
وثائــق بريطانيــة تكشــف كوارث ســد النهضــة 

بجاحة إثيوبيا.. خطاب رسمى لمصر ببدء الملء الثانى لسد النهضة

 »مقال رئيس التحرير ص3« 

فضيحــة.. هل يتواطــأ 
مجلس األمــن فى أزمـة السد؟ 

يا روح ما بعدك روح!

منحــازون.. للحقيقــة فقــط

أسبوعيــة - مستقلــة - شاملــة

رئيس مجلس اإلدارة  و رئيس التحرير:

أسامـــة شــرشـــر

www.alnaharegypt.com

درع جديــدة لمصــر 
على شاطئ المتوسط 

قاعدة 3 يوليو.. 
مفاجــأة.. مـــرتضى

 يعلــن العــودة للزمالـك! 

صراعات وانشقاقات 
تضــرب األحــزاب 

السيـاسيـة!

مهـــازل 
الفتـــاوى 
السلفيــة! 

7 يوليو 202١م

3 جنيه

السنة 14

12 صفحة

العدد: 706

األربعاء

27  ذو القعدة 1442هـ
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سوشيال ميديا

www.alnaharegypt.com

تصدر عن شركة  الوقائع العربية

 للصحافة والنشر شركة مساهمة مصرية

أسبوعية- مستقلة- شاملة

شـــعـبــان خـلـيـفـة
رئيس التحرير التنفيذي:

هالة شيحة

اخلارجي:

صفوت بسطا 
شريف الريس

أحمد كامل

اإلخراج الفني:

هالة عبداللطيف

اقتصاد:

محمد البنا

الديسك املركزى:

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

عفٌو وإصالح

انقالب شعبى على تغيير 
هوية مصر

من أجل صيٍف أفضل

احلياة غالية

احلكاية والبغاشة

 )فى موضوع عكاشة(

أمريكا تتمسك باستمرار املساعدات لإلرهابيني فى سوريا

3 يوليو وشلة فيرمونت اخلائبة

العدد: ٧٠٦ 2٠21 / ٧ / ٧

األفــام  على  بنتفرج  وإحــنــا  ــان  زمـ
الخير  ننتظر  كنا  العربى  والمسلسات 

ينتصر على الشر ونهاية سعيدة..
المريض ما يموتش ويخف.. 

الشرير يموت أو يروح السجن.. 
اللى بيحب يتجوز اللى بيحبه... 

دلوقتى بقى الوضع اختلف.. 
يموت  ها  ده  متربصين  نتفرج  بقينا 

إزاى.. ده ها يغدر إمتى.. 
دى اكيد مش ها تكمل مع اللى بتحبه 

وأكيد ها تحصل مصيبة...
تفاؤل  فيه  مشهد  نشوف  لما  يعنى 
مش بنصدق وبقينا نسأل المصيبة ها 

تيجى إمتى
مش عارفة التغيير ده سببه إيه

هل ألن سيستم المسلسات واألفام 
بقى كده

هى  الــحــيــاة  ألن  وال 
اللى بقت كده؟!

ال أحد يعيش بين الناس
با مكياج أو رتوش !!

لكن شتان الفارق بين مكياج التعايش 
والتعامل المقبول الذى ال يضر أحد 

ــداع  ــخـ ــصــب والـ ــن ــاج ال ــي ــك وبـــيـــن م
مقبول  الغير  والتضليل 

والــذى تصل أضــراره 
ــى حــد  ــ ــا إلـ ــاًنـ ــيـ أحـ

الكوارث.

مراقبة  هو  الذات  لبناء  عامل  أقوى 
مراقبة  هو  لهدمها  عامل  وأقــوى  الله ، 
الناس، 75% من أسباب التعاسة داخلية 
خارجية  أسباب   %25 ونفسية(  )روحية 
نسعى  أن  يجب  وعضوية(  )اجتماعية 

وتغذيتها،  الروح  جمال  إلى 
ــس  ــ ــف ــ ــن ــ ورضـــــــــــــا ال

نقيم  وال  وجهادها، 
وزًنا للناس إال بقدر 

اتقاء الشبهات.

نكبة الدراما

مكياج

بناء الذات 

إشراق 
الشامى 

جمال أبو القديم 

د. مصطفى السعيد

عالء الدين سويلم 
الجنرال المبدع 

الُمتسامحُون أسعد الناس قلوبـًا 
ُيبالوا  فلم  الــُدنــيــا  قيمـة  عــرفــوا 

ِبأخطاء البشر 
»فمن عفا وأصلح فأجرُه على 

الله«

أعظم  على  ٨ سنوات  مرور  ذكرى  يوليو   3
الحديث...  مصر  تاريخ  فى  شعبى  )انقاب( 
دولــى  وتنظيم  الــمــرشــد  حكم  على  انــقــاب 
لعين، انقاب على رئيس ال يليق بمصر شكًا 
وأفـــراد  جماعات  على  انــقــاب  ومــوضــوًعــا، 
خرجوا من الكهوف بوجوه غبرة كئيبة، انقاب 
من  كل  على  انقاب  مصر،  هوية  تغيير  على 
لجيشنا  وشكرا  علينا  مبروووك  ــاع..  وب خان 
الشعب  لتظاهرات  استجاب  الــذى  العظيم 
وحقق رجاءه فى إنقاذ مصر من براثن الذئاب 
وحــمــى الــبــاد مــن حــرب أهلية، والــدعــوات 
والشرطة  الجيش  من  الشهداء  لكل  بالرحمة 
والمدنيين وبالشفاء للجرحى.. وعاشت مصر 

حرة أبية رغم كيد الكائدين… وكل 
يا انقابيين  عام وانتم طيبين 

يا حلوين.

فى أيام الصيف الحارة ما هو أفضل مشروب؟
الماء.  •

وأفضل طعام؟  •
الساطة الخضراء.  •

وأفضل مابس؟  •
القطنية فاتحة اللون.  •

وأفضل صابون لاستحمام؟  •
صابونة الجلسرين.  •

وأفضل درجة حرارة مياه لاستحمام؟  •
الماء البارد.  •

وأفضل وقت للتعرض ألشعة الشمس؟   •
بعد الرابعة عصًرا.  •

شمس  ــن  م للحماية  وســيــلــة  ــضــل  وأف  •
الظهيرة؟

شمسية اليد.  •
وأفضل عدد ساعات نوم؟  •

استمتعوا  مــتــواصــلــة..  ثمانية   •
بالصيف وابتعدوا عن مشاكله.

جهًا  واألكثر  معاركه،  كل  يحارب  من  مّنا  الجاهل 
المعارك  تلك  فما  منها..  كــّل  فى  الغلبة  يحاول  من 
التى نخوضها إال ملهاة لنا عن حياة حقيقية يجب أن 
التى تستحق،  تعلّم أال تقاتل إال فى معاركك  نعيشها، 

أغلى  فالحياة  فهّمشها،  األخريات  أما 
من أن ننهكها فيما ال ينفع.

والغريب مع إن فالن مثقف لكن 
هايكلها  اللى  لسانه  بعضمة  بيقر 

الغباء أن 
الــراجــل  أن  ننكر  أال  )…يــجــب 
فى  الوطن  بسطاء  مع  دور  له  كان 

مرحلة حرجة وأثبت نجاحه(
على  اهــنــئــك  اوال  مــوالنــا  يــا 

سطحية أفكارك. 
ثانًيا:

)جــام  جامهور  لــه  كــان  الــجــدع 
كان  الكالم  سيرك  ما  يــوم  ــور(  ه
منصوب وفيه عشرات الفوضويين 

والبتاع والصامتين والتائهين، 
وكان رأيه )المهندس جينيا( 

ــه لــيــســتــقــطــب  ــوجـ خـــبـــص مـ
ليساهم  ــم  واأله معينة  شريحة 
اللخبطة  من  مزيد  فى  ببراعة 

عكس ما تتصور.
الــظــروف  نــفــس  ــارده  ــه ــن ال  … -

انتهت إكلينيكيا. 
او  للرأى  مجال  فيه  )ومبقاش 

االستقطاب( 
ألن الحالل بين والحرام بين… 

)وبينهما متشابهات( 
فى  يستخدموه  وهــايــحــاولــوا 
استخدموه  إذا  دا  دى  المنطقة 

وأشك … ليه ؟… 
ألن طبيعته المصطبية

الحرام  او  الحالل  )ماتعرفش   
لكنها تعرف التطفل على الموائد 
راجل  ده  يعنى  خدماته(  عارًضا 

اميبا احادى الخلية.
ــه  ــ ــدامـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ اسـ  •  

النهارده غلط… 
)فزمن شيوع البالهة قد انحسر، 
ومحدش بقى فاضى لتحمل ترف 
الحواديت فمشاغل المم اصبح لها 

األولوية(.

تخشى الواليات المتحدة من فيتو روسى ضد 
الجماعات  على  المساعدات  تدفق  استمرار 
الهوى  بــاب  معبر  عبر  أدلـــب  فــى  المسلحة 
مساعدات  أى  بــأن  روسيا  وتتمسك  التركى، 
لــهــذه الــجــمــاعــات والــســكــان الــواقــعــيــن تحت 
وإشــراف  موانئ  عبر  تتم  أن  يجب  سيطرتها 
على  األمريكى  اإلصــرار  السورية..  الحكومة 
يأتى  إرهابية  المصنفة  الجماعات  هذه  دعم 
فى وقت تفرض فيه حصارا خانقا على الشعب 
المصنفة  الجماعات  استثناء  وتريد  السورى، 

أوروبا  من  مباشرة  مساعدات  لتلقى  إرهابية 
وأمريكا، وفى وقت تعانى فيه غزة من حصار 
يمنى  طفل  ويموت  إسرائيل،  جانب  من  خانق 
كل عشر دقائق بسبب الحصار المفروض برا 
وبحرا وجوا على الشعب اليمنى وتمنع وصول 

اإلمدادات والمساعدات اإلنسانية، 
مساعدات  تريد  ال  وأمــريــكــا 

أدلب  لجماعات  إال  إنسانية 
اإلرهابية.

من  أيــام  ثاثة  بعد   ..2٠١2 يوليو   3 فى 
رئاسة  وحلفائها  اإلخــوان  جماعة  اختطاف 
والتهديد  بالدين  المتاجرة  بخديعة  مصر 
فيرمونت  شلة  مــن  ومباركة  أهلية  بحرب 
الخائبة.. كتبت أقول ما ذكرنى به الفيسبوك 
اليوم: إلى من ردد "طظ فى مصر".. ليعرف 
اعتزاز المصريين بها وبقدرها.. كما عبروا 
بمعانى اسمها قبل آالف السنين.. فقد كانت 
فى عيونهم التربة الخصبة والغرين الدسم 
األوائــل  أجــدادهــم  فأطلق  الكثيف،  ــزرع  وال
أو  السمراء  أرضنا  بمعنى  كيمة  اسم  عليها 
بمعنى  تــاوى  واســم  الخمرية..  أو  الــســوداء 
عن  معبرين  والدلتا  الصعيد  أى  األرضين 

وحدتها التى لم تنفصم.. ووصفها أدباؤهم 
وهــو  الــمــحــروســة!  بمعنى  ــاة"  ــ "وجـ بــأنــهــا 
اسم  معنى  يكشف  كما  جيرانها  ردده  مــا 
المكنون"،  "البلد  بمعنى  "مجر"،  أو  مصر، 
محل  الهيروغليفية  فــى  الجيم  حــل  حيث 
الصاد.. واسم "آجبى" بمعنى النيل واألرض 
المغمورة بالفيضان، كما عبر اإلغريق باسم 
وختمت  ــه..  وأرضـ النيل  عن  "آيجوبتوس" 
ــة  ــور بــاســم األم أدعـــو ألن يــصــدر الــدســت

الهوية  ــوان  عــن الــمــصــريــة.. 
والوالء واالنتماء.

د. أحمد سابق 

د. نجوى كامل 

هانى الناظر 

محمد عيسى

ظاهرة  االجتماعية  الشخصية  ازدواج 
عبر عنها األدب العالمى كما فى روايات 
ديماس  الكاميليا« إللكسندر  »غادة  مثل: 
يقبلها  ــان  ك الــتــى  الغانية  حيث  ــن،  االبـ
ُمستباحة،  كمحظية  الــزائــف  المجتمع 
بداعى  نفسه  المجتمع  هــذا  يرفضها 
أبــنــاء  أحـــد  يحبها  عــنــدمــا  »األخـــــاق« 
الحب  فى  له  وتخلص  »الراقية«  الطبقة 
محفوظ  نجيب  أبــدع  وقد  الموت،  حتى 
ثاثيته  فى  االزدواجية  هذه  تصوير  فى 
الرائعة، حيث التناقض الفج بين الذكور 
األب  وبين  وأبنائه  األب  وبين  واإلنـــاث، 
ونفسه. فنجد للذكور حقوًقا يحرم منها 
أما  والخروج،  والعمل،  التعليم،  اإلنــاث، 

أو  التعليم  فى  الحق  لهن  فليس  الفتيات 
العمل أو الحب أو اتخاذ أى قرار خاص 

بحياتهن.
شخصية  نجد  اآلخــر  الجانب  وعلى 
السيد أحمد عبد الجواد تمثل االزدواجية 
فى أعلى درجاتها، رجل داخل بيته مثال 
أفــراد  مع  واالستبداد  والتسلط  للحزم 
أو  معارضته  على  أحد  يجرؤ  ال  أسرته. 
المنزل شخصية  وخارج  أمامه.  الوقوف 
وال  شهواته  يتبع  تماما، شخص  مختلفة 
يفرق بين الحرام والحال ويحلل لنفسه 
ما يحرمه على أوالده، فكان مثااًل للسلطة 
المتفشية فى  الفاسدة  واإلدارة  الفاسدة 

مصر.

هذا التناقض فى السلوك االجتماعى 
لدينا منه الكثير، فى أمور الدين والدنيا 
على السواء، اهتمام بالطقوس والشعائر 
وانحطاط فى التعامل، وغش فى كل مجال 
االمتحانات،  إلى  والخدمات  السلع  من 
كاذبة،  وطنية  إظــهــار  الناخبين،  وغــش 
لتحقيق مصالح  إال  وسلوكيات ال تهدف 
وحدة  على  بالمحافظة  قسم  شخصية، 
على  وتهافت  أراضــيــه،  وسامة  الوطن 
منها  الخبيث  الحيل  بكل  فيه،  التفريط 

والساذج.

ازدواج الشخصية االجتماعية

د. صالح الدين السرسى

د. طه عبد العليم 

د. صابر حارص



يا روح مــا 
بعـــدك روح!

ا، بشأن شكوى مصر للمجلس من الموقف اإلثيوبى  ال شك أن رد نيكوال دى ريفير، رئيس مجلس األمن حالًيّ
فى أزمة سد النهضة وما يمكن أن ينجم عنه من تهديد للسلم واألمن الدوليين والذى لخص فيه رؤيته لحل 

النزاع والصراع بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى- كان غريًبا، فالرجل قال إنه ليس بيد 
مجلس األمن شىء إال حث األطراف الثالثة على التفاوض وأنه ليس هناك آلية لفصل النزاع.

الوثائــــق البريطانيــــة
تكشف كوارث عن سد اخلراب

 تكشف وثائق بريطانية تم الكشف عنها االثنين 
أن  عــن  ســى  بــى  لبى  تقرير  فــى   2021 يوليو   5
أوائل عقد  فى  توقعت  البريطانية  الخارجية  وزارة 
اإلثيوبيون  يضع  أن  الماضى  القرن  من  الستينيات 
مصر فى موقف صعب للغاية حسب الوثائق "تحتاج 
إلى عون إلهى" لمواجهته. بحسب الوثائق التى تم 
بريطانيا  رعت   ،1961 عام  فى  فإنه  عنها  الكشف 
مفاوضات "فنية غير رسمية" بين مصر والسودان 
ودول شرق إفريقيا بغية التوصل إلى صيغة مشتركة 
األبــيــض.  النيل  خــاصــة  النيل،  مــيــاه  مــع  للتعامل 
وبحسب وثائق سرية فإن بريطانيا توقعت أال تتمكن 
مصر من إقناع إثيوبيا بتقديم تنازالت بشأن المياه. 
ووفق الوثائق أيًضا كلفت وزارة الخارجية البريطانية 
سفارتها فى القاهرة باالتصال بالمصريين للتعرف 
النيل.  مياه  مع مشكلة  التعامل  فى  على سياستهم 
وفى تقرير بعنوان "مياه النيل"، تؤكد الوزارة إدراك 
بريطانيا أهمية النيل بالنسبة لمصر، غير أنها رأت 
سياسة نظام حكم الرئيس جمال عبدالناصر آنذاك 

"غير واضحة".
وكانت هذه الرؤية أحد عناصر تقييم بريطانيا 
لمشكلة مياه النيل بين مصر، فى عهد عبد الناصر، 

وإثيوبيا، فى عهد اإلمبراطور هيال سيالسى.
غموض 

"السلوك  بريطانيا  اعتبرت  الوقت،  ذلــك  وفــى 
المصرى نحو إثيوبيا غامًضا نوًعا ما".

الــســفــارة  مسئولى  أن  عــن  ــائــق  ــوث ال وتــكــشــف 
العالقات  قضية  ناقشوا  القاهرة  فى  البريطانية 
اإلثيوبية المصرية مع المسئولين المصريين خالل 
المناقشات  تلك  على  وبناء  و1961،   1960 عامى 
)تجاه  مصر  "نــظــرة  أن  إلــى  البريطانيون  انتهى 

إثيوبيا( غير مفهومة.
كان أحد مصادر هذا التقييم اجتماًعا جمع، يوم 
دبلوماسيى  أحد  عام 1961  ديسمبر  20 من شهر 
السفارة فى القاهرة ومحمد فائق، مستشار الرئيس 
ناصر للشئون اإلفريقية، ونوقشت فى هذا االجتماع 

مسألة قدرة إثيوبيا على حجز المياه عن مصر.
ــقــاء، قـــال الــدبــلــومــاســى  ــل ووفـــق تــقــريــر عــن ال
البريطانى إنه "كان فى حيرة ناتجة عن إدراكه أن 
تبدو  )مصر(  المتحدة  العربية  الجمهورية  حكومة 

ا إلغاظة اإلثيوبيين". مستعدة جّدً
أن  أوضــح  أن  "أود  فائق  قــال  النقاش،  وخــالل 
الدراسات الفنية التى أجريت فى القاهرة أظهرت 
أنه حتى لو توفرت لإلثيوبيين أموال ال حدود لها، 
مياه  1 من 13 من  أكثر من  يمكنهم حجز  فإنه ال 
النيل األزرق"، الذى هو مصدر أكثر من80 فى المئة 

من مياه النيل المتدفقة على مصر.
وأضاف فائق أنه "بمجرد ملء خزان سد أسوان 

العالى، فإن هذا األمر لن يهم".
مخطط قديم 

فى تلك الفترة، تردد أن إثيوبيا تخطط لتحويل 
مجرى مياه النيل األزرق، الذى ينبع من بحيرة تانا 

فى إثيوبيا، بعيدا من مجرى وادى النيل.
"باعتقاد  البريطانى  الدبلوماسى  فائق  وأبلغ 
"على  وأضــاف  ممكن".  غير  هــذا  بــأن  المصريين 
األموال  على  أبدا  اإلثيوبيون  يحصل  لن  حال،  أى 
الكافية لتنفيذ أكثر من جزء ضئيل من المخططات 

ا.. وليس لدى المصريين والسودانيين  الممكنة فنّيً
ما يخشون منه بخصوص هذا األمر".

تقرير  وفــق  يقول:  المصرى  المسئول  ومضى 
تجاه  مصر  سياسة  إن  البريطانى،  الدبلوماسى 

إثيوبيا هى "فى العموم ليست غير ودية".
كان كالم  إذا  ما  يعلم  "ال  إنه  الدبلوماسى  وقال 
ما  أن  أكــد  أنــه  قوية"، غير  أدلــة  إلــى  فائق يستند 
طرحه المسئول المصرى "عزز رأيه بأن المصريين 

ال يقدرون اإلثيوبيين".
مصلحتهم  أن  الــمــرء  يعتقد  "ربــمــا  إنــه  ــال  وقـ
ا، فى  )المصريين( الحيوية، بما تعنيه الكلمة حرفّيً
جيدة  عالقات  إلى  يسعوا  ألن  تــؤدى  سوف  النيل، 
فى  وسبعين  خمس  مصدر  تملك  التى  الدولة  مع 
المئة من المياه إال أن ما حدث هو أن المصريين 
ذهبوا لحد إغاظة اإلثيوبيين متى أمكنهم، وخاصة 
والصومال  إثيوبيا  وكانت  بالصومال".  يتعلق  فيما 
أوجــاديــن  إقليم  على  ــا  حــدودّيً صــراًعــا  تخوضان 
تطور إلى حرب بينهما عام 1964. ومال نظام عبد 

الذى  الصراع  فى  الصومال  موقف  لتأييد  الناصر 
دام لسنوات فى منطقة القرن اإلفريقى.

رفض
إثيوبيا "رفضت" اقتراًحا مصرّيًا قبل سبعة عقود 
النيل،  منابع  أكبر  على  مشترك  سد  أول  إلنشاء 
وبحسب الوثائق التى كشفت عنها بى بى سى فإن 
أن  إلى  النقاش  من  خلص  البريطانى  الدبلوماسى 
ما طرحه فائق "عزز رأيه بأن المصريين ال يعبأون 

باإلثيوبيين."
الخارجية  توقعت  التصور،  هــذا  إلــى  واستنادا 
البريطانية أن تواجه مصر مشكلة ال قبل لها بها مع 

اإلثيوبيين بسبب المياه.
من  البريطانى  الــدبــلــومــاســى  تقرير  وأوصـــى 
الشأن.  هــذا  فــى  بريطانيا  تدخل  بعدم  القاهرة 
اإلثيوبيين  نترك  بأن  نكون حكماء  أن  بد  "ال  وقال 
النيل  بشأن  والسودانيين  المصريين  مع  يتناقشون 

األزرق" وهو ما حدث بالفعل. 
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باألصول 

أسامة شرشر

وهذا الرد فى حد ذاته كارثة كبرى، إذ إن فيه تنصًل 
من مجلس األمن من دوره فى فض النزاعات الدولية 

ومنع نشوب الصراعات قبل حدوثها، ومنع الحرائق قبل 
اشتعالها، بل إن كلم الرجل يلغى وجود األمم المتحدة 
ذاتها.. كما يكشف هذا الرد عن نوايا خبيثة لصاحبه؛ 

ألن فيه استباًقا الجتماع للمجلس يوم 8 يوليو حول 
شكوى مصر من التعنت والمماطلة اإلثيوبية فى قضية 
سد النهضة، وكأنه يتنصل مقدًما من نتيجة االجتماع، 

وفيه تخطٍّ لكل حدود الدبلوماسية ومحاولة للتأثير 
على مواقف الدول األعضاء بمجلس األمن. 

وهذا يذكرنا بتعبير يتردد فى التراث المصرى 
والعادات والتقاليد المصرية )يا روح ما بعدك روح(، 

فالمسألة ال تحظى بدعم ورعاية دولية، وهناك صمت 
مريب ليس له تفسير من كل الجهات الدولية والمنظمات 

العالمية، ويبدو أن اللعب أصبح على المكشوف وأن 
القرار أصبح فى يد مصر والسودان بعيًدا عن أى تأثيرات 

خارجية أو أممية. 
فالعالم لن يحنو علينا ولن يوفر لنا كوًبا من الماء ولن 

يحل مشكلة الفيضان أو الجفاف أو نقص الغذاء.
نحن هنا نتحدث عن محاولة إبادة للشعب المصرى 

بالتعطيش أو اإلغراق، واستنزفنا كل خطوات التفاوض 
مع كل ذى شأن فى العالم من دول عربية أو إفريقية أو 

أوروبية أو حتى منظمات دولية، ونحن فى موقف ال 
ُنحسد عليه أمام هذا التطرف اإلثيوبى فى الوقت الذى 

تحدثت فيه واشنطن بوست فى افتتاحيتها السبت 3 
يوليو 2021 عن أن آبى أحمد يتلعب بالمجتمع الدولى 

فى قضية تيجراى ومنع المساعدات اإلنسانية عن 
شعبه، بل وصل األمر إلى أنه قطع الطرق واالتصاالت 

ليًل عن أكثر من مليون مواطن إثيوبى، فيما يمثل نوًعا 
من اإلبادة الجماعية المنظمة فى إقليم تيجراى.. وهذا 

أكبر دليل على أن الرجل ال يحترم أى اتفاقيات أو مواثيق 
دولية. 

فهل نتوقع من هذا الحاكم الفاسد الذى أباد شعبه 
أن يصل إلى اتفاق قانونى ملزم فى موضوع ملء سد 

النهضة؟!.. أعتقد ال وألف ال. 
ثم إن هناك مشكلة كبرى وأكثر خطًرا، فإثيوبيا اآلن 

تعانى من صراعات قبلية وعرقية مسلحة، تستهدف فيها 
الجماعات المعارضة لحكم آبى أحمد البنية التحتية 

والمشاريع القومية حتى التى تخدم المواطن اإلثيوبى 
نفسه.. فما الذى يضمن لمصر عدم حدوث تخريب لسد 

النهضة كانتقام سياسى من آبى أحمد، يؤدى النهيار 
السد ويأكل فى طريقه األخضر واليابس فى السودان 

ومصر؟! 
وهذا ليس افتراًضا أو تصورًا، بل حدث بالفعل فى 
إثيوبيا منذ أيام أن استهدفت جماعات معارضة سد 

تكازى ودمرته حسب إعلن الحكومة اإلثيوبية نفسها؟ 
فهل تصمت مصر أمام خطر اإلبادة؟ سواء اإلبادة غرًقا 

أو اإلبادة عطًشا؟ أعتقد لن تصمت. 
لذا وجب التعامل مع موضوع السد على أنه موضوع 

موت أو حياة للشعبين المصرى والسودانى باتخاذ قرارات 
أحادية الجانب من جانب آبى أحمد وحكومته بملء 

السد دون الوصول التفاق ملزم. 
لقد أصبح الحديث عن سد النهضة الشغل الشاغل لكل 

بيت مصرى وسودانى بل مبالغة، فلماذا االنتظار؟ 

الشعب كله فى حالة ترقب وقلق، ودعم وتأييد لقرارات 
تشفى غليله وتعبر عن رفضه وغضبه من آبى أحمد وأى 
آبى أحمد آخر على مستوى العالم، فل يفل الحديد إال 

الحديد، وال يواجه القوة إال القوة. 
وهذه أيًضا بالونة اختبار حقيقى لبعض الدول 

العربية، عندما تحين ساعة المواجهة، وستسقط 
األقنعة وتنكشف المواقف، ويعلم الشعب المصرى من 

معه فى قضية وجوده وبقائه ومن ضده. 
فل صوت يعلو فوق صوت دبلوماسية القوة، ألن العالم 

ال يحترم ولن يحترم إال لغة القوة والحسم والدفاع عن 
نيل مصر والسودان وكل شعوب حوض النيل، بعيًدا عن 

لغة الحوار والتفاوض مع من ال يعرف معنى الحوار وال 
أصول التفاوض. 

