليويفا تلميحا وتصريحا بأنهم سيضعون 
الجميع أمام مسئولياتهم، وكل أشكال العقوبات متاحة وممكنة، والتى 

قد تكون تأديبية أو االنتظار لقرارات اللجنة التنفيذية. 
الذى  واألنانى،  بالمخجل  الليج  السوبر  مشروع  تشيفرين  ووصف 
والمجتمع  الــقــدم  كــرة  لقيم  صفعة  وبمثابة  المبادئ  مــع  يتعارض 

الرياضى بأسره.
الحرمان من المشاركة األوروبية لم يكن كافيا فى نظر اليويفا بل 
امتد األمر للتلويح بعدم خوض أى تنافسات محلية أو قارية أو عالمية 

مجددا؛ لينعش الهواء الطلق موسمهم الهاوى.
حرمان الالعبين من اليورو والمونديال

لهذا  التصدى  شأنها  من  التى  الطرق  كل  أن  إلى  تشيفرين  أشار 
المشروع التخريبى متاحة وسيتم العمل بها لحماية مجتمع كرة القدم.

ومن بين هذه الطرق التصدى لالعبين أيضا وليس فقط األندية 
مشارك  العب  ألى  يسمح  لن  حيث  وحازما،  شامال  التصدى  ليكون 
أو تمثيل  العالم  أو كأس  اليورو  بالتواجد فى بطولة  ليج  فى السوبر 
المنتخبات الوطنية مجددا، وهو ما مثل ضغًطا بالتأكيد على الالعبين 

ودفعهم لرفض إقامة هذا المشروع فى خطوة ذكية من اليويفا.

فؤاد يتمسك بارتداء القميص األحمر

كيف جنح تشيفرين فى شل حركة بيريز 
وحتويل حلمه األكبر إلى سراب ووهم؟

قلق شديد فى الزمالك بعد مفاوضات بيراميدز مع فرجانى

الكاف يرفض عودة اجلماهير

الجهاز  على  تسيطر  باتت  الشديد  القلق  من  حالة 
فى  غريب  شوقى  بقيادة  األوليمبى  للمنتخب  الفنى 
األيام األخيرة بسبب تزايد معدالت اإلصابة فى الموجة 
العالم  دول  أغلب  تضرب  والتى  كورونا  لفيروس  الثالثة 
أن  األوليمبى  للمنتخب  الفنى  الجهاز  ويخشى  حالًيا 
تستمر التداعيات الخطيرة للموجة الثالثة لفيروس كورونا 
مايو   30 من  الفترة  خالل  للفيفا  الدولية  األجندة  خالل 
إلى 15 يونيو المقبلين وهو ما قد يهدد بإلغاء المباريات 
الودية الدولية التى اتفق مسئولو اتحاد الكرة على إقامتها 
للمنتخب األوليمبى فى فترة التوقف الدولى المقبلة . كان 
مباريات  خوض  أجل  من  منتخبات   3 خاطب  الكرة  اتحاد 
استعداداته  إطــار  فى  األوليمبى  مصر  منتخب  أمــام  وديــة 
فى  إقامتها  المقرر  أولمبياد طوكيو  نهائيات  فى  للمشاركة 
األولمبية  المنتخبات  قائمة  وتضمنت  الجارى  العام  صيف 
غريب  شوقى  موافقة  بعد  مخاطبتها  جــرى  التى  الثالثة 
فرنسا  من  كال  األوليمبى  مصر  لمنتخب  الفنى  المدير 
فى  فشل  األوليمبى  المنتخب  وكان  ورومانيا  والمكسيك 
الذى  الماضى  المعسكر  فى  دولية  مباريات  أى  خوض 
الحظر  بسبب  الماضى  مارس  الفيفا  أجندة  فى  أقيم 
الجوى الذى تطبقه أغلب دول العالم لمواجهة انتشار 
المدير  غــريــب  شــوقــى  واكتفى  كــورونــا  فــيــروس 
معسكرا  الفريق  بخوض  مصر  لمنتخب  الفنى 

القاهرة الدولى دون  بالملعب الفرعى باستاد  مفتوحا وتدريبات 
خوض أى مباريات ودية سواء محلية أو دولية وفى حالة إستمر 
الوضع الوبائى لفيروس كورونا على وضعه الحالى وتزايد أعداد 
الحاالت فإن ذلك سيؤثر بال شك على برنامج إعداد الفراعنة 
ألولمبياد طوكيو المقرر انطالقه فى شهر يوليو المقبل وهو ما 
الذى  غريب  شوقى  بقيادة  الفنى  للجهاز  شديدا  قلًقا  سيسبب 
دورة طوكيو  أولمبية فى  لتحقيق ميدالية  كبيرة  يملك طموحات 
لتصبح أول ميدالية أولمبية فى تاريخ الكرة المصرية . وأسفرت 
قرعة دور المجموعات لمنافسات كرة القدم فى أولمبياد طوكيو 
عن وقوع منتخب مصر فى مجموعة نارية تضم كاّلً من إسبانيا 

منتخب مصر  ويفتتح  وأستراليا  واألرجنتين 
مواجهاته أمام إسبانيا صاحب ذهبية أولمبياد 

9٢ وتقام أولى مباريات مصر يوم الخميس ٢٢ 
مباريات  ثانى  أما  اإلسبانى  الماتادور  أمام  يوليو 

األرجنتين  يــواجــه  إذ  صعوبة  تقل  فــال  الفراعنة 
صاحب الميدالية الذهبية فى دورتى ٢00٤ و٢008 

يوليو   ٢5 األحد  يوم  األرجنتين  أمام  الفراعنة  ويلعب 
على نفس الملعب ويختتم منتخب مصر مواجهاته أمام 

أستراليا يوم األربعاء ٢8 يوليو ويتأهل األول والثانى من 
اقترب محمد  النهائى. فيما  ربع  الدور  إلى  كل مجموعة 

