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منحــازون.. للحقيقــة فقــط

26 مايو 202١م
14  شوال 1442هـ
3 جنيه

السنة 14
12 صفحة

العدد: 700
األربعاء

بايــدن للسيســـى:

أمـــن مصـــر المـــائى خـــط أحمـــر 

انتفاضـــة مصـــر
كواليـــس الـــدور المصـــرى

 لوقـــف الحـــرب على فلسطيـــن 

ألف موظف يواجهون 
كارثـــة االنتـــداب 

وزيــر الـــرى: لن نقبـــل 
بحــدوث أزمـــة مائيـــة 

بسبب سد النهضـة 

منــاورات »حمـاة النيل« 
إنـــذار لمـن يهمـه األمر 

آبى أحمد 
مجرم حـرب! 

محاولـــة 
إخوانيــــة 
الغتيـــال 

محمد
 صــــالح

450
»الجبــال البيضـــاء«.. 

مقابر لدفن شباب المنيا أحياء 

الروشتــة اإللكترونيـــة
 الحــل لفـــوضى الـــدواء 

كريم فهمى: 
»االختيـــار« 

اختيــــار 

من المسئـــول عن إهــــدار حقـــوق 
العامليـــن بهيئـــة اإلسعـــاف؟ 

الصحفيــون ينتفضـــون لحمايـــة 
حرمـــة المـــوت فى الجنـــازات 



02
www.alnaharegypt.com

www.alnaharegypt.com

تصدر عن شركة  الوقائع العربية

 للصحافة والنشر شركة مساهمة مصرية

أسبوعية- مستقلة- شاملة

شـــعـبــان خـلـيـفـة
رئيس التحرير التنفيذي:

شوكت كمال

مراجعة لغوية:  

هالة شيحة

اخلارجي:

صفوت بسطا 
شريف الريس

أحمد كامل

اإلخراج الفني:

هالة عبداللطيف

اقتصاد:

محمد البنا

الديسك املركزي:

محمد لطفي

ماسبيرو:

عمر اجلزار
املستشار القانوني:

محمد كمال
سكرتير التحرير

دينا  دياب

الفن:

البريد اإللكترونى اليومي:

naharsky1@gmail.com

البريد اإللكترونى للنهار:

alnnhar@yahoo.com

1065 كورنيش النيل 
 جاردن سيتي- القاهرة   

تليفون: 27944085- 
27926950

فاكس: 27944085

سوشيال ميديا

كالم علمى متخصص 
عن الفطر األسود

صور اجلنازات ليست مكسًبا صحفًيا

شعبان خليفة

اليوم الحلو بيمر واليوم الصعب 
بيمر  

الحياة  عــكــس  تلعب  فــبــاش 
كراكيبك  وتشيل  وتخلل  وتحنط 

معاك.
بــذات  هــو  اإلنــســان  معلومة.. 

ــا  ــاب ــطــه وب عــقــلــه وعــب
كمان  هــو  غنوجه 

هيمر.

أو  رى  النيل مش مجرد مشكلة 
مية شرب،

 النيل هو "حابى" المقدس،
مـــصـــر  روح   

ــا  ــودهـ ــر وجـ ــ وسـ
ونشأتها.

أطلقت  ــهــا  ألّن غـــّزة  تنتصر  لــم 
الصواريخ،

 بل ألّنها حّررت اإلنسان العربى
ــن إحــســاســه  ــ  م

المزمن بالدونية.

كراكيب 

روح مصر 

االنتصار

بــاش قلق وخــوف وتــوتــر مــن مــوضــوع الفطر 
السوشيال ميديا…  المنتشر على صفحات  األسود 
ليه انا بقول اطمنوا وباش قلق؟ هاقول لحضراتكم 
باختصار.. هو فطر ينمو فى التربة الرطبة وعلى 
ومعروف  المتحللة  والــخــضــراوات  الفاكهة  ثمار 
الجلدية  اطباء  خاصة  واالطباء  للعلماء  زمان  من 
خطوط  عشر  )ونضع  احيانا  ويصيب  والصدرية 
تحت كلمة احيانا( بعض االشخاص الذين يعانون 
او مرضى  اإليــدز  المناعة مثل  امــراض نقص  من 
قوية  ادوية  يتناولون  او من  المنضبط  السكر غير 
او  عالية  بكميات  الكورتيزون  او  للمناعة  مثبطة 
قلت  كما  ولكن  طويلة  فترات  الحيوية  المضادات 

فإن اإلصابة نادرة الحدوث.
وفى اآلونة االخيرة اصاب الفطر األسود عدًدا 
قليًا من مرضى كورونا فى الهند وال يزال العلماء 
األدويــة  بسبب  هو  هل  السبب  عن  يبحثون  هناك 
مناعته..  ضعف  بسبب  ام  المريض  يتناولها  التى 
والمرض قد يصيب الجلد بعد التعرض لخدوش او 
جروح ويظهر على هيئة حبوب وبثور وقرح يصاحبها 
لانف  المخاطية  االغشية  يصيب  وقد  اسود  لون 
االنفية  الجيوب  يصيب  وقد  اســود  لون  تكون  مع 
ويسبب تورم الوجه والتهابه وتكوُّن لون داكن، وقد 
لون  وتكوُّن  التهابات شديدة  ويسبب  العين  يصيب 
اسود ايضا وقد يصيب الفم تاركا لوًنا اسود وقد 
والرئتين مع كحة شديدة  الهوائية  القصبة  يصيب 
هل  طيب  الــدمــويــة…  لألوعية  يصل  وقــد  مؤلمة 
يمكن عاج الفطر االسود؟ نعم يتم عاجه بدواء 
اشــراف طبى من خال  تحت   Amphotercin B
حقنه عن طريق الوريد مدة من ٤الى ٦ اسابيع.. 
ولكن هل يجب ان نشعر بالقلق؟ اإلجابة ال داعى 
طبعا للقلق بمشيئة الله فلم تسجل حاالت لإلصابة 
بهذا الفطر فى اى من مستشفيات مصر حتى اآلن 
اصابة  عن  تداوله  تم  ما  وبخصوص  لله  والحمد 
وزارة  اكدت  غانم  سمير  العظيم  الفنان  المرحوم 
الصحة رسميا انه لم يثبت انه كان يعانى من هذا 
ان  يمكن  االسود  الفطر  اخير: هل  الفطر… سؤال 

ينتقل من شخص آلخر؟ االجابة ال 
وطمئنوا  اطمئنوا  لله…  والحمد 
وربنا  وأصــدقــاءكــم  أحبابكم 

يحفظكم ويحفظ مصر كلها.

دينا صالح الدين 

العدد: ٧٠٠ 2٠21 / ٥ / 2٦

ــًدا  أحـ تــعــطــى  »ال  ــقــولــون  ي  *
وجًها«.. والله يقول »إنما المؤمنون 

إخوة«. 
 *يقولون ال عليك بأحد عليك 
»وتعاونوا  يقول  والله  بنفسك.. 
على البر والتقوى وال تعاونوا على 

اإلثم والعدوان«.
 * يقولون »األقارب عقارب«.. 
ــه يــقــول »األقــــربــــون أولـــى  ــلـ والـ

بالمعروف«. 
مــوروثــنــا الــثــقــافــى 

ــول  ــ ــق ــ ــع ــ دمــــــــر ال
والنفوس.

أخطاء موروثة

حمدى الفرماوى

إشراق الشامى 

مصطفى السعيد

د. صالح الدين 
د. نجوى كامل السرسى 

د . هانى الناظر 

"السوشيال  صفحتكم  تعود  جديد  من 
تجلى  رمضانية  هدنة  بعد  بالنهار  ميديا" 
معركة  فــى  ميديا  السوشيال  دور  فيها 
المعركة  غـــزة..  بحرب  المعروفة  الــعــزة 
فقط  ليس  اسرائيل  فيها  اعترفت  التى 
إعامها  هزيمة  بل  العسكرية  بهزيمتها 
وتباهت  فــاخــرت  طالما  ــذى  ال التقليدى 

بدوره وسطوته.
إجبار  فى  مــرة  ألول  العرب  نجح  فقد 
إدارة الفيس بوك على االعتذار لفسلطين 
للكيان  االنــحــيــاز  عــن  للتوقف  ودفــعــوه 
الصهيونى.. وقدمت السوشيال ميديا بًثا 
حًيا للحرب  كما توحد الفلسطينيون على 
من  االحتال  ضد  معركتهم  وفى  أرضهم 

أجل القدس والمقدسات توحد كل العرب 
على السوشيال ميديا ومعهم شرفاء العالم 
 .. جرائمه  وفضح  الــعــدوان  هــذا  لرفض 

صفحتكم  فى  بكم  فمرحبا 
ـــ"ســوشــيــال  ــم ال ــى عــال وفـ

ميديا".

كانت هدنة.. وعدنا

فيسبوك يعتذر لرئيس 
الوزراء الفلسطينى

عالء الدين سويلم 
الجنرال المبدع 

تنفيذيون فى موقع فيسبوك  قدم مسئولون 
محمد  الفلسطينى  الـــوزراء  لرئيس  اعــتــذارا 
حول  الــمــوقــع  تلقاها  شــكــاوى  بــشــأن  اشتيه 
حجبه منشورات فلسطينية تناولت الصراع مع 

إسرائيل، وفقا لما نقلته صحيفة "تايم".
غير  بشكل  قام  الموقع  أن  المسئولون  وأقر 
دقيق بتصنيف بعض الكلمات شائعة االستخدام 
بين الفلسطينيين مثل "شهيد" أو "مقاومة" على 
إجراء  العنف، مؤكدين  لممارسة  أنها تحريض 

إعادة تقييم لنظام عملهم.
الــمــســتــخــدمــيــن،  ــن  الـــعـــديـــد مـ يـــذكـــر أن 
حــذف  ــن  م اشــتــكــوا  ــرهــم،  وغــي فلسطينيين 
لفيسبوك-  الــتــابــع  وانــســتــجــرام–  فيسبوك 
دون  األقصى  بالمسجد  المرتبطة  منشوراتهم 

مبرر مقنع.
بسبب  جاء  الخلل  أن  إعــام  وسائل  ونقلت 

الــتــغــريــدات  اعــتــبــر  تقنى  خــلــط 
ــى مــرتــبــطــة  ــصــ ــ بـــشـــأن األق
الشركة  تعتبرها  بمنظمات 

محظورة.
قناة الحرة 

أكتوبريه وقطار با بوق...
غادر  الــذى  الحربى  القطار  ذلــك  كــان 
والفجر  الميدانى  الثالث  الجيش  نطاق 
يخلع وشاحه مغادرًا يوم أخر اكتوبر ١٩٧٣.

قطار أول اجازة ميدانية ١٢ ساعة بعد 
الحرب مباشرة..

فى الظام كنت تشاهد اشباًحا متحركة،، 
وبا  فى صمت  تأتى  ونصر  زيل  سيارات 

ضجيج يتجاوز صوت محركها...
تتوقف بجوار محطه الجفرة...

ينزل الرجال با صوت...
يصعدون الى القطار وتاركين سياراتهم 
تعود كما جاءت الى الوحدات با صوت...

ــون مصر  ــقــطــار حــامــا عــي ــحــرك ال ت
الامعة،،، 

)بـــا جـــرس مــحــطــة وبـــا بـــوق يسبق 
المغادرة(

فقط  الصمت  يــلــوكــون  الــقــطــار  ركـــاب 
بعيون متسعة...

)التشهيات  مــن  ــال  رجـ صـــوت  فــقــط 
اكــواب  يحملون  الــنــوادى  ومــن  العسكرية 

الشاى الساخن(.
بالعربة  اخــر  ركــن  فــى  شــاهــد  مقاتل   

زميا له من وحدة اخرى يعرفه،،،
توجها كل ناحية اآلخر...

القطار  وتــحــول  الجلوس  ترتيب  تغير 
الى حلقات نقاش وكام وبطوالت وآهات 

واستنزال رحمات ودعوات بالشفاء،،،
كوبرى  محطة  حتى  الرحلة  استغرقت 

الليمون فى رمسيس ٩٠ دقيقة.
فى هذا اليوم كانت رؤيتى الثانية لمصر 
الواعية الجميلة ذات السحر الذى ابقاها 

بنت التاريخ المدللة....
))كانت المرة االولى يوم ُعرس وجنازة 
ســيــدى صــاحــب الــمــقــام الــرفــيــع الــريــس 
خلف  بالسير  وزمائى  تشرفت  ناصر... 
الحنون  مصر  ورأيــت  الطاهر...  جثمانه 
ترجل  الــذى  وفارسها  ابنها  على  الباكية 
واحبهم،،  احبه  شعبا  خلفه  تاركا  ورحــل 
الشعب يا ريس ناصر حين الملمات مازال 
يرفع صورتك حتى بعد مغادرتك بعشرات 

والقوة الــســنــيــن،، ويــجــد فــيــك الــمــدد 
واإلرادة((. آهات دفينة.

ورقة  لمامتها  كتبت  فلسطينية  بنوتة   
وكأنها وصية وهى بسن األمنيات

بتوصيها او من يقرأ الرسالة أن تكون 
فى ُحضن مامتها ويا ريت تكون معها فى 
مابس  مرتدية  الدفن  عند  واحد  مكان 

العيد الذى لم تره. 
رسالة تحت الوسادة 

وبعيد  بعيد  أمد  يعيش  أن  يتمنى  حب 
عن األعياد وحلم الطفولة يلتمس السام 
هل كتبت أنها تتمنى أن تعيش فى أرض 

بها حياة أخرى جديدة.
ــقــدر مــن حياة  ألنــهــا عــاشــت هـــذا ال
به،  والتمسك  الوطن  معنى  فيها  شهدت 

حتى  تتركه  لم  الــذى  الوطن  عقيدة  انها 
تموت. 

أبًدا  تقتلع  ال  التى  العقيدة  ذاتها  إنها 
عبر األجيال حررت سيناء وتحرر الوطن 

من كل قيد سياسى واقتصادى.
وهى  الــســاح  خلف  يقف  مــن  عقيدة 
يتركه  أال  أقسم  الــذى  الساح  من  اهــم 

حتى يذوق الموت. 
إيمان يصل حد اليقين الذى ال يزلزله 

كل  أن  وجيوش  حشود 
حــق مـــرده إلـــى أهــل 

األرض والتاريخ.

ــذوق من  ــ لــمــاذا اخــتــفــت الــلــيــاقــة والـ
ــفــادة  ــه الــمــتــعــة أو االســت ــا..؟ إيـ ــن ــات حــي
صور  يــرى  انــه  الجمهور  على  تعود  التى 
وفيديوهات البنتين تبكيان حزًنا على وفاة 
والدهما؟ هذا ليس مكسبا صحفيا على 
األمر  أن هذا  بالعكس.. خاصة  االطاق 
قد تكرر كثيرا مع كل جنازة لفنان وغيره 

انى  ربنا  بحمد  حقيقى  المشاهير..  من 
اموت ماحدش  لما  مش مشهورة علشان 

فى  وهــم  والدى  هيصور 
أقصى لحظات ضعفهم!!

مصر بنت التاريخ املدللة

رسالة من طفلة فلسطينية



عبد  الرئيس  بقيادة  المصرى  للتحرك  كان  فلذلك 
الفتاح السيسى واألجهزة األمنية المصرية التى تفوقت 
عن  والعورات  األقنعة  كشف  فى  كبير  دور  نفسها،  على 
بعض الدول التى كانت تريد أن تسحب البساط من مصر 
المجانى  التطبيع  عبر  المصرى  الموقف  على  والتأثير 

مع العدو الصهيونى، ولكن هذا فشل فشًل ذريًعا. 
شىء  لكل  كــاشــف  خير  األخــيــرة  ــداث  ــ األح وكــانــت 
التى ضحت على مدار  باألفعال وليس بالكلمات، فمصر 
عشرات السنوات بدماء أبنائها وبالغالى والنفيس ابتداًء 
عن  األول  المدافع  هى  اليوم  وحتى   1948 حــرب  من 
القضية الفلسطينية بدماء شهدائها من ضباط الجيش 
المصرى خير أجناد األرض، وبأرواحهم التى ال تعوضها 

كنوز وأموال الدنيا.
قبل  لألصدقاء  مفاجئة  المصرية  االنتفاضة  وجاءت 
األعداء، من خلل التدخل السريع على كل المستويات، 
محورّيًا،  دورًا  لعبت  التى  الخارجية  وزارة  وخصوًصا 
وتل  وغزة  الله  رام  فى  تحركت  التى  األمنية  واألجهزة 
تحدث  ال  حتى  للقطاع  البرى  االجتياح  لوقف  أبيب 

كارثة إنسانية. 
األمن  مجلس  ومنع  المخزى  الــدولــى  الصمت  ــام  وأم
إدانة  يصدر  أن  مــرات  لثلث  المتحدة  باألمم  الدولى 

كل  مع  يتواصل  السيسى  الرئيس  كان  الصهيونى،  للعدو 
اللعبين الدوليين؛ حتى وصلنا للنقطة غير المتوقعة 
الفتاح  بالرئيس عبد  بايدن  الرئيس األمريكى  باتصال 
السيسى ليثنى على الموقف المصرى والدور الذى قامت 
به مصر فى وقف نزيف األرواح ودماء األطفال والنساء 

وكأنها حرب إبادة بشرية. 
وأتساءل ويتساءل معى كل األحرار فى العالم: 

التى صدعتنا  والحيوان  أين منظمات حقوق اإلنسان 
بهجومها المنظم على مصر؟ ولماذا لم يتم إطلق إدانة 
حقوق  راية  رفع  تدعى  التى  المنظمات  هذه  من  واحدة 
بحق  الدولية  ــراف  واألعـ القوانين  واحــتــرام  اإلنــســان 

إسرائيل؟ 
فلذلك كان الموقف المصرى كاشًفا لهذه األدوات التى 

تعمل لصالح الصهيونية العالمية واألمريكية. 
ــى  واألراض غــزة  إعمار  ــادة  إع بدعم  مصر  قــرار  وكــان 
الشركات  خــلل  مــن  دوالر،  مليون  بــــ500  المحتلة 
الدفاعات  كل  تعدى  سياسى  صاروخ  بمثابة  المصرية، 
للدول  وحتى  اإلسرائيلى  للعدو  مفاجأة  وكان  الدولية، 
المسجد  عن  الدفاع  تدعى  التى  واإلسلمية  العربية 
المتحدة  األمم  من  الدعوات  بعدها  وخرجت  األقصى، 
وجرائم  إبــادة  لحرب  تعرضت  التى  غزة  إعمار  بإعادة 

حرب، حسب توصيفها فى القانون الدولى. 
وفى  الموقف  هذا  فى  المصرية  االنتفاضة  أن  أعتقد 
بقوة  عــادت  مصر  بأن  للعالم  رسالة  هى  التوقيت  هذا 
كما  واإلقليمية،  العربية  الملفات  كل  مع  للشتباك 
بجيشها  مصر  أن  يستوعبونها  اآلخرين  لعل  رسالة  أنها 
بالتفريط  ــلق  اإلط على  تسمح  لن  ورئيسها  وشعبها 
أو  الدبلوماسية  الــطــرق  بكل  واحـــدة  مياه  نقطة  فــى 
اللوجستية المباشرة وغير المباشرة. وأعتقد أن اإلدارة 
الشرق  فى  المشهد  قراءة  ستعيد  الجديدة  األمريكية 
األوسط من منطلق عودة مصر إلى وضعها الطبيعى، ومن 
اإلقليمية  للواجهة  الفلسطينية  القضية  عودة  منطلق 

والدولية. 
وأظن أن أخطر ما حدث فى األيام األخيرة، هو اتحاد 
االتحاد  هــذا  يستمر  أن  وأتمنى  الفلسطينى،  الشارع 
واالتفاق بين كل الفصائل الفلسطينية، وأن يتم استغلل 
المحدود  غير  الدعم  وحالة  االستثنائى  الظرف  هذا 
ودعم  العالم  دول  كل  فى  التظاهرات  كشفتها  والتى 
هوليوود  فى  الفنانين  وحتى  مكان،  كل  من  المشاهير 

تضامنوا فى فضح الوجه القبيح للعدو الصهيونى. 
ليتحد  الــفــلــســطــيــنــى،  الــمــلــعــب  فـــى  اآلن  الـــكـــرة 
أى  فى  ــد  واح رجــل  قلب  على  ويكونوا  الفلسطينيون 

الصهيونى  العدو  يستغل  ال  حتى  قــادمــة،  مفاوضات 
الحقوق  وتضييع  للتسلل  الداخلية  الخلفات  كعادته 
جاءت  وتاريخية  استثنائية  فرصة  فهذه  العربية.. 
مكوناته  بكل  الفلسطينى  الشعب  ليتحد  عاًما   73 بعد 
وكياناته، وخاصة عرب 48، فالفرص السياسية ال تتكرر 

كثيًرا فى التاريخ. 
تبعدنا  ال  حتى  الفلسطينيون  اإلخوة  أيها  فانتبهوا 
نشوة إطلق الصواريخ على إسرائيل سواء من حماس أو 
الجهاد اإلسلمى أو أى فصيل آخر عن النصر الحقيقى، 
هو  ــذا  وه الفلسطينى،  والــقــرار  الموقف  ــدة  وح وهــو 

االختبار الحقيقى فى المرحلة القادمة. 
إن وقف إطلق النار بعد 11 يوًما من الحرب هو شهادة 
واستعادة  ا،  وعالمّيً ا  إقليمّيً مصر  لوضع  جديدة  ميلد 
لمكانة مصر ودورها باألفعال وليس بالشعارات واألقوال 
الدفاع  خط  هى  مصر  وستظل  مزايدات،  أى  عن  بعيًدا 
واإلســلمــى،  العربى  الشعب  وهموم  قضايا  عن  األول 
العربى  القومى  األمن  عن  الدفاع  فاتورة  يدفع  من  وهى 

بشهدائها من ضباط الجيش المصرى العظيم.
وأخيًرا فإن مصر ال تحتاج إلى شكر، ألن هذا هو قَدرُها 

وَقْدرها على مر التاريخ. 
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كواليـــس الـــدور املصـــرى 
لوقف إطالق النار فى غزة وأسرار اإلشادة العاملية بالقاهرة

من دهاليز املفاوضات.. اإلعالم اإلسرائيلى: القاهرة حذّرت تل أبيب من استمرار العملية العسكرية

 لم يحدث وقف إطلق نار فى األراضى المحتلة فجر 
والدمار،  القتل  من  يوًما   11 بعد  فجأة  الماضى  الجمعة 
كانت  المعلومات-  كشفت  حسبما  نتنياهو-  فخطة 
قتل  فيها  يتم  لشهور  تستمر  قد  طويلة  لحرب  تخطط 
غرار  على  لغزة  كامل  شبه  وتدمير  الفلسطينيين  آالف 

حرب 2014. 
لثقل  المستندة  والعاجلة  الفعالة،  مصر  تحركات  لكن 
المخطط،  احبطت  وأجهزتها  رجالها  وقــدرات  القاهرة 
وقف  على  االتفاق  ليأتى  النار  إطــلق  بوقف  وَعجلت 
موجة  ــواء  ــت الح صعبة،  مباحثات  بعد  الــنــار  إطـــلق 
التصعيد التى اندلعت فى العاشر من مايو الجارى، والتى 
أسفرت عن استشهاد 248 فلسطينيا بينهم 66 طفل و39 
ا وإصابة 1900 آخرين، فى مقابل مقتل 12  امرأة و17 مسّنً
 300 من  أكثر  وإصابة  طفلن  بينهم  إسرائيل  فى  شخصا 
آخرين، بحسب إحصائيات رسمية إسرائيلية مشكوك فى 

صحتها.
بدأت  طلقة  أول  ومع  مصر  أن  وللعالم  لنا  تكشف  لقد 
ســواء  الــحــرب  ــذه  ه لــوقــف  ــارم  ــص وال الحاسم  تحركها 
بالتواصل المباشر مع أطرافها وهو دور ال يمكن أن تقوم 
مع  بالتواصل  أو  فقط  مصر  ســوى  الخبراء  بحسب  به 
تهدئة  إلى  للوصول  الدولية  والمؤسسات  الكبرى  القوى 
حماية  يتضمن  عادل  لسلم  المسار  وإطــلق  مستدامة 
للمقدسات ووقًفا للستيطان ودولة فلسطينية عاصمتها 

القدس. 
المصرية بدأت مع  الجهود  بحسب مصادر مطلعة فإن 

إطلق إسرائيل غاراتها العنيفة على قطاع غزة.
األقل  على  مــرات   5 إسرائيل  مع  مصر  تواصلت  حيث 
حد  ووضع  غزة،  على  الغارات  وقف  قبول  على  إلجبارها 

للنتهاكات بحق الفلسطينيين فى الضفة والقدس.
الفصائل  مــع  ــام  أي ــدار  م على  القاهرة  تواصلت  كما 
وتــهــدف  تــحــقــق،  حــتــى  ــدف  ــه ال لـــذات  الفلسطينية، 
وضع  النار  إطــلق  وقف  يعقب  أن  إلى  المصرية  الخطة 
إسرائيل  بين  المتوقفة  المفاوضات  الستئناف  مسار 
على  فلسطينية  دولة  إقامة  عن  تسفر  والفلسطينيين، 

جمود  بعد  بايدن  إدارة  تريده  ما  ذات  وهو   1967 حدود 
القضية  يدخل  وكــاد  لسنوات  دام  الملف  هــذا  فى  تــام 
نرصد  التالية  السطور  فى  النسيان..  طى  الفلسطينية 

أبرز ما جرى وانعكاساته فى المرحلة المقبلة:
الوساطة  نجاح  ومصريون  فلسطينيون  خبراء  عــزا 
والفصائل  إسرائيل  بين  التفاق  التوصل  فى  المصرية 
بين  الــنــار  ــلق  إط لوقف  غــزة  قطاع  فــى  الفلسطينية 
الطرفين إلى ثقة الجانب الفلسطينى فى مصر، وعلقات 
القاهرة القوية مع تل أبيب، فضل عن الضغط األمريكى 
ساهم  الــذى  الميدانى  والوضع  األخيرة،  على  والدولى 

كثيرا فى إنجاز االتفاق.
اإلسرائيلى  الــوزراء  رئيس  مكتب  عن  صادر  بيان  وقال 
على  باإلجماع  الــوزراء  مجلس  "وافق  نتنياهو:  بنيامين 
المبادرة  بقبول  األمنيين  المسئولين  جميع  توصية 

المصرية، بوقف ثنائى غير مشروط إلطلق النار".
وفى خطاب عقب إعلن وقف إطلق النار، أكد الناطق 
حماس،  لحركة  العسكرى  الجناح  القسام،  كتائب  باسم 

االتفاق، قائل: "استجبنا إلى الوسطاء".

كشف اإلعالم اإلسرائيلى أنه بعدما رفضت تل 
قطاع  فى  هدنة  لبدء  القاهرة  وساطة  قبول  أبيب 
غزة، غادر الوفد المصرى إسرائيل غاضًبا ووصل 
لقادة إسرائيل أن القاهرة قررت الرد على الرفض 

اإلسرائيلى بتجميد عدد من الملفات مع تل أبيب.
أن  خاصة  اإلسرائيلى  الموقف  لتغير  هذا  أدى 
هذا تزامن مع غضب بايدن على نتنياهو وتحوالت 
اإلعالم  بحسب  الحرب  من  الموقف  فى  أمريكية 
وقف  إسرائيل  من  طلبت مصر  أيضا  اإلسرائيلى. 
اقتحام  ووقف  المتشددين  دعم  ووقف  االستيطان 
المسجد األقصى، وأيضا إيقاف عمليات االغتيال 
التى تستهدف قيادات فى غزة، وأكدت مصر أنه إذا 
التزمت اسرائيل بذلك فإن القاهرة قادرة على إلزام 
األطراف الفلسطينية بوقف إطالق النار المتبادل، 
تستطيعه  ال  موقف  العبرى.  اإلعالم  بحسب  وهذا 

سوى مصر بما لها من نفوذ على الجانبين.
أسوشيتد برس: مصر أعادت تأكيد نفسها 

كوسيط ال غنى عنه فى الشرق األوسط
وكالة "أسوشيتد برس" سلطت الضوء على جهود 
مصر التى أدت لوقف إطالق النار داخل األراضى 
المحتلة، وأكدت فى تقرير لها أن مصر أعادت تأكيد 

نفسها كوسيط ال غنى عنه فى الشرق األوسط بعد 
نجاح اتفاق وقف إطالق النار فى الحرب القصيرة 

والمكلفة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.
وقالت الوكالة فى تقريرها إن هذه أحدث حالة 
بين إسرائيل والفصائل  عملت فيها مصر كوسيط 
فى  رئيسى  العــب  أن مصر  وأضــافــت  غـــزة،  فــى 
الصراع فى الشرق األوسط منذ أن سحبت إسرائيل 
على  وسيطرت حماس   2005 عام  غزة  من  قواتها 

القطاع عام 2007.
ــحــرب األخــيــرة التى  ــدالع ال ــ وتــابــعــت: مــنــذ ان

إطار  توفير  على  مصر  عملت  يوًما،   11 استمرت 
لمسئولين  وفــًقــا  عليه،  االتــفــاق  للجانبين  يمكن 

دبلوماسيين.
برنامج  مدير  حنا،  مايكل  عن  الوكالة  ونقلت 
الدولية،  األزمــات  مجموعة  فى  المتحدة  الواليات 
قــولــه: "بــحــكــم الــجــغــرافــيــا وعــالقــاتــهــا مــع جميع 
ــدة فــى هـــذا األمـــر".  ــري األطـــــراف، فـــإن مــصــر ف
إلى إظهار أهميتها اإلقليمية  "وبالطبع فهى تسعى 
وتأثيرها على جميع األطراف المعنية، بما فى ذلك 

الواليات المتحدة".

