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السر  كلمة  هــى  ــوان  اإلخــ جماعة  ستظل 
المنطقة  فى  ديمقراطى  مسار  أى  عرقلة  فى 

العربية.
وكأنه تم تأسيس تلك الجماعة قبل 90 عاما 
تخلفها  على  العالم  من  المنطقة  هــذه  لتظل 

وتراجعها الحضارى عن باقى بلدان العالم.

والعمل  الدعوى  الدينى  العمل  بين  الخلط 
السياسى الحزبى أفسد الدعوة 

والسياسة مًعا.

فاهمين،  ومــش  حافظين  الــلــى  كــعــادة 
إرادة  حساب  على  للديمقراطية  انتصروا 
الشعب التونسى، وتجاهلوا أن الديمقراطية 
الجماهير  وحقوق  مطالب  تحقق  ال  التى 
ليست ديمقراطية ولتذهب إلى الجحيم... 

الــحــراك  فــى  لــكــل مــن تشكك 
الجماهيرى فى تونس.

مــنــى كطبيب  نــصــيــحــة  بـــركـــة…  ــة  ــحــرك ال
وأعتبرها من أخ أكبر أو أب أحرص دائما على 
واياك  كتير  امشى  بمعنى  المستمرة  الحركة 
حركة  دون  طويلة  فترات  مكانك  تجلس  ان 
وحاول القيام والتحرك بين الحين واآلخر وقم 
بتمارين رياضية بسيطة تحرك فيها الذراعين 
المستمرة  الحركة  ان  ثبت  فقد  والساقين، 
العظام  وتقوية  المفاصل  ليونة  على  تساعد 
الهضمية  االضــطــرابــات  وتمنع  والــعــضــات 
وبالتالى  الدموية  ــدورة  ال وتنشط  واإلمساك 
يصل الدم لكل اعضاء الجسم، مما يؤدى الى 
تنشيط الذاكرة وتحسين السمع وقوة اإلبصار 
السموم  من  فنتخلص  والكبد  الكلى  ووظائف 
ويمنع تساقط الشعر ويؤدى الى صحة الجلد 
فإن  هذا  كل  الى  وباإلضافة  البشرة  ونضارة 

تكون  يمنع  الدموية  الــدورة  تنشيط 
الحركة   … الدموية  الجلطات 

بركة وكمان صحة وعافية

يحكى أنه:  أتى أحد المشايخ الى مصر.. 
مومياء  ــه  ــارت زي وعــنــد  األهـــرامـــات..  وزار 
إلى  يتحدث  الزائرين  أحد  سمع  فرعونية.. 
المومياء .. فجلس ينصت إليه فوجده يقول: 

"منك يا فرعون تعلمت عشرة حكم: 
ذبحت  محالة..  ال  نافذ  الله  قــدر  أن   *
وعندما  موسى..  يأتى  ال  كى  األطفال  آالف 

جاء ربيته فى بيتك.
الــنــاس..  بيد  ال  الــلــه  بيد  القلوب  أن   *
فعندما حرمت موسى من قلب أمه.. رقق الله 
عليه قلب زوجتك.. أردت أن تحرمه من أمه 

ا أخرى.  فأعطاه الله فوق أمه أّمً
* أنه ليس بإمكان أحد ان يفسد أحدا.. 
ربكم  "أنا  فيه  تقول  كنت  الذى  القصر  ففى 
المجاورة  الغرفة  فــى  آسيا  كانت  األعــلــى" 

تقول: "سبحان ربى األعلى". 
امرأة  بإمكان  وأن  أســرار..  البيوت  أن   *
وزوجها أن يعيشوا تحت سقف واحد ويكونوا 
ذات  الــزوجــيــن  بين  يجمع  فــالــذى  ــاء..  غــرب

القلب ال ذات السقف. 
* أن جيًشا بحاله يعجز عن رد مؤمن عن 
وال  جيشك..  أرهبهم  السحرة  فا  إيمانه.. 

الماشطة أخافها زيتك المغلى. 
* أن الدم ال يصير ماء وأن أختا صغيرة 
أعادت أخاها إلى امه حين قالت "هل أدلكم" 
وان أخا كان نبيا إلى الحد الذى لم يتحرج 

فيه ان يعترف بأن أخاه افضل منه لساًنا.

* أن العبيد يصنعون جاديهم بأيديهم.. 
وانه لم يكن بإمكانك أن تمتطى ظهور قومك 

لوال انهم اناخوا لك وأركبوك. 
ينصر عبًدا نصره  أن  أراد  إذا  الله  أن   *
ليتكئ  إال  قبل  مــن  صالحة  تكن  لــم  بعصا 
عليها.. ويهش بها على غنمه.. وأنه اذا اراد 

ان يهزم عبًدا هزمه وهو فى عقر جيشه.
* أن كل ما فى األرض أسباب تجرى على 
الناس وال تجرى على الله .. وأن النهر الذى 
من المفترض أن يغرق األطفال صار ساعى 
كنت  طفل  فيه  طــردا  اليك  وحمل   .. بريد 
اال  يعبر  ال  الــذى  البحر  وان   .. عنه  تبحث 
بالسفن.. عبره القوم مشًيا على األقدام بعد 

أن صار طريقا يبسا.
* ان كل ما فى األرض جند من جنود الله.. 
وانه هو سبحانه من يختار ساح المعركة.. 
على  قــادرا  كان  بجيشك..  جئت  حين  وانك 
أن يأتى لك بجيش مثله.. ولكنك اهون على 
الله من هذا.. فقتلك بالماء الذى جعل منه 

كل شىء حى. 
فسبحان الواحد القهار.. 

اعلموا أحبابى .. أنه من خسر أخاااقه.. 
خسر إيمااانه 

ومـــن اكــتــســب هـــذه .. فــاز 
بتلك ..  ومازال النيل يجرى 

.. ويحكى .. ويعلم

رئيس قوى 

احلركة صحة وعافية 

ماذا سيحدث فى تونس 
خالل الساعات القادمة؟

عمر وما أدراك ما عمر!

 كلمة السر »اإلخوان«

الشعب ينتصر 

مصر الفرعونية.. التى علمت العالم بأسره العدد: ٧٠٨ 2٠21 / ٧ / 2٨

فيه ناس غريبة بجد.. حالة نفسية 
تحصل  حاجة  أى  تجعلهم  مرضية 
ومش  عقبالنا!!  يقولوا  بلد  اى  فى 
حاجة..  أى  فى  حاجة  أى  فاهمين 
إنما كله كوم وصديق كاتب ان تونس 
سيطرة  مــن  للتخلص  طريقها  فــى 
االخوان على الدولة، لحد كده كام 
وتقول  واحــدة  تنط  إنما  الفل..  زى 
عقبالنا!! طب ازاى؟ ما هى يا مغيبة 
بالدونية..  عالى  احساس  عندها  يا 
بجملة  عليها  رد  الــصــديــق  الــمــهــم 

اتخلصنا  احــنــا  منهم بسيطة: 
مش   …  ٢0١٣ مـــن 

ــكــم الــفــيــس  ــول ــق ب
بــــــــــــوك هـــبـــلـــة 
ومسكوها طبلة!!!

ما  على  اصــبــروا  التونسى  الشعب 
كتير  حاجات  هاتقابلوا  لسه  فيه  أنتم 
الغنوشى  راشد  الشرعية-  كلمة  مثل- 
خط أحمر - جبنة نستو يا... - هايبقى 

فيه طيارات مفخخة وكله 
 - كنترول  بالريموت 

وغيره وغيره واسأل 
مجرب.

التونسية  األمــن  أجهزة  أن  يبدو 
قــد أخـــذت فــى االعــتــبــار مــا حدث 
يونيو   ٣0 ثــــورة  عــقــب  مــصــر  فـــى 
راشــد  دعــوة  فعقب  ولــذلــك   ،٢0١٣
اإلخـــوان  جماعة  أنــصــار  الغنوشى 
شاهدنا  البرلمان،  أمــام  لاعتصام 
من  أمــنــيــا  تكثيفا  الــشــاشــات  عــبــر 
التونسية  والشرطة  الجيش  قــوات 
تكوين  لمنع  البرلمان،  مبنى  ــام  أم
غــرار  على  إرهــابــيــة  اعتصام  بـــؤرة 
البؤرتين اإلرهابيتين فى مصر عقب 

وهما   ٢0١٣ يــونــيــو 
بؤرتا ميدانى رابعة 
العدوية والنهضة.

متالزمة عقبالنا

الغنوشى 
والشعب التونسى 

تونس ودرس 
30 يونيو

نجوى كامل

نبيل شعبان

د. أحمد مازن 

محمد سعد عبدالحفيظ 

إشراق الشامى 

قيس سعيد رجل شجاع
للحفاظ على  قــرارات شجاعة وجريئة  اتخذ   

هوية ووحدة تونس ...
تونس ستخوض حربًا على الهوية والبقاء ضد 

جحافل الظام ومرتزقة الحكم ....
حفظ الله تونس وشعبها ....

بسبب غياب ردود األفعال الدولية وخاصة 
حاليا  تونس  فــى  يحدث  مــا  على  األمريكية 
اتخذ  الرئيس  عليه  هو  ما  على  األمر  سيظل 
ــوان رفــضــوا تــلــك الــقــرارات  ــ قــــرارات واإلخـ
والشعب معظمه فى الشارع مؤيد للرئيس ضد 

اإلخوان. 
لو جاء رد الفعل الدولى وخاصة األمريكى 
ضد ما حدث فى تونس فسوف ينزل اعضاء 
حرب  الــى  ويحولونها  الــشــارع  الــى  الجماعة 

اهلية.
لو تجاهلت امريكا األمر أو قالت انها ثورة 
التونسى  والرئيس  هيتلموا  االخـــوان  شعبية 

هيعين رئيس حكومة 
يد  فى  لألسف  اآلن  القرار 

أمريكا.

أمر ُعمر بن الخطاب رضى الله عنه  ابنه 
ساعة وفاته أن يضع رأسه على األرض ثم قال:
وال  لى  ال  ِكفاًفا،  منها  خرجُت  لو  »وددت  

علّى«.
وَنحل جسمه وساده التعب فى عام الرمادة 
وكان يقول »بئس الوالى أنا إن شبعُت والناس 

جياع«.

يقول العقاد فى شأنه رضى الله عنه:
»هذا رجل لم يبلغ أشد شانئيه فى محاسبته 

بعَض ما كان يبلغه هو فى محاسبة 
نفسه«.

رضى الله عن عمر وجمعنا 
به فى دار مقام.

هشام أمين

د. هانى الناظر 

إيهاب البدوى

زبيدة ثروت

فى حوار ساحلى أمس 
تعليقه عن خبيئة مصر الحديثة  )كان 
وذكرى ثورته… ولمحت همومه عن ذكرى 
اختلط فيها الرثاء بالفخر بطولة اللسان( 
فيه  وقلت  موجًزا  اليتيم  تعليقى  وكان 

كمقدمة
)يا عزيزى هل لمحت حجم االستقطاب 

والخيبة؟؟(
وكانت التفاصيل:

عــنــد مقاتلى  بــقــول ســحــرى  بــدأتــهــا 
وحدات المظات اليانكى بل وله مفعول 
جميعا:  بطلقونها  صيحة  )وهــو  السحر 

لمن يعرف  أثناء القفز من الطائرة(
وهى: جيرونيمو 

وجيرونيمو 
)كان كبير الهنود األباتشى(

اكتسب مع قومه ومع عدوه )االحترام 
الواجب( بل سكن الذاكرة والضمير حتى 

اليوم… أيوه اليوم من عام ٢0٢١.
األباتشى كانت قبيلة من الهنود الحمر 
استعصت على الغزاة اليانكى بالرغم من 

الحقا  وأسلحتهم  مقاتليها  عدد  تواضع 
وبالبحث اتضح اآلتى: 

ال  القبيلة  فى  طفل  اى  الطفل  )يولد 
كل  بل   … وحدها  بالمياد  أمــه  ترضعه 

نساء القبيلة(.
جيل ورا جيل 

)كانت حروبهم مًعا … دعًما ألخ ونصرة 
ألخ وبأًسا لصالح أخ(

كانت حربًا تخوضها اسرة كبيرة
فهمت المعنى والمغزى؟

المقاوم  أســـاس  ان  ليه  عــرفــت  طــب 
القوى مجتمع قوى وأسرة قوية؟

حاشية تاريخية فقط لمن يهمه األمر:
وتلت   ١9٤0 عام  كانت  الصيحة  نشأة 
مجموعة من المظليين ارتادوا سينما فى 
األخيرة  التدريبية  قفزتهم  سبقت  ليلة 
وكــان  القتال،  لجبهات  بهم  الــدفــع  قبل 
الفيلم عن هنود امريكا وزعيم األباتشى 

جيرونيمو.
)رجل عظيم  بثه  ما  وزخم  ومن حجم 
قاتل بقوة وشرف وجمع حوله ابناء قومه 

ــعــدو(… صــاح مظلى  لــدحــر ومــقــاومــة ال
يانكى لزمائه:

غًدا  سأصرخ  الرجل  لمعارك  تكريًما 
مع القفز بلفظ جيرونيمو …

وكان 
شرف  )معنى  وقبله  االســـم  وانــتــشــر 

المقاومة(
مظلى  ألى  تقليدا  وأصــبــح  زال  ــا  وم

أمريكى.
يا عزيزى 

العدو يحترم المقاوم ويسقط من عينه 
المساوم 

رحل  رجل  قيمة  يعرف  اليوم  )وعالم 
عام ١9٧0 وما زال شيئا ثقيا فى وعلى 

صدورهم ويخشون تكراره(.
جواهرجى  ميزان  القيمة  عزيزى  يا 

عالمى ال يعرفه إال األحرار عقًا.

العدو يحترم املقاوم ويسقط من عينه املساوم

د. صالح الدين السرسى

خالد الكيالنى

عالء الدين سويلم 
الجنرال المبدع 



فهل تتوقعون أن يحمل حزب النهضة 
وإخوان الشر، الخير للبالد والعباد، وهم 

الوجه اآلخر لحزب الحرية والعدالة 
المصرى؟! ال أظن.. لسبب بسيط أن اإلناء 

الذى يشربون منه والمرجعية التى تحركهم 
واحدة، وهى أن األوطان والحدود ال وجود لها، 

بل يمكن بيعها وحتى الشعوب يمكن بيعها 
وقتلها عندهم. 

ما يجرى فى تونس هو صورة بالكربون 
لما جرى فى مصر، فالهيكل اإلخوانى ثابت 

ومعمم على مستوى أكثر من 70 دولة، فهم 
تنظيم دولى يستخدم الطرق المشروعة 

وغير المشروعة للتسلل إلى مفاصل وشرايين 
كل دولة يتواجدون بها حسب مفرداتها 

ومعطياتها. 
تونس الخضراء تضم حوالى 12 مليون 

مواطن، 4 ماليين منهم بالخارج، و8 ماليين 
مواطن فى الداخل، كلهم مستعدون للتضحية 

بحياتهم فى سبيل حرية بلدهم وأرضهم 
والتخلص من الجماعات الظالمية، فهم 

يعشقون تراب تونس، ورأوا بأعينهم الغنوشى 
وإخوانه يريدون أن يهدموا دولتهم من خالل 

شّل مؤسسات الدولة والسيطرة على البرلمان 
والحكومة، بل إنهم بدأوا فى استهداف الشعب 

التونسى نفسه.
فلذلك كانت قرارات الرئيس التونسى قيس 

سعيد، مفاجئة ومباغتة، وشّلت حركتهم 
وقدرتهم على التفكير؛ ما أعاد الدولة إلى 

شعبها ودستور 1959، الذى تم وضعه فى عهد 
الحبيب بورقيبة، فالدساتير والقوانين إذا 

لة للدولة، فالشعب هو أبو الدساتير  كانت معطِّ
والقوانين وهو فوق السلطات؛ ألنه السيد 

وصاحب القرار. 
لقد فعلها الرئيس التونسى، عندما رأى 

الدولة التونسية فى خطر، والشعب يعانى من 
أسوأ أزمة فى تاريخ الدولة، لم تحدث حتى 

فى عهد الفساد واإلفساد السابق؛ فرفع شعار 
»يا روح ما بعدك روح«، ألنه رأى بقية األحزاب 

السياسية تدور فى فلك حزب النهضة 
اإلخوانى وأصبحت عبًئا على الدولة وعلى 

الشعب، وتابع الرأى العام الذى يطالب بفكها أو 
حلها، ألنها أحزاب ُبنيت على المال السياسى 

وليس مصالح الوطن والمواطن التونسى. 
إن أولى خطوات اإلصالح السياسى هى 
تحقيق العدالة السياسية، فجاء القرار 

الرائع من الرئيس التونسى ليحقق هذه 
المعادلة، بتجميد مجلس النواب التونسى 
ا ورفع الحصانة عن أعضائه،  المكروه شعبّيً

وفًقا للحق الذى أعطاه له الدستور التونسى 
فى المادة 80 منه، وهو لم يحل البرلمان بل 

ده، كما تؤكد المادة 72 من الدستور أن  جمَّ
الرئيس هو »الضامن« للحفاظ على المصلحة 

العليا للوطن والمواطن، وقيس سعيد ليس 
أى رئيس؛ فهو جاء بأغلبية أكثر من %75 

من أصوات الناخبين ) ٣ ماليين صوت(، فى 
انتخابات حرة مباشرة من الشعب التونسى، 

وهذا هو بيت القصيد، فلقد أزعج هذا 
الرئيس القانونى اإلخوان وتوابعهم بفوزه 

المفاجئ وغير المتوقع من جانبهم. 
إن تونس مقبلة على مرحلة حرجة وصعبة، 

وإذا لم يتوحد الشعب التونسى خلف قيس 
سعيد ستكون بداية النهاية لتونس الخضراء 
العزيزة والغالية على شعب مصر وكل األحرار 

فى العالم. 

فـيروس اإلخــوان 
يــشعــل تــونس

خرج المواطنون فى الشارع التونسى ليطردوا فيروس اإلخوان الذى كان أكثر خطورة من فيروس كورونا، والذى ظل خالل السنوات 
الماضية ينتشر ويتمكن، كخاليا سرطانية، تنتشر وتتمدد فى الجسد التونسى، لتنشر الهيمنة اإلخوانية الظالمية، من أجل إذالل 

الشعب التونسى األبّى.  لقد ظل الغنوشى وحزب النهضة منذ عام 2014 يرفضون رفًضا قاطًعا تشكيل المحكمة الدستورية العليا، حتى ال 
تكون هناك مرجعية دستورية وقانونية، وكى يعيثوا فى األرض فساًدا ونهًبا وسرقة ألموال الشعب التونسى العظيم؛ ألنهم أصاًل جماعة 

ظالمية، عقيدتها االغتيال، وشعارها التمكين ثم التمكين، الذى رفعه إمامهم حسن البنا واألب الروحى لهم سيد قطب؛ فالغنوشى هو 
امتداد عقائدى لمحمد بديع والشاطر ومنير. 

ميليشيــــات إخوانيـــــة 
بأوامر من التنظيم الدولى لإلرهابية:

تتجــــه من غـــــرب ليبيــــا نحـــو تونــــس
استنفار 

فإنه  الليبى  الغرب  فى  مصادر  بحسب 
فــور تــطــور األحـــداث فــى تــونــس تــم عقد 
ليبيا  فى  اإلخوان  تنظيم  لقادة  اجتماعات 
ــواصــل ســريــع بــأوامــر  ــت وحــــدث ت أجــري
تركيا  من  للجماعة  الــدولــى  التنظيم  من 
ــوان فــى تــونــس لعرض  ــ ــادات اإلخ ــي مــع ق
استنفار  االتصال  ذلك  أعقب  المساعدة، 
فى كل معسكرات ميليشيات اإلخوان داخل 
الخطط  انتظار  فى  ليبيا  فى  معسكراتها 
وتنفيذها بشأن دخول عناصر اإلخوان من 

ليبيا إلى تونس وهو األمر المرهون بطبيعة 
وتطورات األحداث. 

معسكرات  عدة  هناك  أن  المعروف  من 
تقل  ال  طرابلس  فى  اإلخــوان  لميليشيات 
الحدود  عن  تبعد  ال  معسكرات  ثالثة  عن 
القيادى  يكتف  ولم  كيلومتر  التونسية 200 
قــرارات  برفضه  المشرى  خالد  اإلخوانى 
النهضة  الــتــونــســى ضــد حــركــة  الــرئــيــس 
ــدد وتــوعــد مــا يسميه  اإلخــوانــيــة بــل هـ
االنقالب على الشرعية مع أن 
معه  من  التونسى هو  الرئيس 
منتحًبا  رئيًسا  كونه  الشرعية 

بـ73 من أصوات التونسيين.
تحذير

المشرى  موقف  واجــه  وقــد 
تورط  تخشى  ليبية  انتقادات 
لــيــبــيــا فــيــمــا يـــجـــرى بــتــونــس 
ــا بين  ــّيً ــل ــا داخ بــوصــفــه خــالًف
الكثيرون  وهــاجــم  الــتــوانــســة 
الــمــشــرى بــأشــد الــعــبــارات 
اإلخوان  وتنظيم  ووصفوه 
على  المنقلبين  بـ"أكبر 
الـــشـــرعـــيـــة فــى 

البالد".
جاءت أكبر االنتقادات من جانب الجيش 
الليبى الذى بارك قائده العام خليفة حفتر 
اإلخوان،  تونس ضد  فى  الشعب  انتفاضة 
وأضاف أنها تطور مهم الستعادة تونس من 

يد جماعة اإلخوان اإلرهابية.
تونس  انطالق  إلــى  نتطلع  حفتر:  وقــال 
مستقبل  فــى  شعبها  أمــانــى  تحقيق  نحو 
زاهر، بعد القضاء على أهم عثرة فى طريق 

تطورها، فى إشارة منه لتنظيم اإلخوان. 
مــن جــانــبــه، عــقــب اجــتــمــاع طـــارئ مع 
تونس،  فى  والعسكرية  األمنية  القيادات 
عن  نسكت  لن  سعيد:  قيس  الرئيس  قال 
ورموزها.  الدولة  على  يتطاول  أى شخص 
واحـــدة  يطلق رصــاصــة  مــن  أن  ــاف  وأضــ

سيطلق عليه الجيش واباًل من الرصاص.
وأوضح أن ما فعله حقوق دستورية ويأتى 
فى إطار رفضه السطو على حقوق الشعب.

يقظة مصرية 
من جانبها، رصدت مصر حسب مصادر 
موثوقة وجود 8 تشكيالت إخوانية ضمن ما 
يعرف بـ"الخاليا النائمة" داخل المؤسسات 
الحكومية، تم تكليفها من قيادات التنظيم 
ــارة  وإث تخريبى  نشاط  بممارسة  الــدولــى 
غــضــب الــمــواطــنــيــن ضد 
الـــحـــكـــومـــة، بــمــا 
مخططات  يدعم 
اإلرهــــــــــــاب فــى 
ــاط  ــقـ ــى إلسـ ــعـ ــسـ الـ

النظام.
ــواردة  ال التكليفات  كانت  وقــد 
األعمال  تعطيل  فى  تتمثل  العناصر  لهذه 
مــواقــع  ــل  داخـ للمواطنين  ــات  ــ أزم وخــلــق 
األجهزة  تحقيقات  كشفته  ما  وهو  عملهم، 
فى  وإخوانية  إرهابية  عناصر  مع  األمنية 

عدة قضايا.
تفعيل  سيتم  فــإنــه  الــمــصــادر  وبحسب 

هذه  على  اإلخــوان"  موظفى  "فصل  قانون 
أيام  قبل  البرلمان  وافــق  حيث  العناصر، 
الرئيسى  الــهــدف  وأن  القانون  هــذا  على 
من  الدولة  مؤسسات  تطهير  القانون  لهذا 
قلق  مصدر  تمثل  التى  اإلخوانية  الخاليا 
وخطر على المواطنين وعلى مرافق الدولة 

الحيوية. 
موظفى  فصل  قانون  إصــدار  أن  ورغــم 
اإلخوان تأخر كثيرا، إال أنه جاء فى توقيت 
طويلة  لفترة  ظل  خطير  ملف  لحسم  مهم 
بدون حسم وظلت معلومات ومرافق الدولة 
فى أيادى عناصر خطرة أما اآلن فإنه وفًقا 
للقانون فإن العناصر اإلخوانية المرصودة 
التى ينطبق عليها نص القانون سيتم فصلها 

مباشرة بقرار إدارى.
ــة من  ــ اإلداري الــجــهــات  الــقــانــون  ويعفى 
اللجوء لمحاكمات قضائية لفصل العناصر 
يخّل  فعل  ارتــكــاب  ثبوت  حالة  اإلخوانية 

بأمن البالد.
تونس  األحداث فى  أثبتت تطورات  لقد 
مواجهة  فى  المبكر  المصرى  التحرك  أن 
اإلخوان ساهم فى حماية البالد من خطر 
جسيم كانت تكلفة التأخر فى التصدى له 
الذين سقطوا  الشهداء  ورغم  للغاية  كبيرة 
إرهاب  مواجهة  فى  والشرطة  الجيش  من 
من  الــبــالد  أنقذ  تحقق  مــا  فــإن  الجماعة 
المواجهة  تكلفة  وقــلــل  ــاب  اإلرهــ تــوحــش 
وقصر مدتها وستكون تونس بحاجة ملحة 
المواجهة  فى  المصرية  التجربة  الستلهام 
حظ  حسن  من  وأن  ظروفها  يناسب  بما 
وأن  أضعف  حالة  فى  الممولين  أن  تونس 
يتهاوى  ذاتـــه  لــإخــوان  ــى  ــدول ال التنظيم 
ويــعــيــش أضــعــف حـــاالتـــه مــنــذ تــأســيــس 
البنا  حسن  يــد  على  اإلرهــابــيــة  الجماعة 

وبرعاية بريطانية قبل 90 عاًما من اآلن. 