صالح نجم مصر وليفربول من االنضمام لصفوف المنتخب 
 ٢0٢1 طوكيو  المقبلة  األولمبياد  فعاليات  خالل  األوليمبى 

عن  صــالح  غياب  اإلنجليزية  التقارير  بعض  كشفت  بعدما 
يورجن  موافقة  وأكــدت  المقبل،  للموسم  فريقه  تحضيرات 

األلمانى  المدرب  وتفهم  األولمبياد.  فى  مشاركته  على  كلوب 
رغبة صالح فى المشاركة مع زمالئه فى اولمبياد طوكيو. ووضع 
شوقى غريب الخريطة الكاملة للمنتخب المصرى فى األولمبياد 
سواء من فندق اإلقامة أو موعد المباريات لضمان تواجد محمد 
صالح معه فى القائمة النهائية لبطولة طوكيو ومن المفترض أن 
تقام مباريات البطولة بين ٢3 يوليو و8 أغسطس من هذا العام، 
كل  يكن  لم  إن  كبيرا  أن محمد صالح سيفتقد جزءا  يعنى  مما 

استعدادات ليفربول قبل الموسم.

استعدادات املنتخب لألوملبياد فى مهب الريح بسبب »كورونا«

مجاهد يصطدم باألهلى

 موسيمانى يطيح بـ »بواليا« خارج 
األهلى.. و10 ماليني دوالر تسعيرة بيع »دياجن« 

أصرت اللجنة الثالثية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم، على إنهاء 
وأكد  المقبل  سبتمبر   30 يوم  المصرى  للدورى  الحالى  الموسم 
مصدر داخل االتحاد أن السبب فى إصرار إنهاء الدورى يوم 30 
الدولية  المباريات  من  العديد  لديه  المنتخب  أن  هو  سبتمبر 
ضمن التصفيات المؤهلة لـ كأس العالم باإلضافة لبطولة كأس 
األمم اإلفريقية وأضاف المصدر أن المنتخب سيخوض آخر 
شهر  فى  العالم  لكأس  المؤهلة  التصفيات  فى  مباراتين 
أكتوبر ثم فى نوفمبر مباراة فاصلة لكأس العالم فى حال 
تصدر المجموعة وعقب ذلك تخوض األندية األدوار 
المنتخب  أن  كما  اإلفريقية،  للبطوالت  التمهيدية 
سيخوض فى ديسمبر بطولة كأس العرب وفى 
بطولة  الفراعنة  يخوض   ٢0٢٢ يناير  شهر 
فمن  وبالتالى  اإلفريقية  األمم  كأس 
 30 يوم  الدورى  إنهاء  هو  المناسب 
سبتمبر . وضعت اللجنة الثالثية 
التى تدير اتحاد الكرة شرًطا 
النادى  مباريات  لتأجيل 
األهلى بالدورى بعد 
شكوى األحمر 
بسبب 

ضغط المباريات، وجاء شرط اللجنة الثالثية بأن على النادى األهلى 
المنتخب  العبى  بدون  بالدورى  مبارياته  استكمال  على  الموافقة 
المباريات  بعض  موعد  تعديل  يتم  أن  الممكن  من  وبالتالى  األولمبى 
إذا  المنافس  الفريق  موافقة  وهو  آخر  شرًطا  الكرة  اتحاد  وضع  كما 
أحمد  وعلق  ايًضا.  األوليمبى  المنتخب  لديه العبون فى صفوف  كان 
مجاهد رئيس اللجنة الثالثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة على غضب 
الدورى  منافسات  فى  المضغوط  المباريات  من جدول  األهلى  النادى 
العام خالل الموسم الجارى، مشيًرا إلى صعوبة الموسم المقبل، بسبب 
األمم  وكأس  العرب،  كأس  بطولتى  فى  األول  مصر  منتخب  مشاركة 

اإلفريقية بالكاميرون، وأن الحل يكمن فى الموافقة على 

استكمال المباريات بدون العبى المنتخب األولمبى. وقال إن جدول 
المباريات صعب جدا ولكن الموسم الحالى بدأ فى األسبوع الثانى 

من ديسمبر ويجب أن ينتهى فى موعد أقصاه 30 سبتمبر، مضيفا 
أن الموسم الماضى استكمل بعد التوقف بسبب كورونا ولذلك أثر 

على الموسم الحالى والجميع كان يعرف أن االستكمال سوف 
للمنتخب  تجمع  أى  يحدث  ولم  الجديد  الموسم  على  يؤثر 

ودية  مباراة  أى  إقامة  نستطيع  وال  ذلك،  بسبب  المصرى 
للمنتخب فى التوقفات الدولية. وكشف أن األهلى وافق 

لذلك  المحلة  غزل  مع  الذهاب  مباراة  استبدال  على 
ما  وهذا  المحلة  ستاد  على  ستقام  اإلياب  مباراة 

وافق عليه الفريق األحمر وهذا الذى أدى لوجود 
خالل  القاهرة  خارج  إلى  السفر  فى  ضغط 

النادى  إدارة  أن  مؤكدا  المقبلة  الفترة 
المأزق  فى  تسببت  التى  هى  األهلى 

الحالى خاصة أن عواقب الموسم 
للجميع  معروفة  كانت  الحالى 

بطولة  استكمال  بسبب 
النسخة  فى  الدورى 

الماضية.