وول ستريت جورنال: جوالت مكوكية 
ألجهزة مصرية أوقفت القتال 

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر 
مرتين  إسرائيل  زاروا  مصريين  مسئولين  أن  بارزة 
منذ بدء القتال النخراط سريع فى محادثات وقف 
النار وحقن الدماء، وفًقا لمسئول كبير فى  إطالق 
االستخبارات المصرية بحسب الصحيفة األمريكية. 
وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس األمريكى، جو 
ا مع الرئيس المصرى،  بايدن، أجرى اتصااًل هاتفّيً
الجهود  هــذه  على  شكره  السيسى،  الفتاح  عبد 
الكبيرة التى انتهت إلى التوصل لوقف إطالق النار 
بين إسرائيل وحماس، وفق ما أفاد البيت األبيض.

بايدن  فيها  يتصل  التى  األولى  المرة  كانت هذه 
بنظيره المصرى منذ وصوله إلى سدة الرئاسة.

على  اتفقا  الرئيسين  إن  األبيض  البيت  وقــال 
التواصل المستمر بين فريقيهما حتى النهاية.

العام  ــن  واألمــي السيسى  الــرئــيــس  أجـــرى  كما 
لألمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، اتصاال هاتفيا 
لمناقشة آخر التطورات فى األراضى الفلسطينية، 
وأكدا أهمية البناء على وقف إطالق النار للوصول 

لسالم دائم فى المنطقة.

ال شك فى أن مصر استعادت دورها العربى واإلقليمى من خلل خطوات ورؤى ومواقف ثابتة فى القضية 
الفلسطينية، وأن انتفاضة الشعب الفلسطينى التى حركها المقدسيون فى الشيخ جّراح، كانت المحرك 

األساسى للموقف الفلسطينى ألن الشارع الفلسطينى أصبح عنصر المواجهة أمام العدو الصهيونى للدفاع 
عن المقدسات والمسجد األقصى وكنيسة القيامة دون أن يطلقوا رصاصة واحدة. 

وكان لتأثير صورة المقدسيين فى المسجد األقصى فعل السحر فى الشارع العربى وفى الشارع األوروبى 
والعالمى، ألننا تعلمنا أن الصورة أكثر تعبيًرا وتأثيًرا من مليون كلمة. 

لواء سمير فرج: مصر أخذت مكانتها الطبيعية 
كقوة فعالة فى الشرق األوسط

الخبير العسكرى اللواء متقاعد سمير فرج أكد أن "تعامل مصر 
أزمة غزة أكثر من رائع، حيث قامت منذ بداية األزمة بإرسال  مع 

وفد أمنى للجانبين من أجل عملية التهدئة".
الفلسطينى  الــجــانــب  مــع  مصر  "اتــصــاالت  أن  فــرج  وأضـــاف 
أخيرا  نجحت  حتى  األزمــة  بداية  منذ  تنقطع  لم  واإلسرائيلى 
اتصال  إلــى  مشيرا  تهدئة"،  إلــى  الوصول  فى  المصرية  الجهود 
الرئيس األمريكى جو بايدن بنظيره المصرى عبدالفتاح السيسى، 

وتهنئته على دور مصر الحاسم فى األزمة.
إلى تهدئة، بل قامت  التوصل  لم تكتف بجهود  أن مصر  وأوضح 
بفتح معبر رفح الستقبال المصابين من غزة، وإرسال قوافل إغاثة 
إلى  واألدويــة  والوقود  الطعام  من  اإلنسانية  االحتياجات  تشمل 
إلعادة  مؤتمرا  القادم  الشهر  خلل  مصر  تعقد  أن  وتوقع  القطاع، 

إعمار غزة.
وشدد على أن كل هذه الخطوات تؤكد أن "مصر أخذت مكانتها 

الطبيعية فى المنطقة كقوة فعالة فى الشرق األوسط".
مع  القوية  مصر  "علقات  إلى  المصرية  الوساطة  نجاح  وأرجع 
أجهزة  مستوى  على  واسعة  خبرات  من  لديها  وما  الــدول،  جميع 

المخابرات والخارجية" للوساطة فى حال حدوث أزمات.
مليون   500 تقديم  خلل  من  المصرى  الجهد  "اكتمال  أن  ورأى 
الداعم  المصرى  الموقف  عن  يعبر  غــزة  إعمار  إلعــادة  دوالر 

باستمرار للقضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب األولى".

باألصول 

أسامة شرشر

شعبان خليفة

اللهم قد بلغت اللهم فاشهد.
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إيمان الشعراوي

تولى الدولة المصرية القضية الفلسطينية اهتماما 
السيسى  الفتاح  عبد  الرئيس  تولى  وبعد  خــاصــا، 
من  بمزيد  الفلسطينية  القضية  حظيت  الــحــكــم، 
االهتمام، وأصبحت من األولويات، ولم تخل مناسبة 
القضية  على  الضوء  إلقاء  ويتم  إال  دولــى  محفل  أو 
إقامة  فى  الفلسطينيين  األشقاء  وحق  الفلسطينية، 
الدولة  تــزال  وال  الشرقية،  القدس  عاصمتها  دولــة 
للحقوق  الداعمة  ــدول  ال وأهــم  أبــرز  أحــد  المصرية 
التى  الحقوق  وهى  الفلسطينى،  للشعب  المشروعة 
تدعمها الدولة المصرية بكافة مؤسساتها وتعمل على 

حشد الدعم اإلقليمى والدولى لها.
التفاق  التوصل  أن  خبراء  أكد  السياق  هذا  وفى 
غزة؛  قطاع  فى  ومتزامن"  "متبادل  نار  إطالق  لوقف 
يعكس  المصرية،  الدولة  برعاية  فلسطين  "بتوقيت 
الــدولــة  وأن  ــا،  ــي ودول إقليميا  مصر  ومــكــانــة  حجم 
وحجر  للمنطقة،  الميزان  رمــانــة  ستظل  المصرية 
الزاوية، مؤكدين أن الشعب المصرى فخور بالجهود 
المصرية  والــقــيــادة  المصرية  الــدولــة  تبذلها  التى 
بالفخر  نشعر  قائال:"  الفلسطينية،  القضية  حيال 
بما يبذله رئيس الجمهورية من جهود حيال أشقائنا 
الفلسطينيين ولعل مبادرة إعمار غزة خير شاهد على 

مدى العالقة بين الشعبين".
أكد النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، 
الفلسطينيين؛  تجاه  كبيرة  جــهــوًدا  بذلت  مصر  أن 
وقف  إلى  التوصل  فى  المصرى  الفريق  نجح  حيث 
إطالق النار بعد موافقة "حماس" و"الجهاد" وغيرهما 
الدولة  قــدرات  يؤكد  ما  الفلسطينية؛  الفصائل  من 
فى  األشــقــاء  دمـــاء  على  مصر  وحـــرص  المصرية، 

فلسطين.
األولــى عملت  اللحظة  أنه منذ  القطامى  وأضــاف 
مصر على وقف العدوان على غزة، وإدارتها للصراع 
خالل  للمشهد  إدارتها  بجانب  اإلسرائيلى  العربى- 
النار  إطالق  بنجاح فى وقف  تكللت  الماضية،  األيام 

فى قطاع غزة.
قضية  هى  الفلسطينية  القضية  أن  النائب  وتابع 
دورًا  المصرية  الوساطة  لعبت  وقد  لألجيال،  عابرة 
محورّيًا فى نجاح التوصل إلى وقف إطالق النار فى 
بثقلها  قــوة  بكل  مصر  دفعت  حيث  وغــزة؛  إسرائيل 

إسرائيل  بين  وساطتها  إنجاح  أجــل  من  السياسى 
وقف  بدخول  الجهود  هذه  وتكللت  والفلسطينيين، 
فعل  بــردود  قوبل  ما  وهو  التنفيذ  النار حيز  إطــالق 
كبيرة فى غزة، حيث تعالت الهتافات المؤيدة للرئيس 
خــروج  بعد  غــزة،  قطاع  فــى  السيسى  الفتاح  عبد 
المواطنين الفلسطينيين إلى الشوارع؛ احتفااًل بوقف 
إطالق النار وبدء سريان الهدنة غير المشروطة التى 

ترعاها مصر حقًنا لدماء الفلسطينيين.
وأشار القطامى إلى أن مصر من أولى الدول التى 
تحركت بجهود سياسية واتصاالت على مستوى عاٍل 
جعل  ما  الفلسطينى؛  الشعب  تجاه  إنسانية  وجهود 
العالم كله يشيد بالدور المصرى الذى أوضح جيًدا 
قدرتها على التأثير فى مجريات األمور، كما أن هناك 
ثقة فى الدور المصرى لكل األطراف وهذا أمر مهم، 
كما أرسلت المعونات على الفور وفتحت معبر رفح، 
المصابين  ــام  أم مستشفياتها  بفتح  ذلــك  وأعقبت 
ليكون  األبيض  جيشها  من  وفــوًدا  وبعثت  والجرحى، 
الحرجة  الــحــاالت  مــع  للتعامل  اســتــعــداد  ــم  أت على 
أوتوا من خبرة  ما  بكل  الموت  إنقاذها من  ومحاولة 

وعلم.
أن  النواب،  مجلس  عضو  زيــد،  أبو  شحاته  وأكــد 
الــنــار فى  للتهدئة ووقـــف إطـــالق  الــتــوصــل التــفــاق 
المصرية  للدبلوماسية  ويحسب  تاريخى،  غزة  قطاع 
التوصل  فــى  السيسى  الرئيس  وقــيــادة  الناجحة، 
لحلول، مضيًفا: وقف إطالق النار بمثابة نجاح كبير 

وتاريخى للدبلوماسية المصرية التى يقودها الرئيس 
السيسى بكل كفاءة واقتدار.

ولفت أبو زيد إلى أن مصر بذلت جهودا سياسية 
الحرب،  بدء  منذ  مستوى  أعلى  على  واستخباراتية 
فعلته  ومــا  بالنجاح،  تكلل  أن  جهودها  واستطاعت 
مصر بشكل مباشر، مع طرفى الصراع عجزت عنه 
الذى  األمــن  ومجلس  األمريكية  المتحدة  الــواليــات 
فشل فى إصدار بيان لوقف إطالق النار لثالث مرات 

متتالية.
ولم  للفلسطينيين  داعــمــة  مصر  أن  على  وشــدد 
فى  حقوقهم  ومــســانــدة  حمايتهم  عــن  ابـــدا  تتأخر 
عام  ومنذ  انــه  مؤكدا  الدولية،  المنتديات  مختلف 
1948، لم تدخر مصر جهدا للدفاع عن حقوق الشعب 
الفلسطينية  القضية  تعتبر  مصر  ألن  الفلسطينى، 
السياسية،  أجندتها  فى  متقدمة  أولوية  ذات  قضية 
الفلسطينية  األزمـــة  فــى  مصر  تحركات  أن  متابًعا 
األول  مختلفة.  مستويات  ثالثة  على  كانت  األخيرة، 
والثانى  العدوان،  لوقف  عال  واستخباراتى  سياسى 
والتقدم بمبادرة  انسانية  تأمين مساعدات  فى شكل 
قوية إلعادة إعمار القطاع، أما المسار الثالث فتبدى 
فى المساعدات الصحية العاجلة وفتح المستشفيات 

أمام المصابين الفلسطينيين.

شنت اللجان اإللكترونية لجماعة اإلخوان اإلرهابية 
هجوًما شرًسا على كل من يهاجم دولة إيران فى اآلونة 

األخيرة متجاهلين قضية فلسطين.
وقد شنت هذه اللجان مؤخرا هجوما شرسا على 
الكاتب والباحث جمال سلطان بعد هجومه على إيران، 
وقد الحظ ذلك بنفسه مهاجما الجماعة قائال: ظاهرة 
تحيرنى بالفعل، الحظت أنى كلما نشرت منشورا هنا 
المنطقة،  فى  اإلجرامية  أذرعها  أو  إيران  فيه  أنتقد 
للتعليق  ينتفض  من  أول  الحوثى،  أو  الله  حزب  مثل 
ويمجدون  ونشطاؤهم،  اإلخــوان  هم  عنهم  والــدفــاع 
تاريخها وتاريخهم، ويلتمسون األعذار لخذالنهم أهل 
فلسطين والمرابطين باألقصى، ويبررون الدم الحرام 
واليمن  والــعــراق  سوريا  فى  أهلنا  فى  أراقـــوه  الــذى 

ولبنان، وتحالفهم مع األمريكان فى العراق.
وأضاف: وفى أحسن األحوال إذا وضحت اإلدانة 
كذا،  فى  معهم  نختلف  يقولون  موقف  فى  والجريمة 
مجرد نختلف، هذا الوله والحميمية بين اإلخوان وبين 
قلقة  تساؤالت  ويطرح  جــدا،  غريب  والشيعة  إيــران 

بالفعل عن خلفياتها وأسبابها وأبعادها ومخاطرها.
جماعة  عن  المنشق  هاشم،  أبو  عماد  المستشار 

تعاون  وجود  على  اآلخر  هو  أكد  اإلرهابية،  اإلخوان 
سرى كبير بين الجماعة اإلرهابية وإيران، حيث قال 
الخلفية  عن  متسائال  لــه:  صحفية  تصريحات  فى 

"المصريون"  جريدة  تحرير  رئيس  وصف  واألسباب 
الدفاع  درجــة  إلى  بالشيعة  الجامح  اإلخــوان  افتتان 
األعمى عن كل خطايا النظام اإليرانى- بأنه عالقة 
بالشيعة  اإلخــوان  ولــه  أن  والحقيقة  وحميمية،  ولــه 
وشبق الحميمية الذى جمع بينهما وفق ميثاق غليظ 
يجعل أحدهما يفضى إلى اآلخر مدافًعا عنه كما لو 

كان يفضى إلى زوجه أو أهل بيته مدافعا عنهم.
كما  ذلــك  ومــرد  قائال:  تصريحاته  فى  واستطرد 
الشواهد  من  للعديد  التساؤالت-  هــذه  مبدى  يعلم 
هو محض  اإلخوانى  التنظيم  كهنوت  أن  والبراهين- 
فكرة غلو تشيعية تجعل من اإلخوان فرقة باطنية من 
غالة الشيعة تماما كالقرامطة والحشاشين و"إخوان 
بــالــذكــر أن تستر اإلخـــوان  الــجــديــر  ــن  الــصــفــا"، وم
من  نــوع  إال  هو  ما  والجماعة  السنة  أهــل  بمذاهب 
"التقية" التى يعتبرها الشيعة هى أصل الدين، وكدأب 
العقيدة  مفاهيم  طرح  يتدرج  الباطنية  الفرق  جميع 
المنتسب  استعداد  بحسب  وذلك  السرية  اإلخوانية 
للتلقى وبقدر أقدميته فى محفل التنظيم انتهاء ببالط 
الكهنوت األعلى الذى يمثل بالنسبة لهم قدس أقداس 

المعبد ومكمن الطالسم واألسرار.

بعد الهجوم الشرس الذى كان يشنه 
السلفيون فى مصر وباألخص الدعوة 
بسبب  حماس  حركة  على  السلفية 
السلفيون  أعلن  إيران،  مع  تعامالتها 
هدنة مع الحركة الفلسطينية بسبب 

االعتداء الصهيونى على غزة.
بدأت الهدنة السلفية بتصريحات 
البارز  القيادى  الشحات  أحمد  من 
الــضــرب  عــقــب  السلفية  ــدعــوة  ــال ب
االســرائــيــلــى لـــغـــزة، حــيــث أصـــدر 
رغم  فيها:  قال  صحفية  تصريحات 
حماس  حركة  مع  المنهجى  خالفنا 
إال  اإلخوانى  الفكر  إلى  تنتمى  التى 
أن ذلك لم يحملنا على خذالنهم فى 
الكيان  ضد  يخوضونها  التى  حربهم 
الــمــحــتــل- مــع غــيــرهــم مــن فصائل 
ونؤازرهم  لهم  ندعو  بل  المقاومة- 
ونرجو  الخير،  ما عندهم من  ونثمن 
عدونا  على  ينصرهم  أن  الــلــه  مــن 

وعدوهم.
الــمــقــابــل ال تجد  ــى  ــاف: ف ــ واضـ
اإلخوان  جماعة  عند  اإلنصاف  هذا 
ــهــم، فــرغــم أن  ــاب ــى رك ــار ف ومـــن سـ
فى  موقف  أقــوى  المصرى  الموقف 
الفلسطينيين  بشهادة  الحالى  الوقت 

الدنيا  وكــل  وحماس،  واإلسرائيلين 
تشهد بذلك، إال أن أعين اإلخوان قد 
عميت عن رؤية الحق وعن اإلنصاف 
الذى أمرنا الله به مع من نحب ومن 
اإللكترونية  كتائبهم  فانطلقت  نكره، 
المبذولة  المجهودات  تقلل من قيمة 
سألتهم  فإذا  المصرى،  الجانب  من 
أو  القطرى  أو  التركى  الموقف  عن 
موسومة  ليست  دول  وهى  التونسى 
نظرهم  فــى  العمالة  وال  بالخيانة 
والتشغيب،  الضوضاء  إال  تسمع  فال 
فنعوذ الله أن نكون قوم بهت نجحد 
الحق مع علمنا أنه حق، وأن يجعلنا 

تحملهم  ال  الذين  اإلنصاف  أهل  من 
الظلم  على  الــخــالف  أو  الخصومة 

والبغى.
بعض  انتقد  الــهــدنــة  هــذه  ورغـــم 
ــفــيــة شــكــر حــمــاس  مــشــايــخ الــســل
بعد دعمها قطاع غزة، حيث  إليران 
فريد  حــاتــم  السلفى  الــداعــيــة  شــن 
الحركة  على  شرسا  هجوما  الواعر 
شكرها  بــيــان  بسبب  الفلسطينية 
إليران مؤكدا أن هذا البيان ال يمثله 
األمر  فى مصر،  السلفيين  يمثل  وال 
انتهاء  يــتــوقــع  الــبــعــض  الـــذى جــعــل 

الهدنة السلفية مع حماس.

نساء  استفزاز  الله رشدى  الداعية عبد  واصل 
أى  رفضه  ومنها  للجدل  مثيرة  بمنشورات  مصر 

زوجته  يغتصب  الـــذى  الــرجــل  على  عقوبة 
االغتصاب  فكرة  وجود  نافًيا  باإلكراه 

ــه رغـــم وجــود  بــيــن الــرجــل وزوجــت
تؤكد  عالمية  حقوقية  اصـــوات 

هذا االغتصاب.
على  الشرس  الهجوم  ورغــم 
التصريح  هــذا  بسبب  رشــدى 

مطوال  منشورا  كتب  أنــه  إال 
استفز به النساء أيضا وقال 
دا  ــى  اآلت كالمى  ــا:  نــّصً فيه 
اللى  ْسوية  النِّ للفئة  موجه 

بــتــقــول مــن حــقــى إنـــى أتمنع 
ــمــزاجــى وأكـــون  عـــن زوجــــى ب

سيدنا  مبدئًيا  بمزاجى،  معاه 
بيده  نفسى  ــذى  "والـ قــال:  النبى 
مــا مــن رجــل يــدعــو امــرأتــه إلى 
فـــراشـــه فــتــأبــى عــلــيــه إال كــان 
عليها  السماء ساخًطا  فى  الذى 
"مبنتكلمش  عنها  يرضى  حتى 

عن واحدة عندها مرض أو عذر 
نظيف  زوجها رجل غير  أو  شرعى 

يجعل  بشكل  مرهقة جسدّيًا  واحــدة  أو 

دا..  كل  عن  مبنتكلمش  عليها..  شاقةً  العالقة 
بتتمنع  بس  عادية  ظــروف  فى  واحــدة  بنتكلم عن 

علشان معندهاش مزاج أو مش فى المود.
وأضاف: إحنا بنرفض مصطلح اغتصاب 
هيغتصب  حـــد  مــفــيــش  ألن  ــة  ــزوجـ الـ
اللى  للشىء  االغتصاب  ألن  حالله، 
الــزوجــة  امتناع  وألن  حــاللــك،  مــش 
أو  أعذار -صحية  بدون  زوجها  عن 
بسبب  جــســدى  إرهـــاق  أو  شرعية 
بسببه  ُر  تتعسَّ مثاًل  المنزل  عمل 
ــاح فى  ــىء مــت ــة- مــش شـ ــالق ــع ال
اإلســالم أصــاًل بل حــرام ونشوز، 
المودة  على  تقوم  الزوجية  الحياة 
المودة والرحمة  والرحمة ومش من 
فى  ونقصر  جــاف  بشكل  نتعامل  إننا 
مزاج  ملناش  إن  بدعوى  علينا  اللى 
مبرر  مش  مزاجك  كويس  نتعامل 
ألنك تغلطى فى حق زوجك وتمنعى 
نفسك عنه زى ما مزاجه مش مبرر 

إنه يغلط فيك وال يقصر فى حقك.
مجموعة  شنت  المنشور  هذا  وبسبب 
الله  عبد  على  شرسا  هجوما  ابــن  من  كپرى 
الكبير  رشدى مطالبين بمحاكمته بسبب عدائه 

للمرأة المصرية.

نواب البرملان: مصر رمانة ميزان منطقة الشرق األوسط

إخوان الشيطان يتجاهلون آالم فلسطني ويدافعون عن إيران
هدنة بني السلفيني وحماس

عبد اهلل رشدى يواصل استفزازاته:
االغتصاب الزوجى ليس جرمية! 

ــة  ــ ــي ــ ــوان ــان اإلخــ ــجــ ــ ــل ــ ــت ال ــنـ شـ
ــة هــجــومــا شــرســا على  ــي ــرون ــت ــك اإلل
العب  صــالح  محمد  الــمــصــرى  النجم 
لم  أنــه  بحجة  اإلنجليزى  ليفربول  نــادى 
مناسب  بشكل  الفلسطينية  القضية  يدعم 
اإلخــوان  جماعة  تجاهل  مــن  الــرغــم  على 
داخل  من  مصادر  وكشفت  القضية.  نفسها 
محمد  على  اإلخوانى  الهجوم  سر  اإلخــوان 
صالح والسبب هو رفض قائد منتخب مصر 
انجلترا  فى  المستميتة  الجماعة  محاوالت 
الستغالل  تعاطفه  وكــســب  مــعــه  الــجــلــوس 
أجــل  مــن  إنــجــلــتــرا  ــى  ف ــجــارفــة  ال شعبيته 
وخاصة  كــبــرى  امــتــيــازات  على  الــحــصــول 
للجمعيات والمراكز اإلسالمية، حيث دعم 
صالح لها يعنى تبرعات بالماليين تدخل 
لمثل هذه الكيانات التى تمول اإلرهاب.
ومـــن ضــمــن الــلــجــان اإلخــوانــيــة 
صالح  هاجمت  التى  اإللكترونية 
الـــمـــحـــامـــى الــــهــــارب مـــمـــدوح 
هجوما  شــن  ــذى  ال اسماعيل 
شرسا على النجم المصرى 

على صفحته.
ومـــــــن ضــمــن 
على  هجومه 
صــــالح 

تويتة  كتب  الكرة  العب  صالح  محمد  قوله: 
يعلن فيها الحياد وال ينصر القدس واألقصى 
والفلسطينيين!!!! حيث قال "أدعو جميع قادة 
العالم، بمن فيهم رئيس وزراء البلد الذى كان 
الماضية،  ــع  األرب السنوات  طيلة  لى  موطًنا 
إلى بذل كل ما فى وسعهم للتأكد من توقف 
لقد  الفور.  على  األبرياء  وقتل  العنف  أعمال 

طفح الكيل".
وأضـــــاف: »قـــل وال تــخــف عــلــى مــالــك 
وشهرتك وقف عنف اسرائيل وقتلهم لالطفال 
ولكن لألسف لم تقلها، فى الوقت الذى قالها 
الى  فــررت  مسلم  وانــت  مسلمين  غير  كفار 
تأخرت  مــا  بعد  اللفظى  والــحــيــاد  السلبية 
بشجاعتهم،  كــرة  العبين  مواقف  وفضحك 
من وقف على الحياد بين الحق والباطل إلى 

نصرة الباطل."
فى  أكد  ربيع  ابراهيم  المنشق  اإلخوانى 
اإلخــوان  أن  لــه  سابقة  صحفية  تصريحات 
من  صــالح  مو  تجنيد  وبقوة  يحاولون  كانوا 
السابق  االهلى  بنجم  القوية  عالقته  خــالل 
العبا  كــان صــالح  أن  منذ  تريكة  أبــو  محمد 
تنجح  الجماعة  وكــادت  السويسرى  بازل  فى 
للمخطط  محمد صــالح  تنبه  لــوال  ذلــك  فى 

اإلخوانى.

محاولة إخوانية
 الغتيال محمد صالح

أحمد الجدى
عمرو القطامى

عبد الله رشدى

عمرو القطامى

شحاته أبو زيد

إسماعيل هنيةأحمد الشحات

جمال سلطان
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أكد وزير الرى محمد عبدالعاطى أن الدولة المصرية لن 
فيما  أحــادى  بتصرف  تقبل  ولن  مائية,  أزمــة  بحدوث  تقبل 
يخص أزمة سد النهضة, مبينا أن هناك إجراءات من الممكن 

اتخاذها دون أن يوضح ما هى تلك اإلجراءات .
وقال وزير الرى إن رئيس االتحاد اإلفريقى يحاول وجود 
طرق إليجاد مقترح ملموس للوصول لحلول لمفاوضات سد 
فى  مبينا  وإثيوبيا,  والــســودان  مصر  بين  اإلثيوبى  النهضة 
بأى  تتقدم  لم  األمريكية  المتحدة  الواليات  أن  ذاته  الوقت 
سد  مفاوضات  بشأن  حلول  إليجاد  اآلن  حتى  مقترحات 

النهضة اإلثيوبى.
وأضاف أن هناك تجميدا للموقف من ناحية المفاوضات, 
الدول  بين  تعاون  إلى  يحتاج  اإلثيوبى  السد  أن  إلى  مشيرا 
اإلضــرار  لعدم  والمعلومات  البيانات  تبادل  وإلــى  الثالث, 

بشعوب دول المصب.
مواجهة

وكشف وزير الرى والموارد المائية أنه يتم إعادة استخدام 
المياه المستهلكة أكثر من 4 مرات لمواجهة العجز المائى فى 

الحصة المصرية .
يقارب  وإنشاء ما  تم تجهيز  أنــه  إلــى  الــرى  وزيــر  وأشــار 
120 محطة خلط مياه لسد العجز المائى, الفتا فى الوقت 

ذاته إلى أنه يتم االستفادة بمخزون السد العالى فى حاالت 
الجفاف فقط, وأن الملء الثانى للسد اإلثيوبى سيمثل جفافا 

صناعيا .
إن  عبدالعاطى  محمد  المائية  والموارد  الرى  وزير  وقال 
الملء الثانى للسد اإلثيوبى دون التوصل إلى اتفاق سيسبب 
اإلثيوبى  السد  أن  موضحا  والسودان,  لمصر  مائية  صدمة 
إال  هناك "صدمة"  وبالتالى سيكون  المياه,  من  يحجز %27 
فى حالة معرفة ذلك مسبًقا, وذلك من خالل اإلمضاء على 
التخفيف من هذه  للتعاون بشأن  وإقرارات ملزمة  اتفاقيات 

الصدمة .