مصر ترصد تحركات 8 خاليا إخوانية نائمة بجهات حكومية
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باألصول 

أسامة شرشر

شعبان خليفة 
بأوامر من التنظيم الدولى لإلخوان 

بدأت ميليشيات تابعة للتنظيم 
اإلرهابى غربى ليبيا التحرك نحو 

حدود تونس بالتزامن مع قرارات 
الرئيس التونسى قيس 
سعّيد بإقالة الحكومة 
وتجميد عمل مجلس 

النواب الذى يرأسه 
اإلخوانى راشد 

الغنوشى وتهمين 
عليه األغلبية 

اإلخوانية. 
بدأت 

التحركات 
وإعالن حالة 

الطوارئ فى صفوف 
الميليشيات فور 

إعالن خالد المشرى، 
رئيس ما يسمى المجلس 

األعلى للدولة التابع 
لتنظيم اإلخوان فى ليبيا 
وصاحب النفوذ الكبير فى 

الغرب الليبى، رفضه قرارات 
الرئيس التونسى، ووصفها 

باالنقالب غير الشرعى. 
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معز مسعود مع اإلخوان

أسرار اغتيال هاشم الهاشمى

فى البداية رد معز مسعود 
حقيقة  عــلــى  الـــســـابـــق  فـــى 
انضمامه لإلخوان فى لقاء مع 
اإلعالمى خيرى رمضان حيث 
لفيت على كل  أنــا  ــا:  نــّصً قــال 
أصدقهم  ولم  الكبار،  المشايخ 
ــادى،  ــي ــا صــعــب اقــت ــ كــلــهــم، وأن
واإلخوان ال يدركون فساد الفكر 
وال يــرون االنــحــراف، وأنــا صدمت 
من مغالطات عديدة تتعلق بذلك، ورأيت 
أخطاء وكالم غير طبيعى ولكنى كنت )بأكبر 
دماغى( وحدث لى شبه خلخلة فى الفكر بسبب ذلك".

انضمام 
األشخاص  "أحــد  قائال:  حديثه  فى  وأضــاف 
عرض علّى الدخول إلى جماعة اإلخوان، لكنى 
بغية  استخارة(  )سأصلى  له  وقلت  رفضت، 
ال  األمــر  )هــذا  رد  لكنه  الموقف،  من  الهروب 
يوجد به استخارة(، وكان هذا سنة 1997، وهذا 
جعلنى أخاف من المتدينين، وخفت أيضا من أن 
أكون وحدى وثابتا، ووضع لى الله بعض اإلشارات، 
وكنت أجتهد فى البحث والسؤال، خاصة من خالى".

وما قاله مسعود يعنى أنه لم يرتبط تنظيميا أو فكريا 
تامر  الممثل واإلعالمى  ينفيه  ما  باإلخوان قط وهذا 
الداعية  له عن  ا فى مقال  نّصً الذى قال  المنعم  عبد 
باإلخوان:  ا  تنظيمًيّ ارتباطه  وحقيقة  للجدل  المثير 
اإلخــوان  جماعة  قــررت  الماضى  القرن  نهايات  فى 
المسلمين انتهاج منهج جديد فى نشر أفكارهم ودس 
الصفوة  اخــتــراق  مــشــروع  طريق  عــن  دعوتهم  سموم 
الذى كان يستهدف فئة بعينها من المجتمع المصرى 
نهاية  فى  انتشرت  لذلك  بالصفوة،  وصفها  نستطيع 

بــدأت  التى  الدينية  بالندوة  يسمى  مــا  التسعينيات 
االجتماعية  فالنوادى  فالمساجد  بالمنازل  بالتسلسل 
والفضائيات  التليفزيون  فبرامج  الراقية  الرياضية 
بها  المقصود  والصفوة  االجتماعى،  التواصل  فوسائل 
هم أبناء الطبقة الراقية من أبناء األطباء والمستشارين 
ورجال األعمال ومشاهير المحاماة والهندسة واإلعالم 
والفن... إلخ، وكان على اإلخوان المسلمين أن يدفعوا 
الهيئة وأسلوب  بأوراق جديدة غير محروقة من حيث 
التقليدى  الشكل  عن  بعيًدا  وخالفه  والملبس  الحوار 
والزبائب  الجالبيب  السلفية من ذوى  لرجالهم ورجال 
يتوعد  الذى  المرتفع  الصوت  وأصحاب  زبيبة(  )جمع 
غرار  على  شــىء  وأى  شــىء  كل  من  البشرية  ويخيف 
الثعبان األقرع وُظلمة القبور والسلخ فى جهنم الحمراء 
وما إلى ذلك من صور متعددة لفنون االنتقام والترهيب 
ومفاهيم  العظيم  الخالق  رحمة  عن  الُبعد  كل  البعيدة 
القرآن الكريم الراقية، والهدف من وراء هذا االختراق 
فالدولة  التنظيم  هذا  أعضاء  زيــادة  أجل  من  يكن  لم 
بأجهزتها استطاعت خالل هذه الفترة أن تنشر الوعى 
بطرق عديدة بين المواطنين حتى ال يقع ضعيف النفس 
الهدف األسمى  منهم فى براثن الجماعات لذلك كان 
التعاطف  مــن  حالة  هــو خلق  ــراق  االخــت مــن  واألبــعــد 
من  حالة  وزرع  جهة  من  المتأسلمين  مع  الالشعورى 
العداء والكراهية للنظام من جهة أخرى، فاللعبة أخيًرا 
الدين ومفاهيمه،  الُبعد عن  كل  وبعيدة  بحتة  سياسية 
إذن فهؤالء قد استخدموا الدين فقط كوسيلة للوصول 
أوراق غير محروقة-  الضعيفة من خالل  القلوب  إلى 
خالد  عمرو  كالداعية  معينة  صفات  لها  ذكــرت-  كما 
قبله  مــن  الداعية  وشكل  وجــوهــر  مفهوم  غير  ــذى  ال
ليصبح مدرسة جديدة  فرد  أكثر من  دربه  وسار على 
الستقطاب الشباب وبخاصة أبناء الصفوة ونشر أفكار 

العسل،  فــى  السم  دس  طريقة  على  مــدروســة  وقيم 
مدينة  شعبة  الجماعة  عضو  خالد  عمرو  وبالمناسبة 

اإلعالم بالعجوزة.
أردنى 

االختيار ضمن  وقع  قائال:  تصريحاته  فى  وأضاف 
هذه اللجنة المكلفة بهذه المهمة على األخ معز مسعود 
وهو أردنى الجنسية وحصل على الجنسية المصرية من 
أمه فى عام ٢٠٠٥ ولمع اسمه كداعية إسالمى مودرن 
منتٍم إلى مدرسة البشاشة التى اخترعها عمرو خالد من 
قبله )ومشى الحال ونجحت(، معز يقدم برنامج )على 
خطى الشيطان( بقناة CBC خالل شهر رمضان ومن 
الجزم  أستطيع  حلقاته  أولى  فى  للبرنامج  ُمشاهدتى 
السم  بطريقة وضع  الشرطة  أنه يحرض على ضباط 
اشتباك  فيلم  خالل  من  أيًضا  تبلور  وهذا  العسل  فى 
محمد  المخرج  زميله  مع  إنتاجه!!  فى  شــارك  الــذى 
دياب )عضو حزب عبد المنعم أبو الفتوح وخاله الذى 
رباه هو هشام الصولى مسئول اإلخوان باإلسماعيلية( 
وبدعم أوروبى! وبالمناسبة فيلم اشتباك ينتقد السلطة 

بعد ثورة ٣٠ يونيو ويتعاطف مع اإلخوان!
أيد تامر عبد المنعم فى كالمه اإلعالمى والداعية 
تصريحات  فــى  معز  عــن  ــال  ق الـــذى  شاهين  مظهر 
سابقة بعد زعمه أنه خرج من مصر هربًا من اضطهاد 
اإلخوان: ما قاله معز مسعود افتكاسة فيما يخص إنه 
كان بيناضل ضد اإلرهاب، لدرجة أنهم هددوه فاضطر 
منذ  وقفة،  بقى محتاجة  البلد دى  ويسيب  )يخلع(  أن 
متى ومعز مسعود بيناضل؟.. أتحداه أن يأتى لنا بحلقة 
أن  وأتحدى  السلفيين صراحة،  أو  اإلخوان،  فيها  ذكر 
يكون تعرض العتصام رابعة بالتلميح، أو التصريح من 
قريب أو بعيد، إال أن يكون نضاله خفًيا ال يراه إال الجن 

والمالئكة المقربون".

مواقف 
مسعود  معز  تعرض  "لــو  قائال:  بيانه  فى  واضــاف 
قــوائــم  عــلــى  اســمــه  ــون  ــي ــاب اإلره وضـــع  أو  للتهديد، 
حراسة  بتعيين  فــورًا  الــدولــة  لتحركت  المستهدفين 
شخصية لحمايته، كما فعلت مع كثيرين من دون طلب 
منهم، بل منهم من هو مختلف مع سياسة الدولة، ومع 
لم  ذلك  وأن  أما  لحمايته،  بدورها  الدولة  تقوم  ذلك 
يحدث فيبقى استهداف معز وهًما يعيش فيه، أو حالة 
يريد أن نعيش نحن فيها لنضعه فى مرتبة المناضلين 
التى ال يمنحها الشخص لنفسه، بل تمنحها إياه مواقفه 
المعلنة المثبتة بالصوت والصورة، وادعاء معز النضال 
يجعلنا نقارن بينه وبين الكثيرين ممن كانت لهم مواقف 
تهديدات  تلقوا  والذين  وهمية،  وليست  معلنة  حقيقية 
علنية ومع ذلك لم يفكر أحد منهم فى أن يغير محل 

سكنه، فضاًل عن أن )يخلع( ويسيب البلد".
أنه  يدعى  ــذى  ال البرنامج  قــائــال:  حديثه  وواصـــل 
ــاب لــم يعرف أحــد أنــه كــان يهدف إلى  حــارب اإلرهـ
لو كان ذلك فهل حارب  ذلك إال منه شخصًيا، وحتى 
اإلرهاب صراحة، كما فعل الفنان عادل إمام فى فيلمه 
فى  إمام  عادل  الفنان  يفكر  لم  ذلك  ومع  "اإلرهــابــى"، 
ترك بلده، على رغم ما تعرض له من تهديدات حقيقية 
التاريخ  على  نفسه  فرض  أحد  يحاول  أن  العيب  ومن 
وادعاء بطوالت وهمية ال وجود لها إال فى خياله، كى 
يبرر لنفسه أو لجمهوره أى أفعال، فالنضال ليس سًرا 
يحتاج إلى إفشاء، وإنما مواقف معلنة يسجلها التاريخ 
ويحتفى بها الناس، سواء رغب صاحبها، أو لم يرغب".

قاتل  على  القبض  العراقى  األمــن  أعلن 
ــجــى هــشــام  ــي ــرات الــخــبــيــر األمـــنـــى واالســت
أهم  واحًدا من  يعتبر  كان  والذى  الهاشمى، 
خبراء ملف التنظيمات اإلرهابية المتطرفة 

فى العالم بأسره.
مواليد  مــن  الكنانى  أحمد  هــو  المجرم 
مجموعة  ــى  إل ينتمى  وكـــان   ،198٥ الــعــام 
الشرطة  فى  ُعين  وقد  القانون  عن  خارجة 
فى العام ٢٠٠7، وعمل ضابط شرطة برتبة 

مالزم أول فى وزارة الداخلية العراقية.
روى الكنانى تفاصيل جريمته حيث قال: 

فى  كان  المجرمة  المجموعة  تجمع 
منطقة البو عيثة ذهبنا بدراجتين 
وسيارة نوع )كورال( لتنفيذ عملية 
فى  الهدف  وانتظرنا  االغتيال 
ــذى يــقــع فى  ــشــارع الـ ــة ال ــ زاوي
بسيارته  وصوله  ولدى  منزله، 
نـــوع )بـــــرادو(، أطــلــقــت عليه 
الــرصــاص مــن ســالح رشــاش 

)غدارة(، وعندما توقفت بيدى، 
أجهزت عليه بمسدسى 

الــشــخــصــى 
ــت  ــ ــانـ ــ وكـ
هــــــــــــذه 
لعملية  ا

فى تموز عام ٢٠٢٠، فى واقعة هزت الرأى 
العام المحلى والعربى.

فى سياق متصل، أعلن عدنان الدنبوس، 
بــراءة  الــعــراق،  فى  كنانة  عشائر  عــام  شيخ 
الــذى  الكنانى  أحــمــد  دم  مــن  كنانة  قبيلة 
اعتقلته السلطات بتهمة قتل الباحث األمنى 
"باسمى  ــا  نــّصً قــال  حيث  الهاشمى  هشام 
قبيلة  كــنــانــة،  قبيلة  عــن  ونــيــابــة  ا  شخصّيً
الوطنية  والمواقف  والبطوالت  التضحيات 
البراءة وشجب  نعلن  والعصور،  التاريخ  عبر 
القاتل  المجرم  مــن  الفعل  هــذا  واستنكار 
معارج  عويد  حــمــداوى  أحمد  المدعو 
اغتيال  عملية  بــارتــكــابــه  الـــمـــدان 
ونعلنها  الهاشمى،  هشام  الشهيد 
ــدون تـــردد مــن قول  بــصــراحــة وبـ
كلمة الحق، كنانة ال يمثلها القتلة 
السلطات  ونطالب  والمجرمون، 
التنفيذية والقضائية بإنزال أشد 
من  العادل  والقصاص  العقوبات 
أمام  له  ومن خطط  المجرم  هذا 
الجريمة  ارتكابه  وبمكان  الشعب 

النكراء".

أعلن الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس األعلى للشئون 
كلية  عميد  عاصى،  أبو  سالم  محمد  والدكتور  اإلسالمية، 
العليا سابقا بجامعة األزهر الشريف، تحديهما  الدراسات 
مباشرة،  الهواء  على  للمناظرة  ودعوتهم  السلفية،  لرموز 

لكشف حقيقة ما يدعونه أمام الناس. 
 ودعا »الجندى«، خالل حلقة برنامجه »لعلهم يفقهون«، 
الُمذاع على فضائية»dmC«، االثنين: السلفيين إلى مناظرة 
الكرة األرضية عاوز  »لو أى سلفى فى  الهواء، قائاًل:  على 
ييجى يناظرنا هييجى معزز مكرم فى مناظرة على الهواء 

ليثبت صدق ما يقول أو ليصمت إلى األبد«.
أنه  عاصى،  أبــو  سالم  محمد  الدكتور  أكــد  جانبه،  من 
رموز  من  يكون  أن  أى شيخ سلفى شرط  لمناظرة  ُمستعد 
المقدم،  وإسماعيل  الــعــدوى،  مصطفى  أمثال  السلفيين، 
إسحاق  وأبـــو  يعقوب،  حسين  ومحمد  بــرهــامــى،  ويــاســر 

الحوينى، وغيرهم.
مهاجمة  عــاصــى،  أبــو  سالم  محمد  الدكتور  واستنكر 
العقيدة  أن  مؤكًدا  األشعرية،  وللعقيدة  لألزهر  السلفيين 
األشعرية تقول إنه ال فاعل فى الكون وال مؤثر إال الله تعالى.

وأضاف أن اإلنسان المسلم يعتقد أنه ال مؤثر إال الله وال 
شىء يقف أمام قدرة الله، مشيًرا إلى أن العقيدة األشعرية 

هى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصحابته 
رضى الله عنهم وسلف الله األمة، فاإلمام األشعرى عرض 
العقيدة، بما يناسب الناس، وعقد صلًحا بين قضية العقل 
والنقل، والتيار المتسلف يريد أن ينحى العقل جانًبا ويريد 

أن يلغيه".
قلة  إال  أشــاعــرة،  كله  اإلســالمــى  العالم  أن  إلــى  ولفت 
واحدة  بمسألة  يأتوا  بأن  إياهم  متحدًيا  السلفيون،  وهى 
النبوية  والسنة  الكتاب  عن  بعيدة  األشعرية،  العقيدة  من 
كما يزعمون أن العالم اإلسالمى كله أشاعرة، إال قلة وهى 
من  واحــدة  بمسألة  يأتوا  بــأن  إياهم  متحدًيا  السلفيون، 
كما  النبوية  والسنة  الكتاب  عن  بعيدة  األشعرية،  العقيدة 

يزعمون.
 وأشار إلى أن السلفيين يزعمون أن ما ُيدرس فى األزهر 
بدعة، ألنه لم يكن على أيام سيدنا محمد -صلى الله عليه 

وسلم-، ونحن بنقول لهم كل العلوم الشرعية إذن بدعة.
وتحدى السلفيين قائاًل: »هاتوا مسألة واحدة فى العقيدة 
ونحن  النبوية،  والسنة  الكريم  القرآن  عن  بعيدة  األشعرية 
نتحداكم، أن تأتوا بمسألة، قالوا لنا إن المذهب األشعرى 
أدخل العقل فى العقيدة، هم يريدون إبعاد العقل، رغم أنه 

فى القرآن الكريم خطاب للعقل".

 حمدين صباحى يظهر من 
جديد لدعم إخوان تونس!

السابق  المرشح  صباحى  حمدين  علق 
فى  ــداث  األحــ على  الجمهورية  لــرئــاســة 
تونس بطريقة مثيرة للجدل تنوه عن دعمه 
الرئيس  ــرارات  قـ ورفــضــه  تونس  إلخـــوان 

التونسى قيس سعيد.
وقال صباحى فى تعليقه: الناجية من كل 
ثورات ربيع عربى اختطفته الثورة المضادة 
الديمقراطى  االنتقال  كان  وقد  تونس  هى 
من  وأضمن  أهون  عيوبه  بكل  لكنه  شائكًا 
باقى  وإقصاء  بالسلطة  طرف  أى  انفراد 
الشركاء أو الفرقاء.. اللهم ألهم شعبنا فى 

تونس الصواب ونجه من محنة االقتتال.
الباز  محمد  اإلعالمى  شن  جانبه،  من 
هــجــومــا شــرســا عــلــى الــمــرشــح الــســابــق 
لرئاسة الجمهورية حمدين صباحى بسبب 
دعمه إلخوان تونس ضد قرارات الرئيس 
التونسى قيس سعيد واصفا إياه بأنه يعيش 

فى غيبوبة.
لماذا ال  الــصــدد:  هــذا  فى  الباز  وقــال 
يصمت هذا السياسى الذى فقد ظله؟ لقد 
التى  للدرجة  شــىء،  كل  فى  فشل حمدين 
تجعلنا ال نثق فى كل ما يصدر عنه حتى لو 

كان رأًيا عابًرا.

وأضاف: فى مراحل مختلفة تحالف مع 
اإلخوان خائًنا لما يدعيه من ناصرية تاجر 
التى  تونس  عن  يتحدث  واآلن  كثيرا،  بها 
اإلخــوان  أنياب  بين  من  شعبها  يستردها 
بمراوغة ليست جديدة عليه، متجاهاًل أن 
شعب تونس يحرر بلده من الفشل والتردى 

والتراجع. 
واختتم حديثه قائاًل: التونسيون اختاروا 
ليت  ويــا  بلدهم...  صالح  فى  وجــدوه  ما 

السيد صباحى يصمت.

خالد اجلندى يدعو شيوخ السلفية ملناظرة على الهواء

حكاية

»الصوفية« يشكرون الرئيس على تطوير األضرحة
ــاعــى، شيخ  ــرف أشـــاد الــشــيــخ طـــارق يــاســيــن ال
الخيرية  الجمعية  ورئيس  الرفاعية  الطريقة  عموم 
الرفاعية، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس 
الجمهورية، بشأن تطوير أضرحة أهل البيت، خاصة 
والسيدة  زينب  والسيدة  الحسين  سيدنا  ضريح 
هذه  بتطوير  بالتوجيه  الرئيس  قام  حيث  نفيسة، 
الداخلية  األضرحة بشكل متكامل يشمل الصاالت 
بالمساجد وما بها من زخارف معمارية، تمشًيا مع 
الطابع التاريخى والروحانى لألضرحة والمقامات، 
وتطوير كافة الطرق والميادين والمرافق المحيطة 

والمؤدية لتلك المواقع.
وأوضح الرفاعى أن ما شهده عالم التصوف فى 
عهد الرئيس السيسى، وفى ظل رئاسة الدكتور عبد 
الهادى القصبى للمجلس األعلى للطرق الصوفية، 
تم  حيث  للتصوف،  ــار  وازدهــ كبيرة  نهضة  يمثل 
السيد  ومسجد  الــرفــاعــى  ــام  اإلمـ مسجد  ترميم 
البدوى ومسجد إبراهيم الدسوقى ومسجد اإلمام 
مقر مشيخة  مبنى  انشاء  إلى  باإلضافة  الشافعى، 
الطرق الصوفية الجديد بمنطقة الجمالية، المكون 
به أحــدث قاعة  من ٥ طوابق على أحــدث طــراز، 
للمريدين،  اجتماعات  وقاعة  ومسجد  للمؤتمرات 
بمثابة  تكون  التصوف  لتعليم  معهدا  تعد  وقاعات 
نواة للصوفية، وإنشاء لجنة هيئة كبار العلماء تضم 
على  الدكتور  منهم  بمصر  العلماء  كبار  من  نخبة 
أحمد  والدكتور  أبوهاشم،  محمد  والدكتور  جمعة، 

عمر هاشم .

جدل كبير حول انتماء معز 
مسعود لجماعة اإلخوان 

اإلرهابية فى السابق وفى 
السطور التالية تحقق »النهار« 

حول الداعية االكثر إثارة 
للجدل فى مصر.

أحمد الجدى

خالد الجندى

هاشم الهاشمى

حمدين

معز مسعود
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المواطنة  مفهوم  السيسى  عبدالفتاح  الرئيس  رسخ 
حيث  اآلن،  من  وليس  سنوات  منذ  المواطن  وتكريم 
حرص بشكل دؤوب ومستمر على لقاء المواطنين فى 
العديد من المواقف والمناسبات، فمنهم من استضافه 
الــتــقــاه صدفة  مــن  الــرســمــيــة، ومنهم  الــمــقــرات  فــى 
بالطريق، ومنهم من تزامن مروره مع جوالت الرئيس 

للتفتيش على المواقع وتفقد سير العمل.
التواصل  على  السيسى  الرئيس عبدالفتاح  يحرص 
وآرائهم  لمطالبهم  واالستماع  المواطنين  مع  الدائم 
كان  المختلفة  جوالته  خــال  من  معيشتهم  وأحـــوال 
اثناء  المصرية  األســر  إلحــدى  االستماع  عند  آخرها 
الرئيس  العلمين حيث سألهم  بمنطقة  دراجته  قيادته 
عن أحوالهم والتعرف على أسماء أوالد األسرة، وسؤال 
األب عن مسكنه ووظيفته، وقال األب أنا من القليوبية 
وأعمل هنا فى العلمين، كما سأله الرئيس السيسى عن 

راتبه؟ رد قائًا "الحمد لله". 
ولم تكن هذه المرة األولى التى يستمع فيها الرئيس 
عبدالفتاح السيسى للمواطنين اثناء جوالته المفاجئة، 
أحد  مطالب  إلى  دراجته  يقود  وهو  استمع  إنه  حيث 
المجندين، وأجرى الرئيس حوارًا مع المجند للتعرف 
خال  أنه  .كما  مطالبه.  إلى  واالستماع  أحواله  على 
الطرق  مــن  عــدد  لتطوير  اإلنشائية  األعــمــال  تفقده 

توقف  القاهرة،  شــرق  بمنطقة  والكبارى  والمحاور 
كانوا  المواطنين  من  مجموعة  مع  ليتحدث  الرئيس 
أثناء  تــواجــدهــم  تــصــادف  بــخــاريــة  ــة  دراجـ يستقلون 
المعظم  رمضان  شهر  بمناسبة  هنأهم  حيث  مــروره، 
واستمع إلى أحوالهم، كما شدد عليهم بضرورة االلتزام 

بإجراءات األمان حرًصا على سامتهم.
السيسى،  الفتاح  الرئيس عبد  تفقد  أنه خال  كما 
الجديدة  والــطــرق  المحاور  من  عــدد  تطوير  أعمال 
التفقدية  الجولة  أثناء  توقف  القاهرة،  شرق  بمنطقة 
سير  على  وليطلع  العمل،  بمواقع  المسئولين  ليناقش 
من  بعدد  الرئيس،  التقى  وقد  التنفيذية،  الخطوات 
المواطنين بينهم سيدة مسنة، تصادف تواجدهم أثناء 
الجولة، وتبادل معهم الحديث بشأن أحوالهم المعيشية 

واالستماع إلى طلباتهم.
بأحد  السيسى  عبدالفتاح  الرئيس  مــرور  وخــال 
الشوارع فى مدينة نصر، شاهد مواطنين يعملون على 
الرئيس  قرر  حيث  والخضروات،  الفاكهة  بيع  عربات 
المواطنين،  هــؤالء  مــع  والــتــحــدث  بسيارته  التوقف 
الذى  البائعين،  أحــد  مع  السيسى  الرئيس  وتواصل 
عّبر عن سعادته الشديدة برؤية الرئيس، وكان البائع 
يسير بصعوبة حيث يعانى من مشكلة فى الساق، ووجه 

الرئيس »السيسى« بعاج البائع على نفقة الدولة.