محمد صالح

أحمد مجاهد

اخلطيب رئيًسا للنادى األهلى للمرة الثانية
االستاد ونتائج كرة القدم أوراقه الرابحة

إنشاء استاد الشيخ زايد فى اجلون
بدأت إدارة األهلى برئاسة محمود الخطيب فى البحث 
عن مصادر تمويل من أجل إنشاء استاد النادى بالشيخ 
الماضى  السبت  يوم  األساس  بعدما وضعت حجر  زايد 
بحضور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وعاصم 
الجزار وزير اإلسكان واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة. 
الحصول  فى  نجحت  قد  الحمراء  القلعة  إدارة  وكانت 
على موافقات نهائية بإنشاء استاد ومدينة رياضية على 
مساحة 100 فدان بفرع النادى بالشيخ زايد، بعد سنوات 
الحصول على  طويلة فشلت خاللها مجالس سابقة فى 
يعلن  أن  المقرر  ومــن  الــالزمــة.  والتراخيص  التصاريح 
مجلس إدارة األهلى خالل الفترة المقبلة، إسناد أعمال 

إنشاء االستاد إلى إحدى الشركات العمالقة، كما سيتم 
أجل  من  "المساهمة"  األهلى  إنشاء شركة  عن  االعــالن 
النادى  مشروعات  لدعم  األمــوال  من  قدر  أكبر  تجميع 
الرياضية فى الشيخ زايد، باإلضافة إلى االستعانة بعدد 
المنشآت  فــى  أجــل االستثمار  مــن  االعــمــال  مــن رجــال 
الرياضية  المدينة  فى  تشييدها  سيتم  التى  والمرافق 
جمباز  وصاالت  تدريبات  ومالعب  فنادق  ستضم  والتى 

وكاراتيه واسكواش وغيرها من المرافق الرياضية.
على جانب آخر يرغب محمود الخطيب رئيس النادى 
األهلى فى االعالن عن كافة التفاصيل فى الفترة المقبلة 
ورقة  ستكون  حيث  للنادى  القادمة  االنتخابات  وقبل 

"االستاد" حاسمة بالنسبة للقائمة التى ستدخل المعترك 
االنتخابى القادم للقلعة الحمراء والتى تبدو شبه 

محسومة بنسبة كبيرة للخطيب الذى نجح فى 
تحقيق العديد من البطوالت عالوة على القيام 

النادى  مقرات  داخــل  اإلنــشــاءات  من  بالعديد 
يستطيع  مرشح  أى  يظهر  لم  ــه  ذات الوقت  وفــى 
إزاحة الخطيب من منصبه فى ظل الدعم الكبير 
الذى يلقاه من أعضاء النادى والجماهير خالل 

العامين الماضيين وبصفة خاصة بعد تحقيق 
فريق الكرة لقب بطولة دورى ابطال افريقيا 

على حساب الزمالك.

الخطيب

موسيماني

كريم فؤاد

إمام عاشور فرجانى ساسى

والتر بواليا

إقامة  "الكاف"  القدم  لكرة  اإلفريقى  االتحاد  قرر 
حضور  بــدون  إفريقيا  أبطال  دورى  نهائى  ربع  مباراة 
جماهيرى؛ وذلك فى ظل انتشار معدل إصابات فيروس 
الماضية  الفترة  كانت  الحالية  الفترة  خــالل  كــورونــا 
عودة  إمكانية  بشأن  الكاف  داخــل  اقتراحات  شهدت 
الجماهير من جديد فى البطولة اإلفريقية خالل الفترة 
المقبلة ولكن ارتفاع إصابات كورونا وانتشار الفيروس 
إلى  أديــا  الماضية  القليلة  الفترة  خالل  موسع  بشكل 
رفض الفكرة بشكل كامل وتقرر استمرار البطولة دون 
أى حضور جماهيرى واقتصار الحضور فى المباريات 
على الدعوات وكبار المسئولين فقط ال غير. وأسفرت 
قرعة دور ربع النهائى ببطولة دورى أبطال إفريقيا عن 
النادى األهلى ممثل مصر  بين  نارية ومتكررة  مواجهة 
الوحيد وصن داونز الجنوب إفريقى حيث إن األهلى حل 
وصيًفا للمجموعة األولى التى تصدرها سيمبا التنزانى 

بينما تأهل صن داونز عن المجموعة الثانية كمتصدر 
مباريات  ُتقام  أن  المقرر  ومــن  بــلــوزداد  شباب  رفقة 
 1٤ يومى  أحد  إفريقيا  أبطال  دورى  نهائى  ربع  ذهاب 
و15 مايو على أن تلعب مباريات اإلياب أحد يومى ٢1 
و٢٢ مايو ٢0٢1 فيما ُتقام مباريات ذهاب نصف نهائى 
فيما  يونيو  و19   18 يومى  أحد  إفريقيا  أبطال  دورى 
سيكون موعد اإلياب ٢5 أو ٢6 من الشهر نفسه وأخيًرا 
نهائى دورى أبطال إفريقيا سيكون يوم السبت 17 يوليو 
٢0٢1 ولم يتحدد حتى اآلن الملعب الذى سيستضيف 
يلتقى األهلى ماميلودى صن  المقرر أن  المباراة. ومن 
داونز فيما يلعب مولودية الجزائر ضد الوداد المغربى 
وشباب بلوزداد الجزائرى ضد الترجى التونسى وكايزر 
أن  التنزانى، على  إفريقى ضد سيمبا  الجنوب  تشيفز 
المغربى  والـــوداد  الجزائر  مولودية  من  الفائز  يلتقى 
إفريقى  الجنوب  تشيفز  كايزر  مباراة  من  الفائز  مع 

بلوزداد  والفائز من مباراة شباب  التنزانى  ضد سيمبا 
الجزائرى والترجى التونسى مع الفائز من األهلى ضد 
نهائى  ربع  قرعة  أسفرت  بينما  داونــز.  ماميلودى صن 
ضد  التونسى  الصفاقسى  مواجهة  عن  الكونفدرالية 
الجنوب  بيراتس  وأورالنـــد  الجزائرى  القبائل  شبيبة 
إنيمبا  ضد  وبيراميدز  المغربى  الرجاء  ضد  إفريقى 
داكار  دى  جراف  ضد  الكاميرونى  والقطن  النيجيرى 
أنيمبا  األولى ضد  المباراة  بيراميدز  ويلعب  السنغالى 
فى مصر يوم 16 مايو الجارى على أن يكون لقاء العودة 
٢3 من الشهر ذاته فى نيجيريا فيما ستكون مواجهات 
ضد  بيراميدز  من  الفائز  الكونفدرالية  نهائى  نصف 
أنيمبا ضد الفائز من أورالند بيراتس الجنوب إفريقى 
والرجاء المغربى والفائز من القطن الكاميرونى وجراف 
دى داكار السنغالى ضد الفائز من الصفاقسى التونسى 

وشبيبة القبائل الجزائرى.