وأشار إلى أن مصر تريد اتفاق تعاون بشأن سد النهضة, 
موضحا أن السد العالى سد كبير وسد إثيوبيا كبير والبد أن 
يكون هناك تعاون وتنسيق وإدارة وتبادل بيانات وإجراءات, 
سنذهب  أيــن  متفقين  نكون  أن  البــد  اختلفنا  إذا  إنــه  حيث 

ليحكم بيننا, ويحكم بسرعة ألن هذه حياة شعوب.
رفض

وأضاف أن الدولة المصرية لن تقبل بحدوث أزمة مائية 
فى مصر, وال تقبل باتفاق أحادى غير قانونى, مشددا أن هذا 
من عرف القانون. وتابع "إذا لم يكن هناك مخزون ولم نقم 

بعمل حساب باحتياطى يتعامل مع هذا النقص سيكون هناك 
مشكلة", الفتا إلى أن مصر قامت باتخاذ إجراءات فى هذا 
الخصوص مثل الرى الحديث فى األراضى القديمة, والرى 
الرطوبة  الفالحين لقياس  المقاييس على  بالتنقيط, وتوزيع 

فى األرض لمعرفة احتياجاته من المياه ومتى يحتاجها.

العام  النهضة  لسد  إثيوبيا  مــلء  أن  العاطى  عبد  وأكــد 
وبين  بينها  الثقة  فــى  فجوة  أحــدث  تنسيق  دون  الماضى 
متر  مليار   4.5 بحجز  قامت  إثيوبيا  أن  موضحا  السودان, 
المياه دون إعالم مصر والسودان, خالل أسبوع  مكعب من 

واحد, بما أحدث ضررا كبيرا بالسودان وعرضه للجفاف.

إلى  التوصل  على  على حرص مصر  العاطى  عبد  وشدد 
اتفاق عادل لملء السد وتشغيله مع وجود آلية عادلة وملزمة 

لفض النزاعات .
األمل

وتابع قائال "الدولة المصرية ما زالت تتمسك باألمل فى 
الوصول إلى اتفاق, ألن الوصول إلى حلول أخرى أمر صعب 

جدا".
إن  عبدالعاطى  محمد  المائية  والموارد  الرى  وزير  وقال 

المجتمع الدولى لديه أولويات أهم من حياة أكثر 
من 150 مليون مواطن فى مصر وإثيوبيا .

مــدرك  غــيــر  ــى  ــدول ال المجتمع  أن  ــاف  وأضــ
حول  التفاق  التوصل  عدم  من  الممكنة  للمخاطر 

سد النهضة, وحاولنا عرض هذه المخاطر .
التى  المفاوضات  أنــه خــالل  الــرى  ــر  وأوضــح وزي
استمرت على مدار األعوام الماضية, كان هناك تعنت 

واضح من الجانب اإلثيوبي, نافيا أن يكون التعنت من 
الجانب المصرى أو السودانى.

ــى أن مــصــر قـــدمـــت الــعــديــد من  ــ وأشـــــار إل
فى  حقها  إلثيوبيا  تضمن  التى  السيناريوهات 
المائية  مصر  بمصالح  ــرار  اإلضـ دون  التنمية 
توليد  من  احتياجاتها  من   %80 بينها ضمان  من 
الكهرباء, إال أن إثيوبيا رفضت ذلك, متابعا "من 

الواضح أن الجانب اإلثيوبى ال يريد أى اتفاق أو 
التزام فى قضية السد."

السد  مــن  المصريين  قلق  أن  الـــرى  وزيـــر  وأكـــد 
الشعب  ذاتــه  الوقت  فى  مطالبا  طبيعى,  أمر  اإلثيوبى 

المصرى بضرورة ترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها.

تكشف  واســع  صــدى  لها  سيكون  عالمية  فضيحة  هى 
والذى  إثيوبيا  وزراء  رئيس  أحمد  آبى  أن  القاطعة  باألدلة 
منحوه جائزة نوبل للسالم مجرم حرب، فقد كشفت صور 
إقاليم  أهالى  إلبادة  كيماوية  أسلحة  استخدام  موثقة 
تيجراى.. ورغم كل محاوالت إخفاء الكارثة إال أن 
ثمة تحركات عالمية بدأت بالفعل لفتح الملف انطلق 
حيث  البريطانية  الصحافة  من  إعالمًيا  أبــرزهــا 
تقاريرها  أحدث  فى  »التليجراف«  صحيفة  كشفت 
يعانون  اإلثيوبيين  المواطنين  أن  الفضيحة  حــول 
الحكومية  القوات  استخدام  توضح  مروعة،  حــروق  من 
الفوسفور األبيض المحرم دولًيا أثناء النزاع األهلى هناك، 

ووصفت األمر بـ»جريمة الحرب متكاملة األركان«.
أسلحة حارقة 

وتشير لقطات وشهادات حصرية لشهود وضحايا فروا 
من الحرب فى تيجراى، إلى أن الجيشين اإلثيوبى واإلريترى 

ربما استخدموا أسلحة حارقة قوية فى مناطق مدنية.
إن  الكيماوية  األسلحة  فى  متخصصون  خبراء  وقــال 
اللقطات تتفق مع الفوسفور األبيض، الذى ال يعتبر سالًحا 
كيميائًيا، لكن يحظر استخدامه ضد أهداف بشرية بموجب 

القانون الدولى.
ومن بين الضحايا كيسانيت جبريميشيل، وهى فتاة تبلغ 
تيجراى  فى وسط  أدياكورو  قرية  من  عاًما   13 العمر  من 
والتى عانت من حروق مؤلمة عندما تعرض منزلها 
للهجوم فى 20 أبريل. وقالت على الهاتف »أصاب 
السطح،  النار من  ثقيل، وسقطت  المنزل سالح 
رائحة  لها  كــانــت  ــور،  ــف ال على  أحرقتنى  لقد 

البارود«. 
حاالت صارخة 

ــى تـــم الــتــقــاطــهــا فى  ــت ــظــهــر الــلــقــطــات ال وُت

إلى  جبريميشيل  وصول  من  قصير  وقت  بعد  المستشفى 
من  تماًما  احترقت  وقــد  الداكنة  بشرتها  الطبى  المركز 
ذراعيها وساقيها ووجهها ويديها - كل ما تبقى هو عجينة 

بيضاء وحمراء من اللحم والدهون.
هاميش  الكيمائية،  األسلحة  فى  الدولى  الخبير  وقــال 
إلى  تشبه  المروعة  اإلصابات  »هذه  جــوردون،  بريتون  دى 
شمال  فى  الضحايا  بين  رأيتها  التى  اإلصابات  كبير  حد 
ناجمة عن  إصابات  أنها  يبدو  وشمال غرب سوريا،  شرق 

الفوسفور األبيض«.
المحارب  كتاب  مؤلف  ــوردون،  جـ بريتون  دى  ويضيف 
يستخدم  من  ضد  موقف  اتخاذ  عدم  »بسبب  الكيميائى: 
أنه يمكنه  أتوقع أن يعتقد كل دكتاتور  الكيمائية،  األسلحة 
استخدام هذه الذخائر ذات الفعالية المروعة مع اإلفالت 

من العقاب. ويبدو أن هذا هو الحال فى تيجراى«.
الـــوزراء  رئيس  شــن  مــن  أشهر  ستة  بعد  الــصــور  تأتى 
اإلثيوبى الحائز  جائزة نوبل للسالم آبى أحمد، والدكتاتور 
الحزب  لتدمير  هائاًل  هجوًما  أفورقى  إيزياس  اإلريترى 

الحاكم القوى فى تيجراى، وهى جزء جبلى من إثيوبيا.
ومنذ نوفمبر، ُقتل اآلالف إن لم يكن عشرات اآلالف من 
األشخاص فى الصراع، الذى دفع أجزاء كبيرة من المنطقة 

إلى المجاعة.
رفض 

من جانبها فى محاولة الرد قالت وزارة خارجية إثيوبيا 
إن التقرير الذى ُنشر على »التليجراف« من قبل ويل براون، 
المراسل اإلفريقى للمجلة التى تتخذ من نيروبى مقًرا لها، 
حول االستخدام "لألسلحة الكيميائية" فى إقليم تيجراى- 

مثير للدهشة.
ورفضت الوزارة التقرير وقالت إن إثيوبيا لم ولن تستخدم 
التزاماتها  تأخذ  ألنها  المحظورة،  الذخائر  هذه  مثل  أبًدا 
محمل  على  الكيميائية  األسلحة  اتفاقية  بموجب  الدولية 
الجد، بصفتها ضحية للهجوم باألسلحة الكيميائية نفسها، 
األسلحة  استخدام  العبارات  بأشد  أيًضا  إثيوبيا  وأدانــت 
ووصفت  مــكــان.  أى  فــى  شخص  أى  قبل  مــن  الكيميائية 
الوزارة مثل هذه التقارير بالخبيثة وغير المسئولة، وقالت 
إن تلك التقارير ال غرض لها سوى تأجيج األزمة والضغوط 

على إثيوبيا وتفجير مزيد من الصراعات الداخلية.

استغاث ما يقرب من أربعمائة وخمسين ألف موظف من 
جميع أنحاء الجمهورية بالرئيس عبد الفتاح السيسى بالتدخل 
إلنقاذهم وإصدار توجيهات الى الجهات الحكومية بنقل جميع 
الموظفين المنتدبين الذين قاموا بالعمل لمدة 4 أعوام انتداب 
لجهة انتدابهم بدرجاتهم المالية وذلك تفعيال للمادة الخاصة 
باالنتداب والنقل بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 
حتى نشعر باالستقرار الوظيفى واألسرى. ويطالب المنتدبون 
باإلعارة بدل النقل وهنا التساؤل: هل يصعب نقل درجة مالية 
توفير  عن  المالية  وزارة  تعجز  وهل  أخرى  الى  محافظة  من 
شمل  ولم  الدولة  فى  الموظفين  أوضــاع  وتصحيح  الدرجات 

أسرهم وتحقيق حياة كريمة لهم؟!
متضررون

مجموعة  نــحــن  المنتدبين:  أحـــد  مــحــمــد،  سعيد  يــقــول 
المنتدبين من مختلف أنحاء الجمهورية والبالغ عددهم أكثر 
مليون  حوالى  يعنى  مما  وموظفة  موظف  ألف  أربعمائة  من 
وستمائة ألف بكامل أبنائنا وأسرنا متضررين ومهددين بتشتت 
واصبح  دائم  بشكل  حياتنا  استقرت  ان  بعد  أبنائنا  وبتشرد 
أبناؤنا فى مختلف المراحل التعليمية ونقلنا جميع ممتلكاتنا 
استقرار  بتهديد  فوجئنا  اليها.  انتدبنا  التى  بالمحافظات 
بـ4 سنوات  ابنائنا وتهديد مستقبلهم بسبب تحديد االنتداب 
ورفض جميع جهات اعمالنا وكذلك السلطات المختصة نقلنا 
بدرجاتنا المالية ورفض الجهات المنتدبين اليها توفير درجات 
لجهة  الزوجة  عودة  عليه  ترتب  األمر  هذا  ويضيف:  خالية. 
رعاية  على  القدرة  وعدم  أسرتها  عن  بعيدا  االصلية  عملها 
أبنائها أو استكمال حياتها بشكل طبيعى وعودة الزوج العائل 
الوحيد ألسرته لجهة عمله االصلية وتشتت اسرته بشكل يهدد 
أمن األسرة واستقرارها وهذا بخالف معاناة السفر اليومية 
للمرضى وكبار السن وتكلفة االنتقال من جهة العمل إلى محل 
السكن مما ترتب عليه معاناة يومية ومشقة كبيرة على الجميع. 
وناشد جميع الجهات المنوطة قائال: "نلتمس من سيادتكم 
المنتدبين  الموظفين  جميع  بنقل  الحكومية  الجهات  توجيه 

انتدابهم  لجهة  انتداب  أعــوام   4 لمدة  بالعمل  قاموا  الذين 
باالنتداب  الخاصة  للمادة  تفعيال  وذلــك  المالية  بدرجاتهم 
والذى   2016 لسنة   81 رقم  المدنية  الخدمة  بقانون  والنقل 
الخاصة  القواعد  التنفيذية  الالئحة  يحدد  ان  على:   ينص 
بالندب على أال تزيد مدته على أربع سنوات وللوحدة المنتدب 
إليها الموظف اتخاذ اجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها 
بعد هذه المدة وفى حالة رغبة الموظف ووفًقا لحاجة العمل. 
يتفق معه بالرأى سمير سعيد احد المنتدبين قائال: »نطالب 
المالية  الدرجة  تتلخص فى  االنتداب ومشكلتنا  بالنقل لجهة 
وكل المنتدبين يعانون المرار والذل بين المحافظات للحصول 
على موافقات بنقلنا وفى اآلخر كل محافظة تؤكد ال مانع من 
االنتداب ولكن ال تريد اعطائى الدرجة الوظيفية والمحافظة 
الوظيفى  واستقرارى  أسرتى  ومستقبل  مصيرى  فى  تتحكم 

والنفسى بتحكمها فى درجتى«. 
إلى جهات  بنقلنا  قرار سيادى  أن يصدر  وطالب بضرورة 
الوظيفى  باالستقرار  نشعر  حتى  المالية  بدرجاتنا  انتدابنا 
واألسرى ونترحم من البهدلة والسفر من أجل الحصول على 
مغلقة  دائرة  فى  نلف  كأننا  األوراق  وراء  والجرى  الموافقات 
وبال نتيجة نحن أبناؤك ياريس نستغيث بك بجرة قلم وتنقلنا 

بدرجتنا المالية لجهة انتدابنا وترحمنا من العذاب.
مناشدة

الرئيس  من  نرجو  المنتدبين:  إحــدى  حمدى،  نجاة  تقول 
موظفى  مــن  المنتدبين  جموع  نحن  السيسى،  عبدالفتاح 
على مستوى جميع  ــوزارات  وال المؤسسات  فى جميع  الدولة 
االنتداب  وقانون  المنتدبين  ازمــة  وحل  النظر  المحافظات، 
قائلة:  تساؤال  االســرة موجهة  لم شمل  قانون  يــراع  لم  الــذى 

القانون  فى  والتعسف  التعارض  هذا  الرئيس  سيدى  "كيف 
اترك اوالدى  البساطة  وعدم مراعاة اوالدنا وبيوتنا وبمنتهى 
او  ارملة  او  او أب  أم  وانا  بعيدة  وبيتى واعيش فى محافظة 

مطلقة كيف هذا القانون التعسفى لم يراع كل هذا؟«. 
وتضيف: سيدى الرئيس من منطلق الحياة الكريمة والتى 
سيادتكم تنادى بها أرجو ان تصدر قراركم الحكيم والتدخل 
موظفى  نحن  بنا  والرحمة  المنتدبين  ومعاناة  أزمــة  إلنهاء 
المهددين  المنتدبين  إلنقاذ  التدخل  بسرعة  نطالب  الدولة 
نقلنا  فنرجو سرعة  أربع سنوات  مرور  بعد  انتداباتهم  بإنهاء 

إلى جهات انتدابنا حفاًظا على حياة أسرنا.
من جميع  المتتدبون  المنتدبين:  أحد  وقال محسن سعد، 
األصلية  المحافظات  تعنت  بعد  يستغيثون  مصر  محافظات 
والمنتدبين إليها فى تنفيذ قرارات النقل، وعدم تنفيذ الكتاب 

الدورى رقم 4 بشأن النقل لمن مر عليه اربعة أعوام وتسهيل 
ويعانى  يحدث  لــم  مــا  وهــذا  النقل.  إجـــراءات  المحافظات 
والعودة  اسرهم  وضياع  بتشتيت  مهددون  وهم  الجميع  منه 
وأضــاف:  االنــتــداب.  مــدة  انتهاء  بعد  االصلية  لمحافظاتهم 
التساؤل:  النقل وهنا  المنتدبين باإلعارة بدل  الجميع يطالب 
ولــم شمل  الموظف  نقل  من  أسهل  بلدى  داخــل  ــارة  اإلع هل 
أسرته؟ هل يصعب نقل درجة مالية من محافظة الى أخرى؟ 
هل تعجز وزارة المالية عن توفير الدرجات وتصحيح أوضاع 
الموظفين فى الدولة ولم شمل أسرهم وتحقيق حياة كريمه 

لهم؟!.
الفورى  بالنقل  وصــريــح  واضــح  بقانون  محسن  وطــالــب 
أعوام،  األربعة  يتم  لم  لمن  االنتدابات  إجراءات  وتسهيل  لهم 
الندب  بجهة  المنتدبين  جميع  نقل  سرعة  ضــرورة  موضحا 
إقامة  محل  لنا  ليس  اننا  حيث  والــرجــال  بالسيدات  رحمة 
ولم شمل  أطفالنا  على  وللمحافظة  االصلية  العمل  جهة  فى 

االسرة.
الحل 

وقال سعد السيد، أحد المنتدبين: نحن منتدبون من جهات 
 81 رقم  القانون  إن  وحيث  أخرى  إلى جهات  األصلية  عملنا 
لسنة 2016 قد نص على أال تزيد مدة الندب على 4 سنوات 
وال يجوز إعادة الندب لنفس الجهة مرة أخرى، وحيث إن هذه 
المدة قد قاربت على االنتهاء ولم يتم نقلنا حتى اآلن ما يعنيه 
تأدية عمله لمهام وظيفته وما  أثناء  ذلك من تهديد لكل منا 
من  بعض  تهديد  ظل  فى  خاصة  وقلق  اضطراب  من  نعانيه 
أو  لنا  التجديد  بعدم  منها  المنتدبين  األصلية  عملنا  جهات 
صدور قرار مفاجئ منها بإنهاء الندب مما يزعزع استقرارنا 
وقت  كل  منا فى  لكل  توتًرا شديًدا  ويسبب  ويهدده  الوظيفى 

وحين .

وزير الرى: الدولة املصرية لن تقبل بحدوث أزمة 
مائية أو تصرف أحادى بشأن سد النهضة

فضيحة: إثيوبيا استخدمت أسلحة دمار شامل فى إبادة أهالى تيجراى

املنتدبون فى احلكومة
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النوعية  التربية  كلية  طالب  أقــدم 
فكرة  ابــتــكــار  على  دمــنــهــور،  جامعة 
جديدة على طريق تغيير نظرة المجتمع 
للقطع المهملة فى مختلف المجاالت، 
من خالل إعادة استخدامها وتوظيفها 
المجتمع،  يفيد  بما  جــديــد،  بشكل 
الخردة  قطع  تجميع  فى  ذلك  وتمثل 
وتقطيعها وتنظيفها ثم إعادة تدويرها 
وأسلوبه  رؤيته  حسب  كل  وتشكيلها، 

الفنى. 
الفكرة الجديدة لطالب كلية التربية 
والقائمة  دمــنــهــور،  جامعة  النوعية 
المهملة،  القطع  استخدام  إعادة  على 
التى  الجامعة  من  كبيرا  دعما  القت 
جميع  لحل  باستمرار  سعيها  أكــدت 
ورفع  الطالب،  تواجه  التى  المشاكل 
كفاءة المستوى التعليمى لديهم، ودعم 
الفكر االبتكارى بصورة كبيرة للنهوض 

بالمجتمع.
الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة 
دمنهور، أوضح ضرورة تبّنى اإلبداعات 
علمًيا  الطالب  وتطوير  واالبتكارات 
الجامعة  دور  اقتصار  وعدم  وبحثًيا، 
بل  فحسب،  األكاديمى  الجانب  على 
يساهم  بما  واالبتكارات  األفكار  دعم 

لها  لما  المحيطة،  البيئة  تطوير  فى 
من دور كبير وفعال فى حياة المبتكر، 
والثقافية  االجتماعية  المؤثرات  مثل 
المؤسسات  وحتى  األســرة  من  بداية 

التعليمية.
تسعى  الجامعة  أن  صالح  وأوضــح 
وتشجيعهم  الطالب  كفاءة  رفــع  إلــى 
حاسة  وتحسين  أفكارهم  تنفيذ  على 
فريق  داخــل  والعمل  لديهم،  االبتكار 
يكون أفضل بالنسبة للشخص المبتكر 
عــن الــعــمــل الـــفـــردى، مــؤكــدا إظــهــار 

اإلبداع المكنون فى نفوسهم وذواتهم 
الــمــســتــدامــة،  التنمية  عجلة  لــدفــع 
بناء  فــى  الــدولــة  تطلعات  وتحقيق 
اقتصاد مبنى على المعرفة، وأنه يجب 
على الجامعة أو أى مؤسسة تقديم كل 
الدعم للشخص المبتكر، ألنه العامل 
ورفــع  المجتمع  تقدم  فــى  األســاســى 

معدل التنمية بالدولة.

استقبلت فنادق الغردقة أول فوج سياحى 
قادم من روسيا عبر رحلة طيران جوية لمطار 
والعصائر،  والمشروبات  بالورود،  القاهرة، 
ورحب العاملون بعودة السائحين الروس بعد 
وسط  ســنــوات،  خمس  مــن  أكثر  دام  توقف 
وتعقيم  مشددة،  واحترازية  وقائية  إجــراءات 
وتطهير الحقائب وقياس درجة حرارة النزالء 
االجتماعى  التباعد  على  بالحفاظ  والتنبيه 
والــحــفــاظ عــلــى الــمــســافــات اآلمــنــة، وفــًقــا 
المتبعة  والوقائية  االحــتــرازيــة  لــإجــراءات 
واالشتراطات  للضوابط  الفنادق طبًقا  داخل 

الصحية.
كما استقبلت الفنادق عددا من السائحين 
الروس بعد توقف دام أكثر من خمس سنوات 
وتم  الترحاب،  من  كنوع  والعصائر  بــالــورود 
والوقائية  ــة  ــرازي االحــت ــراءات  ــ اإلجـ تطبيق 
المتبعة  كــورونــا  فــيــروس  لمواجهة  الــالزمــة 
واالشتراطات  للضوابط  الفنادق طبًقا  داخل 
التى أقرتها رئاسة الوزراء بنسبة تشغيل %50، 

وهى النسبة المقررة الستقبال السياحة.
السائحين  بعودة  الغردقة  فنادق  واحتفلت 
تم  حيث  ــرحــاب،  وت بالغة  بــســعــادة  الـــروس 
إعداد تورتة كبيرة تحمل أعالم مصر وروسيا 
وروسيا"  مصر  "فى حب  عبارة  عليها  مدوًنا 
بحضور عدد من نزالء الفنادق السياحية من 
الروسية  الجنسية  من  واألجانب  المصريين 
التورتة  بجانب  التذكارية  الصور  والتقاط 
كعودة  وحنين  بهجة  جو  فى  التهانى  وتبادل 

الغائب بعد سنوات.
تتلقى حجوزات  الغردقة  فنادق  بدأت  كما 
شركة  أعلنت  حيث  يونيو  أول  مــن  ــداًء  ــت اب
Yamal airlines الروسية عن بداية رحالتها 

من موسكو إلى الغردقة وشرم الشيخ بدًءا من 
شهر يونيو القادم.

أولــى  ــى  ــدول ال الــغــردقــة  مــطــار  واستقبل 
ــوزارة  ــرو الــتــابــعــة لـ ــالت شــركــة إيـــر كــاي رحـ
الطيران المدنى قادمة من فرانكفورت وعلى 
متنها ١٤٤ سائحا، يأتى ذلك نتيجة للتعاون 

المثمر والتنسيق الفعال بين شركتى إير كايرو 
منظمى  أهــم  أحــد  إكسبريس  وشــركــة صــن 
الجذب  مناطق  إلــى  السياحية  ــرحــالت  ال
السياحى بجمهورية مصر العربية، كما صرح 
حسين شريف رئيس مجلس إدارة شركة إير 
كايرو بأن الشركة تسعى إلى التوسع فى فتح 
فى  مختلفة  نقاط  وتدشين  جديدة  أســواق 

لتنمية حجم  الخارجية  الوجهات  من  العديد 
المقاصد  إلى  السياحية  والحركة  األعمال 
وتحقيق  المصرية  السياحية  والـــمـــزارات 
شركات  من  نظيراتها  مع  عالمية  منافسة 

الطيران األخرى.
بالمطار  العامة  العالقات  من  فريق  وقام 
الـــورود  وتــقــديــم  الــطــائــرة  ركـــاب  باستقبال 

والهدايا التذكارية لهم وقاموا بإنهاء إجراءات 
ــم فـــى ســهــولــة ويــســر مـــع تطبيق  ــه وصــول
االجتماعى  والتباعد  االحترازية  اإلجــراءات 
فى  والعاملين  الركاب  سالمة  على  للحفاظ 

المطار.
كايرو  إيــر  شركة  ان  بالذكر  الجدير  من 
أسبوعيا  منتظمة  رحلة   30 تسيير  ــررت  ق
خـــالل مــوســم الــصــيــف الــحــالــى بــيــن مطار 
الدولى و١٤ مطارًا فى كل من دول  الغردقة 
ألمانيا والنمسا وسويسرا بما يسهم فى زيادة 

الحركة السياحية إلى مدينة الغردقة .
كايرو فى  إيــر  إلــى توسع   تجدر اإلشــارة 
الــذى  اإللــكــتــرونــى  موقعها  عبر  المبيعات 
انطلق فى شكله الجديد نهاية إبريل الماضى 
لوكالء  اإللكترونية  المواقع  إلــى  باإلضافة 

السفر والسياحة حول العالم. 
وزارة  استراتيجية  ضــوء  فــى  ذلــك  يأتى 
الــحــركــة  تنشيط  نــحــو  الــمــدنــى  ــران  ــطــي ال
المصرية  المطارات  إلى  الوافدة  السياحية 

السياحية.
وشهدت الفنادق والقرى السياحية بمدينة 
إجازة  خالل  كاملة  إشغاالت  نسبة  الغردقة 
عيد الفطر، إذ واصل اآلالف من المصريين 
وأســرهــم قــضــاء إجـــازة الــعــيــد، مــع تطبيق 
فيروس  انتشار  لمنع  االحترازية  اإلجــراءات 
كورونا وتشغيل الفنادق بطاقة 50% من حجم 

الغرف الفندقية.
مطار  من  رحــالت   3 المدينة  واستقبلت 
براغ التشيكى، وتعقبها ١0 رحالت من بولندا، 
أوكرانيا،  من  وأخرى  مولدوفيا  من  رحلة  ثم 
ــراءات االحــتــرازيــة  ــ ــ ــخــاذ اإلج وســيــجــرى ات
وعــدم  المستجد  كــورونــا  فــيــروس  لمواجهة 
السماح ألى سائح بالدخول إال بعد التأكد من 

pcr.سلبيته لفيروس كورونا من خالل تحليل

 الجبال البيضاء.. واحدة من مناطق 
العمل التى يتوافد عليها أهالى المنيا- 
لقمة  لكسب  الشباب-  أكبر  وبتحديد 
والموت،  بالدماء،  المغموسة  العيش، 
ــا لـــم يــكــن يــعــلــم الــمــقــبــلــون على  ــم رب
الظالم  أن  الموت«  »محاجر  فى  العمل 
العمل  أمــوال  خلف  متخفًيا  ينتظرهم، 

والشقاء.
ينتبهون  ال  ا  حّقً العمل  الباحثون عن 
إلى شىء سوى الوصول للغاية األسمى، 
ا فى منطقة  إال أن الوضع قد يختلف كلّيً
التى  المنطقة  تلك  البيضاء«،  »الجبال 
تقبع فى مدينة المنيا- إحدى محافظات 
بأنها  وصفناها  إن  نبالغ  وال  الصعيد- 
موطن المقابر الجماعية لشباب المنيا، 
خاصة أنها شهدت العديد من الحوادث 
ــمــوت، واإلصـــابـــات  ــال والــتــى انــتــهــت ب

الخطيرة.
فــمــا بــيــن الــمــوت بــأبــشــع الــصــور، 
مدينة  شباب  عاش  األعضاء،  وفقدان 
كــفــاحــهــم فــى منطقة  ــة  الــمــنــيــا، رحــل
الموت-  محاجر  البيضاء«-  »الجبال 
ينتظرون مصيرهم فى رحلة العمل على 
»الحشاشة،  المعدنية  القتل  ماكينات 
فى  العاملون  يلقبها  كما  والقطاعة«- 

محاجر الموت.