تنتاب  المبررة  الهلع والخوف غير  حالة من 
االمتحانات  بسبب  الــعــامــة  الــثــانــويــة  طــاب 
من  لهم  السلبية  الطاقة  تصدير  بسبب  وذلك 
أبنائهم  أمام  األمر  وتهويل  األمــور،  أولياء  قبل 
بشكل مبالغ فيه، ما يصيبهم بحالة من التوتر 
والخوف الشديدين، ويؤثر عليهم بالسلب سواء 

على مستوى المذاكرة أو اجتياز االمتحانات.
توفيت  الفيزياء  امتحان  من  ساعات  وقبل 
سنة،   17 عبدالباقى،  محمد  منار  الطالبة 
قبل  بالمنوفية،  بلمشط  كفر  بقرية  مقيمة 
عبدالغفور  ناصر  مدرسة  فى  لجنتها  دخــول 
تعرضت  االمتحان، حيث  ألداء  منوف،  بمدينة 
لحالة إغماء مفاجئ، وبعد نقلها إلى مستشفى 
منوف العام، تبين وفاتها بهبوط حاد فى الدورة 

الدموية.
لذلك ينصح األطباء بضرورة استخدام األيام 
االمتحانات،  ماراثون  بداية  تسبق  التى  القليلة 
نفوس  فى  والتفاؤل  اإليجابية  الطاقة  بث  فى 
الطاب، كى يستطيعوا التقدم إلى االمتحانات 
والحصول على درجات مرتفعة، دون إصابتهم 

باالكتئاب أو غيره من األمراض النفسية.
محمود،  بسمة  الدكتورة  أكــدت  جانبها  من 
العاقات  وخبيرة  النفسية  الصحة  أخصائى 
اإلنسانية، أن هناك نسبة قلق طبيعية مطلوبة 
فى حياة كل فرد، وهى نسبة ال تؤدى لإلصابة 
أداء  عن  الفرد  تعوق  وال  نفسى،  مــرض  بــأى 
أداء  المطلوب منه، بل تزيد من إصــراره على 

مهامه بشكل جيد.
يصيب  بالقلق  الشعور  عــدم  أن  وأضــافــت 
الفرد بنوع من التبلد، وعدم الشعور بالمسئولية 
القيام  يستطيع  ال  وبالتالى  شــىء،  أى  تجاه 
بالدور المطلوب منه، وال يشعر بأهمية األشياء 

قد  بالقلق  الزائد  الشعور  إن  حيث  حوله،  من 
أبرزها  مختلفة  نفسية  بأمراض  الفرد  يصيب 

االكتئاب.
بما  تقوم  والتعليم  التربية  وزارة  أن  وتابعت 
احترازية  إجـــراءات  عــدة  لتقديم  وسعها  فــى 
لحماية الطاب من اإلصابة ونقل العدوى، ومن 
المفترض أن يطمئن الطالب وأسرته أنه حال 
التزامه باإلجراءات الصحية من ارتداء الكمامة 
وبين  بينه  االجتماعى  التباعد  على  والحفاظ 

زمائه، ستمر فترة االمتحانات دون خوف.
وأشارت إلى ضرورة استغال الطاب فرصة 
األعــوام  عن  كثيًرا  يختلف  والــذى  العام،  هذا 
بهم،  الـــوزارة  اهتمام  ــادة  زي بسبب  الماضية، 
النهائية  المراجعات  من  مجموعة  وتوفيرها 
ونماذج لامتحانات "بوكليت"، إضافة إلى تقليل 
مساحة المنهج عن كل عام: "الزم أولياء األمور 
حفاًظا  لــوالدهــم،  اإليجابية  الطاقة  يصدروا 
على  قدرتهم  بجانب  النفسية،  صحتهم  على 

اجتياز االمتحانات".
ــن يــعــانــون مــن حــاالت  ــذي وعـــن الــطــاب ال
اكتئاب أو يحاولون االنتحار، ترى "محمود" أن 
األمور  أولياء  هم  ذلك  وراء  الرئيسى  السبب 
الذين تركوا أوالدهم يصلون لتلك الحالة دون 
الوضع  وتخفيف  عنهم،  والترويح  مساعدتهم 
عليهم: "الخوف من الثانوية العامة موجود كل 
شوية،  الطاب  مخوف  الفيروس  لكن  سنة، 
على  الخوف  يقللوا  إنهم  األمــور  أولياء  ودور 

والدهم مش يزودوه".

حيل كثيرة يلجأ إليها الطاب فى امتحانات الثانوية العامة، 
وذلك للغش باالمتحانات وضمان الحصول على أعلى الدرجات 
بحيل غير مشروعة وفى معظم األحيان بمساعدة أهلهم، وقد 
حرصت وزارة التربية والتعليم على التصدى للغش بكل الوسائل 
عصا  واستخدام  باللجان  مراقبة  كاميرات  تركيب  بينها  ومن 
ذلك  من  بالرغم  أنه  إال  الغش،  وسائل  عن  للكشف  إلكترونية 
شهدت بعض اللجان طرًقا للغش غريبة .. نرصدها فيما يلى ...

 جهاز راوتر
غريبة،  واقعة  مصر  فى  العامة  الثانوية  امتحانات  شهدت 
حيث وضع أب جهاز " راوتر" على سور المدرسة، لتيسير عملية 
تلقت األجهزة األمنية باًغا من رئيس لجنة  الغش البنه، فقد 
لمدرسة  العامة  اللجنة  ورئيس  سمالوط،  بمركز  االمتحانات 
سور  أعلى  غريب  جسم  وجــود  بشأن  بنين،  الثانوية  سمالوط 
األجهزة  وانتقلت  اللون،  أسود  باستيك  كيس  داخل  المدرسة 
األمنية إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين وجود رواتر إنترنت، 
أعلى سور مدرسة الثانوية بنين موصل بشقة سكنية داخل منزل 
خلف المدرسة، حيث إن أحد األشخاص قام بوضع راوتر على 
سور مدرسة لتيسير الغش لنجله الطالب بالصف الثالث الثانوى 
ويؤدى االمتحان بذات المدرسة، وتم رفع الراوتر بمعرفة مركز 
على  والقبض  العامة  النيابة  تصرف  تحت  وتحريزه  الشرطة 

الطالب ووالده .
تابلت مهكر 

تابلت  بجهاز  العامة  الثانوية  امتحان  داخل  طالب  تم ضبط 
خارج المنظومة "تم تهكيره"، حيث إنه تم تحديد مكان الطالب 
استخدام  قبل  الطالب  ضبط  وتــم  التابلت،  بفتح  قيامه  عند 
اللجنة  مراقب  توجيه  تم  وقــد  غــش،  عمليات  أى  فى  التابلت 
ضبط  تــم  كما  المنظومة،  خــارج  يعمل  ــذى  ال التابلت  بمكان 
بإحدى  كان  الطالب  إن  حيث  التابلت،  على  والتحفظ  الطالب 

لجان محافظة المنوفية.
سماعة إلكترونية

الغش وقد سعى  التكنولوجية فى  الوسائل  تعتبر من أحدث 
أنها  السماعة  هذه  مميزات  ومن  الستخدامها،  الطاب  بعض 
تختفى تماما وال ترى حيث تستخدم غالبا ألغراض كل تواصل 
غير مرئى، حيث يمكنك التحدث بهمس شديد والسماع أيضا 
دون ماحظة أى شخص لك نهائيا، وتعطى أنقى صوت وأطول 
مدة تشغيل وبمجرد أن يتصل بك أى شخص على الرقم بداخل 
الكارت بيتم الرد تلقائيا والكارت به مايك للتحدث يلتقط أقل 

صوت.
وقد تمكنت اإلدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، من ضبط 
أحد األشخاص، قام بنشر إعان بأحد مواقع التسوق اإللكترونى 
متضمنا عرضه بيع سماعات »بلوتوث« ضد التشويش، تستخدم 

فى الغش أثناء انعقاد لجان امتحانات الثانوية العامة، وأسفرت 
الجهود من خال الفحص الفنى وجمع المعلومات عن أن وراء 

ارتكاب الواقعة طالًبا بمدينة نصر أول بالقاهرة.
وقد استمرت صفحات الغش فى الترويج لسماعات "البلوتوث"، 
"أصغر  اإللكترونية  الصفحة  وأعلنت  الغش،  تستخدم فى  التى 
سماعة بلوتوث فى مصر" أن تلك السماعات للنجاح "إنسى إنك 
تتقفش بيها، ومفيش مراقب هيقفشك.. والسعر مفاجأة أرخص 
نهائى، وال ترى  من أى حد فى مصر، وتستخدم بدون موبايل 
بالعين المجردة وغير مرئية ألى شخص آخر، والنوع يوجد منها 
امريكى وكورى، وهى قطعتين.. األولى سماعة بتختفى فى ودنك 
يعجبك عشان  مكان  أى  فى  بتخبيه  مايك  والتانية  منها  تسمع 
اللى بتكلمه يبقى سامعك، وتشغيلها بتحط السماعة فى ودنك 
وتركب خط فى الكارت وأى حد يتصل عليك هى بترد تلقائى، 
مجاًنا  والتوصيل  مجانية  والصيانة  عامين  للسماعة  والضمان 
حتى باب البيت فى أقل من 24 ساعة، للتواصل واتس أو فون، 

والسعر 2000 جنيه.
التليجرام

الدخول على التليجرام وتابلت من خارج المنظومة بمحافظات 
)بنى سويف – محافظة الشرقية – محافظة المنيا – محافظة 
اإلسماعيلية – محافظة الجيزة – محافظة أسوان – محافظة 

المنوفية(.
المنوفية،  بمحافظة  السادات  بــإدارة  طالبة  تم ضبط  حيث 
معين  وقت  بعد  اإلجابة  يمسح  صينيا  قلما  الستخدمها  نظًرا 
ورفضت استام قلم بديل الستكمال االمتحان وتم عمل محضر 

إلثبات الواقعة واستام القلم بعد االنتهاء من االمتحان.
ضبط طالب آخر بإدارة منشأة أبو عمر بمحافظة الشرقية، 
نظًرا الستخدامه ساعة آيفون ومحاولة الغش، ومحاولة طالب 
بإدارة بنها بمحافظة القليوبية، للغش بسماعة بلوتوث واالعتداء 
على أعضاء اللجنة، أما باقى الحاالت فكانت باستخدام موبايل 

أو تابلت مهكر.
سماعات  استخدام  إلى  سويف  بنى  بمحافظة  طالب  ولجأ 
بلوتوث داخل األذن وأخرجها طبيب اللجنة بصعوبة، أما باقى 
أجل  الموبايات من  الطاب  استخدام  فكانت بسبب  الحاالت 

الغش.
الغش على »األظافر«

على  المعلومات  بعض  عليها  مكتوب  صغيرة  أوراق  تعليق 
ال  حتى  الــداخــل  من  مثبتة  األوراق  وتكون  الطويلة،  األظــافــر 
يكتشفها أحد، وبمجرد رفع اليدين ألعلى سيتمكن الطالب من 
الكلمات بكل وضوح، وذلك عن طريق ورقة مكتوب عليها  نقل 
يستخدمها  الطريقة  وهــذه  العصير،  كرتون  داخــل  المعلومات 

بعض الطاب.

أغرب أساليب الغش لطالب 3 ثانوىكابوس
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إيمان الشعراوي

ضغوط أولياء األمور تدمر الطالب نفسًيا وتؤدى لكوارث

 سماعات بلوتوث وتهكير التابلت األبرز.. والبنات يكتنب على أظفارهن وعلى علب العصير 

هدية الرئيس
حرص على ترسيخ مفهوم املواطنة وتكرمي املواطن فى جوالته املفاجئة

فى اجلمهورية اجلديدة

الثانوية العامة متى ينتهى؟!
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تطيــــــــــــــــــح بالغنوشى وجماعة اإلخوان اإلرهابية

بروفايل 

طارئ  اجتماع  أعقاب  فى  القرارات  هذه  وجاءت 
عقده سعيد مع القيادات األمنية واإلدارات العسكرية 
بقصر قرطاج، فى أعقاب مظاهرات شهدتها كافة 
طالت  وتخريب  عنف  أعمال  تخللتها  البالد  مــدن 

مقرات حركة النهضة واشتباكات مع قوات األمن.
القرارات  هذه  تطبيق  على ضرورة  سعيد  وشدد 
التى  فورًا، موضًحا ضرورة تحريك ملفات الجرائم 
ترتكب فى حق تونس ويتم إخفاؤها فى وزارة العدل، 
وقال إنه سيتولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس 
كذلك  يتولى  وأعضاء حكومة  تعيينه،  يتولى  حكومة 

تعيينهم باقتراح من رئيس الحكومة.
وقال سعيد إن هذه التدابير االستثنائية اقتضاها 
الوضع الذى وصلت إليه تونس بعد تهاوى المرافق 
وتوزيع بعض  واندالع عمليات حرق ونهب  العمومية 
األطــــراف األمــــوال عــلــى بــعــض األحــيــاء مــن أجــل 
دفعها إلى االقتتال الداخلى، ومن أجل إنقاذ الدولة 

التونسية ومجتمعها.

احتفاالت

ونبه سعيد الى أن تونس تمر بأدق وأخطر الفترات 
فى تاريخها، مشدًدا على أنه ال مجال لترك أى أحد 
يعبث بالدولة وبمقدراتها أو يعبث باألرواح واألموال 

ويتصرف فيها كأنها ملكه الخاص.
الدستور،  إنه عماًل بأحكام الفصل 80 من  وقال 
البرلمان  ورئيس  الحكومة  رئيس  مع  التشاور  وبعد 
 ، القرارات فورا  الغنوشى، سيتم تطبيق هذه  راشد 
حتى يعود السلم االجتماعى لتونس ويتم إنقاذ الدولة 
والمجتمع، محذرا كل من يحاول اللجوء إلى السالح 
يطلق  "مــن  بــأن  ورمــوزهــا،  الدولة  على  التطاول  أو 
بوابل  والعسكرية  األمنية  قواتنا  ستجابهه  رصاصة 

من الرصاص."

خالل  واألمنية  العسكرية  القيادات  سعيد  وأبلغ 
المشروعة  للمطالب  مناصرته  الــطــارئ  االجتماع 

للمحتجين فى مكافحة الفساد واإلرهاب.
باالنتصار  يوليو   3 فى  المصريون  احتفل  وكما 
التونسيون  قــرر  اإلرهــابــيــة،  ــوان  االخـ جماعة  على 
الـــ64 إلعالن  الذكرى  فى   2021 يوليو   25 يوم  فى 
بزعامة  النهضة  التونسية إسقاط حركة  الجمهورية 
التى أظهرت عجًزا  البرلمان  الغنوشى رئيس  راشد 
تاًما عن إدارة البالد منذ ثورة 2011، وكانت سبًبا فى 
المستويين  تونس على  بناء  إفساد أى جهود إلعادة 
أزمات  فى  البالد  وأغرقت  واالقتصادى،  السياسى 

سياسية طاحنة .
رفض وعنف 

وتــتــواصــل فــى تــونــس "مــســيــرات الــحــســم" ضد 
واقتحم  تونسية،  محافظة  مــن  أكثر  فــى  ــوان  اإلخـ
المحتجون مقر حركة النهضة فى كل من محافظة 

توزر وسيدى بوزيد والقيروان، وسوسة والعديد من 
المناطق األخرى .

ــدة فـــى كل  ــ ــاءت مــطــالــب الــمــحــتــجــيــن واحـ ــ وجـ
المحافظات التونسية وهى إسقاط منظومة اإلخوان 
واستقالة هشام المشيشى ومحاسبة راشد الغنوشى 

على ما وصفوه بجرائم إرهابية وفساد مالى.
وقد كان مشهد حرق أعالم حركة النهضة وإسقاط 
الفتاتها والهتاف ضد رئيسها راشد الغنوشى عاماًل 
هتافات  ومنها  التظاهر،  ميادين  كل  فى  مشترًكا 
و”الشوارع  األرواح”،  قاتل  يا  سفاح  يا  غنوشى  “يا 
والصدام حتى يسقط النظام”. واتجهت المظاهرات 
إلى اقتحام عدد من مقرات حركة النهضة فى المدن 

والواليات.
وتوعدت قيادات إخوانية الرئيس سعيد وأنصاره 
حركة  ضــد  المظاهرات  خلف  بــالــوقــوف  واتــهــمــوه 

النهضة فى البالد.

قرارات تاريخية اتخذها الرئيس التونسى قيس سعيد 
ضد جماعة اإلخوان فى تونس متمثلة فى حركة النهضة 
الحكومة  حل  خالل  من  منها  الحكم  مقاليد  كل  بسحب 

اإلخوانية وإيقاف البرلمان.
اإلخوانية  األفــعــال  ردود  التالية  السطور  فى  نرصد 
البداية  ففى  التونسى،  للرئيس  الثورى  القرار  هذا  على 
قال رئيس البرلمان التونسى راشد الغنوشى وزعيم حركة 
النهضة فى أول تعليق له بعد إسقاط نظامه بالكامل إن ما 
فعله الرئيس قيس سعيد يعد من وجهة نظره انقالبا على 
الدستور والثورة والحريات، مؤكدا أن الدستور يفرض أن 

يكون مجلس النواب فى انعقاد دائم ويمنع حل الحكومة.
اإلخــوان فى  إرهــاب  لتكرار  كلمته  الغنوشى فى  ودعــا 
الغنوشى  دعــا  حيث  تونس،  فى  المرة  هــذه  ولكن  مصر 
الــشــعــب الــتــونــســى إلـــى مــا ســمــاه خـــوض نــضــال سلمى 
أطلقها  التى  الدعوات  نفس  وهى  الديمقراطية  الستعادة 
اخوان مصر عقب نجاح ثورة يونيو المجيدة وإسقاط حكم 

المعزول محمد مرسى.
فى سياق متصل، نشر الرئيس التونسى السابق منصف 
المرزوقى التابع لجماعة اإلخوان اإلرهابية فيديو جديدا 
التونسى  الرئيس  على  والهجوم  النهضة  حركة  لدعم  له 
حكم  أسقطت  التى  األخــيــرة  قــراراتــه  بعد  سعيد  قيس 

اإلخوان.
وقال المرزوقى فى فيديو له مدته 7 دقائق: ما حدث 
سابق،  وكرئيس  وكمواطن  حقوقى  كناشط  أدينه  انقالب 
هذا االنقالب نقلنا من نادى الدول المتحضرة الى حظيرة 

الدول المتخلفة.
وحرض المرزوقى فى كلمته على التظاهر ضد الدولة 

التونسية بعد هذه القرارات التاريخية.
تحريض 

المصرى  اإلخــوانــى  مشهور  صابر  نشر  جانبه،  مــن 
والدم  العنف  على  فيه  يحرض  فيديو  تركيا  فى  الهارب 
والعمل المسلح فى تونس عقب قرارات الرئيس التونسى 
قيس سعيد بإسقاط حكم اإلخوان وسحب كل صالحياتهم 

فى الحكم.
إلــى نصب  اإلرهــابــيــة  كلمته  فــى  ــا  نــّصً ودعـــا مشهور 
يحاول  أى شخص  النهضة ضد  قبل حركة  من  المشانق 
التونسى  الرئيس  وباألخص  منها  الحكم  بساط  سحب 

قيس سعيد.
من  وصريحا  واضــحــا  تحريضا  الفيديو  هــذا  ويــعــد 
اإلخوانى المصرى على العنف والعمل المسلح فى تونس.

على الجانب اآلخر، حذر احمد عطا الباحث فى شئون 
من  المسلحة  االرهابية  والتنظيمات  السياسى  اإلســالم 
عمليات عنف مسلح فى تونس بعد طرد االخوان من سدة 

الحكم.
الذئاب  لـ»النهار«:  خاصة  تصريحات  فى  عطا  وقــال 
الرمادية - عماد البنانى كلمة السر لدى التنظيم الدولى 
فى مواجهة الجيش التونسى خالل الساعات القادمة بعد 

دعم الجيش التونسى قرارات الرئيس التونسى.
مواجهة  فى  التونسى  الشعب  فى تصريحاته:  وأضاف 
اليها  يلجأ  القتالية  العناصر  وهــذه  الــرمــاديــة  الــذئــاب 
التنظيم الدولى لجماعة اإلخوان الستخدامهم فى مواجهة 
أى  لمنع  تونس  ادعموا  العالم  ضمير  أناشد  الجيوش. 

حوادث إرهابية مأساوية فيها.
فى  الباحث  النور  ابــو  محسن  محمد  قــال  جانبه  من 
بسيطة  بمتابعة  التونسية،  المسألة  فى  العربية:  الشئون 
فى  خبيرا  تكون  أن  تحتاج  ال  الدولية  اإلعــالم  لوسائل 
السياسة الدولية، كى تعرف أن الرئيس قيس سعيد يحظى 
بدعم دولى وإقليمى واسع النطاق، وأنه أوشك على إخراج 
كتب  من  الغنوشى  راشد  البرلمان  ورئيس  النهضة  حركة 

السياسة إلى كتب التاريخ.
فى  الباحث  عمران  منتصر  كشف  السياق  نفس  فى 
لتكرار  النهضة  حركة  استعداد  السياسى  اإلسالم  شئون 
تجربة اعتصام رابعة االرهابى فى مصر فى سبيل الضغط 
على الرئيس التونسى قيس سعيد للعودة إلى سدة الحكم 

من جديد.
عنف مسلح 

ظهور  لـ"النهار"  الخاصة  تصريحاته  فى  عمران  وتوقع 
غرار  على  تونس  فى  جديدة  مسلحة  إرهابية  جماعات 
ثورة  عقب  مصر  فى  ظهرت  التى  المسلح  العنف  خاليا 
30 يونيو مثل حسم ولواء الثورة بهدف ضرب االستقرار 
للعمليات  التصدى  فى  التونسى  األمن  وإشغال  التونسى 
االرهابية وعدم التركيز مع تظاهرات واحتجاجات حركة 

النهضة.
فى  المتخصص  الباحث  فراويلة  ياسر  أكد  جانبه  من 

شئون اإلسالم السياسى والتنظيمات اإلرهابية المسلحة 
أن حركة النهضة ستسعى لتحويل البالد إلى ليبيا جديدة 
والسعى لالستعانة بقوات أجنبية بقيادة تركيا لو استلزم 

األمر ذلك من أجل العودة للحكم.
إلى  لـ»النهار«  الخاصة  تصريحاته  فى  فراويلة  وأشار 
زعيم  الغنوشى  راشــد  بين  بالفعل  تمت  اتصاالت  وجــود 
التركى  والتنمية  العدالة  وحزب  التونسية  النهضة  حركة 
أجل حث  التونسى قيس سعيد من  الرئيس  قرارات  بعد 
تونس  اتخاذ خطوات ضد  أردوغان على  التركى  الرئيس 
كلها دعما لحركة النهضة وهو ما يؤكد سعى حركة النهضة 
لفعل اى شىء من أجل العودة للحكم حتى لو استلزم األمر 

وجود تدخل عسكرى فى البالد.
فى سياق متصل، وبعد االحتجاجات التى خرجت فى 
ردت  اإلخوانية  النهضة  حركة  بإسقاط  احتفااًل  تونس 
الحركة اإلخوانية بعنف وصل إلى حد إلقاء شاب من على 
سطح مبنى، فى حادثة وثقتها الكاميرات ووقعت الحادثة 
العاصمة تونس،  القيروان، جنوب  المذكورة فى محافظة 

بعدما تظاهر محتجون أمام أحد مقرات حركة النهضة.
ورصدت الكاميرات شابا تونسيا يحمل علم بالده ويلوح 
اإلخوان  عناصر  أحد  وفجأة ظهر  المقر،  فوق سطح  به 
حيث ألقى به من فوق سطح المبنى، وحينها علت أصوات 
ونشر  الفيديو،  تأكدت صحة  وقد  المكان  فى  االحتجاج 
مزيد من التفاصيل عنه، وقالت إذاعة "موزاييك" واسعة 
السطح  من  المتظاهر  ألقى  الــذى  الرجل  إن  االنتشار، 

ينتمى إلى النهضة.
وكان العنصر اإلخوانى فى وقت سابق يرشق الحجارة 
الباب  من  االقتراب  من  منعهم  محاواًل  المحتّجين  على 

الرئيسى.
 اقتحام 

التونسيين  المواطنين  من  عدد  أقدم  هذا،  على  ورّدًا 
على اقتحام مكتب لـ"حركة النهضة" وإفراغه من الوثائق 
التونسية وذلك  وإحراقها فى مدينة حومة بجزيرة جربة 
وسط  إلى  المواطنين  من  غفيرة  جموع  خرجت  أن  بعد 
القرارات  بهذه  فرحتهم  عن  للتعبير  السوق  حومة  مدينة 
ثم تم التوجه نحو مكتب حركة النهضة واقتحامه وإخراج 
ما بداخله من وثائق ليتم إحراقها خارج المكتب، كما تمت 
النهضة  حركة  أعضاء  تهديدات  بعد  المكتب  الفتة  إزالة 

بنشر العنف والدم فى البالد.
 بدايات الحركة اإلخوانية ترجع إلى أواخر الستينيات 
لقاءاتها  أول  أقامت  التى  اإلسالمية  الجماعة  اسم  تحت 
أستاذ  بقيادة   1972 أبريل  فى  سرية  بصفة  التنظيمية 
مــورو  عبدالفتاح  والمحامى  الغنوشى  راشــد  الفلسفة 
وانضم إليهما الحقا عدد من النشطاء من أبرزهم صالح 

كركر، حبيب المكنى، على العرّيض.
اقتصر نشاط الجماعة فى البداية على الجانب الفكرى 
من خالل إقامة حلقات فى المساجد ومن خالل االنخراط 
أن تخوض  الكريم قبل  القرآن  المحافظة على  بجمعيات 

غمار الحياة السياسية والدعوية.
الثانى  المؤتمر  أقر  الماضى،  القرن  ثمانينيات  وفى 
تغيير  أقر  كما  العلنى  العمل  إلى  اللجوء  للحركة ضرورة 
االسم ليصبح "حركة االتجاه اإلسالمى"، وفى سبتمبر تم 
القبض على قيادات الحركة بتهم االنتماء إلى جمعية غير 
مرخص بها، النيل من كرامة رئيس الجمهورية ، نشر أنباء 
كاذبة، توزيع منشورات معادية، وُحكم على الغنوشى ومورو 
بالسجن لعشر سنوات، وقد شهدت الصدامات أوجها سنة 
مدى  الشاقة  باألشغال  الغنوشى  على  الحكم  مع   1987
التفجيرات  فى  بالتورط  للحركة  الحكومة  واتهام  الحياة 

التى استهدفت 4 نزل فى جهة الساحل.