شوقى غريب

ألكسندر تشيفرين



مسلسل  عــن  حدثنا  الــبــدايــة  فــى   •
»المداح« وردود الفعل عن العمل؟

كنت أبحث عن فكرة تجسيد شخصية "المداح"، 
وأبعادها وكيف تجذب المستمع فى اى مولد او محفل 
او غيره من األماكن التى ينتشر فيها المديح، وبالفعل 
ناقشت الفكرة مع المؤلفين أمين جمال ووليد أبوالمجد 
وشريف يسرى، وقررنا تقديم حكاية جديدة عما نسمعه 
عن شخصية المداح، نتناولها كحكاية درامية وليست توثيق 

لمهنة معينة، ويخرجها أحمد سمير فرج.
* ما سبب اختياركم اسم المسلسل؟

يناقش  بل  المداح فحسب،  يناقش شخصية  المسلسل ال 
المديح  حياة  هنا  فالمقصود  الشر،  او  الخير  سواء  المديح 
واحداث العمل تدور فى صراع دائم بين الخير والشر من هنا 

وقع االسم على المداح.
امتزجت  التى  الفنية  األعمال  من  العديد  قدمت   *

فيها الخير بالشر فى شخصيتك؟
انه  خاصة  الجاذبة،  الدرامية  باألحداث  ملىء  المسلسل 
يقدم كيف يتعامل الناس مع الشر، وان النفس االنسانية دائما 
فيها الخير والشر والصراع فيها دائم، وشخصية صابر نتاج 
لظروف الحياة الصعبة وتم استغالله بشكل سيئ فى السحر 

والشعوذة ، ومن هنا يدخل العمل فى العديد من القضايا.
تم  ما  كثيرا  والشعوذة..  السحر  قضية  ولكن   *

تناولها فى الدراما فما الجديد؟
 ستظل هذه القضية مسار بحث كبير، وال عجب اذا 
كانت االعالنات فى الفضائيات تقنع الناس حتى اآلن 
بالسحر والشعوذة واالعمال وغيرها من المحاوالت 
التى تلعب بعقول الشعوب المصرية والعربية حتى 
االن، ولذلك مناقشة هذه القضية مهمة وستظل 
جلب  اعــالنــات  ان  الــنــاس  يقتنع  حتى  فــتــرة 
الحبيب ورجوع المطلقة ضالل وكذب والبد 
ان يفهم الجمهور ذلك، ونحن نحاول ان 
نصل للجمهور بكل فئاته ليفهم ان ذلك 

خطأ. 
* منذ بداياتك وأنت محب 
لألغنيات الدينية.. هل 
الشخصية  تتماس 

مع روحك؟
بــالــطــبــع، 

فكرة الشخصية الملتزمة دائما ما أتمنى تقديمها، ألن الثقة 
فى الله هى اهم ما يشغل االنسان، وهذا ما اقدمه فى شخصية 
صابر وقريب من شخصيتى ايضا، ورغم ان الشخصية تظهر 
سهلة، فإنها صعبة للغاية الننى اقدم صراع النفس وهو اصعب 
صراع عن الشخص الملتزم الذى تعانده الحياة ويشعر باليأس 

ويفكر احيانا فى الطريق الخاطئ حتى يرد الى صوابه.
* ما معاييرك فى اختيار اعمالك الفنية.. هل تكتب 

خصيًصا لك؟
من  قريًبا  تجعلنى  التى  الشخصية  عن  أبحث  انا  بالعكس 
الجمهور، احاول التغيير فإذا ُعرض علىَّ شخصية نصاب وارى 
انها ستعجب الجمهور سأقدمها، فأنا أرفض فكرة التفصيل 

من اجل الممثل.
المسلسالت  لتصنيف  المسلسل  يخضع  هــل   *

الدينية؟

الفرد  واحيانا  القلوب"  "تقلب  يناقش  العمل 
يشعر بأنه شخص ملتزم ال يخطئ ابدا ولكن الله 

يرفعا عنا  والله هو من  يشاء،  كيفما  القلوب  يقلب 
من  بحالة  البعض يصاب  واحيانا  بإرادته،  المصائب 

وفى  نظره،  فى  قليلة  الناس  كل  ان  يجد  الكبر عندما 
الرسالة  أيضا  اإليمان،  فى  التشكيك  يتم  اللحظة  هذه 

األخرى أنه كذب المنجمون ولو صدفوا، ولذلك فهو عمل 
اجتماعى يخوض فى روح الفرد.