وهنا سُيهرع الكل لمحاولة اتخاذ قرارات لها قوة 
الواقع واسترضاء مصر والسودان صاحبتى الحق ودولتى 

المصب. 
ٍة َوِمن ِرَّباِط اْلَخْيِل( ن ُقَوّ ا اْسَتَطْعُتم ِمّ وا َلُهم َمّ )َوأَِعُدّ

اللهم بلغت اللهم فاشهد. 

شعبان خليفة 

تلقى الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائيه والرى، خطابًا رسمًيا من نظيره اإلثيوبى 
يفيد ببدء إثيوبيا فى عملية الملء للعام الثانى لخزان سد النهضة اإلثيوبى، وذلك حسب بيان 

رسمى للوزارة.
ووجه وزير الموارد المائية والرى خطابا رسميا إلى الوزير اإلثيوبى، إلخطاره برفض مصر 
القاطع لهذا اإلجراء األحادى الذى يعد خرًقا صريًحا وخطيًرا التفاق إعالن المبادئ، كما أنه 
يعد انتهاًكا للقوانين واألعراف الدولية التى تحكم المشروعات المقامة على األحواض المشتركه 
لألنهار الدولية، بما فيها نهر النيل، الذى تنظم استغالل موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا 

باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية، وتمنع اإلضرار بها. 
وأرسلت وزارة الخارجية الخطاب الموجه من وزير الموارد المائية والرى للوزير اإلثيوبى، إلى 
المتحدة إلحاطة المجلس - والذى سيعقد جلسة حول قضية سد  رئيس مجلس األمن باألمم 
إثيوبيا،  نية  يكشف مجدًدا عن سوء  والذى  الخطير،  التطور  بهذا   - يوليو   8 الخميس  النهضة 
وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض األمر الواقع، وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق 
يراعى مصالح الدول الثالث، ويحد من أضرار هذا السد على دولتى المصب، وهو األمر الذى 
سيزيد من حالة التأزم والتوتر فى المنطقة، وسيؤدى إلى خلق وضع يهدد األمن والسلم، على 

الصعيدين اإلقليمى والدولى.

بجاحة إثيوبيا.. خطاب رسمى ملصر ببدء امللء الثانى لسد النهضة 
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ــددا كــبــيــرا من  ــرد تــركــيــا عــ بــعــد طـ
عناصر جماعة اإلخوان اإلرهابية بدأت 
مالذ  عــن  تبحث  الــمــطــرودة  العناصر 

جديد لها بعيد عن تركيا.
ــوان  اإلخـ مــطــاريــد  رأس  على  ــان  وكـ
اإلعالمى الهارب معتز مطر الذى فاجأ 
العالم  قناة  مع  تعاقده  بإعالن  الجميع 
أحضان  فى  االرتــمــاء  ليقرر  اإليرانية 

الشيعة.
قال  الجديدة  اإلخـــوان  مــالذات  عن 
فى  المتخصص  الباحث  فــاروق  عمرو 
له  دراسة  السياسى فى  شئون اإلسالم 
وعالمية  محلية  إعالم  وسائل  تداولتها 
أن كندا تعد وجهة مثالية لعناصر تنظيم 
ــوان الــهــاربــيــن مــن تــركــيــا، بسبب  اإلخــ
وصول عناصر من التنظيم الدولى إلى 
الكندية  الحكومة  فــى  نــافــذة  مناصب 
الجنسية،  سورى  النقل،  وزير  وأبرزهم 

ُعمر الغبرة.
ــاروق أيضا فــى دراســتــه أن  ويــرى فـ
لعناصر  آمنا  مــالذا  تمثل  أيًضا  ــران  إي
التنظيم فى الوقت الحالى بدليل هروب 
قوة  ظل  فى  وخاصة  إليها  مطر  معتز 

تجمع  كــانــت  الــتــى  السابقة  الــعــالقــات 
محمد  والمعزول  اإليرانى  النظام  بين 
مرسى، فضال عن عدة دول أوروبية مثل 
هولندا وبريطانيا حيث يوجد فيها مقر 

التنظيم الدولى لإلخوان.
ــاق مـــتـــصـــل، كـــشـــف عــبــد  ــيـ ــى سـ ــ ف
ــاحــث فـــى شــئــون  ــب ــور عــامــر ال ــشــك ال
الــمــالذات  مــن  أن  السياسى  ــالم  اإلسـ
كاّلً من  المتوقعة أيضا لإلخوان  اآلمنة 

يتواجد بها عدد كبير من  التى  ماليزيا 
استثمارات الجماعة وخاصة الجامعات 
رئيس  عهد  فى  افتتحت  التى  الجديدة 
الوزراء الماليزى السابق مهاتير محمد.
ليس ماليزيا فحسب بل يتوقع أيضا 
جنوب  فى  بكثافة  اإلخــوان  يتواجد  أن 
الضخمة  المالية  المبالغ  بعد  إفريقيا 
بدأتها  الــتــى  الــكــبــرى  ــثــمــارات  واالســت
يونيو   30 ثـــورة  قبل  هــنــاك  الجماعة 

المجيدة والتى كان مسئوال عنها محمود 
حسين أمين عام التنظيم.

بادرت بطرح  تركيا هى من  أن  يذكر 
ــادات الــتــنــظــيــم اإلرهـــابـــى  ــيـ تــســلــيــم قـ
رابحة  غير  ورقــة  باتوا  ألنهم  للقاهرة، 
األهــم  الملفات  إن  حيث  أنــقــرة،  ــدى  ل
بالنسبة للقاهرة هى ملف الغاز فى شرق 
المتوسط، والتدخالت التركية فى ليبيا 
اإلخوان  قيادات  تركيا  استضافت  وقد 
الدور  ضمن  الجنسية  بعضهم  ومنحت 
نحو  منهما  كل  يمارسه  الذى  الوظيفى 
السياسى  الوضع  متطلبات  لكن  اآلخر، 
ومعادلة  جديدا  واقعا  تفرض  الراهن 

ذات أطراف مختلفة.
ومن أبرز القيادات الهاربة من تركيا 
الماضية، يحيى  الفترة  كندا خالل  إلى 
موسى وعمرو السماحى مؤسسا حركة 
على  المدرجتين  ــثــورة،  ال ولـــواء  حسم 
إيران  والــى  األمريكية،  اإلرهــاب  قوائم 
يقترب  وكــذلــك  مطر  معتز  اإلعــالمــى 

محمد ناصر من التواجد هناك.
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بالتفاصيل .. 6 مالذات جديدة لإلخوان بعد طردهم من تركيا

السفليون يحـــــذرون األردن من خطــــــر الشـــــيعة
مواقع سلفيون يحرمون »صباح اخلير« على  كبرى  سلفية  حمالت 

الــتــواصــل االجــتــمــاعــى تــحــذر دولــة 
بدخولها  للشيعة  السماح  من  األردن 
تــحــت مــســمــى الــســيــاحــة الــديــنــيــة 
محذرين من أن تكون هذه هى البداية 

الختراق إيران للمجتمع األردنى.
وكان على رأس هذه الحملة ناصر 
قال  الــذى  السلفى  الباحث  رضــوان 
جاللة  الملك  الصدد:  إلى  هذا  فى 
نفتخر  من  يا  ملك  األردن   عبدالله  
الــهــالل  مــن  الــتــحــذيــر  فــى  بمقولته 
لـ  قلناها  مثلما  لك  نقولها  الشيعى 
يأخذ  ولــم  قبل  مــن  مــرســى   محمد 
دخول  ملكه،  الله  فــأزال  بنصيحتنا 
فعلها  مثلما  األردن  إلـــى   الــشــيــعــة  
اإلخوان فى مصر بدعوى ما يسمى 

بالسياحة الدينية نذير شؤم وخراب.
قائال:  تصريحاته  فــى  وأضـــاف 
الشيعة ما دخلوا أرضا أال أشاعوا فيها 
الفواحش والمنكرات والتفحيرات وال 
توجد فى دين اإلسالم سياحة دينية 
المساجد  ــارة  وزي والعمرة  للحج  إال 
ــمــكــى ومــســجــد  ــة الـــحـــرم ال ــالث ــث ال
رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم 
أســره  الله  فــك  األقــصــى  والمسجد 
وغير ذلك زيارات شركية يراق فيها 
وستدخل  الــلــه،  لغير  العبودية  مــاء 
عناصر الحرس الثورى اإليرانى إلى 
األردن التى لم يستطيعوا دخولها من 
قبل تحت غطاء هذه السياحة الدينية 
دخولهم  سيناريو  بنفس  المزعومة 

إلى مصر فى عصر اإلخوان .

لهيثم  منشور  بسبب  اشتعل  كبير  جدل 
الحوينى نجل ابو اسحاق الحوينى القطب 
قال  عندما  الصباح  فى  الشهير،  السلفى 
لمتابعيه عبر صفحته على موقع التواصل 
الخير«  »صباح  بــوك«:  »فيس  االجتماعى 

مع صورة مكتوب فيها »سبحان الله«.
كبير من  الكلمة شن عدد  وبسبب هذه 
أن  مؤكدين  عليه  كبيرا  هجوما  السلفيين 
صباح  كلمة  حرموا  المشايخ  من  الكثير 
الخير لدرجة أن بعض متابعيه قالوا نصا 
إن صباح الخير قيلت من الكفار يوم وفاة 

وسلم.  عليه  الله  صلى  الكريم،  رسولنا 
الخير  الخير ومساء  أّن صباح  وزعم آخر 
سيدنا  وفـــاة  ــوم  ي فــى  اليهود  اخترعهما 

رسول الله.
نفى الداعية محمد محروس الخراشى 
الداعية باألزهر الشريف ما قاله السلفيون 
مؤكدا أن الكلمة عادية جدا وال تمت لما 
جائز  وقولها  صلة  بــأى  السلفيون  ــردده  ي
الوقت  فى  مؤكدا  تحية،  ألنها  ومستحب 
التحيات فى اإلســالم هى  أن أفضل  ذاته 

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحمد الجدي

أسرار اجتماعات مكتب اإلرشاد قبل 
عزل مرسى فى 3 يوليو

فى ذكرى عزل المعزول محمد مرسى 
خطيرة  كــوالــيــس  نكشف  يوليو   3 يــوم 
شــهــدتــهــا مــصــر قــبــل إعـــالن اإلطــاحــة 
قبيل  انه  مصادر  كشفت  حيث  بمرسى، 
المسلحة،  للقوات   ،2013 يوليو   3 بيان 
وخــالل منح قــيــادات اإلخـــوان مهلة 48 
ساعة، لتلبية مطالب الشعب والنزول على 
رغبات المصريين، بتنحى محمد مرسى 
عن المشهد السياسى، عقب مظاهرات 
مصر،  مــيــاديــن  مختلف  فــى  حــاشــدة 
الظرف  أعــبــاء  لتحمل  أخــيــرة  كفرصة 
عقد  الــوطــن،  بــه  يمر  الـــذى  التاريخى 
اإلخوان،  اإلرشاد ومجلس شورى  مكتب 
اجتماعا لتقييم المشهد وتحديد بوصلة 
التنظيم وقياداته وقراراته حول تطورات 

األوضاع السياسية حينها .
أكــدت  االجــتــمــاع  كواليس هــذا  وعــن 
أنه  اسمها  نشر  رفضت  التى  المصادر 
خــالل االجــتــمــاع وعــلــى مــائــدة الــحــوار 
طــرحــت قـــيـــادات الــتــنــظــيــم عــــدًدا من 
المشهد  من  للخروج  كمحاولة  األفكار، 
دون أن تفقد الجماعة أّيًا من المكاسب 
حققتها،  التى  واالقتصادية  السياسية 
المسلحة جادة  القوات  أن  لكنها شعرت 
فى تنفيذ نداء الشعب المصرى وحماية 
بنوع  معها  التعامل  يمكن  وال  مطالبه، 
من المراوغة السياسية أو الخديعة فلم 

االستجابة  إما  أمرين  سوى  أمامها  يكن 
لضغوط الشارع واالنسحاب من المشهد 
رئاسية  النتخابات  والــدعــوة  السياسى 
مبكرة، وإما الدخول فى مواجهة مباشرة 
اتباع  مع  نتائجها  كانت  مها  الشارع  مع 
ــع، وعــدم  ــواقـ ــر الـ ــ ــرض األم ســيــاســة فـ
السياسية  مواقفها  من  أى  عن  التراجع 
التى حققتها واعتبرتها جزءا أصياًل من 
وحلفائها  عناصرها  وتجييش  مكاسبها، 
برأس  التمسك  ومريديها حول مسارات 
إلى  السياسية  األزمــة  وتحويل  السلطة 

معركة دينية بين اإلسالم والكفر.
يقول عمرو فاروق، الباحث فى شئون 
هذه  على  تعليًقا  السياسى،  ــالم  اإلسـ
الكواليس: كان من فضل الله وكرمه على 
فى  ساروا  وقيادتها  الجماعة  أن  مصر، 
كشفت  التى  المباشرة  المواجهة  طريق 
العام وأبرزت  توجهاتهم الحقيقية للرأى 
شرعنتهم للعنف وتوظيفهم للعمل المسلح 
لخدمة مشروع دولة الخالفة المزعومة، 
تتجه  ولم  والشريعة،  الدين  عباءة  تحت 
ــمــراوغــة  ــى الــمــهــادنــة وال الــجــمــاعــة إلـ
حققت  أداة  كانت  ربما  التى  السياسية 
من خاللها مكاسب عديدة ومنحتها قبلة 
الحياة، وألصبحت أحد مكونات المشهد 

السياسى حتى هذه اللحظة الراهنة .

فتوى حترم لعبة بابجى
حــربــا ضــروســا على  السلفى  الــتــيــار  شــن 
مجموعة من األلعاب اإللكترونية وعلى رأسها 
بها  للكعبة  مجسمات  ظهور  بعد  بابجى  لعبة 
الله  بيت  على  النار  للعبة  الالعبين  وإطــالق 

الحرام.
تحرم  فتاوى  داعية سلفى  أكثر من  وأطلق 

هذه اللعبة جملة وتفصيال.
يقول محمد رجب مؤسس حملة دافع عن 
األلعاب  إليه  أوصلتنا  ما  هذا  األلعاب:  هذه 
المكى  الحرم  باحة  أن تدخل فى  اإللكترونية 
وتقتل المصلين!! وهى مرحلة فى اللعبة البد 
التالية  المرحلة  إلى  تنتقل  ولن  تجتازها؛  أن 
الكعبة!!  وتهدم  الحرم  داخــل  من  تقتل  حتى 
األلعاب  صانعو  يريد  التى  العقيدة  هى  هذه 

إيصال أبنائنا إليها.
وأضاف مؤسس حملة دافع فى تصريحاته 

قائال: حذار أيُّها المسلمون .. حذروا أبناءكم 
قلوبهم  فى  وازرعــوا  اإلســالم  وعلموهم حب 
هذه  وأصحابه؛  النبى  وحب  الله  بيت  تعظيم 
من  احــذروا  األبناء..  بها  يمر  مرحلة خطيرة 

ضياع دينكم ودين أبنائكم.
ِإنََّما  َلَيُقوُلنَّ  َسأَْلَتُهْم  تعالى:)َوَلِئْن  الله  قال 
َورَُسوِلِه  َوآَياِتِه  أَِباللَِّه  ُقْل  َوَنلَْعُب  َنُخوُض  ا  ُكنَّ

ُكنُتْم َتْسَتْهِزُئوَن 

كشف حسين القاضى الباحث فى الشئون اإلسالمية قيام الشيخ السلفى مصطفى 
العدوى باتهام شيخ األزهر بالضالل كما أنه يدعو لعدم قراءة كتبه فى معرض 

الكتاب.
وأوضح القاضى كواليس الواقعة حيث سأل أحد رواد معرض الكتاب  الشيخ 
مصطفى العدوى: يوجد كتاب لشيخ األزهر أحمد الطيب يقول فيه إن االشاعرة 
أهل السنة والجماعة فهل يجوز تلقى العلم عن الشيخ الطيب؟!، فقال العدوى 

ا "األشاعرة ضالين فى أبواب العقيدة!". نّصً
واستطرد القاضى فى تصريحاته قائال: قال السائل ل العدوى ما نصه "يعنى 
الطيب ضال فى أبواب العقيدة؟ فأغلق العدوى التليفون! والتعليق إذن شيخ األزهر 
ضال .. ويا ليته ضال فى الفقه أو السياسة بل ضال فى العقيدة.. وعندما سأله 
السائل عن تنزيل الكالم على شيخ األزهر مباشرة.. أغلق التليفون بدال من أن 
ينهر السائل على قلة أدبه فى بذاءته فى حق اإلمام وحينما تكتب تحذر من هذا 
األزهريون عن ضالل  يدافع  السؤال هنا هل  لكن  يهاجمونك..  المنحرف  الفكر 
إمامهم كما انتفضوا ضد الدكتور الخشت؟!! علما بأن كالم العدوى أشد وأخطر، 

وللعلماء  للناس  وتضليله  وتبديعه  ومنهجه  بكالمه  يؤمنون  أتباعا  للعدوى  ألن 
باسم السلفية.

اإلســالم  شئون  فــى  الباحث  الجارحى  خميس  قــال  القصة  هــذه  وعــن 
علماء  وبين  ناحية  من  السلفيين  بين  لمعركة  نهار  ليل  تستمع  السياسى: 
األزهر من ناحية أخرى وترى الشيخ مصطفى العدوى يضلل شيخ األزهر 
من ناحية العقيدة فى جرأة متناهية، وينبرى علماء األزهر فى الدفاع عن 

شيخهم وعقيدة األشاعرة، ويتحير العوام فى قضية ال دخل لهم بها، فال هم 
يعرفون شيئا عن األشاعرة وال عن قضية األسماء والصفات ولكن الغالبية 

العظمى من المسلمين فى مشارق األرض ومغاربها يثقون فى عقيدة األزهر 
شيخه،  ويجلون  العلمى  منهجه  فى  ويثقون  اإلســالم  وسطية  فيه  ويــرون 

والعلمية  الدينية  المؤسسة  فى  المسلمين  ثقة  زعزعة  على  العمل  فلماذا 
الجامعة لهم.

قلبى من  به  أطمئن  ما  األشاعرة  استمعت من  أنا فقد  أما  وأضــاف: 
ناحية العقيدة، وينفى عنهم التهم فى مسألة صفات الله ألنهم ينزهون 

الله من كل نقص فى جميع المسائل ويفوضون الله فى العلم بحقيقتها؛ 
ولذلك أرى من الضرورى عمل مناظرة بين أحد أقطاب السلفيين 

لتبيان  األشعرى  المذهب  عن  األزهــر  علماء  وأحــد 
ضالل السلفيين وفكرهم المنحرف للعوام 

حتى ال يتأثرون بهم.

قصة هجوم داعية
 متشدد على شيخ األزهر

أحمد الطيب

محمد ناصرمعتز مطر
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الــصــاوى،  حــمــادة  المستشار  أمــر 
فى  متهما   19 بحبس  العام،  النائب 
االتــجــار  بتهمة  عــصــابــى  تشكيل 
اخُتِلَست  منهوبة  أثرية  قطع  فى 
فى  ممولة  وحفر  تنقيب  بعمليات 
أنحاء  كــافــة  فــى  متفرقة  مناطق 
البالد  داخــل  لبيعها  الجمهورية، 
وتهريبها للخارج بينهم رجل األعمال 
حسن راتب، وعالء حسانين المعروف 

بـ»نائب العفاريت«.
التفاصيل 

ملف  تفتح  التى  القضية  خيوط  بداية 
بتلقى  اآلثــار  عن  التنقيب  عمليات  تمويل 
النيابة العامة تحريات إدارة مكافحة جرائم 
التى أسفرت عن كشف  العامة  األمــوال 
19شخًصا  من  مكون  عصابى  تشكيل 
منهوبة  أثرية  قطع  فى  باالتجار  يقوم 
اخُتِلَست بعمليات تنقيب وحفر ممولة فى 
مناطق متفرقة فى كافة أنحاء الجمهورية، 
لذات  للخارج  وتهريبها  البالد  داخــل  لبيعها 

الغرض.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وأصدرت 

»عالء  المتهم  فُضِبَط  المتهمين،  بضبط  ــا  إذًن
آخر  ومتهم  العصابى  التشكيل  زعيم  حسانين« 
معدنية  عمالت  على  بحوزته  وُعــِثــَر  بصحبته، 
التى  بالسيارة  ُعــِثــَر  كما  أثريتها،  فــى  مشتبه 
وأشياء  وعمالت  وأحجار  تماثيل  على  يستقلها 
مشتبه فى أثريتها، وتم استجواب المذكور فيما 
العصابى بغرض  التشكيل  إدارته  إليه من  ُنسب 
الــبــالد، وإجــرائــه أعمال  لــخــارج  اآلثـــار  تهريب 

الحفر للتنقيب عنها وتهريبها واالتجار فيها.
مواقع  أربعة  على  العامة  النيابة  وتحفظت 
ما  فتبينت  لمعاينتها،  وانتقلت  والتنقيب  للحفر 
فيها من أعمال حفر عميقة، وقد أكدت اللجنة 
خضوع  لــآثــار  األعــلــى  المجلس  مــن  المشكلة 
من  لكونها  ــار  اآلث حماية  لقانون  األمــاكــن  تلك 
كان  بها  الــجــارى  الحفر  وأن  األثــريــة،  األمــاكــن 
بقصد التنقيب عن اآلثار، وأن القطع المضبوطة 
بحوزة المتهمين -وعددها 227- جميعها تنتمى 
للحضارات المصرية وتعود لعصور مختلفة )ما 
والرومانى  واليونانى  والفرعونى  التاريخ  قبل 

واإلسالمى(، وتخضع لقانون حماية اآلثار.
تمويل 

عقب  استدالاًل  أفــاد  قد  المتهمين  أحد  كان 

راتــب  حسن  األعــمــال  رجــل  بمشاركة  ضبطه 
اآلثار،  عن  والتنقيب  الحفر  عمليات  تمويل  فى 
وأكدت تحريات الشرطة صلته بزعيم التشكيل، 
قـــــرارًا بضبطه،  ــعــامــة  ال الــنــيــابــة  فـــأصـــدرت 
وباستجوابه أنكر ما ُنسب إليه من اتهامات وأقر 
بينه  الجنيهات  بماليين  مالية  تعامالت  بوجود 

وبين زعيم التشكيل العصابى وخالفات حولها.
لكن عز الدين حسانين، شقيق عالء حسانين، 
فى  المدوية  المفاجأة  فجر  العفاريت،  نائب 
فيها  المتهم  األثــريــة  الــدولــة  كنوز  نهب  واقــعــة 
عمليات  إن  بقوله  وعصابته،  السابق  النائب 
تمويل التنقيب عن اآلثار التى جرت مؤخًرا كانت 
راتب،  حسن  األعمال  رجل  من  مباشر  بتمويل 
بأكثر من 50  التنقيب األخيرة  وأنه مول عملية 
والمنازل  التنقيب  معدات  لشراء  جنيه  مليون 

واألراضى التى تم التنقيب فيها.
وأوضح شقيق حسانين فى اعترافه أن رجل 
األعمال حسن راتب كان يتولى مهمة البيع لآثار 
المستخرجة مستغاًل جنسيته األجنبية وعالقاته 

الواسعة. 
مواجهة 

ــرت مــع  ــ ــات الـــتـــى جـ ــق ــي ــحــق ــت وخــــــالل ال

التحقيق  جهات  واجهته  راتــب  حسن  المتهم 
بالتسجيالت الصوتية التى جمعته وعز الدين 
التنقيب  جريمة  توضح  كانت  والتى  حسانين 
النيابة  تسلمت  قد  فيها  واالتــجــار  ــار  اآلث عن 
العامة الصحيفة الجنائية للنائب السابق عالء 
والتى  ــار  اآلثـ قضية  فــى  ــن،  وآخــري حسانين 
 4 فى  حسانين  عالء  اتهام  سبق  أنه  تكشف 
الصحيفة  وأوضحت  سابقة،  نصب  قضايا 
الجنائية لنائب العفاريت أنه فى عام 2003، 
اتهم فى قضية رقم 12427 نصب واحتيال، 
وذلك لتوقيعه على شيكات دون رصيد، وعام 
2017، ألقت األجهزة األمنية القبض عليه 
فيه  واتهمه  أعمال  رجل  به  تقدم  بالغ  فى 

على  منه  واالســتــيــالء  واالحــتــيــال،  بالنصب 
مبالغ ُتقدر بنحو 3 ماليين دوالر.

حسن  بحبس  العامة  النيابة  ــرار  ق وصــدر 
بعدة  راتب وعالء حسانين و19 متهما آخرين 
اآلثار  عن  المشروع  غير  بالتنقيب  تتصل  تهم 
وتهم  حق  وجه  بدون  وحيازتها  فيها  والتجارة 
القضية  تزال  إلى 16 جريمة وال  أخرى تصل 
األيام  خالل  جديدة  مفاجآت  لظهور  مرشحة 

القادمة.

بأعداد  موثوقة  رسمية  إحصاءات  توجد  ال  أنه  رغم   
تتم  حيث  الخارج،  إلى  المهربة  المصرية  األثرية  القطع 
تامة،  والتداول بسرية  والتهريب  التنقيب  معظم عمليات 
إال أن المعلومات المتداولة تشير إلى أنها تقدر ببضعة 
ماليين من القطع األصلية. فعلى سبيل المثال يضم 20 
المتحدة  والواليات  )بريطانيا  غربية  دول   8 فى  متحًفا 
أكبر  وبلجيكا(  والنمسا  وكندا  وإيطاليا  وألمانيا  وفرنسا 
ويتجاوز عددها 700  العالم،  اآلثار فى  تلك  تشكيلة من 
ألف قطعة، هذا عدا عما يملكه المهربون والتجار وهواة 
اقتناء المجموعات األثرية النادرة عبر مافيا كبيرة تعمل 

فى هذا المجال. 
مزادات 

الغريب ان قطًعا أثرية مصرية أصلية تباع فى مزادات 
حول العالم، عبر تجار باتوا يعرضون مقتنياتهم دون خوف 
المصرية فى هذه  اآلثــار  بيع  أن  يــرون  أنهم  يعنى  وهــذا 
المزادات العلنية أمر قانونى هذا رغم أن مصر أصدرت 
بيع أو شراء اآلثــار. وقبل هذا  عام 1983 قانونا يحظر 
التاريخ كانت هناك ثغرات كثيرة تمر منها اآلثار إلى خارج 
مصر بشكل قانونى، مثل حصول بعثات التنقيب األجنبية 

على حصة فى الخبايا التى يتم اكتشافها. 
وقد وصل األمر إلى حد إقامة غبريال 
فــــــى فاندرفورت، أحد تجار اآلثار األمريكيين 
معرًضا  قليلة  سنوات  منذ  عــلــى كاليفورنيا، 
اإلنترنت لبيع التحف المصرية القديمة، 
معها  يتعامل  ولكنه  فحسب،  هذا  ليس 
يعرض  فهو  السريعة،  األكالت  كوجبات 
رصد  تــم  لقد  الــمــنــزل.  ــى  إل توصيلها 
تل  من  القطع  إلحــدى  التاجر  هذا  بيع 
تم  الــتــى  أخــنــاتــون  الــعــمــارنــة، عاصمة 

تدميرها، بمبلغ 199 دوالرًا فقط، وهذه كلفة وجبة غداء 
ألسرة فى مطعم ماكدونالد بأمريكا.