كان  سعيد  قيس  التونسى  الرئيس 
عام  االنتخابات  فى  فــوزه  وصــف  قد 
2019 بأنه بمثابة "ثورة جديدة" وإعادة 

تصحيح لمسار الثورة التونسية. 
ــن الــعــمــر  ــيــس ســعــيــد الــبــالــغ مـ ق
الــقــانــون  فــى  ســابــق  خبير  عــامــا   63
السياسى  "المسرح  دخل  الدستورى، 
ــه الـــخـــاص فى  ــوب مــســتــقــال، لـــه أســل
الحديث  يفضل  الجماهير،  مخاطبة 
اآلن  وأصبح  الفصحى،  العربية  باللغة 
محور المعترك السياسى فى تونس بال 

منازع."
فى  أصبح  الذى  التونسى  فالرئيس 
ليلة وضحاها "سببا فى خروج أعداد 
إلى الشوارع بقراره  كبيرة من أنصاره 
عزل الحكومة وتجميد عمل البرلمان، 
ــى خــطــوة وصــفــهــا خــصــومــه بأنها  ف

انقالب".
انتخابه  مــن  تقريبا  عامين  فبعد 
عن  أســـفـــرت  منفصلة  ــات  ــخــاب ــت وان
قام  نفسه بشدة،  برلمان منقسم على 
)سعيد( بتهميش رئيس الوزراء ورئيس 
البرلمان، فى خطوة اعتبرها منتقدوه 

استئثارا بالسلطة دون سند دستورى.
فى  سنوات  مــدار  على  الفشل  ومــع 
إنتاج ثمار الديمقراطية الموعودة منذ 
الرئيس  أصبح  الياسمين  ــورة  ث قيام 
التونسى قيس سعيد مع خروج عشرات 
اآلالف مــن الــنــاس إلــى الــشــوارع فى 
المدن الكبرى احتفاال بقراراته كالملك 

المتوج على عرش قرطاج.
"ساحة  سعيد  قيس  دخــل   

تونس  فى  السياسى  العمل 
فى  نسبيا  جــديــد  كــوجــه 
نفسه  ــّدم  "ق فقد   "2019
ــى حـــمـــلـــة الـــدعـــايـــة  ــ فـ

ــرجــل  ــة ك ــيـ ــابـ ــخـ ــتـ االنـ
إلصــالح  يسعى  عـــادى 
نــظــام فــاســد، وخــاض 
أن  دون  االنــتــخــابــات 

ــواال، بــفــريــق  ــ ـــ يــنــفــق أم
المستشارين  مــن  مــحــدود 
على  وحصل  والمتطوعين، 

وإسالميين  يــســاريــيــن  دعـــم 
وكذلك الشباب، على حد 

ســواء وقــدم نفسه 
بــاعــتــبــاره 

نموذجا للنزاهة الشخصية.
انتخابه  "عقب  التونسى  فالرئيس 
الذى  بالدستور  مكبل  أنــه  لفترة  بــدا 
سوى  مباشرة  سلطة  للرئيس  يتيح  ال 
الخارجية،  الشئون  وفى  الجيش  على 
يد  فى  اليومية  اإلدارة  تظل  حين  فى 
ولم  البرلمان  أمــام  مسئولة  حكومة 
دستور  وضــع  فى  رغبته  سعيد  يخف 

جديد يضع الرئيس فى الصدارة."
ما  ســرعــان  الرئاسة  توليه  وعقب 
"رئيسىين  مــع  سعيد  قيس  اختلف 
عملية  ــالل  خــ ــن  مـ ظـــهـــرا  ــوزراء  ــ ــل ــ ل
الــتــحــالــفــات الــمــعــقــدة، هــمــا إلــيــاس 

الفخفاخ وهشام المشيشى".
أما أكبر صراع خاضه قيس سعيد، 
فقد كان "مع حزب النهضة اإلسالمى 
تونس  إلى  عاد  الذى  الغنوشى  بقيادة 

فى 2011."
عـــالوة عــلــى ذلـــك، اشــتــبــك سعيد 
المشيشى  "مـــع  األخـــيـــر  الـــعـــام  فـــى 
بسبب  الغنوشى،  بدعم  يحظى  الــذى 
على  والسيطرة  الــوزاريــة  التعديالت 
قوات األمن، مما عّقد الجهود الرامية 
ومعالجة  كوفيد-19  لجائحة  للتصدى 

أزمة مالية تلوح فى األفق."
انفجرت  التى  الغضب  موجة  ومــع 
أخيرا مع ارتفاع اإلصابات بكوفيد-19 
ومحاولة فاشلة إلنشاء مراكز لتطعيم 
"إلعـــالن  سعيد  دفــعــت  الــمــواطــنــيــن، 
مكافحة  جــهــود  سيتولى  الجيش  أن 
ــى تــحــرك اعــتــبــره  الــجــائــحــة، ف
معارضوه أحدث خطوة فى 
السلطة  على  صــراعــه 
ــة"، ما  ــومـ ــكـ ــحـ مـــع الـ
"إلعالن  الطريق  مهد 
قــراراتــه األخــيــرة فى 
احتجاجات  أعقاب 
ــهــدفــت حــزب  اســت
اإلخــوانــى  النهضة 
بمختلف  المدن  فى 

أنحاء البالد".

وعلى   

سيناريو الدم
قيس سعيد.. إخوان تونس يلجأون للذئاب الرمادية لالنتقام من الرئيس

من اجلامعة إلى كرسى احلكم

ثورة يوليو التونسية

أحمد الجدى

منى عبد الغنى 
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تطيــــــــــــــــــح بالغنوشى وجماعة اإلخوان اإلرهابية

واالجتماعى  السياسى  التردى  حالة  من  للبالد  إنقاًذا 
خالل  تونس  إليه  وصلت  الذى  والصحى  واالقتصادى 
واحتجاجات  لمظاهرات  قاد  والذى  الماضية  األشهر 
األداء  على  احتجاًجا  التونسية  المناطق  كافة  عمت 
الغنوشى  راشد  وزعيمهم  اإلخوان  ومؤامرات  الحكومى 
القرارات  جاءت  البرلمان،  ورئيس  النهضة  حركة  رئيس 

الحاسمة للرئيس التونسى قيس سعيد بتجميد سلطات 
البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإعفاء رئيس الوزراء 

هشام المشيشى من منصبه.
وأعلن سعيد أنه سيتولى رئاسة النيابة العمومية حتى 
البالد،  حق  فى  ترتكب  التى  الجرائم  ملفات  تتحرك 

وتولى السلطة التنفيذية بالبالد.

راشد  التونسى  البرلمان  رئيس  اتهم  جهته  من 
الغنوشى الرئيس قيس سعيد "باالنقالب على الثورة 
لعمل  تجميد  مــن  أعلنه  بعدما  وذلــك  والــدســتــور" 

البرلمان وإقالة الحكومة.
تعقيبه  فى  "النهضة"  حزب  زعيم  الغنوشى  وقال 
ما  المؤسسات  نعتبر  "نحن  الرئيس:  قــرارات  على 
التونسى  والشعب  النهضة  وأنــصــار  قائمة  زالـــت 

سيدافعون عن الثورة".
كما توعد اإلخوان الشعب التونسى وشن القيادى 
الغنوشى  راشــد  صهر  عبدالسالم،  رفيق  اإلخوانى 
زعيم حركة النهصة، هجوًما على الرئيس التونسى 
قيس سعيد قائال: "الواضح أن قيس سعيد يريد بث 

الفوضى والفتنة، ولن يصل إلى تحقيق مبتغاه."
قيس  "تنسيقيات  أســمــاه  مــا  عبدالسالم  واتــهــم 
الحرق  عمليات  إنه  قال  ما  خلف  بالوقوف  سعيد" 
قائال  النهضة،  مقرات  لها  تعرضت  التى  والتخريب 

إنها "توجه من غرفة مظلمة فى قرطاج إلى جانب 
بعض البلطجية من المرتزقة".

قرارات دستورية 
جاء  وداعميهم  اإلرهابية  اإلخــوان  مزاعم  وإزاء 
االستثنائية  القرارات  بأن  التونسية  الرئاسة  إعالن 
رئيسى  مــن  كــل  اســتــشــارة  بعد  تمت  سعيد  لقيس 
الحكومة والبرلمان وعماًل بالفصل 80 من الدستور.

فصله  فى   2014 لسنة  التونسى  الدستور  وينص 
خطر  حالة  فى  الجمهورية  "لرئيس  انــه  على   :80
داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البالد أو استقاللها، 
الدولة، أن يتخذ  العادى لدواليب  السير  يتعّذر معه 
التدابير التى تحتمها تلك الحالة االستثنائية، وذلك 
نواب  مجلس  ورئيس  الحكومة  رئيس  استشارة  بعد 
وُيعِلُن  الدستورية،  المحكمة  رئيس  وإعــالم  الشعب 

عن التدابير فى بيان إلى الشعب".

عودة  تأمين  إلى  التدابير  هذه  تهدف  أن  ويجب 
اآلجــال،  أقــرب  فى  الدولة  لدواليب  العادى  السير 
دائم  انعقاد  حالة  فى  الشعب  نواب  مجلس  وُيعتبر 
طيلة هذه الفترة. وفى هذه الحالة ال يجوز لرئيس 
يجوز  ال  كما  الشعب  نــواب  مجلس  حّل  الجمهورية 

تقديم الئحة لوم ضد الحكومة.
وبعد ُمضى ثالثين يوما على سريان هذه التدابير، 
وفى كل وقت بعد ذلك، ُيعَهد إلى المحكمة الدستورية 
بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثالثين من 
من  االستثنائية  الحالة  استمرار  فى  البُتّ  أعضائه 
أجل  فى  عالنية  بقرارها  المحكمة  وتصرح  عدمه، 
أقصاه خمسة عشر يوما.وُينهى العمل بتلك التدابير 
فى  بيانا  الجمهورية  رئيس  ويوجه  أسبابها،  بــزوال 

ذلك إلى الشعب".
وقد استند الرئيس قيس سعيد إلى هذا الفصل 
وإعفاء  نوابه  عن  الحصانة  ورفع  البرلمان  لتجميد 

كما  مهامه،  من  المشيشى  هشام  الحكومة  رئيس 
حكومة  تعيين  حين  إلــى  التنفيذية  السلطة  تــرأس 

جديدة.
إلى أين؟

اختراق  إحــداث  أهمية  سياسيون  محللون  ويــرى 
ــزالق إلـــى االنــفــالت  ــ ــى تــونــس قــبــل االنـ ــة ف ــأزم ل
والفوضى التامة التى لن يكون بمقدور أى من ساسة 

تونس السيطرة عليها خالل الفترة المقبلة .
أنقذ  سعيد  الرئيس  أن  بيه  ألفة  التونسية  وترى 
االلتفاف  وبــات  الخونة  اإلخـــوان  براثن  من  البالد 
حول الرئيس والجيش ضرورة لتحرير البالد من شر 

اإلخوان وأعوانهم فى الداخل والخارج .

واجهت تونس أكبر أزمة لها منذ تذوقها الديمقراطية 
سعيد  قيس  الرئيس  أطــاح  أن  بعد  سنوات  عشر  قبل 
بالحكومة وجمد أنشطة البرلمان، بعد أزمات وخالفات 
دامت أشهًرا، وبين برلمان منقسم على نفسه فى وقت 
بسبب  تفاقمت  اقتصادية  أزمــة  فى  تونس  فيه  انزلقت 
جائحة كوفيد-19، حسبما وصف تقرير لوكالة رويترز. 

وتشكل تلك الخطوة أكبر تحدٍّ حتى اآلن لتونس بعد 
ثورة 2011 التى أطلقت شرارة "الربيع العربى" وأطاحت 
بالحكم المطلق لصالح الحكم الديمقراطى لكنها فشلت 

فى تحقيق الحكم السليم أو الرخاء االقتصادى. 
بوست،  واشنطن  صحيفة  وصفت  أخــرى،  ناحية  من 
اإلجراءات التى أعلنها الرئيس سعيد بأنها تشكّل اختبارًا 
أزمة  وتصّعد  تونس  فى  الناشئة  للديمقراطية  صعًبا 

سياسية تتفاقم منذ شهور.
أستاذ  جــريــوال  شـــاران  عــن  بوست  واشنطن  ونقلت 
التحول الديمقراطى والدين والعالقات المدنية العسكرية 
التطورات  وْصفه  ومارى،  وليام  بكلية  العربى  العالم  فى 
فى تونس بأنها "ربما تكون أخطر أزمة منذ احتجاجات 
صيف 2013"، التى كادت وقتها تقلب الديمقراطية فى 

تونس.
الصحف  اهــتــمــامــات  تــونــس  فــى  المشهد  وتــصــدر 
التاريخية  االستثنائية  القرارات  عقب  وذلــك  العالمية، 

التى أصدرها الرئيس التونسى. 
الرئيس سعيد قرر  حيث علقت صحيفة البريس، أن 
الحكومة  رئاسة  وتوليه  البرلمانيين  عن  الحصانة  رفع 
من   80 البند  بموجب  جــديــد،  وزراء  رئيس  بمساعدة 
الدستور التونسى، وأشارت إلى تحذيرات الرئيس سعيد 
من انزالق البالد إلى العنف وقال: إن من يعدون أنفسهم 
والنهب،  للحرق  األحــيــاء  بعض  فــى  ــوال  األمـ ويــوزعــون 

فالقانون فوق الجميع وسيطبق عليهم.
إلى  التونسى  ويبدو  موقع  أشــار  أخــرى،  ناحية  من 
خروج مواطنين من كل األعمار إلى الشوارع ليلة البارحة 
الليلى  التجول  حظر  رغم  الرئيس  بقرارات  لالحتفال 
المميزة  الليلة  هذه  أن  وأضــاف  تونس،  فى  المفروض 
بعض  وانتقدها  البعض  بها  رحــب  احتفاالات  شهدت 

المشككين.
وتساءل الموقع اإلخبارى: ماذا سيغير إعالن الغنوشى 
سعيد  قيس  قــرارات  ستحترم  وهــل  اليوم؟  من  ابــتــداءا 

وتطبق بدقة؟
األزمــة  إن  الفرنسية  "لوموند"  صحيفة  قالت  فيما 
"كــوفــيــد-19"  وطـــأة  تحت  تــأتــى  تــونــس  فــى  السياسية 

والصعوبات االقتصادية بلغت اآلن منعطفا جديدا، بعد 
قرارات الرئيس قيس سعيد األحد.

وأوضحت الصحيفة، فى تقرير لمراسلتها فى تونس 
ليليا بليز، أن القرارات ترافقت مع نزول آالف التونسيين 

إلى الشوارع على الرغم من حظر التجوال السارى.
الرئيس  سيفرض  هــل  بــالــتــســاؤل:  التقرير  واختتم 
الذى هو قائد القوات المسلحة األحكام العرفية لتنفيذ 
إجراءاته أم سيعتمد على قوات األمن؟ علما بأن الجيش 
فى األيام األولى لثورة 2011 هو الذى كفل أمن البالد فى 
مواجهة المشاكل السياسية التى تواجه وزارة الداخلية، 
معقل شرطة نظام الرئيس التونسى األسبق زين العابدين 

بن على.
األزمـــة  أن  الفرنسية  »لــوفــيــجــارو«  صحيفة  ــرى  وتـ
الصحية التى اقترنت باألزمة السياسية فى تونس دفعت 
بعدد كبير من التونسيين إلى الخروج للشارع والمطالبة 
بتنحى الحكومة وحل البرلمان، فى تصعيد للغضب ضد 
كورونا  لفيروس  سريع  تفش  وسط  الحاكمة  المنظومة 
دفع  ما  وهــو  والسياسى؛  االقتصادى  الوضع  وتــدهــور 
بالرئيس التونسى لتجميد جميع سلطات مجلس النواب 
رئيس  وإعفاء  البرلمان.  أعضاء  كل  الحصانة عن  ورفع 

الوزراء هشام المشيشى من منصبه.
عن  تنقل  أن  على  برس  فرانس  وكالة  حرصت  فيما 
بعلم  وتــلــّوح  كتفيها،  على  ابنتها  تحمل  تونسية،  سيدة 
قيس  الرئيس  اتخذها  التى  بالقرارات  فرحتها  تونس، 
سعيد، وقالت: »إنها قرارات شجاعة، يخرج سعّيد البالد 
ونقلت عن  نحب«..  الذى  الرئيس  هو  هذا  مأزقها.  من 
»لقد  تونس:  بعلم  نفسه  لّف  »فرحات«،  تونسى،  مواطن 
برهن سعّيد أنه رجل دولة حقيقى! لقد أدرك ما يريده 

الشعب: حّل البرلمان وإقالة المشيشى«.
ألمانيا: ما يحدث فى تونس ليس انقالًبا

فيما أفادت شبكة “سكاى نيوز عربية”، اليوم اإلثنين، 
بأن وزارة الخارجية األلمانية اعتبرت أن ما يحدث فى 

تونس ليس انقالبًا.
ونقلت الشبكة عن مسئول بالخارجية األلمانية قوله: 
انقالبا”،  ليست  قيس سعّيد  التونسى  الرئيس  “قرارات 

داعيا إلى ضمان الحفاظ على بنود الدستور وتنفيذها.
خالل  من  المشهد  على  فعلق  الــروســى  الجانب  أمــا 
)الكرملين(  الروسية  الرئاسة  باسم  الصحفى  المتحدث 
تتابع  موسكو  أن  إلــى  أشــار  وبـــدوره  بيسكوف  دميترى 
الواردة من تونس، معربًا عن أمله فى أال يهدد  األخبار 

شىء استقرار وأمن المواطنين فى هذا البلد.

مقتضب،  صحفى  تصريح  فــى  بيسكوف،  وأضـــاف 
االثنين، "بالطبع نتابع األخبار الواردة من تونس، ونعول 
أال يهدد شىء أمن واستقرار المواطنين فى ذلك البلد."

ــى،  ــ فــيــمــا دعـــت الــمــتــحــدثــة بــاســم االتـــحـــاد األوروبـ
ومؤسساته  الدستور  احترام  إلى  تونس  فى  المسئولين 

وسيادة القانون.
قلقها  عن  لها،  بيان  فى  التركية،  الخارجية  وأعربت 
العميق حيال تجميد البرلمان التونسى، وتأمل فى إعادة 
وفق  ممكن  وقــت  بأسرع  الديمقراطية  الشرعية  بناء 

أحكام الدستور التونسى.
وأكد البيان أن "الحفاظ على مكانة تونس االستثنائية 
ومكتسباتها الديمقراطية يشكل أهمية كبيرة بالنسبة لها 

وللمنطقة".
تونس  فــى  سياسية  ــوى  ق أيـــدت  ــرى،  أخـ ناحية  مــن 
القرارات التى اتخذها الرئيس، قيس سعّيد، معتبرة أن 
من شأنها أن تنقذ البالد وترسى دعائم االستقرار فيها.

لم  سعّيد  الرئيس  أن  التونسية  الشعب  حركة  رأت 
يخرج بقراراته عن الدستور، وتصرف وفق ما تمليه عليه 

مسئوليته فى إطار القانون.
الرئيس كانت مدفوعة  واعتبرت فى بيان أن قرارات 
البالد  وأمــن  الوطن  كيان  على  المحافظة  فى  بالرغبة 

واستقاللها وضمان السير العادى لدواليب الدولة.
رئيس  أصــدرهــا  التى  للقرارات  "مساندتها  وأكــدت 
الجمهورية وتعتبرها طريًقا لتصحيح مسار الثورة الذى 
النهضة  لها وعلى رأسها حركة  المضادة  القوى  انتهكته 

والمنظومة الحاكمة برمتها".
كل  مساندته  تونس  أجــل  من  التحالف  حــزب  وأعلن 
القرارات واإلجراءات التى أعلن عنها سعّيد، بما فى ذلك 
إقالة حكومة هشام المشيشى وتجميد أعمال البرلمان.

وقال الحزب فى بيان إنه بهيئته السياسية ومنتسبيه 
يعلن مساندته لكل القرارات واإلجراءات التى أعلن عنها 
رئيس الجمهورية وعن ثقتنا المطلقة فى قواتنا العسكرية 
ومؤسسات  أجهزة  وكل  التونسية  اإلدارة  وفى  واألمنية 
واستقرار  السلم االجتماعى  بما يحقق  لتنفيذها  الدولة 

البالد. 
الرئيس  قــرارات  تصف  التى  التصريحات  أن  واعتبر 
األكــاذيــب  مــن  عــبــارة عــن جملة  بـــ"االنــقــالب"  التونسى 

واإلشاعات وتشويه للحقائق.

الغنوشى  الناس" فكما فعل  "األيام دول بين 
بالقيادية  التونسى،  البرلمان  يترأس  الذى كان 
التونسية النائبة المناضلة عبير موسى رئيسة 
الحزب الدستورى الحر عضو النواب التونسى، 
من إهانات واشتباكات جعلتها تلجأ لالعتصام 
بالبرلمان  اإلرهــابــيــيــن  اإلخـــوان  وضــد  ضــده 
وجرها  تونس  لتدمير  مخططاتهم  من  محذرة 
للفوضى.. ها هو الغنوشى زعيم حركة النهضة 
البرلمان  أمـــام  مــوســى  عبير  مــكــان  يجلس 
معتصًما ومحتًجا على قرارات الرئاسة وليجد 
من الشعب أضعاف ما كان يدبره لعبير موسى 
من مكائد وتعنيف جعل من البرلمان التونسى 
ساحة لمعارك دموية وصراعات ال نهاية لها. 

االعتصام  البرلمان  رئيس  الغنوشى  وأعلن 
النواب  مجلس  مقر  أمــام 
ــس  ــي ــرئ عـــقـــب إعــــــالن ال
عمل  تجميد  سعيد  قيس 
الحصانة  ورفــع  البرلمان 
الحكومة  رئــيــس  ــاء  ــف وإع
ــشــى مــن  ــمــشــي هـــشـــام ال
ــا أنـــصـــاره  ــ مـــهـــامـــه، ودعـ
دفاًعا  الشارع  إلى  للنزول 

عن منصبه.
وقد قام األمن التونسى 
أعقاب  فى  الغنوشى  بمنع 
قرارات الرئيس من دخول 
البرلمان كما كان الغنوشى 
المدنى  التيار  يمنع أنصار 
االقتراب  من  السابق  فى 
فيما  السيادى  المقر  من 
ــى داخــــل  ــوشـ ــنـ ــغـ ظــــل الـ
بمعية  المقر  أمام  سيارته 
نور  اإلخوانيين  القياديين 

الدين البحيرى والصحبى عتيق.
حضورا  التونسى  البرلمان  ساحة  وشهدت 
كــبــيــرا ألنــصــار الــرئــيــس قــيــس سعيد الــذيــن 
بالقرارات األخيرة وسط  يواصلون احتفاالتهم 
التونسى  والجيش  األمن  لقوات  مكثف  حضور 

رافعين شعارات "ارحل" فى وجه الغنوشى.
من  بالحجارة  رشًقا  البرلمان  مركز  وشهد 
لنداء  استجابوا  الذين  الغنوشى  أنصار  قبل 
ومحاولة  األمــن  لقوات  تدخل  وســط  زعيمهم 

لفض االشتباكات .
ــن بــيــن أنــصــار سعيد  ــوات األمـ وفــصــلــت قـ

والغنوشى بحاجز أمنى لتفادى أى مواجهات.
القائمة السوداء

الغنوشى  تــرؤس  منذ  انــه  الــى  يشار 
التونسى عام 2019، تصدر  البرلمان 
السياسيين  أســــوأ  قــائــمــة  اســمــه 
ثقة،  األدنـــى  والشخصية  بتونس، 
الشعبى  الــغــضــب  مــا عــكــس  وهـــو 
تــجــاهــه، وســخــطــه مــن نــشــاطــات 
على  تآمرت  التى  اإلخــوان  جماعة 
بها ضررا سياسيا  وألحقت  البالد 

واقتصاديا فادحا وكانت نشاطاته 
مثار  وأمـــوالـــه  المشبوهة 

ــى  ــتـ ــدل كـــبـــيـــر والـ ــ ــ ج
اســـتـــخـــدمـــهـــا فــى 
الشباب  استقطاب 
ــم فى  ــه والــــــزج ب
الجماعة  أنشطة 

المشبوهة الممولة من الخارج خاصة من تركيا 
وقطر .

من هو الغنوشى؟
ولد راشد الغنوشى فى الـ22 من يونيو عام 
شرقى  قابس  بوالية  الحامة  قرية  فى   ،1941

تونس.
منه  والجامعى  األساسى  فتلقى  تعليمه  أما 
فى تونس، وحصل على شهادة فى أصول الدين 

بجامعة الزيتونة.
فى بداية حياته عمل معلًما فى قصر قفصة 
لدراسة  اتجه  التالية  السنة  وفى   ،1963 عام 

الزراعة فى جامعة القاهرة بمصر.
السياسى  الــظــرف  وقــف  مــا  ســرعــان  لكن 
أمام مشواره األكاديمى فى مصر حين تصاعد 
التوتر بين النظام الناصرى 
الحبيب  التونسى  والرئيس 
القاهرة  وغـــادر  بورقيبة، 
التى  دمشق  إلــى  متوجًها 
قبل  الفلسفة  فيها  درس 
فــرنــســا  ــى  ــ إل ــســافــر  ي أن 
ويــســتــكــمــل   1968 ــام  ــ عـ
جامعة  فى  العليا  دراسته 

السوربون.
الستينيات  أواخــر  وفــى 
عاد إلى تونس وانضم إلى 
التى  اإلسالمية  الجماعة 
"حــركــة  إلـــى  اســمــهــا  تغير 
ــاه اإلســـالمـــى" فى  ــجـ االتـ
الماضى،  القرن  ثمانينيات 
ــة  "حــرك تــصــبــح  أن  ــل  ــب ق

النهضة" عام 1989.
بورقيبة،  حكم  وخـــالل 
مرتين،  الــغــنــوشــى  حــوكــم 
بتهمة   1981 عــام  عاما،   11 بالسجن  ــى  األول
ثالث  قضى  لكنه  إرهابية"،  بأعمال  "الــتــورط 

سنوات وخرج بعفو رئاسى فى 1984.
سنوات، حيث  ثالث  بعد  فكانت  الثانية  أما 
بورقيبة  وطلب  المؤبد،  بالسجن  عليه  ُحكم 

حينها تغليظ العقوبة إلى اإلعدام.
إلى  على  بن  العابدين  زيــن  وصــول  أن  غير 
حكم  تنفيذ  دون  حـــال   ،1987 عـــام  الــحــكــم 
سراح  بإطالق  الراحل  الرئيس  وأمر  اإلعــدام، 
فى  االندماج  الغنوشى  حاول  بعدها  الغنوشى. 
أوضــاع  تقنين  طلبه  عبر  السياسى  المشهد 
على  بن  من  بالرفض  قوبل  ما  وهــو  النهضة، 
أعضاء  أى من  ترشح  أيًضا  يقبل  لم  الذى 

حركته فى االنتخابات.
ودفع التضييق زعيم النهضة إلى 
1989ثم  أبريل  فى  تونس  مغادرة 
عاد إليها عام 2011 ليبدأ فصل 

المؤامرة على البالد.
وقــــــد واجــــــــه الـــغـــنـــوشـــى 
أكثر  فى  البرلمانية  المساءلة 
المشبوهة  لنشاطاته  مرة  من 
بــه من  أودى  ــذى  الـ ــســاده  وف
الشارع  الــى  البرلمان  قبة 
المشهد  من  ليخرج 
ــى  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ

ملفوًظا.