قوية  منافسة  يشهد  العام  هذا  رمضان  موسم   *
جدا.. كيف ترى المسلسل وسط هذه المنافسة؟

ما  أفضل  نقدم  ان  ونحاول  عملنا  فى  ونجتهد  نعمل  كلنا 
لدينا، ولكنى ال أشغل نفسى بالمنافسة على اإلطالق، ودائما 
أنافس نفسى فقط وأأل نفسى كيف اطور من اعمالى، وأتمنى 
النجاح،  اجتهد  من  كل  يمنح  وأن  والتوفيق  للجميع  النجاح 

والتنوع اكيد من مصلحة المشاهد.
• كيف كان العمل فى ظل جائحة كورونا؟

نــحــن نعمل فــى ظــل ظـــروف صــعــبــة، وهــنــا الــعــديــد من 
زمالئنا  من  كثيًرا  ان  الى  باإلضافه  والمجاميع،  الكومبارس 
يعملون فى اكثر من مسلسل، وهذا أصعب ما يحدث اآلن وهو 
اصعب من التفكير فى المسلسل، ولكننا نقول "قل لن يصبنا 

إال ما كتب الله لنا« ونقصد الخير ونتمنى النجاح.
الجديدة  بأغنيتك  كبيرا  نجاحا  حققت   *

هذا  هل  الكريم..  الرسول  مــدح  فى  "مشتاقين" 
عودة لألعمال الدينية فى الفترة القادمة؟

والمسلسل  الدينية،  االغنيات  عن  ابحث  دائما  انا 
هذا  فــى  كثيرة  اغنيات  تقديم  على  نفسى"  "فتح 

وسعيد  ورسوله،  لله  محبة  أغنيات  وهى  المجال، 
كل  وأشكر  جميل  بشكل  بها  احتفوا  النجوم  ألن 

من شارك فيها فى الفيديو كليب ووضعها عبر 
اإلنستجرام وشارك فى األغنية 16 نجًما من 

وخالل  واإلعـــالم،  والرياضة  الفن  نجوم 
عرض  هناك  سيكون  القادمة  الفترة 

كبير  بشكل  المسلسل  ألغــنــيــات 
الطابع  كلها  عليها  يغلب  والتى 

الدينى.
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مسرحى  عمل  فــى  نصار  وايـــاد  الفخرانى  يحي  الفنانان  يتشارك  مــره  الول 
النصوص  أحــد  مــن  تكون مستوحاة  أن  واملــقــرر  الــهــواري  املــخــرج مجدي  بقيادة 

اخلاصة بالشاعر بيرم التونسي. 
خالل  اجلــديــد،  املسرحي  للعمل  الفخراني  التحضير  يحيى  النجم  ويــبــدأ 

الفترة املقبلة مع املخرج مجدي الهواري. 
ومن املقرر اختيار الفنانني املشاركني بالعمل خالل الفترة املقبلة ومن املتوقع 
رمــضــان اجلــاري،  انتهاء شهر  بعد  املــشــروع قريبا  عــن تفاصيل  اإلعـــالن  يتم  أن 
خاصه بعد انشغال الفخراني مبسلسله اجلديد "جنيب زاهي زركش" الذي يعود 

من خالله الفخراني للدراما الرمضانية. 
ويعود يحيى الفخراني مبسلسل "جنيب زاهى زركش" إلى الدراما الرمضانية 

بعد غياب عامني، حيث قدم آخر أعماله مسلسل "باحلجم العائلي" عام 2018.

"العزف ع املزمار واخليل يتمختر، وماليكة ع الصفني، البسة حرير أخضر، 
والــزفــة زفــة مــني، زفــة جــدع أســمــر، مــبــروك شهيدك بطل، ومصر بيه تفخر" 
أغنية تغنى بها الكينج عبر فيها عن مشاعر كل مصرى، وحقتت جناحا كبيرا 

وأثرت فى قلوب املشاهدين وأدمعتهم مع الشهيد مبروك.
االغنية مبجرد عرضها فى حلقة استشهاد الشهيد مبروك اصبحت تريند 
واالكثر بحثا وقال عنها الفنان محمد منير: "ال ميكن أن أخفى مدى فرحتى 
ومــهــم مثل مسلسل  كبير  فــى عمل وطــنــى  قــدمــت  الــتــى  باألغنية  وســعــادتــى 
مهمة  ملرحلة  والثانى  األول  بجزأيه  يوثق  الــذى  املسلسل  هذا   ،)2 )االختيار 
جًدا من تاريخ مصر، وهى مرحلة استطاعت فيها الدولة املصرية وبعد معاناة 
شديدة استعادة مدنيتها والتخلص من احلكم الظالمى للجماعة اإلرهابية، 

وهو الهم الذى كان يشغلنى وكل مبدعى الوطن ومفكريه فى هذه الفترة".

الول مره الفخرانى 
واياد نصار على المسرح

الكينج منير يعزف 
للشهيد مبروك

غانم،  سمير  الكبير  الفنان  عائلة  اللعين  كورونا  فيروس  ضــرب 
غانم  سمير  وإيمى  دنيا  وابنتيه  العزيز  عبد  دالل  الفنانة  وزوجته 

وزوجيهما حسن الرداد ورامى رضوان.
ودالل  غانم  سمير  الفنانان  خطيرة  حالة  فى  للمستشفى  ونقل 
التنفس  انهما حاليا على اجهزة  العزيز، وأعلنت مصادر مقربة  عبد 

الصناعى يخضعان للعالج بأحد مستشفيات المهندسين.
ولعل اصابتهم جميعا بالكورونا كانت فى كواليس تصوير مسلسل 
»عالم موازى« الذى كان مقررا عرضه فى النصف الثانى من الماراثون 
بالكورونا وقتها  العمل  تم تأجيله إلصابة كل فريق  الرمضانى، ولكن 

ولكن العدوى انتقلت لالسرة فى المنزل.
"ملوك  مسلسل  الرمضانى  الماراثون  فى  لها  عرض  دالل  الفنانة 
ــرة فــى حملة اعــالنــيــة إلحـــدى شركات  الــجــدعــنــة"، وشــاركــت األسـ