 كنت بجمع الحجارة والمكنة جريت 
الكلمات  تلك  ــى"..  رجــل قطعت  ــا  ورايـ
العاملون  يستخدمها  دارجــة  أصبحت 
الجبال  الموت-  المصابون فى محاجر 
بأنهما  الماكينتين  واصفين  البيضاء- 

باحثتان عن الدماء. 
وكلتنى«..  ــا  وراي جريت  »الحشاشة 
بتلك الكلمات يبدأ جوزيف عياد مسعد، 
إذ  معنا،  عاًما حديثه  األربعين  صاحب 
عمل فى المحاجر لمدة )١0( سنوات، 
للمحجر  زمالئه  رفقة  توجه  أنه  ــا  راوًي
لبدء العمل وبعدها بقليل طالته أسنان 

الحجارة،  قوالب  جمع  أثناء  الماكينة 
ونصف  الــيــســرى،  الــســاق  لــه  وقطعت 
إجرائه  ورغم  واألصابع،  اليمنى  القدم 
بالفشل  بـــاءت  أنــهــا  إال  عمليات  عــدة 

ويعيش حالًيا بساق صناعية.
ــة عــبــر  ــ ــابـ ــ ــاد: »اإلصـ ــ ــي ــف عــ ــضــي ي
الماكينات ليست وحدها هى الكارثة، بل 
كذلك  يصابون  العاملين  من  العديد  إن 
يؤدى  ما  وغالًبا  الكهرباء،  كابالت  عبر 
صعق الكهرباء للموت سريًعا«، الفًتا إلى 
أنه ال يوجد أية إجراءات وقائية من قبل 
على  بالتأمين  المحاجر سواء  أصحاب 

العمال أو حمايتهم أثناء العمل، مضيًفا: 
صاحب المصنع يؤمن على نفسه فقط 
أحد  البسطاء فال  العمال  أما  وأقاربه، 
يؤمن عليهم، وال يسأل إال عن حصيلة 

اليومية وفى نهاية اليوم ال يعرفك.
وعن تفادى تلك الحوادث قال عامل 
مفاجئ  بشكل  تحدث  إنها  المحاجر 
البلوك  بتقليب  عــامــل  أى  قــيــام  أثــنــاء 
األبيض  التراب  لتناثر  خاصة  وجمعه، 
بكميات كبيرة، حتى ال نكاد نرى بعضنا 
فــى بــعــض األحـــيـــان، بــاإلضــافــة لعدم 
سريًعا  والعمل  كمامات  أيــة  ارتــدائــنــا 
لمنازلنا  والعودة  منا  المطلوب  إلنجاز 

بعيدا عن حرارة الجو ولهيب الجبل.
ــذى ال  "جــوزيــف" صاحب الــراتــب ال
يتجاوز الـ800 جنيه، ليس الوحيد الذى 
طالته أسنان الماكينات القاتلة، وجعلته 
محاجر  البيضاء«-  لـ»الجبال  أســيــًرا 
من  تمنعه  التى  إصابته  بسبب  الموت- 
واالبتعاد عن جبال  أخرى،  أعمال  أداء 
تشابهوا  ممن  الكثير  فهناك  الــمــوت، 
أسرى  وأصبحوا  األزمــة،  ذات  فى  معه 

لـ»محاجر الموت«.

مليون جنيه إلحالل وجتديد محطات رفع 
مياه الصرف مبنطقة 15 مايو بجمصة

جتاهل شكاوى الطالب يسبب 
أزمة فى جامعة طنطا

طالب  اتحاد  رئيس  يــاقــوت،  محمد  تقدم 
كلية التربية النوعية بجامعة  طنطا، باستقالة 
رسمية إلى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم 
الكلية  ادارة  تجاهل  على  معترضا  والطالب، 
لطالب شكاوى االتحاد التى هى بمثابة شكاوى 

جماعية للطالب.
ا فى  وقال ياقوت نّصً
بها  تقدم  التى  مذكرته 

إلدارة الجامعة:
»الـــســـيـــد األســـتـــاذ 
ــب رئــيــس  ــائ ــور ن ــت ــدك ال
التعليم  لشئون  الجامعة 
اتــحــاد  إن  والـــطـــالب، 
الـــطـــالب هـــو الــصــوت 
جميع  بــاســم  ــاطــق  ــن ال
ــطــالب وواجـــبـــه نقل  ال
الطالب  وآراء  مطالب 
ووضـــوح،  شفافية  بكل 
ــه الــشــاغــل  ومــــن شــغــل
ــى مــصــالــح  ــل ــل ع ــم ــع ال
نرجو  لــذلــك  ــطــالب،  ال

إلى  ترجع  التى  استقالتى،  قبول  سيادتكم  من 
وعــدم  الــطــالب،  التــحــاد  المستمر  التهميش 
التعاون بين إدارة الكلية واتحاد الطلبة، وعدم 
وعدم  االتــحــاد،  مجالس  لمطالب  االستجابة 
ــطــالب وحــل  ــصــال صـــوت ال الـــقـــدرة عــلــى إي

مشاكلهم«. 
ياقوت  إبراهيم  باسم محمد  المذكرة  ووقع 
النوعية  التربية  كلية  طــالب  اتــحــاد  رئــيــس 

بجامعة طنطا.
وضعت  الكلية  إدارة  أن  الــنــهــار"  وعلمت" 
تاريخها  فــى  مـــرة  ألول  امــتــحــانــات  ــداول  جــ

تكون  أن  عــلــى  ــطــالب  ال ــروف  ظــ تــنــاســب  ال 
ظروف  مع  يتنافى  ما  وهو  يومية  االمتحانات 
ظل  فى  سيما  وال  الطالب،  ومذاكرة  مراجعة 
بها مجلس  التى طالب  االحترازية  اإلجــراءات 

الوزراء .
أقسام  بها  الكلية  إن  الــطــالب  أحــد  ــال  وق
تـــســـتـــوجـــب االمـــتـــحـــان 
قسم  مــثــل  الــجــمــاعــى 
الموسيقى، ويجب تعقيم 
طالب،  كل  بعد  األجهزة 
به  القسم  أن  سيما  وال 
مصابون بكورونا وأعلنوا 
ذلك رسميا، ومع ذلك لم 
بهذه  الكلية  إدارة  تهتم 

التفاصيل .
إنهم  الــطــالب  ــال  ــ وق
تقدموا بشكاوى جماعية 
كمنفذ  الــطــالب  التــحــاد 
شكاويهم  لتقديم  رسمى 
وإرسال صوتهم الرسمى 
رئيس  تقدم  عليه  وبــنــاء 
لعميد  الجماعية  بــالــشــكــوى  الكلية  ــحــاد  ات
جداول  بتعديل  الجماعية  والمطالبات  الكلية 
االمتحانات بما يتماشى مع تطبيق اإلجراءات 
االحترازية، وهو ما تجاهله عميد الكلية، ودعا 

رئيس االتحاد لتقديم استقالة رسمية.
االستقالة  بتقديم  االتحاد  رئيس  يكتف  ولم 
لالتحاد،  الرسمية  الصفحة  على  أعلنها  بل 
باعتبارها منبر المعلومات للطالب على وسائل 

التواصل االجتماعى.

45
عن  صفحاتها  على  "النهار"  نشرته  لما  استجابة 
١5مــايــو  لمنطقة  التحتية  البنية  تـــردى  مشكلة 
١5مايو  "اهالى  عنوان  تحت  والمنشور  بجمصة 
موافقة  فيها  جــاء  والتى  عايشين"  مش  احنا 
رئيس الوزراء على إحالل وتجديد محطات 
رفـــع مــيــاه الــصــرف الــصــحــى وخــطــوط 
الطرد بمدينة ١5 مايو بجمصة بمبلغ 

قدره ٤5 مليون جنيه.
وقـــد أعــلــن الــدكــتــور أيمن 
مختار، محافظ الدقهلية، 
الدكتور  موافقة  عن 
ــى  ــ ــف ــطــ ــصــ ــ م

المرحلة  أعمال  استكمال  الــوزراء على  رئيس  مدبولى 
األولى بمشروع إحالل وتجديد وإعادة تأهيل محطات 
بمدينة  الطرد  وخطوط  الصحى  الصرف  مياه  رفــع 
حيث  جنيه،  مليون   ٤5 قــدره  بمبلغ  بجمصة  مايو   ١5
يجرى العمل بالمرحلة األولى بالمشروع بتكلفة إجمالية 

قدرها 65 مليون جنيه .
بمساكن  الصحى  الصرف  مشكالت  إلنهاء  وذلــك 
لمشكالت  نهائيا  حال  يضع  ذلك  أن  مضيفا  المدينة، 
١5 مايو بجمصة فى خدمات الصرف الصحى والتى 

استمرت لسنوات عديدة.
المشكلة خالل  أن جاء عرض  بالذكر  الجدير  ومن 
زيارة رئيس الوزراء لمدينة المنصورة الجديدة وتفقده 

عدًدا من المشروعات بها. 
على  وموافقته  الـــوزراء  رئيس  لتكليفات  وتنفيذا   

ــادة  ــ ــد وإع ــجــدي ــالل وت إحــ

تأهيل محطات رفع مياه الصرف الصحى وخطوط 
الطرد بالمدينة حيث سبق أن وقع بروتوكواًل لتنفيذ 

المهندس  مع  للمشروع   األولــى  المرحلة  أعمال 
مياه  شركة  إدارة  مجلس  رئيس  نصر  خالد 

وذلك  بالدقهلية  الصحى  والصرف  الشرب 
المشروعات  الــشــركــة  تنفيذ  إطـــار  فــى 

القومية.
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أبطال معركة كورونا يطالبون بصرف مكافآتهم 
املتأخرة أسوة بزمالئهم مبستشفيات العزل

محمود فؤاد: 

صفحات تروج إلقامة 
غرف رعاية باملنازل 
مقابل 40 ألف جنيه

 تعددت فى الفترة األخيرة حاالت صرف 
بسبب عدم وضوح  وذلــك  بالخطأ،  األدويــة 
يجعل  مما  األطباء  بعض  قبل  من  الروشتة 
الروشتة  يفهمون  ال  قــد  الصيادلة  بعض 
الخطأ  األدويــة عن طريق  ويقومون بصرف 
الذين  بالمرضى  األضـــرار  يلحق  مــا  وهــو 
لها عالقة  ليس  أدويــة  تناول  عناء  يتكبدون 
بــعــالج مــرضــه وفــى كثير مــن األحــيــان لها 
آثار جانبية أشد خطًرا من مرضه األصلى 
لتضيف إليه أمراًضا فوق مرضه وآالًما فوق 

آالمه.
إيناس  الدكتورة  أكدت  األزمة  ولحل هذه 
بمجلس  الصحة  لجنة  عضو  عبدالحليم، 
النواب، أن المشكلة فى أن الصيدلى أحياًنا 
الطبيب  من  المكتوب  للدواء  بدائل  يعطى 

للبديل  والتغيير  المعالج، 
ــوع إلـــى  ــ ــرجـ ــ ــاج الـ ــتـ يـــحـ
وليس  المعالج  الطبيب 
قرارًا من الصيدلى نفسه، 
يكون  أن  الــمــمــكــن  فــمــن 
الــمــريــض يــتــنــاول أدويـــة 
أخرى يحدث تفاعل بينها 
الصيدلى،  بــدائــل  وبــيــن 
قـــائـــلـــة: “الـــصـــيـــدلـــى ال 
وكتابة  وصـــف  ــه  ل يــصــح 
تغييره  أو  للمريض  دواء 
من  الـــدواء  كتابة  ببديل، 
فقط،  المعالج  الطبيب 

ألنه المنوط بذلك".
لما  العودة  ضــرورة  "عبدالحليم"  وأكــدت 
يصف  أن  يصح  ال  والــصــيــدلــى  عليه،  كنا 
السكر  بقياس  يــقــوم  أو  للمريض  الــعــالج 
يوجد  وال  قانونى،  غير  ذلك  ألن  والضغط، 
قانون يعطيه األحقية فى ذلك، مضيفة أنه 
للطبيب  الدواء  بإرسال  يقوم  الصيدلى  كان 
ال  اآلن  ولكن  والجرعات،  الدواء  من  للتأكد 
خالل  من  أخطاء  يحدث  بل  ذلــك،  يحدث 

إعطاء البدائل.
بالبرلمان  الصحة  لجنة  عضو  وأكـــدت 
بالصيدلية  يــقــف  مــن  ــكــون  ي أن  ضــــرورة 
ــان يــكــون  ــيـ مــتــخــصــًصــا، فــفــى بــعــض األحـ
الموجود بالصيدلية ذا مؤهل متوسط، وهم 
القائمون بالتعامل ويقومون بصرف األدوية، 
يقف  من  كل  القديمة  الصيدليات  فأغلبية 

بها مؤهل متوسط، ويكتفى الصيدلى الكبير 
بمباشرة الصيدلية وتعليم المساعد للتعامل 

مع المرضى.
أن  األفضل  من  إنــه  الحليم  عبد  وقالت 
يحدث  ال  حتى  إلكترونية،  الروشتة  تكون 
من  بالرغم  الطبيب،  خط  ــراءة  ق فى  لبس 
تواصل  على  يكونون  اآلن  األطباء  أغلب  أن 
مع صيدليات بعينها والتى تكون فى محيط 

عيادتهم.
عضو  تــوفــيــق،  حسانين  الــنــائــب  طــالــب 
الشيوخ،  بمجلس  واالتصاالت  التعليم  لجنة 
بضرورة تفعيل "الروشتة اإللكترونية" لصرف 
العالج من الصيدليات، مشيرا إلى أن ذلك 
يأتى فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى 

فى كافة مناحى الحياة.
ــى  وأشـــــار حــســانــيــن إل
اإللكترونية"  "الروشتة  أن 
تــســاهــم بــشــكــل كــبــيــر فى 
ــن مـــشـــكـــالت  ــ ــ ــد م ــ ــحـ ــ الـ
ــات الــتــقــلــيــديــة  ــ ــت ــروشــ ــ ال
ــيــد،  ــة بــخــط ال ــوب ــمــكــت وال
الصعوبة  بسبب  أنه  مؤكدا 
الصيدلى  أحيانا فى قراءة 
ــم صــــرف أدويــــــة غير  ــت ي
المكتوبة وهو ما قد يترتب 
عليه بعض األخطاء بسبب 

صرف العالج بالخطأ.
توفيق  حسانين  وأوضــح 
أخــرى  إشكالية  هناك  أن 
فى الروشتة التقليدية تتمثل فى وجود اتفاق 
من خالل إشارات بعينها بين الطبيب المعالج 
وإحدى الصيدليات، بما ال يمكن قراءتها من 
أى صيدلى آخر، مقابل حصول الطبيب على 

نسبة من األدوية التى يتم صرفها.
الروشتة  أن  الشيوخ  مجلس  عضو  وأكــد 
بشكل  الــــدواء  كــتــابــة  تضمن  اإللــكــتــرونــيــة 
صحيح سواء االسم أو نسبة المادة الفعالة 
وغيرها من األمور التى توضح صحة العالج، 
من  المعنية  الجهات  بين  بالتنسيق  مطالبا 
النهج  هذا  إلقرار  والصيادلة  األطباء  نقابة 
بشكل  تكون  أن  على  وقت ممكن  أقرب  فى 

متدرج حتى تتحول لثقافة بين المصريين.

ماليين  ــقــاذ  إلن ــرب  ــ األق لكنه  طبيًبا  لــيــس 
األرواح، أول من يصل للمواقع التى يحوم حولها 
األقــدار،  يعاند  وال  الزمن  يسابق  الموت،  ملك 
العالم  محفات  من  أثقل  أمانة  يديه  بين  يحمل 
التى تحمل المرضى، ال يبالى بالصراخ والعويل 
تكون  ربما  لذا  والرصاص؛  بالنيران  يبالى  وال 
وقتنا  فى  خطرا  األكثر  االســعــاف  رجــال  مهنة 
الفيروس  بمرضى  احــتــكــاًكــا  ــر  واألكــث الــحــالــى 
ومادّيًا..  معنوّيًا  تقديًرا  واألقل  كورونا  المميت 
هذا األمر أدى الى حالة من الغليان لدى جموع 
لوجود  نظرا  المصرية  اإلسعاف  بهيئة  العاملين 
إهدار  من  الهيئة  إدارة  مجلس  قبل  من  تعسف 

حقوق العاملين المادية والمعنوية واإلدارية.
االسعاف  بهيئة  العاملين  جموع  واستنكر   
ادارية  وأعمال  المصرية من مسعفين وسائقين 
المصرية  االســعــاف  هيئة  ادارة  مــن  تضررهم 
لعدم صرف مكافأة كورونا عن شهرى 11 و 12 
لسنة 2020 حتى اآلن فضال عن عدم حصولهم 
يناير  شهر  من  الماضية  الشهور  مكافأة  على 
مألهم  الــذى  األمــر   ،2021 أبريل  شهر  وحتى 
بالشعور باالضطهاد والتعنت معهم من قبل هيئة 
اإلسعاف مطالبين بصرف مكافآت كورونا مثلما 
بزمالئهم  اســوة  الــعــزل  مستشفيات  مــع  حــدث 
الصحة  ووزيــــرة  ــوزراء  ــ الـ بــرئــيــس  مستغيثين 
واالستجابة  المشروعة  لمطالبهم  لالستجابة 
لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بصرف 
بمستشفيات  العاملين  لكافة  استثنائية  مكافآت 
المركزية  والمعامل  والصدر  والحميات  العزل 

على مستوى الجمهورية.
إهمال

رجــال  أحــد  أيمن محمد خلف،  أكــد  بــدايــة، 
اإلسعاف  بهيئة  العاملين  جموع  ان  اإلســعــاف، 
هيئة  قبل  مــن  اإلهــمــال  مــن  يعانون  المصرية 
مكافأة  صرف  عدم  خاصة  المصرية  االسعاف 
كورونا منذ شهرى 11 و12 العام الماضى فضال 
الى  مشيرا  الماضية،  االربعة  الشهور  باقى  عن 
المهن  مــن  أصبحت  االســعــاف  رجــال  مهنة  ان 
نطالب  لــذا  كــورونــا،  جائحة  ظل  فى  الخطيرة 
بنظرة المسئولين لرجال االسعاف واالهتمام بهم 
وتلبية مطالبهم نظرا لدخولهم المادية المتدنية. 
وأضاف: نطالب بتنفيذ قرار رئيس الجمهورية 
بكادر بدل المخاطر وعدم التعسف باإلجراءات 

الجزاءات  مثل  قرارات  من  العاملين  تمس  التى 
بدون تحقيق فضال عن تعديل بند بدل العدوى 
مستوى  على  الصحية  القطاعات  بباقى  اســوة 

الوزارة بالكامل.
االحترازية  االجــراءات  بتوفير  نطالب  وتابع: 
فى ظل جائحة  العاملين  لوقاية  مستلزمات  من 
تغيير  على  ينص  الــذى  البند  وتفعيل  كــورونــا 
المشرفين على اال تزيد عن سنتين كحد اقصى 
والنظر فى كم االستقطاعات التى تقحم العاملين 
بالسلب  عليهم  ويــعــود  اقــواتــهــم  اســتــنــزاف  فــى 

لوضعهم على شريحة ضريبية عالية جدا.
ــادة ســـاعـــات االضــافــى  ــ وأوضـــــح: يــجــب زيـ
االدارة  قبل  مــن  الــســيــارات  بأطقم  واالهــتــمــام 
المستشفيات  تعسف  ضــد  بجنبهم  ــوقــوف  وال
فيما  والتنسيق  المرضى  او  المصابين  باستالم 
تأخير  لــعــدم  حــلــول  ووضـــع  الهيئة  ادارة  بين 
وعند  المستشفيات  داخل  بالساعات  السيارات 
تحويل المصابين او المرضى يتم ارسال سيارة 
وال  العمل  سير  حسن  على  يساعد  مما  اخــرى 

يحدث اى معوقات او تأخير بالخدمات.

تثبيته رغم  وأضــاف: يجب تثبيت من لم يتم 
وزير  قــرار  ولوجود  لهم  مالية  اعتمادات  وجــود 
يجب  كما  االن  حتى  يتم  ولــم  لتثبيتهم  المالية 
ضياع  شأنها  من  التى  التنفيذية  الالئحة  تغيير 
حقوق العاملين والنظر فى مكافأة نهاية الخدمة 
لبلوغ سن المعاش النها ال تتناسب مع متطلبات 
الزمن الذى نعيشه كما يتم حسب تعليمات رئيس 
العاملة  القوى  بتشغيل 50٪ من  الــوزراء  مجلس 
ولم تقم الهيئة بتفعيله نظرا لطبيعة العمل فيجب 

احتسابها بأجر.
تأخير 

النقابة  رئيس  سرحان  وائــل  قــال  جانبه  من 
العامة للعاملين بهيئة اإلسعاف إن تأخر صرف 
مكافأة كورونا للعاملين بالهيئة ليس للنقابة العامة 
دخل به وغير مسئولة عنه واألمر يرجع الى هيئة 
مع  التنسيق  بعد  بصرفها  تقوم  ألنها  االسعاف 
وزارة الصحة النها ال تخرج من موازنة الهيئة بل 

تأتى من قبل صندوق تحيا مصر. 
ال  الصرف  تأخر  ناحية  من  انــه  الــى  وأشــار 
المكافأة  ولكن  وصريحة  واضحة  إجابة  يوجد 

من صندوق تحيا مصر تأتى الى وزارة الصحة 
الحقيقى  السبب  يعلم  ال  انــه  مبينا  والسكان 
للتأخير هل هو من قبل صندوق تحيا مصر او 
العامة  النقابة  ان  مبينا  الصحة  وزارة  قبل  من 
لالسعاف ليس لها عالقة بكيفية الصرف وليس 
من موازنة هيئة االسعاف وال توجد عليها رقابة 
وزارة  قبل  مــن  رسمية  بيانات  اى  تصدر  ولــم 

الصحة عن كيفية صرفها.
مذكرة

 وأوضح: تقدمت بمذكره منذ العام الماضى 
الماضى  مــارس  فى شهر  اخــرى  مــرة  وتقدمت 
اإلسعاف  بهيئة  المشروعة  العاملين  بمطالب 
العاملين  بعض  من  جماعية  توقيعات  وعليها 
الخاصة  المطالب  من  عــدًدا  المذكرة  وتحوى 
يأتى على رأسها معرفة اخر المستجدات بشأن 
المساعى التى تقوم ادارة هيئه االسعاف لتطبيق 
العاملين  على  المهن  بــدل  حافز  فــى  ــادة  ــزي ال
بهيئة االسعاف اسوة بباقى العاملين فى القطاع 
النائية  المناطق  بدل  تطبيق  عن  فضال  الطبى 
باقى  مع  يتم  بما  اســوة  الحدودية  للمحافظات 

الجهات الحكومية.
المطالبة  تحوى  كانت  أيضا  المذكرة  وتابع: 
باضافة بند مكافأة نهاية الخدمة فى الئحة هيئة 
المتوفين  الزمالء  ابناء  حقوق  وحفظ  االسعاف 
فى جائحة كورونا من شهداء الهيئة والنظر فى 
مقابل  االسعاف  بهيئة  للعاملين  مــادى  تعويض 
العمل بكامل القوى البشرية فى حين يتم تطبيق 
قرار رئيس الوزراء بالعمل بنصف القوى البشرية 

فى باقى الجهات وبكامل الراتب الشهرى لهم.
وقال: جميع المطالب التى تضمنتها المذكرة 
ال  ولكن  كثيرا  بها  ونادينا  مـــرارا  تقديمها  تــم 
تام  تجاهل  الــراهــن،  الوقت  حتى  اجابة  توجد 
الــوزراء ووزارة الصحة وخاطبنا  من قبل رئيس 
من  حــالــة  فــى  نحن  المسئولة  الجهات  جميع 
اليأس الشديد؛ لذا نطالب باالهتمام باإلسعاف 
وابناء المهنة حيث انه ال يجهل احد دور رجال 
اإلقليمية  األحــــداث  فــى  الــمــصــرى  ــاف  اإلســع
المصابين  لنقل  الفلسطينية  األراضــى  ودخوله 

فى غزة.

مبالغات 
الــبــدايــة تــواصــلــت مــحــررة جــريــدة الــنــهــار مــع تلك 
وبعد  بالفعل  التواصل  وتم  الحقيقة  لكشف  الكيانات 
داخل  الرعاية  الكيانات هل  احد  مع  أسئلة  طرح عدة 
مستشفى ام بالمنزل وكم التكلفة الفعلية لمدة 14 يوما 
الرعاية  الرد:  كان  أطباء؟  ومرور  وأشعات  تحاليل  من 
داخل المنزل عبارة عن عزل منزلى لمنع المريض من 
اكتساب اى عدوى مكتسبة من المستشفيات والتكلفة 
يوًما  مرور  زيارات   7 الحالة  ومتابعة  استشارى  لمرور 
يوما   14 العزل  فترة  مــدار  على  جنيه   5000 يوم  بعد 
اقسام  من  أخصائيين  فريق  التمريضية  والخدمات 
المريض  مع  اقامة  يــوم   14 تكلفة  المركزة  الرعاية 
24500 جنيه فضال عن ان المعامل تعمل بخصم ٪50 
العرض  تابع  للتحاليل  االستشارى  طلب  حسب  على 

كوفيد بتكلفة 3000 جنيه بمسحة الشفاء.
اشعة  فهى  الصدر  على  العادية  األشعات  عن  أمــا 
على  واألكسجين  جنيه   800 االشعة  تكلفة  اسبوعيا 
ــرات تكلفة  ــت ل الــمــولــد 5  الــمــريــض  حــســب احــتــيــاج 
تكلفة  لــتــرات   10 والــمــولــد  جنيه   7000 االسبوعين 
االسبوعين 10000 جنيه والتكلفة بدون المعامل واحد 

واربعون الف ومائة جنيه على مدار 14 يوًما. 
مكاسب 

يتم  للعالج هل  لم تستجب  الحالة  لو  وبالسؤال هل 
من  تقدم  الرعاية  ان  اإلجابة  كانت  لمستشفى؟  نقلها 
خالل المنزل عن طريق خدمتك فى بيتك فقط وليس 

لنا عالقة بالمستشفيات، والسؤال الذى يطرح نفسه: 
أين وزارة الصحة ونقابة األطباء وإدارة العالج الحر من 
مكاسب  لتحقيق  المرض  استغلت  التى  الكيانات  تلك 

مادية على حساب األرواح؟
التنفيذى  المدير  فــؤاد  محمود  استنكر  جانبه  من 
للمركز المصرى للحق فى الدواء انتشار صفحات على 
يقدمون  ألطباء  فيسبوك  االجتماعى  التواصل  مواقع 
مشيرا  كورونا،  استشارى  تخصص  انهم  على  أنفسهم 

الى انه لم يوجد تخصص تحت هذا المسمى. 
الدكتورة هالة زايد وزيرة  "أين  ووجه تساؤال قائال: 
بحكاية  التجارة  من  الحر  العالج  ادارة  وايــن  الصحة 
العالج المنزلى والصفحات التى بدأت تروج القامة غرف 
رعاية بالمنازل مقابل 40 الف جنيه ومن أعطى تصريًحا 

لهؤالء 
بـــإقـــامـــة 

رعــــــــايــــــــة 
بــــالــــمــــنــــزل؟ 

واصــفــا مــا يحدث 
بالتهريج .