مافيا

بحسبما المعلومات المتاحة فإن عمليات التنقيب غير 
الذى  المنقب  أطــراف،  ثالثة  لها  اآلثــار  عن  المشروعة 
يمول عملية التنقيب، والوسيط الذى يبيع البضاعة، ونوع 
من الشيوخ الذين يؤكدون أن هذه العملية مباحة شرًعا، 
كما يتولون ما يقولون إنه فك السحر والتعامل مع الجن 
الذى يحرس تلك المقابر حسبما يروجون... على الرغم 
المصرية  اإلفتاء  ودار  األزهــر  فى  بارزين  علماء  أن  من 
وبيع  التنقيب  عمليات  أن  الفتاوى  من  العديد  فى  أكدوا 

اآلثار ال تجوز شرًعا.
ويقوم المنقبون بتقسيم األموال المحصلة من بيع اآلثار 
للوسيط،  وثلث  عليها،  عثر  لمن  ثلث  أقسام:  ثالثة  إلى 
والثلث األخير يوهب لبناء مسجد، أو لعمل خيرى، وجزء 

منه يسلم للمشايخ الذين ساهموا فى عملية النهب.
من ضبط  تمكنت  األمــن  أجهزة  أن  من  الرغم  وعلى 
عشرات المحاوالت للتنقيب وتهريب اآلثار، إال أن انتشار 
وعرة،  جبلية  مناطق  فى  وتنفيذها  وسريتها،  العمليات 
وداخل جدران بعض المنازل وفى المناطق المنعزلة، يسمح 
بإفالت نسبة غير قليلة من اآلثار المنهوبة، وهو ما يشجع 
يجتذبهم  الذين  المنقبين  من  المزيد 

ــراء  ــ ــ ــث ــ ــ ــم ال ــ ــلـ ــ حـ

السريع.
بالمنازل  الداخلية  االنهيارات  حــوادث  اصبحت  وقد 
ما  كثيًرا  أنها  رغم  متكررة  أخبارا  العميق  الحفر  بسبب 

تسببت فى وقوع قتلى وجرحى
التنقيب  عبر  السريع  الثراء  عن  البحث  حمى  لكنها 
والتى  األرض  باطن  فى  الفرعونية  المقابر  عن  الشعبى 
تحولت إلى صداع يؤرق األجهزة األمنية بكافة المحافظات 
انتشرت  إذ  مــصــر،  صعيد  فــى  خــصــوًصــا  الــمــصــريــة، 
من  القريبة  بالمناطق  القديمة  المنازل  داخل  الظاهرة 
المعابد األثرية. ورغم تجريم التنقيب عن القطع األثرية 
أنه  يعتقدون  يزالون  بالمجتمع ال  الكثيرين  فإن  والذهب 
الرسمى  حق مشروع لصاحب األرض. وطبًقا لإلحصاء 

لوزارة الداخلية المصرية، بلغ عدد قضايا 
أغسطس  خالل  اآلثــار  وحيازة  التنقيب 

المثال  سبيل  وعلى  فقط   2018
حجم  يعكس  مما  قضية،   3364
المواطنين  بعض  لــدى  الــهــوس 
بالبحث عن اآلثار، أماًل فى الثراء 

السريع.

عقب عودته من فرنسا التى زارها لمهمة قومية 
أعرب المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، عن 
مهربة  أثرية  قطعة   114 باستعادة  البالغة  سعادته 
تتنازل عن حق من  إن مصر ال  وقــال:  باريس  إلى 
أى  تسترد  أن  تستطيع  أيًضا  أنها  كما  حقوقها، 
جديدة  استراتيجية  عن  كاشًفا  حقوقها،  من  حق 

الستعادة آثار مصر المهربة. 
حمادة  المستشار  الــعــام  الــنــائــب  مهمة  بـــدأت 
الصاوى ومعه وفد رفيع المستوى من النيابة العامة 

إلى فرنسا بزيارة إلى مقر السفارة المصرية 
صحبة  فــى  وكـــان  ــاريــس،  ب بالعاصمة 

األعلى  للمجلس  العام  األمين  الوفد 
لآثار، ومدير اإلدارة العامة لآثار 

قطعة   114 السترداد  المستردة 
أثرية منهوبة مهربة إلى فرنسا، 
تحقيقات  ضـــوء  فـــى  ــك  ــ وذل
العامة  النيابة  باشرتها  مهمة 
ــاون مــع  ــعـ ــتـ ــالـ الـــمـــصـــريـــة بـ
السلطات القضائية الفرنسية 
ــتـــرداد تلك  أســفــرت عــن اسـ
القطع بعد وقف كافة إجراءات 
عرضها للبيع أو التعامل عليها.

إجراءات
ــرداد  ــتـ بــــدأت إجــــــراءات االسـ

بوصول فريق عمل المكتب المركزى 
الفنية  المقتنيات  فى  االتجار  لمكافحة 

إلى  القطع  وَنْقل  الفرنسية،  الداخلية  بــوزارة 
رئيس  باشر  حيث  تغليفها،  وفــض  السفارة  مقر 
المجلس األعلى لآثار ومدير إدارة اآلثار المستردة 
تحت إشراف وفد النيابة العامة المصرية إجراءات 
األثرية  القطع  ــرداد  واســت وجــرد  وفحص  معاينة 

تمهيًدا لنقلها إلى القاهرة.
وتفقد النائب العام ومعه سفير مصر لدى فرنسا 
الدكتور  تقديم  خــالل  المستردة  األثــريــة  القطع 
مصطفى وزيرى األمين العام للمجلس األعلى لآثار 
للحضارة  ونسبتها  القطع  وصــف  تضمن  شــرًحــا 

المصرية القديمة فى عصورها المختلفة.
كما ألقى السفير عالء يوسف، سفير مصر فى 
احتفائه  عن  فيها  أعــرب  افتتاحية  كلمة  بــاريــس، 
ــى سجل  ــاًزا يــضــاف إلـ ــجـ بــالــحــدث بــاعــتــبــاره إنـ
العالقات  صعيد  على  المسبوقة  غير  اإلنــجــازات 

مدى  إلــى  مشيًرا  المصرية-الفرنسية،  الثنائية 
التعاون  مجاالت  فى  البلدين  بين  العالقات  توطد 
المشتركة على مدار السنوات األخيرة، وإلى التعاون 
القضائية  السلطات  بين  المستمر  والتنسيق  البناء 
فى البلدين على مدى العامين الماضيين، مما كان 

له الدور الكبير فى استرداد هذه القطع األثرية.
بكلمة  اإلجـــراءات  مراسم  العام  النائب  واختتم 
استهلها بتثمين التعاون بين النيابة العامة المصرية 
مؤكًدا  المختصة،  الفرنسية  القضائية  والسلطات 
ضـــرورة اســتــمــرار هــذا الــتــعــاون خاصة فى 
اآلثار؛ حفاًظا  تهريب  التصدى لجريمة 
والثقافى  الــتــاريــخــى  ــراث  ــت ال على 
المصرى، مشيًرا إلى أن العالقات 
عالقات  البلدين  بين  القضائية 
إلــى  جــذورهــا  تمتد  تــاريــخــيــة 
ــزال  ي إذ ال  بــعــيــدة،  أحـــقـــاٍب 
النيابة  أعــضــاء  مــن  الكثير 
المصريين  والقضاة  العامة 
إليه  انــتــهــى  بــمــا  يستعينون 
والقضائى  الــقــانــونــى  الفقه 
ــى الــكــثــيــر من  ــســى فـ ــرن ــف ال

أبحاثهم القانونية.
جريمة

تهريب  جريمة  أن  إلــى  وأشـــار 
اآلثار واحدة من الجرائم التى تشغل 
جــمــوع الــشــعــب الــمــصــرى ومــؤســســات 
ا  تاريخّيً ــا  إرًثـ باعتبارها  المصرية  الــدولــة 
ُخطة  العامة  النيابة  اتــبــاع  مــؤكــًدا  ــا،  هــاّمً ا  ثقافّيً
الستعادة  المصرية  الدولة  استراتيجية  إطــار  فى 
وتاريخها،  مقدراتها  والحفاظ على  المهربة  آثارها 
العديد  الخطة  تلك  تنفيذ  إطــار  فــى  تبذل  وأنــهــا 
واإلقليمى  الوطنى  المستوى  على  المجهودات  من 
األولـــى  مرحلتها  فــى  ثــمــارهــا  َجـــت  ُتـــوِّ والـــدولـــى، 
فرنسا،  دولــة  من  اليوم  األثــريــة  القطع  باسترداد 
مكافحة  على  العامة  النيابة  حــرص  على  مشدًدا 
جريمة تهريب اآلثار خلسة خارج البالد واستردادها 
ومالحقة مرتكبيها على كافة المستويات، باستخدام 
القضائى،  الدولى  التعاون  وسبل  القانونية  اآلليات 
مشيًرا إلى ثقته فى المشاركة الفعالة من ِقَبل جهات 
إنفاذ القانون بالدول المختلفة؛ باإلخطار بمثل هذه 

الوقائع التخاذ اإلجراءات الالزمة حيالها.

ماليني القطع األثرية املصرية مُهربة للخارج
النائب العام يسترد

 114 قطعة أثرية من باريس

العدد: ٧٠٦
٧ / ٧ /٢٠٢١

شقيق نائب العفاريت: »راتب« مولنا بـ50 مليون جنيه وكان هو مسئول بيع اآلثار

قضية حسن راتب وعالء حسانني تفتح ملفات متويل التنقيب عن اآلثار

استراتيجية جديدة الستعادة اآلثار املهربة وضربات موجعة للصوص فى الداخل

بعضها يباع فى مزادات على اإلنترنت

مليار جنيه حجم التجارة فى اآلثار املصرية
ضربتان فى وقت واحد زيارة مهمة للنائب العام إلى فرنسا ليعود من باريس 
بـ114 قطعة آثار مصرية مهربة ضمن استراتيجية جديدة الستعادة آثار مصر 
والتمويل  التنقيب  لعمليات  الداخل  فى  قوية  ضربة  مع  بالتزامن  المنهوبة 
بعضها  وإتالف  فيها  والتجارة  مشروعة  غير  بطرق  اآلثار  استخراج  لعمليات 
األعمال  رجل  ومعه  حسانين  عالء  والعفاريت  الجن  نائب  أبطالها  كان  والتى 
المعروف حسن راتب صاحب قناة المحور وجامعة سيناء واسمنت سيناء ومعهما 

19 متهًما آخرين. 
بالمفاجآت تم فتحه ولن يتم إغالقه لمواجهة خطر تزايد فى  ملف ملىء 
السنوات األخيرة، حيث حلم الثراء الفاحش السريع اصبح يسيطر على تفكير 
قطعة  على  العثور  فى  واألمل  المحافظات  مختلف  فى  المصريين  من  الكثير 

فى  تضاعفت  الحرام  التجارة  هذه  أن  عن  فضاًل  اآلثار،  للصوص  وبيعها  أثرية 
جنيه  مليار   50 حوالى  رسمية  غير  تقديرات  بحسب  لتبلغ  األخيرة  السنوات 

بكل  كارثة  وهى  اإلنترنت  عبر  علنية  ممارستها  إلى  باللصوص  األمر  وبلغ 
المقاييس. 

هذا الملف وأسراره وما يحيط به فضاًل عن قراءة فى زيارة النائب العام 
فى  تجدونها  لفرنسا  مهربة  كانت  مصرية  أثرية  قطعة   114 واسترداد 

السطور التالية:

50
شعبان خليفة 

عالء حسانينحسن راتب

حمادة الصاوى
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 درع جديدة ملصر على شاطئ املتوسط

الصراعات تضرب األحزاب السياسية

 وأيضا تختص بتأمين البالد فى االتجاه 
وصــون  والــغــربــى  الشمالى  االســتــراتــيــجــى 
النقل  مقدراتها االقتصادية وتأمين خطوط 
البحرى  األمــن  على  والمحافظة  البحرية 
باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات 

السطحية والغواصات والمجهود الجوى.
كذلك لها أهمية كبيرة على توفير الوقود 
للسفن الزائرة، فضال عن انها مؤهلة لتنفيذ 
العديد من التدريبات، إلى جانب انها قريبة 
من ليبيا، كما أن لها دورا كبيرا فى الحفاظ 
فى  المعدنية  والــثــروة  الطاقة  مــوارد  على 
ظل توجه الدولة نحو االعتماد على مصادر 

الطاقة.
ويرجع تسمية قاعدة جرجوب العسكرية 
بقاعدة 3 يوليو البحرية تخليدا لرأى الشعب 
المصرى وإرادته الذى حرر مصر يوم 3 يوليو 
2013 من نظام مظلم إلى فجر جديد وساند 
المسلحة  الــقــوات  وأعلنت  إرادتـــه  الجيش 
ا انحيازها التام لثورة المصريين على  رسمّيً

ذلك النظام المظلم.
معلومات 

وحسب المعلومات الرسمية المتاحة عن 
القاعدة، فقد بنيت على مساحة تبلغ 2650 
فدانا، قرب بلدة النجيلة الكائنة على بعد 70 

كيلومترا غرب مرسى مطروح.
ــر مـــن 70 وحـــدة  ــث ــضــم الــقــاعــدة أك وت
مــيــاديــن  و7  بــحــريــة،  قــطــعــة  و47  بــحــريــة 
ا، مع أرصفة تجارية  للتدريب ورصيًفا حربّيً
وتزويد  المنتجات  تصدير  فى  ستستخدم 

السفن المارة بالوقود.

ــه قاعة  ــوجــد أيــضــا مــركــز رئــيــســى ب وي
األجهزة  بأحدث  رئيسية مجهزة  اجتماعات 
تم  وقــد  الــمــؤتــمــرات  الستضافة  العالمية 
ــوزارات  ــ وال مــطــروح  محافظة  مــع  التعاقد 
الستضافة أى مؤتمرات يتم عقدها، ويوجد 
كما  ترجمة  ومركز  محاكاة  مركز  بالقاعة 
يوجد بجوار المركز الرئيسى مسرح رومانى 
صيفى، كذلك يوجد مركز لألمن واإلطفاء، 

ويوجد مركز قيادة رئيسى.
مستشار  خليفة  محمود  أ.ح  اللواء  وقال 
للشئون  العربية  الدول  العام لجامعة  األمين 
العسكرية ومحافظ الوادى الجديد السابق، 
الحقيقة  "النهار":  خاصة  تصريحات  خالل 

فإن  رجل عسكرى  أننى  عن  النظر  بصرف 
رأيى سيكون بصفتى مواطنا مصريا عاشقا 
الرقى واالزدهار وتبوأه  له كل  يتمنى  لبلدى 
إقليميا  تستحقها  التى  المرموقة  المكانة 
لن  مــصــر  تــشــهــده  مــا  ان  وأرى  وعــالــمــيــا. 
تنموية  خطوات  نرى  يوم  كل  قلت  اذا  ابالغ 
وسائل  كافة  فى  اعــالن  سابق  دون  شاملة 
انجازا  هناك  ان  لنرى  نصحو  بل  اإلعــالم 
خالدة  ذكرى  فى  واليوم  افتتاحه،  يتم  كبيرا 
عظيمة على الشعب المصرى ذكرى مساندة 
وانحياز الجيش المصرى لتلبية ارادة الشعب 
المجرمين  االخـــوان  فاشية  ضد  المصرى 
ومرتبطة  عظيمة  الـــذكـــرى  ــكــون  ت ــكــى  ول
يوليو   3 قاعدة   افتتاح  كان  قوية  بانجازات 
البحرية ليتم إضافة قوة عسكرية الى باقى 
تشكيالت القوات المسلحة فى إطار تأمين 

كافة الجهات االستراتيجية للدولة.
توجيه مكتوب

القوات  بالتأكيد  خليفة:  اللواء  وأضــاف 
بدقة  العلمية  اإلدارة  علوم  تطبق  المسلحة 
القاعدة  انــشــاء  فــى  الــبــدء  قبل  انــه  بمعنى 
ــراض  ــة وتــحــديــد األغـ الــبــحــريــة يــتــم دراســ

واألهداف والمهام التى ستكلف بها القاعدة 
القيادة  مــن  مكتوب  توجيه  بذلك  ويــصــدر 
القوات  قيادة  الى  المسلحة  للقوات  العامة 
بها  تكلف  التى  المهام  البحرية تشتمل على 
بالتأكيد  ومنها  عديدة  مهام  وهى  القاعدة 
قد  عدائيات  أى  ضد  البحرى  االستطالع 
بــاإلضــافــة  اإلقليمية  مياهنا  مــن  تــقــتــرب 
أى  من  البحرى  اإلقليم  حماية  أعمال  إلى 
مصالحنا  تأمين  كذا  معادية،  بحرية  قطع 
االقتصادية سواء المكتشف منها فى المياه 
أعمال  وحماية  اإلقليمية  المياه  او  العميقة 
الثروات داخل حدودنا، وايضا  التنقيب عن 
مراقبة وضبط عمليات الهجرة غير الشرعية 
واالتجار فى البشر وتهريب السالح وتهريب 
اإلرهابية،  الجماعات  وتسلل  الــمــخــدرات 
وهذه القاعدة لها مهمة عامة وهى االشتراك 
لتأمين  المسلحة  ــقــوات  ال عناصر  ضمن 

االتجاه االستراتيجى الشمالى الغربى.
وأكد مستشار األمين العام لجامعة الدول 
العربية: ال يوجد انجاز بهذا الحجم كتشكيل 
عسكرى بحرى يتم انشاؤه وافتتاحه اال وكان 
للداخل  منها  الرسائل  مــن  العديد  يحمل 

اإلقليمى  النطاق  ثم  العربى  للمحيط  ومنها 
على  الرسائل  تلك  بعض  ونذكر  والــدولــى، 
ا هى  داخلّيً الحصر....  وليس  المثال  سبيل 
قوى  بلدكم  ان  للمصريين  طمأنة  رســالــة 
صيانة  على  ــادرة  ق كفاءة  ذات  قــوات  لديه 
التحديات  كافة  المصرى من  القومى  األمن 
والتهديدات والمخاطر... وأما فى المحيط 
العربى فهى ايضا رسالة تضامن وتكامل مع 
السيسى  الرئيس  قال  وكما  العرب  األشقاء 
وأمــن مصر  أمــن مصر  العرب من  أمــن  ان 
ــة ذلـــك حضور  مــن أمـــن الــعــرب ومـــن داللـ
واإلماراتية  الليبية  العامة  الشخصيات  كبار 
)الشيخ محمد بن زايد الذى اصطحب األبناء 
المصرى  الجيش  عظمة  لــيــروا  واألحــفــاد 
خاصة أن الشيخ محمد بن زايد خريج كلية 
والتى كنت مديرا  المصرية  واألركان  القادة 
لها(..... وأما الرسالة الى المحيط االقليمى 
تمتلك  مصر  أن  وردع  ســالم  رســالــة  فإنه 
حقوقها  تصون  التى  واآلليات  األدوات  من 
وامنها القومى ولكن نؤكد على التصريحات 
ال  دائما  بأننا  السيسى  للرئيس  المستديمة 
نهدد احدا وليست قواتنا موجهة ضد احد 

ونطرق كافة الطرق السياسية لحل مشاكلنا 
والحفاظ على حقوقنا.

إعجاز 
حديثه:  خليفة  محمود  ــواء  ــل ال واخــتــتــم 
يحدث  ما  ان  وباختصار  المؤكدة  الحقيقة 
قليلة  ايام  منذ  وأنا  إعجاز  بل  انجازا  ليس 
كنت فى موسكو العاصمة الروسية لحضور 
عن  ممثال  الــتــاســع  ــى  ــدول ال األمـــن  مؤتمر 
مسئولين  وقابلت  العربية  ــدول  الـ جامعة 
القارات  كثيرين ومن اجتمعت معهم من كل 
كانوا مبهورين مما يحدث على أرض مصر 
بل  أنكر ان منهم من قالوا يريدون سيسى 
عندهم.. وهذا حقيقى.. ولذلك أتوجه بكل 
التقدير واالعتزاز واالحترام لفخامة الرئيس 
النهضة  تــلــك  عــلــى  السيسى  عــبــدالــفــتــاح 
التنموية الشاملة .. ولمصر الحبيبة وشعبها 
فى  االنجازات  تلك  ومنفذ  صاحب  العظيم 
كل الموقع .. أتوجه لهم بالتقدير واالحترام 

.. وتحيا مصر.

وقام الحزب بإسقاط عضوية القيادات الثالثة بدعوى أنهم 
يسعون لهدم الحزب وإثارة الفرقة بين أعضائه، وأعلن رؤوف 
السيد، رئيس الحزب، أنه سوف يعلن عن األسباب الحقيقية 
التى استند اليها الحزب، وأصدر بياًنا يستنكر فيه ما يتداول 
عبر وسائل التواصل االجتماعى والتى تتضمن أكاذيب وأباطيل 
ضده قائال: "يا جبل ما يهزك ريح.. العبوا غيرها" حسب قوله.
الشيوخ،  مجلس  عضو  عزمى،  محمد  النائب  وصف  فيما 
قرار إسقاط عضويته من حزب الحركة الوطنية، بـ"التعسفى"، 
مشيًرا إلى أنه لم يتم إبالغه بقرار الفصل وبدون إجراء تحقيق 
إحالتهم  وعــدم  أحــادى  بشكل  القرار صدر  أن  موضحا  معه، 
اتهامات،  من  إليهم  نسب  ما  وتوجيه  القانونية،  الشئون  الى 
وأخذ قرارات منضبطة تعبر عن وجود كيان حزبى معربًا عن 
يتناسب مع  لم  الذى ما  القرار  به  الذى صدر  المهين  الشكل 
أداء الكوادر على مدار األعوام السابقة وهو ما يؤثر سلًبا على 
استراتيجية  يخالف  ما  وهو  العامة،  وسياسته  الحزب  مكانة 
بشأن  السيسى  عبدالفتاح  الرئيس  إليها  يسعى  التى  الدولة 
تمكين الشباب واإلرادة السياسية كانت جادة فيما يتعلق بملف 

تمكين الشباب.
بدعوى  قرارا بفصل 3 أعضاء  الحزب أصدر  أن  وأضاف 
أنهم يسعون لهدم الحزب وإثارة الفرقة بين أعضائه، وهو ما 
الحزب  مؤسسى  أحد  أنه  على  مشددا  تماما،  الواقع  يخالف 
منذ نشأته عام 2013وتدرج فى العضوية حتى وصل لمنصب 
أن  متابًعا  مساعد،  عام  وأمين  الشباب،  ألمانة  العام  األمين 

شغله الشاغل هو تأهيل الشباب وتحقيق أحالمه. 
وعلى الجانب اآلخر رد رئيس حزب الحركة الوطنية، اللواء 
رؤوف السيد، بقوله إن األمانة العامة أصدرت قرارا بفصل 
الــتــزام حــزبــى، وحــول  بــعــدم  األعــضــاء الثالثة 
إخطار المفصولين أو تحويلهم للشئون 
إن  السيد  قال  بالحزب  القانونية 
القرار  قدمت  العامة  األمــانــة 

وأنا كرئيس حزب وافقت عليه وسوف نعلن عن أسباب الفصل 
بالتقدم  المفصولين  األعضاء  مطالبا  المناسب  الوقت  فى 

للجنة األحزاب وتقديم شكواهم.
ــى صـــدرت  ــت ــاالت الــجــمــاعــيــة ال ــق ــاالســت ــى عــلــمــه ب ــف  ون
بالمحافظات فقال: لم يرد إلينا أى استقاالت ولم أعلم عنها 
السوشيال  استقاالت  أسماه  بما  اعترافه  عدم  مؤكدا  شيئا، 

ميديا.
فيما قال نور الشيخ القيادى بحزب الحركة الوطنية عضو 
تنسيقية شباب االحزاب، وأحد المفصولين، إنه تم أخذ كافة 
الباطلة  االدعـــاءات  بشأن  الحزب  ضد  القانونية  اإلجـــراءات 

وتشويه السمعة، وسوف يطال العقاب كل من اتهمهم بالظلم.

 كانت قيادات الحزب قد أعلنت عن استقالتها عبر وسائل 
بشأن  غضبها  عــن  تعبيرا  بــوك  فيس  االجتماعى  التواصل 

الفصل التعسفى لبعض قيادات الحزب.
وفى سياق متصل قررت األمانة العامة لحزب التجمع عقد 
زيارات للمحافظات فى اطار خطة الحزب لتفعيل دور أمانات 
التى  المحافظات  بعض  غضب  احتواء  وكذلك  المحافظات 
االتهامات  بعد  الحزب بشكل مركزى خاصة  اداء  ترى ضعف 
الموجهة لرئيس الحزب بتقليص عدد التمثيل والمشاركة فى 

مجلس النواب.
نائب  النقاش،  أمينة  الصحفية  الكاتبة  أكــدت  جانبها  من 
فى  تــأتــى  المحافظات  أمــانــات  زيـــارات  أن  الــحــزب،  رئــيــس 

المقبلة  المرحلة  األمانات فى  دور  لتفعيل  الحزب  إطار خطة 
واستكمال التشكيالت التى لم تكتمل فى بعض أمانات الحزب.
اجتماعات  عقدت  للحزب  المركزية  األمــانــة  أن  وأكـــدت 
نوعية ألمانات القاهرة الكبرى والصعيد وشمال سيناء للحوار 
المرحلة  فى  الحزبى  العمل  تطوير  خطة  حــول  والمناقشة 
الهياكل  بناء  إعــادة  هدفها  الــزيــارات  أن  وأضــافــت  المقبلة. 
استكمال  إلــى  باإلضافة  وتدعيمها  بالمحافظات  الحزبية 

األمانات التى لم يتم استكمالها حتى اآلن.
 أما الحزب الناصرى فيعانى من حالة فراغ بسبب النزاع 
لفترات طويلة على رئاسته اال أنه حظى بحالة هدوء بعد وفاة 
سيد عبد الغنى رئيس الحزب وتجدد الخالف مع د.محمد ابو 
أجروا حال مؤقتا  انهم  اال  آنذاك  رئاسته  المتنازع على  العال 
بتولى ابو العال منصب القائم بأعمال رئيس الحزب لحين عقد 

انتخابات داخلية بالحزب واختيار رئيس جديد له.
وقال الفقية الدستورى د. صالح فوزى إنه يشترط الستمرار 
انتخب  الذى  انتماءه  العضو  يغير  اال  النواب  مجلس  عضوية 
عليه وإنه فى حالة حدوث ذلك تسقط عضوية النائب شريطة 
أن يكون النائب غير انتماءه بإرادته، الفتا إلى أن قرار فصل 
الحزب ال ينطبق عليه المادة 6 من قانون مجلس النواب، ألن 
تغيير الصفة الحزبية لم يكن بإرادتهم وإنما على غير إرادتهم. 
على  تنص  الــنــواب  مجلس  قانون  من   6 الــمــادة  أن  يذكر   
العضو  يظل  أن  النواب  بمجلس  العضوية  الستمرار  "يشترط 
فقد  فــإن  أساسها،  على  انتخابه  تم  التى  بالصفة  محتفًظا 
المنتخب على أساسه أو  انتماءه الحزبى  هذه الصفة أو غير 
أصبح مستقاًل، أو صار المستقل حزبًيا تسقط عنه العضوية 
المجلس، وفى  ثلثى أعضاء  بأغلبية  النواب  بقرار من مجلس 
جميع األحوال ال تسقط عضوية المرأة إال إذا غيرت انتماءها 

الحزبى أو المستقل الذى انتخبت على أساسه".