االتصاالت.
على جانب آخر، طالب عدد كبير من نجوم الفن بالدعاء للفنانين 
الكبار ، متمنين من الله ان تمر األمه الصحية على خير، حيث كتب 
الفنان اإلعالمى رامى رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، من خالل 
صفحته عبر فيس بوك، الدعاء لسمير غانم ودالل عبد العزيز، وكتب 
نبيل الحلفاوى "قلوبنا معاكم ودعواتنا بالشفاء.. يا رب".، وكتبت نادية 
الجندى »خالص تمنياتى القلبية بالشفاء العاجل للفنان الكبير سمير 
بألف  يقوموا  الله  شاء  إن  عبدالعزيز..  دالل  الكبيرة   والفنانة  غانم، 
سالمة.. ربنا يشفيهم يا رب«.، وكذلك نجوم مسلسل ملوك الجدعنه 

جميعا.
قلوب  فى  كبيرة  بمحبة  تحظى  غانم  الفنان سمير  أسرة  ان  يذكر 
ألكثر  يمتد  غانم  الفنان سمير  وعطاء  اصدقائهم،  وقلوب  جمهورهم 
من 50 عاما فى مجال التمثيل منذ ظهوره مع ثالثى اضواء المسرح 
وهو طاقة فنية لم تنته، ودائما يبحث عن كل ما هو جديد ليقدمه، 
وهو كوميديان من الطراز األول، وكذلك زوجته دالل عبد العزيز احدى 
كبير  وسينمائى  درامى  رصيد  وصاحبة  المصرية  السينما  جميالت 
اثرت الفن المصرى بالعديد من االدوار المهمة على كافة المستويات، 
وتم تكريمها فى العديد من المهرجانات، وكذلك ابنتاهما اللتان حققتا 
نجومية منذ الصغر تستمر فى كل عام بنجاح ىكبير بأعمالهما سواء 

فى الكوميديا او االعمال االجتماعية.

منفردا  عليه  وظهر  للفيلم  األول  البوستر  حسنى  تامر  الفنان  أطلق 
دون باقى طاقم العمل وظهر فى صورة كوميدية مرتديا بيجامة على أن 
يبدأ فى إطالق البرومو الرسمى وباقى الخطة الدعائية خالل الساعات 

القادمة.
حيث يقدم الفيلم الجديد خالل موسم عيد الفطر القادم فى منافسة 
من  لجمهوره  تامر  ليعود  األخرى  الكوميدية  األعمال  من  عدد  مع  قوية 

جديد بعد تأجيل الفيلم العام الماضى بسبب كورونا.
الفيلم الجديد "مش أنا"، تدور قصته وأحداثه حول إصابة بطل العمل 
وتربطه  خطيرة،  نفسية  بحالة  "حسن"  باسم  حسنى  تامر  يقدمه  الذى 
عالقة قوية جًدا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص 
دائًما على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها، فهى 
شخصيته  بسبب  لمشكالت  فيتعرض  يفقده  ذلــك  وبعد  حياته  محور 
المهزوزة ويدخل فى دويتو كوميدى مميز مع الفنان الكبير ماجد الكدوانى 

فى معظم مشاهد الفيلم الجديد.
فيلم "مش أنا" بطولة تامر حسنى، ويشاركه عدد كبير من النجوم منهم 
القديرة  والفنانة  الكدوانى،  ماجد  والنجم  شيحة،  حال  العائدة  النجمة 
سوسن بدر، وحجاج عبد العظيم وعصام السقا ومحمد الجوهرى وفايز 
المالكى وعدد من نجوم وضيوف الشرف منهم الفنان محمد عبد الرحمن 
توتا والفنان إياد نصار وعدد آخر من النجوم. والفيلم الجديد من تأليف 
لحسام  اإلنتاجية  التجارب  أولــى  فى  وفيق  ســارة  وإخــراج  حسنى  تامر 
حسنى شقيق تامر حسنى بمشاركة سينرجى فيلمز للمنتج تامر مرسى.

 دعـوات النــاس تنهــال 
على سميـر غانـم ودالل عبدالعزيز

تامر حسنى يعيِّد
 على جمهوره بـ»مش أنا«

الفخرانى متهم بالسرقة.. ورمضان بإهانة إسماعيل ياسني.. وكوفيد25 من األفالم األجنبية

نعانى من صعوبة 

أزمات مسلسالت رمضان ال تنتهى

التصوير فى زمن كورونا

ــدد مــن الــمــســلــســالت الــمــعــروضــة فى  يــواجــه عـ
اعمال اخرى  السرقة، من  تهمة  الرمضانى  الماراثون 

ولم يتم االعالن عن مصادرها.
نجاحا  حقق  ــذى  وال  25 كوفيد  مسلسالت  أولها 
الشهر  مــن  الــثــانــى  النصف  فــى  عــرضــه  منذ  كبيرا 
الفضيل ورغم ان العمل يتناول احداث فيروس جديد 
خيالى، اال ان احداثه كلها مأخوذه بمشاهد محددة من 

فيلم اجنبى عن الزومبى.

 ايضا أسرة مسلسل "موسى" واجهوا مشكلة أخرى، 
إسماعيل  الراحل  الفنان  بالسخرية من  اتهامهم  وهى 
مشاهد  أحـــد  فــى  دوره  تجسيد  تــم  ــذى  الـ يــاســيــن، 
المسلسل أمام الفنان محمد رمضان، ليظهر فى دور 
فى شراء  استغالل شهرته  يحاول  استغاللى،  شخص 
مالبس دون دفع ثمنها، وهو األمر الذى رفضته أسرة 
الفنان الراحل، وتقدموا ببالغ لنقابة المهن التمثيلية، 
رفيعة  لجنة  إلى  الشكوى  تحويل  بدورها  أعلنت  التى 

الفنانين  إهانة  ورفضهم  األمــر،  فى  للبت  المستوى، 
والرموز الفنية، والتى منها الفنان الراحل واصفين إياه 
بأسطورة الكوميديا. كذلك أوضحت الشركة المنتجة 
وأن  ياسين،  إسماعيل  للفنان  احترامها  لها  بيان  فى 
ولكن  اإلهانة،  به  يقصد  لم  تم عرضه  الذى  المشهد 
األمر سوف يتضح مع استكمال أحداث العمل، وتعاقب 