صحف العالم: تونس تنتفض ضد اإلخوان الغنوشى »ذليًل« أمام البرملان 
التونسى بعد سقوطه إلى الهاوية!

القدر يثأر لعبير موسى

هالة شيحة
Hal a4shiha@yahoo.com

أحمد ياسر
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على  للحفاظ  انــه  مينا  منى  أكــدت  بداية 
انه مصدر  الطبية حيث  المهن  اتحاد  موارد 
المعاشات واالعانات ألعضاء النقابات األربع 
يجب الوقوف لمنع التربح من العمل النقابى 
ألن التربح ينسف معنى العمل النقابى تماما 
مشيرة الى انها تقدمت منذ أسبوع مع بعض 
الزمالء من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة 
حسين  لدكتور  التالية  بالمقترحات  األطباء 

خيرى رئيس اتحاد المهن الطبية.
وأضافت: المقترحات تضمنت فيما يخص 
االكتفاء  االتحاد  فيها  يساهم  التى  الشركات 
بعضو واحد فقط من أعضاء مجلس االتحاد 
كممثل لالتحاد ومراقب على أعمال الشركة 
الممثلين  األعضاء  باقى  اختيار  يتم  أن  على 
كل  عمل  بمجال  متخصصين  مــن  لالتحاد 
شركة من غير أعضاء النقابات األربع العامة 
أو الفرعية وعلى أال يتم الجمع بين عضوية 
رئيس  ووظــيــفــة  الــنــقــابــات  مجالس  مــن  أى 
مجلس إدارة أو عضو منتدب منعا لتضارب 
االتحاد  ورقابة  الشركة  إدارة  بين  المصالح 

على إدارة الشركة.
وتابعت: يتم توجيه كافة األموال التى تؤول 
بالشركات  لالتحاد  الممثلين  األعضاء  إلى 
بــشــكــل مــبــاشــر أو غــيــر مــبــاشــر لــصــنــدوق 

اإلعانات والمعاشات باالتحاد.
ما  أو  القانونية  ببدالته  العضو  ويكتفى 
يصرف له نظير نفقات فعلية دفعها مع إقرار 
حد أقصى للبدالت وما زاد عنه يتم توريده 
لصندوق المعاشات واإلعانات حيث إن بدالت 
جدا  تضخمت  للشركات  واالنتقال  الحضور 
وأصبحت تصل لعدة آالف للجلسة الواحدة.

تخص  اخــرى  مطالب  توجد  وأوضــحــت: 

منع العشوائية والتضخم الرهيب فى مرتبات 
بعض موظفى االتحاد متمنية ان يكون هناك 
موقف حاسم من رئيس االتحاد ومن مجلس 
فيه  لما  الطلبات  هذه  إلجابة  االتحاد  إدارة 

خير أعضاء النقابات األربع.
النقابى  العمل  كارثة فتح  ان  الى  وأشارت 
تؤدى  انها  فى  فقط  ليست  التربح  ألبــواب 
مال  أو حتى ماليين من  آالف  لخسارة عدة 

المعاشات واالعانات ولكن الكارثة فى تحول 
بنقابة  وصــلــت  لــصــراعــات  النقابى  العمل 

شقيقة لحد الحراسة .
من  للتربح  الباب  تفتحوا  ال  رجاء  وقالت: 
من  التربح  خطورة  إن  حيث  النقابى  العمل 
نقابة  انتخابات  ستحول  أنها  النقابى  العمل 
االطباء لصراع على الدخول لمغارة على بابا 
حولنا  نراها  كثيرة  انتخابات  مثل  وستتحول 

لصراع 
ــح  مــصــال

ــؤدى  خـــاصـــة يـ
بالضرورة لترك مصالح األطباء جانبا.

وأضافت: ننتظر استمرار الموقف الناصع 
لفتح  التام  للرفض  األطباء  لنقابة  والواضح 
باب التربح ورفض تعيين أعضاء النقابة فى 
أو  االتحاد  بشركات  بأجر  تنفيذية  مناصب 
تقاضى نصيب من أرباح الشركات تحت أى 
مسمى حتى ال يتحول العمل النقابى لمغارة 

على بابا. 
يتفق معها بالرأى ايهاب الطاهر مؤكدا ان 
الحفاظ على أموال األطباء التى يصرف منها 
مشيرا  األهمية  غاية  فى  شــىء  المعاشات 
تفتح  البالية  القوانين  انه لألسف بعض  الى 
ولكننا  أحيانا  تقننه  بل  التربح  لهذا  الباب 
نرى أن هذا األمر خطير جدا فهو قد يؤدى 
على  صراعات  لمنابر  النقابات  تتحول  ألن 

المصالح الشخصية.
بالطبع سيؤثر سلبا على مصالح  أنه  كما 
النقابات  أصحاب هذه األموال وهم أعضاء 

ومنهم عموم األطباء.
وأوضح: إذا فتحنا الباب للتربح فسيكون 
هناك تعارض واضح بين مصلحة العضو 
المنتخب وبين مصلحة الناخبين وهم 
يتحول  ــوال وحــتــى ال  ــ األم أصــحــاب 
من  للتربح  لــبــاب  النقابى  العمل 
التحاد  التابعة  الشركات  عضوية 
باب خطير يمكنه  الطبية فهو  المهن 
نسف العمل النقابى بأكمله ويحول 
النقابية لنفس صورة  االنتخابات 
نعرفها  كثيرة  اخــرى  انتخابات 
ــداف  ــ ــلـــب أهـ ــاألغـ يــحــكــمــهــا بـ
بعيدة  كثيرة  مصالح  وصراعات 

عن مصالح الناخبين الحقيقية.
انه منذ حوالى ثمانى  الى  ونوه 
نقابة  مــجــلــس  وأعـــضـــاء  ســنــوات 
المهن  نقابات  باتحاد  الممثلون  األطباء 
الطبية نقيب او أمين عام او أمين صندوق 
ومعهم بعض أعضاء من نقابات شقيقة كانوا 
محاوالت  لبعض  دائــمــا  بالمرصاد  يقفون 
التربح من اتحاد نقابات المهن الطبية مبينا 
ان مجلس االتحاد مشكل من نقابات األطباء 
او  نقيب  والصيادلة  والبيطريين  واألســنــان 
أمين عام او أمين صندوق هو الذى يصرف 
يدير  الذى  وهو  واإلعانات  النقابى  المعاش 
على  الحفاظ  فإن  وبالتالى  العالج  مشروع 

أمواله أمانة فى أعناقنا جميعا.
ولفت الى انه فى الفترة األخيرة قد حدث 
تــهــاون فــى هــذا األمـــر مما يـــؤدى لحصول 
البعض على مناصب معينة ببعض الشركات 
المناصب  وهــذه  االتــحــاد  بها  يساهم  التى 
مقابل أجر مالى كبير قد يكون البعض وافق 
على ذلك بحسن نية ولكن هذا األمر خطير 
فكيف  المصالح،  لتعارض  يــؤدى  ألنــه  جــدا 
تراقب على شركة وأنت تتربح منها كما يهدد 
بنسف قاعدة نقابية هامة وهى عدم التربح 
ألن  باإلضافة  التطوعى  النقابى  العمل  من 
يؤثر سلبا  قد  ذلك  للتكالب على  الباب  فتح 

على صندوق معاشات األعضاء مستقبال.
أعضاء  الــزمــالء  أرجــو من جميع  وتــابــع: 
أى  عن  بأنفسهم  يربأوا  أن  االتحاد  مجلس 
شبهات حتى وإن كانت القوانين ال تمنع ذلك 
الباب ألى شبهات  تفتحوا  ال  بشكل صريح. 
تؤثر  وقد  النبيلة  النقابية  باألعراف  تتعلق 

على طهارة السمعة التى ال تقدر بمال.

السوق السوداء تأكل األخضر واليابس.. والفالح 
منى مينا: ال يجوز التشهير باألطباء.. وقانون 

وقع فريسة بني االحتاد التعاونى وشركات األسمدة 
املسئولية الطبية حبيس األدراج منذ 4 أعوام 
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مرفت قدرى

من املسئول عن أزمة نقص 
األسمدة وارتفاع أسعارها؟

حملة شرسة ضد األطباء بعد كشف 
األسرار الطبية لياسمني عبدالعزيز

املزارعون يتساءلون:

الفالحون  يعيشها  والغليان  الغضب  من  حالة 
المحافظات بسبب نقص األسمدة،  فى مختلف 
األمر الذى أدى الى إطالق العديد من االستغاثات 
وجميع  الزراعة  وزير  القصير  للسيد  والنداءت 
االسمدة  نقص  الى  مشيرين  المنوطة،  الجهات 
توزيع  فى  الجمعيات  موظفى  وتعنت  الزراعية 
والتضييع  التوزيع  فى  العدالة  وعــدم  االسمدة 
حقوق  ضياع  فى  يتسبب  مما  للوقت  الممنهج 
منذ  الزراعية  اإلدارة  فى  الرابطين  الفالحين 
الــفــجــر حــتــى نــهــايــة وقـــت الــعــمــل ولـــم يتمكن 
مطالبين  مستحقاتَهم  صــرف  مــن  الــفــالحــون 
التوزيع  بتنظيم عملية  بتكليف أحد رجال األمن 

المعارف  على  والــقــضــاء  عليها  ــراف  واإلشــ
كل  يأخذ  لكى  والمحسوبية  والواسطة 

ذى حق حقه.
الهبيل  أحمد  حسن  قــال  بداية 
الصف  قــرى  ان  المزارعين  أحــد 
ــاد فــى  ــ ــ ــقـــص ح ــى مــــن نـ ــانـ ــعـ تـ
على  ويحكم  الزراعية  األســمــدة 
الجمعية  قبل  من  باإلعدام  الزرع 

المركزية وشركات االسمدة مشيرا 
الــعــار ان يحدث ذلك  أنــه مــن  إلــى 

عبد  الرئيس  البلد  هــذا  رأس  وعلى 
ازمة االسمدة  أن  السيسى. وأضاف  الفتاح 

األسمدة  شركات  مع  الحكومة  تضامن  نتيجة 
سماد  أبخرة  يشم  أن  الفالح  ويكفى  للتصدير 
هلكت  الزراعات  طاحنة  االسمدة  أزمة  حلوان. 
والمواطن  األسمدة  أسعار  لزيادة  فاعل  وبفعل 

الغلبان يقع بين المطرقة والسندان.
وأشار الى ان الفالحين يعانون ما بين محتكر 
لمتوسطى  االجتماعى  البعد  تراعى  ال  وحكومة 
الدخل او معدومى الدخل ووزارة الزراعة أغلقت 
ويخرجون  السماد  على  والمفتاح  بالضبة  الباب 
فى  المحسوبية  مضيفا:  األسعار  بزيادة  علينا 
الى  توزيع السماد وارتفاع سعر شيكارة السماد 
٣٥٠ جنيها ويقوم المسئولون بتوزيعه وبالمجاملة 
فالفالح  الضعف  من  الكثر  السعر  يزيد  وحين 
االداريــة  الرقابة  فاين  االنتاج  ويقل  فريسة  يقع 
الى  ذلــك  يصل  أن  يجب  المسئولة؟  والجهات 

السيد الرئيس.

ووصف زيادة اسعار شكاير السماد بالمصيبة 
حيث ذكر ان الشيكارة توصل من ٣٥٠ الى ٣7٠ 
 ٤٦.٥ مــن  الــيــوريــا  كيس  أن  عــن  فضال  جنيها 
على  الرقابة  أين  علًنا..  جنيه  بـ٤٠٠  يباع  جنيه 

الجمعيات الزراعية؟
مـــن جــانــبــه قـــال مــحــمــد بـــرغـــش، نقيب 
اآلزوتية  األسمدة  نقص  السابق:  الفالحين 
منها  يعانى  التى  المرة  الشكاوى  من  شكوى 
المسئول عنها فى  الفالحون متسائال: من 
الدولة المصرية هل رئيس الوزراء أم وزير 
الزراعة أم رئيس قطاع الخدمات بوزارة 
بمجلسى  ــزراعــة  ال لجنتا  أم  ــزراعــة  ال
الشيوخ ومجلس النواب أم رئيس 
الزراعى  التعاونى  االتحاد 
ورؤســــــــاء الــجــمــعــيــات 

العامة والمركزية؟!
ــن هو  ــاف مـ ــ وأضــ

األزمــة  لتلك  الصانع 
يصرخ  الـــذى  الــمــســتــمــرة 

حل  دون  ــفــالحــون  ال مــنــهــا 
ــا إلـــى أن  ــهــا؟ الفــت جــــذرى ل
ــدة الـــزراعـــيـــة  ــ ــم ــقــص االســ ن
ومعاناة الفالحين مسئولية رئيس 
الوزراء األولى حيث إنه المسئول عن 
الحل مشيرا الى انه منذ عام 2٠٠٥ ال يوجد 
دليل  لديه  ومن  بالفالحين  اهتم  زراعــة  وزير 
والدليل  به  فليأت  بالفالحين  االهتمام  على 
هذا  مــن  للفالحين  السماع  عــدم  ذلــك  على 
التاريخ الى الوقت الراهن. من جهته أكد أحمد 
عن  الشيوخ  الكريم عضو مجلس  عبد  فوزى 
محافظة سوهاج انه تم مقابلة وزير الزراعة 
السيد القصير لمناقشة أزمة نقص األسمدة 
عام  بشكل  سوهاج  محافظة  فى  والكيماوى 
الوضع  نقل  وتم  بشكل خاص  البلينا  ومركز 
كامال وحجم المعاناة التى يعانيها المزارعون 
بضرورة  طالب  انه  الى  مشيرا  والفالحون 
وعده  كما  ممكن  وقــت  بأسرع  ــة  االزم حل 
وزير الزراعة بحل المشكلة فى اسرع وقت 
قائال: "مستمرون فى المطالبة حتى تنتهى 

األزمة".

التقارير  األطــبــاء  مــن  عــدد  استنكر   
األزمة  حول  تداولها  يتم  التى  اإلعالمية 
ياسمين  الفنانة  بها  تمر  التى  الصحية 
عبد العزيز والتى تم تناولها والحديث عن 
جراحية،  عملية  إجــراء  أثناء  طبى  خطأ 
حملة  تبدأ  أن  يصح  ال  انه  الى  مشيرين 
والتشهير  الطبية  األخــطــاء  عــن  واســعــة 
ان  العكس مؤكدين  يثبت  أن  إلى  باألطباء 
بعد  حدوثها  يمكن  الطبية  المضاعفات 
يالم  وال  مختلفة  بنسب  الجراحى  التدخل 
األطباء على تلك المضاعفات مادام تم اتباع 

القواعد الطبية فى التشخيص والعالج.
وبدأت أزمة ياسمين عبد العزيز الصحية 
عندما دخلت غرفة العمليات من أجل إزالة 
الليزر،  طريق  عن  المبايض  على  تكيسات 
أحدث  فقد  إعالمية  لتقارير  وفقا  أنــه  إال 
عن  المعدة  فى  ثقبا  لها  المعالج  الطبيب 
طريق الخطأ، األمر الذى جعلها تدخل فى 

غيبوبة بسبب حدوث تسمم فى الدم.
بداية قالت منى مينا، عضو مجلس نقابة 
أن  اعتاد  العظمى  الغالبية  السابق،  األطباء 
يعتبر النتيجة السيئة ألى تدخل طبى خطأ 
أن  إلــى  والتشهير  المهاجمة  يستحق  طبيا 
يثبت العكس وهذا الكالم خطأ علمى فادح، 
تدخل  ألى  السيئة  النتيجة  أن  الــى  مشيرة 
يأتى  ثالثة  احتماالت  لها  جراحى  أو  طبى 
مضاعفة  ولكل  المضاعفات  رأســهــا  على 
طبى  تــدخــل  لكل  معينة  بنسب  احــتــمــاالت 
والمضاعفات لها عالقة بعوامل عدة تخص 
ومكان  والنفسية  الصحية  المريض  حالة 
التدخل  أو  الجراحة  إجـــراء  وإمكانيات 

الطبى.
وأضافت: الخطأ الطبى هو خطأ وقع 
فيه الطبيب سهوا أو عفوا رغم محاولته 
لألسس  تبًعا  الطبية  الخدمة  تقديم 
اإلهمال  عــن  امــا  المعروفة  العلمية 
أو  الطبيب  إهــمــال  نتيجة  الــطــبــى 
للقواعد  تبعا  الجهد  بذل  تجاهله 
التفريق  وطبعا  المعروفة  العلمية 
إلى  يحتاج  الثالثة  الحاالت  بين 
ــوافــر مــعــلــومــات دقــيــقــة وفهم  ت
علمى لنوع التدخل الطبى الذى 
تم واألسس العلمية المفترضة 
ــتــدخــل ولــلــتــاريــخ  ــهــذا ال ل
المرضى لكل مريضة. 

وأوضــحــت: ال يصح 
واسعة  حملة  تــبــدأ  أن 

تدقيق  يتم  أن  قبل  الطبية  األخــطــاء  عــن 
تقدمت  هذا  ولكل  علمى،  بشكل  الموضوع 
نقابة األطباء منذ أكثر من ٤ سنوات بمشروع 
قانون لمجلس النواب حول المسئولية الطبية 
ومن أهم بنود هذا القانون وجود لجنة تقرير 
فيها  يشارك  لجنة  وهى  الطبية  المسئولية 
للقضاء  ممثل  مع  المدنى  للمجتمع  ممثل 
الطب  وممثل  العلمى  الــرأى  ممثل  بجانب 
الشرعى حتى تكون هناك جهة محايدة تمثل 
كل جوانب الموضوع لتبحثه بدقة قبل اطالق 
االحــكــام عــن إهــمــال األطــبــاء أو األخــطــاء 
حالتان  واإلهمال  الخطأ  بأن  علما  الطبية 
معهما  القانونى  والتعامل  تماما  مختلفتان 
مختلف تماما فى أى مكان فى العالم عنده 

أسس علمية لمحاسبة األطباء .
وتابعت: لألسف مازال هذا القانون الذى 
للطبيب  منصفة  علمية  محاسبة  يضمن 
هذا  مــازال  المريض  حقوق  على  وحفاظا 
القانون حبيسا لألدراج ألكثر من ٤ سنوات 
الفرصة  وإتــاحــة  التمهل  بــضــرورة  مطالبة 
للتدقيق العلمى قبل االندفاع لكيل االتهامات 
ــان  أرك ــة قبل بحث  ــ احــكــام اإلدان ــدار  وإصــ
العلمى  بالبحث  االهتمام  يجب  كما  االتهام 
لظاهرة األخطاء الطبية لنساعد على تقليل 
نسب حدوثها فهذا هو التعامل المحترم مع 

ظاهرة مؤسفة موجودة فى كل دول العالم. 
علمى حديث  قانون  بإقرار  مينا  وطالبت 
ننتظر  وأن  اتهام  أى  على  للمحاسبة  ودقيق 

إثبات االتهام قبل تطبيق العقوبة.
عضو  حجازى  ســارة  اتهمت  جانبها  من 
يتناول  بأنه  المصرى  اإلعالم  األطباء  نقابة 
الموضوعات الطبية التى تتعلق بالمضاعفات 
أثناء العالج او الجراحة بطريقة خاطئة ما 
ال  معلومات  وتـــداول  اإلعــالمــى  تهويل  بين 

تلتزم بأى معايير إعالمية باإلضافة إلى أن 
من  شديد  ضيق  فى  يكونون  المريض  اهل 
بمضاعفات  طفلهم  او  لهم  قريب  إصــابــة 

طبية.
او جراحة  أى عالج  أن  الحقيقة  وقالت: 
فى  ومكتوبة  موثقة  مضاعفات  لها  يكون 
الدولية  الطبية  والمراجع  العلمية  األبحاث 
مع  حتى  تحدث  ان  يمكن  مضاعفات  وهى 
أمهر الجراحين واألطباء وال شىء فى ذلك 
وال يالم األطباء على تلك المضاعفات مادام 
التشخيص  فــى  الطبية  القواعد  اتــبــاع  تــم 

والعالج.
مختلف  الــمــوضــوع  مصر  فــى  وتــابــعــت: 
نسجن  أن  أو  بالطبيب  نشهر  أن  مانع  فال 
تلك  حدثت  إذا  الطبيب  نضرب  أو  الطبيب 

المضاعفات الموثقة فى المراجع الطبية.
عثمان  ياسر  قــال  متصل،  صعيد  وعلى 
عضو نقابة األطباء ان المضاعفات الطبية 
بعد  حدوثها  يمكن  التى  المشاكل  كل  هى 
التدخل الجراحى بالنسب المختلفة إلمكانية 
المريض  يقوم  والذى  الوفاة  وحتى  حدوثها 
يتم  وهــذا  حدوثها،  امكانية  على  باإلمضاء 
بصورة روتينية فى كل المراكز الصحية فى 

الواليات المتحدة أو أوروبا. 
أنا شخصيا قمت باإلمضاء على امكانية 
اجــراء طبى بسيط فى  اثناء  الوفاة  حــدوث 
العيادة الخارجية فى احد مستشفيات ميونخ 
اذن كيف يتم تقييم األطباء طالما اى اجراء 

يمكن حدوث مضاعفات معه. 
وأوضح: ما حدث فى حالة الفنانة الشهيره 
ياسمين عبد العزيز طبقا للمعلومات المتاحة 
هو مشكلة حدثت فى مستشفى مؤهل للقيام 
بهذه الجراحات بواسطة طبيب مؤهل للقيام 
مذكورة  مشكلة  وهى  الجراحات  هذه  بمثل 
هذا  بعد  بسيطة  بنسب  للحدوث  كإمكانية 
المباشر  التداخل  وتم  التدخالت  من  النوع 

بعد حدوث المشكلة. 
اذن هو احد المضاعفات الطبية الممكن 
باالمضاء  المريض  يــقــوم  ــذى  والـ حدوثها 
المكانيه حدوثها قبل الجراحة حتى لو كانت 
شخص  لكل  رسالة  موجها  بسيطة  بنسبة 
به  التشهير  ويــتــم  بــاإلهــمــال  األطــبــاء  يتهم 

قائال: "ارحموا األطباء".

أعضاء احتاد املهن الطبية يرفضون
 فتح باب التربح من العمل النقابى

 حذر أعضاء اتحاد المهن الطبية من فتح باب التربح من قبل العمل النقابى من خالل تعيين أعضاء النقابة فى مناصب 
تنفيذية بأجر بشركات االتحاد أو تقاضى نصيب من أرباح الشركات تحت أى مسمى حفاظا على اموال المعاشات 
واإلعانات ألعضاء النقابات االربع خوًفا من أن يتحول األمر لصراعات مصالح خاصة يؤدى بالضرورة لترك مصالح 
األطباء جانبا، مشيرين إلى ان بعض األطباء تقدموا لرئيس اتحاد المهن الطبية الدكتور حسين خيرى بعدم تعيين 
أى من أعضاء مجلس النقابة ألى منصب تنفيذى بالشركات المملوكة التحاد نقابات المهن الطبية مقابل اجر 
متسائلين كيف تراقب على شركة وأنت تتربح منها مما يهدد ويؤثر سلبا على صندوق معاشات األعضاء مستقبال؟! 

القصير

إيهاب الطاهر: التربح يفتح الباب للتكالب ويؤثر سلًبا على صندوق معاشات األعضاء مستقباًل

منى مينا
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على  الفالحين  بين  سادت  الغضب  من  حالة 
ارتفاًعا  إذ شهدت أسعارها  أزمة األسمدة،  خلفية 
بلغ  حيث  الماضية  القليلة  األيام  خالل  ملحوًظا 
وصل  بينما  جنيه   7000 حوالى  اليوريا  طن  سعر 
تلك  وتفاقمت  للطن،  جنيه   6500 إلى  النترات  طن 
المدعمة من  واختفاء األسمدة  األزمة على خلفية نقص 
للضعف  األسعار  فى  الزيادة  لتصل  الزراعية،  الجمعيات 
 3290 حوالى  يبلغ  المدعمة  األسمدة  طن  سعر  بأن  علًما 
النترات. سماد  لطن  و3190  اليوريا  سماد  لطن  جنيها 

أستاذ  مخلوف،  محمود  أرجع  ذلك  على  وتعليًقا 
وراء  السبب  الزراعى،  البحوث  بمعهد  الزراعى  االقتصاد 
ثالثة  لتوقف  الفترة  تلك  خالل  األسمدة  أسعار  زيادة 
منذ  توقف  الذى  الدقهلية  مصنع  منها  اإلنتاج  عن  مصانع 
هناك  أن  بجانب  والمصرية  واإلسكندرية  ونصف،  عام 
مع  عليها  المتفق  الحصص  بتوريد  تلتزم  ال  المصانع  بعض 
بتوجيه  قامت  الشركات  بعض  أن  خاصة  الزراعية  الوزارة 
األوروبية  األسواق  إلى  للتصدير  اإلنتاج  من  كبيرة  كميات 
الراهنة. الفترة  المرتفع خالل  العالمى  السعر  من  لالستفادة 

يدفع  قد  األسمدة  ألسعار  الجنونى  االرتفاع  أن  وأضاف 
الفالحين للعزوف عن الزراعة فضاًل عن أنه ينذز بزيادات قادمة 
نشاطه  يواصل  أن  الفالح  يستطيع  المحاصيل حتى  بأسعار 
الزراعى وتحقيق عائد كاف له، الفًتا إلى أن شركات األسمدة 

تحقق أرباًحا بالماليين وال تحتاج إطالًقا لزيادة األسعار.
ليست جديدة  أزمة األسمدة  أن  إلى  واشار مخلوف 
بل هى أزمة تتكرر سنوًيا ليصبح الفالح هو الضحية 
األول  السبب  هى  األسمدة  وشركات  لها،  الدائمة 
بلغ  حيث  األرباح،  من  المزيد  تحقق  كى  وراءها 
السوق  فى  اليوريا  األسمدة  من  الطن  سعر 
الرغم  على  جنيه،  آالف  سبعة  إلى  السوداء 
من أن األسمدة المدعمة لم تشهد زيادة ولو 
عامين. منذ  ثابت  وسعرها  واحد  بجنيه 
وأضاف أن السبب وراء نقص األسمدة 

الزراعية  بالجمعيات  المدعمة 
الشركات  لتقاعس  يعود 

تسليم  عن  والمصانع 
لوزارة  الحصص 
 ، عة ا ر لز ا

من   %55 المؤسسات  هذه  تسلم  أن  المفترض  من  إنه  حيث 
إنتاجها للوزارة، لتقديمها للفالحين بأسعار مدعمة ولكن هذا 
السوداء  للسوق  لالتجاه  الفالح  دفع  الذى  األمر  يحدث،  ال 
الزراعية. الجمعيات  فى  األسمدة  وتناقص  قلة  لتعويض 

فى حين قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ االقتصاد الزراعى 
الصيفية  األسمدة  نقص  أزمة  إن  الزراعية،  البحوث  بمركز 

الذى  الكابوس  بمثابة  لتصبح  متكررة  أزمة 
يطارد الفالح دون حلول لها، مشيًرا إلى أن القرار 

األراضى  واستصالح  الزراعة  وزير  أصدره  الذى 
لجنة  بتشكيل  الماضى،  يونيو  بنهاية  القصير  السيد 

السيما  األزمة  تلك  من  يحد  قد  األسمدة  ملف  إلدارة 
لبرامج شحن  اليومية  بالمتابعة  تختص  اللجنة  تلك  وأن 

تتولى  التى  الجهات  إلى  تسليمها  من  والتأكد  األسمدة 
بتوريد  األسمدة  مصانع  التزام  من  ا  يومًيّ والتأكد  التوزيع 
كل كميات األسمدة المتفق عليها طبًقا لبرامج الشحن إلى 

الكميات  لتلك  المحافظات  واستالم  المختلفة  المحافظات 
مع  لذلك  المنظمة  للتعليمات  طبقا  األسمدة  وسرعة صرف 
عدم حجز أى أرصدة قد تؤدى إلى حدوث خلل فى السوق.