تعتبر قاعدة "3 يوليو" أحدث القواعد 
العسكرية المصرية على البحر المتوسط 

وتختص بأهمية استراتيجية كبيرة، 
حيث توفر الدعم المادى واللوجيستى 
لتجميع قتالى قادر على مجابهة كافة 
التهديدات على االتجاه االستراتيجى 
الغربى وكذلك السيطرة على المناطق 

الحاكمة بنطاقه..

نور الشيخ محمد عزمي

رؤوف السيد

آية أشرف

عبدالجواد خليفة

بين الحين واآلخر تتجدد 
الصراعات داخل األحزاب السياسية 

على خلفية الرهان على المناصب 
القيادية، ويبدو أنها تزداد سخونة 

حيث فجرت أزمة حزب الحركة 
الوطنية األخيرة موجة من الغضب، 

حيث  شهد الحزب استقاالت 
جماعية تضامًنا مع فصل النائب 

محمد عزمى، عضو مجلس الشيوخ 
وعضو تنسيقية شباب األحزاب 

والسياسيين، ونور الشيخ عضو 
التنسيقية، ومحمد أبو النور قيادى 

بالحزب.

اللواء أركان حرب محمود خليفة لـ»النهار«: ما 
يحدث إعجاز ورسالة سالم وردع للجميع 

قاعدة 3 يوليو ..

محمود خليفة
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أبرز محطات سد النهضة

إعالن املبادئ 2015 
ظالم أم مظلوم؟

بالتواريخ..

مع بداية شهر يوليو بدأ الحديث عن قيام إثيوبيا 
بالملء الثانى لسد النهضة وذلك التزاًما بالوقت الذى 
حددته فى السابق من أنها ستقوم بالملء الثانى فى 
بداية شهر يوليو، وإكمال مخطط بناء السد ومراحل 
المصب  اكتراث لمصالح ومطالب دولتى  الملء دون 

مصر والسودان.
أضرار  فى  النهضة  لسد  الثانى  الملء  ويتسبب   
كبيرة، غير قابلة لالحتمال لكل من مصر والسودان، 
الــســد، ما  أكــبــر على جسم  قــد يسبب خــطــورة  بــل 
من  كبيرة  مساحات  إغــراق  وبالتالى  بانهياره،  يهدد 
البلدين  فــإن  لذلك  ذاتــهــا،  بحد  وإثيوبيا  الــســودان 
المبادئ مع  اتفاق  مصر والسودان عندما وقعا على 
إثيوبيا كان المقصود أن هناك نية مشتركة الستفادة 
إثيوبيا من السد فى توليد الكهرباء، شرط أن يكون 
والتشغيل  الملء  بعمليات  ملزم  قانونى  اتفاق  هناك 
لكن إثيوبيا واصلت تعنتها، وقامت بالملء األول، ثم 
أو  البلدين  موافقة  عن  بعيدا  الثانى،  للملء  تخطط 
الملء  الماضى فى  العام  التنسيق معهما، وما حدث 
األول، ال يمكن مقارنته بما يمكن أن يحدث فى الملء 

الثانى.
فيضان 

أستاذ  شــراقــى،  عباس  الدكتور  أكــد  جانبه،  مــن 

الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، حقيقة 
بدء إثيوبيا الملء الثانى لسد النهضة، وأنه تم تصريف 
المخزنة فى بحيرة سد  المياه  مليار متر مكعب من 
إبريل،  بوابات السد فى شهر  النهضة، حين تم فتح 

حيث إن بحيرة السد عند فتح البوابات أصبحت 4 
أسبوع،  منذ  التخزين  يتم  اآلن  مكعب،  متر  مليارات 
لتعويض  مكعب،  متر  مليارات  الـ5  حدود  عند  وهى 

المليار متر مكعب التى تم فقدها.
وأكمل شراقى: خالل ساعات ستكون البحيرة عند 

حدود 5 مليارات متر مكعب، ما يعنى أن ذلك تمهيد 
للملء الثانى، ألنه ال يمكن بدء الملء إال عند تعويض 
تابعه من خالل خرائط  المفقود، بحسب ما  المليار 

األقمار الصناعية.

وتوقع الدكتور شراقى أن يكون فيضان هذا العام 
متوسطا أو أكثر قليال، وأن يشهد النصف الثانى من 

األسبوع الحالى أمطارا غزيرة على إثيوبيا.
على الجانب اآلخر، قال المتحدث باسم الخارجية 
اإلثيوبية، دينا مفتى، إن هناك تحركات خارجية )لم 
يوضحها( لعرقلة الملء الثانى لسد النهضة، مضيًفا 
نحو  الجهود  كل  صب  قــررت  اإلثيوبية  الحكومة  أن 

تأمين سد النهضة وسد الثغرات األخرى. 
أحد  كــان  اإلثيوبى  الجيش  "خـــروج  أن  إلــى  ــوه  ون
التى  الخارجية  للمهددات  للتصدى  الخطوات  هذه 

تستهدف سد النهضة."
وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن بالده بحثت 
مع مسئول أممى، طلب السودان بخروج قوات حفظ 
السالم اإلثيوبية من منطقة أبيى المتنازع عليها بين 
الخرطوم وجوبا، موضًحا أن "موقف إثيوبيا من طلب 
السودان هو إشراك أصحاب المصلحة اآلخرين، وأن 
يكون هناك خروج مشرف للقوات اإلثيوبية إن قررت 

األطراف ذلك."
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إيمان الشعراوى

إثيوبيا تتحدى القانون الدولى
خبراء: امللء الثانى يهدد بانهيار السد وتعريض مصر والسودان للخطر 

آبى أحمدحمدوكالسيسى

مصر تواجه أزمة سد النهضة 
باستغالل مواردها املائية

وتقليل  المياه  لتوفير  مصر  وضعتها  جديدة  حلول 
مياه  لتوفير  أخـــرى  حــلــول  وصــنــاعــة  منها،  الــفــاقــد 
زيادته  والمتوقع  الــبــالد،  تواجهه  الــذى  العجز  لسد 
وذلك من  السكانية،  الزيادة  مع  المقبلة  الفترة  خالل 
كخطة  البحر  مياه  لتحلية  خطة  عن  اإلعــالن  خــالل 
باالعتماد على شريك روسى،  للمواجهة،  استراتيجية 
توفير  أولــهــا  مــحــاور،   4 تتضمن  خطة  ــك ضمن  وذل
والزيادة  الحالية  المشاكل  لحل  المائية  االحتياجات 
البديلة  المائية  االحتياجات  توفير  والثانى  السكانية، 
إليقاف نقل مياه الشرب إلى مطروح والبحر األحمر 
البديلة  المائية  االحتياجات  توفير  وأيضا  وسيناء، 
للتنمية  المطلوبة  المائية  االحتياجات  وأخيًرا  للمياه، 

العمرانية.
وقد بلغ معدل إنتاج محطات التحلية قبل عام 2014 
حوالى 80 ألف متر مكعب يوميا فقط، وقد ارتفع هذا 
ليصل  الجديدة  التحلية  محطات  إنشاء  بعد  المعدل 

حاليا إلى 750 ألف متر مكعب يوميا.
وتعد مصر واحدة من أكثر دول العالم التى تعانى 
العديد  اتخاذ  يستلزم  الذى  األمر  المائى،  الفقر  من 
ترشيد  تستهدف  التى  والسياسات،  اإلجـــراءات  من 

استخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه.
من  المصرى  الــمــواطــن  نصيب  حصة  وتــراجــعــت 
المياه إلى حدود 600 متر مكعب سنويا، فى حين أن 
حد الفقر المائى يبلغ ألف متر مكعب فى السنة، وإذا 
نزل عن 500 متر مكعب يدخل المواطن المصرى حد 
الفقر المائى المدقع، ولم تقتصر الحلول المصرية على 
هذه البدائل بل سعت أيًضا إلى انتهاج استراتيجيات 

مختلفة لتوفير المياه نرصدها فيما يلى: 
المياه الجوفية

مصر  فى  المستخدمة  الجوفية  المياه  كمية  تقدر 
بحوالى 6.1 مليار متر مكعب/سنة فى الوادى والدلتا 
 7.5 إلى  لتصل  مستقباًل  الكمية  هذه  زيــادة  ويمكن 
مليار متر مكعب/سنة دون تعريض المخزون الجوفى 

للخطر. 
األمطار 

ال تعد األمطار مصدرًا رئيسًيا للمياه فى مصر لقلة 
مصر  على  يسقط  حيث  شتاًء  تسقط  التى  الكميات 

نحو 1.3 مليار متر مكعب من مياه األمطار كل عام.
مياه الصرف 

مياه الصرف الزراعى من المصادر المائية التى ال 

يستهان بها، حيث يبلغ المتوسط السنوى لمياه الصرف 
الزراعى نحو 12 مليار متر مكعب/سنة يعاد استخدام 
حوالى 5.7 مليار متر مكعب حالًيا، وقد بذلت جهود 
مكعب  متر  مليارات   9 إلى  بها  الوصول  فى  ساعدت 
عام 2017 يستفاد بها فى مشروعات التوسع الزراعى 
المعالجة  الصحى  الــصــرف  مياه  استخدام  ويمكن 
الصحيـة  بالشروط  تفى  أن  بشرط  الــرى  ألغــراض 
المتعارف عليها عالمًيا، حيث تبلـغ كميتهـا نحو 2.5 
 1.3 حوالى  استخدام  يعـاد  سنـوًيا  مكعب  متر  مليار 
مشروعات  فى  معالجتها  بعد  منها  مكعب  متر  مليار 

استزراع األراضى الصحراوية.
 موارد إضافيـة

وذلك كمشروع "قنـاة جونجلى"، فى جنـوب السودان، 
والذى يمكـن أن يوفـر نحو 4 مليارات متر مكعب فى 
مرحلته  فى  مكعب  متر  مليارات  و3  األولــى  مرحلتـه 
الثانية تقسم مناصفـة بين مصـر والسودان، ومشروع 
متر  مليارات   7 حــوالــى  يوفـر  ــذى  ال ــغــزال"،  ال "بحر 
ومشروع  والسودان،  مصر  بين  مناصفة  توزع  مكعب، 
"مستنقعات موشار"، جنوب السودان الذى يوفر نحو 4 
مليارات متر مكعب من المياه، وتحلية مياه البحر من 
أهم المحاور المستقبلية لزيادة الموارد المائية، خاصة 
أن تكلفته تتناقص باستخدام التقنيات الحديثة. وقد 
وصلت موارد مصر المائية من تحلية مياه البحر إلى 

نحو 292 مليون متر مكعب سنوًيا عام 2020.
تبطين الترع

ُيعد مشروع »تبطين الترع« أحد أهم المشروعات 
أحد  ويمثل  الجارى  الوقت  فى  ُتنفذ  التى  القومية 
من  االستفادة  لتعظيم  الطموح  الدولة  خطة  أركــان 
القطاعات  لكل  المطلوبة  االحتياجات  وتوفير  المياه 
حيث  خــاص،  بشكٍل  الــزراعــى  وللقطاع  عــام  بشكٍل 
حالة  تحسين  الحالى  الوقت  فى  الــدولــة  تستهدف 
الزراعة،  مجال  فى  فــدان  مليون  مساحة  فى  الــرى 
لتأهيل  الناجعة  الطرق  الترع” أحد  تبطين  ُيعد”  كما 
لنهاياتها  المياه  وصــول  لضمان  والمصارف  الترع 
التوزيع  عدالة  وتحقيق  البخر  وتقليل  عوائق  دون 
بين األراضــى الزراعية، مما يسهم فى حل جزء من 
شكاوى المزارعين بشأن نقص المياه، حيث يستهدف 
بالكمية  الترع  نهايات  إلى  المياه  توصيل  المشروع 

والنوعية والتوقيت المناسب .

 • مايو/ 2010
اتفاقية بين ست دول لحوض  توقيع 
إثــيــوبــيــا وأوغـــنـــدا وكينيا  الــنــيــل، هــى 
عرفت  وبـــورونـــدى،  ــدا  ــ وروان وتنزانيا 
برفض  وقوبلت  عنتيبى،  اتفاقية  باسم 
وبموجب  والــســودان.  مصر  من  شديد 
التاريخية  الحصص  تنتهى  االتفاقية، 
لألخيرتين وفًقا التفاقيات عامى 1929 

و1959.
•  أغسطس/ 2010

عملية  من  تنتهى  اإلثيوبية  الحكومة 
مسح موقع سد النهضة.

 • نوفمبر/ 2010
الحكومة اإلثيوبية تنتهى من تصميم 

سد النهضة، وتعلن اعتزامها التنفيذ.
 • أبريل/ 2011

تدشين  تعلن  اإلثــيــوبــيــة  الــحــكــومــة 
لتوليد  النهضة،  ســد  إنــشــاء  مــشــروع 

الطاقة الكهرومائية.
 • سبتمبر/ 2011

اتفقت السلطات المصرية واإلثيوبية 
على تشكيل لجنة دولية تدرس آثار بناء 

سد النهضة.
 • مايو/ 2012

بفحص  ــهــا  أعــمــال الــلــجــنــة  ــدأت  ــ بـ
ومدى  اإلثيوبية،  الهندسية  الدراسات 
مصر  عــلــى  للسد  المحتمل  الــتــأثــيــر 

والسودان.
•  مايو/ 2013

الدوليين  الــخــبــراء  لجنة  أصـــدرت 
تقريرها بضرورة إجراء دراسات تقييم 
وقد  المصب.  دولتى  على  السد  آلثــار 
توقفت المفاوضات بعدما رفضت مصر 

تشكيل لجنة فنية دون خبراء أجانب.
•  يونيو/ 2014

وإثيوبيا  مصر  فى  السلطات  اتفقت 
على استئناف المفاوضات مرة أخرى.

•  سبتمبر/ 2014
ثالثية  للجنة  األول  االجتماع  عقد 
تضم مصر وإثيوبيا والسودان، للتباحث 
حول صياغة الشروط المرجعية للجنة 
واالتفاق  اإلجرائية،  وقواعدها  الفنية 

على دورية عقد االجتماعات.
 • أكتوبر/ 2014

ــســودان  اتــفــقــت مــصــر وإثــيــوبــيــا وال
اســتــشــاريــيــن،  مكتبين  ــيــار  اخــت عــلــى 
أحدهما هولندى والثانى فرنسى لعمل 

الدراسات المطلوبة بشأن السد.

•  مارس/ 2015
الفتاح  عبد  المصرى  الرئيس  وقــع 
الــســيــســى ونــظــيــره الـــســـودانـــى، عمر 
هايلى  إثيوبيا  وزراء  ورئيس  البشير، 
ــى الــعــاصــمــة الــســودانــيــة  ديــســالــيــن ف
مــبــادئ سد  ــالن  "إعـ وثيقة  الــخــرطــوم 

النهضة".
•  مايو/ 2016

إثيوبيا تعلن أنها على وشك إكمال 70 
فى المئة من بناء السد.

 • مايو/ 2017
حول  المبدئى  التقرير  من  االنتهاء 
سد النهضة، واندالع خالف بين الدول 

الثالث على التقرير.
 • يناير/ 2018

مريم  هايلى  إثيوبيا،  وزراء  رئيس 
دعــوة من  بــالده  رفــض  يعلن  ديسالين، 
مصر لتحكيم البنك الدولى فى النزاع 

على سد النهضة.
•  إبريل / 2018

ــوزراء  لـ األول  الــتــســاعــى  االجــتــمــاع 
ــاء أجــهــزة  ــ ــاه ورؤسـ ــمــي الــخــارجــيــة وال
ــودان  ــسـ الــمــخــابــرات، فـــى مــصــر والـ
ــا، يــعــقــبــه تــصــريــحــات بــعــدم  ــي ــوب ــي وإث
الوصول إلى اتفاق فى تلك الجولة من 

المفاوضات .
•  فبراير/ 2019

ــالث يــلــتــقــون على  ــث ــدول ال ــ قـــادة ال
فى  المقامة  اإلفريقية،  القمة  هامش 
العاصمة اإلثيوبية أديس أبابا. والرئاسة 
المصرية تقول إنهم توافقوا على عدم 
كأساس  شعوبهم،  بمصالح  ــرار  اإلضـ
تنطلق منه المفاوضات، وكذلك التوافق 

حول جميع المسائل الفنية العالقة.
• يناير / 2020

الـــدول  وفـــود  تستضيف  واشــنــطــن 
االجــتــمــاعــات  نــتــائــج  لتقييم  ــالث،  ــث ال
المفاوضات  وخرجت  السابقة،  األربعة 
ــداد خــارطــة  بــتــوافــق مــبــدئــى عــلــى إعــ
بالنسبة  أهمها  بنود   6 تتضمن  طريق، 
فترات  السد خالل  ملء  تنظيم  لمصر 

الجفاف والجفاف الممتد.
• 28يناير/ 2020

الـــدول  وفـــود  تستضيف  واشــنــطــن 
عن  ممثلين  بحضور  مــجــددا،  الــثــالث 
وزارة الخزانة األمريكية والبنك الدولى، 

فى محاولة لحل األزمة.

 2015 عام  فى  المبادئ  إعالن  توقيع  على  مرور سنوات  من  الرغم  على 
بين مصر والسودات وإثيوبيا إال أنه إلى اآلن ما زال هذا اإلعالن مثار جدل 
وتصاحبه تحليالت كثيرة، حول مدى إلزامية تلك االتفاقية ألى من األطراف 
بين هذه  نشوء خالفات  إليها حال  اللجوء  يمكن  التى  واإلجــراءات  الثالثة، 
الدول، ومدى إمكانية استخدام انتهاك إثيوبيا لهذه االتفاقية كذريعة ضدها 

فى القانون الدولى.
السياسية جامعة  العلوم  أستاذ  توفيق،  راوية  الدكتورة  أكدت  من جانبها، 
القاهرة، أن إعالن المبادئ هو محاولة لتحجيم الخسائر التى ستتحقق من 
تنفيذ إثيوبيا لهذا السد الذى فرضته كأمر واقع وأجبرت مصر على التفاوض 

عليه والتنازل بشأنه.
الحسبان  تقييم اإلعالن يجب أن يأخذ فى  أن  توفيق  الدكتورة  وأضافت 
عدة اعتبارات؛ أولها أن الوثيقة مجرد إعالن مبادئ وليست اتفاقا فنيا، وأنه 
والتى  بالسد،  المتعلقة  الدراسات  فيها من  االنتهاء  يتم  لم  يأتى فى مرحلة 
أوصت لجنة الخبراء الدولية فى تقريرها الذى رفعته لحكومات الدول الثالث 
فى مايو 2013 بإجرائها.، ومن ثم فلم يكن من المتوقع أن يتضمن اإلعالن 
تفاصيل حول كيفية ملء خزان السد، أو التعويض عن الضرر حال حدوثه، 
وال شك أن استمرار إثيوبيا فى بناء السد ورفضها كل محاوالت وقف البناء 
لحين استكمال الدراسات قد أجبر مصر على التفاوض على األمور الخاصة 

بإدارة السد وتجاوز الحديث عن المواصفات الفنية.
وأكدت توفيق أن موازين القوى مختلة بشكل واضح لصالح إثيوبيا. فألول 
منبع  كدولة  موقعها  لها  يضمنها  التى  الجغرافية  القوة  إلثيوبيا  تجتمع  مرة 
تتحكم فى أكثر من 85% من مياه النيل النابعة من الهضبة اإلثيوبية، والقوة 
بتعزيز  الماضى  العقد  خالل  إثيوبيا  طورتها  التى  واالقتصادية  السياسية 
دورها اإلقليمى فى منطقة القرن اإلفريقى، وبتحقيق معدالت نمو تجاوزت 
الـ10% منذ عام 2004، وبنسج عالقات قوية مع القوى الصاعدة، وعلى رأسها 
الصين لدعم هذا النمو. فقد تمكنت إثيوبيا خالل العقد الماضى من بلورة 
رؤية حول استغالل نهر النيل ألغراض إنتاج الطاقة والرى، وشرعت بالفعل 

فى بناء عدة سدود، بعضها بتمويل صينى، من أبرزها سد تكازى .
للتغيرات فى  واقعية  يعتبر محصلة  المبادئ  أن اعالن  إلى  توفيق  ولفتت 
حوض النيل خالل العقد الماضى كما أنه بمثابة توريط إلثيوبيا أمام المجتمع 

الدولى وذلك ألنها لم تلتزم به.

بسد  للمياه  منسوب  أقصى   -1
النهضة 645 مترا .

2- أقصى منسوب للتخزين 640 
مترا .

الــنــهــر عند  ــاع  قـ مــنــســوب   -3 
السد 500 متر )أى أن ارتفاع السد 
ارتفاع  وأقصى  متًرا  الرئيسى 145 

لتخزين المياه 140 مترا). .
 4- توجد فتحات مختلفة لتوليد 
على  تقع  المياه  ــرار  وإمـ الكهرباء 

مناسيب مختلفة.
لتصريف  فــتــحــتــان  تــوجــد   -5  
 )542( منسوب  على  تقعان  المياه 

مترا .
 )2( ــدد  عـ الــســد  يتضمن   -6  
فتحة مخارج للتوربينات المنخفضة 
)التوليد المبكر( تقعان على منسوب 
بتوليد  تــقــوم  ولــكــى  مــتــرا،   )542(
يكون  أن  يتطلب  األمــر  فإن  كهرباء 

أمام  المحجوزة  للمياه  أقل منسوب 
متًرا   )560( منسوب  عند  الــســد 
تخزين  حجم  إلجمالى  والمناظر 

حوالى 4 مليارات.
فتحة   11 الــســد  يتضمن   -7  
على  تقع  العليا  للتوربينات  مخارج 
تقوم  ولكى  مترا،   )578( منسوب 
التوربينات العليا بتوليد كهرباء فإن 
األمر يتطلب أن يكون أقل منسوب 
عند  السد  أمــام  المحجوزة  للمياه 
والمناظر  ــًرا  مــت  )590( مــنــســوب 
 15 حوالى  تخزين  حجم  إلجمالى 

مليارا.
 8- كل ما ذكر يعنى أن فتحات 
المياه تقع على منسوب أقل  تمرير 
بمقدار  للسد  منسوب  أقصى  من 

يتراوح بين )103( و)67( متًرا.
ويبلغ  النيل  نهر  على  9يقع   -  

ارتفاعه 145 متًرا.

6 مليارات متر مكعب من املياه اجلوفية سنوًيا.. 
و»حتلية مياه البحر وتبطني الترع« أبرزها

9 سنوات عن سد اخلراب
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مجلس األمن عاجز عن فض اخلالفات الدولية

هالة شيحة

البرلمان  قبة  تحت  وتنكيل  وعــنــف  ضــرب 
التونسى برعاية راشد الغنوشى رئيس البرلمان 
يعكس  ما  وهو  اإلخوانية  النهضة  حركة  وزعيم 
يعيشه  واجتماعيا  واقتصادًيا  سياسًيا  تدهورًا 
لجر  تسعى  إخوانية  ألجندة  تنفيذا  التونسيون 

البالد نحو الفوضى .
الــحــزب  كتلة  رئــيــســة  اعــتــبــرت  ذلـــك  وازاء 
عبير  التونسى  البرلمان  فى  الحر  الدستورى 
وطأة  تحت  تعيش  أصبحت  تونس  أن  موسى، 

القمع الحقيقى لحكم اإلخوان.
أعلنت  مؤخرا  عليها  االعــتــداء  واقعة  وبعد 
عبير موسى أن هناك أكثر من 6 قضايا مرفوعة 
ضد النائب الذى اعتدى عليها، معربة عن أسفها 

لعدم تحرك القضاء للبت فى تلك القضايا.
العــتــداء  أيـــام  منذ  تعرضت  مــوســى  وكــانــت 
فى  لها  زمــالء  من  البرلمان،  قبة  تحت  مرتين 
والسباب  بالشتم  عليها  تهجم  حيث  المجلس 
أن  بعد  مخلوف،  الدين  سيف  النائب  والضرب 
سبقه فى االعتداء عليها بالضرب صباًحا النائب 

الصحبى صمارة.
وأظهرت مشاهد للنائبة تبكى بشدة من شدة 
األلم، وتطلب طبيب المجلس إلسعافها، واصفة 

المعتدين بالمجرمين.
واقعتى  التونسية  الــحــكــومــة  ــت  ــ أدان فيما 
فى  الحر  الدستورى  كتلة  رئيسة  على  االعتداء 

البرلمان.

رئيس  أن  الدستورى  كتلة  رئيسة  وأوضحت 
لمنعها  أشخاصا  جند  الغنوشى  راشد  البرلمان 
األفعى،  ــرأس  ب ووصفته  البرلمان،  دخــول  من 
البرلمان  دخول  من  منعها  تم  أنه  إلى  وأشــارت 
ليس  العنف  أن  إلــى  الفتة  الغنوشى،  من  بأمر 
غريبا على هذا المجلس، وأبدت تصميمها على 
مواصلة عملها رغم االعتداء الذى تعرضت له، 
فى  اللعبة  خيوط  يحرك  الغنوشى  أن  مــؤكــدة 
تونس التى أصبحت رسميا دولة راعية لإلرهاب 

والعنف.
وفى سياق متصل جاء رئيس البرلمان وزعيم 
حركة النهضة راشد الغنوشى فى صدارة قائمة 
تونس،  فى  ثقة  األقــل  السياسية  الشخصيات 
التونسيون منها أن تلعب أى دور  والتى ال يريد 

سياسى فى البالد.
وذلك بحسب استطالع للرأى أجرته مؤسسة 
مع  بالتعاون  المتخصصة  كــونــســاى"  "سيجما 

"صحيفة المغرب."
تذيل  النهضة  زعيم  أن  االستطالع  وأظهر 
التقييمات  مــن   %81 عــلــى  وحــصــل  الــتــرتــيــب 

السلبية، كأكثر شخصية غير موثوقة.
أداء  عن  الشعبى  الرضا  عــدم  ذلــك  ويعكس 
الداخلية وتحركاته وعالقاته  الغنوشى وأجندته 

الخارجية وأمواله المشبوهة.