الحلقات القادمة.
بينما واجه صناع مسلسل "نجيب زاهى زركش" تهمة 

أحداث  منه  المأخوذ  المصدر  ذكرهم  لعدم  السرقة، 
العمل، وهو ما اضطر أسرة المسلسل للكتابة على تتر 
"جوازة  مسرحية  عن  مأخوذ  العمل  أن  الـــ1٤  الحلقة 
العمل  نفس  وهو  فيليبو،  دى  إدواردو  تأليف  طليانى" 
الفخرانى  يحيى  الفنان  بتقديمه  قام  أن  سبق  الــذى 
فى  وشارك  القومى،  المسرح  على خشبة   1٩٩٨ عام 
جمال  إخراج  عبدالعزيز،  دالل  الفنانة  حينها  بطولته 

عبدالحميد.

حوار- دينا دياب 

سمير غانم ودالل عبد العزيز

تامر حسنى

قال إن »املداح« يغوص فى النفس البشرية

»كل ساٍق ُيسقى بما سقى«.. رسالة ربانية يناقشها 
الفنان حمادة هالل ضمن أحداث مسلسله "المداح"، 

عمل روحانى لفت األنظار منذ إطالق التتر 
الذى يشكو فيه مذلته لله، عز وجل، عمل ملىء 

باألغنيات الدينية، وكذلك الرسائل الربانية، 
ويناقش مواقف الخير والشر وكيف يلتقيان، 

ويكشف بصورة عامة عالم السحر والسحرة وكيف 
يسيطرون على عقول الشعوب المصرية والعربية، 

لطفل يتيم ينشأ فى منطقة شعبية يتم استغالله 
وتحويل حياته ليكون اداة فى يد السحره.. حاورنا 

بطل العمل "حمادة هالل" لمعرفة ردود العمل 
والصعوبات التى واجهتهم خاصة فى ظل التصوير 

فى جائحة الكورونا فقال..

حمادة هالل: أواجه السحر بجرعة غناء دينية

حمادة هالل

حمادة هالل
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األخيــرة

مدرس أمريكى يبيع الطعام 
جلمع تكاليف رحلة والدته

صــــورة استثنائيــــة تبــــاع
 بنصــف مليــــون دوالر!

مليار دوالر استثمارات جديدة حلقول 
1.1 بترول خالدة وقارون العام املقبل

ت��ع��ت��زم ش��رك��ت��ا خ��ال��دة وق����ارون ل��ل��ب��ت��رول ضخ 
استثمارات جديدة خالل العام المالى المقبل بقيمة 
مليار و82 مليون دوالر للتنقيب عن البترول والغاز 
وإنتاجهما فى مناطق عمل الشركتين، بحسب بيان 

من وزارة البترول.
الجمعية  أع��م��ال  خ��الل  ذل��ك  ع��ن  الكشف  ت��م 
للبترول  وق���ارون  خالدة  شركتى  من  لكل  العامة 
العتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى المقبل 

.2022-2021
ضرورة  الجمعيتين،  خالل  المال،  ط��ارق  وأك��د 
االهتمام والتركيز خالل الفترة الحالية على سبل 
واألنشطة  العمليات  ك��ف��اءة  ورف��ع  األداء  تطوير 
األمثل  بالشكل  التحتية  البنية  م��ن  واالس��ت��ف��ادة 
وتطبيق برامج خفض تكلفة اإلنتاج، وهو ما يسهم 
فى رفع كفاءة األداء فى هذه المرحلة التى تشهد 
تحديات عالمية رئيسية فى صناعة البترول نتيجة 

تداعيات جائحة كورونا.
وأشار الوزير إلى ضرورة التركيز على األنشطة 
التناقص  لتعويض  إنجازها  وسرعة  االستكشافية 

الطبيعى فى اإلنتاج.

نظم  تحديث  فى  االستمرار  على  المال  وش��دد 
اإلنتاج  بمواقع  البيئة  وحماية  والسالمة  األم��ن 
ال��وزارة، فضال  كهدف أساسى ضمن استراتيجية 
عن التطبيق الصارم لإلجراءات االحترازية وزيادة 
سالمتهم  على  للحفاظ  العاملين  ل��دى  ال��وع��ى 

والوقاية من فيروس كورونا.
أشرف  الجيولوجى  الجمعيتين  أعمال  وحضر 
واالستكشاف،  لالتفاقيات  الوزارة  أول  وكيل  فرج، 
التنفيذى  الرئيس  الرجال،  عز  عابد  والمهندس 
جالل،  مجدى  والدكتور  ون��واب��ه،  البترول،  لهيئة 
رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، 

والمهندس ديفيد تشى، رئيس أباتشى مصر.
خالدة  شركة  رئيس  المنعم،  عبد  سعيد  وق��ال 
للبترول، إنه من المستهدف ضخ نحو 830 مليون 
المالى  ال��ع��ام  خ��الل  ج��دي��دة  اس��ت��ث��م��ارات  دوالر 
عن  للبحث  ط��م��وح  خطة  لتنفيذ   2022-2021
مناطق  فى  اإلنتاج  حقول  وتنمية  والغاز  البترول 

امتيازها بالصحراء الغربية.
الخطة تستهدف حفر  أن  المنعم  وأضاف عبد 
87 بئًرا جديدة بواقع 35 بئرا استكشافية و52 بئرا 

تنموية، بما يسهم فى تحقيق متوسط يومى لإلنتاج 
يبلغ حوالى 130 ألف برميل زيت خام ومتكثفات، 
الغاز  من  مكعب  ق��دم  مليون   630 إل��ى  باإلضافة 