المدعمة  األسمدة  أزمة  تفاقم  أسباب  أن  كمال  وأضاف 
منتجها  لتصدير  لألسمدة  المنتجة  الشركات  اتجاه  فى  تكمن 
أو طرحه فى السوق الحرة طمًعا فى مزيد من األرباح، األمر 
عمليات  إدارة  فى  الزراعة  وزارة  فشل  ويكشف  يؤكد  الذى 
كامل  استالم  فى  وتراخيها  األمثل  بالشكل  األسمدة  توزيع 
التى  الحصة  وهى  المصنعة  الشركات  من  األسمدة  مقررات 
األمر  هذا  أن  موضًحا  الشركات،  هذه  انتاج  من  بـ%55  تقدر 
أدى الرتفاع جنونى ألسعار األسمدة فى السوق السوداء حيث 
وهو  جنيها   329 إلى  كيلو  الـ50  اليوريا  شيكارة  سعر  يصل 
نفس  تسلم  حيث  الزراعية  الجمعيات  فى  سعرها  ضعف 
الشيكارة بسعر 164.5 جنيه مما يجعل تسميد المحاصيل 

الفالحين. طاقة  فوق  السوداء  السوق  من  باألسمدة 
وأوضح كمال أن مقررات الموسم الصيفى تبلغ 2.2 
الفالحين  بعزوف  ينذر  قد  األمر  وهذا  طن،  مليون 
التحرك  الزراعة  وزارة  على  البد  لهذا  الزراعة؛  عن 
سريعا بإعادة هيكلة منظومة توزيع األسمدة بجانب 

السوق  فى  األسمدة  بيع  على  الرقابة  تشديد 
توريد  على  المصنعة  الشركات  وإجبار  الحرة، 

كامل حصصها للوزارة فى المواعيد المحددة 
وزيادة رسم الصادر على األسمدة المصدرة 

تهريب  من  الحد  مع  المناسب  بالقدر 
األسمدة المدعمة والحد من تفاوت 

األسمدة  بين  الكبير  األسعار 
والحرة. المدعمة 

تزايد الحديث خالل الساعات القليلة الماضية 
للمنتجات  التلقائى  التسعير  لجنة  ــرار  قـ عــن 
التسعير  تطبيق  آليات  حــول  المعنية  البترولية 
سنوى،  ربع  بشكل  البترولية  للمنتجات  التلقائى 
يونيو  شهر  انتهاء  عقب  المنعقد  اجتماعها  فى 
الحالية  األســعــار  بتعديل  والتوصية  الــمــاضــى، 
السائدة فى السوق المحلية، وذلك للربع يوليو / 
سبتمبر 2021، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات 
البنزين بأنواعه الثالثة، حيث سجل سعر البنزين 
80 نحو 6.75 جنيه للتر، و8 جنيهات للتر البنزين 
92، و9 جنيهات للتر البنزين 95، وتثبيت سعر بيع 
السوالر عند 6.75 جنيه للتر، وكذلك تثبيت سعر 
جنيه   3900 عند  الصناعى  للقطاع  المازوت  بيع 

للطن.
والالفت لالنتباه أن لجنة تسعير الوقود رفعت 
اجتماعها  خــالل  للتر  قرًشا   25 البنزين  أسعار 
ثبتت  بينما  أيــًضــا،  الماضى  أإبــريــل  فى  السابق 
آنذاك  البنزين  أسعار  وصلت  إذ  السوالر،  أسعار 
إلى 6.50 جنيه للتر بنزين 80، و7.75 جنيه للتر 
بنزين 92، و8.75 جنيه للتر بنزين 95، بينما تم 
للتر،  جنيه   6.75 عند  السوالر  بيع  سعر  تثبيت 
وكذلك تثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعى عند 

3900 جنيه للطن.
بين  المخاوف  تزايدت  ما  الفور سرعان  وعلى 
المواطنين والتساؤالت فى الشارع المصرى حول 
السلع  أسعار  على  البنزين  أسعار  ارتــفــاع  تأثير 

البنزين  أســعــار  ــادة  زيـ وهــل  ــوب؟،  ــرك ال وتعريفة 
ستؤثر على معدل التضخم؟وما األسباب التى أدت 

الرتفاع أسعار البنزين؟
الخبير  يوسف،  مدحت  قال  ذلك  على  وتعليًقا 
البترولى، إن التذبذب الشديد فى األسعار العالمية 
للنفط يعد السبب وراء اتجاه لجنة تسعير الوقود 
كورونا  فــيــروس  تحور  أن  السيما  أســعــاره  لرفع 
فضاًل  اإلنتاج،  معدالت  لتخفيض  أدى  المستجد 
عن أن هناك حالة من التذبذب الشديد فى أسعار 
خام برنت نتيجة العرض والطلب على االستهالك 

األمر الذى أدى لزيادة سعر خام برنت %12.
وأشار يوسف إلى أن أسعار السلع لن تتأثر على 
تثبيت  إن  حيث  البنزين،  أسعار  بزيادة  اإلطــالق 
وحكيًما  للغاية  إيجابيا  قــرارا  يعد  السوالر  سعر 
المنتجات  أســعــار  تــحــرك  عــدم  فــى  لمساهمته 
النقل  تكلفة  ثبات  نتيجة  الــســوق  فــى  الغذائية 
والشحن، وخاصة أن مصر لديها وفرة من تصدير 
أسعار  ثبات  عــن  فضاًل  البترولية،  المشتقات 

المازوت المورد لألنشطة الصناعية.
المصرفى،  الخبير  آدم،  أحمد  قال  جانبه،  من 
السوالر  أسعار  وتثبيت  البنزين  أسعار  زيــادة  إن 
تؤدى  ولن  التضخم  معدالت  زيــادة  على  تؤثر  لن 
تعتمد  المصانع  أن  خاصة  السلع  أسعار  الرتفاع 
على السوالر فى اإلنتاج، فضاًل عن أن تثبيت سعر 
بالسوق  األسعار  استقرار  فى  سيساهم  السوالر 
السلع  نقل  وسائل  من   %80 من  أكثر  أن  خاصة 

تستخدم السوالر وليس البنزين.
وأعرب آدم عن تخوفه من ارتفاع أسعار النفط 
تحور  خلفية  على  القادمة  الفترة  خــالل  عالمًيا 
قد  جديدة  لسالالت  المستجد  كــورونــا  فيروس 
تدفع برميل النفط لمواصلة الزيادة ليصل لـ100 
على  بظاللها  تلقى  أن  شأنها  مــن  والــتــى  دوالر 

معدالت التضخم.
ــم، الــخــبــيــر  ــيـ ــراهـ ــال مــحــمــد إبـ ــ ــن ق ــى حــي فـ
برفع  الوقود  تسعير  لجنة  قــرار  إن  االقتصادى، 
حدوثه  متوقًعا  وكــان  طبيعى  أمر  البنزين  أسعار 
فى  والمتتالية  الملحوظة  الــزيــادات  خلفية  على 
بشكل  ترتبط  والــتــى  العالمية،  الــبــتــرول  أســعــار 
أسعار  بأن  علًما  محليا،  التسعير  بآليات  مباشر 
الخام العالمى "برنت" قد شهدت ارتفاعا ملحوظا 
خالل الربع الثانى من العام الجارى وتحديًدا منذ 
بداية يونيو الماضى لتقفز حاليا فوق مستوى 75 

دوالرا للبرميل.
وأوضح إبراهيم أن أسعار البترول العالمية قد 
ارتفعت منذ نهاية مارس الماضى وحتى اآلن بنحو 
زاد  أن  بعد  وذلك   ،%17.9 بنسبة  دوالر   11.37
السعر خالل الربع األول بنحو 11.74 دوالر بنسبة 
22.7%، ليصل مجموع الزيادة منذ بداية العام إلى 

22.95 دوالر بنسبة %44.3.

رئيس  نائب  الفتوح،  أبو  يحيى  بحضور 
تم  المصرى،  األهلى  البنك  إدارة  مجلس 
من  كــبــيــرة  مجموعة  ــد  ــوري ت عــقــد  تــوقــيــع 
مع  بالتعاون  البنك  موظفى  نقل  أتوبيسات 

وزارة اإلنتاج الحربى.
قــام حــســام الــحــجــار، رئــيــس مجموعة 
المصرى،  األهلى  بالبنك  اإلدارى  الدعم 
رئيس مجلس إدارة جمعية خدمات العاملين 
الحميد  عبد  المنعم  عبد  واللواء  بالبنك، 
هنداوى رئيس مجلس إدارة شركة المعصرة 
للصناعات الهندسية – مصنع 45 الحربى، 
من  كبيرة  مجموعة  توريد  عقدى  بتوقيع 
بالغاز  تعمل  الــتــى  الــجــديــدة  األتــوبــيــســات 

الطبيعى من إنتاج وزارة اإلنتاج الحربى.
 وقد صرح يحيى أبو الفتوح بأن التعاون 
إطار  فى  يأتى  الحربى  اإلنــتــاج  وزارة  مع 
وتجديد  إلحالل  الجمهورية  رئيس  مبادرة 
مما  النظيفة،  بالطاقة  للعمل  المركبات 
على  الحفاظ  فــى  كبير  بشكل  سيساهم 
السوالر  استخدام  تقليل  خالل  من  البيئة 
مضيًفا  عنه،  الصادرة  الضارة  واالنبعاثات 
استراتيجية  مــع  يتوافق  التوجه  هــذا  أن 
البنك الهادفة لدعم رؤية مصر 2030 فيما 
يتعلق بتوفير نظام بيئى متكامل ومستدام، 
اإلنتاج  وزارة  مــع  التعاون  أن  الــى  مشيرا 
تعمل  التى  األتوبيسات  توريد  فى  الحربى 
بالغاز الطبيعى ال يعد هو التعاون األول من 
نوعه، حيث سبق أن تم التعاون فى الكثير 

من مجاالت التصنيع والتوريد المختلفة.
كما أكد حسام الحجار أن البنك األهلى 
مع  التعاون  على  دائما  حريص  المصرى 
المصانع والشركات الوطنية دعًما للصناعة 
القومى،  االقــتــصــاد  تخدم  التى  المحلية 
فى  يشترط  الــذى  األول  البنك  كــان  حيث 
كل المناقصات التى يقوم بطرحها تشجيع 
الشراء من المنتجات المحلية سواء بتصنيع 
كامل أو بأعلى نسبة تجميع محلى، وأشار 
رؤية  لديه  المصرى  األهلى  البنك  أن  الى 
ــرب افــتــتــاح الــفــرع الــجــديــد  أيــضــا مــع قـ
الجديدة  بالجمهورية  اإلداريـــة  بالعاصمة 
ــا مــتــمــيــًزا يــوفــر كل  ــذى ســيــكــون فــرًع ــ وال
الخدمات الرقمية األحدث بالعالم وبالتالى 
أتوبيسات  يتم توفير  كان من الضرورى أن 
بالعاصمة  العمل  بداية  منذ  للبيئة  صديقة 
اإلدارية، إضافة الى وضع خطط مستقبلية 
طموحة لتوفير وسائل أخرى لنقل موظفى 
به  الخاص  الجديد  اإلدارى  للمبنى  البنك 
النظيفة  الكهربائية  بالطاقة  تعمل  بحيث 
أو  نقل جماعى  أتوبيسات  سواء من خالل 
سيارات مالكى للمهام المختلفة التى يقوم 
مع  أيضا  يتماشى  ما  وهو  الموظفون،  بها 

خطط الدولة فى هذا الشأن.
المالح مدير  التوقيع أحمد  حضر حفل 
بالبنك وحسين  اإلداريــة  الشؤن  عام قطاع 
ــطــاع الــمــشــتــريــات  ــر عـــام ق ــدي ــجــار م ــن ال
والمهندس حسام شاكر نائب المدير العام.

سعر الطن يصل للضعف فى السوق السوداء.. واالتهامات تتزايد ضد الشركات املنتجة

هل ينذر ارتفاع أسعار البنزين بجنون أسعار السلع؟

البنك األهلى المصرى األول فى إطالق 
أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعى

هالة عبد اللطيف

دينا خالد

متتالية  ارتفاعات  المنزلية  األجهزة  أسعار  شهدت 
خالل الشهرين الماضيين، بنسب زيادة تصل إلى %80 
لجريدة  تحدثوا  تجار  بحسب  المنتجات،  بعض  على 
األدوات  شعبة  رئيس  هــالل،  أشــرف  وقــال  "الــنــهــار." 
واألجهزة المنزلية، إن أسعار األجهزة المنزلية شهدت 
بمتوسط  الماضيين،  الشهرين  خــالل  زيــادات   5 نحو 

للزيادة الواحدة بين 7 و10% باختالف األنواع.
فى  الزيادات  إجمالى  متوسط  أن  إلى  وأشار هالل 
أسعار األجهزة المنزلية يتراوح بين 20 و30%، وقد يصل 

إلى 80% فى بعض المنتجات كالشاشات.
وأرجـــع هــالل هــذا االرتــفــاع نتيجة الرتــفــاع تكلفة 
عالميا  الخامات  أسعار  ارتفاع  بسبب  اإلنتاج  مكونات 
النخفاض  إضــافــة  والــنــحــاس،  األلومنيوم  وخصوًصا 

ا نتيجة تداعيات أزمة كورونا. ا وعالمّيً اإلنتاج محلّيً
 وارتفعت أسعار أغلب الخامات بالبورصات العالمية 
خالل األشهر الماضية، مع زيادة الطلب عليها من قبل 

من  التعافى  بشأن  التوقعات  وتسارع  الكبرى،  ــدول  ال
تداعيات كوفيد-19.

وأضاف هالل أن ارتفاع أسعار شحن البضائع عالمًيا 
حيث  المنزلية،  األجهزة  أسعار  زيــادة  فى  أيضا  ساهم 

نستورد نسبة كبيرة من مدخالت اإلنتاج من الخارج.
كانت أسعار الشحن شهدت ارتفاعات منذ بداية أزمة 
فيروس كورونا وتوقفت حركة التجارة، إال أنها منذ نهاية 
نوفمبر الماضى تسجل صعوًدا كبيًرا وصل لمستويات 

قياسية، مسبًبا أزمة عالمية فى مجال الشحن.
ارتفاع األسعار  أنه من ضمن أسباب  وأوضح هالل 

زيادة التعريفة الجمركية والتأمين على البضائع.
ويقول أحمد هالل، عضو شعبة األجهزة الكهربائية 
التلفزيون  شاشات  أسعار  إن  التجارية،  القاهرة  بغرفة 
قفزت بنسبة 80% بسبب زيادة أسعار مدخالت اإلنتاج.

األسعار، جاءت  فى  القفزة  هذه  أن  وأضاف هالل، 
بشكل تدريجى خالل الشهرين الماضيين، نتيجة الرتفاع 

الخامات  أسعار  ارتفاع  بسبب  اإلنتاج  مكونات  تكلفة 
عالميا.

وأوضح هالل أن أسعار بعض الشاشات من العالمات 
التجارية غير المشهورة قفزت من 1325 جنيًها للشاشة 

32 بوصة إلى 2474 جنيًها.
وارتــفــع ســعــر الــشــاشــة 32 بــوصــة مــن الــمــاركــات 
المشهورة مثل سامسونج إلى 3800 جنيه مقابل 2500 
جنيه إبريل الماضى، فيما ارتفع سعر الشاشة 50 بوصة 

إلى 12 ألف جنيه مقابل 8 آالف جنيه، بحسب هالل.
تتراوح  بنسب  والمراوح  التكييفات  أسعار  وارتفعت 

بين 15 و20% بحسب عضو الشعبة.
التكييفات،  أسعار  االرتــفــاع فى  هــذا  هــالل  وأرجــع 
إلى أنها سلعة موسمية، حيث ترتفع أسعارها مع دخول 
فصل الصيف، فضاًل عن زيادة أسعار مدخالت اإلنتاج.

وتــابــع هــالل أن أســعــار الــثــالجــات والــديــب فريزر 
 10 بين  تتراوح  بنسب  الماضى،  الشهر  خالل  ارتفعت 

و15% باختالف الماركات واألنواع.
عيد  اقــتــراب  بسبب  ارتفعت  األســعــار  أن  وأضــاف 
األضحى حيث يقبل المواطنون على شراء الديب فريزر 

والثالجات لتخزين اللحوم.
وأشار إلى أن زيادة بعض خامات مستلزمات اإلنتاج 

ساهمت أيضا فى ارتفاع األسعار.
وأوضح هالل أن اإلقبال على شراء األجهزة تراجع 
بشكل كبير وتعانى السوق من حالة ركود شديدة تصل 

إلى الكساد.
وتوقع هالل أن تشهد أسعار األجهزة المنزلية زيادة 
أسعار  ارتــفــاع  بسبب  الــجــارى،  الشهر  خــالل  جــديــدة 

البنزين والكهرباء.

5 زيادات متتالية فى أسعار األجهزة المنزلية

األسمدة »كابوس« 
يطارد الفالح
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بكرى واملهدى يرحالن بعد نهاية املوسم

اخلطيب يكافئ موسيمانى بعقد جديد ويرفع راتبه .. و مروان محسن يقترب من الرحيل إلى سيراميكا.. وفاركو يطلب سعد سمير

مفاوضات بني »األبيض« وبيراميدز لضم أحمد أمين منصور ونبيل دوجنا

الفشل األوليمبى يصدم الجماهير

فترة  خالل  عادل  إبراهيم  المهاجم  رحيل  بيراميدز  نادى  رفض 
االنتقاالت الصيفية القادمة بعدما تلقى الالعب الشاب عرضا من 
النادى األهلى، باإلضافة إلى عرضين من بلجيكا وتركيا لضمه بعد 
مع  لألنظار  بشكل الفت  الالعب  تألق  بعدما  الحالى  الموسم  ختام 
الفريق السماوى فى مسابقة الدورى المصرى كما أنه انضم لصفوف 
قيادة  تحت  طوكيو  أولمبياد  يخوض  الذى  األوليمبى  مصر  منتخب 
المدير الفنى شوقى غريب، وأبلغ ممدوح عيد المدير التنفيذى لنادى 
بيراميدز وكيل إبراهيم عادل بأنه ال نية مطلقا فى رحيله عن صفوف 
الفريق خاصة أنه بدأ يشارك أساسيا فى قيادة هجوم الفريق تحت 
فى خط  عليه  االعتماد  قرر  والذى  جونياس  تاكيس  اليونانى  قيادة 
هجوم الفريق مع عبدالله السعيد وإبراهيم حسن ورمضان صبحى 
ومحمود وادى. كان إبراهيم عادل قد جدد عقده مع نادى بيراميدز 
حتى صيف 2025 وتم توثيق العقود بشكل رسمى فى اتحاد كرة القدم 
المصرى وجاءت هذه الخطوة من جانب إدارة النادى لقطع الطريق 
الرحيل  أجل  من  الشاب  الالعب  وكيل  قادها  التى  المحاوالت  أمام 
عن بيراميدز بعد نهاية الموسم الجارى، عالوة على اقتناع الالعب 

بالبقاء داخل صفوف الفريق.
فى سياق آخر اقترب المهدى سليمان حارس مرمى فريق بيراميدز 
ظل  فى  الصيفى  الميركاتو  خالل  الفريق  صفوف  عن  الرحيل  من 
ابتعاده المستمر عن المشاركة فى المباريات وتفضيل الجهاز الفنى 
للثنائى شريف إكرامى وأحمد الشناوى قبل إصابة األخير بقطع فى 
الرحيل  وشك  على  بات  الذى  الثانى  الالعب  أما  الصليبى  الرباط 
رسميا فهو عبدالله بكرى مدافع الفريق والذى أصبح قاب قوسين 
أو أدنى من التوقيع على عقود انضمامه لصالح نادى الزمالك بعدما 
رحب باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق األبيض بالتعاقد معه، 
ظل  فى  رسمى  بشكل  الثنائى  رحيل  على  بيراميدز  مسئولو  ووافــق 
افتعال الالعبين أكثر من أزمة على مدار الموسم الحالى فيما جدد 
أجل  من  محاوالته  بيراميدز  بنادى  التعاقدات  مدير  بسيونى  عمرو 
إدارة  األهلى رغم رفض  ناصر ماهر العب خط وسط  التعاقد مع 
ناديه فكرة التخلى عنه لصالح النادى السماوى السيما فى ظل تأزم 
العالقات بين الناديين عالوة على أن لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء 
تريد إعارته فقط دون بيعه وهو األمر الذى يرفضه مسئولو بيراميدز 

ويتمسكون بشراء عقد ناصر ماهر فقط.
فى  األهلى  مع  الطيبة  العالقات  إلعــادة  بيراميدز  إدارة  وتسعى 
النادى  ينوى  الذين  الالعبين  بعض  ضم  أجــل  من  المقبلة  الفترة 
األحمر التخلى عنهم لكن األمور حتى اآلن ال تسير بشكل جيد فى 
ظل حالة الغضب الجماهيرى تجاه بيراميدز بسبب قيامه بضم عدد 
من الالعبين الذين ارتدوا القميص األحمر وعلى رأسهم أحمد فتحى 
ورمضان صبحى واألخير تسبب فى حالة احتقان كبيرة بعدما كان 
السابق هيدرسفيلد  ناديه  الذى فاوض  األهلى  البقاء فى  قريبا من 
خرافية  مبالغ  عليه  وعــرض  تدخل  بيراميدز  لكن  اإلنجليزى  تــاون 
وتدخل شريف إكرامى حارس األهلى السابق وشقيق زوجة رمضان 
فى األمر وأقنعه بالرحيل عن األهلى، األمر الذى ترك حالة غليان 
شديدة بين جدران القلعة الحمراء منذ الصيف الماضى فيما تعاقد 
بيراميدز مع العب مصر المقاصة عبدالله مجدى مقابل 3 ماليين 
الموسم  ختام  بعد  رسميا  الصفقة  عن  اإلعــالن  وسيتم  فقط  جنيه 
الجارى حيث تمسك النادى الفيومى ببقاء الالعب بين صفوفه حتى 

ختام مسابقة الدورى الممتاز.