وقـــال وزيـــر الــخــارجــيــة، ســامــح شــكــرى، فى 
للسلم  الوضع يشكل تهديدا وشيكا  إن  الرسالة، 
المجلس  ينظر فيه  أن  الدوليين ويتطلب  واألمن 

على الفور.
وأعلنت رئاسة مجلس األمن الدولى عن عقد 
جلسة غدا الخميس حول سد النهضة اإلثيوبى، 
بسبب تعنت أديس أبابا فى التوصل التفاق بشأن 

آليات تشغيل السد وقواعد ملء خزانه.
تصريح صادم 

األمن  مجلس  لرئيس  الصادم  التصريح  ولعل 
لدى  ليس  بــأنــه  الجلسة  عقد  استبق  والـــذى 
المجلس الكثير ليفعله ازاء هذه األزمة وانه من 
ينبئ  المفاوضات  الى  األطراف  الضرورى عودة 
 10 انتهت  الصفر حيث  مربع  الى  األمــور  بعودة 

سنوات من المفاوضات بدون نتائج تذكر .
إن  له،  تصريحات  فى  ريفيير،  دو  قال  حيث 
المجلس ال يملك سوى دعوة أطراف األزمة إلى 

الدخول فى مفاوضات. 
ان  سياسيون  ومحللون  دبلوماسيون  ويــرى 
حفظ  فــى  فشله  يعكس  األمـــن  مجلس  مــوقــف 
لفتح  سيمهد  ما  وهــو  الدوليين  والسلم  األمــن 
أبواب الحرب بين الدول المتنازعة والدخول فى 

السيناريو األسوأ. 
 بدوره علق وزير الخارجية، سامح شكرى، بأن 
األمن  مجلس  موقف  من  متفاجئة  ليست  مصر 

الدولى من أزمة سد النهضة اإلثيوبى.
واعتبر شكرى أن تصريحات دو ريفيير بشأن 
وإثيوبيا  والــســودان  مصر  مفاوضات  استكمال 
تعبير عن موقف للمندوب الدائم الفرنسى، وأن 
هذا التعليق لم يأخذ فى االعتبار التنسيق الكامل 

مع فرنسا.
يكون  أن  المتوقع  من  كــان  أنــه  شكرى  وأكــد 

دفع  إطــار  فى  المجلس،  من  أكبر  موقف  هناك 
أن  إلى  الفتا  المفاوضات،  الستئناف  األطــراف 
جاءت  األمن  مجلس  جلسة  عقد  على  الموافقة 

بعد جهود واتصاالت.
غدا  األمــن  مجلس  جلسة  مخرجات  أن  كما 
الدول  مع  وتنسيق  بالعالقات  الخميس سترتبط 
عن  والحديث  المفاوضات  تعثر  وبعد  األعضاء. 
الملء الثانى كان من الضرورى العمل من خالل 

االتصال مع مجلس األمن لعقد جلسة ثانية.
وجه  قد  شكرى،  سامح  الخارجية،  وزير  كان 
رسالة إلى مجلس األمن يؤكد فيها تأييد مصر 
دعوة السودان لعقد جلسة طارئة للمجلس، قائال 
واألمن  للسلم  وشيكًا  تهديًدا  يشكل  "الوضع  إن 
على  المجلس  فيه  ينظر  أن  ويتطلب  الدوليين، 
الفور.. تطورت المسألة إلى حالة تتسبب حالًيا، 
كما جــاء فــى نــص الــمــادة 34 مــن ميثاق األمــم 
المتحدة، أنه يمكن حدوث احتكاك دولى، ُيعّرض 

استمرار السلم واألمن الدولى للخطر".
ضغط على أديس أبابا

مركز  مستشار  رســالن،  هانى  الدكتور  ويــرى 
واالستراتيجية،  السياسية  للدراسات  األهــرام 

والسلم  لألمن  مهددا  بــات  االثيوبى  التعنت  ان 
مــعــروف  األمـــن  مجلس  ــألســف  ول بالمنطقة، 
مسبقا أنه لن يتخذ قرارًا قوّيًا إلنصاف مصر أو 
السودان، متوقًعا أن تقتصر الجلسة على حديث 
لوزراء الخارجية عن األزمة وأثرها على منطقة 

القرن اإلفريقى وتداعيات الموقف اإلثيوبى. 
ذاتــه  حــد  فــى  الجلسة  عقد  رســالن  واعتبر 
ا على  وإعالمّيً ا  ا وسياسّيً دبلوماسّيً يمثل ضغًطا 
تصريحات  ما عكسته  وهو  أكثر؛  ال  أبابا  أديس 
رئيس مجلس األمن حول ضرورة عودة األطراف 
فى  ندور  أننا  يعنى  مما  التفاوض،  الى  الدولية 

حلقة مفرغة.
تأجيج الصراعات

من جهته أكد حامد محمود الباحث السياسى 
المتخصص فى الشئون الدولية ان التصريح الذى 
مستغربا  يكن  لم  األمن  مجلس  رئيس  عن  خرج 
بحث  تتولى  التى  االختصاص  جهة  ليس  كونه 
الخالف أو النزاع بين مصر والسودان من جهة 
واثيوبيا من جهة اخرى حول الحقوق المائية، فهو 
لم يأت بجديد وهذا األمر معروف سلًفا من قبل 

مجلس  بأن  تنبأوا  الذين  الدولى  القانون  خبراء 
هذه  فى  يبحث  ان  اختصاصه  من  ليس  األمــن 
األمور المتعلقة بنزاعاتها الميائية، وبالتالى فهو 
امر ليس بجديد خصوًصا ان مجلس األمن تحول 
ساحة  أو  عاجزة  جهة  الى  األخيرة  العقود  فى 
حالة  تعكس  مــرآة  اآلن  وأصبح  بالعجز  للتبارى 
اإلشكاليات  حل  ازاء  الدولى  والعجز  االنقسام 
التى تواجه السلم واألمن الدوليين فى العالم كله 

بشكل عام .
الــنــزاع  بحل  األمـــن  مجلس  قبل  لــو  وحــتــى 
حيث  محددا  موقفا  يصدر  اال  المتوقع  فمن 
ستنكشف مواقف العديد من الدول من النزاع 
خاصة تلك الدول التى لها حق استخدام الفيتو 
وكذلك بعض القوى الكبرى التى تدعم الموقف 
االثيوبى وتحرص على ان تكون القضية مجمدة 
ا منها أن ذلك  وعدم حل هذه األزمة الكبيرة ظّنً
سيظل سيًفا مسلًطا على رقبة مصر فى هذه 
على  يخدم  ما  وهو  الحساسية  شديدة  الفترة 
أعلنها  وقــد  كبير  بشكل  الـــدول  تلك  مصالح 
ال  بأنه  صراحة  بايدن  جو  األمريكى  الرئيس 

معارضة  يعنى  وهــذا  اإلثــيــوبــى،  للسد  ضــرب 
سد  ضــرب  خطوة  على  مصر  إقـــدام  أمريكا 
النهضة االثيوبى وهو ما يقوى الموقف االثيوبى 
ايضا  كبرى  قــوى  وهــنــاك  للغاية  كبير  بشكل 

كالصين التى تدعم هذا الموقف .
لم  ــن  األمـ بــأن مجلس  نــذكــر  هنا  ــا  ودعــون
يتحرك إلدانة اثيوبيا باحتاللها أقاليم ومناطق 
من السودان تقدر بماليين األفدنة وَلم يتحرك 
أوجادين  كامال من  إقليما  اثيوبيا  احتالل  ازاء 
األمــن؟!  مجلس  من  نتوقع  فماذا  الصومالية 
على  فاشال  جهازا  األمــن  مجلس  اصبح  فقد 
نشوب  بعد  اال  يتحرك  وال  الدولى  المستوى 
ذلك  بعد  يتخذ  وال  اآلالف  وسقوط  األزمــات 
أى قرارات ناجزة غير إدانات وشجب وتشكيل 
لجان لبحث اآلثار االجتماعية واإلنسانية وهو 
األمر  هــذا  فى  القصيد  لب  يترك  الواقع  فى 
وهو امر مستغرب للغاية، فمجلس االمن يجب 
بطبيعة  كبيرين  وإدراك  وعــى  على  يكون  ان 
ومواجهتها  حلها  وأهمية  واالزمــات  المخاطر 
والحروب  النزاعات  تنشأ  ان  قبل  البداية  منذ 
االقليمية التى تؤثر على االمن القومى للمنطقة 

.
وهنا نتساءل: أليس من اختصاصات مجلس 
وأليس  الدوليين؟  والسلم  األمــن  حفظ  األمــن 
النزاع بين مصر والسودان مع اثيوبيا واعتداء 
يشكل  للدولتين  المائية  الحقوق  على  اثيوبيا 
تهديدا لألمن والسلم الدوليين؟! او ليس هناك 
انتهاكات اثيوبية فى اقليم تيجراى فلماذا رغم 
وغيرها  اممية  وتقارير  أمريكية  إدانات  وجود 
الجنسية  ــهــاكــات  ــت واالن االعـــتـــداءات  بــشــأن 
اإلثيوبية ال يتحرك مجلس األمن  واإلعدامات 
أزمة  إزاء  يتحرك  لم  لماذا  السؤال:  هو  وهذا 
سد النهضة التى تهدد األمن والسلم الدوليين 
ام ينتظر لحين انفجار حرب كبرى فى المنطقة 
كــى يــتــحــرك؟! أال تــعــرض هــذه األزمـــة حياة 
التهديد  ذلــك  يحرك  أال  للخطر؟!  الماليين 
مواطنيهم؟!  لحماية  والسودان  مصر  من  كــاّلً 

مواطنيها  حماية  ــدول  ال اعتبارات  من  أليس 
حياتهم؟!  وديمومة  ومقدراتهم  ومكتسباتهم 
ومن سخريات القدر ان يخرج عن مجلس األمن 
تصريح بأنه ليس جهة اختصاص لبحث وتناول 
بين مصر والسودان من  المائى  النزاع  مشكلة 
جهة واثيوبيا من جهة أخرى؟! فإذا كانت الدولة 
فهذه  مواطنيها  امــن  حماية  على  قــادرة  غير 
ليست بدولة! فمن وظائف الدولة حماية األمن 
مياه  وجود  عدم  ان  وال شك  الداخلى  والسلم 
هو تهديد لألمن والسلم الداخلى للدول فلماذا 
تكدس األسلحة وتبنى جيوًشا وقوى أمنية اذا 

لم تستطع توفير األمن لمواطنيها؟!
وفى الواقع اننا اذا عدنا للوراء سنوات قليلة 
فسنجد مجلس األمن عاجزا عن تنفيذ القرارين 
242 و338 ازاء الملف الفلسطينى واقامة الدولة 
وكذلك   ،1967 يونيو  حــدود  على  الفلسطينية 
االنقسام الحادث فى مجلس األمن بشأن الملف 
الليبى فى 2011 والتدخل الغربى بقيادة فرنسا 
وبريطانيا فى ليبيا لم يكن بغطاء دولى ومع ذلك 
الليبية  الدولة  لحماية  يتحرك  لم  األمن  مجلس 
رغم ان ذلك شكل انتهاكا لميثاق االمم المتحدة .

ومن هنا فإن أزمة سد النهضة ووصولها لهذه 
المرحلة تعد اخطر ازمة تهدد وجود مصر على 
الى منحنى خطير وفى  التاريخ فقد وصلت  مر 
فإننا  النهضة  سد  لضرب  امريكا  معارضة  ظل 
ألن  متكاملة  دولــيــة  عــالقــات  لمنظومة  بحاجة 
كبيرا  ظلما  سيكون  اإلثيوبية  للمطالب  الرضوخ 

لمصر . 
سيناريوهات خطيرة

عيسى  بهاء  السودانى  السياسى  المحلل  اما 
فيرى ان المؤشرات التى استبقت عقد الجلسة 
ال تنبئ بأن المجلس سيصدر قرارا للضغط على 
إثيوبيا، ولكن يمكن إصدار بيان غير ملزم يدعو 
التفاق  الوصول  بــدون  السد  مــلء  لعدم  اثيوبيا 
يرضى جميع األطراف والدعوة الى مفاوضات، 
مما يعنى الدخول فى سيناريوهات اكثر خطورة 

فى ظل المراوغات اإلثيوبية .

منى عبد الغنى

اجلارديان: الزواج وسيلة 
الهروب من املخيمات السورية

لبنان يغرق فى دوامة اإلفالس سياسًيا واقتصادًيا

لجأ نساء فى مخيم الهول فى 
داعش  بتنظيم  صلة  على  سوريا 
التحرر من  إلى  الزواج سعًيا  إلى 
رجااًل  تزوجن  حيث  احتجازهن، 
جرى  كما  اإلنترنت،  عبر  قابلنهم 
المخيم  من  النساء  مئات  تهريب 
النقدية  ــاوى  ــرشـ الـ بــاســتــخــدام 
الــتــى قــدمــهــا أزواجـــهـــن الــجــدد، 
حسبما نشرت صحيفة الجارديان 

البريطانية.
ــق الــصــحــيــفــة  ــي ــحــق وأكـــــــد ت
ــال مــدفــوعــات  الــبــريــطــانــيــة إرســ
ــســكــان الــمــخــيــم يصل  بــنــكــيــة ل
مجموعها إلى ما يزيد على 500 

ألف دوالر.
ما  أن  الصحيفة  وأوضـــحـــت 
امــرأة وطفل  ألــف  يقرب من 60 
هربوا من آخر معقل لداعش فى 
الخالفة  سقطت  عندما  ســوريــا 
المزعومة فى مارس 2019، ومنهم 
الهول  مخيم  فى  اآلن  ُمحتجزات 

الديمقراطية  سوريا  قــوات  لــدى 
المتحدة  الواليات  من  المدعومة 
وتسيطر  األكـــراد،  يقودها  والتى 

على شمال شرق البالد.
خطرا  الممارسات  تلك  وتمثل 
وكذلك  سوريا  داخل  كبيرا  أمنيا 
األجنبية  لــلــحــكــومــات  بالنسبة 
مواطنيها  إعــــادة  تــرفــض  ــتــى  ال
ــا لــلــعــديــد  ــقـ ــى بـــالدهـــم، ووفـ ــ إل
قابلتهم  ــن  ــذي ال األشــخــاص  مــن 
الزواج هو وسيلة  الصحيفة، فإن 
بشكل  وشــائــعــة  ســهــلــة  ــروب  ــ هـ

متزايد.
وأشارت الصحيفة إلى أن تلك 
لــلــرجــال،  بالنسبة  الــمــمــارســات 
االجتماعية  مكانتهم  لرفع  وسيلة 
ومساعدة المحتاجين. وأن معظم 
جذور  لديهم  المحتملين  األزواج 
لكنهم  اإلســالمــيــة  ــبــلــدان  ال فــى 
يعيشون فى أوروبا الغربية، حيث 

ا. يتمتعون بحياة ميسورة نسبّيً

من  لبنان  إلنقاذ  جذرية  حلول  أى  األفــق  فى  يلوح  ال 
وعكته السياسية واالقتصادية، حيث يغرق المسئولون فى 
خالفات سياسية حادة حالت منذ انفجار مرفأ بيروت فى 
القيام  على  قادرة  تشكيل حكومة  دون  الماضى  أغسطس 
بإصالحات يضعها المجتمع الدولى شرًطا لحصول لبنان 

على دعم مالى، فقد بدأ االتحاد األوروبى 
مسارًا قانونًيا لفرض عقوبات أوروبية على 
معرقلى العملية السياسية فى لبنان، وذلك 

لوضع كل مسئول أمام مسئوليته.
األوروبــى  االتحاد  سفير  أعلنه  ما  وهذا 
ــف طــــراف، مــوضــًحــا أن  ــ ــنــان، رال ــب فــى ل
استعمالها  كيفية  ندرس  وسيلة  "العقوبات 
مفهوم  ضمن  لبنان  فــى  الــوضــع  لتحسين 

المساعدة وليس العقاب".
"إم.تــى.فــى"  قناة  مع  مقابلة  فى  ولفت 
لحظة  إلــى  وصــل  "لبنان  أن  إلــى  المحلية 
بالغة الصعوبة وهى أزمة مالية واقتصادية 
على  ــادرًا  ق الشعب  يعد  ولم  مسبوقة  غير 

االستمرار والتحمل".
كما دعا إلى اتخاذ قرار عاجل ألن "طول 
ــى مــزيــد مــن المشاكل،  ــة ســيــؤدى إل األزمـ
طعام  وال  العمل  عن  عاطلون  فاللبنانيون 
على موائدهم، من دون أن ننسى الخسائر 
كورونا  فيروس  تفشى  من  تكبدوها  التى 

وانفجار مرفأ بيروت."
ــة بــأن  ــيـ كــمــا تــحــدث عــن قــنــاعــة أوروبـ
"النظام السياسى بات فى حاجة ماسة إلى 
الحالية  السلطة  مطالًبا  جديدة"،  شرعية 

بـ"إجراء االنتخابات النيابية فى موعدها عام 2022 وببذل 
قصارى جهدها لضمان تنظيم وإجراء هذه االستحقاقات 
فى  الطبيعى  مساره  التغيير  يسلك  حتى  الديمقراطية 

لبنان".
فيما اعتبر قاسم هاشم، عضو مجلس النواب اللبنانى، 
دائــرة  فــى  تــزال  ال  الــجــديــدة  الحكومة  تشكيل  أزمــة  أن 
المراوحة، وال تقدم فيها حتى اليوم بسبب التعنت والمكابرة 
بكل  األزمــة  باستمرار  سلبياتها  اللبنانيون  يحصد  التى 

مستوياتها السياسية والمالية واالقتصادية واالجتماعية.
الرئيس  مبادرة  يزال مستمًرا على  الرهان ال  أن  ويرى 
نبيه برى ألنها تضع اإلطار واآللية التى تفتح الباب إليجاد 
حــًدا  تضع  إنقاذية  حكومة  على  للتفاهم  ممكن  مخرج 

لالنهيار الذى لن ينجو منه أحد.
الحكومة  رئيس  لبنان،  فى  الحر  الوطنى  التيار  ودعــا 
المكلف، سعد الحريرى، للعودة وتحمل مسئولّياته باإلسراع 

بتأليف حكومة لبنانية جديدة.
العدلى  المحقق  قــرارات  وفى سياق متصل فقد القت 
بيطار  طــارق  القاضى  بــيــروت  مرفأ  انفجار  قضية  فــى 
حكومة  لرئيس  الجنائى«  بـ»التقصير  اتهامات  بتوجيه 
تصريف األعمال حسان دياب و4 وزراء سابقين وقيادات 

أنها خطت  سيما  وال  اللبنانى،  الشارع  فى  ترحيًبا  أمنية، 
جميع اآلليات القانونية المتعلقة بطلب رفع الحصانات أو 

األذونات. 
أن  جعجع  سمير  اللبنانية«  »القوات  حزب  رئيس  وأكد 
بداية  نقطة  هى  بيطار  القاضى  أصدرها  التى  القرارات 
جدية للكشف عن مالبسات جريمة انفجار 
وإحقاق  المجرمين  وتوقيف  بيروت  مرفأ 
الحق، مضيًفا فى تغريدة له عبر »تويتر« أّنه 
سيضع كل جهوده لعدم ترك أى أحد أو جهة 

تعرقل مسار العدالة.
ــر تــهــدد أزمــــة شح  وعــلــى صــعــيــد آخــ
قطاعات  لبنان  فى  المستمرة  المحروقات 
حيوية وال سيما األفران والمستشفيات التى 
أعلنت أن مخزون المازوت عندها وصل إلى 

الحافة ما قد يهدد حياة مئات المرضى.
حيث أعلن نقيب المستشفيات الخاصة 
تشترى  المستشفيات  أن  هــارون  سليمان 
المازوت من السوق السوداء كل يوم بيومه، 
عدم  حال  فى  االستمرار  تستطيع  ال  وأنها 
التقنين  ظل  فى  سيما  وال  المازوت  تأمين 

القاسى لتغذية كهرباء الدولة.
مـــخـــزون  أّن  ــن  ــ م "هـــــــــارون"  وحـــــــّذر 
المستشفيات من المازوت بات قلياًل جًدا، 
ووصل إلى الحافة، وأّن المستشفيات تشترى 
المازوت بشكل يومى من دون أن يكون لديها 
المخزون الكافى ألكثر من يومين، فى حين 
الظروف  فى  يكون ألسبوعين  أن  يجب  أنه 
القاسى  التقنين  ظّل  فى  فكيف  الطبيعية، 
لكهرباء الدولة؟ مشيًرا إلى أّن عدم تأمين المازوت يعّرض 

حياة المرضى للخطر.
للطفولة  المتحدة  األمــم  منظمة  نشرته  لمسح  ووفًقا 
»اليونيسف« خصت ممثلة اليونيسف فى لبنان، يوكى موكو، 
وضع أطفال لبنان بالقول: »فى ظل عدم وجود تحّسن فى 
الذين يخلدون إلى فراشهم  األفق، تتزايد أعداد األطفال 

ببطون خاوية«.
وتابعت موكو، متناولة الوضع الصحى والتعليمى ألطفال 
لبنان؛ إثر األزمة قائلة: »فى ظل تحليق األسعار عالًيا تتأثر 
إلى  بمستقبلهم  ويطاح  تعليمهم  ومستوى  األطفال  صحة 

أسفل«.
وتناولت "موكو" تصاعد نسبة البطالة فى ظل االرتفاع 
للمواطنين، وأثر  القوة الشرائية  المطرد لألسعار وتراجع 
»يتصاعد  قائلة:  األطفال،  ثم  ذلك على وضع األسر ومن 
عدد األسر التى تضطر إلى اتخاذ تدابير التأقلم السلبية، 
إرســال  أو  لثمنها  تــوفــيــًرا  الطعام  وجــبــات  بعض  كإلغاء 
القاصرات،  بناتهم  تزويج  إلى  اللجوء  أو  للعمل،  أطفالهم 

أو بيع ممتلكاتهم؛ مما يدفع باألطفال إلى مصير كارثى«.

عبير موسى: الغنوشى رأس أفعى..
ولن نقبل بالقمع واإلرهاب اإلخوانى

املجلس تعكس عجزه 

عن حل األزمات وتفتح 

خبراء: مواقف 

باب احلروب والنزاعات

وسط تعنت إثيوبى وإصرار على الملء الثانى لسد النهضة والذى بات مهدًدا بشكل كبير لحصص المياه 
لمصر والسودان، تنعقد الجلسة الطارئة لمجلس األمن الدولى غدا استجابة لطلب مصر والسودان لبحث 

تطورات أزمة سد النهضة االثيوبى.
سد  فيها  يقع  التى  المنطقة،  فى  المنتشرة  القوات  تأهب  مستوى  رفع  عن  اعلن  قد  إثيوبى  جنرال  كان 

النهضة بهدف تأمين المرحلة الثانية من عملية ملئه.
ونقلت قوات الدفاع اإلثيوبية عن القائد العسكرى فى منطقة متكل، الجنرال أسرات دينيرو، قوله خالل 
اجتماع مع العسكريين إن القوات فى المنطقة "فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد 

النهضة بنجاح".
أن أعمال بنائه تجرى بوتائر  السد، مؤكدا  الشعب اإلثيوبى بأكمله يتابع عملية بناء  أن  إلى  كما لفت 

متسارعة دون أى عوائق.
فيما وجهت مصر فى وقت سابق رسالة إلى مجلس األمن الدولى حول سد النهضة، قالت فيها "إنه بعد 10 

سنوات من المفاوضات تطورت القضية إلى حالة تتسبب حاليا فى احتكاك دولى".

سعد الحريرى

ميشيل عون

الغنوشى عبير موسى

آبى أحمدحمدوكالسيسى
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على خلفية زيادة األجور من خالل العالوة المقررة خالل 
شهر يوليو الجارى، سرعان ما تزايد الحديث حول ارتفاع 
الحد األدنى لألجور لـ2400 جنيه للعمال وعلى رأسهم عمال 
القطاع الخاص، وذلك على خلفية تصريحات الدكتورة هالة 
ورئيس  االقتصادية،  والتنمية  التخطيط  وزيــرة  السعيد، 
المجلس القومى لألجور، بأن قرار المجلس بتحديد الحد 
جنيه،  بـــ2400  الخاص،  بالقطاع  للعاملين  لألجور  األدنــى 
سيكون إلزامًيا لمنشآت القطاع الخاص، اعتبارًا من يناير 
2022، بينما يتم رفع الحد األدنى لألجور إلى 2400 جنيه 
للدولة ضمن  اإلدارى  الجهاز  فى  للعاملين  بالنسبة  شهريا 
-2021 المالى  العام  عن  للدولة  العامة  الموازنة  مشروع 

2022 والتى يبدأ تطبيقها فى أول يوليو المقبل.
قرار صائب

عليان،  الرحمن  عبد  الدكتور  قــال  ذلــك،  على  وتعليًقا 
لألجور  اآلدمــى  الحد  رفــع  قــرار  إن  االقتصادى،  الخبير 
صائب"  "قرار   2022 عام  مطلع  الخاص  للقطاع  وتحديًدا 
ويسعى لتخفيف حجم األعباء الملقاة على عاتق المواطن 
فى  األجــور  حجم  أن  إلى  الفًتا  الدخل،  محدود  المصرى 
الجديدة  المالى  للعام  للدولة  الجديدة  العامة  الموازنة 
 361 تبلغ  الجارى  يوليو  أول  من  تبدأ  والتى   2022/2021
العامة  الموازنة  فى  جنيه  مليار  بـ324  مقارنة  جنيه  مليار 
الحالية فى العام المالى الجارى 2021/2020 بزيادة تقدر 
وتعويضات  األجــور  جملة  بأن  علًما  جنيه،  مليار   37 بنحو 
مليارا  و735  تريليون  نحو  6 سنوات  بلغت خالل  العاملين 
و358 مليون جنيه، وذلك من واقع األرقام الواردة بالموازنات 
من  أعــوام  مــدار  على  الختامية  وحساباتها  للدولة  العامة 

2016 لـ2022.
فى  األجــور  على  الفعلى  المنصرف  أن  عليان  وأوضــح 
مليون  و513  مليارًا   225 نحو  بلغ  ـــ2017  ل  2016 موازنة 
موازنة 2021/2020  فى  األجور  ُمخصصات  لتقدر  جنيه، 
مشروع  فى  األجــور  ليواصل حجم  جنيه.  مليار   324 نحو 
ليبلغ  لمخصصاته  االرتفاع  سيناريو  مــوازنــة2022-2021 
الحد  أن  ــى  إل مــشــيــًرا  جنيه،  مليار   361 نحو 

القطاعات  بعض  على  تطبيقه  الصعب  من  لألجور  األدنى 
يعتمد  الذى  المقاوالت  قطاع  رأسها  على  الخاص  بالعمل 
على اإلنتاجية وقطاع الخدمات الذى ال يرتبط بأجر، بينما 
المنشآت  الصناعى وذلك ألن  بالقطاع  السهل تطبيقه  من 
كبدالت  البدالت  ببعض  العامل  لتحفيز  تسعى  الصناعية 
العمل   على  لتحفيزهم  وذلك  وغيرهما  ووجبة  االنتقاالت 

وزيادة معدل أرباح المصانع .
تطبيق 

التشييد  مقاولى  اتحاد  رئيس  سامى،  محمد  قال  بينما 
والبناء، إن قرار المجلس 

من  جنيه  لــــ2400  لألجور  األدنــى  الحد  بــزيــادة  القومى، 
أغلب  ألن  وذلــك  الــمــقــاوالت  قطاع  فــى  تطبيقه  الصعب 
العاملين به من العمالة غير المنتظمة الذين يرتبط عملهم 

باإلنتاجية.
وأوضح أن قطاع المقاوالت يعمل به 3.5 مليون عامل، 
بهذا  للعاملين  لألجور  األدنــى  الحد  تطبيق  الصعب  ومن 
المقاوالت  بقطاع  العمالة  أن  أهمها  أمــور  لعدة  القطاع 
على  يومًيا  يحصل  عامل  فهناك  اليومية،  مرتباتها  تختلف 
"200 جنيه"،  يومية  على  وآخر يحصل  "يومية 100 جنيه" 
فضاًل عن أن أغلب الشركات العاملة بهذا القطاع يختلف 
حجم مشروعاتها وهيكل مصروفاتها والتزاماتها المختلفة.