وأضـــــــاف: الــصــفــحــات 
بتقديم  ــقــوم  ت ــى  ــت ال الــمــنــتــشــرة 

الرعاية لمرضى كورونا ليست مستشفى 
المرضى  برعاية  تقوم  فيسبوك  صفحة  بل  عيادة  او 
رعاية  ويقولون تحت  الف جنيه  بـ30  المنزلى  بالعزل 
استشارى كورونا وعندما تتواصل معهم تبدأ الخدمة 
التى ال تحت رقابة حكومة او وزارة او تصريح لـ30 الف 
جنيه ولمدة 14 يوما فقط ويقومون بإغراء المرضى 

ويؤكدون ان اليوم فى الخاص بـ30 الف جنيه.
وأوضح: ما يحدث يعد احدث طرق لشبكات بدأت 
فى  ــداد  االعـ ــاد  الزديـ نظرا  المحافظات  فــى  تنتشر 
المنزل  يتم تجهيز غرفة فى  انه  المستشفيات، مبينا 
وتنفسية  طبية  واجهزة  وتمريض  استشارى  وجود  مع 
بالنسبة  فالمريض  متفاوتة  وبأسعار  يوًما   15 لمدة 
تعيش  أو  تموت  أوضح  بمعنى  لالستثمار  كيان  لهؤالء 

هتدفع يعنى هتدفع.
يعمل  طبيب  اليمين  ابو  مجدى  بالرأى  معه  ويتفق 
لدى الهيئة العامة للتأمين الصحى ويؤكد ان اقل مدة 
للتعاقد 7 ايام بـ 8000 جنيه وهذا المبلغ ليس له عالقة 

بأدوية 
األمــــــــــــــــر 
أصــــبــــح ســبــوبــة 
متسائال: "اين خدمة العزل 

المنزلى التى قامت بتخصيصها وزارة الصحة؟". 
من  الكثير  وحــدث  عديدة  رسائل  تلقيت  واضــاف: 
المصائب الن من يقومون بإدارة السبوبة ليسوا أطباء 
عزل  بمستشفيات  يعملون  تمريض  معهد  خريجى  بل 
مع  يتواصلون  مرضى  ويوجد  طبيب  صفة  وينتحلون 
لمدة  بالمنزل  متابعات  ويطلبون  الكيانات  هذه  مثل 
15يوما وهو فى االخر ممرض ويقوم بكتابة روشتات 
تدهور  الــى  وتـــؤدى  المرضى  حــاالت  مــع  تتناسب  ال 

الحاالت.
استغالل 

رقابة  ــدون  بـ نصب  شغل  يــحــدث  مــا  أن  وأوضـــح 
واستغالل للمرضى وال يوجد دور للعالج الحر، الفتا 
مع  شقتين  بتجهيز  يقومون  أشخاص  يوجد  أنه  إلى 
وضع األجهزة الطبية واستشارى على تليفون بالزيارة 

على حسب وقته، ممكن نعتبرها مثل مشروع الجيم. 

وفى السياق ذاته قال كريم صابر، صيدلى 
فى  كورونا  من عالج  فى مصر  يحدث  ما  حر: 
المنزل جريمة فى حق المرضى والمجتمع، مشيرا 
الى  ــؤدى  ت تستخدم  وعــالجــات  ادويــة  ان هناك  الــى 
الكورتيزون  الوفاة او حدوث فشل كلوى خاصة ادوية 
والمضادات الحيوية وحقن السيولة ال يجوز أن يأخذها 
غير المرضى المحجوزين فى العناية المركزة ولكن ما 
يحدث فى مصر المريض يأخذ هذه األدوية بالمنزل 

بدون أى رقابة أو متابعة.
المضادات  بكتابة  يقومون  أطباء  يوجد  وأضــاف: 
لدرجة  البنبونى  تناول  مثل  العصر  مصيبة  الحيوية 
إنى رأيت روشتة مكتوبًا فيها دواء للديدان، فما عالقة 
األشعات  بخالف  الــكــورونــا  بفيروس  البطن  ديـــدان 
اإلشعاع  وكمية  حساب  بــدون  تعمل  التى  المقطعية 
تتسبب  مما  سبب،  بــدون  المريض  لها  يتعرض  التى 
أن  اإلشعاع ممكن  للمرضى ألن  الجسدى  اإليذاء  فى 
يتسبب فى اإلصابة باألورام السرطانية، ومع ذلك يتم 
عمل اشعة مقطعية لمن يشعر فقط بأعراض الكورونا 
بالفعل  الحالة  ان  تؤكد  يتم عمل مسحة  ما  قبل  ومن 
بدون  بالصيدليات  تباع  التى  األدويــة  بخالف  مصابة 

روشتة وبدون رقيب.

سبوبة العزل املنزلى.. 
موت وخراب ديار

من املسئول الروشتة اإللكترونية هل 
هى احلل لفوضى الدواء؟!

عن إهدار حقوق العاملني بهيئة اإلسعاف؟ 

صفحات  من  عدد  انتشار  والصيادلة  األطباء  من  الخبراء  من  عدد  استنكر 
مواقع التواصل االجتماعى لمعالجة مرضى العزل المنزلى المصابين بفيروس 
أطباء  ليسوا  للمرضى  الطبية  الرعاية  بتقديم  يقوم  من  ان  مؤكدين  كورونا، 
بل خريجى معهد تمريض يعملون بمستشفيات العزل ويطلقون على أنفسهم 
الجهات  قبل  من  رقابة  أو  ترخيص  دون  ويعملون  كورونا  استشارى  مسمى 

المنوطة، مما يعرض أرواح الناس للخطر.

بسبب الكيانات الوهمية

مرفت قدري 

مرفت قدري 

إيمان الشعراوي 

أدوية الكورتيزون واملضادات 

احليوية وحقن السيولة تؤخذ 
باملنزل بدون رقابة ومتابعة

مجدى أبواليمني: 

من يديرون السبوبة 
خريجو معاهد متريض
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للمرة الثانية خالل أيام قليلة، تلقى الرئيس 
الماضى،  اإلثنين  السيسى، مساء  الفتاح  عبد 
اتصاًل هاتفًيا من الرئيس األمريكى جو بايدن.

األمريكية  اإلدارة  أن  ويبدو 
أخيًرا  أدركـــت  الديمقراطية 
ــدور الــمــصــرى فى  ــ أهــمــيــة ال
منطقة  فـــى  الـــتـــوازن  حــفــظ 
ــط، فقد صرح  األوسـ الــشــرق 
ــى بــاســم  ــرســم ــمــتــحــدث ال ال
ــة الـــجـــمـــهـــوريـــة بـــأن  ــاســ ــ رئ
الرؤى  "تبادل  تناول  التصال 
والــتــقــديــرات تــجــاه تــطــورات 
ذات  ــة  ــي ــم ــي ــل اإلق الــقــضــايــا 
الــمــشــتــرك، فضاًل  الهــتــمــام 
التباحث حول موضوعات  عن 
بين  الثنائى  التعاون  عالقات 

مصر والوليات المتحدة".
ــد  ــار، أك ــ ــ ــذا اإلطـ ــ ــى ه ــ وف
الرئيس "بايدن" قيمة الشراكة 

المتبادل  والتفاهم  البناء  والتعاون  المثمرة 
تتطلع  ثم  المتحدة ومصر، ومن  الوليات  بين 
الثنائية  العالقات  لتعزيز  األمريكية  اإلدارة 
المقبلة فى مختلف  المرحلة  مع مصر خالل 
دور مصر  ضـــوء  فـــى  خــاصــة  الـــمـــجـــالت، 
السياسية  ودولًيا، وجهودها  إقليمًيا  المحورى 
الفعالة فى دعم األمن والستقرار فى المنطقة 

وتسوية أزماتها. 

العالقات  قوة  جانبه  من  الرئيس  أكد  وقد 
طابع  من  به  تتسم  ومــا  األمريكية  المصرية 
فى  مصر  استمرار  على  مشدًدا  استراتيجى، 
بذل الجهود لتعزيز العالقات 
البلدين،  بين  الستراتيجية 
ــت من  ــاب وذلــــك فـــى إطــــار ث
المصالح المشتركة والحترام 

المتبادل.
الرسمى  المتحدث  ــر  وذك
كــذلــك  تـــنـــاول  ــال  ــصـ التـ أن 
تطورات  بشأن  ــرؤى  ال تبادل 
سد  لملف  الحالى  الموقف 
الرئيس  رحب  حيث  النهضة؛ 
بالجهود األمريكية المتواصلة 
ــذا الـــصـــدد، مـــؤكـــًدا  ــى هــ فـ
تمسك مصر بحقوقها المائية 
اتفاق  إلى  التوصل  من خالل 
قانونى منصف وملزم يضمن 
ملء  لعملية  واضــحــة  قــواعــد 
بايدن  الرئيس  أوضــح  وقــد  الــســد،  وتشغيل 
تفهم واشنطن الكامل لألهمية القصوى لتلك 
عزمه  الى  مشيًرا  المصرى،  للشعب  القضية 
المائى  األمــن  أجــل ضمان  مــن  الجهود  بــذل 
الجهود  تعزيز  بشأن  التوافق  تم  وقد  لمصر، 
أجل  من  المقبلة  الفترة  خــالل  الدبلوماسية 
المائية  الحقوق  يحفظ  اتفاق  إلــى  التوصل 

والتنموية لكافة األطراف.

 صعدت إدارة الرئيس األمريكى جو بايدن 
اإلثيوبى  ــوزراء  ال رئيس  حكومة  ضد  موقفها 
إلــى حد استهداف  آبــى أحمد، والــذى وصــل 

الـــمـــســـئـــولـــيـــن اإلثــيــوبــيــيــن 
واإلريـــتـــريـــيـــن بــفــرض قــيــود 
عــلــى الــتــأشــيــرات فــى حملة 
أبى  حكومة  ضد  دبلوماسية 
التى  الفظائع  بسبب  أحــمــد 
تيجراى  ــراع  فــى صـ ارتــكــبــت 
فى البالد، وفًقا لمجلة فورين 
عن  نقال  األمريكية،  بوليسى 
مسئولين أمريكين ومساعدين 

فى الكونجرس .
 وأثـــــار الـــصـــراع تــقــاريــر 
الفظائع  عــن  النطاق  واســعــة 
المحتمل  الجماعى  والعنف 
وجــرائــم  عرقية،  أســس  على 
القوات  ارتكبتها  التى  الحرب 
المجاورة  وإريتريا  إثيوبيا  فى 

ضد السكان المدنيين، وفًقا للمجلة.
إدارة  أن  األمريكية"  "المجلة  وأوضــحــت 
من  متزايد  بشكل  محبطة  أصبحت  بــايــدن 
استجابة أبى لألزمة بعد شهور من المحادثات 

الدبلوماسية رفيعة المستوى.
 واعتبرت المجلة أن قيود التأشيرات تمثل 
األمريكية  العالقات  فى  محتملة  تحول  نقطة 
منذ  مطرد  بشكل  تــدهــورت  التى  اإلثيوبية، 
الشمالية  تيجراى  منطقة  فى  الصراع  اندلع 

من البالد فى نوفمبر الماضى.
وأشار تقرير المجلة إلى أن القيود ينظر لها 
على أنها أشبه بالعقاب، مما يشير إلى تزايد 
المتحدة من  الوليات  إحباط 
آبى بسبب تعامله مع الصراع 
المخاوف  معالجة  فى  وفشله 
ــدة بــشــأن  ــزاي ــت ــم الــدولــيــة ال
تلت  الــتــى  اإلنسانية  ــة  األزمـ

ذلك.
وقال مسئولون ومساعدون 
على  مطلعون  الكونجرس  فى 
بايدن تخطط  إدارة  إن  األمر 
لزيادة الضغط على أبى أحمد 
ــرى، بما فــى ذلك  بــطــرق أخـ
وقف تمويل المساعدة األمنية 
األمريكية إلثيوبيا واستهداف 
برامج البنك الدولى وصندوق 

النقد الدولى فى البالد.
 وأدى الصراع فى تيجراى 
إلى مقتل ما يقدر بآلف األشخاص وتشريد 
جميع  فى  شخص  مليون   1.7 من  يقرب  ما 
إنسانية  أزمــة  فى  تسبب  ما  المنطقة،  أنحاء 
يمكن أن يكون لها آثار غير مباشرة فى الدول 

المجاورة مثل السودان. 

إعمار غزة وعقد مؤمتر دولى للسالم واستئناف مفاوضات جادة.. أهم حتديات القضية الفلسطينية!

هالة شيحة
Hal a4shiha@yahoo.com
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فى توقيت بالغ األهمية يأتى انطالق المناورات المصرية السودانية المشتركة 
)حماة النيل( والتى ستجرى فى الفترة من ٢٦ وحتى ٣١ مايو الجارى بمشاركة 

قوات جوية وبرية وبحرية. 
وتكتسب هذه المناورات أهمية حيث تأتى مع بدء العد التنازلى للملء الثانى 
لسد النهضة والتى تعتزم اثيوبيا القيام به فى شهر يوليو المقبل والذى اكد 
معه خبراء أنه اجراء سيؤثر سلبيا على حصتى مصر والسودان من مياه النيل، 
محذرين من استمرار تالعب اثيوبيا لتضييع الوقت دون التوصل التفاق قانونى 

ملزم يراعى مصالح جميع األطراف فى مياه النيل .

تـــواصـــل مــصــر جــهــودهــا مـــن أجـــل إنــجــاح 
ــمــحــك بين  ــى ال ــارت عــل ــ ــتـــى صـ ــة والـ ــهــدئ ــت ال
عدوان  بعد  والسرائيلى  الفلسطينى  الجانبين 
األيــام  الشيخ جــراح خــالل  وحــى  األقصى  على 
والجرحى  الشهداء  من  المئات  خلف  الماضية 
الفلسطينيين ودمارا وتشريدا للفلسطينيين على 
العالم، وهو ما فضح مجددا  مرأى ومسمع من 
وارتكابه  الفاشى  السرائيلى  الحتالل  عنصرية 
جرائم حرب لبد من محاسبة ومعاقبة مرتكبيها.
وِفى هذا اإلطار جاءت زيارة الوفدين األمنيين 
للمناطق  الــســيــســى  الــرئــيــس  ــن  م بــتــوجــيــهــات 

الفلسطينية وإسرائيل لتثبيت وقف إطالق النار
حيث طالب الوفد الجانبين بضرورة اللتزام 
وقام  النار.  إطالق  لوقف  القاهرة  اتفاق  بتنفيذ 
وقف  تثبيت  مباحثات  بإجراء  المصرى  الوفد 
إطالق النار بقطاع غزة مع الفصائل الفلسطينية 
وتثمينها  وتقديرها  شكرها  عــن  أعــربــت  التى 

للجهود المصرية لوقف إطالق النار.
التزامها  الفلسطينية  الفصائل  ــدت  أك كما 
بتنفيذ اتفاق القاهرة لوقف إطالق النار بقطاع 
غزة، كما أشاد الفلسطينيون بتوجيهات الرئيس 
المصابين  وعـــالج  ــح  رف منفذ  بفتح  السيسى 
المساعدات  ــال  وإدخــ بــالــبــالد  الفلسطينيين 

اإلنسانية.
وطلب الجانبان الفلسطينيى واإلسرائيلى من 
مصر متابعة تنفيذ اتفاق القاهرة لوقف إطالق 
بالجهود  تمسكهما  مؤكدين  غــزة،  بقطاع  النار 

المصرية لتحقيق الستقرار والهدوء.
وبعد التهدئة والترقب الحذر لنجاحها مازالت 
تهدد  األقصى  المسجد  فى  الحتالل  خروقات 
القضية  تواجه  كما  الــنــار،  اطــالق  وقــف  جهود 
المرحلة  فى  التحديات  من  العديد  الفلسطينية 
بقطاع  العمار  اعادة  عملية  تتصدرها  الراهنة 
األجواء  وتهيئة  الفلسطينى  البيت  وترتيب  غزة 
لنتخابات ل تستثنى منها القدس وكذلك الدفع 
قدًما نحو عملية مفاوضات جادة تفضى إلنهاء 

الحتالل.
فلسطين  سفير  كــشــف  اإلطــــار  هـــذا  وِفـــى 

دياب  العربية  الجامعة  لــدى  الــدائــم  ومندوبها 
وفق  يتم  اآلن  الفلسطينى  التحرك  ان  الــلــوح 
السرائيلى،  العدوان  وقف  بعد  مسارات  ثالثة 
قد  المعركة  ان  على  التأكيد  هو  الول  المسار 
بالقدس ألننا ل نريد  بدأت فى القدس وتنتهى 
بوقف  انــه  بتصور  الــدولــى  المجتمع  يخرج  ان 
انتهت لن  قــد  المعركة  غــزة  فــى  الــنــار  اطــالق 
مازالت  المعركة  ان  يؤكد  القدس  فى  جرى  ما 
مستمرة والستهداف ليزال مستمرا فى القدس 
مهدد  الفلسطينى  والوجود  األقصى  والمسجد 

فى المدينة المقدسة.
اعادة إعمار ما دمره  الثانى فهو  المسار  اما 
الحــتــالل الســرائــيــلــى فــى قــطــاع غــزة وهناك 
عبد  الرئيس  قدمها  مشكورة  مصرية  مــبــادرة 
إعمار  إلعــادة  الصدد  هذا  فى  السيسى  الفتاح 
قطاع غزة وطلبنا ان يتم البناء على هذه المبادرة 
وان  الدولى  والمجتمع  شقيقة  عربية  دول  من 
إعمار  اعــادة  عملية  وتعزيز  دعم  فى  يساهموا 

قطاع غزة .
السياسى  المسار  فهو  الثالث  المسار  امــا 
ونحن نركز على مبادرة الرئيس أبو مازن بعقد 
مؤتمر دولى للسالم فى الشرق الوسط برعاية 

ولذلك  الــدولــى،  والمجتمع  الدولية  الرباعية 
فى  يصب  الــمــصــرى  السياسى  الــتــحــرك  فــان 
وإطالق  للسالم  دولى  مؤتمر  لعقد  التجاه  هذا 
الى  تستند  زمنى  سقف  ذات  جــادة  مفاوضات 
وحل  الدولية  الشرعية  ــرارات  وقـ المرجعيات 
الدولتين ومبدأ الرض مقابل السالم والمبادرة 

العربية للسالم .
واوضح السفير دياب اللوح ان مرحلة ما بعد 
ذى  عــن  تختلف  غــزة  والــحــرب  الــقــدس  معركة 
محمود  الرئيس  من  بتوجيهات  نحن  لذلك  قبل 
تحركنا  نكثف  الفلسطينية  والــقــيــادة  عــبــاس 
المستويات  كــل  على  والدبلوماسى  السياسى 
كل  دفع  اجل  من  والدولية  واإلسالمية  العربية 
الجهود لعقدها المؤتمر والعمل على بناء السالم 
العادل والشامل فى المنطقة والذى يستند على 
أساس حل الدولتين بمعنى إقامة دولة فلسطينية 
مستقلة ذات سيادة كاملة متصلة جغرافيا قابلة 
التى  الفلسطينية  األراضـــى  كامل  على  للحياة 
احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .

بايدن للسيسى: األمن املائى ملصر خط أحمر

عقوبات أمريكية على إثيوبيا بسبب صراع تيجراى

التهدئة على املحك بسبب خروقات االحتالل

أحمد ياسر 

السيسى

بايدن

آبى أحمد

البرهان

مناورات »حماة النيل«..
 إنذار مصرى– سودانى ألديس أبابا بالتراجع عن امللء الثانى

وزير  أكــد سامح شكرى،  الصدد  هــذا  وِفــى 
الجانب  من  أحــادى  تصرف  أى  ان  الخارجية، 
قدرًا  سيلحق  النهضة  سد  بخصوص  اإلثيوبى 
من الضرر على مصر، مشدًدا على أن مصر لن 

تسمح بوقوع ضرر عليها.
السياسة  تتسم  أن  فــى  أمــلــه  عــن  وأعـــرب 
اإلثيوبية بالمسئولية للوصول إلى اتفاق، منوًها 
الدبلوماسية  الطرق  كل  سلكت  مصر  أن  إلــى 
ــراف  ــى حــل يــرضــى جــمــيــع األطــ ــلــوصــول إلـ ل
المتصلين بأزمة سد النهضة سواء كان ذلك من 
التحاد  أو  األمريكية  المتحدة  الوليات  خالل 
يمكن  ضــررا  هناك  ان  الــى  ولفت  اإلفــريــقــى. 
إثيوبيا  فى  األشقاء  وصول  إطار  فى  تقبله  أن 
يمكن  ل  أضـــرار  وهــنــاك  التنموية،  ألهدافهم 
تحملها، وتحديد الضرر يتم من خالل األجهزة 
الفنية بالدولة"، مضيًفا: "اننا نرصد على مدار 
الساعة تطور بناء السد وتقييم األوضاع للتعرف 

على النتائج التى قد تترتب من كل مرحلة."
تعمل  المصرية  الدولة  أن  شكرى  واضــاف 
عما  مغاير  بشكل  اإلفريقى  الــدور  تفعيل  على 
الدولية  لألطراف  فعالة  بجانب مشاركة  سبق، 
ونتطلع  بــالــمــفــاوضــات  للمشاركة  المختلفة 

للوصول إلى اتفاق ملزم.
رسائل الى إثيوبيا 

الــســيــاســى والجهد  الــتــحــرك  ــى جــانــب  والـ
الدبلوماسى يرى حامد محمود، عضو المجلس 
المصرى للشئون الخارجية، أن مناورات" حماة 
والتى  والسودانية  المصرية  القوات  بين  النيل" 
وجوية  وبحرية  برية  القوات  أنــواع  كافة  تشمل 
المصرية  العالقات  عمق  على  باألساس  تؤكد 
والتحديات  المخاطر  مواجهة  فى  السودانية 
اإلقليمية المشتركة، كما ان مناورة حماة النيل 
و"نسر   "  1 النيل  "نسر  لمناورات  امتداد  هى 
النيل ٢" التى جرت خالل الشهور الماضية بين 
القوات المصرية والسودانية والتى تتدرب فيها 
الخيرة على مواجهة كافة أنواع التهديدات سواء 

التهديدات الحدودية او التهديدات الرهابية .
تعد  المشتركة  المناورات  هذه  ان  وأضــاف 
النقاط  مــن  مجموعة  تتضمن  قــويــة  ــة  رســال
محورية  على  التأكيد  بالطبع  األولــى  الرئيسة: 
التحديات  ازاء  السودانية  المصرية  العالقات 
هى  والثانية  النيل،  حوض  منطقة  تواجه  التى 
مصر  بــأن  إلثيوبيا  المعالم  واضــحــة  رســالــة 
والسودان لن تصمتا ازاء تنفيذ اثيوبيا تهديداتها 
بتنفيذ الملء الثانى لسد النهضة خالل األشهر 
ابابا  اديــس  تتعمد  التى  والــخــطــوات  المقبلة 
مصر  مع  تنسيق  دون  آلخر  وقت  من  اتخاذها 
والنقطة  المصب،  دولتى  بوصفهما  والسودان 
المشترك  المصير  على  التأكيد  هــى  الثالثة 
لمصر والسودان وبالتالى فإن أى تحرك سواء 
عسكريا أو سياسيا أو دبلوماسيا أو على صعيد 

مجلس األمن سيكون مشتركا .
وِفى الواقع فإن توقيت اجراء هذه المناورات 
شهرين  مــن  اقــل  قبل  كبيرة  أهمية  يكتسب 
لعتزام اثيوبيا تنفيذ الملء الثانى للسد وهو ما 
اقليم  تنتشر فى  القوات ان  يؤكد جاهزية هذه 
وهناك  اثيوبيا  مع  حــدودى  إقليم  وهو  الفشقة 

مناطق شاسعة متنازع عليها بين الجانبين .
التوقيت  هذا  فى  المناورات  اجــراء  ان  كما 
لميليشيات  السودانية  القوات  فى ظل مالحقة 
اثيوبية تستولى على عشرات اآللف من األفدنة 
اقليم  فــى  الــحــدود  على  السودانية  الــزراعــيــة 
الفشقة يؤكد ان مصر مستعدة لدعم السودان 

عسكريا لمواجهة هذه التهديدات . 
للقائد  اإلعالمى  المستشار  أكــد  جهته  من 
الطاهر  الــســودانــيــة،  المسلحة  للقوات  الــعــام 
مــنــاورات  أن  ــه،  ل تصريحات  فــى  هــاجــة،  ــو  أب
المصالح  حماية  ــى  إل تــهــدف  الــنــيــل1"  "حــمــاة 
الستراتيجية الحيوية لكل من مصر والسودان.

الحرب مع أى جهة،  تريد  وقال إن بالده ل 
والــتــدريــبــات  ــاورات  ــمــن ال بتلك  نستعد  لكننا 
لمواجهة التهديدات األمنية التى تواجه أو تهدد 

األمن القومى للبلدين.
وأضاف ان خيار السودان المعلن هو الوصول 
إلى حلول عبر الحوار وهو الطريقة المثلى لحل 
إثيوبيا  مع  الخالفات  كانت  ومهما  المشاكل، 
سوف نستمر على نهج الحوار لمعالجة مشاكلنا، 
المائية  للمصلحة  تنظر  أن  إثيوبيا  ونــدعــو 

المشتركة للدول الثالث، ونسعى بكل السبل أل 
يحدث الملء الثانى لسد النهضة.

وفيما يخص الدور األمريكى األخير فى أزمة 
األمريكى،  بالدور  "نرحب  قــال:  النهضة،  سد 
فالوليات المتحدة دولة لها ثقلها وتأثيرها فى 
المبادرات  كل  نقدر  ونحن  الــدولــى،  المجتمع 
إلى  يسعى  الذى  الدولى  الدبلوماسى  والحراك 
لألزمة  حل  إلــى  الوصول  فى  أهدافنا  تحقيق 

الحالية بشأن سد النهضة ومسألة الحدود."
أنه  هاجة  أبو  اوضح  النيل1"،  "حماة  وحول 
البروتوكول  على  بــنــاء  يــأتــى  تدريبى  مــشــروع 
السودانية  المسلحة  ــقــوات  ال بين  التدريبى 
المخطط  ضمن  المصرية،  المسلحة  والقوات 
التدريبى السنوى. وأشار إلى أن المشروع يعبر 
عن قناعة البلدين بضرورة العمل الستراتيجى 
المحتملة  الــتــهــديــدات  لــمــواجــهــة  الــمــشــتــرك 
وضرورة التنسيق المحكم للدفاع عن المصالح 
الحيوية والستراتيجية فى البلدين، ألن التعاون 
وفى  المجالت  كــل  فــى  والــتــقــارب  والتضامن 
المجال العسكرى خاصة، يعتبر ركيزة أساسية 

لحفظ األمن القومى للنصر والسودان .