دخلت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك فى 
على  للحصول  بيراميدز  مع  جــادة  مفاوضات 
ونبيل  منصور  أيمن  أحمد  الثنائى  خدمات 
عماد دونجا خالل فترة االنتقاالت الصيفية 
باالنضمام  الالعبان  رحب  بعدما  الجارية 
لصفوف القلعة البيضاء ويرغب الزمالك فى 
الثنائى  أجل ضم  من  تبادلية  إبــرام صفقة 
موافقة  على  الحصول  بعد  رسمية  بصفة 
الفرنسى باتريس كارتيرون. كان بيراميدز 
قوية  مفاوضات  فى  دخــل  أن  سبق  قد 
الصيف  خــالل  جمعة  عبدالله  لضم 
الــزمــالــك  ــادى  نـ إدارة  لــكــن  الــجــارى 
فيما  الــالعــب  ببقاء  تمسكها  أكـــدت 
يبحث النادى السماوى شراء عقد أحد 
حراس المرمى وهو محمد صبحى العب 
لنادى  والمعار  األوليمبى  مصر  منتخب 
االتحاد السكندرى ويرغب بيراميدز فى الحصول على 
خدمات محمد صبحى فى الميركاتو الصيفى لتدعيم 
الرباط  صفوفه بعد إصابة أحمد الشناوى بقطع فى 
الصليبى وال تزال إدارة الزمالك فى حيرة خاصة أنها 
تكمن فى رفض  األزمــة  ولكن  أكثر من حارس  تمتلك 
الكثيرين داخل النادى رحيل صبحى الذى يعتبر واحدا 
من العناصر الشابة والذى ينتظره مستقبل كبير بينما 
لكن  عواد  رحيل محمد  فكرة  الزمالك  إدارة  تمانع  ال 
إلبرام صفقة  فى ضم صبحى  ترغب  بيراميدز  إدارة 

تبادلية.
مفاوضات  فى  الزمالك  دخــل  مختلف  سياق  فى 
العراقى  كريم  عقد  لشراء  البورسعيدى  المصرى  مع 
فى  كارتيرون  باتريس  يرغب  حيث  األيــمــن،  الظهير 
اقتراب  مــع  األبــيــض  للفريق  اليمنى  الجبهة  تدعيم 
رحيل التونسى حمزة المثلوثى والذى بات على وشك 
يريد  الذى  التونسى  الساحلى  النجم  نادى  إلى  العودة 
ضمه ولكن بصفة مجانية حال فسخ عقده مع النادى 
من  أيضا  فى ضم العبين  المصرى  ويرغب  األبيض، 

وهو  مالى  مقابل  على  للحصول  باإلضافة  الزمالك 
عودة  عقب  المفاوضات  مرحلة  سيدخل  الذى  األمر 
فى  األوليمبى  المنتخب  مــع  المشاركة  مــن  الــالعــب 

أولمبياد طوكيو 2020 والمقامة حاليا فى اليابان.
اللجنة  رئيس  لبيب  حسين  نفى  آخــر،  جانب  على 
المكلفة بإدارة نادى الزمالك رحيل محمود عبد الرازق 
شيكاباال خالل الصيف القادم أو وجود نية العتزاله، 
مميز  دور  وله  كبير  أنه العب  إلى  مشيرا  تــردد،  كما 

داخل الفريق ومن الصعب رحيله أو اعتزاله.
وأضاف أن الزمالك ناد كبير ولن يتخلى عن أبنائه 
الدفاع عنه  النادى وسيتم  باق فى صفوف  وشيكاباال 
ضد أى تجاوزات كما أن الالعب بات يتعامل مع هذه 
األمور باحترافية شديدة بعيدا عن حالة الغضب التى 

كان يظهر عليها فى سنوات سابقة.
فى سياق مختلف طلب عبد الحميد بسيونى المدير 
الفنى لفريق طالئع الجيش التعاقد مع أسامة فيصل 
مهاجم نادى الزمالك على سبيل اإلعارة لمدة موسمين 
االنتقاالت  فترة  خالل  واحــًدا  موسًما  وليس  اإلعــارة 
الصيفية المقبلة بعدما ارتبط خالل الساعات الماضية 
الجيش  طالئع  فريق  وسط  العب  الشين  مهند  اسم 
طالئع  مقابل حصول  الزمالك  إلى صفوف  باالنتقال 
ومقابل  الزمالك  من  الصفقات  بعض  على  الجيش 
الجيش  فريق طالئع  مسئولى  من  رغبة  وهناك  مالى 
لطلب ضم الالعب لمدة موسمين حتى يكتسب الالعب 
أكبر قدر من الخبرات ويحقق الفريق العسكرى أيضا 

استفادة فنية كبيرة من ضمه.
فيما استقر كارتيرون على أسماء عدد من الراحلين 
بإدارة  المكلفة  اللجنة  بهم  وأبلغ  الفريق  صفوف  عن 
أيمن  ظهير  المثلوثى  حمزة  التونسى  وهــم  الزمالك 
بعدما  وذلك  أحداد  المغربى حميد  والمهاجم  الفريق 
خالل  الفريق  مع  جدارتهما  إثبات  فى  الثنائى  فشل 
عن  باالستغناء  كــارتــيــرون  وأوصـــى  الماضية  الفترة 
قناعته  لعدم  عبدالسالم  محمد  الــمــدافــع  خــدمــات 
بمدافع سوبر  الفريق  بتدعيم  الفنى، مطالبا  بمستواه 
ليكون بداًل منه وقرر المدرب الفرنسى أيضا االستغناء 
عبدالعزيز  محمود  الوسط  خط  ثنائى  خدمات  عن 
ومحمد أشرف روقا بإعارتهما إلى أى من األندية أو 
وافق على  كما  الفنى  لتراجع مستواهما  بيعهما نظرا 
بيع أو إعارة محمد عواد ألى ناد خالل الفترة المقبلة 
وباقى  الحارس  بين  وجود صدام  يريد  ال  أنه  خاصة 
زمالئه سواء محمود عبد الرحيم جنش أو محمد أبو 

جبل.

قرر مجلس إدارة النادى األهلى برئاسة محمود الخطيب 
صرف مكافآت مالية لالعبين والجهاز الفنى بقيادة بيتسو 
موسيمانى بعد التتويج ببطولة دورى أبطال إفريقيا للمرة 
موسيمانى  وسيحصل  الحمراء،  القلعة  تاريخ  فى  العاشرة 
على مبلغ 600 ألف دوالر قيمة مكافأة تتويج األهلى بدورى 
أبطال إفريقيا وفًقا للعقد المبرم معه، فيما سيتم حساب 
أن  على  الفريق  لالئحة  وفقا  الالعبين  مشاركات  نسبة 
البطولة كاملة على مبلغ  يحصل الالعب الذى شارك فى 
المفوض  الخطيب  ينوى  كما  جنيه،  ألف   400 إلى  يصل 
باإلشراف على ملف كرة القدم تمديد عقد الجنوب إفريقى 
بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق األول لمدة موسمين 

آخرين بخالف الموسم المتبقى فى عقده.
الخطيب تحدث مع موسيمانى مؤخرا مؤكدا أن مجلس 
لفترة  عقده  تمديد  يريدان  التخطيط  ولجنة  النادى  إدارة 
طويلة خاصة أن الجميع معجب بما يقدمه مع الفريق األول 
وقيادته األهلى إلى التتويج بدورى األبطال للموسم الثانى 
من  بأكثر  للتتويج  الفريق  قيادته  على  عالوة  التوالى  على 
بطولة مثل كأس مصر والسوبر اإلفريقى. وشدد الخطيب 
فى حديثه مع موسيمانى على أنه سيدعمه بقوة فى ملف 
بالتعاقد  مطالبه  جميع  تلبية  وسيتم  الجديدة  الصفقات 
الناجحة  المسيرة  مواصلة  أجل  من  مميزين  العبين  مع 
احتياجاته  جميع  وتلبية  السنوى  راتبه  برفع  وعده  كما  له 

سواء باالستعانة بمدربين جدد أو بزيادة الجهازين الطبى 
واإلدارى، وتجهز إدارة األهلى عقدا لمدة موسمين آخرين 
من أجل اإلبقاء على موسيمانى الذى بات مطمًعا للعديد 
الــمــدرب رفض  أن  كما  إفريقيا  قــارة  داخــل  األنــديــة  من 
مؤخرا عرضا من منتخب جنوب إفريقيا بمبلغ مالى كبير 

لمسئولى  مؤكدا  النادى،  داخــل  يتقاضاه  ما  أضعاف 
سعيد  أنــه  القدم  لكرة  إفريقى  الجنوب  االتحاد 

مهما  مصر  عــن  يرحل  ولــن  األهــلــى  بتدريب 
برفع  األهلى  إدارة  وستقوم  المغريات  كانت 
ألف   150 إلى  لموسيمانى  الشهرى  الراتب 
دوالر شهرّيًا حيث يحصل فى عقده الحالى 
على 110 آالف دوالر، وسيتم التوقيع على 

العقود عقب ختام الموسم الجارى.
التخطيط  لجنة  فــإن  آخــر  سياق  فــى 

باألهلى رحبت برحيل مروان محسن 
سيراميكا  نـــادى  ــى  إل

بعدما  كــلــيــوبــاتــرا 
ــب  ــالعـ تـــلـــقـــى الـ
للرحيل  عــرًضــا 

ــة  ــع ــل ــق ــن ال ــ عـ
الــــحــــمــــراء 
ختام  عقب 

الموسم الجارى بعدما باتت فرصة مشاركته فى المباريات 
خط  قيادة  فى  شريف  محمد  تألق  بسبب  للغاية  صعبة 

هجوم المارد األحمر.
الــنــحــاس وكــيــل مهاجم  تــامــر  فـــإن  الــوقــت نفسه  فــى 

عــن عــروض خليجية من  يبحث  بــدأ  أجــل األهــلــى 
تسويق الالعب فى الموسم المقبل 

ــدم وجــود  ــال عـ لــكــن حـ
عـــرض مــالــى جيد 
ــه ســيــنــتــقــل  ــإنـ فـ
بــنــســبــة كــبــيــرة 
ــوف  إلـــــى صــف
ســيــرامــيــكــا 
الـــــذى يــريــد 
الــــتــــعــــاقــــد 

بعدما  مــعــه 
تـــمـــســـك 

األهلى باستعادة أحمد ياسر ريان وكان األهلى قد رفض 
بيع ريان ألى ناد بعدما تلقى عدة عروض من تركيا وفرنسا 
وتمسك الجهاز الفنى بعودته من جديد ليقود هجوم األهلى 
مع محمد شريف مع اقتراب رحيل مروان محسن ووالتر 
بواليا، عالوة على إشراك صالح محسن فى مركز الجناح 
األيمن، وكان نادى سانت إيتيان الفرنسى قد أرسل عرًضا 
إلى األهلى لشراء عقد أحمد ريان مقابل 800 ألف يورو 
لكنه قوبل بالرفض من جانب لجنة التخطيط والجهاز 
مدافع  سمير  الدين  سعد  تلقى  كما  للفريق  الفنى 
إلى  حديًثا  الصاعد  فاركو  نادى  من  عرًضا  الفريق 
الدورى الممتاز ولكن لجنة التخطيط قررت تأجيل 
نهاية بطولة  بالالعبين حتى  الخاص  الملف  حسم 

الدورى.
التخلى عن  بيتسو موسيمانى فكرة  فيما رفض 
الصيفية  االنتقاالت  فترة  خالل  ديانج  أليو  المالى 
ناديى  من  عرضين  الالعب  تلقى  بعدما  المقبلة 
العين اإلماراتى وجالطا سراى التركى، عالوة على 
أن وكيل أعماله تحدث مع سيد عبدالحفيظ 
مدير الكرة بالنادى األهلى من أجل 
األخير  ليبلغه  رحيله  ملف  حسم 
الالعب  عن  االستغناء  بصعوبة 
فى الوقت الحالى، خاصة أنه 

لكن  األحمر  الفريق  تشكيلة  فى  األساسية  الركائز  إحدى 
لديه  رغبة  يزال غامًضا فى ظل وجود  الالعب ال  موقف 
فى الرحيل عن مصر واالنتقال لناد أوروبى، وفجر مصدر 
الثقيل  العيار  من  مفاجأة  األهلى  الــنــادى  داخــل  مسئول 
المحترف  أجايى  جونيور  رحيل  على  الموافقة  بإمكانية 
وجود عروض  األحمر حال  الفريق  النيجيرى فى صفوف 
جادة بمبلغ مالى كبير، خاصة أن الالعب ابتعد فى العديد 
بيتسو  أن  كما  الحالى،  الموسم  مدار  على  المباريات  من 
موسيمانى يطمع فى التعاقد مع العب أفضل منه فى مركز 
عالوة  الهجومية،  الفاعلية  زيادة  أجل  من  األيسر  الجناح 
كما  مؤخرا  أجايى  لها  تعرض  التى  اإلصابات  كثرة  على 
الحظ الجهاز الفنى زيادة فى وزن الالعب، األمر الذى كان 

وراء غيابه عن العديد من مباريات الفريق األخيرة.
كانت إدارة األهلى قد حسمت صفقة كريم فؤاد العب 
النجوم والمعار إلى إنبى حيث اتفق مسئولو القلعة الحمراء 
الالعب  على ضم  النجوم  نادى  رئيس  الطويلة  محمد  مع 
أخرى  ماليين   3 إلــى  باإلضافة  جنيه  مليون   15 مقابل 
جنيه حال  مليون  على  ناديه  فى حصول  تتمثل  كإضافات 
الموسم  فــى  المصرى  الـــدورى  مسابقة  على  الحصول 
أبطال  بــدورى  التتويج  حال  أخــرى  جنيه  ومليون  الجديد 
مع  مــبــاراة   20 فى  مشاركته  حــال  جنيه  ومليون  إفريقيا 

منتخب مصر األول.

بيراميدز يحبط آمال إبراهيم عادل فى 
الرحيل.. ويكثف مفاوضاته مع ناصر ماهر

الصفقات التبادلية سالح الزمالك الصيفى

مكافآت خيالية لنجوم األهلى بعد تحقيق العاشرة

المهدي سليمانإبراهيم عادل

خسائر   2020 طوكيو  أولمبياد  فى  المشاركة  المصرية  البعثة  تلقت 
بالجملة بعد انطالق المنافسات وجاءت النتائج مخيبة لآلمال فى العديد 
من األلعاب الفردية وهو ما تسبب فى حالة انزعاج شديدة بين الجماهير 
خاصة بعدما تم توفير كافة أنواع الدعم والمساندة للبعثة باإلضافة إلى 
أن كلفة معسكرات اإلعداد للمشاركين فى الدورة األولمبية وصلت إلى ما 

يزيد على 260 مليون جنيه.
السيسى  زيــاد  ودع  حيث  المصرية  للبعثة  المخيبة  النتائج  وجــاءت 
منافسات السالح من دور الـ16 بعد الخسارة من العب جورجيا ساندرو 
بازاديز بنتيجة 12 -15 فى منافسات سالح السابر فردى رجال لدورة 
منتخب  عامر العب  تأهل محمد  فيما   2020 األولمبية طوكيو  األلعاب 
التغلب  بعد  السابر  رجــال سالح  فــردى  لمنافسات  الـــ16  لــدور  السالح 
الـ32  دور  مبارة  بنتيجة 11 -15 فى  أمريكا هامير  على العب منتخب 
لمنافسات دورة األلعاب األولمبية وودعت ميار شريف منافسات التنس 
بعد الخسارة من العبة السويد ريبيكا بنتيجة 0-2 فى منافسات الدور 
التمهيدى لدورة األلعاب األولمبية طوكيو 2020 وشاركت ميار ألول مرة 
فى منافسات األولمبياد كأول العبة مصرية وودع محمد عـامر منافسات 
الكورى  عـالـمـيـا  األول  الـمصنف  مـن  بالخسارة  السابر  لسالح  الفردى 

سان جوك بنتيجة 9-15 فـى دور الـ16.
وخسرت نور حسين العبة التايكوندو فى وزن تحت 49 أمام بطلة تركيا 
بعد مباراة قوية بفارق نقطة واحدة بنتيجة 21/20 فى دور الـ16 وعلى 
عكس المتوقع ودع عمر عصر ودينا مشرف منافسات زوجى المختلط 
لتنس الطاولة بعد الخسارة من ثنائى كوريا الجنوبية بنتيجة 1-4 فى دور 
الـ16 أعقبها خسارة الثنائى ضحى هانى وأدهم حاتم بنتيجة 0-2 فى 
الريشة الطائرة أمام ثنائى الصين فى أولى مباريات المجموعة األولى 
فوزا  اليد  لكرة  منتخب مصر  حقق  بينما  المختلط  الزوجى  لمنافسات 
هاما فى افتتاح مشواره باألولمبياد على نظيره البرتغالى بنتيجة 31/37 
مصر  منتخب  كان  المجموعات.  لــدور  األولــى  الجولة  منافسات  ضمن 
األوليمبى لكرة القدم قد تعادل مع إسبانيا فى المباراة االفتتاحية بدون 
أهداف وقدم الفريق عرضا جيدا تحت قيادة المدرب شوقى غريب ليعود 

بعدها الستكمال مسلسل السقوط ويخسر أمام األرجنتين.

عبدالحميد جالل

شوقي غريب

ميار شريف

زياد السيسى

شيكاباال

كارتيرون يطالب 
بالتعاقد مع مدافع 

املصرى بدًل من حمزة 

كارتيرون

موسيمانى الخطيب
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ألــبــوم لصيف 2021، يــضــم 5  الــنــجــمــة روبـــى عــلــى مينى  تــعــاقــدت 
أغــنــيــات يــتــم طــرحــهــا عــلــى فــتــرات مــتــبــاعــدة، عــلــى أن تــكــون أول هــذه 
األغنية حتمل اسم "على سهوة"، والتي سيتم طرحها يوم 5 أغسطس 

املقبل، من كلمات صابر كمال وأحلان بالل سرور وتوزيع أحمد عادل.
من جانبه صرح املنتج محمد رشيدى بأن أغنيات األلبوم يضم عدد 
كمال،  وصابر  حسن  مصطفي  الشعراء  منهم،  األغنية،  صناع  اهــم  من 
أحمد  واملــوزعــن  يحيي،  ومحمد  حــمــزة  ومحمد  ســـرور  بــالل  وامللحنن 

عادل وأمن نبيل وهاني يعقوب وأحمد إبراهيم.
واجلــن"،  "كيرة  فيلم  فى  مشاهدها  تصوير  من  روبــى  النجمة  وانتهت 
حيث تظهر ضيفة شرف خالل أحداث الفيلم، وجتسد دور زوجة كرمي عبد 
العزيز وتصاب بأحد األمراض اخلطيرة وهو فيروس اإلنفلونزا اإلسبانية، 
الوباء وقتها قضى على مالين األرواح فى  وكــان  انتشرت عام 1918،  التى 

العالم.

العزيز،  عبد  ياسمن  النجمة  شقيق  العزيز،  عبد  وائــل  طمأن 
اجلميع على حالتها الصحية، وكتب عبر حسابه على موقع التواصل 

االجتماعى "فيس بوك"، قائالً: "ياسمن كويسة وبتاكل وبتشرب وبتتكلم 
وبتتعافى احلمد هلل كلها أيام اطمنوا".

العزيز عن  ياسمن عبد  النجمة  أســرة  وكشفت مصادر طبية مقربة من 
تفاصيل حالتها الصحية وطبيعة العملية اجلراحية التى أجرتها وتسببت 

فى دخولها غرفة العناية املركزة على مدار األيام املاضية.
وكانت املصادر الطبية أوضحت أن ياسمن عبد العزيز دخلت املستشفى 
يوم السبت املوافق 11 يوليو اجلارى، من أجل إجراء عمليه "تكيس املبايض"، 
السيما وأنها كانت تعانى من وجود أكياس دهنية على املبيضن، إضافة إلى 
إجرائها كذلك عملية "شد بطن"، وبعد ذلك حدث بعض املشاكل مثل زيادة 

عدد ضربات النبض، ونقص األكسجن فالدم.

شقيق ياسمين عبد العزيز روبى تطرح مينى ألبوم يضم 5 أغنيات
يطمئن جمهورها

»البعض ال يذهب للمأذون مرتني« كوميديا من العيار الثقيل

محمد إمام يعيش انتعاشة سينمائية بـ»عمهم وأنتيم مراتى«

للمأذون  يــذهــب  ال  »البعض  فيلم  حقق 
مرتين« ردود فعل جيدة بمجرد طرحه بقاعات 
فى  جيدة  إيـــرادات  الفيلم  وحقق  الــعــرض، 
السادسة  التجربة  الفيلم هو  األول،  أسبوعه 
العزيز وماجد  أبطاله كريم عبد  التى تجمع 
 ،2 االختيار  )مسلسل  أعمال  بعد  الكدوانى 
وأفالم نادى الرجال السرى وحرامية فى كى 
جى 2 وحرامية فى تايالند( وظهر كضيف 

شرف فى فيلم "فاصل ونواصل".
سعادته  عبدالعزيز  كريم  الفنان  أكــد 
وقال  الفيلم،  فى  كوميدية  جرعة  بتقديم 
عرض  توقيت  ان  االفتتاح  حفل  خــالل 
العمل مناسب جدا، خاصة أن الجمهور 
لدور  تعيدهم  كوميدية  أعماال  ينتظر 
الــســيــنــمــا بــعــد تــخــفــيــف اإلجـــــراءات 
فى  كورونا  جائحة  بسبب  االحترازية 
الفرصة  وإتـــاحـــة  الـــعـــرض،  ــاعــات  ق
 ،12 والــســاعــة   9 الــســاعــة  لحفالت 
ان  الجمهور  يحب  التى  الفترة  وهى 

يشاهد افالمهم المفضلة فيها.
ــن عــودتــه لــلــكــومــيــديــا قــال:  وعـ
الفنان يبحث عن الدور المناسب أًيا 
بشكل  وأنا  مهم،  والتنوع  نوعه  كان 
الكوميدية  األعمال  أحب  شخصى 
للمأذون  يــذهــب  ال  »الــبــعــض  مثل 
السرى«  الرجال  و»نــادى  مرتين«، 
وغيرهما، وأرى أن الجمهور يحتاج 

الى هذه الجرعة. 
وأشار الى ان الفكرتين مختلفتان 
تماما، والتوافق الوحيد هو إشكالية 
وهو  األزواج،  بين  والطالق  الــزواج 
بشكل  مناقشته  تمت  طالما  أمــر 

مختلف.
"البعض  فيلم  ان  كريم  واضــاف 
يتناول  مرتين"  لــلــمــأذون  يذهب  ال 
كوميديا خفيفة ويجمعنى من جديد 
مع ماجد الكدوانى وهو شريك نجاح، 
وأشعر دائما بكيميا خاصة بالمشاركة 

كلها حققت  كثيرة  معه، فنحن قدمنا أعماال 
العمل  فريق  أيضا  كوميدية،  وكانت  نجاحا 
الشربينى،  دينا  والفنانة  فؤاد  بيومى  الفنان 
كانت  والكواليس  بحب  العمل  نقدم  جميعا 
ان  واتمنى  الشاشة،  على  وظهرت  كوميدية 
فرصة  ويكون  الجمهور  اعجاب  الفيلم  ينال 
التى  الكبت  حـــاالت  مــن  الجمهور  ليخرج 

سببتها كورونا. 
فكرة  إن  الــكــدوانــى  ماجد  الفنان   وقــال 
الفيلم جديدة ولم تقدم من قبل، وأنا أستمتع 
الجندى،  أحــمــد  المخرج  مــع  بالعمل  جــدا 
وأعتقد أن "البعض ال يذهب للمأذون مرتين" 
تجربة مهمة على مستوى الكوميديا، وأتمنى 
أن تنال فكرته إعجاب الجمهور، حيث نطرح 
سؤاال من خالل العمل: هل تحب أن تعيش مع 
زوجتك ألنك تحبها أم ورقة الزواج تحكمكم؟
كريم  مع  بالعمل  "سعيد  الكدوانى:  وقــال 
فى هذا العمل، فأنا أتعلم منه الكثير، ودوما 
الناس  بيننا، فهو من  القلب  هناك حوار من 
وأشعر  معها،  الكالم  فى  أرتــاح  التى  القليلة 
يضحك  أو  يمثل  أن  يمكن  ال  فهو  بــاألمــان، 
أنه  كما  القلب،  من  يتعامل  دائما  فهو  عليك 
ممثل مختلف، ينطبق عليه جملة )ما يصدر 
من  يصدر  ال  ومــا  للقلب،  يصل  القلب  مــن 
فكريم عشرة  لــآذان(،  يصل حتى  ال  القلب 

عمر بجد".
االلــتــزام  الجمهور  مــن  الــكــدوانــى  وطلب 
باإلجراءات االحترازية فى كل وقت لكى نمر 
من أزمة فيروس كورونا، وأكد أن التطعيمات 
خففت من حدة األزمة قليال، ولكن يجب على 

الجميع االلتزام".
للمأذون  يذهب  ال  )البعض  »فيلم  وتابع: 
إخراج  من  وإنتاج ضخم،  كبير  فيلم  مرتين( 
أحمد  وسيناريو  وتــألــيــف  الــلــه،  عبد  وائـــل 
الجندى وأيمن وتار، اللذين أعتبرهما أبدعا 
هو  يقلقنى  كــان  الــذى  واألمــر  التأليف.  فى 
ــه حــيــث كــنــت قــلــًقــا من  ــود الــفــانــتــازيــا ب وجـ
الفيلم  الله  شاء  وإن  الفيلم.  داخــل  وجودها 

السينمائى  العرض  لصاالت  الجمهور  يرجع 
ــراءات  ــاإلجـ ــزام بـ ــتـ بــصــورة رائــعــة مــع االلـ
)التباعد(  ثقافة جديدة  ونكتسب  االحترازية 
ومراعاة اآلخرين جسدًيا ونفسًيا وخصوصية 
ومسافة ألنه البد من عودة حياتنا الطبيعية 
لما كانت عليه قبل كورونا، وال بد أن نتعايش 

مع الفيروس".
ــن الــمــنــافــســة على  ــار: ال أخـــاف م ــ وأشـ
اإلطالق، بل بالعكس، لوال المنافسة ما جاء 
يكون  أن  أحــد  يستطيع  لن  النجاح،  وتحقق 
منفرد  وهــو  جامعته  أو  مدرسته  فى  األول 
النهاية  فى  ألننا  زمالئه،  مع  منافسة  ودون 
بد  السينما، وال  نخدم صناعة وهى صناعة 
رومانسى  من  الصناعة  ــوان  أل كل  تقدم  أن 

وكوميدى وغيرهما".
مرتين«  للمأذون  يذهب  ال  »البعض  فيلم 
الزوجية  المشاكل  كوميدى  إطار  فى  يتناول 
التعامل  إلــغــاء  حــول  مختلف  بشكل  ولــكــن 
بتقديم  المتزوجين  الدولة  ومطالبة  الورقى 
الهاردات  الزواج إلدراجها فى  أصول قسائم 
الخاصة بذلك، وتمزيق األصول خالل شهر 

من تاريخه.
ودينا  عبدالعزيز،  كــريــم  بطولة  الفيلم 
فؤاد،  وبيومى  الكدوانى،  وماجد  الشربينى، 
من  كبير  عدد  فيه  ويشارك  حــالوة،  وأحمد 
فهمى،  أحمد  ومنهم شيكو،  الشرف  ضيوف 
التونى،  معتز  قمر،  مصطفى  سيف،  شيماء 
عمرو عبد الجليل، نسرين أمين، هيدى كرم، 
وتأليف  أزارو،  باسل  زينهم،  عــالء  أوتــاكــا، 
أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج لؤى 

عبدالله ووائل عبد الله.
يذكر أن آخر عملين للنجم كريم عبدالعزيز 
فى السينما حققا إيرادات ضخمة فى شباك 
الرجال  "نـــادى  فيلمه  حقق  حيث  الــتــذاكــر، 
فيلم  تمكن  بينما  جنيه،  مليون   65 السرى" 
أن يحقق 105 ماليين  2" من  األزرق  "الفيل 
تاريخ  فــى  إيــــرادات  ــم  رق أعــلــى  ــو  جنيه وه

السينما المصرية فى موسم الصيف.