وأعرب سامى عن تخوفه من لجوء بعض الشركات لتقليل 
العمالة بها فى حالة تنفيذ هذا القرار على أرض الواقع، 
لتتبقى العمالة مدربة فقط لتتناسب مع الزيادة فى األجر، 
وزيادة  العمالة  من  اآلالف  لتشريد  ذلك  يؤدى  قد  ثم  ومن 

معدل البطالة.
فى حين قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات 
الهندسية باتحاد الصناعات، إن هناك بعض التخصصات 
واألعمال بالعديد من المنشآت الصناعية والتجارية بالفعل 
أكثر من 2400 جنيه،  بها  العامل  يكون الحد األدنى ألجر 
بالسلب  قد تضرروا  األعمال  بعض أصحاب  أن  إلى  الفًتا 
تطبيق  الصعب عليهم  بات من  ثم  ومن  كورونا  من جائحة 
للمجلس  استثناء  تقديم  لهم  يحق  ثــم  ومــن  الــقــرار  هــذا 
القومى لألجور، وهذا ما أكده المجلس إذ أعطى المنشآت 
المتضررة الفرصة لتقديم شكواها فى موعد أقصاه شهر 
ولجنة  للمجلس  التابعة  الشكاوى  للجنة  المقبل  أكتوبر 
األجور بالمجلس، سواء كان بطريقة فردية لكل منشأة على 
حدة أو من خالل االتحادات التابعة لها، مشيًرا إلى أن أى 
عامل بالقطاع الخاص يمكنه االستعالم عن تطبيق القرار 

من عدمه من خالل هيئة التأمينات االجتماعية.

إدارة  مجلس  النتخابات  الترشح  باب  غلق  مع 
 -2021 الجديدة  دورتــه  فى  المصرية  البورصة 
االستثمار  وزيرة  قرار  ألحكام  وفًقا  وذلك   2025
اشتعلت   ،2017 لسنة   95 رقم  الدولى  والتعاون 
بلغ  إذ  المرشحين،  من  كبير  عدد  بين  المنافسة 
على  للمنافسة  بــأوراقــهــم  تــقــدمــوا  الــذيــن  عــدد 
 14 المنتخبين  من  اإلدارة  مجلس  فى  مقاعد   5
فى  العاملة  للشركات  مقاعد   3 على  مرشحا 
السمسرة  قــطــاع  يضم  ــذى  والـ المالية  األوراق 
ومقعد  المقيدة،  الشركات  ومقعد  والصناديق، 

شركات سوق المشروعات الصغيرة.
النصيب األكبر 

شركات  مقعد  على  المنافسة  اشتعلت  وقــد 
السمسرة، حيث استحوذ على النسبة الكبرى من 
لشركات  ممثلين   6 تقدم  إذ  للترشح،  المتقدمين 
وهم  المقعد  لهذا  ترشحهم  بطلبات  السمسرة 
أرزان  لشركة  المنتدب  العضو  عــســران  محمد 
رئيس  يعقوب  ورانــيــا  المالية،  األوراق  لــتــداول 
المالية  األوراق  لــتــداول  واى  ثــرى  إدارة  مجلس 
برايم  لشركة  المنتدب  العضو  المراغى  وشوكت 
لتداول األوراق المالية، وعادل عبد الفتاح رئيس 
وإيهاب  األوراق،  لتداول  ثمار  إدارة شركة  مجلس 
لتداول  أصــول  لشركة  المنتدب  العضو  السعيد 
المنتدب  العضو  وأسامة شحاتة  المالية،  األوراق 

لشركة يونيفرسال لتداول األوراق المالية.
السوق  تمثيل شركات  مقعد  يتنافس على  كما 
الرئيسى كل من هاشم السيد نائب رئيس مجلس 
المصريين  لشركة  المنتدب  والــعــضــو  اإلدارة 
رئيس  نجيب  وإسالم  والتعمير  والتنمية  لإلسكان 

مجلس إدارة شركة المنصورة للدواجن.
كما تنافس على مقعد الشركات العاملة بمجال 
األوراق المالية كل من راندا حامد العضو المنتدب 
لشركة عكاظ، وأحمد أبو السعد العضو المنتدب 
لشركة أزيموت مصر إلدارة األصول، ومحمد رضا 
لالستشارات  سوليد  لشركة  التنفيذى  الرئيس 
المالية وجمال فتح الله رئيس مجلس إدارة شركة 

بورتو جروب.
بينما اقتصرت المنافسة على مقعد الشركات 
السواح  داليا  من  كل  بين  والصغيرة  المتوسطة 
لألعمال  المتكاملة  للمجموعة  المنتدب  العضو 
الهندسية ومحمد العزب العضو المنتدب لشركة 

آراب للتنمية واالستثمار العقارى.
ملفات

 جدير بالذكر أن البورصة المصرية تقوم خالل 
هذه األيام بفحص ملفات المرشحين وتستمر فى 
ذلك حتى يوم 7 يوليو، لتحديد قائمة المرشحين 
الذين تم قبول أوراقهم ويتم إخطارهم على الفور 
بذلك، على أن يتم تلقى التظلمات فى الفترة من 
يوليو، وذلك قبل اإلعالن عن  يوليو وحتى 14   8
عقد  يتم  أن  على  للمرشحين،  النهائية  القائمة 
االنتخابات الفعلية على المقاعد الخمسة يوم 15 
يوليو الجارى، وذلك وفًقا للجدول الزمنى المعلن 

من إدارة البورصة.
 5 على  المصرية  البورصة  انتخابات  وُتجرى 
شركات  من  العاملة  للشركات   3 بواقع  مقاعد، 
السمسرة وإدارة األصول وواحد للشركات المقيدة 

وآخر للشركات الصغيرة والمتوسطة.
الدكتور  الحالى،  البورصة  إدارة  ويضم مجلس 
الشيخ  الرحمن  وأحمد عبد  رئيًسا،  فريد  محمد 
محافظ  وكيل  النجا  أبــو  رامــى  وعضوية  نائًبا، 
ــواق بــالــبــنــك الــمــركــزى  ــ الــمــســاعــد لــقــطــاع األسـ
المنتدب  العضو  أبوالسعد  وأحــمــد  الــمــصــرى، 
ألزيموت، وإيهاب السعيد العضو المنتدب بشركة 
نظمى  وسليمان  المالية،  األوراق  لتداول  أصــول 
العضو المنتدب بشركة األهرام للسمسرة الذى تم 
تصعيده خلًفا لشوكت المراغى، إلى جانب طارق 
والدكتور  القاهرة،  بنك  إدارة  مجلس  رئيس  فايد 
الحقوق  بكلية  القانون  أستاذ  صيام  سرى  خالد 
الدين  بهاء  أحمد  يتضمن  كما  الخبرة،  ذوى  من 
بى  "إم  بشركة  اإلدارة  مجلس  رئيس  نائب  شلبى 
للهندسة"، وهاشم السيد الرئيس التنفيذى لشركة 

"أودن لالستثمارات المالية".

قال البنك المركزى المصرى إن السيولة المحلية M2 ارتفعت 
بنحو 72.6 مليار جنيه خالل مايو الماضى، لتصل إلى 5.256 

تريليون جنيه، مقابل 5.184 تريليون جنيه فى أبريل الماضى.
مايو  شهر  خالل  ارتفع   M1 النقدى  المعروض  أن  وأضــاف 
الماضى، بمقدار 29.574 مليار جنيه، ليصل إلى 1.226 تريليون 

جنيه، مقابل 1.196 تريليون جنيه فى الشهر السابق عليه.
ارتفع  المصرفى  القطاع  خــارج  المتداول  النقد  بــأن  ــاد  وأف
جنيه  مليار   675.039 ليسجل  مايو  فى  جنيه  مليار   28.582

مقابل 646.457 مليار جنيه فى نهاية إبريل 2021.
طفيًفا  صعدت  المحلية  بالعملة  الجارية  الودائع  أن  وأوضــح 
إلى مستوى 551.398 مليار جنيه،  الماضى، لتصل  خالل مايو 

مقابل 550.406 مليار.
وذكر البنك المركزى أن أشباه النقود صعدت بمقدار 43.051 
مليار جنيه فى مايو، لتصل إلى 
جنيه،  تــريــلــيــون   4.030
تريليون   3.987 مقابل 
ــر  ــشــه جـــنـــيـــه فــــى ال

السابق عليه.
ــنــد  ــون ب ــ ــك ــ ــت ــ وي
ــاه الــنــقــود من  أشــب
الودائع غير الجارية 
المحلية،  بالعملة 
والـــودائـــع الــجــاريــة 
األجنبية،  بالعمالت 
الجارية  غير  ــودائــع  وال

بالعمالت األجنبية.
الجارية  غير  الودائع  وزادت 
بالعملة المحلية 52.782 مليار جنيه 
فى مايو الماضى، لتصل إلى 3.381 تريليون جنيه، مقابل 3.328 

تريليون جنيه فى إبريل الماضى.
الجارية  وغير  الجارية  الــودائــع  تراجعت  للبيانات،  وطبقا 
بالعمالت األجنبية بنحو 9.731 مليار جنيه، لتصل إلى ما يعادل 
مليار   658.400 مقابل   ،2021 مايو  فى  جنيه  مليار   648.669

جنيه فى إبريل 2021.
وأوضح البنك المركزى المصرى أن صافى األصول المحلية 
ارتفع 95.265 مليار جنيه فى مايو، ليصل إلى مستوى 5.006 
السابق  الشهر  فى  جنيه  تريليون   4.911 مقابل  جنيه،  تريليون 

عليه.
يعادل  مــا  إلــى  وصــل  األجنبية  األصـــول  أن صافى  وأضـــاف 
مستوى  من  متراجًعا  الماضى،  مايو  فى  جنيه  مليار   249.654

272.294 مليار جنيه المسجل فى إبريل 2021.
بمقدار  مايو  خــالل  ارتفع  المحلى  االئتمان  أن  إلــى  وأشــار 
جنيه،  تريليون   5.293 مستوى  إلى  ليصل  جنيه  مليار   34.427

مقابل 5.260 تريليون جنيه فى الشهر السابق عليه.

الشركات العاملة و2 على الشركات املتوسطة والصغيرة

6 مرشحني على مقاعد شركات السمسرة.. و4 على مقاعد 

فرض 2400 جنيه حًدا أدنى على القطاع 
الخاص هل يؤدى لتسريح العمالة؟!

انتخابات البورصة على صفيح ساخن

»المركزى«: السيولة 
المحلية ترتفع 72.6 مليار 

جنيه فى مايو الماضى

هالة عبد اللطيف

رانيا يعقوبمحمد عمران

حالة من الجدل سادت بين المواطنين فى الشارع 
المصرى على خلفية توجيهات الرئيس عبد الفتاح 
والبضائع  المنتجات  دخول  منع  بدراسة  السيسى، 
الصينية رديئة الجودة إلى البالد، واألخذ بالمعايير 
األوروبية واألمريكية المطبقة عند استيراد البضائع 
المقرر  ومن  المحلية،  للسوق  تدخل  التى  الصينية 
وزارة  رأســهــا  على  المعنية،  ــوزارات  ــ الـ تــقــوم  أن 
الصادرات  على  الرقابة  وهيئة  والصناعة،  التجارة 
المقبلة،  الفترة  خالل  الملف  بدراسة  والـــواردات، 

لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بذلك.
المقلدة،  للسلع  عالمى  منتج  أكبر  الصين  وتعد 
كما تسهم الهند وتايالند وتركيا وماليزيا وباكستان 
وفيتنام أيًضا فى تصنيع المنتجات المقلدة عالمًيا، 
وتعد منطقة الشرق األوسط غارقة فى طوفان من 
تقرير  كشفه  ما  وهذا  والمغشوشة،  المقلدة  السلع 
منظمة التعاون االقتصادى والتنمية ألعضاء االتحاد 
األوروبى للملكية الفكرية، علًما بأن حجم صادرات 
مليار   2.116 نحو  يبلغ  المصرية  للسوق  الصين 
دوالر مقابل 2.075 مليار خالل السنوات الماضية، 

وتنوعت الصادرات الصينية لمصر ما بين منتجات 
آالت وأجهزة كهربائية وأجزائها وغيرها.

وتعليًقا على ذلك، قالت الدكتورة يمن الحماقى، 
أستاذ االقتصاد بجامعة عين شمس، إن المنتجات 
الصينية هى األكثر انتشارًا فى السوق المصرية، إذ 
باتت هى المتحكمة فى اختيارات معظم المصريين 
مالذهم  هى  وباتت  الشراء،  عند  الدخل  متوسطى 
الوحيد فى ظل ارتفاع األسعار للمنتجات األخرى، 
الفتة إلى أن منع دخول المنتجات والبضائع الصينية 
فرصة  إعطاء  شأنه  من  البالد  إلى  الجودة  رديئة 
الصناعات  وتشجيع  دعم  بجانب  المصرى  للمنتج 

المحلية.
وأشارت إلى أن المنتجات الصينية ليست جميعها 
والكهربائية  اإللكترونية  األجهزة  وتحديًدا   رديئة 
والمنزلية والمالبس، السيما وأن الصين تعد ورشة 
بالعمالة  تتميز  والتى  العالم  فى  األولــى  الصناعة 

المدربة ذات الكفاءة .
المصرية  السوق  إغراق  أن  الحماقى  وأوضحت 
المواطن  عــزوف  فى  تسبب  الصينية  بالمنتجات 

الــمــصــرى عــن شـــراء الــمــنــتــجــات الــمــصــريــة مما 
المصرية،  للمنتجات  الركود  من  حالة  لخلق  أدى 
بيعها  يتم  الصينية  المنتجات  أغلب  أن  إلى  مشيرة 
وذلك عن طريق  غير مشروعة"  "تجارة  عن طريق 
الذى  األمــر  مصر،  فى  صينيين  متجولين  بائعين 
توقيع  منذ  أنه  إلى  مشيرة  لها،  التصدى  يستدعى 
اتفاقية "الجات" وأصبحت السوق المصرية مفتوحة 
فى  العالم  بالد  أكبر  الصين  لتصبح  الجميع،  أمام 

انتشارها بجميع أسواق العالم وعلى رأسها مصر.
بينما يقول أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين 
بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الغرفة التجارية ليس 
المستورد وال جهته  المنتج  لها عالقة بتحديد نوع 
على اإلطالق، بل تعد الغرف التجارية ممثل التجار 
لدى الحكومة، حيث تتدخل لحل أى مشاكل يقع فيها 
الصادرات  الرقابة على  إلى أن هيئة  التجار، الفًتا 
والواردات ووزارتى المالية والتجارة والصناعة هى 
الجهات المنوط بها تحديد نوع المستورد وكميتها، 
الرديئة  الصينية  المنتجات  أغلب  أن  إلى  مشيًرا 
وغير المطابقة للمواصفات يتم تهريبها عن طريق 

السودانية  الــحــدود  وتحديًدا  الحدودية  الجهات 
التهريب  عمليات  فمحاربة  ثــم  ومــن  والليبية، 
المنتجات  ــول  دخـ لمنع  الــحــل  هــى  الجمركى 
الصينية الرديئة والتى قد تضر بصحة المواطن 
المنتجات  جميع  أن  يعنى  ال  وهذا  المصرى،، 
الصينية رديئة بل هناك منتجات تتسم بالجودة 
فى تصنيعها علًما بأن هناك الكثير من بلدان 
العالم على رأسها الواليات المتحدة األمريكية 
اســتــيــراد  عــن  نفسها  تمنع  أن  تستطيع  ال 

المنتجات الصينية.
عبد  الرئيس  توجيهات  أن  شيحة  وأوضــح 

الفتاح السيسى بمنع دخول المنتجات الصينية 
على  للحفاظ  أمل"  "بادرة  تكون  قد  الرديئة 
يليق  بشكل  الــمــســتــوردة  المنتجات  جـــودة 
بالمواطن المصرى، بل قد يساهم ذلك فى 

دعم الصناعة الوطنية المصرية، مشيًرا إلى أن 
للغاية،  كبير  الصينية فى مصر  الــواردات  حجم 

يهمهم  ال  المصريين  المواطنين  أغلب  بأن  علًما 
جودة المنتج على قدر اهتمامهم بانخفاض سعره.

القى قرار وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع إيقاف 
العمل بالقرار الوزارى رقم 273 لسنة 2021 الخاص بحظر 
بالقرارين  المدرجة  لألصناف  المفككة  األجــزاء  استيراد 
إال   ،2019 لسنة  و44   2016 لسنة   43 رقمى  الــوزاريــيــن 
المعتمدة  الصيانة  لمراكز  أو  للمصانع  إنــتــاج  كمستلزم 
والـــواردات  الــصــادرات  على  بالرقابة  المسجلة  للعالمات 
واإلكسسوارات،  المحمولة  الهواتف  غيار  والتى تضم قطع 
هذه  بتصنيع  لها  المرخص  للمصانع  إنتاج  كمستلزم  إال 
المنتجات أو لمراكز الخدمة والصيانة المعتمدة للعالمات 
العامة  بالهيئة  لذلك  المخصص  السجل  فــى  المسجلة 
للرقابة على الصادرات والــواردات، ترحيًبا بين المصنعين 

فى السوق المصرية.
وتضم قائمة المنتجات التى شملها القرار الوزارى رقم 
األطفال(،  ألبان  )عدا  ومنتجاتها  األلبان   ،2016 لسنة   43
المعبأة، والزيوت والدهون،  والفواكه المحفوظة والمجففة 
غذائية  ومحضرات  والشيكوالته  السكرية،  والمصنوعات 
المحضرة  واألغذية  الغذائية  والعجائن  كاكاو،  على  تحتوى 
وعصائر  المخابز،  ومنتجات  الخبز  ومنتجات  الحبوب  من 
الغازية،  والمياه  والمعدنية  الطبيعية  والمياه  الفاكهة، 
واألسنان  بالفم  والعناية  والزينة  التجميل  ومستحضرات 

ومــزيــالت الـــروائـــح ومــحــضــرات االســتــحــمــام والــعــطــور، 
والطعام  للمائدة  وأدوات  الغواسل،  ومحضرات  والصابون 
للمائدة  زجــاج  مــن  وأدوات  الصحى،  ــورق  والـ والمطبخ، 
عن  فضاًل  المنزلية،  واألجهزة  تسليح،  وحديد  والمطبخ، 

األثاث المنزلى والمكتبى.

كانت قد  والصناعة  التجارة  وزيرة  أن  والالفت لالنتباه 
استيراد  بحظر  الماضى  يونيو   16 بتاريخ  قــرارًا  أصــدرت 
قطع غيار عدد من المنتجات من بينها الهاتف المحمول، 
إال كمستلزم إنتاج للمصانع التى تصنع هذه المنتجات أو من 
خالل مراكز الخدمة والصيانة المعتمدة، األمر الذى أثار 

الغرف  اتحاد  دفع  الذى  األمر  والتجار،  المصنعين  استياء 
التجارية لعقد اجتماع مع الوزيرة لعرض أسباب طلب إرجاء 
واستجابة  واسع  بتفهم  قوبل  ما  وهو  الحظر  بقرار  العمل 
سريعة من الوزارة وأصدرت وزارة التجارة والصناعة خطابًا 
أشهر  ستة  لمدة  بالقرار  العمل  بإرجاء  الجمركية  للمنافذ 
آثار  حــول  تصورها  وضــع  من  الفنية  اللجنة  انتهاء  لحين 

القرار على األسواق ووضع آليات لتنفيذه. 
إدارة  مجلس  عضو  المهدى،  محمد  أشــاد  جانبه،  من 
المحمول،  الهواتف  تجار  وأحد  بالقاهرة  التجارية  الغرفة 
بقرار وقف العمل بحظر استيراد األجزاء المفككة قائاًل إنه 
قرار صائب ومن شأنه دعم وخدمة مصلحة صغار التجار 
والمستهلكين فى المقام األول بما يحقق استقرارا فى حركة 
األسواق، فضاًل عن المساهمة فى دعم الصناعة الوطنية.

وأوضح المهدى أن تأجيل وزارة التجارة والصناعة قرار 
حظر استيراد قطع غيار عدد من السلع قرار صائب وجاء 
فى التوقيت المناسب، إذ إن عدم إيقاف العمل بهذا القرار 
وصيانة  بيع  لمحال  بالغة  وخسائر  أضــرارا  سيلحق  كــان 
الهواتف المحمولة حيث كان سيقتصر العمل على الوكالء 
فقط، األمر الذى كان سيتسبب فى ارتفاع األسعار بشكل 

جنونى.

هل يدعم قرار منع دخول المنتجات الصينية الرديئة الصناعة الوطنية؟

ترحيب واسع بين المصنعين بإيقاف قرار حظر استيراد األجزاء المفككة لقطاع الغيار

هالة زايد

نيفين جامع

طارق عامر



يسعى الجهاز الفنى لمنتخب مصر لكرة اليد بقيادة المدير الفنى 
الالعبين  جميع  لتجهيز  جارسيا  باروندو  روبيرتو  اإلسبانى 
للفوز بميدالية أولمبية للفراعنة فى أولمبياد طوكيو 2021 
وذلك من خالل المعسكرات األوروبية التى يخوضها 
وتعد  األولمبى،  المحفل  قبل  الفراعنة 
التى  القوية  الودية  المباريات 

يخوضها الفراعنة على هامش المعسكرات من أهم المكاسب بغض 
النظر عن النتائج، حيث فاز منتخب مصر على كرواتيا وخسر 

بفارق هدف أمام صاحب األرض فى دورة إسبانيا الودية 
الجارى  يوليو   5 ودّيًا  فرنسا  لمواجهة  السفر  قبل 

ألمانيا  مواجهتى  ثم  فرنسا  معسكر  فى 
ألمانيا. بمعسكر  والبرازيل 

العام  األمين  العريان،  شريف  المهندس  كشف 
إرسال  سيتم  أنه  المصرية،  األولمبية  للجنة 
ألولمبياد  تأهلوا  الذين  لالعبين  النهائية  القائمة 
للدورة  المنظمة  اللجنة  إلى   2020 طوكيو 
حطب  هشام  المهندس  أن  وأضاف  األولمبية. 
بعثة  سيترأس  المصرية  األولمبية  اللجنة  رئيس 
مصر فى أولمبياد طوكيو وأن المنتخبات ستسافر 
منافسات  لمواعيد  وفًقا  متفرقة  بعثات  على 
األولمبية  األلعاب  دورة  فى  ستشارك  لعبة  كل 
المنتخب  أن  وتابع  طوكيو.  اليابانية  بالعاصمة 
الكشف  وتم  النهائية  قائمته  أرسل  األولمبى 
مع  الكرة  اتحاد  جانب  من  اإلعالم  لوسائل  عنها 
الشناوى  محمد  األهلى  النادى  العبى  بأن  العلم 
وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر 
وطاهر محمد طاهر وصالح محسن سيسافرون 

أبطال  دورى  نهائى  خوض  بعد  طوكيو  إلى 
إفريقيا أمام كايزر تشيفز يوم 17 يوليو الجارى.

وعن المرشح لحمل علم مصر فى أولمبياد طوكيو 
المصرية حتى  األولمبية  للجنة  العام  األمين  قال 

اآلن لم نحدد من يحمل علم مصر فى األولمبياد 
يوليو   20 يوم  الدولية حددت  األولمبية  واللجنة 
الجارى ليكون آخر موعد لحسم هذا األمر وإرسال 
المنتظر  بالالعب  الخاصة  الذاتية  السيرة 
اختياره، وبشكل عام فإننا سنستقر على هذا 
القرار فى طوكيو قبل حفل االفتتاح بـ3 أيام.
وأشار إلى أن هناك أكثر من اسم مرشح لحمل 
علم مصر فى أولمبياد طوكيو أبرزهم عالء 
الدين أبو القاسم صاحب فضية السالح فى 
أولمبياد لندن 2012 وهداية مالك صاحبة 
برونزية أولمبياد ريو دى جانيرو 2016 وبطلة 
الريشة الطائرة هادية حسنى وهى األكثر 
مشاركة فى الدورات األولمبية فضال عن 

باإلنجازات. الحافل  الرياضى  تاريخها 
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الغرور أطاح بالديوك.. نهاية مؤملة للمدرب األملانى.. ومدرب البرتغال يتحمل املسئولية

مرتضى يعود للزمالك!