نتنياهو أبو مازن

بين  السياسى  السجال  يستمر  فيما 
وقع  لبنان  يعيش  اللبنانيين  الساسة 
والوضع  المعيشى  والغالء  الليرة،  انهيار 
للغاية  والصعب  المتردى  القتصادى 
ودعم  لمساندة  الدوليه  المساعى  فمازالت 

لبنان من كبوته السياسية قائمة. 
بوتين،  فالديمير  الروسى  الرئيس  أكد  فقد 
على  والحرص  لبنان  جانب  إلى  بالده  وقوف 
واجتماعيا  اقتصاديا  له  الالزم  الدعم  تقديم 
معه  للتعاون  الستعداد  عن  فضال  وسياسيا، 
فى مختلف المجالت، جاء ذلك فى رسالة بعث 
بها الرئيس الروسى إلى نظيره اللبنانى ميشال 
عون، ونقلها سفير موسكو لدى بيروت ألكسندر 

روداكوف.
وقال السفير الروسى بلبنان إن بوتين عبر عن 
دعم روسيا للبنان، وذلك ردا على الرسالة التى 
للشئون  اللبنانى  الرئيس  مستشار  إليه  نقلها 
أثناء  عون  الرئيس  من  زيد  أبو  أمل  الروسية 
زيارته األخيرة لموسكو، والتى تضمنت طلب 
من  كمية  توفير  فى  روسيا  مساعدة  لبنان 
اللقاح الروسى المضاد لفيروس كورونا فى 
إطار دعم جهود وزارة الصحة اللبنانية فى 

مكافحتها لجائحة كورونا.
اإلجراءات  ترتيب  حاليا  "يتم  وأضاف: 
التى  الروسية  الحكومة  مع  الالزمة 
هذا  فى  للبنان  المساعدة  ستقدم 
العدد  تجهيز  يتم  عندما  اإلطار 

الكافى من اللقاحات".
أيضا  "أكدنا  قائال:  وتابع 
خالل اللقاء على الموقف 
المبدئى  الروسى 
فى  األوضاع  من 
والذى  لبنان، 

يدعو 

إلى ضرورة تشكيل حكومة فى أقرب وقت ممكن، 
للتعاون  استعداد  ذلك على  بعد  روسيا  وستكون 
ذلك  فى  بما  المجالت  مختلف  فى  لبنان  مع 

القتصاد والصحة والتعليم وغيرها".
وزير  نائبة  فأكدت  األوروبى  الصعيد  على  اما 
مارينا  إيطاليا  فى  الدولى  والتعاون  الخارجية 
سيرينا، استعداد بالدها تقديم المزيد من الدعم 

إلى لبنان، شريطة أن تتشكل حكومة إنقاذ.
اإلمكانات  عن  اإليطالية  الدبلوماسية  وتساءلت 
القائمة  األعمال  تصريف  حكومة  أمام  البديلة 
جديدة،  حكومة  تأليف  تعذر  حال  فى  حاليا، 
الخارجية  وزارة  عن  صادر  بيان  بحسب  وذلك 

اللبنانية.
سعد  برئاسة  الحكومة  تأليف  عملية  تزال  ول 
الحريرى تواجه عقبات وتحديات حول اإلجماع 
والحريرى،  الجمهورية  رئيس  بين  الرؤى  على 
وتوزيع الحقائب الوزارية بين الطوائف المختلفة، 
وسط مساع من البطريرك المارونى مار بشارة 
وتقريب  التأليف  عملية  فى  للتسريع  الراعى 

وجهات النظر بين األطراف المعنية .
فى  عون  ميشال  لبنان  رئيس  حمل  جانبه  من 
خطابه الذى ارسله خالل جلسة للبرلمان اللبنانى 
فى  التأخير  مسئولية  المكلف  الحكومة  رئيس 

الحكومة، قائال: "أصبح من  تشكيل 

ل  المكلف  الوزراء  رئيس  أن  الثابت 
لتشكيل  كّل مهلة معقولة  يتجاهل  يزال 

والتواصل  اإلنقاذ  على  قادرة  حكومة 
األجنبّية  المال  مؤسسات  مع  المجدى 

والصناديق الدولّية والدول المانحة"
أنه  معتبرا  الحريرى،  برسالته  عون  وهاجم 
بتشكيل  التقدم  تاريخه على عدم  يصر حتى 

الثقة  معها  وتتوافر  باتفاقنا  تحظى  حكومة 
النّص  وفق  النواب،  مجلس  من  المطلوبة 

الدستورى".
إلى  خطية  رسالة  بعث  أن  سبق  قد  عون  كان 
نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، تطرق خاللها 
والتطورات  البلدين  بين  الثنائية  العالقات  إلى 

السياسية األخيرة التى يشهدها لبنان.
عون  أن  اللبنانية  الجمهورية  رئاسة  وذكرت 
الفرنسية  السفيرة  بعبدا،  قصر  فى  "استقبل 
خطية  رسالة  وسلّمها  جرييو،  آن  لبنان  لدى 
إلى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون تتناول 
والتطورات  الفرنسية   - اللبنانية  العالقات 

األخيرة".
اللبنانى  النواب  مجلس  رئيس  أعلن  فيما 
نبيه برى، رًدا على رسالة الرئيس ميشال 
عون إلى البرلمان، بشأن تشكيل الحكومة 
النواب  مجلس  موقف  أن  الجديدة، 

الحريرى  سعد  تكليف  استمرار  هو 
بتشكيل الحكومة.

وأضاف أن: "موقف مجلس النواب 
هو تكليف سعد الحريرى، وأى 

يتطلب  ذلك  غير  موقف 
الدستور،  فى  تعدياًل 

وارد  غير  األمر  وهذا 
ا. حالًيّ

خناقات السياسيني تقود 
لبنان لـ»الضياع«

منى عبد الغنى

ميشال عون
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نائب رئيس اللجنة النقابية: الشركة 

مكبلة واجلمعية العمومية حتدد مصيرها

 وديونها تتجاوز المليار والـ300 مليون جنيه 
عمر أفندى »محلك سر«..

ينتظر موظفو شركة عمر أفندى موعد 
عقد الجمعية العمومية لمناقشة ميزانية 
21/20، السيما أنه سيتم خاللها مناقشة 
عدة أمور أهمها مبادلة الدين الذى تجاوز 
مليارًا و300 مليون جنيه لصالح الشركة 
شركة  مــن  بــأصــول  للتشييد  الــقــابــضــة 
شركة  بأن  علًما  المملوكة،  أفندى  عمر 

 25 نــحــو  تمتلك  أفــنــدى  عــمــر 
مخازن  بين  متنوعا  أصــاًل 

وأراض وفــروع، ومــن ثم 
استحواذ  المتوقع  فمن 
الشركة القابضة على 
عدد يتراوح ما بين 9 

و12 أصال.
ذلك،  على  وتعليًقا 
ــب،  ــدي قـــال جــمــال ال

اللجنة  رئــيــس  نــائــب 
لــشــركــة عمر  الــنــقــابــيــة 

موظفى  جميع  إن  أفــنــدى، 
انتظار  فــى  أفــنــدى  عمر  شركة 

ديون  لتسوية  العمومية  الجمعية  انعقاد 
هيئة  مع  االتــفــاق  إتمام  بجانب  الشركة 
الدين  لمبادلة  االجتماعية  التأمينات 
من  عدد  على  األخــرى  هى  باستحواذها 
األصول يتراوح بين 2 و3 أصول، ومن ثم 
فلن يتبقى من اصول عمر افندى سوى ما 
ثم فهذا متوقف  بين 9 و11 أصال، ومن 

على إتمام تقييم عادل لتلك األصول.
ــابــع الـــديـــب– تــصــريــحــاتــه- قــائــاًل:  ت

"عــمــال شــركــة عــمــر أفــنــدى أفــنــوا 
عمرهم فى هذه الشركة التى تعتبر 
مبيعات  فى  العريقة  الشركات  من 

والتى  المصرى  بالقطر  التجزئة 
غير  الخصخصة  بفعل  تحولت 

شركة  إلــى  جيدا  المدروسة 
ــون  ــدي ــال ــقــة مــكــبــلــة ب غــري

الشيخوخة  أصابتها 
فى مقتل، وذلك تحت 

رقـــابـــة ومــتــابــعــة 
غير  اإلدارات 

لمتخصصة  ا
فى مبيعات 

األمثل  التسويق  على  القادرة  او  التجزئة 
للمساحات واتمام التعاون والمشاركة مع 
القطاع الخاص.. اليوم ما مستقبل عمال 
تقدمنا منذ عام 2018  وكنا  أفندى  عمر 
مجزية،  بمكافأة  معاش  تخارج  بأطروحة 

والذى نسفه قانون التأمينات الجديد؟
أفندى"  "عمر  ســداد  إلى  الديب  أشــار 
نحو 80% من المديونية المستحقة 
لصالح بنوك األهلى المصرى 
المتحد،  ــى  واألهــل وعـــوده 
علًما بأن المديونية لتلك 
عن  عبارة  كانت  البنوك 
وتم  جنيه،  مليون   300
 205 إلـــى  تخفيضها 
مــاليــيــن، وتـــم االتــفــاق 
منها   %20 ســـداد  على 
 3 على  والباقى  مقدًما، 
ورغم  فــوائــد،  دون  سنوات 
مكبلة  الشركة  تــزال  ال  ذلــك 
بالديون لتصبح "محلك سر"، علًما 
قدرة  بعدم  بــدأت  أفندى  عمر  أزمــة  بأن 
المالية  بالتزاماتها  الوفاء  على  الشركة 
األمــر  الــدولــيــة،  التمويل  مؤسسة  ــدى  ل
للتعمير  الــقــابــضــة  الــشــركــة  دفـــع  ــذى  الـ
بمحاولة  المالية  وزارة  والتشييد بضمانة 
حل تلك األزمة من خالل سداد نحو 35 
أفندى  عمر  شركة  لتصبح  دوالر،  مليون 
لتسعى األخيرة  للتشييد،  للقابضة  مدينة 
عمر  طــرف  مستحقاتها  على  للحصول 
من عمر  أصــول  نقل  أفندى من خالل 

افندى لها.
وأنهى الديب– تصريحاته- قائاًل: 
"هناك روشتة إذا تم اتباعها سيتم 
عــلــى الـــفـــور تــحــقــيــق الــتــطــويــر 
التسويق  بينها  ــن  م لــلــشــركــة 
وإدخال  وتحديث  والمبيعات 
التكنولوجيا مع االصول 
خــاصــة فـــى الــنــشــاط 
بأن  علًما  العقارى، 
الشركة  مديونية 
لنحو  ارتــفــعــت 
مــلــيــار   1.2

جنيه". 

غليان بين عمال شركات قطاع األعمال بسبب الحد األدنى لألجور

المصرف المتحد يفتتح فرعه الـ67 والرقمى الخامس بجمصة

تعالت أصوات اآلالف من عمال شركات قطاع األعمال العام 
على خلفية قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى 

بشأن تقرير الحد األدنى لألجور للموظفين والعاملين 
االقتصادية،  العامة  والهيئات  الدولة  أجهزة  لدى 
يتم  ال  بــاألجــور  المتعلقة  الــقــرارات  أن  مؤكدين 
شركاته  بكافة  األعمال  قطاع  بشركات  تطبيقها 

وهيئاته دون معرفة السبب وراء ذلك.
قرار  من  األولــى  المادة  أن  بالذكر  جدير   
الحد  يكون  أن  الــوزراء قد نصت على  رئيس 
األدنى إلجمالى األجر الشهرى الذى يستحق 
 ،2021 يوليو  أول  من  بدًءا  للموظف/العامل، 

للدرجة الممتازة أو ما يعادلها 8400 جنيه، 
و6000 جنيه للدرجة العالية أو ما يعادلها، 
ما  أو  عــام  مــديــر  لــدرجــة  جنيه  و4800 
أو  األولــى  للدرجة  جنيه  و4200  يعادلها، 

الوظيفية  للدرجة  جنيه  و3600  يعادلها،  ما 
للدرجة  جنيها  و3120  يعادلها،  ما  أو  الثانية 

الثالثة أو ما يعادلها، و2880 جنيها للدرجة الرابعة 
ما  أو  الخامسة  للدرجة  و2640  يعادلها،  مــا  أو 

يعادلها، و2400 جنيه للدرجة السادسة أو ما يعادلها.
 وتعليًقا على ذلك قال حاتم فاوى، أحد العاملين 

بإحدى الشركات التابعه لقطاع األعمال العام، إن قرار رفع 
الحد األدنى لألجور غير مطبق على قطاع األعمال سواء 
بالشركات القابضة والشركات التابعة وهيئاتها الخدمية 
نص  مــن  واضـــح  وهـــذا  لــلــوزارة،  التابعة  ومؤسساتها 
القرار، الفًتا إلى أن العاملين بأجهزة الدولة والهيئات 

االقتصادية لم يتطرق القرار لهم بتاًتا.
"عند  قائاًل:  لـ"النهار"-  حديثه  فــاوى–  وتابع 
بل  الشهرى  الــدخــل  يعنيه  ال  الــدخــل  احتساب 
األجر  الدولة  وأجهزة  السنوى  الدخل  إجمالى 
األساسى لها شرائح متدنية عن معظم كوادر 
قطاع األعمال وال يعتمدون على قيمة المتغير 
غير  األصــل  فى  ألنهم  إثابة  أو  حافز  من 

فقط مــنــتــجــيــن  سنوية  بمكافات  خدمية  قطاعات 

)وال أعطى مبررا لهذا(، أما قطاع األعمال فيحسب 
المرتب الشهرى بعالواته قبل  قيمة دخلك فى شريط 
ومدد  العمل  وكسب  والصحة  والتأمينات  الضرائب  خصم 
إلى  باإلضافة  للحوافز،  اإلجــراء  ونفس  إلخ  ونقابات..  سابقة 
إلى  باإلضافة  عينا  أو  نقدا  الشهرية  الوجبة  ذات  الشركات 
األرباح السنوية والمكافأة والمنح الموسمية باإلضافة إلى قيمة 
أن  فيجد  للشركة،  بها  والمنوط  المستحقة  للعامل  التأمينات 
بمراحل،  لألجور  األدنى  الحد  يزيد عن  السنوى  الدخل  معدل 
على  للدولة  كالتزامات  الــداخــل.  ثلث  خصم  يهمه  ال  ثم  ومــن 

العامل ويتم خصمها قبل صرف حتى المرتب.
األعمال  بقطاع  العاملين  أحــد  السيد،  حسين  قــال  بينما 
قطاع  يستثن عمال  لم  السيسى  الفتاح  عبد  الرئيس  إن  العام، 
االعمال العام وحدد فئتين الستحقاق العالوة "مخاطبين او غير 

مخاطبين بقانون الخدمة المدنية".
وتابع السيد: "ونحن نعتبر من غير المخاطبين بقانون الخدمة 

المدنية ونستحق عالوة 13 % بالكامل على اساسى األجر".

فى حين قال محمد عبد الناصر عمارة، أحد العاملين بشركات 
قطاع األعمال العام، إن الزيادة المقررة من الرئيس عبد الفتاح 
وكالعادة  العام  األعمال  ومنهم قطاع  بالدولة  للعاملين  السيسى 
سيقوم وزير قطاع األعمال العام ورؤساء الشركات القابضة بعدم 
تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية كما حدث العام الماضى وكأن 
فيه تعنًدا تجاه العاملين بهذا القطاع الكبير، متسائاًل: "هل لهم 
الرئيس؟، وهل هم  العاملين وأسرهم تجاه  مصلحة فى غضب 

من دعاة الوقيعة والفتنة بين الشعب والرئيس؟.
وأوضح أن وزير قطاع األعمال العام يقوم باإلدالء بمعلومات 
مغلوطة إلى حد كبير حتى أصبحت أقل مرتبات فى الدولة بكافة 
بشركات  للعاملين  الحالية  المرتبات  وهل  الوظيفية،  الدرجات 
أو  مأكل  من  سواء  الموجودة  لألسعار  مالئمة  األعمال  قطاع 
مسكن أو ملبس أو كهرباء وأطباء وأدوية ومواد بترولية؟، هل 
يعقل أن يكون مهندس على الدرجة الوظيفيه الثالثة وفى موقع 
بها  إنتاجى وكافة مستحقاته ال تتخطى 1480ج؟، فماذا يفعل 

وهى ال تكفى الموظف لتغطية كافة نفقات حياته األسرية؟.

افتتاحه  عــن  المتحد  الــمــصــرف  أعــلــن 
سلسلة  مــن  الرقمى  والخامس   67 الــفــرع 
جمصة  فــى  الصناعية  بالمنطقة  فــروعــه 

بمحافظة الدقهلية.
وقـــال أشـــرف الــقــاضــى، رئــيــس مجلس 
الجديد  الفرع  إن  المتحد،  المصرف  إدارة 
البنكية  الخدمات  من  حزمة  يقدم  بجمصة 
التعامل  على  العمالء  تحفز  التى  والرقمية 
يضاعف  مــا  المصرفى؛  الجهاز  مــع  بقوة 
المصرفية  بالخدمات  التمتع  فــرص  مــن 

المتخصصة لألفراد أو الشركات.
وأضاف أن الحلول التمويلية المتخصصة 
لــزيــادة حجم  الــخــدمــات،  رأس  على  تــأتــى 
المشروعات  بقطاع  خاصة  االستثمارات 
بأنواعها وأحجامها المختلفة من مشروعات 
صناعية كبرى، بجانب المتوسطة والصغيرة 
سواء بحلول وفًقا ألحكام الشريعة أو حلول 

مصرفية تقليدية.
منظومة  يتيح  مصرفه  أن  ــى  إل ــار  وأشـ

مدار  على  تعمل  التى  الخط"  على  "بنكك 
الساعة، سبعة أيام فى األسبوع، بأعلى كفاءة 
وتقنية عالمية وتقدم منتجات مثل اإلنترنت 
البنكى لألفراد والشركات والموبايل البنكى 
والمحفظة الرقمية، كذلك خدمات ماكينات 
الصراف اآللى التفاعلية والتى تقدم حلواًل 

االستعالم  إمكانية  منها  ومتطورة  متعددة 
عن الجدارة االئتمانية اللحظية، واستبدال 
فضال  الــمــعــلــن،  ــســوق  ال بسعر  الــعــمــالت 
الحكومية  االلتزامات  ســداد  خدمات  عن 
اللحظية للمستثمرين من ضرائب وجمارك.
ــاد  ــتـــصـ االقـ أن  الـــقـــاضـــى  وأوضــــــــح 

والتنمية  لالنطالق  بالفرص  غنى  المصرى 
استراتيجية  أن  إلـــى  ــا  الفــًت الــمــســتــدامــة، 
االقتصادية  ــراءات  واإلجـ المصرية  الدولة 
برامج  مدار  اتخذتها على  التى  والتحفيزية 
إقامة  من  والتنموى  االقتصادى  اإلصــالح 
مجتمعات عمرانية جديدة ومناطق صناعية 
االستثمارات  وتشجيع  قومية  طرق  وشبكة 
المحلية واألجنبية، تهدف إلى تدعيم قواعد 
المنتج  جــودة  وتحسين  المحلية  الصناعة 
ــاج؛ األمــر  ــت ــادة اإلن ــ وخــلــق فــرص عمل وزي
المنتجات  تنافسية  زيــادة  فى  يساهم  الذى 
وبالتالى  الــخــارجــيــة  ــاألســواق  ب المصرية 

تعظيم حجم الصادرات المصرية.
جمصة  فــرع  افتتاح  مراسم  حضر  وقــد 
مدينة  مستثمرى  جمعية  رئــيــس  الــجــديــد 
من  وعــدد  الجمعية،  رئيس  ونائب  جمصة 
المستثمرين ورئيس الهيئة العامة لالستثمار 
باإلضافة  المدينة،  جهاز  ورئيس  بجمصة 

إلى قيادات المصرف المتحد.

اتفاقية  عــن  ريبل  العالمية  المدفوعات  شبكة  أعلنت 
إنترناشونال  لولو  وشركة  المصرى  األهلى  البنك  مع  شراكة 
فايننشال"، إلتاحة تحويالت  "لولو  التابعة لمجموعة  للصرافة 

فى  المقيمين  الــمــصــريــيــن 
وقالت  مصر.  إلــى  اإلمـــارات 
تستخدم  الــتــى  ريــبــل-  شبكة 
"سلسلة   blockchain تقنية 
بيان عبر موقعها  الكتل"- فى 
الــشــراكــة  إن  اإللـــكـــتـــرونـــى، 
المصرى  األهــلــى  البنك  مــع 
تحسين  عــلــى  ستساعدها 
الــكــفــاءة الــعــامــة مــن خالل 
إقامة  مــن  البنك  تمكين 
ــدة عبر  تــحــالــفــات جــدي
بتكلفة  أوســـع  أســــواق 
ــت  ــ مـــنـــخـــفـــضـــة ووقـ

أسرع.
وأضافت أن شراكتها الجديدة مع لولو للصرافة 
بين مصر  التحويالت  تسريع  زيادة  فى  ستسهم 

واإلمارات.
ــرت ريــبــل أنـــه مــن خـــالل هــذه  ــ وذك
الــشــراكــة يــتــطــلــع الــبــنــك األهــلــى 
ــو لــلــصــرافــة  ــولـ الــمــصــرى ولـ
بتجربة  االرتـــقـــاء  إلـــى 
عبر  التحويالت 

الحدود إلى مصر لتصبح أرخص وأسرع وأكثر موثوقية. 
وبحسب البيان، قال هشام الصفتى، رئيس قطاع الخزانة 
والعالقات المالية الدولية فى البنك األهلى المصرى: "نظًرا 
تلعبه  الـــذى  الــمــهــم  ــدور  ــل ل
الــتــحــويــالت فــى االقــتــصــاد 
ــرى، يــســعــى الــبــنــك  ــمـــصـ الـ
باستمرار  المصرى  األهــلــى 
البنية  وتــعــزيــز  تــطــويــر  إلـــى 
النوع  بهذا  المتعلقة  التحتية 

من األعمال".
وذكر أديب أحمد، العضو 
"لولو  لمجموعة  المنتدب 
الشراكة  أن  فــايــنــنــشــال"، 
وريبل  األهلى  البنك  مع 

المجموعة  التزام  تؤكد 
البيئى  النظام  بتعزيز 

فى  لــلــمــدفــوعــات 
إفريقيا من خالل  الشرق األوسط وشمال  منطقة 

التعاون الهادف واالعتماد المناسب للتكنولوجيا.
الكاملة  اإلمــكــانــات  إطـــالق  أن  ــاف  وأضـ

للتحويالت بين اإلمارات ومصر، سيساعد 
فى تقديم حل دفع موثوق به وسلس 

والشركات  المصرى  للمجتمع 
فـــى اإلمـــــــارات الــعــربــيــة 

المتحدة.

فى  المواطنين  بين  ســادت  الغضب  مــن  حالة 
حديد  شــركــات  قــيــام  خلفية  على  المصرى  الــشــارع 
المنتجة  أبلغت الشركات  إذ  البيع،  التسليح برفع أسعار 
الوكالء باألسعار الجديدة التى تم تطبيقها منذ أول شهر 
مايو الجارى، مما أدى لرفع أسعار الحديد تدريجًيا بالسوق 
المحلية بنحو ألف جنيه للطن حتى اآلن، حيث سّجل سعر 
حديد المصريين 14500 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 
14600 جنيه للطن، وهو األعلى سعرا بين كافة أنواع الحديد، 
بشاى  للطن، وسجل سعر حديد  وحديد عطية 14300 جنيه 
والمعادى 14300 جنيه  للطن، وسرحان  للصلب 14500 جنيه 
للطن، وسجل المراكبى نفس السعر 14300 جنيه للطن، فيما 
سجل حديد العتال 14450 جنيها للطن بزيادة 400 جنيه لقيمة 
الطن، وسجل سعر حديد العشيرى ومصر ستيل والكومى سعر 

14300 جنيه للطن.
بطلب  رمــزى  إيهاب  البرلمانى  النائب  تقدم  الفور  وعلى 
الحديد بدون أى مبرر،  الكبير فى أسعار  إحاطة حول االرتفاع 
مطالًبا بسرعة التدخل من الحكومة لمواجهة هذا االرتفاع غير 
احتكار بعض  لمجابهة  بدائل  إيجاد  كما طالب بسرعة  المبرر، 

الشركات للحديد.
وسرعان ما تزايدت التساؤالت حول األسباب التى دفعت 
الثالثة  للمرة  الحديد  أسعار  لرفع  والصلب  الحديد  شركات 
باتخاذ شركات  علم  على  الحكومة  وهل  أقل من شهر؟،  فى 
ستؤثر  التى  الخطيرة  القرارات  هذه  مثل  والصلب  الحديد 
سلبًيا على صناعة التشييد والبناء وسرعان ما ستتسبب فى 

الوحدات  ألسعار  مبرر  وغير  جنونى  ارتفاع 
السكنية؟

قال  ذلـــك،  على  وتعليًقا 
محمد حنفى، مدير عام 

ــة الــصــنــاعــات  غــرف
المعدنية باتحاد 

الصناعات، 
ن  إ

أسباب  عدة  نتيجة  جاء  المحلية  بالسوق  الحديد  أسعار  ارتفاع 
أهمها ارتفاع أسعار خام الحديد بالبورصات العالمية جراء نتيجة 
زيادة الطلب بشكل كبير من قبل بعض الدول الكبرى مثل الصين، 
حيث ارتفع سعر طن الخردة إلى 510 دوالرات فى مايو مقابل 
سعر يتراوح بين 400 دوالر و410 دوالرات فى إبريل، كما ارتفع 
سعر طن البليت إلى 750 دوالرًا مقابل 600 دوالر خالل إبريل 
الماضى، هذا باإلضافة إلى القرار الذى أصدرته وزارة الصناعة 
الواردات  اإلغراق على  لمكافحة  نهائية  بفرض رسوم  والتجارة، 
من صنف عيدان مدرفلة ومجدولة لتقوية الخرسانة ذات المنشأ 
الصناعة  لحماية  وتونس  وتركيا  الصين  دول  من  المصدرة  أو 

الوطنية من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.
وأعرب حنفى عن تخوفه من تكرار سيناريو عام 2008، إذ 

الـــحـــديـــد مــن ارتــفــعــت أســعــار 

مرة  جنيه  آالف   10 إلى  الواحد  للطن  جنيه   2500
واحدة، وهذا ما يتكرر مجدًدا إذ ارتفعت أسعار الحديد 

مرات  ثالث  الجارى  مايو  شهر  خالل  المحلية  بالسوق 
حتى اآلن بواقع ألف جنيه لسعر الطن، متوقًعا استمرار 

خلفية  على  الرابعة  للمرة  التسليح  حديد  أسعار  ارتفاع 
استمرار ارتفاعات أسعار الخامات عالمًيا بدعم زيادة معدل 

الطلب على الخام، بالتزامن مع انخفاض حجم إنتاج مصانع 
المصاحبة  االحترازية  اإلجــراءات  بسبب  العالم  فى  الحديد 

لفيروس كورونا.
فى حين أرجع أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة 
القاهرة التجارية، ارتفاع أسعار حديد التسليح محلًيا لنحو ثالث 
مرات على التوالى خالل شهر مايو الجارى الرتفاع أسعار خامات 
الحديد بالبورصات العالمية والتى ارتفعت بشكل مفاجئ خالل 

الشهر الجارى جراء زيادة الطلب على الخام.
 740 يبلغ  بالخارج  الحديد  الطن  سعر  أن  الزينى  وأوضــح 
دوالرا يضاف اليه 14% ضريبة مبيعات و300 جنيه رسوم تخليص 
للمنتج  إغــراق  حماية  رسوم  عن  فضاًل  وتفريغ  وشحن  جمركى 
المحلى، الفًتا إلى أن معدل استيراد مصر من خام البليت يبلغ 
نحو 3.5 مليون طن، بينما يتراوح معدل انتاج مصر من الحديد 
نحو 7.9 مليون طن، ومن البليت المادة الخام لتصنيع الحديد 

نحو 4.5 مليون طن.
الغاز  أسعار  مراجعة  بضرورة  الحكومة  الزينى  وطالب 
الحديد  كمصانع  للطاقة  االستهالك  كثيفة  للمصانع  المورد 
واأللومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين لتصل لنحو 
3 دوالرات للمليون وحدة حرارية بدال من 4.5 
القطاع  تحفيز  بهدف  وذلــك  دوالر؛ 
األعــبــاء  وتخفيف  الصناعى 

فى  عاتقه  على  الملقاة 
ــات  ــيـ ــداعـ ــتـ ــل الـ ــ ظـ

الــنــاتــجــة جـــراء 
جـــــائـــــحـــــة 

كورونا .

البنك األهلى يتفق مع
 »لولو للصرافة« وشبكة »ريبل« على 
إتاحة التحويالت من اإلمارات إلى مصر

ارتفاع جنونى فى أسعار حديد التسليح
سيناريو 2008 يتكرر

محمد حنفى

جمال الديب

هشام توفيق
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موسيمانى يطلب اإلطاحة بـ»بواليا«.. ويرفض عودة »أليو بادجى«
»كهربا« يوافق على اخلروج معارًا للخليج.. وجلنة التخطيط 

تتمسك بالتعاقد مع العب الرجاء املغربى

»فرجانى ساسى« يطالب مبستحقاته املتأخرة.. و»بنشرقى« يخطط للرحيل نهائًيا
كارتيرون يطيح بـ»عبد العزيز واملثلوثى«.. 