الطبيعى.
لشركة  التخطيطية  الموازنة  استعراض  وخالل 
الشركة  المقبل، أوضح رئيس  المالى  للعام  قارون 
تخطط  شركته  أن  الجواد  عبد  أشرف  المهندس 
دوالر  مليون   252 حوالى  تبلغ  استثمارات  لضخ 
بالصحراء  امتيازها  بمناطق  عمل  برنامج  لتنفيذ 
آب��ار  و5  تنموية  ب��ئ��ًرا   24 حفر  يشمل  الغربية 

استكشافية.
وذكر أن البرنامج يتضمن أيضا االستمرار فى 
إكمال  وإع��ادة  اآلب��ار  تنفيذ خطة إصالح وصيانة 
اآلبار لتحقيق معدل إنتاج سنوى حوالى 9 ماليين 

برميل زيت خام.
تطبيق  فى  االستمرار  إلى  الجواد  عبد  وأش��ار 
بين  التوازن  لتحقيق  االحترازية  اإلج��راءات  كافة 
أه��داف  وتحقيق  العاملين  سالمة  على  الحفاظ 
تحديات  مواجهة  فى  بالحقول  اإلن��ت��اج  منظومة 

جائحة كورونا.

إلى  رحلتها  أمريكية  أس���رة  ت��ب��دأ 
الرحلة  وهى  األسبوع،  هذا  القاهرة، 
بيع  خالل  من  تكاليفها  جمع  تم  التى 
حلم  لتحقيق  بالجبن  اللحم  ش��رائ��ح 

األم.
ترى  عندما  ابتسامتها  رؤية  »أنتظر 
األه��رام��ات ألول م��رة، وآم��ل أن توفر 
لنا هذه العطلة ذكريات تبقى معنا إلى 
األمريكى،  الشاب  قال  األب��د«.. هكذا 
ببيع شرائح  الذى يقوم  داستن فيتال، 
تكاليف  جمع  أجل  من  بالجبن  اللحم 
بالسرطان  المريضة  وال��دت��ه  رح��ل��ة 

لمصر.
مجلة  فى  ُنشر  مقااًل  فيتال  وكتب 
»ن��ي��وزوي��ك« األم��ري��ك��ي��ة، ق��ال فيه إن 
ن��ش��أت ف��ى أس���رة منخفضة  وال��دت��ه 
من  الكثير  لديها  يكن  ول��م  ال��دخ��ل، 
تعمل  وظلت  ت��زوج��ت،  عندما  ال��م��ال 
طوال حياتها حتى إنها لم تكن تحصل 
الواليات  تغادر  ولم  إج��ازات،  أى  على 
كانت  لطالما  لكنها  مطلًقا،  المتحدة 
تحب مصر وتستمتع برؤيتها فى فيلم 
رحلة  دائًما  وظلت  العشر«،  »الوصايا 

القاهرة على رأس قائمة أمنياتها.
وأضاف: »بدأت أمى تعانى من آالم 
شديدة فى يوليو 2020، لكنها لم تخبر 
إلى  أح��ًدا، ولكن ظلت اآلالم مستمرة 

ُيحتمل،  ال  األم��ر  فيها  أصبح  درج��ة 
نقلها  إل��ى  اضطررنا  أغسطس  وف��ى 
أن خضعت  وبمجرد  المستشفى،  إلى 
لالختبار علمنا أنها مصابة بالسرطان، 
الرابعة  المرحلة  فى  كانت  ولألسف 
األطباء  لى  وأكد  للعالج،  القابلة  غير 
أن أمى أمامها عامان على األكثر فى 

الحياة«.
وأشار فيتال، الذى يعمل مدرًسا فى 
األمريكية،  الحكومية  المدارس  إحدى 
إلى أن فكرة بيع شرائح اللحم بالجبن 
الماضى  الميالد  عيد  يوم  فى  طرأت 
على  تتناولها  األس���رة  ك��ان��ت  حينما 
لجمع  بيعها  ف��ى  فكر  حيث  العشاء، 
لوالدته  رحلة  توفير  أجل  األم��وال من 
إنه »حلمها األخير فى  للقاهرة، وقال 

الحياة«.
وفى 15 فبراير الماضى، بدأ فيتال 
فى بيع أصابع الجبن، حيث يجتمع هو 
عائلته  أف��راد  من  قليل  وعدد  وزوجته 
أسبوع  كل  من  واألح��د  السبت  يومى 
إلعدادها، ثم يأتى الناس بجوار منزله 
األول  اليوم  فى  تمكنوا،  وقد  للشراء، 
بيع 94 وجبة وجمع 2000  فقط، من 
التبرعات  بعض  ذل��ك  ف��ى  بما  دوالر 
هو  األصلى  هدفه  وكان  تلقاها،  التى 

جمع 4800 دوالر أمريكى.

لم تكن زوى روث تتخيل أن صورتها 
الكارثة«،  »الفتاة  باسم  عرفت  التى 
ستكون سبًبا فى حصولها على آالف 

الدوالرات.
زوى  ال��ك��ارث��ة«،  »ال��ف��ت��اة  وتمكنت 
التى  روث، من بيع صورتها الشهيرة 
لعام 2005، والتى ظهرت فيها  تعود 
مقابل  ي��ح��ت��رق،  م��ن��زل  أم���ام  تبتسم 
473 ألف دوالر، فى مزاد بالعمالت 

المشفرة.
 ،2005 لعام  الصورة  قصة  وتعود 
عندما نجت زوى، الطفلة البالغة من 
حريق  من  آن��ذاك،  سنوات   4 العمر 
اندلع فى الحى الذى تقيم فيه، ولحق 
معه  حاماًل  روث  ديفيد  والدها  بها 
الصور  بعض  التقط  حيث  كاميرا، 
الحقا  ُع��رف  م��ا  أشهرها  للحادث، 

باسم »الفتاة الكارثة«.

طارق المال يعلن: 
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