شهدت تدريبات فريق الكرة بالنادى األهلى قيام بيتسو 
موسيمانى المدير الفنى بإنهاء تمرد عدد من العبى 
المباريات  فى  المشاركة  عن  ابتعادهم  نتيجة  الفريق 
وخروجهم بشكل تدريجى من حسابات الجهاز الفنى 
خاصة مع حساسية المرحلة التى يعيشها فريق 
الكرة بعد الوصول الى نهائى دورى ابطال 
إفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقى 
وتأخر الفريق فى ترتيب جدول مسابقة 
أن  موسيمانى  وعلم  الممتاز.  الدورى 
هناك حالة تذمر مكتومة بين عدد من 
الالعبين خاصة ناصر ماهر ومحمود 
بواليا  ووالتر  محسن  ومروان  متولى 
وجود  بعدم  وشعورهم  وحيد  ومحمود 
دور حقيقى لهم فى خطته ورغم عدم 

وجود  رفض  أنه  إال  ذلك  عن  مباشر  بشكل  الحديث 
أجل  من  التركيز  ضرورة  على  وشدد  األمر،  هذا 
إلنهاء  الفنى  المدير  تحرك  وجاء  بالبطوالت.  الفوز 
داخل  فتنة  الى  يتحول  أن  قبل  المكتوم  التمرد  هذا 
ترديد  فى  الالعبين  من  العديد  ويبدأ  التتش  ملعب 
الفريق  استقرار  يهدد  أن  يمكن  ما  وهو  النغمة،  هذه 
على  المنافسة  فى  حظوظه  على  ويؤثر  كبير  بشكل 
البطوالت وشدد لالعبين على أنه ال يملك سوى العين 
الحمراء للتعامل مع أى تفكير فى الخروج عن النص.

وهدد موسيمانى بتوقيع عقوبات مالية قاسية واستبعاد 
فنى ألجل غير محدود تجاه أى العب يفكر فى مصلحته 
أبطال  بدورى  للفوز  يطمح  أنه  خاصة  الشخصية، 
إفريقيا للمرة العاشرة والعودة الى المشاركة فى بطولة 
كأس العالم لألندية والحصول على ميدالية أفضل من 

التى  البرونزية 
الفريق  عليها  حصل 

األخيرة  مشاركته  فى 
الدوحة.  القطرية  بالعاصمة 

وليد  أصبح  أخرى  ناحية  ومن 
سليمان العب الفريق على بعد خطوات 

الجارى  الموسم  بنهاية  الرحيل  من  قليلة 
بعد أن تعرض إلصابة قوية بتمزق فى العضلة 

األمامية مما يعنى غيابه لفترة تصل الى شهرين 
مما يجعل من الصعب عودته قبل نهاية الموسم 

بندا  يتضمن  النادى  مع  عقده  أن  خاصة  الجارى 
ينص على فسخ العقد بشكل تلقائى فى حالة عدم 

مشاركته بـ75% من مباريات الموسم الجارى وهو ما لم 
يتحقق حتى اآلن بسب تكرار إصاباته بالفترة الماضية.

األهلى ينهى ثورة المتمردين

»األولمبية« تفاضل بين ثالثى
لحمل علم مصر فى طوكيو

استعدادات قوية لليد قبل األولمبياد

فى  الــتــواجــد  عــن  عثمان  فــريــدة  السباحة  تغيب 
أولمبياد طوكيو  افتتاح  العرض خالل حفل  طابور 

المحدد له فى الفترة من 23 يوليو الجارى وحتى 
سباق  لــظــروف  المقبل  أغسطس  مــن  الثامن 
لديها بالبطولة فى اليوم الثانى مباشرة لحفل 
سباق  ذهبية  عثمان  فريدة  وحصدت  االفتتاح 
بطولة  فــى  مشاركتها  خــالل  فــراشــة  متر   50

ISCA الدولية بأمريكا وذلك بعدما حققت زمًنا 
قدره 26.08 ثانية وكذلك ذهبية سباق 50 متًرا حرة.

اعتماد  تم  أنــه  عن  األولمبى  مصر  منتخب  مسئولو  كشف 
مبدأ األقدمية فى اختيار كابتن المنتخب فى أولمبياد طوكيو 
2020 التى تنطلق الشهر الجارى. وأوضح مسئولو المنتخب 

كابتن  هو  حجازى  أحمد  سيكون  المبدأ  لهذا  وفقا  أنه 
منتخب مصر فى أولمبياد طوكيو ويليه رمضان صبحى 

مسئولو  وتابع  أيضا.  األقدمية  لمبدأ  وفقا 
المنتخب أنه عندما شارك منتخب مصر 
تم   2012 لندن  أولمبياد  فى  األولمبى 
اختيار كابتن المنتخب حينها وفًقا لمبدأ 

المنتخبات  فى  ثابت  عرف  وهو  األقدمية 
ولم يتم اختراعه فى الفترة الحالية.

للمنتخب  الفنى  المدير  غريب  شوقى  وأعلن 
المقرر  الـ22  الالعبين  قائمة  األولمبى  الوطنى 

مشاركتهم فى نهائيات دورة األلعاب األولمبية 
طوكيو  فــى  ــجــارى  ال الــشــهــر  ستنطلق  الــتــى 

»السن  فــوق  العبين  ثالثة  القائمة  وتضمنت 
األولمبى« هم محمد الشناوى وأحمد حجازى ومحمود الونش.

رونــالــدو  كريستيانو  الثنائى  يتصدر 
التشيك  منتخب  مهاجم  وباتريك ستشيك 
جــدول ترتيب هــدافــى يــورو رغــم خــروج 
دور  مــن  والتشيك  البرتغال  منتخبيهما 
واصل  التوالى حيث  على  الـ8  ودور  الـ16 
ترتيب  التربع على صدارة جدول  رونالدو 
هدافى يورو 2020 برصيد 5 أهداف وهى 
خروج  بعد  للزيادة  القابلة  غير  األهــداف 
منتخب بالده مبكرا من العرس األوروبى، 
وهو نفس األمر بالنسبة للتشيكى باتريك 
ستشيك مهاجم منتخب التشيك بعدما ودع 
الخروج  إثر  أيضا  البطولة  بالده  منتخب 
 4 العبين   3 يملك  فيما  التشيك  ــام  أمـ
أهداف حتى اآلن وهم كريم بنزيما مهاجم 
لوكاكو  روميلو  والبلجيكى  فرنسا  منتخب 
سيفيروفيتش  هاريس  من  كل  يأتى  فيما 
مــهــاجــم مــنــتــخــب ســويــســرا والــهــولــنــدى 
روبرت  والبولندى  فاينالدوم  جيورجينهو 
هارى  اإلنجليزى  والثنائى  ليفاندوفسكى 
أهداف   3 برصيد  ستيرلينج  ورحيم  كين 
نصف  إلــى  اإلنجليزى  المنتخب  وصعد 
على  الكبير  الفوز  بعد   2020 يورو  نهائى 
نظيره األوكرانى برباعية نظيفة ليلتقى مع 
على  بدوره  تأهل  الذى  الدنمارك  منتخب 

حساب نظيره التشيكى بنتيجة 1-2.
القدم  لكرة  اإليطالى  االتحاد  وكشف 
عن تفاصيل إصابة سبينازوال والتشخيص 
إيطاليا  منتخب  العــب  إلصــابــة  النهائى 
وفريق روما التى تعرض لها خالل مباراة 
للمنتخب  الطبى  الجهاز  وكشف  بلجيكا، 

اإليطالى أنه بعد الفحوصات الطبية التى 
إصابة  تبين  سبينازوال  ليوناردو  أجراها 
ما  وهــو  أكيليس،  وتــر  فى  بقطع  الالعب 
يعنى غيابه لفترة من 5 إلى 6 أشهر وعقب 
قال  أكيليس  بوتر  سبينازوال  إصابة  تأكد 
فى  أقوى  أننى سأعود  من  واثق  الالعب: 
وقت قريب. المستحيل ال شىء معى، ومع 
هذه المجموعة كونوا أقوياء يا أبطال حيث 
إنه من المقرر أن يواجه المنتخب اإليطالى 
نظيره اإلسبانى الثالثاء على ملعب ويمبلى 

فى نصف نهائى يورو 2020.
من جانبه أعلن تونى كروس العب ريال 
اللعب  اعــتــزال  ألمانيا  ومنتخب  مــدريــد 
واالكتفاء  الــدولــى  المستوى  على  رسميا 
رفقة  والقارية  المحلية  المباريات  بخوض 

منتخب  فشل  بعد  وذلــك  اإلسبانى  ناديه 
أمم  كــأس  نهائى  ربــع  بــلــوغ  فــى  ألمانيا 
أوروبا على يد منتخب إنجلترا فى مرحلة 
القارية األهم على  البطولة  الـ16 من  دور 
مستوى أوروبا؛ وذلك عقب سقوطه بهدفين 
مبكرا  المانشافت  مسيرة  لتنتهى  نظيفين 
المرشحة  المنتخبات  كان ضمن  أنه  رغم 

بقوة للوصول إلى المباراة النهائية.
المجموعة  منتخبات  كــل  فشل  وجــاء 
التى لقبت  السادسة فى كأس أمم أوروبا 
إلى  التأهل  تحقيق  فى  الموت  بمجموعة 
تــواجــدت  حيث   2020 ــورو  يـ نهائى  ربــع 
العالم  كأس  لقب  حامل  فرنسا  منتخبات 
وألمانيا  الماضية  اليورو  نسخة  ووصيف 
يورو  بطوالت  بـ3  القياسى  الرقم  صاحبة 

اليورو  بطولة  لقب  حامل  والبرتغال 
فى  المجر  منتخب  مــع  الماضية 
الثالث  ونجحت  ــدة  واحـ مجموعة 
التأهل  تحقيق  فى  الكبرى  منتخبات 

الكثيرون  وتوقع  النهائى،  ثمن  دور  إلى 
لكن  البطولة  فى  مشوارهم  يواصلوا  أن 
إذ  السفن؛  تشتهى  ال  بما  الــريــاح  ــت  أت
خرج منتخب البرتغال بعد الخسارة أمام 
بلجيكا بهدف دون مقابل ليودع كريستيانو 
منتخب  ولحق  البطولة  ورفاقه  رونالدو 
فرنسا بنظيره البرتغالى بعدما أطاح به 
منتخب سويسرا بركالت الترجيح بعد 
مباراة مثيرة انتهت بالتعادل اإليجابى 
رحلة  وانتهت  فريق،  لكل  أهــداف  بـ3 
منتخب ألمانيا بعد الخسارة من نظيره 
ليودع  مقابل  دون  بهدفين  اإلنجليزى 
البطولة  األلمانية  الماكينات  منتخب 
اليورو لكن ما  ويخرج مبكرا من بطولة 
أسباب ما تعرضت له المنتخبات الثالثة 

الكبرى.
فسر البعض أن غرور منتخب فرنسا 
مبكرا  بالديوك  أطاحا  النجوم  وكثرة 
فى بطولة اليورو على يد سويسرا بينما 
منتخب  لــمــدرب  مؤلمة  النهاية  كانت 
ألمانيا، وبالرغم من قوة قائمة المنتخب 
البرتغالى إال أن إدارة فرناندو سانتوس 
بشكل  األســاســى  للتشكيل  واختياراته 
نتائج  على  سلبى  بشكل  ــرت  أث خــاص 

منتخب البرتغال.

إلى  المعار  األهلى  مهاجم  جمال  عمرو  عقد  شهد 
صفوف نادى طالئع الجيش حتى نهاية الموسم الجارى 
شرطا يربط الالعب بنادى الصفاقسى التونسى حيث 
إن عمرو جمال سيعود إلى النادى التونسى بعد انتهاء 
فترة  وانتهاء  الجيش  طالئع  صفوف  فى  إعارته 
تجنيده بموجب العقد المبرم بين الالعب وناديى 
األهلى والصفاقسى التونسى قبل إعارة الالعب 
بأيام للنادى التونسى. ويشير عقد عمرو جمال 
إلى أن  التونسى  بنادى الصفاقسى  الذى يربطه 
التونسى  الصفاقسى  إلى  سيعود  جمال  عمرو 
بعد انتهاء فترة تجنيده أو دفع 300 ألف دوالر 
ناد  أى  قبل  مــن  جنيه  ماليين   5 يـــوازى  مــا 
يرغب فى التعاقد مع عمرو جمال بعد انتهاء 
ناديا  ودخل  الجيش  طالئع  فى  إعارته  فترة 

عمرو  الالعب  مع  مفاوضات  فى  وبيراميدز  الزمالك 
الموسم  بداية  خدماته  على  الحصول  أجل  من  جمال 
المقبل بعدما ظهر الالعب فى قائمة الهدافين للموسم 
الثانى  فى موسمه  أحرزها  برصيد 11 هدفا  الجارى 
مع نادى طالئع الجيش، وبات ناديا الزمالك وبيراميدز 
مطالبين بدفع 5 ماليين جنيه فقط لنادى الصفاقسى 
الذى  الالعب  مع  التعاقد  فى  رغبتهما  حال  التونسى 
يقدم موسما استثنائيا مع نادى طالئع الجيش بالموسم 

الجارى.
بيتسو  إفريقى  الجنوب  أصــدر  السياق  نفس  وفى 
موسيمانى المدير الفنى للنادى األهلى فرمانه النهائى 
بشأن عودة عمرو جمال واستقر على عدم عودة عمرو 
بمستواه  قناعته  لعدم  الجديد  الموسم  بداية  جمال 

وطريقة لعبه.

ترتيب  إفريقى  الجنوب  تشيفز  كايزر  نادى  يواصل 
أوراقه قبل خوض نهائى دورى أبطال إفريقيا ألول مرة 
فى تاريخه يوم 17 يوليو الجارى أمام األهلى على المركب 
الرياضى محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، 
انتهت يوم 30 يونيو  التى  النادى تجديد عقود العبيه  وبدأ 
المنقضى حيث إن 8 العبين من كايزر تشيفز انتهت عقودهم 
وليبو  بيليات  وخاما  خونى  إيتوميلينج  وهم  حاليا  بالفعل 
بفوما  وبروس  كاتساندى  وويــالرد  باركر  وبرنارد  مانياما 
إدارة  ونجحت  موليكو،  وكجوتسو  مفاهليلى  ورامــالــوى 
واحد  شهر  لمدة  باركر  برنارد  تعاقد  تجديد  فى  النادى 
على  االتفاق  يتم  وبعدها  النهائية  المباراة  يخوض  أن  على 

النادى  يسعى  بينما  بالمجان  الالعب  يرحل  أو  جديد  عقد 
بنفس  عقودهم  المنتهية  العبيه  جميع  تعاقدات  لتمديد 
ما  جديدة  على صفقات  الالعبين  جميع  ويحصل  الطريقة 
يعنى إما التمديد عاًما أو أكثر أو التوقيع على عقد قصير 
األجل لمدة شهر وحيد، على أن يكون كل العب مدد لمدة 
شهر حرا ويمكنه االلتحاق بأى ناد آخر بالمجان عقب نهاية 
الجديد،  للموسم  االنتقاالت  غلق سوق  وقبل  األبطال  دورى 
صفقة  أى  رفــض  خيار  لديهم  سيكون  الالعبين  إن  حيث 
سبب  على  العثور  الصعب  من  ولكن  النادى  يقدمها  جديدة 
لفعل ذلك ألنهم مقبلون على خوض أكبر وأهم مباراة لألندية 

فى القارة.

فريدة عثمان تتخلف 
عن طابور العرض

الشناوى لن يرتدى شارة 
القيادة مع المنتخب األولمبى

شرط جزائى فى عقد عمرو جمال مع الصفاقسىفشل مجموعة الموت فى اليورو

كايزر تشيفز يلجأ لتمديد عقود 8 العبين 
شهًرا قبل النهائى اإلفريقى

عمرو جمال

شريف العريان

والتر بواليا

مرتضى

الشناوى

فريدة عثمان

الزمالك  نــادى  رئيس  منصور،  مرتضى  أشعل 
السابق، الشارع الرياضى مجددا بفيديو جديد بثه 
على صفحاته بمواقع التواصل االجتماعى حدد فيه 
فيه  وأكد  جديد  من  النادى  لرئاسة  عودته  موعد 
نيته العودة إلدارة نادى الزمالك من جديد الخميس 
تمام  فــى  الخميس  ــوم  ي »ســأذهــب  قائال  المقبل 
وكذا  الزمالك  نادى  لمقر  مساء  السادسة  الساعة 
الشرعى  الزمالك  رئيس  ألننى  أيضا  الجمعة  يوم 

الوقت  حان  أنه  ترى  والدولة  المحكمة  أكدت  كما 
أشهر   8 دامــت  التى  الزمالك  نــادى  مشكلة  لحل 

بسبب وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى«.
الملفات  كل  »سأكشف  منصور  مرتضى  وتابع 
الغامضة وما هو سبب رحيلى عن النادى وما هى 
المخالفات المالية وكيف حدثت ولماذا وسأفصح 
وبالمستندات«،  الجرائم  تلك  مرتكبى  أسماء  عن 
التى  المشكلة  لحل  عديدة  مــرات  »جلست  وختم 

تسبب فيها الوزير لكنه كان يتراجع بسبب الضغوط 
التى تمارس عليه. لن أصمت بعدما خدع الجميع 

وتالعب بماليين المشجعين«.
كان أشرف صبحى وزير الرياضة أصدر قرارا 
فى أواخر نوفمبر الماضى بإحالة مجلس الزمالك 
بسبب  العامة  للنيابة  منصور  مرتضى  برئاسة 

إلدارة  مؤقتة  لجنة  تعيين  قبل  مالية  مخالفات 
النادى.
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املنتج محمد رشيدى  الديفا سميرة سعيد مع         تعاقدت 
األولــى  اجلــديــد؛  ألبومها  ضمن  جــديــدة  أغنيات   3 تقدمي  على 
الثالثاء  املقرر إطــالق هذه األغنية  »مــون شيري«، ومن  عنوانها 
التوالي  األغنيات على  باقى  وإطــالق  يوليو اجلــارى،  املوافق 13 

عقب االنتهاء من تصويرها.
وتضم  السبعينات،  وأجـــواء  طابع  حتمل  أغنية  شيري«  »مــون 
القياتى،  محمد  كلمات  مــن  وهــي  والفرنسية،  بالعربية  كلمات 
حلن بالل سرور وتوزيع هانى يعقوب، أما امليكس واملاستر خلالد 

عز، والكليب من إخراج نضال هاني. 

السبب  إن  عــوض،  جميلة  الشابة  الفنانة  قالت 
الــبــهــاق  ــم مـــرضـــى  ــا« دعــ ــ أنـ »إال  فـــى  وراء مــشــاركــتــهــا 

ولــم تقدم من قبل  أن الشخصية جديدة  إلــى  باإلضافة 
فى الدراما، وكلما كان وراء الشخصية رسالة منحها ثقالً 

أكثر، لذلك كانت الشخصية مبثابة حتد جديد لى.
وأضـــافـــت: حــالــًيــا أنــتــظــر عـــرض فيلم »املــحــكــمــة« مــن إخـــراج 
محمد أمني وانتظر أيًضا فيلم »عروستى« وإخراج محمد بكير 
الــبــزاوى،  البطولة أحــمــد حـــامت، صــابــريــن، محمود  ويــشــاركــنــى 
مروان يونس، زينب غريب، ومن املقرر طرحه قريًبا بعد تأجيالت 
عدة بسبب تداعيات فيروس كورونا، وهو فيلم »اليت« متحمسة 

له خاصة بعد تقدمي »إال أنا«.

جميلة عوض:»إال أنا« »مون شيري« جديد سميرة سعيد 

هانى شاكر: ملف مطربى 
املهرجانات سيغلق قريًبا

حمادة هالل: »أم أحمد« 
كوميديا راقية

ليلى طاهر تواجه كورونا بالدعاء والصالة

أنظار العالم تتوجه لالحتفال بـ »كان«

أثار قرار نقابة المهن الموسيقية وقف حفالت عدد من المغنين مثل حمو 
بيكا وعنبة ومسلم وآخرين، تساؤل البعض حول أسباب استمرارهم فى مجال 
الغناء حتى اآلن رغم جهود النقابة فى إيقافهم أكثر من مرة، إال أنهم كثيرا ما 
والتى سريًعا ما  المختلفة،  يخرجون ليستمروا فى تقديم أغان عبر منصاتهم 
يتداولها الجمهور، لتنتشر كالنار فى الهشيم، وهو ما يثير عالمات االستفهام، 
حول اإليقاف المتكرر لمغني المهرجانات الذين سريعا ما يعودون إلى الجمهور، 

وكأنه لم يكن هناك محاوالت إليقافهم من جانب النقابة.
رغبة  لديهم  المغنين  هؤالء  إن  الموسيقيين  نقيب  شاكر  هانى  الفنان  يقول 
الشديد  بالرفض  يواجهون  لكنهم  النقابة,  الحصول على عضوية  شديدة فى 
ويرسبون فى اختبارات التقدم ألنهم دون المستوى، مشيرا إلى أنه فى الوقت 
نفسه من يكون عضوا منتسبا تقوم النقابة بتحصيل نسبة 20% من أجره بحسب 
العقود المبرمة مع متعهدى الحفالت، أما غير المقيدين بالنقابة فال نعلم عنهم 
أو حفالتهم إال من خالل اإلعالنات المصاحبة إال أن النقابة تقوم بدورها على 
أكمل وجه من خالل إرسال لجان متخصصة لتحرير المخالفات وتقدير قيمة 

الغرامة.
وأوضح أن النقابة ال تمتلك الضبطية القضائية فى حال نشر تلك األغانى 
مجلس  أن  برغم  االجتماعي,  التواصل  شبكات  على  الشخصية  بصفحاتهم 
المغنين  من  عدد  مع  التعامل  بمنع  الماضى  قبل  السبت  قرارا  أصدر  النقابة 
بينهم حمو بيكا ونور التوت, ومسلم وعنبة وأحمد موزة, ويمنع كل من ليس 
عضوا بالنقابة وغير مصرح له بالعمل لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة واجتياز 

االختبارات.
وعن استمرار مشاركتهم فى اإلعالنات وطرح أغان عبر قنواتهم الخاصة على 
موقع يوتيوب وصفحاتهم عبر فيس بوك، قال إنه ال يوجد سيطرة من النقابة 
عليها لكن السيطرة الكاملة من جانب النقابة تكون للحفالت فقط، حيث 
النقابة وبصورة دورية  يتم إرسال لجان تفتيشية متخصصة موكلة من 
التى تعد  الفنية  على مستوى أنحاء الجمهورية بجانب دور المصنفات 

أحد عوامل المراقبة على المصنفات الفنية.
بالغناء  التصريح لحفل يقومون  لو أن هناك متعهدا طلب  وأضاف: 
به، يقابل طلبه بالرفض من جانب النقابة ألنهم غير مقيدين فى جداول 
بعينها من  نوعية  الجمهور على سماع  إرغام  وبالتالى ال نستطيع  النقابة 
أغانى المهرجانات، الفتا إلى أنه يجب على الذوق العام االنتقاء بين الغث 
أن  النوعية من األغانى، خاصة  تلك  الغناء وأن يرفضوا  أنواع  والسمين من 
هناك بعض الجمهور خاصة الشباب والقّصر يفضلون هذه النوعية من الغناء.

انتهى المطرب حمادة هالل من تسجيل وتصوير أغنية تحمل اسم »أم 
إخراج  والكليب  قماح،  وتوزيع محمد  وألحان  مرزوق  أحمد  كلمات  أحمد« 

أحمد أشرف.
وأكد حمادة هالل أنه يحضر لهذه األغنية منذ ما يقرب من عام ونصف، 
أنها  إلى  يرجع  الفترة  هذه  كل  تأخر طرحها  وراء  السبب  أن  إلى  مشيرا 
كانت مع إحدى شركات اإلنتاج قبل أن يحدث اختالف حول طريقة تنفيذ 
مناسبة  يراها  التى  بالطريقة  ينفذها  ثم  التعاقد،  فسخ  ليقرر  األغنية 
فى مسلسل  انشغاله  بسبب  تنفيذها  يستكمل  لم  لكنه  نظره،  وجهة  من 
التحضير  الماضى، قبل أن يستأنف  الذى عرض فى رمضان  »المداح« 

لألغنية بعد تفرغه.
تتناول  حيث  الشعبى،  الوطنى  الطابع  إلى  تميل  األغنية  أن  وأوضح 
األغنية جمال الشعب المصرى وشهامته، ووقوفه بجانب بعضه البعض، 
ويتم استعراض كل هذه الصفات فى األغنية، مشيرا إلى أنه من المقرر 

طرح األغنية خالل األيام القليلة المقبلة.
وأشار إلى أنه سيحرص خالل الفترة المقبلة على االهتمام باألعمال 
»أم أحمد«، أن يطرح 3  المقرر عقب طرح أغنية  الغنائية، حيث من 
ظروف  أن  إال  طويلة  فترة  منذ  عليها  استقر  قد  كــان  جديدة  أغــان 
على  سيعمل  أنه  مؤكدا  تسجيلها،  دون  حال  الدرامى  بعمله  انشغاله 
طرحها فى أقرب وقت وتحديدا خالل موسم الصيف، خاصة أنه لم 
يعد هناك أمان فى وجود أغان لفترة طويلة دون طرحها، وهو ما تعلمه 
نتيجة ما تعرض له مؤخرا بعد أن حرص على االستماع آلراء البعض 
قريبة  كلمات  تحمل  أخرى  بأغنية  ليفاجأ  ينوى طرحها  أغنية  حول 
للتمثيل  بالنسبة  أما  أخرى.  فنانة  تغنيها  الجديدة  أغنيته  اسم  من 
مؤخرا  تلقاها  التى  الفعل  بردود  فأعرب حمادة هالل عن سعادته 
حول مسلسل »المداح«، وفى الوقت نفسه هناك أكثر من فكرة لفيلم 
سينمائى يجرى االختيار بينها، على أن يكون ذلك عقب االنتهاء من 

طرح أغانيه الجديدة.

تعانى النجمة القديرة ليلى طاهر من مرض كورونا، ورغم 
أنها تعافت من آثارها اال ان توابعها تؤثر عليها بشكل سلبى، 
بالصالة  الكورونا  تواجه  انها  القديرة  الفنانة  اسرة  واعلنت 

والدعاء.
حيث  جيلها  نجمات  أبــرز  طاهر من  الفنانة ليلى  تعتبر 
قدمت  عاما   50 على  يزيد  ما  إلى  الفنية  مسيرتها  امتدت 
خاللها عددا من األفالم والمسلسالت والمسرحيات الناجحة 

بمختلف أنواع األداء الفنى.
جمهورها،  يعرفه  ال  قد  آخر  وجه  طاهر لها  الفنانة ليلى 
فلها طقوس خاصة فى شهر رمضان المعظم حيث تحرص 
القرآن  وقراءة  الصالة  بين  ما  بالتزامن  3 جوانب  أداء  على 
نصفين،  إلى  عندى  ُمقّسم  »اليوم  قائلة:  الخيرى،  والعمل 
بالنهار أداوم على قراءة القرآن والورد اليومى بجانب األدعية 

والتسابيح والصالة فى مواعيدها، وفى المساء أكرر 
فى  خلوة  الفجر.. عندى  وحتى  العشاء  منذ  ذلك 

ُيساعدنى  مما  نفسى،  مع  فيها  وباقعد  البيت 
فى ختمة القرآن 4 مرات فى الشهر الكريم".