وتأجيل حسم موقف املغربى »أحداد«

محمود  بــرئــاســة  األهــلــى  ــادى  ــن ال إدارة  تسعى 
الخطيب إلى عمل ثورة شاملة داخل صفوف الفريق 
األول لكرة القدم فى الموسم المقبل، خاصة على 
مستوى خط الهجوم فى ظل تراجع مستوى عدد من 
موسيمانى  بيتسو  الفنى  المدير  وشكوى  الالعبين 
شريف  محمد  باستثناء  المهاجمين  أداء  سوء  من 
الذى تألق فى الفترة الماضية وأصبح يتم االعتماد 
عليه فى مركز رأس الحربة رغم أنه ليس مركزه 
فيه  يقدم  لم  الــذى  الوقت  فى  األســاســى 
عبد  ومحمود  الشحات  حسين  الثنائى 
المنعم "كهربا" المستوى المقنع منهما 

منذ انطالقة الموسم الجارى.
وتدرس لجنة التخطيط بالنادى 
والتر  الكونغولى  إعـــارة  األهــلــى 
بواليا إلى ناديه السابق الجونة 
بعدما فشل الالعب فى إثبات 
نفسه خالل الفترة الماضية 
موسيمانى  يقنع  ولــم 
معه  التعاقد  منذ 
يناير  شهر  خــالل 
الـــمـــاضـــى، حــيــث 
ــل الــــمــــدرب  ــضـ ــفـ يـ
مــن محمد شريف  كــل  إشـــراك 
من  بــداًل  ومـــروان محسن  وصــالح محسن 
والتر  باستعادة  الجونة  نادى  ورحب  بواليا. 
بواليا لمدة موسم واحد على سبيل اإلعارة 
إلى  برحيله  كثيًرا  تأثر  الفريق  أن  خاصة 
األهلى كما أن الالعب الكونغولى يشعر حتى 
زمالئه  مع  والتأقلم  التجانس  بعدم  اآلن 
فى القلعة الحمراء، األمر الذى دفعه إلى 
التفكير فى مغادرة النادى األحمر سريًعا.

توفيق  أمــيــر  يبحث  آخــر  جــانــب  على 
مدير التسويق والتعاقدات بالنادى األهلى 
أليو  السنغالى  لبيع  ــى  أوروبـ عــرض  عــن 
أنقرة  لصفوف  إعارته  نهاية  بعد  بادجى 
مكان  وجــود  عــدم  ظل  فى  التركى  جوجو 
له داخل قائمة الفريق فى الموسم الجديد 
عودته  عــدم  فى  موسيمانى  بيتسو  ورغبة 
المطلوب  بالشكل  يظهر  لم  الالعب  أن  كما 
بتسجيل هدفين  واكتفى  اإلعــارة  فترة  خالل 
نادى  رفــض  فيما  الموسم.  مــدار  على  فقط 
بادجى من  بند شراء عقد  تفعيل  أنقرة جوجو 
األهلى والذى كان ينص على تسديد مبلغ مليون 
نهائًيا  السنغالى  الالعب  مع  التعاقد  مقابل  يورو 
التعاقد  التركى أكد عدم قدرته على  النادى  لكن 
تركيا  فى  الثانية  الدرجة  إلــى  هبوطه  بعد  معه 
األمر الذى وضع مسئولى القلعة الحمراء فى أزمة 
من  التخلص  ينتظرون  كانوا  أنهم  خاصة  شديدة 

بادجى نهائًيا فى ظل عدم الحاجة إليه.
يفكر  "كــهــربــا"  المنعم  عبد  محمود  ــدأ  ب فيما 
األهلى  النادى  اإلعــارة عن  الرحيل على سبيل  فى 
فى  المباريات  من  استبعاده  استمرار  مع  خاصة 
على  موسيمانى  بيتسو  وإصـــرار  الماضية  الفترة 
فقط  ــات  األوقـ بعض  فــى  بديل  بــه كالعب  الــدفــع 
وكان الالعب قد ظهرت عليه مالمح الغضب عقب 

إفريقى  الجنوب  داونز  أمام صن  الذهاب  مواجهة 
طلب  وبعدها  إفريقيا  أبطال  دورى  نهائى  ربع  فى 
االجتماع مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة من أجل 
الالعب  طمأن  األخير  لكن  النهائى  موقفه  معرفة 
وأبلغه بضرورة التركيز فى المباريات وااللتزام فى 

التدريبات وعدم الخروج عن النص.
فيما يشعر كهربا بأن موسيمانى لم ينس األزمة 
التى حدثت بينهما قبل شهرين والتى ُعوقب فيها 
الالعب باإليقاف لمدة شهر مع تغريمه 200 ألف 
المباريات  فى  كثيًرا  عليه  يعتمد  لم  ولذلك  جنيه 
الالعبين  جميع  أمــام  له  باالعتذار  قــام  أنــه  رغــم 
عن  للرحيل  حقائبه  يــحــزم  الــالعــب  ــإن  ف لــذلــك 
مرحًبا  المقبل  الصيفى  الميركاتو  خالل  الفريق 
بالخروج على سبيل اإلعارة ألى ناٍد خليجى رافًضا 
الرحيل نهائًيا حيث سيكتفى بالخروج لمدة موسم 
حال استمرار الوضع كما هو عليه وعدم مشاركته 

فى المباريات.
فى الوقت نفسه فإن إدارة الكرة باألهلى تعتزم 
التفاوض مع بعض الالعبين المميزين وحصل أمير 
فؤاد  كريم  موافقة  على  التعاقدات  مدير  توفيق 
العب النجوم المعار لنادى إنبى كما تم ترشيح أكثر 
الجنوبية  وأمريكا  ــا  أوروب فى  محترف  مهاجم  من 
بــاإلضــافــة إلـــى الــمــغــربــى ســفــيــان رحــيــمــى العــب 
الرجاء المغربى والذى يحظى بدعم كبير من لجنة 
التخطيط والتى تريد التعاقد معه خاصة أن فرص 
كبيرة  األهلى  النادى  داخــل  العربى  الالعب  نجاح 
صفوف  فى  باللعب  رحــب  الالعب  أن  كما  للغاية 

القلعة الحمراء بشكل قوى.
النادى  إدارة  مجلس  رصــد  مختلف  سياق  فــى 
والجهاز  لالعبين  ضخمة  مالية  مكافآت  األهلى 
الفنى من أجل تحقيق حلم العاشرة والتتويج بدورى 
محمود  يسعى  التى  البطولة  وهى  إفريقيا  أبطال 
الخطيب وأعضاء المجلس للفوز بها قبل انتخابات 
النادى القادمة خاصة أنها ستكون مؤشرا كبيرا على 
نجاح قائمة "بيبو" كاملة وهو األمر الذى يطمح إليه 

الجميع داخل القلعة الحمراء فى الوقت الحالى.

وسط  العب  ساسى  فرجانى  التونسى  فجر 
فريق الزمالك أزمة كبيرة داخل القلعة البيضاء 
بــعــدمــا طــلــب بــشــكــل رســمــى الــحــصــول على 
بنحو  تقدر  والتى  المتأخرة  المالية  مستحقاته 
المكلفة  اللجنة  عجزت  بعدما  يــورو  ألف   700
بــــإدارة الــنــادى عــن تــســديــدهــا خـــالل الفترة 
ضمان  يريد  الالعب  أن  على  عالوة  الماضية، 
رسمية  بصفة  عقده  انتهاء  قبل  كاملة  حقوقه 
يوم 30 يونيو المقبل. وأرسل الالعب التونسى 
الرسمى  اإللكترونى  البريد  خطابًا رسمًيا على 
للنادى يطالب فيه بتحديد موعد نهائى الستالم 
فى  التصعيد  خطوة  مؤجاًل  المالية  مستحقاته 

الوقت الراهن.
وحاولت إدارة الزمالك التواصل مع فرجانى 
ساسى خالل األيام الماضية من أجل التفاوض 
معه على تسديد المبلغ على دفعات، باإلضافة 
إلى فتح ملف التجديد معه لكن مهند عون، وكيل 
اآلن  إلى مصر حتى  الحضور  يرفض  الالعب، 
المتأخرة  المستحقات  أزمة  حل  عدم  ظل  فى 
إماراتية وسعودية  إلى وجود عروض  باإلضافة 
ُمغرية للغاية، كما أن فرجانى لديه قناعة تامة 
طلباته  توفير  تستطيع  لن  الزمالك  إدارة  بأن 
السابق  المجلس  رحــل  بعدما  خاصة  المالية 
برئاسة مرتضى منصور والذى كان وراء التعاقد 
معه وبدأ الالعب يشعر بأن هناك وعودا فقط 
من جانب اللجنة المؤقتة لن يتم تنفيذها على 
أرض الواقع، األمر الذى جعله يطالب وكيله بفتح 
الراغبة  الخليجية  األندية  مع  المفاوضات  باب 
فى التعاقد معه رسمًيا عقب ختام مشواره مع 

النادى األبيض.
ــدرب قـــام الــمــغــربــى أشــرف  ــ وعــلــى نــفــس ال
إدارة  بمطالبة  الزمالك  فريق  جناح  بنشرقى 
النادى بالحصول على كافة مستحقاته المتأخرة 
وتحديد موعد نهائى الستالمها قبل اللجوء إلى 
تقديم شكوى رسمية إلى االتحاد المصرى لكرة 
من  العقد  وفسخ  األمــر  تصعيد  ثم  ومن  القدم 
طرف واحد خصوًصا أنه لم يحصل على راتبه 
فيه  كشفت  ــذى  ال الوقت  فى  أشهر  عــدة  منذ 
للرحيل  ُيخطط  أنه  الالعب  مصادر مقربة من 
عدم  ظل  فى  الجارى  الموسم  ختام  مع  نهائًيا 
شعوره بالراحة مع النادى عقب األزمة اإلدارية 

التى أحاطت بالقلعة البيضاء مؤخًرا.
عــلــى جــانــب آخـــر قـــرر الــفــرنــســى باتريس 
كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك االستغناء 
بصفة نهائية عن محمود عبد العزيز العب خط 
الفريق والذى فشل فى استعادة مستواه  وسط 
المعهود منذ عودته من اإلصابة التى لحقت به 
فى الموسم الماضى بقطع فى الرباط الصليبى. 
كان الالعب قد حصل على وعد من كارتيرون 
بالحصول على فرصة المشاركة فى المباريات 
لكن المدرب الفرنسى وجد أن الالعب لم تكتمل 
الصعب  من  وبالتالى  والفنية  البدنية  جاهزيته 
المحلى  الــفــريــق  مــشــوار  فــى  عليه  االعــتــمــاد 

فى  لالستمرار  خالله  من  يسعى  والــذى 
المصرى  الدورى  مسابقة  جدول  صدارة 
الــنــادى  مسئولو  يخطط  كــمــا  الــمــمــتــاز 
حمزة  التونسى  عــن  لالستغناء  األبــيــض 
ــذى ظــهــر بــشــكــل مــتــواضــع  ــ الــمــثــلــوثــى ال
المحترف  أما  الجارى  الموسم  فى  للغاية 
يــتــم حسم  فــلــم  ــداد  أحــ الــمــغــربــى حميد 
هناك  لكن  نهائية  بصفة  اآلن  حتى  موقفه 
بعض األصوات داخل الجهاز الفنى ُتطالب 
برحيله هو اآلخر والتعاقد مع مهاجم قوى 

خالل الميركاتو الصيفى المقبل.
العارم  الغضب  من  حالة  تسود  فيما 
قرار  بعد  األبيض  الــنــادى  جماهير  بين 
الشباب  ــر  وزي صبحى  أشــرف  الدكتور 
جديدة  مؤقتة  لجنة  تعيين  والــريــاضــة 

الــزمــالــك وســط مطالبات  نـــادى  لــقــيــادة 
للقلعة  انتخابات جديدة  عديدة بسرعة إجراء 
البيضاء كما أن النادى يمر بأزمة مالية خانقة 
الرياضية  الفرق  احتياجات  توفير  عن  وعجز 
فرق  بعض العبى  من  تهديدات  وسط  مؤخًرا 
بالرحيل  طائرة«  سلة  »يــد  بالنادى  الصاالت 
فى الفترة المقبلة بسبب تأخر حصولهم على 
يقم  لــم  الزمالك  أن  كما  الشهرية،  رواتبهم 
بتجديد عقود عدد كبير من العبى فريق كرة 
اليد الذين توجوا مؤخًرا بلقب بطولة الدورى 
على حساب األهلى. كانت اللجنة التى يقودها 
المستشار عماد عبدالعزيز قد أصدرت قرارًا 
القدم  لكرة  الــزمــالــك  نــادى  شركة  بتأسيس 
الجديد  النادى  فرع  أعمال  إلسناد  باإلضافة 
بأكتوبر وإنشاء استاد النادى إلى وزارة اإلنتاج 
الحربى فى محاولة من جانبهم لتهدئة جماهير 
من  الشديد  عبرت عن غضبها  التى  الزمالك 

سوء إدارة اللجنة المؤقتة للنادى.

رفــض محمد الــطــويــلــة، رئــيــس نــادى 
ــادى  ــن ال إدارة  مـــحـــاوالت  كــل  ــجــوم،  ــن ال
اإلســمــاعــيــلــى مـــن أجـــل الــتــصــالــح فى 
القضية المثارة حالًيا بين الناديين بشأن 
مستحقات صفقة إبراهيم حسن، خاصة 
بعد قرار لجنة االستئناف باالتحاد الكرة 
الثالث  بخصم  التظلم  رفــض  المصرى 
االلتزام  الدراويش بسبب عدم  نقاط من 
بسداد قيمة الغرامة المالية المقدرة بنحو 

24 مليون جنيه لصالح النجوم.
طــوال  اإلسماعيلى  مسئولو  وحـــاول 

الــفــتــرة الــمــاضــيــة عــقــد اجــتــمــاعــات مع 
تماًما  رفض  لكنه  األزمــة  إلنهاء  الطويلة 
وطالب بالحصول على حقوق ناديه معتبًرا 
أن القضية محسومة لصالح ناديه ويجب 
من  ســنــوات  بعد  حقوقه  على  الحصول 
المماطلة من جانب إدارة إبراهيم عثمان 
حسن  إبــراهــيــم  عقد  ببيع  قــامــت  الــتــى 
تسدد  ولــم  سنوات   3 قبل  الزمالك  إلــى 
وبات  الفترة.  تلك  طــوال  النجوم  حقوق 
تسجيل  من  بالمنع  مــهــدًدا  اإلسماعيلى 
الصيفية  الــفــتــرة  خـــالل  ــدد  جـ العــبــيــن 

غرامة  كانت  األولية  العقوبة  ألن  المقبلة 
وقد  نقاط  خصم  إلــى  تحولت  ثم  مالية 
تصل إلى منع من تسجيل العبين ومن ثم 

هبوط للدرجة الثانية.
ــإن هــنــاك مطالب  فــى الــوقــت ذاتـــه ف
فى  باإلسراع  اإلسماعيلى  النادى  داخــل 
أو العبين  ببيع العــب  ــة ســواء  األزم حل 
وأقرب  المالية  الغرامة  تسديد  أجل  من 
النادى  إلــى  للرحيل  المرشحة  األســمــاء 
ــك عبد  ــذل ــى بــاهــر الــمــحــمــدى وك األهــل
الرحمن مجدى جناح الفريق الذى يمتلك 

عرًضا من أحد األندية اإلماراتية وعرًضا 
إدارة  لكن  الهولندى  ــدورى  ــ ال فــى  آخــر 
الدراويش ال تزال حائرة فى حسم الملف 

نهائًيا.
ــالل الــمــديــر الــفــنــى  ــاب جــ ــهـ ــان إيـ ــ ك
كل  باإلبقاء على  لإلسماعيلى قد تمسك 
الالعبين لكنه أبدى عدم ممانعته فى بيع 
أى العب نظير حل أزمات النادى وكذلك 
قدرته على اكتشاف العبين جدد سواء من 
الثانية  الدرجة  دورى  أو  الناشئين  قطاع 

كما كان يفعل مع نادى مصر المقاصة.

ــب، الــمــديــر الفنى  قـــرر شــوقــى غــري
لمنتخب مصر األوليمبى، اإلعالن 
عــن قــائــمــة الــالعــبــيــن التى 
فى  مغلًقا  معسكًرا  ستدخل 
استعداًدا  القادم  يونيو  أول 
ــى أولــمــبــيــاد  لــلــمــشــاركــة ف
ــث يــعــكــف  ــيـ طـــوكـــيـــو، حـ
متابعة  على  الفنى  الجهاز 
المرشحين  الالعبين  جميع 
يعتبر  الذى  للمعسكر  لالنضمام 
النهائية  القائمة  إعــالن  قبل  األخير 
الدولى  لالتحاد  إرسالها  سيتم  التى 
لكرة القدم "فيفا". كان غريب قد قام 
باستدعاء مصطفى محمد المحترف 
ــراى الــتــركــى وعمر  فــى جــاالطــا سـ
بولى  سانت  فى  المحترف  مرموش 

األلمانى لالنضمام للمعسكر القادم.
كبيرة  بنسبة  غــريــب  اســتــقــر  فيما 
مع  سيتواجد  الــذى  الكبير  الثالثى  على 
وهم  األولمبياد  فى  األوليمبى  المنتخب 
صفوف  فــى  الــمــحــتــرف  صـــالح  محمد 
ليفربول اإلنجليزى وأحمد حجازى مدافع 
الشناوى  ومحمد  السعودى  جــدة  اتحاد 
يزال  وال  األهلى.  النادى  مرمى  حــارس 
مسئولو منتخب مصر األوليمبى ينتظرون 
الحصول على موافقة نادى ليفربول على 

لم  حيث  األولمبياد  فى  صــالح  مشاركة 
يعط األلمانى يورجن كلوب المدير الفنى 
مشاركة  على  النهائية  موافقته  للريدز 
الالعب حتى اآلن لكن هناك إصرار من 
أولمبياد  فــى  اللعب  على  صــالح  جانب 
حجازى  أحــمــد  رحــب  حين  فــى  طوكيو 
بقرار شوقى غريب بالمشاركة مع زمالئه 
مسيرته  فى  الثانية  للمرة  األولمبياد  فى 
رفضت  فيما   ،2012 لندن  أولمبياد  بعد 
موقف  على  التعليق  األهلى  النادى  إدارة 
محمد الشناوى، خاصة أن الفريق ينتظره 
إفريقيا  أبطال  دورى  فى  قوية  مباريات 
فإن  ولــذلــك  المصرى  الـــدورى  وبطولة 
للفريق  الفنى  المدير  موسيمانى  بيتسو 

األحمر سيكون هو صاحب القرار.
فى  مبارياته  األولمبى  منتخبنا  ويبدأ 

منتخب  نظيره  بمواجهة  طوكيو  أولمبياد 
منتخب  يواجه  ثم  يوليو   22 يوم  إسبانيا 
األرجنتين يوم 25 من نفس الشهر ويختتم 
يوم 28  أستراليا  بلقاء منتخب  مواجهاته 
األولمبى  منتخبنا  مباريات  وتقام  يوليو 
ملعب  هما  ملعبين  على  األولمبياد  فــى 
يستضيف  والــذى سوف  دومــى"  "سابورو 
واألرجنتين  إسبانيا  مع  مواجهتين  أول 
الثالثة  المباراة  "مياجى"  ملعب  ويحتضن 

واألخيرة أمام المنتخب األسترالى.
على جانب آخر، يعكف أحمد مجاهد 
بــإدارة  المكلفة  الثالثية  اللجنة  رئيس 
االتحاد المصرى لكرة القدم على إعداد 
ــودة الــجــمــاهــيــر إلــى  ــع ــشــروع خـــاص ل م
المدرجات فى الموسم المقبل، حيث يتم 
الحالى  الوقت  فى  اجتماعات  عدة  عقد 

من أجل تجهيز كافة األوراق والمستندات 
والرياضة  الشباب  وزارة  إلــى  لتقديمها 
الموافقات  كافة  على  الحصول  أجل  من 
الرسمية قبل عودة الجمهور إلى مواجهات 

الدورى المصرى.
وكــشــف مــجــاهــد أنـــه ســيــكــون هناك 
شرط أساسى فى ملف حضور المباريات 
لقاح فيروس  الحصول على  وهو ضرورة 
الــدوريــات  كــورونــا أســوة بما يحدث فــى 
فى  مؤخًرا  بدأت  التى  والعالمية  العربية 
رأسها  وعلى  للمدرجات  الجمهور  إعــادة 

السعودية وإنجلترا.
فيما أوضح أنه لن يتم تعديل أى بند فى 
الئحة اتحاد الكرة مشيًرا إلى أن »اللجنة 
الحالية هى التى ستدير انتخابات اتحاد 
المقبلة  االنتخابات  أخــوض  ولــن  الــكــرة 
وأكتفى بهذه المهمة فقط وأتمنى أن أكون 
خليفة هانى أبو ريدة فى االتحاد الدولى 
بعد تأدية مهمته« مضيفا أنه لن يتم جلب 
أى حكم أجنبى إلدارة أى مباراة طالما هو 
موجود فى اللجنة مشيًرا إلى أنه نجح فى 
فكرة االعتماد على الحكام المصريين فى 
ذلك  على  والدليل  القمة،  مباريات  إدارة 
بها  يحدث  لم  التى  الوحيدة  المباراة  أن 
مشاكل فى ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا 

كانت تحت إدارة حكام مصريين.

الزمالك فى مأزقثورة فى األهلى

الطويلة يرفض الصلح مع اإلسماعيلى

غريب يستدعى صالح وحجازي  والشناوى ألولمبياد طوكيو.. 

عبدالحميد جالل

ريال  نــادى  رئيس  بيريز  فلورنتينو  ينتظر 
المدير  زيدان  الدين  زين  قرار  اإلسبانى  مدريد 
الملكى  قيادة  عن  الرحيل  أو  بالبقاء  للفريق  الفنى 
خاصة فى ظل عدم رضاه عن إدارة ناديه والتى عجزت 
مميزين  بالعبين  صفوفه  وتدعيم  احتياجاته  تلبية  عن 

على مدار موسمين كاملين.
مدريد  ريــال  رئيس  بإبالغ  زيــدان  وسيقوم 

الدورى  مباريات  ختام  عقب  النهائى  بقراره 
التقى  السبت حيث  أقيمت  والتى  اإلسبانى 
األخيرة،  الجولة  فى  فياريال  نظيره  الريال 
حيث تبدو حظوظ الفريق صعبة للغاية فى 
أتلتيكو  صــدارة  ظل  فى  الليجا  لقب  حسم 
مدريد الذى سيواجه فى نفس اليوم نظيره 

بلد الوليد فى مباراة ستكون حاسمة بالنسبة 
له، حيث يريد الفوز من أجل التتويج باللقب.

المنتظر  زيدان  قرار  فإن  السياق  نفس  فى 
عدة  لديه  ــذى  وال الــريــال  رئيس  توجهات  سيحسم 

فى  جديد  فنى  مدير  مع  التعاقد  أجل  من  خيارات 
الموسم المقبل وعلى رأسهم إعادة اإليطالى كارلو 
حيث  الميرينجى  لقيادة  جديد  من  أنشيلوتى 
قــادوا  الــذيــن  المدربين  أفضل  مــن  يعتبر 
الريال وكانت تجربته األخيرة فى النادى 
وهى  ألقاب   4 حقق  حيث  مميزة 
وكأس  أوروبا  أبطال  دورى 
لألندية  الــعــالــم 

لكنه  السوبر األوروبى  وكأس إسبانيا وبطولة 
من  إقالته  ليتم  الـــدورى  لقب  تحقيق  عن  عجز 

جانب إدارة الريال بعد نهاية موسم 2015.
أما المرشح الثانى فهو ماسيمليانو أليجرى المدير 

الذى  المدرب  وهو  يوفنتوس  لفريق   السابق  الفنى 
يحظى بدعم كبير من بعض المسئولين داخل 

جونزاليس  راؤول  يأتى  فيما  مدريد  ريــال 
الذى يقود الفريق الثانى بالنادى اإلسبانى 
الملكى  قيادة  أجل  من  المرشحين  كثالث 

فى الموسم المقبل.
ــذى يفكر  يــأتــى هـــذا فــى الــوقــت الـ
النادى فى صفقة قوية خالل الميركاتو 
ــى الــتــعــاقــد مع  الــصــيــفــى الــمــقــبــل وهـ
وسط  العــب  مبابى  كيليان  الفرنسى 
التى  باريس سان جيرمان وهى الصفقة 
عامين  منذ  بيريز  فلورنتينو  عليها  يراهن 

أى  »الجالكتيكوس«  هو  الشاب  الالعب  ويعتبر 
بمثابة الصفقة التاريخية بالنسبة له فى ظل السجل 

منذ  جيرمان  سان  مع  لمبابى  العالى  التهديفى 
قادًما  سنوات   3 قبل  صفوفه  إلى  انضمامه 

التعاقد  من موناكو كما يريد ريال مدريد 
نجم  هــاالنــد  إيرلينج  النرويجى  مــع 

بجوار  ليكون  دورتموند  بوروسيا 
كــريــم بــنــزيــمــة فـــى خط 

هجوم الريال.

زيدان يضع ريال مدريد فى ورطة

إيهاب جالل

بنشرقىبواليا

كهربا

موسيمانى

ساسى

كارتيرون

غريبمجاهد

صالح

زيدان



الراحل  النجم  قضاها  عاًما    84
من  لكل  البهجة  نشر  فى  غانم  سمير 
شفاههم،  على  االبتسامة  راسًما  حوله، 
أبناء  بين  محبوبًا  كبيًرا،  نجًما  لُيصبح 
الوطن العربى، كان سمورة مدرسة بمفرده، 
يقدم عزًفا منفرًدا ال ينافسه فيه أحًدا، وال 

ينافسه فيه أحد.
عندما  السياسية  الكوميديا  إلى  يلجأ  فلم   
مرة  جربها  وعندما  يقدمونها،  الجميع  كــان 
واحدة، فى مسرحية »جحا يحكم المدينة«، لم 
يستطع أن يلتزم فيها بالنص المكتوب، لم يقع 
سمورة فى فخ التلميحات أو العبارات الجنسية، 
وكــان  للضحك،  األســهــل  الطريق  باعتبارها 

الوحيد الذى لم تستهوه هذه اللعبة السهلة.
الفنية  الــســاحــة  شــهــدت  ــا،  ــاًم ع  51 قــبــل 
ُمثلث،  أضالع  بين  جديد  لوجه  قوًيا  ظهورًا 
أطلقوا على أنفسهم ُثالثى أضواء المسرح، 
أحمد،  الضيف  جــوار  إلى  »غانم«  ضمت 
كثيرة  أعمااًل  وقدموا  سيدهم،  وجــورج 
وتنطفئ  جميعهم  ليرحل  خاللها،  من 

أضواء المسرح.
األفــالم  من  الكثير  سمير  قــدم 
الــتــى القـــت شــهــرة كــبــيــرة بين 
آخر  عــمــاًل  لكن  الــجــمــهــور، 
ــرة  ــان لــه األثـــر فــى ذاك ك
ــى  مـــشـــاهـــديـــه، وهـ
ــة  ــ ــي ــخــــصــ ــشــ ــ ال
الــخــيــالــيــة 

الكوميدية »فطوطة« التى قدمها الفنان الراحل 
من خالل فوازير رمضان فى عام 1982.

فى  المصريين  قابلت  التى  المشاكل  حتى 
ــراحــل بطريقة  ال الــفــنــان  مــنــازلــهــم، جــّســدهــا 
كوميدية عبر مسرحية »المتزوجون« التى تناولت 

التى  والمشاكل  األزواج  عالقة 

تحدث  التى  والخالفات  بها،  يمرون 
التى تضم أطراًفا من  العالقات  نتيجة 

طبقات مختلفة، لُيقدمها »غانم« من فوق 
التى ظل  خشبة المسرح، راسًما الضحكة 

يبحث عنها طيلة مسيرته.
أوى«  »الكبير  مسلسالته،  أهــم  مــن  كــان 

الـ  و»فــى  غانم،  سمير  دنيا  ابنته  ضم  الــذى 
ال ال الند« بجوار إيمى، ولهفة الذى لم يتغير 
فيه دوره عن الواقع بعد أن حّل ليقوم بدور أب 
لبطلة المسلسل لهفة )دنيا سمير غانم(، وعبد 
الحميد أكاديمى، ومطعم تشى توتو، والكثير من 
الكوميدية  المادة  قدم  التى  الدرامية  األعمال 

فيها.
ــا والــمــســرح  ــدرامـ مــحــتــوى جــمــيــل عــبــر الـ
غانم،  سمير  الكبير  الفنان  قدمه  والسينما، 
ابـــن قــريــة عـــرب األطـــاولـــة بــمــركــز الفتح، 
محافظة أسيوط، قبل أن يرحل عن الدنيا 
متأثًرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، 
تارًكا إرًثا فنًيا كبيًرا لجمهوره فى الوطن 

ــغــردون بكثرة  ــُم ال لــيــتــداولــه  الــعــربــى، 
الذى  محبوبهم  ناعين  رحيله،  بعد 

ُيبكيهم  أن  قبل  كثيًرا،  أضحكهم 
اليوم برحيله.