دياب  عمرو  لـ  ونــص«  »أحلى  أغنية  تصدرت 
تويتر  متابعو  وتــداول  طرحها،  بعد  »تويتر«  تريند 
طرحها  بعد  ونــص«،  أحلى  ديــاب  »عمرو  هاشتاج 
ارتبطت  حيث  المبارك،  األضحى  عيد  مع  تزامًنا 
باألغانى  ــاب  دي عمرو  لجمهور  بالنسبة  األعــيــاد 

الجديدة.
أغانى  ثــالــث  ونـــص« هــى  »أحــلــى  أغنية  وتــعــد 
كلمات  مــن  األغنية   ،  2021 ضيف  فــى  الهضبة 
أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع أحمد 
إبراهيم، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

أغنياته  الجارى  األسبوع  قد طرح  الهضبة  كان 
مدين  ــحــان  وأل حسين  تــامــر  كلمات  مــن  ــقــل«  »ات

وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وحققت 
األغنية نجاًحا كبيًرا على موقع يوتيوب.

أجــواء  وســط  األغنية  فى  ديــاب  عمرو  وظهر 
على  جمهوره  الغناء  فى  ورافقه  مبهجة،  صيفية 

إيقاعات األغنية الراقصة.
الموسم  بداية  فى  كان طرح  الهضبة  أن  يذكر 
طارق  إخــراج  من  وهــى  بترقص«،  »الدنيا  أغنية 
العريان وكلمات مالك عادل وألحان محمد يحيى 

وتوزيع أحمد إبراهيم.
ونجح الهضبة فى تصدر قائمة األكثر استماًعا 
»الدنيا  أغنيته  طــرح  فــور  »أنغامى«  تطبيق  على 

بترقص«.

 يعيش الفنان محمد إمام حالة من النشاط الفنى، وتحديدا بالسينما حيث 
يتفرغ خالل الفترة المقبلة لفيلمين “عمهم” و“أنتيم مراتى" وذلك بعد نجاحه 

الكبير خالل موسم رمضان الماضى بمسلسل “النمر”.
ويستعد الفنان لتصوير أحدث أعماله الفنية السينمائية والذى يحمل 
وتعكف  للعمل،  نهائى  غير  اســم  وهــو  مبدئى  بشكل  “عمهم”  عنوان 
للعمل  الالزمة  والتحضيرات  التجهيزات  على  للفيلم  المنتجة  الجهة 

وتجرى جلسات  الجارى،  األضحى  قبل موسم عيد  انطلقت  والتى 
الفنانين المشاركين فى العمل  التعاقدات مع  عمل مكثفة إلبرام 

باإلضافة إلى وضع الخطة الزمنية والمكانية النطالق التصوير 
بعد انتهاء العيد.

كـــان الــفــنــانــان ســيــد رجـــب ومــحــمــود حــمــيــدة تعاقدا 
الفترة  العمل خالل  للمشاركة فى بطولة  بشكل رسمى 

الماضية، والفيلم من إخراج حسين المنباوى، وتأليف 

شائعة وفاة دالل عبد العزيز تثير الغضب فى األوساط الفنية
»المريضة ال تعلم شىء عن زوجها« جملة صعبة 
ملصقة على باب غرفة الفنانة القديرة دالل عبد 
العزيز بالمستشفى، زادت مرارتها بعد انتشار خبر 

وفاتها فى اآلونة األخيرة. 
بعد  ما  تبعات  تعانى  زالــت  ما  القديرة  الفنانه 
اللعين  المرض  ذلك  اللحظة،  هذه  حتى  الكورونا 
الذى حرمها من وداع حبيب عمرها ورفيق دربها 

الفنان الراحل سمير غانم.
من  الشديد  تخوفهم  أكـــدوا  الفنانة  أســـرة 
وصول اى اخبار سيئة لها، لما تعانيه من تأخر 
اصابتها  بسبب  الصحية  حالتها  فى  شديد 
أجهزة  تحت  ووضعها  التنفسى،  الجهاز  فى 
ــا يــســتــلــزم عــدم  الــتــنــفــس االصــطــنــاعــى، م
تعرضها ألى مؤثرات خارجية، حيث كشفت 
دالل  الفنانة  لحالة  متابعة  طبية  مصادر 
عبدالعزيز، ان األطباء وضعوها على جهاز 
"هاى فلو نزيل" فقط إلمدادها باألكسجين، 
بدال من جهازى "هاى فلو نزيل وباى باب"، 
بشكل  التنفس  على  قدرتها  عــدم  بسبب 

طبيعى.
فنانة  مجرد  ليست  العزيز  عبد  دالل 
المهمة،  األدوار  مــن  العديد  قــدمــت 
العاملين  لــكــل  حقيقية  أم  لكنها 
اجتماعية  سيدة  الفنى،  بالوسط 
تربطها  ــثــقــيــل،  ال ــار  ــي ــع ال مـــن 
فى  زمالئها  بكل  قوية  عالقات 

الوسط الفنى، فهى أم لكل جيل الشباب، جسدت 
دور أمهم فى أعمالهم الفنية وكذلك فى الحقيقة 
أحزانهم  فى  بجانبهم  ووقفت  أفراحهم،  فحضرت 

لتصبح بالنسبة لهم جزءا أساسيا من العائلة.
المجتمع  سيدة  فهى  الكبار  بجيل  عالقتها  اما 
الحقيقية مع رفيقتى عمرها ميرفت أمين والراحلة 
رجاء الجدواى، لم يتركن عزاء او فرحا او اى حدث 

اجتماعى اال وكن مالزمات ألصدقائهن.
قصة حب سمير ودالل االشهر فى الوسط الفنى، 
لما شملته هذه القصة من كواليس جميلة تنم عن 
قصة حب حقيقية بدأت فى قلب دالل وقررت ان 
تكملها لتكتمل بأسرة فنية جميلة أثرت الفن العربى 
دنيا  والصدقاؤهم  لجمهورهم  محبوبتين  بنجمتين 

وايمى.
المقابلة األولى بين سمير غانم ودالل عبدالعزيز 
فــى مرحلة  كــانــت دالل عــبــدالــعــزيــز  مــنــذ  ــدأت  بـ
عائلتها  مــع  المصايف  أحــد  فــى  كانت  الطفولة، 
بها،  الخاصة  المربية  برفقة  وكانت  باإلسكندرية، 
وعندما رأت سمير غانم، هرولت وراءه مسرعة من 
وداعبها  وقتها  وتوقف  المشهور،  النجم  رؤية  أجل 
من  بينهما  اللقاء  يتجدد  عاًما   15 وبعد  بشعرها. 
عن  بالبحث  الــبــدايــة  ــاءت  وجـ فــنــى.  عمل  خــالل 
»أهاًل  لبطولة مسرحية  الحكيم  آثار  للفنانة  بديلة 
جورج  ورّشح  غانم،  سمير  يقدمها  التى  دكتور«  يا 
واسطة،  به  ليس  الفن  أن  لها  وأكد  دالل،  سيدهم 
وذهبت إلى مسرح الهوسابير وبالفعل قّدمت بروفة 

فى المسرحية وأعجب الجميع بأدائها.
خالل  وتبادال  المسرحية،  يعرضان  سنوات   4  
التصريح  الحب واإلعجاب دون  الكواليس عبارات 
وقتها  قـــّررت  عبدالعزيز  دالل  ولكن  شــىء،  بــأى 
االقتراب منه بصورة أكبر، ورغم أن لديه عدًدا كبيًرا 
من المعجبات، إال أنها قررت أن تكون هى الوحيدة 
الكواليس  فى  تالزمه  كانت  وقتها  من  حياته،  فى 
وخالل العرض المسرحى، وبعد االنتهاء منه، كانت 
تطلب منه أن يرجعها منزلها، ومن هنا بدأ سمير 
تزوج  »سمير«  ملحوظة.  بصورة  إليها  يلتفت  غانم 
يقرب  أول زيجة استغرقت ما  قبل »دالل« مرتين، 
سرعان  ولكنهما  صومالية،  سيدة  من  شهرين  من 
ما انفصال بسبب اختالف الطباع بينهما، والثانية 
كانت أسبوًعا واحًدا، ووصف سمير غانم زواجه من 
»دالل« فى أحد اللقاء التليفزيونية، قائاًل: »تجربة 

الزواج غلط، ولكن أجمل غلطة«.
كون الثنائى دويتو ناجًحا، حيث قدما معا العديد 
الناجحة منها فوازير فطوطة،  الفنية  من األعمال 
فوازير  من  الجزء  هــذا  خــالل  غانم  سمير  وقــدم 
فطوطة المحببة لألطفال، فزورة متعلقة بشخصية 
العزيز  عبد  دالل  .وظهرت  يومًيا  مختلفة  تاريخية 
تم  التى  الفوازير  مع سمير ضيفة شرف فى هذه 

إنتاجها عام 1982.
دور  غانم  وقــدم سمير  تــزوج،  رجل  نهاية  ايضا 
جعله  رجــل  ابنة  من  تــزوج  الــذى  الرجل  شمشون، 
يوقع على عدد من الشيكات فال يستطيع التخلص 

من  ليتزوج  الريف  إلــى  ويتجه  الزيجة،  هــذه  من 
إلى  تتطلع  ولكنها  تطيعه  لعلها  بسيطة  ريفية  فتاة 
من حولها وتتمرد عليه، وقدمت دالل عبد العزيز 
شخصية زوجة الطرابلسى والذى قدمه سيد زيان، 

والفيلم إنتاج عام 1983 .
فيلم يا رب ولد، اول فيلم يجمعهما بشكل كبير 
حيث جسد سمير غانم شخصية زوج أختها -إسعاد 

يونس- ابنة األسيوطى. 
إنقاذه، وحادى  "إنقاذ ما يمكن  كما قدما أفالم 
اليانصيب،  فى  وعريس  السوابق  وأربـــاب  ــادى،  ب
المطب، األغبياء الثالثة، النصاب والكلب، الرجالة 
المسرحيات  من  العديد  قدما  أيضا  خطر"،  فى 
منها فارس وبنى خيبان، واخويا هايص وانا اليص، 
مسلسل  منها  المسلسالت  من  العديد  وجمعتهما 

عائلة أستاذ أمين عام 2005.
الكبير   ،2005 أكاديمى  الحميد  عبد  كوم  سيت 

أوى الجزء الثالث )ضيفا شرف(.
لهفة مع دنيا سمير غانم 2015، نيللى وشريهان 
مع إيمى ودنيا 2016، وآخرها بدل الحدوتة تالتة 
مع دنيا 2019 لتظل قصة الحب الفنية واالنسانية 
مؤثرة على مر الزمان، وتتمنى »النهار« االطمئنان 
األزمــة  من  تمر  وان  الكبيرة  الفنانة  صحة  على 

الصحية على خير.

دينا دياب 
دالل عبد العزيز

عمرو دياب محمد إمام

ألول مرة بعد عامين تعود قاعات العرض السينمائى لتحقيق 
دور  تعانى  حيث  المبارك،  األضحى  عيد  موسم  فى  ــرادات  اي
السينما منذ عامين من حالة ركود بسبب اإلجراءات االحترازية 
ما  وهو  كورونا،  جائحة  بسبب  الــوزراء  رئاسة  فرضتها  التى 
موسم  وعــاد  بأفالمهم،  المشاركة  من  الفنانين  هــروب  سبب 
النجوم  لكبار  أفالم   3 ويعرض  القاعدة  ليكسر  األضحى  عيد 
للمأذون مرتين"،  و"البعض ال يذهب  أنا"  و"مش  "العارف"  هى 
واستطاعت األفالم الثالثة ان تحقق ايرادات كبيرة خاصة انه 
وحفالت  الـــ9  الساعة  حفالت  فيه  تعود  الــذى  االول  الموسم 
ان  اال  الحضور فقط %70  الليل، ورغم تطبيق فكرة  منتصف 

االفالم كلها نجحت وتنافست بشكل مرٍض لصناعها. 
تصدر فيلم »العارف« أعلى اإليرادات فى اسبوع العيد منذ 
طرحه يوم االربعاء الماضى، وحظى بإقباٍل ضخم من الجمهور، 
فيما  جنيه،  مليون   12.3 لعرضه،  األول  األسبوع  فى  وحصد 
حقق فى أول أيام العيد 3.2 مليون جنيه، ليصل ايراداته حتى 

كتابة هذا التقرير الى 27 مليون و430 الف جنيه.
محمود  فهمى،  أحمد  عــز،  أحمد  بطولة  ــعــارف«  »ال فيلم 
وحــوار  سيناريو  خاطر،  مصطفى  بصيبص،  كارمن  حميدة، 
محمد سيد بشير، إخراج أحمد عالء، وبدأ عرضه فى السينما 
يوم األربعاء الماضى، وتدور أحداث فيلم »العارف« حول الحرب 
»الهاكرز«، من خالل  التكنولوجيا وسيطرة  الجديدة من خالل 
زوجته  مع  يعيش  الــذى  عز  أحمد  دوره  ويجسد  يونس  تــورط 
شبكات  طريق  عن  البنوك  أحد  سرقة  فى  الرضيعة  وطفلته 
العصابات  إحــدى  قبل  من  ويتورط  مــأزق  فى  ويقع  اإلنترنت، 
الخطيرة التى تستهدفه وعلى رأسهم راضى الذى يجسد دوره 

الفنان أحمد فهمى.
"البعض ال يذهب للمأذون مرتين" ايرادات فى  وحقق فيلم 
مجمل  يحقق  وبذلك  جنيه،  ماليين  لـ7  وصلت  العيد  اسبوع 
زالت  وما  طرحه،  منذ  جنيه،  ألف  و600  مليوًنا   13 ــرادات  إي
االن  ايراداته حتى  الثالث ووصلت  منافسته قوية فى اسبوعه 

إلى 25 مليوًنا و300 ألف جنيه.
إطار  فى  يتناول  مرتين«  للمأذون  يذهب  ال  »البعض  فيلم 
إلغاء  حــول  مختلف  بشكل  ولكن  الزوجية  المشاكل  كوميدى 
أصول  بتقديم  المتزوجين  الدولة  ومطالبة  الورقى  التعامل 
وتمزيق  بذلك،  الخاصة  الهاردات  فى  الزواج إلدراجها  قسائم 
األصول خالل شهر من تاريخه. الفيلم بطولة كريم عبدالعزيز، 
ودينا الشربينى، وماجد الكدوانى، وبيومى فؤاد، وأحمد حالوة، 
ويشارك فيه عدد كبير من ضيوف الشرف منهم شيكو، احمد 
فهمى، شيماء سيف، مصطفى قمر، معتز التونى، عمرو عبد 

كرم،  هيدى  أمين،  نسرين  الجليل، 
ــا، عــالء زيــنــهــم، بــاســل أزارو،  ــاك أوت
ــراج أحمد  ــار وإخــ وتــألــيــف أيــمــن وتـ
ووائــل  عبدالله  لــؤى  وإنتاج  الجندى، 

عبد الله.
وينافسه بشدة فيلم »مش أنا« والذى 
حقق فى اسبوع العيد 3 ماليين و200 

اسابيع   3 خالل  حقق  بعدما  جنيه  الف 
أسابيع  أول  فى  جنيه  مليون   111 سابقة 

السينما  بـــدور  عــرضــه  بعد  طــرحــه،  مــن 
بطل  والعربية، حسب تصريحات  المصرية 

 700 األحــد  يوم  وحقق  حسنى،  تامر  العمل 
ألف جنيه. 

ــا« حــول شاب  وتــدور أحــداث فيلم »مــش أن
يدعى حسن، ويجسد دوره الفنان تامر حسنى، 

والدته  مع  التواجد  ودائم  نفسى،  بمرض  مصابًا 
الفنانة سوسن بدر؛ ألنها أيضا مريضة.

حسنى،  تامر  بجانب  الفيلم  بطولة  فى  ويشارك 
الكدوانى  وماجد  بدر  وسوسن  شيحة،  حال  الفنانة 

وحجاج عبد العظيم وشيرين وفايز المالكى، وآخرون، 
باإلضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، منهم محمد 

سارة  وإخــراج  حسنى،  تامر  تأليف  من  الرحمن،  عبد 
وفيق.

ويأتى فيلم "ديدو" فى المركز الرابع لإليرادات محقًقا 
اجمالى  يصل  وبالتالى  جنيه،  الف   700 العيد  أيام  فى 
جنيه  مليون   14 الفطر  عيد  فى  طرحه  منذ  االيـــرادات 
المفتى،  وهــدى  فهمى،  كريم  بطولة  مــن  الفيلم  فقط. 
ورفع  ثــروت،  ومحمد  المرغنى،  وحمدى  فتحى،  وأحمد 

الفيلم شعار "أرجوك ال تفعصنى سهًوا".
وتدور قصة العمل فى إطار اليت كوميدى، حول فكرة 
وإخراج  فهمى،  كريم  تأليف  من  والفيلم  اإلصبع"،  "عقلة 
الشرف  ضيوف  من  عــدًدا  الفيلم  ويضم  صــالح،  عمرو 
وهــشــام ماجد  أحمد فهمى  مــن  كــل  إلــى ظهور  إضــافــة 

وشيكو ضيوف شرف خالل األحداث.
وبذلك يتراجع فيلم "ماما حامل" نهائيا من المنافسة 
الذى لم يحقق النجاح المتوقع بطولة ليلى علوى وبيومى 
فؤاد، إذ يحتل الفيلم المركز األخير فلم تتجاوز إيراداته 
5 ماليين جنيه، واألمر نفسه مع فيلم "أحمد نوتردام" 
الذى يشارك فى بطولته رامز جالل وغادة عادل وال 

كرمي عبد العزيز: اجلمهور عايز يضحك
ماجد الكدوانى: فى عصر الكمبيوتر عناد األزواج مادة ثرية للسينما 

عمرو دياب »يعيد« على جمهوره بـ»أحلى ونص«

»العارف« يتصدر إيرادات أسبوع العيد.. ومنافسة 
قوية بني تامر حسنى وكرمي عبد العزيز



أصبحت لعبة التايكوندو هى الشعاع وسط 
طوكيو  أولمبياد  فى  المصرية  البعثة  ظــام 
الميدالية  ماك  هداية  حققت  بعدما   2020
البرونزية بعد الفوز الكبير فى مباراة تحديد 
باييج  األمريكية  حساب  على  الثالث  المركز 
منافسات  فــى   6  /17 بنتيجة  ماكفيرسون 
التايكوندو لوزن 67 كجم للسيدات. وشهدت 
المواجهة فى الجولة األولى تكافؤا كبيرا بين 
وفى   2-2 بالتعادل  وانتهت  الاعبتين  كلتا 
األمريكية  الاعبة  تقدمت  الثانية  الجولة 
لهداية  نقطة  مقابل  نقاط   3 حققت  بعدما 
لتصبح نتيجة المباراة 5-3 لصالح األمريكية 
هداية  تفوقت  واألخيرة  الثالثة  الجولة  وفى 
ماك على منافستها األمريكية حيث حققت 
14 نقطة مقابل واحدة فقط لألمريكية لتكون 
مصر،  بطلة  لصالح   6-17 المباراة  نتيجة 
لقائمة  مــاك  هداية  انضمت  الفوز  وبهذا 
الاعبين المصريين الذين حصدوا ميداليتين 
فى األولمبياد بعد فريدة سميكة التى حققت 

الذى حقق  وإبراهيم شمس  وبرونزية  فضية 
برونزية وذهبية وكرم جابر الذى حقق ذهبية 
أصبحت  التاريخ حيث  هداية  لتكتب  وفضية 
أول رياضية عربية تحقق ميدالية فى دورتين 
متتاليتين لألولمبياد بعدما حققت البرونزية 

فى ريو دى جانيرو 2016 وطوكيو 2020.
وحــقــق ســيــف عــيــســى بــطــل مــصــر ثانى 
ميداليات مصر فى أولمبياد طوكيو بعد الفوز 
أورديمان فى  أندريه  النرويجى  منافسه  على 
المواجهة  وشــهــدت  التايكوندو،  منافسات 
تفوق سيف عيسى بشكل  األولى  الجولة  فى 
الجولة  وفــى   0-2 متقدما  وأنهاها  واضــح 
الثانية واصل الاعب المصرى تألقه وتفوقه 
الكامل بعدما حقق 4 نقاط دون مقابل لتصبح 
وفى  ســيــف،  لصالح   0-6 الــمــبــاراة  نتيجة 
واصل سيف عيسى  واألخيرة  الثالثة  الجولة 
سيطرته وتألقه فى المباراة ونجح فى تحقيق 
بنتيجة  ليفوز  لمنافسه   4 مقابل  نــقــاط   6

المباراة 4-12.
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هداية مالك وسيف عيسى شعاع أمل وسط 
الظالم للبعثة املصرية فى طوكيو

شرشر يشكر وزير األوقاف ومحافظ املنوفية ووكيل أوقاف 
املنوفية فى افتتاح مسجد أبو الروس بسرس الليان

8  مليارات دوالر لتطوير صناعة البتروكيماويات

شرشر،  أسامة  الصحفى  الكاتب  شــارك 
افتتاح  فــى  الــنــهــار،  جــريــدة  تحرير  رئــيــس 
بــدرب  الـــروس  أبــو  محمد  ســيــدى  مسجد 
الخلفاء بسرس الليان، الذى أقيمت به صاة 
إحال  أعمال  اكتمال  بعد  الماضية  الجمعة 

وتجديد وفرش المسجد بالكامل.
المصلين  »شــرشــر«  هنأ  كلمته  وخـــال 
بإعادة افتتاح المسجد فى شهر ذى الحجة 
المبارك، موجًها بالغ الشكر للدكتور محمد 
مختار جمعة، وزير األوقاف، الذى يتابع كل 
شىء على مستوى الجمهورية متابعة يومية، 
على جهوده الكبيرة فى إعمار بيوت الله، عز 
وجل، مشيرا إلى أن أعمال إحال وتجديد 
 4 مــن  أكــثــر  تكلفت  الــتــى  المسجد  وفـــرش 
وخال  بالغة،  بسرعة  تمت  جنيه،  مايين 
عام واحد عاد المصلون إلى مسجدهم مرة 
مصلى  بإقامة  سعادته  إلــى  منوها  أخــرى، 

للسيدات الفضليات من أهالى المنطقة.
وتقديره  شــكــره  عــن  شــرشــر  أعـــرب  كما 
المنوفية  محافظ  ليمون،  أبو  إبراهيم  للواء 
المؤدية  الــشــوارع  إدراج  على  االستثنائى، 
للمسجد فى خطة تبليط الشوارع باإلنترلوك.
زكريا  للشيخ  خاصا  شكرا  شرشر  ووجه 
الخطيب وكيل أول وزارة األوقاف بالمنوفية 
المسجد وفتحه  أنهى إجــراءات فرش  الذى 
أمام المصلين وكل اإلجراءات اللوجستية فى 

أقل من 24 ساعة.
وقال شرشر إن العارف بالله سيدى محمد 

أبو الروس، وهو أحد علماء األزهر الشريف 
عندما  الليان  مدينة سرس  شّرف  األجــاء، 

نزح إليها من محافظة الشرقية.

تم افتتاح المسجد بحضور الدكتور كمال 
بالمنوفية،  األوقــاف  مديرية  وكيل  السباعى 
والمهندس راضى عمار رئيس مجلس مدينة 

سرس الليان، والشيخ رجب نصر مدير عام 
معين  والشيح  الليان،  ســرس  ــاف  أوق إدارة 
منوف،  أوقـــاف  إدارة  عــام  مــديــر  رمــضــان 
مدينة  رئيس  نائب  توفيق  محمد  واألســتــاذ 
النشار  الغنى  عبد  والشيخ  الليان،  ســرس 
حامد  والــشــيــخ  بــالــمــعــاش،  األزهـــر  مفتش 
والشيخ  سام  الوهاب  عبد  والشيخ  صالح، 
كبير  شرشر  سامى  والشيخ  زهـــران،  بــال 
األئمة بالمعاش، واألستاذ هشام حجاج مدير 
محمد  والدكتور  الليان،  سرس  بريد  مكتب 
رجــب الــجــمــال أمــيــن حــزب حــمــاة الــوطــن، 
الصندوق  أمين  المليجى  محمد  واألســتــاذ 
على  وحيد  واألســتــاذ  الوطن،  حماة  بحزب 
وزارة  لوكيل  الفنى  المكتب  مدير  الجمال 

أوقاف المنوفية.

أكد المهندس طارق الما، وزير البترول والثروة المعدنية، 
نوعية  طفرة  ستشهد  المصرية  البتروكيماويات  صناعة  أن 
الجارى  المقبلة فى ضوء المشروعات الجديدة  الفترة  خال 
فى  دوالر،  مليارات   8 بحوالى  تقدر  باستثمارات  تنفيذها 
مقدمتها مشروع مجمع البحر األحمر للتكرير والبتروكيماويات 
استثماراته  تقدر  الذى  السويس  بقناة  االقتصادية  بالمنطقة 

بحوالى 7.5 مليار دوالر .
شركتى  مع  عقود  توقيع  مؤخًرا  تم  أنه  إلى  الوزير  وأشــار 
)بكتل( األمريكية و)اكسنس( الفرنسية وبمشاركة شركتى إنبى 
والتصميمات  األساسية  الهندسية  األعمال  لتنفيذ  وبتروجت 

البحر  مجمع  مشروع  برخص  الخاصة  التكنولوجيا  وتوفير 
األحمر.

ولفت إلى أنه تم االنتهاء من تحديث الخطة القومية لصناعة 
البتروكيماويات حتى عام 2040 مما يسهم إيجابًيا فى تعظيم 
القيمة المضافة من الثروات الطبيعية، كما يجرى دراسة عدد 
تنفيذها  فى  للبدء  للبتروكيماويات  الجديدة  المشروعات  من 
خال الفترة المقبلة بهدف استدامة توفير احتياجات السوق 
المحلية من المنتجات البتروكيماوية التى تقوم عليها العديد 
من الصناعات التكميلية وتصدير الفائض من تلك المنتجات 

بما يدعم االقتصاد القومى.