على  ُتـــداوم  أنها  طاهر  وكشفت ليلى 
مساعدة المحتاجين والتبّرع للجمعيات 

أّنها  إلى  الفتة  الثقة،  ذات  الخيرية 
والصخب  السهر  هواة  من  ليست 
قائلة:  الرمضانية،  الخيام  وزيارة 
التجمعات  فــى  رمــضــان  »مــيــزة 
السنة  لــألســف  لــكــن  الــعــائــلــيــة، 

علشان  تجمعات  مفيش  كمان  دى 
فيروس كورونا«.

تتوجه أنظار العالم الى فرنسا لمتابعة فعاليات 
مهرجان كان السينمائى بعد عدة تأجيالت بسبب 
جائحة كورونا، وجرت العادة أن يقام المهرجان فى 
مايو، إال أن األزمة الصحية فرضت تأجيله، ومن 
المقرر أن توزع جوائزه فى 17 يوليو وبينها السعفة 

الذهبية المرموقة.
صــاالت  فــى  بــه  المسموح  الجمهور  سيكون 
السينما محدًدا بعدد معين أو بنسبة ما، لكّن وضع 
الكمامة سيبقى ضرورًيا فى المساحات الداخلية، 
"لم  فريمو  تييرى  للمهرجان  العام  المفوض  وقال 
تالًيا توخى الحذر.  الجائحة بعد وينبغى  ننته من 
نحن معتادون على تبادل القبالت فى أعلى الدرج، 
قلوبنا  ستكون  ذلــك  ومــع  ذلـــك..  نفعل  لــن  لكننا 

حاضرة هناك".
المسابقة  ضمن  مــدرًجــا  فيلًما   24 ــعــَرض  وُي
المهرجان  فى  المشاركين  آالف  أمــام  الرسمية 
النيويوركى سبايك  المخرج  برئاسة  ولجنة تحكيم 
لى الذى كان اختير أصاًل لتولى هذه المهمة فى 
2020، ووافق على اختياره مجدًدا بعد إلغاء دورة 

العام الفائت.
التحكيم  لجنة  ضمن  لــى  سبايك  وســيــرافــق 
السينما  نجم  بينهم  رجــال  وأربــعــة  نساء  خمس 
الكورية الجنوبية الممثل سونغ كانغ الذى أدى دور 
ميلين  والمغنية  "باراسايت"،  فيلم  فى  األسرة  رّب 

فارمر.
الفرنسى  المخرج  يفتتح  باألفالم،  يتعلق  وفيما 
"أنيت"،  بفيلمه  المهرجان  مسابقة  كاراكس  ليوس 
كوتيار  ماريون  بطولة  من  موسيقية  كوميديا  وهو 
األمريكية  "سباركس"  فرقة  تولت  درايــفــر،  وآدم 

الشهيرة كتابة السيناريو والموسيقى فيه.
وفى المسابقة أيًضا أفالم لعدد من المخرجين 
السعفة  على  أن حصل  لبعضهم  المرموقين سبق 
"ترى  نانى موريتى عن فيلمه  الذهبية، كاإليطالى 
"ليزوليمبياد"،  أوديار عن  بيانى"، والفرنسى جاك 
األول  فيلمه  عــن  ويــراســيــتــاكــول  وأبــيــشــاتــبــونــغ 
تيلدا  مــع  "ميموريا"  تايالند  خــارج  باإلنجليزية 

سوينتون وجان باليبار.
أيًضا أفالًما لمخرجين  المسابقة تتضمن  لكّن 
آخرين كالمغربى نبيل عيوش الذى يعّبر من خالل 
فيلمه "على صوتك -إيقاعات كازابالنكا" عن نبض 

الروسى  والمخرج  وتطلعاتهم،  المغاربة  الشباب 
الجديد  فيلمه  ُيعَرض  الذى  سيريبرينكوف  كيريل 
من  بمنعه  قــرارًا  لكّن  المهرجان،  فى  فلو"  "بترفز 
حضوره  دون  سيحول  الروسية  األراضــى  مغادرة 

إلى كان.
وتــوفــر األفـــالم الــمــشــاركــة فــى مــهــرجــان كان 
بين  تراوح  المواضيع،  ومنوعة من  واسعة  تشكيلة 
تحضر  فيما  الــزوجــيــن،  ــرار  وأسـ الهوية  مسائل 
"سوبريم"  فيلم  خالل  من  سواء  بقوة،  الموسيقى 
الـــراب  فــرقــة  عــن  إســتــروغــو  أودرى  للمخرجة 
فيلم  أو من خالل  إم"،  تى  إن  "سوبريم  الفرنسية 

"فيلفت  فرقة  عن  هينز  تود  للمخرج  وثائقى 
ــظ فــريــمــو أن األفـــالم  أنـــدرغـــراونـــد". والحـ

المختارة بمجملها توفر رحلة جميلة هذه السنة 
أكثر من أى وقت مضى. ويبلغ عدد األفالم التى 

حتى  أو   ،80 من  أكثر  المهرجان  خالل  سُتعرض 
120 فى حال احتساب تلك المدرجة ضمن أقسام 
موازية. أما االختتام فسيكون مع "أو إس إس 117: 
من  الجديد  الجزء  وهو  الف"،  ويذ  أفريكا  فــروم 

سلسلة أفالم المحاكاة الساخرة.
مخصصة  مؤقتة  فئة  المهرجان  واســتــحــدث 
سينمائًيا  اللتزامه  "تجسيًدا"  المناخ  لموضوع 
فيلم  فيها  ُتعرض  التى  األعمال  بين  من  بالبيئة، 
لوى غاريل "ال كروازاد" من بطولة ليتيسيا كاستا، 

وفيه "يتولى األطفال السلطة لحماية الكوكب".
من  سلسلة  السنة  هــذه  المهرجان  ويطبق 
اإلجراءات الهادفة إلى الحد من بصمته البيئية، 
من  واإلقــالل  الكهربائية  السيارات  كاعتماد 
مناخية  مساهمة  واقتطاع  الــورق  استخدام 

اعتماد  بطاقة  على  الحصول  رســوم  من 
لحضور العروض. وسيكون مهرجان كان 
السينمائية  األحــداث  لمعاودة  فرصة 
النجوم  فى أجواء احتفالية وبحضور 

بعد فترة طبقت فيها قيود صارمة 
مغلقة  الــســيــنــمــا  دور  ــت  ــانـ وكـ
من  عـــدد  أقــيــم  فيما  خــاللــهــا، 
وساندانس  كبرلين  المهرجانات 
رفضه  ما  وهــو  اإلنترنت-  عبر 
احتفال  واتــســم  ــان-  ك مهرجان 

توزيع جوائز األوسكار بالفتور.

حوار - دينا دياب 

املخرج مروان حامد: فيلم »القرار« يفضح اإلخوان
مخرج  حــامــد،  مـــروان  المخرج  قــال 
تصوير  أثناء  إنه  الوثائقى،  القرار  فيلم 
الفليم كان لديه رسالة معينة يريد نقلها 
أحداث  معايشته  خالل  من  للجمهور 
ثورة 30 يونيو، وهى تعريف الجميع 
بما حدث فى الثورة التى خرجت 
اإلرهابية،  اإلخــوان  جماعة  ضد 
فى  جــرى  التصوير  أن  إلــى  الفًتا 
مــحــافــظــات الــمــنــيــا وبــورســعــيــد 
والمنوفية والقاهرة واإلسكندرية.

ــه يفتقد  ــاف »حــامــد« أن وأضـ
ــد حــامــد  ــب وحــي ــات ــك ــده ال ــ والـ
يتزامن  والـــذى  شــديــد،  بشكل 
اليوم األول من يوليو مع ذكرى 
عيد ميالده، الفًتا إلى أن والده 
كان بمثابة »البوصلة« ألنه مثله 
األعلى، مشيًرا إلى أن والده ترك 
من خالل  وفاته  منذ  جميال  أثرا 

أعماله التى احتوت على تنوير.
تصوير  أثــنــاء  لمس  ــه  أن وأوضـــح 
لديهم  األشــخــاص  جميع  أن  الفيلم 
ذكرى سيئة مع حكم جماعة 
ــرى جيدة  اإلخـــوان وذك
ــه  ألن ــو  ــي ــون ي  30 مـــع 
حكم  مــن  خلصهم 

أنه أثناء  ــى  إل مشيًرا  الجماعة،  هــذه 
تصوير الفيلم ركز على أن يعرف الفيلم 
يركز  وال  حــدث  بما  الجديدة  األجــيــال 
هذه  عاصرت  التى  األجيال  على  فقط 
مصر  مــن  كبيرة  نسبة  ألن  ــداث  األحــ
شباب وقد يكون بعضهم صغيًرا فى هذا 
الوقت وأصبح كبيًرا فى الوقت الحالى.

ولــفــت إلـــى أن أيـــام حــكــم اإلخـــوان 
واحد  كابوسية وحدث خالل عام  كانت 
كارثية، مشيرا  من حكم اإلخوان أشياء 
الجوانب  الكثير من  يبرز  الفيلم  أن  إلى 
لدى المصريين، كاشفا أن تجهيز العمل 
استمر عدة أشهر، وليس وليد اللحظة، 
ــن الــمــجــهــودات  ــه تــطــلــب الــكــثــيــر م ألنـ
فى  حدثت  التى  األرشيفية  والمواد 

تلك الفترة.
ــن الــتــصــويــر،  ــاكـ ــن أمـ وعــ
التعبير عن  بها  أقصد  قال 
ــرا  األوبـ دار  مــثــل  مــصــر، 

المصرية، التى كان لديها دور كبير فى 
الحضارة  متحف  إلى  باإلضافة  الثورة، 
وغيرها من األماكن التى شهدت الثورة.

وأضاف أنه فخور بالتفاف المصريين 
نوعه،  من  جديد  »وثائقى«  فيلم  حــول 
عاشها  هــامــة  مصرية  حقبة  يتضمن 

المصريون أجمعون.
وعرض فيلم القرار، الذى ُيشارك فيه 
النجم آسر ياسين، على قناةcbc، والقناة 
األولى المصرية، بالتزامن مع االحتفال 

بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو.
ــد مــن  ــديـ ــعـ ــى الــفــيــلــم الـ ــ ــر ف ــهـ وظـ
يونيو،  ــورة  ث فــى  المؤثرة  الشخصيات 
الذى  ياسين،  آسر  الفنان  الفيلم  وقــدم 
الشخصيات  مــن  عـــدد  بــمــحــاورة  قـــام 
ــتـــعـــادة بــعــض األحــــداث  لــتــحــلــيــل واسـ
ــثــورة، كما ظــهــرت وزيــرة  الــخــاصــة بــال
والكاتب  الــدايــم،  عبد  إيــنــاس  الثقافة 
ــع عـــرض لقطات  إبــراهــيــم عــيــســى، م
حقيقية من الثورة باإلضافة إلى نسرين 

أسامة أنور عكاشة.
الفترة  خــالل  حامد،  مــروان  وينتظر 
»كيرة  الجديد  فيلمه  عــرض  المقبلة، 
وكريم  عــز،  أحــمــد  مــع   »1919 والــجــن 
ألحــداث  الفيلم  ويتطرق  العزيز،  عبد 
ثورة 1919، ودور بطلين من المشاركين 
فى الثورة، والفيلم يضم عددا كبيرا من 

الفنانين.

قصة أول فيلم وثائقى يرصد رأى الشارع فى اجلماعة اإلرهابية يلتف حوله اجلمهور
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معرض الكتاب يتحدى كورونا

6 مليارات دوالر استثمارات أجنبية مباشرة خالل 2020
البترول  ــر  وزي الــمــا،  طــارق  المهندس  أعلن 
والثروة المعدنية، أنه بناًء على طلب عدد كبير من 
شركات البترول األجنبية تم مد أجل إغاق أول 
البترول  عن  للبحث   2021 للعام  عالمية  مزايدة 
لهيئة  تابعة  منطقة   24 فى  واستغالهما  والغاز 
سبتمبر  شهر  نهاية  إلى  إيجاس  وشركة  البترول 
ــى  األول تعد  الــمــزايــدة  أن  ــى  إل مشيًرا  المقبل، 
مصر  بوابة  خــال  من  رقمًيا  طرحها  يتم  التى 

 EUG.لاستكشاف واإلنتاج
لقاء  ألقاها خال  التى  جاء ذلك خال كلمته 
تحت  مصر  فى  األمريكية  التجارة  غرفة  نظمته 
والغاز – دعم  البترول  »التحول فى قطاع  عنوان 
كوهين  جوناثان  بحضور  المصرى«  االقتصاد 
السفير األمريكى بالقاهرة والمهندس طارق توفيق 
البترول  قطاع  قيادات  من  وعــدد  الغرفة  رئيس 

ورؤساء شركات البترول المحلية واألجنبية.
التغلب  فــى  نجحت  مصر  أن  الما  وأضـــاف 
على التحديات التى واجهتها منذ عام 2011 وأن 
رؤية مصر 2030 بمكوناتها المختلفة تهدف إلى 
أن  مؤكًدا  االستدامة،  وضمان  االقتصاد  تحسين 
برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول والذى أطلق 
فى عام 2016 قد بدأ يؤتى ثماره؛ وهو ما ظهر 
متتالية  نجاح  قصص  من  اليوم  نــراه  فيما  جلًيا 
بقطاع البترول، وأن مصر وضعت خارطة طريق 
اتخاذ  تم  وبالفعل  للغاز،  إقليمى  لمركز  للتحول 
مؤكًدا  الــهــدف،  هــذا  تنفيذ  نحو  جــادة  خطوات 

شرق  غــاز  منتدى  به  يحظى  الــذى  االهتمام  أن 
مدى  يوضح  له  مقًرا  القاهرة  واختيار  المتوسط 

ريادة دور مصر إقليمًيا وعالمًيا.
وأشار وزير البترول إلى أن أهم أهداف برنامج 
التطوير والتحديث هو ضمان أمن الطاقة وتحقيق 
االستدامة المالية وتطبيق مبادئ الحوكمة، مؤكًدا 

القيادة السياسية بترسيم الحدود مع  أن اهتمام 
نشاط  فى  للتوسع  كبيرة  آفاًقا  فتح  الجوار  دول 
البكر  المناطق  فى  خاصة  واالستكشاف  البحث 
التى لم تشهد نشاًطا استكشافًيا من قبل وجذب 
بقوة  االستثمار  نحو  العالمية  الشركات  أنظار 
أنه رغم تحديات فيروس  إلى  فى مصر، مشيًرا 
استثمارات  جذب  فى  القطاع  نجح  فقد  كورونا 
خال  دوالر  مــلــيــارات   6 تبلغ  مــبــاشــرة  أجنبية 
نظًرا  كبيًرا  إنجاًزا  يعد  ما  وهو  الماضى،  العام 
للصعوبات التى تواجهها شركات البترول العالمية 

حالًيا حول العالم.
وأكد الما أن القطاع يمضى قدًما فى تطبيق 
التكنولوجيات الرقمية فى العديد من المجاالت، 
حيث تم تدشين بوابة مصر لاستكشاف واإلنتاج 
EUG والتى تهدف إلى توفير بيانات مناطق البحث 
للمستثمرين  بسهولة  مصر  فــى  واالستكشاف 
المهتمين بهذا المجال فى مصر، مشيًرا إلى أن 
العمل جار على تكوين منظومة ERP موحدة تربط 
بين كافة شركات القطاع لسهولة تداول البيانات 
وإصدار التقارير ودعم اتخاذ القرار، كما أكد أنه 
التكنولوجيات فى  أيًضا تطبيق أحدث  يتم حالًيا 
بهدف  السويس  بخليج  المتقادمة  الحقول  مجال 

الحفاظ على معدالت اإلنتاج.
تم  التى  الخطوات  إلــى  البترول  وزيــر  وأشــار 
حيث  مصر،  فى  التحتية  البنية  لتطوير  اتخاذها 
تم التوسع فى إنشاء خطوط األنابيب بنسبة زيادة 

لمستودعات  االستيعابية  الطاقات  ــادة  وزي  %90
تطوير  إلى  باإلضافة   %45 زيادة  بنسبة  التخزين 
كفاءتها  لتحسين  للموانئ  االستيعابية  الــقــدرة 
عدد  زيــادة  نسبة  بلغت  فيما   ،%85 زيــادة  بنسبة 
عدد  وبلغ   %20 حوالى  الــوقــود  تموين  محطات 
بالغاز المضغوط 351  محطات تموين السيارات 

محطة.
دعم  إصــاحــات  أن  إلــى  البترول  وزيــر  ولفت 
توجيه  تستهدف  الحكومة  نفذتها  التى  الطاقة 
الحماية  برامج  فى  والتوسع  لمستحقيه  الدعم 
العامة،  الــخــدمــات  على  ــاق  ــف واإلن االجتماعية 
باإلضافة إلى استهداف خفض معدالت استهاك 

الوقود.
وفيما يخص االتفاقيات، أكد وزير البترول أنه 
اتفاقية بحث واستكشاف منذ عام  توقيع 99  تم 
2014 باستثمارات حدها األدنى 17 مليار دوالر، 
فى  مصر  تاريخ  فى  مرة  ألول  نجح  القطاع  وأن 
تحقيق معدل إنتاج غير مسبوق يبلغ 1.9 مليون 
برميل مكافئ خال العام الماضى ومن ثم العودة 
مستورًدا  مصر  كانت  أن  بعد  التصدير  لنشاط 
صافًيا للغاز المسال لسد العجز، وذلك بعد تنفيذ 
تبلغ  باستثمارات  الغاز  لحقول  تنمية  29 مشروع 
معدالت  الغاز  قطاع  ليحقق  دوالر  مليار   27.4
 2019/2018 عام  خال   %25 تبلغ  إيجابى  نمو 
فى   %11 نسبتها  بالسالب  نمو  بـمعدالت  مقارنة 

عام 2016/2015.

الدولى  القاهرة  معرض  إدارة  أعلنت 
التذاكر  حاجزى  أعــداد  وصــول  للكتاب 
ــه  ــ ــمــعــرض فـــى دورت ــال ــة ب ــي ــرون ــت ــك اإلل
االستثنائية الـ52، إلى 700 ألف حاجز 
خال أول يومين، باإلضافة لـ40 مليون 

مشاهد.
السبيل  اإللكترونية  المنصة  وتعد 
الكتاب،  معرض  إلــى  للدخول  الوحيد 
عن  المسئولة  كــونــهــا  إلـــى  بــاإلضــافــة 
المعرض، والتى تدور فى  إقامة ندوات 
حجز  المنصة  وتتيح  ثقافية،  محاور   7
المعرض،  أيــام  طــول  للفرد،  تــذاكــر   4
الحضور  فى  الراغبين  كل  يتمكن  حتى 
أعــداد  تحديد  ظل  فى  المشاركة،  من 

الحضور بـ100 ألف زائر يومًيا.
وصول  إلى  المعرض  إدارة  وأشــارت 
عدد الزوار، خال يومين، إلى 162 ألف 
زائر، منهم 72 ألفا فى اليوم األول، و90 
ألف زائر فى اليوم الثانى، وهو ما يعنى 

نجاح المعرض فى جذب الجمهور.
جماهيريا  إقباال  الثالث  اليوم  وشهد 
من المواطنين، وتسببت مبادرة »ثقافتك 
الثقافة  وزارة  عنها  أعلنت  التى  كتابك« 
والــمــســئــولــة عــن بــيــع الــكــتــب بــأســعــار 
فى  جنيها،   20 حتى  جنيه   1 من  تبدأ 
بعد وصول  مرة  من  أكثر   1 غلق صالة 
عدد زائريها للحد المسموح به، تنفيذا 
ــة لــلــوقــايــة من  ــرازي ــراءات االحــت لـــإجـ

فيروس كورونا.
تحريك  فى  المعرض  افتتاح  وساهم 
والتغليف،  الطباعة  قطاع  فى  الطلب 

خال الـ6 أشهر الماضية.
ــس غــرفــة  ــي ــد جـــابـــر، رئ وقــــال أحــم
الصناعات،  باتحاد  والتغليف  الطباعة 
العام  الــكــتــاب هــذا  مــعــرض  إقــامــة  إن 
ساهمت فى تحريك الطلب، وخاصة بعد 
جائحة  بسبب  الماضى  العام  انقطاعه 

فيروس كورونا.
التحضير  يــتــم  ــه  أنـ ــر  جــاب وأضــــاف 
قبل  الكتب  وطــبــاعــة  الــكــتــاب  لمعرض 

إقامة المعرض بنحو 6 أشهر.
وأشار جابر إلى أن التحرك فى الطلب 
كان طفيفا هذا العام حيث لم يتعد %15.

الورق  ارتفاع أسعار  وأوضح جابر أن 
الكتاب  كبير من  تراجع عدد  ساهم فى 
حيث  العام،  هذا  مؤلفاتهم  طباعة  عن 

ارتفعت أسعار الورق بنسبة %40.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الورق ساهم 
مقارنة   %20 بنسبة  اإلقبال  تراجع  فى 

بالعام قبل الماضى.
إلى  الورق  ارتفاع أسعار  وأرجع جابر 
واعتمادنا  عالميا،  الخام  أسعار  ارتفاع 

على نسبة كبيرة من الورق المستورد.
الورق  من  إنتاج مصر  أن  إلى  وأشــار 
يكفى نحو 40% من االستهاك، ونستورد 
ــى  األوروبـ االتــحــاد  دول  مــن   %60 نحو 

والصين والبرازيل.
وأضاف أن الركود فى حركة الطباعة 
السوق،  من  منها  عــدد  خــروج  إلــى  أدى 
حيث وصل عدد المطابع حاليا إلى 65 
 100 تضم  120 مطبعة،  مقابل  مطبعة، 

ألف عامل.
الكتب  طــبــاعــة  أن  جــابــر  وأوضـــــح 
من  أكثر  تمثل  ال  ــات،  ــرواي وال الثقافية 
5% من دخل القطاع، أما النسبة الباقية 

فتمثلها طباعة الكتاب المدرسى.
المركزى  للجهاز  سابق  بيان  وبحسب 
الــرقــم  انــخــفــض  واإلحـــصـــاء،  للتعبئة 
واستنساخ  الطباعة  لصناعة  القياسى 

 ،%21 بنحو  المسجلة  اإلعــام  وسائط 
الماضى  يناير  خــال   98.47 ليسجل 
بلغ  حيث   2019 ديسمبر  بشهر  مقارنة 
124.55، وذلك بسبب اإلنتاج الموسمى.

لصناعة  القياسى  الرقــــم  وتــراجــع 
اإلعــام  وســائــط  واستنساخ  الطباعة 
أبريل  شهر  خال   75.2 إلى  المسجلة 
الماضى،  مارس  بشهر  مقارنة  الماضى 
حيث بلغ 86.1 بنسبة انخفاض قدرها 
12.6% بسبب وجود إجازة إجبارية فى 
ظل أزمة كورونا وتوقف التعليم، بحسب 

اإلحصاء.
قطاع  أن  التصديرى  المجلس  وأعلن 
 7.27 صادراته  بلغت  والكتب  الطباعة 
مقابل   2021 أبريل  حتى  دوالر  مليون 
4.11 مليون دوالر بزياده 77 % عن نفس 

المدة عام 2020.
مــعــرض  مـــن   52 الـــــدورة  أن  ــر  ــذك ي
ــقــاهــرة الـــدولـــى لــلــكــتــاب تــضــم 756  ال
والجهات  الناشرين  عدد  ويبلغ  جناحا، 
 823 بها  واألجنبية  المصرية  الرسمية 
من  دولــة   25 بمشاركة  وتقام  نشر،  دار 
دول   7 ــواقــع  ب الــعــالــم  ــارات  ــ ق مختلف 
إفريقية السودان، جنوب السودان، ليبيا، 
الــمــغــرب، تــونــس، إريــتــريــا، الــصــومــال، 
الكويت،  العراق،  هى  آسيوية  دولــة   12
لبنان،  الــســعــوديــة،  األردن،  اإلمــــارات، 
ســوريــا،  الــبــحــريــن،  فلسطين،  الــيــمــن، 
ــة هى  ــي أوروب كــوريــا، و5 دول  الــيــابــان، 
بريطانيا،  ــيــونــان،  ال ــا،  روســي صــربــيــا، 

اسبانيا، باإلضافة إلى أمريكا.
 ويبلغ عدد الناشرين المصريين نشر 
الناشرين  وعـــدد  نــشــر،  دار   344 عــام 
ناشرا،   40 أجنبى(  )كتاب  المصريين 
ــدد الــنــاشــريــن الــمــصــريــيــن )كــتــاب  وعــ
الناشرين  األطفال( 47 دار نشر، وعدد 
دار   27 تعليمية(  )وســائــل  المصريين 
نشر، وعدد الناشرين المصريين )كتاب 
وعــدد  نشر،  دار   98 ــراث(  وتـ إســامــى 
األزبكية 49 مكتبة، وعدد  مكتبات سور 
ــى( 1، وعــدد  ــاب صــوت ــت الــنــاشــريــن )ك
 ،5 الخاصة  الــقــدرات  ذوى  المشاركين 
الثقافة  وزارة  ــادرة  ــب م أجــنــحــة  ــدد  وعـ
ناشر،   11 كتابك«  »ثقافتك  المصرية 
وعدد   ،7 الصحفية  المؤسسات  وعــدد 
والجهات  للدول  العرض  صالة  أجنحة 

والمؤسسات الدولة المصرية 54.
ويشهد أيضا المعرض ألول مرة هذا 
أول  وبها  اإللكترونية،  المنصة  الــعــام 
معرض افتراضى مواٍز بتقنية 3D، كما 
واألنشطة  الفعاليات  جميع  إطــاق  يتم 
على  حفاًظا  المنصة  على  ــا  افــتــراضــّيً

السامة والصحة العامة للجمهور.
وقررت الوزارة عدة ترتيبات وإجراءات 
الناشرين  استيعاب  على  العمل  منها 
عدد  تسكين  تم  فقد  كافة،  المتقدمين 
41 دار نشر جديدة طبًقا للقاعدة العامة 
وموافقة اللجنة العليا بتسكين من لديهم 
50 عنوانا فأكثر، وبعد ذلك تسكين كل 
2 دار نشر فى جناح مجمع، وتم تسكين 
األجنبى،  الكتاب  فى  نشر  دور   3 عــدد 
دار   18 أجنحة عدد  زيــادة مساحة  وتم 
نشر من مساحة 9م إلى 18م طبًقا لنفس 
القاعدة من 100 إصدار فأكثر ومن قدم 
أوراق االشتراك  قائمة كتبه عند تقديم 

وبعد مراجعة أرقام اإليداع.

دينا خالد