العدد: ٧٠٠ ٢٠٢١ / 5 / ٢٦

11فن www.alnaharegypt.com

أثار الفنان محمد رمضان الغضب للعديد من متابعيه على موقع التواصل 
غــامن عــن طريق  الــراحــل ســمــيــر  للفنان  نعيه  "انــســتــجــرام" بسبب  االجــتــمــاعــى 
رمضان  غامن محمد  سمير  الــراحــل  الفنان  فيه  ذكــر  قــدمي  فيديو  مقطع  نشر 

وأشاد بأدائه خالل أحد اللقاءات التليفزيونية.
الفيديو فى هجوم عنيف من اجلمهور على محمد رمضان،  وتسبب مقطع 

حيث وصفوه بأنه مصاب مبرض الغرور حتى فى حلظات احلزن واملوت.
ــة الــوحــيــدة الــتــى أثــارهــا رحــيــل الــفــنــان الــقــديــر بــل وصــل  ــذه ليست األزمــ وهـ
الهجوم على الفنانات يسرا وإلهام شاهني وليلى علوى بسبب حضورهن حفل 
القدير وهو ما جعلهن يواجهن  الفنان  زفــاف فى اجلونة فى نفس ليلة رحيل 
هجوما شرسا عبر صفحات السوشيال ميديا فى الوقت الذى اعلن فيه حماقى 

عن حداده على الفنان القدير وإلغائه حفال فى نفس اليوم حزنا عليه.

الثانى  املنضمني للجزء  النجوم  إلى  العاملية كيت هدسون  النجمة  انضمت 
 ،deadline موقع  على  نشر  الــذى  للتقرير  وفًقا   ،2  Knives Out فيلم  من 
ويــعــود دانــيــيــل كــريــج مــع الــنــجــوم كــاثــريــن هــان وديـــف باوتيستا وجــانــيــل مونى 

وليزلى أودوم جونيور وإدوارد نورتون الذين انضموا مؤخًرا إلى فريق التمثيل.
هذا  فى  معروفة  غير  الدرامية  احلبكة  تفاصيل   deadline موقع  وحسب 
الوقت بخالف عودة كريج حلل لغز آخر يدور حول مجموعة كبيرة من املشتبه 
الـــذى من  أيــًضــا مــن سيلعب أدوارا أخـــرى فــى الفيلم  املــعــروف  بــهــم، ومــن غير 
املقرر أن يبدأ إنتاجه هذا الصيف فى اليونان، والعمل سيكون من إنتاج شركة 
أحــداث  ودارت  وكوميديا.  ودرامــا  إطــار جرمية  الفيلم فى  ويــدور   ،Lionsgate
اجلزء األول من فيلم Knives Out بعد العثور على الروائى املتخصص فى 

كتابة اجلرمية "هارالن ثرومبى"، ميتًا فى مزرعته بعد عيد ميالده الـ85.

رحيل سمورة يكشف 
الجانب اآلخر للوسط الفنى

كيت هيدسون تنضم لكتيبة 
»Knives Out 2« فيلم

انتهى نجوم مسلسل “زودياك ” من التحضير للجزء الثانى من 
العمل، وعقد المخرج محمود كامل جلسات عمل مكثفة مع ابطاله 
لتحديد موعد نهائى للتصوير ليعرض فى الموسم الشتوى المقبل 

على احدى المنصات اإللكترونية .
الماضى  قبل  تم عرضه فى رمضان  والــذى  "زوديـــاك"،  حقق 
على المنصة اإللكترونية viu، نجاحا كبيرا، وهو اإلنتاج الدرامى 
توفيق،  الراحل أحمد خالد  المصرى  الكاتب  األول ألحد أعمال 

المعروف برائد أدب المغامرة والرعب العربى.
يتتبع المسلسل المؤلف من 15 حلقة تفاصيل حياة مجموعة من 

يواجهون  الذين  الجامعيين  لــعــنــة الطالب 
بطريقة  حولهم  من  حياة  تسلب 

ــطــة بـــالـــبـــرج الــفــلــكــى  ــب مــرت
للضحية ويخوضون مغامرة، 
حياتهم،  ــقــاذ  إن أجـــل  مــن 
إلى  مغامرتهم  وتقودهم 

أصل اللعنة.
زوديــــــالــــــك مــســلــســل 
ــدور أحـــداثـــه  ــ تــشــويــقــى تـ

من  مجموعة  تـــورط  حـــول 
طالب الجامعة فى سلسلة من 

الغامضة بعد اشتراكهم  الجرائم 
يتناول حياة عالم  ــك فى تحقيق صحفى  ــ ــل ــ ف

مشهور، وتتعقد األمور بعد أن تصيبهم لعنة سحرية غير مفهومة 
تقتنص أرواحهم كٌل حسب برجه الفلكى واحًدا تلو اآلخر.

ذات  فرعونية  مومياء  إلى  المغامرين  من  مجموعة  ويتوصل 
قدرات سحرية مزعومة، ويمارسون طقوسا غامضة إلعادة إحياء 
نفسها  جامعيين  طالب  مجموعة  تجد  بينما  المومياء،  صاحب 
متورطة فى تقرير صحفى يفضح عدنان، الفلكى المعروف، بسبب 

نشاطات غير قانونية لها عالقة بغسيل أموال.
هند  منهم  الشباب  النجوم  من  مجموعة  بطولة  ــاك"  ــ و"زودي
صالح،  خالد  وأحمد  مهران،  ومحمد  أنــور،  وخالد  عبدالحليم، 
ومستوحى  كلينك،  فيلم  إنتاج شركة  من  وهو  أبواليزيد،  وأسماء 
من قصة "حظك اليوم" للدكتور أحمد خالد توفيق، ورشة الكتابة 

تحت إشراف محمد المعتصم، ومن إخراج محمود كامل.

راهن كاتب وبطل فيلم ديدو النجم 
كريم فهمى على قصة عقلة اإلصبع 
ليحقق نجاحا كبيرا فى شباك 
التذاكر، وهى طريقته فى معظم 
االعمال التى قدمها حيث يعتمد على 
االفكار الجديدة فكتب سيناريوهات 
"على بابا" و"حسن وبقلظ" و"هاتولى 
راجل" و"زنقة ستات"، وكلها افالم 
حققت نجاحا باعتبارها افكارًا 
متجددة، وفى هذا العمل يراهن 
على جمهور االطفال بشكل اساسى، 
فحافظ على كتابة سيناريو بعيد عن 
االبتذال لينال ضحكات المشاهدين 
بإفيهات مضحكة ومشاهد تعتمد فى 
تصويرها على الجرافيك.
صعوبات كثيرة عاشها كريم وابطال 
العمل، الن اغلب مشاهد الفيلم تعتمد 
على الجرافيك بشكل اساسى، وهو 
ما اضطرهم لتنفيذ الفيلم فى اكثر 
من 3 سنوات ونصف، كواليس كثيرة 
يرصدها كريم فهمى فى حواره مع " 
النهار". 
* فى البداية سألته.. كيف استقبلت 

ردود الفعل عن الفيلم؟
 - الحمد لله، سعدت كثيرا بردود الفعل 
عن الفيلم، ألننى حققت هدفى األساسى 
ان يخرج الجمهور ويقول عمل محترم يليق 
بمشاهدة األسرة، ومنذ شروعى فى كتابة 
العمل وكانت رسالتى االولى ان اقدم عماًل 
لكل العائلة يشاهدونه دون حرج، والحمد 
لكنها  كثيرة  كوميدية  اعماال  قدمت  لله 

فى  لكن  لالطفال،  موجهة  افالًما  ليست 
"عقلة  فكرة  تقديم  قــرار  منذ  ديــدو  فيلم 
موجًها  العمل  يكون  ان  ــررت  ق االصــبــع" 

لألطفال. 
وأكثر رد فعل أسعدنى بشكل شخصى 
هالل  رامــى  الشهيد  أســرة  فعل  رد  كــان 
الذين حضروا الفيلم واعجبهم وهذا فخر 
فى  الشهيد  شخصية  قدمت  بعدما  كبير 

مسلسل االختيار2 ونالت اعجابهم. 
أنه  الفيلم  أفيش  عبر  أعلنت   *
اإلصــبــع..  عقلة  قصة  مــن  مقتبس 

لماذا اخترت هذه الفكرة؟
أن  دائــمــة  نــواجــه مشكلة  فــى مصر   -
الفنية  االعمال  تتهم  كبيرة  هناك شريحة 
بأنها مسروقة، وعندما قررت تقديم فكرة 
عقلة اإلصبع، قررت ان اشير لذلك النها 
قصة معروفة وليست حكرا على شخص 
االبتدائية،  مرحلة  فى  ودرسناها  بعينه، 
من  العديد  فى  قدمت  عالمية  تيمة  وهى 
سرقوا  انهم  نسمع  ولم  االجنبية،  االفالم 

القصة. 
التى  الــصــعــوبــات  ــن  ع حــدثــنــا   *
واجهتك اثناء كتابة الفيلم خاصة أن 

التصوير بالكامل على "كروما"؟
- بالفعل الفيلم منذ كتابته وهو صعب، 
ونصف،  اعوام   3 منذ  كتابته  بدأت  أواًل، 
وصورنا  كامال،  عاما  الكتابة  فى  واستمر 
الفيلم فى عامين ونصف، وفكرة تصويره 

الكتابة  فــى  صعوبة  جعلت  كــرومــا  على 
اخراج  يقرأ  الممثل  أن  اهمها  والتصوير، 
به،  يشعر  حتى  الــورق  على  بالكامل  دوره 
فهم يركبون خنفساء ويهربون من ضفدعة 
وكلها اشياء غير موجودة امامهم، وهذا ما 

احتاج وقًتا طوياًل للتجهيز. 
فى  تنكرك  فــكــرة  عــن  حدثنا   *
وهــشــام  شيكو  مــثــل  شـــرف  ضــيــوف 

ماجد؟
الحدوتة محتاجة ان يظهر معى ضيوف 
فـــى شخصيات  يــتــنــكــر  ــدو  ــ وديـ ــرف،  شــ
معروفين  بــنــجــوم  واســتــعــنــت  ــة،  ــروف مــع
كإضافة للفيلم، ودائما نظهر مًعا كضيوف 

شرف وهذا اضافة للفيلم بالطبع.
توصيلها  أردت  التى  الرسالة  ما   *

للجمهور؟
فــاألفــالم  الــجــمــهــور  تسلية  أهــمــهــا   -
هــدف  أول  وهــــذا  للتسلية  مــخــصــصــة 
بالنسبة لى، وإذا استطعت أن أوصل شيئا 
الفيلم بدون إقحامها فهو خير  من داخل 
شيئا  أقــول  أن  ــد  أري ال  كنت  وإذا  وبركة 
وهــذا  ذلـــك،  فــى  مشكلة  فــال  منه  معينا 
الكبار  أن  رسالة  لتوصيل  يهدف  الفيلم 
واألطفال إذا ما كانوا يدا واحدة سنشعر 
وقتها أننا قوة كبيرة جدا، كما أن كل من 
ده«  ديدو  »ده  الفيلم  أغنية  إلى  سيستمع 

سيدرك هذه الرسالة.
رغم  التوقيت  هــذا  اخــتــرتــم  لــمــاذا   *

انتهاء تصوير الفيلم منذ فترة؟
التى  كــورونــا  فــيــروس  انتشار  أزمــة   -
لفترة غيرت  معنا  تستمر  أن  المتوقع  من 
مالمح المواسم السينمائية فيعتبر موسم 
عيد الفطر هذا العام هو األنسب لعرض 
األضحى  عيد  موسم  أن  خاصة  الفيلم 
االفــالم  عــرض  فى  كبيًرا  زخًما  سيشهد 
السينمائية للنجوم الكبار أمثال عز وكريم 
يتوقعون  كانوا  الذين  والسقا  عبدالعزيز 
انحسار الفيروس ولكن فى ظل هذه األزمة 
نحن جميًعا مجبرون على العرض، خاصة 
االنتهاء  تم  األفــالم  من  العديد  هناك  أن 

نكون  ولن  طويلة  فترة  منذ  تصويرها  من 
األدراج  حبيسة  أعمالنا  تظل  بأن  سعداء 

لحين انتهاء أزمة كورونا 
مع  الفيلم  حضور  على  تحافظ   *

الجمهور فى قاعات العرض.. لماذا؟
- أنا أحرص على متابعة آراء الجمهور 
بنفسى من خالل حضور الحفالت الخاصة 
السوشيال  تأتى  ثم  سينمائى  عمل  بــأى 
ميديا بعد ذلك فأنا أهتم فى المقام األول 
عمل  أى  نجاح  متابعة  فى  الجمهور  برأى 

سواء فى السينما أو الدراما. 
ظل  فــى  المنافسة  ــرى  ت كيف   *
موسم  فى  كوميدية  أفــالم   3 وجــود 

عيد الفطر؟
- وجود ثالثة أعمال كوميدية فى موسم 
بينها،  كبيرة  المنافسة  سيجعل  واحـــد 
خاصة أنها تقدم الكوميديا بشكل مختلف 
فـ»ديدو« وقصته تنتمى للفانتازيا ويختلف 
عن فيلم »رامز« الذى يعتمد على كوميديا 
خاطر  ومصطفى  الشربينى  ودينا  الرعب 
كوميدى  الــاليــت  مــن  آخــر  نــوًعــا  يقدمان 
الكوميدية  األفالم  هذه  نزول  أن  وأعتقد 
فى موسم واحد يصب فى صالح الجمهور.

الــســويــفــى"  ــراد  ــ "مـ * شــخــصــيــة 
حققت نجاحا كبيرا.. لماذا لم تفكر 

فى كتابة فيلم اليت رومانس؟
والقصة  نجحت  الشخصية  بالفعل،   -
وأنا  دائما،  الجمهور  تعجب  الرومانسية 

كتابة عملين رومانسيين، وسأكون  بصدد 
البطل فى الفيلمين، والكتابة بالنسبة لى 
فكرة تستفزنى، و"أنا من الناس اللى بتحب 
التأليف" واألفكار الغريبة، ودائما أحب أن 
أقدم للجمهور أفكارًا مختلفة لم تقدم من 
قبل وأبذل مجهوًدا كبيًرا فى أى سيناريو 
عادة  منى  العمل  ويستغرق  بكتابته  أقــوم 
أكثر  أو  كتابته  فى  ونصف  سنة  أو  سنة 
التسرع  أكمل وجه فأنا ضد  ليخرج على 
فى كتابة أى سيناريو لمجرد تقديم عمل، 
التى  األشياء  أقــدم كل  أن  دائما  وأحــاول 

أحبها وتنال إعجابى.
فيلم  فــى  مشاركتك  عــن  ومـــاذا   *

السرب واالختيار2؟
- فخر كبير أن أشــارك ولو بمشهد 

واحد فى عمل وطنى ولم أتردد لحظة 
أن  بعد  العمل  فــى  المشاركة  فــى 

لتقديم دور  بيتر ميمى  اتصل بى 
وننتظر  هــالل،  ــى  رام الشهيد 
الــســرب،  فيلم  تصوير  نهاية 
تتجه  الـــدولـــة  ان  ارى  ــا  ــ وان
اعمال  تقديم  فى  كبير  بشكل 
ــيــة مــثــل هــجــمــة مــرتــدة  وطــن

ــيــار وغــيــرهــمــا، وافــالم  واالخــت
الممر والسرب، وهو دور كبير ومهم 

للغاية لتوضيح الحقائق وإظهار ما يحدث 
خاصة  الــعــام،  ــرأى  والـ الــعــادى  للجمهور 
أن هذه األمور كنا ال نعلمها لحين بدأت 
المؤامرات  وإيضاح  تقديمها  فى  الدولة 

التى تحاك حول مصر.
* حدثنا عن فيلم جارة القمر؟

مع  تصويره  بصدد  القمر  جــارة  فيلم 
ياسمين رئيس ومحمد الشرنوبى وبيومى 
فؤاد وسوسن بدر واخراج هادى الباجورى 
وتأليف محمود زهران والعمل رومانسى، 

وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور.

أكد الفنان هانى رمزى سعادته بعرض مسرحية أبو 
العربى والتى يعود بها إلى المسرح بعد غياب طويل دام 
18 عاما، مشيرا إلى ان المسرحية حققت ردود فعل 
جيدة وتواجدا كبيرا للجمهور رغم ظروف كورونا التى 

نعرض فيها.
االحترازية  ــراءات  اإلجـ بكل  ملتزمون  "نحن  وتابع: 
التى حددتها رئاسة الوزراء ونعرض فى السادسة مساء 
لننتهى قبل ميعاد اإلغالق الذى أعلن عنه وهو التاسعة 

مساء".
واستطرد: "سبب غيابى عن المسرح كل تلك الفترة 
إلى  البالد باإلضافة  الذى شهدته  هو عدم االستقرار 
سفرى كثيرا، وقضاء بعض األمور المتعلقة بى، واتمنى 

أن تنال المسرحية إعجاب الجمهور".
ونظم أبطال مسرحية "أبو العربى" احتفالية خاصة، 
بدء  قبل  وذلــك  غانم؛  سمير  الراحل  الفنان  حب  فى 
وهم  العرض  أبطال  ظهر  حيث  المسرحى،  العرض 
يحملون صورا للفنان الراحل، مؤكدين دوره الريادى فى 
عالم  فى  بتأثيره  االعتراف  من  وكنوع  المسرح،  عالم 

الكوميديا.

 األعمال الوطنية توضح احلقائق للرأى العام
كرمي فهمى لـ»النهار«:

اجلزء الثانى لزودياك 
جاهز للعرض

هانى رمزى: »أبو العربى« 
..ورحل سمير غامن..أعادنى للمسرح بعد 18 سنة
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األخيــرة

الصحفيون ينتفضون حلماية حرمة املوت

مسعفة إسبانية حترك مشاعر أوروبا

طارق املال: تطوير مصافى البترول ومعامل التكرير.. 
واالكتفاء الذاتى 2023

قال المهندس طارق المال، وزير البترول والثروة المعدنية، إن 
ما تشهده صناعة تكرير البترول حاليا من تطوير شامل وبرامج 
مشروعات  وتشغيل  وتنفيذ  وتحديثها  المصافى  كفاءة  لرفع 
جديدة يستهدف دعم منظومة متطورة لتكرير وتصنيع البترول 
لتالئم مرحلة التطور بمواصفات عالمية تحقق االكتفاء الذاتى 

من المنتجات البترولية عام ٢٠٢٣.
الجغرافية  بالمنطقة  تفقدية  جولة  خــالل  الــمــال-  ــد  وأك
العمل بعدٍد من  لمتابعة سير  البترولية بمحافظة اإلسكندرية 
مصافى التكرير ومشروعات تصنيع البترول- ضرورة المراجعة 
المستمرة إلجراءات السالمة فى مختلف المشروعات البترولية 

.
تنفيذ  موقف  لمراجعة  اجتماًعا  الجولة  المال خالل  وعقد 
للبترول،  اإلسكندرية  شركة  تكرير  مصفاة  تحديث  خطط 
حيث عرض المهندس محمد صبحى رئيس الشركة الموقف 
إنشاء  مشروع  مقدمتها  وفى  الجديدة  للمشروعات  التنفيذى 
وتوفير  للمصفاة  التكريرية  الطاقة  لرفع  جوى  تقطير  وحدة 
معالجة  وحدة  مشروع  وكذلك  القيمة  عالية  بترولية  منتجات 
بالمواصفات  الــســوالر  منتج  لتوفير  بالهيدروجين  الــســوالر 
الوحدة  فى  والتجديد  اإلحالل  مشروع  على  عالوة  العالمية، 
٤ للتقطير للحفاظ على سالمتها التشغيلية ومشروعى إحالل 
وتجديد المستودعات لزيادة سعات التخزين واستكمال أنظمة 

اإلنذار واإلطفاء التلقائى بوحدات اإلنتاج والمستودعات.
كما اطلع المال على ما تم إنجازه فى تأهيل وتطوير أرصفة 
بعمليات  يستخدم  والــذى  اإلسكندرية  بميناء  البترول  حوض 
شحن وتفريغ الواردات البترولية وكذلك السلع التموينية، حيث 
تهدف األعمال الحالية لتأهيل الرصيفين البحريين 1و٢ ورفع 
خارج  البحرية  الناقالت  تراكى  زمــن  سيقلل  مما  كفاءتيهما 
البنية األساسية  لتجديد  األعمال  البدء فى  تم  وقد  الحوض، 

وإحاللها بالتعاون بين شركتى اإلسكندرية للبترول وبتروجت.
كما عقد الوزير اجتماًعا آخر مع شركات التكرير والتصنيع 
وأنــربــك  ــوك  وأمـ مــيــدور  ــاء شــركــات  رؤسـ باإلسكندرية ضــم 
واإلسكندرية للبترول والعامرية لتكرير البترول لمتابعة األعمال 
سرعة  على  مشدًدا  للشركات،  التوسعية  والخطط  الجارية 
استكمال المشروعات التوسعية الجديدة ومشروعات التحديث 
الثمار وتحقيق الهدف المرجو  والتطوير ضماًنا لسرعة جنى 

منها لالقتصاد المصرى.
عمل  بمواقع  ميدانية  بجولة  المال  طــارق  المهندس  وقــام 
الوحدات  لتفقد  وأموك  وأنربك  للبترول  اإلسكندرية  شركات 
اإلنتاجية ومتابعة منظومة التشغيل والسالمة واألمان الصناعى 
المهندس  من  كل  من  شرح  إلى  استمع  حيث  البيئة،  وحماية 
والكيميائى  للبترول  اإلسكندرية  شركة  رئيس  صبحى  محمد 
صالح جابر رئيس شركة أنربك والكيميائى إيهاب عبدالحليم 
رئيس شركة أموك حول موقف التشغيل الحالى والمشروعات 

الجديدة والخطط التوسعية المستهدفة.
وأشاد المال بالجهود المبذولة من العاملين السيما فى ظل 
جائحة كورونا وحرصهم على استكمال خطط اإلنتاج والتطوير 
فى  االستمرار  أهمية  على  مــشــدًدا  والتوسعات،  والتحديث 
االلتزام بتطبيق اإلجراءات االحترازية المشددة للحفاظ على 

سالمة العاملين وحمايتهم من فيروس كورونا.

دشن عدد من الصحفيين والمصورين 
ــم أو  ــ ــن وسـ ــي ــمــصــري الــصــحــفــيــيــن ال
جنازات  تصوير  ضد  »صحفى  هاشتاج 
استياءهم  فــيــه  أظــهــروا  الــمــشــاهــيــر« 
بعض  يفعله  ما  تجاه  الشديد  وغضبهم 
المصورين فى جنازات الفنانين وغيرهم 

من المشاهير.
المصريون  الصحفيون  واستهجن 
اقتحام  الــهــاشــتــاج  حــول  تفاعلهم  فــى 
خصوصيات أهل المتوفى والتعدى على 
حرمة الموتى، وقد القى هذا الهاشتاج 
األخيرة  الساعات  خالل  واسًعا  تفاعاًل 

فى مواقع التواصل االجتماعى.
ــار قــال رئيس شعبة  وفــى هــذا اإلطـ
بنقابة الصحفيين المصرية،  المصورين 
منع  قرار  مع  ليس  إنه  إبراهيم،  مجدى 
المشاهير ألن هذا نوع  تصوير جنازات 
من التأريخ حتى لوفاتهم، فهو مع فكرة 
بالمشاهير  الخاصة  المناسبات  تصوير 

ــازات« ولكن  ــنـ ــراح، عــــزاء، جـ ــ ــ مــن »أف
مع  تتناسب  خاصة  ومعايير  بضوابط 

المناسبة.

»ال  صحفية:  تصريحات  فــى  وتــابــع 
الضعفاء  قــرار  ــه  ألن المنع  فكرة  أؤيــد 
وقليلى الحيلة وال يوجد أسهل من المنع، 
له  المشاهير  أن تصوير جنازات  مؤكًدا 
عيوبه ومميزاته مثله مثل أى شىء، لذلك 
يجب وضع حلول جذرية لهذه العيوب من 
قبل الجهات المسئولة عن التنظيم فمن 
الضرورى أن تضع فى حسبانها أن هناك 
المناسبة  هــذه  سيحضرون  مصورين 
فيحددون لهم أماكن يعملون من خاللها.
المصور  من جانبه، علق عادل مبارز 
الصحفى بمؤسسة دار الهالل الصحفية 
عــلــى هــاشــتــاج »صــحــفــى ضــد تصوير 
منشور  خــالل  من  المشاهير«  جــنــازات 
ــخــاصــة عــلــى مــوقــع  عــلــى صــفــحــتــه ال
قائاًل:  »فيسبوك«  االجتماعى  التواصل 
»أنا مصور صحفى وضد تصوير جنازات 
الفنانين وال أرى فيها صحافة أو إعالم 

وأراها انتهاك لحرمة المتوفى«.

أصــبــحــت مــســعــفــة فـــى الــصــلــيــب األحــمــر 
االجتماعى  التواصل  وسائل  حديث  اإلسبانى 
خالل الساعات األخيرة بعدما انتشرت صورتها 
وهى تنقذ مهاجًرا سنغالًيا كان من بين اآلالف 
الذين تدفقوا على مدينة سبتة المغربية الواقعة 

تحت السيادة اإلسبانية.
فقد أظهر مقطع الفيديو الذى حقق انتشارا 
واسعا، المسعفة فى الصليب األحمر اإلسبانى 
من  سنغاليا  مــهــاجــرا  تنقذ  وهــى  ريــيــس  لــونــا 
على  وتساعده  اإلسبانى  الجيش  عناصر  بين 
بعد  ليشرب  مــاء  عبوة  أعطته  كما  الجلوس، 
يصارع  صديقه  رأى  عندما  بالبكاء  أجهش  أن 
الموت. وعلى الرغم من اإلشادة الكبيرة بالفعل 

اإلنسانى الذى بدر من المسعفة، إال أن عملها 
اليمين  قبل  مــن  واســـع  لهجوم  عــّرضــهــا  هــذا 
تجاه  الكراهية  ودعــاة  بــالدهــا،  فى  المتطرف 

المهاجرين.
إال أن هذا الهجوم لم يهز شعبية لونا، حيث 
أطلق نشطاء وسياسيون فى دول أوروبية حملة 
باللفتة  لــإشــادة  الــتــواصــل  وســائــل  على  شكر 
أمام هجمات  والدفاع عنها  للمسعفة  اإلنسانية 

اليمين المتطرف المناهض للمهاجرين.
 GraciasLuna#« كما غرد اآلالف عبر وسم
مؤكدين  اإلسبانية،  باللغة  لونا«  شكرا  يعنى  ما 
وتستحق  المهاجر  مع  بإنسانيتها  تصرفت  أنها 

التكريم على ما فعلته.

أحمدى جناد يهدد بفضح 
احلكومة اإليرانية

اإليرانى  الدستور  مجلس صيانة  يعلن  أن  المتوقع  من 
خالل أيام أسماء المرشحين، الذين وافق عليهم لخوض 
المقبل،  يونيو   18 فى  المقررة  الرئاسية  االنتخابات 
أحمدى  محمود  السابق  الرئيس  من  تهديدات  وسط 
نجاد والمرشح الحالى بمقاطعة التصويت حال لم يحظ 

بتأييد المجلس.
االنتخابية،  حملته  خالل  السابق،  الرئيس  زار  فقد 
شمال  جيالن  محافظة  فى  أشرفية«  »آستانة  مدينة 
بل  التصويت  بمقاطعة  فقط  يهدد  لم  وهناك  إيران، 

تحدث عن كشف أسرار.
الدستور  بأن مجلس صيانة  مؤكدة  غير  أنباء  وأفادت 
آخر  سيناريو  يرى  فيما  نجاد،  أحمدى  أهلية  يؤيد  لن 
أن األخير قد يحصل على تأييد المجلس بغية تسخين 
أتون االنتخابات من أجل جذب المزيد من الناخبين إلى 
صناديق االقتراع ليثبت النظام بغض النظر عمن يفوز 

أن شعبيته ما زالت موجودة.

رشوان

المال




