
منحــازون.. للحقيقــة فقــط

أسبوعيــة - مستقلــة - شاملــة

رئيس مجلس اإلدارة  و رئيس التحرير:

أسامـــة شــرشـــر
15 سبتمبر 202١م

8 صفر 1443هـ

3 جنيه

السنة 14

12 صفحة

العدد: 715

األربعاء

www.alnaharegypt.com

رعب إخوانى من تصريحات سامح شكرى

عبير موسى تحذر 
من أالعيب الغنوشى 

طارق المال: تكليفات رئاسية بتوصيل الغاز إلى لبنان

المستثمرون يطالبون بحل مجلس إدارة البورصة 
»المطعم العائم«

 يسبب هلًعا فى المنصورة 
المستثمرون يطالبون 

بحل مجلس إدارة البورصة 

»كوماندوز الزمالك« 
يكسر يد األهلى

جورج قرداحى هل 
يربح قلوب اللبنانيين؟ 

أسامة أنور عكاشة 
يعود للحياة! 

استراتيجية »حقوق اإلنسان« تكشف األجندات الخارجية

ا لما�ذ

�ة  حكا�ي

محمود العربى؟!
 »مقال رئيس التحرير ص3« 

الحاج محمود 
من الصفر
 إلى القمة 

طبيب »الكلب« متهم بالتنمر وازدراء األديان

لبنان على المحك

رجائى عطية يحسم 
أزمة معاشات المحامين

مفاجأة.. أيمن الظواهرى 
يظهر من جديد

مافيا العالج باألعشاب.. كارثة طبية 

سقوط »إخوان المغرب« 
ينهى حكم الجماعة الظالمية

مصانع السيارات »فى خبر كان«



02
www.alnaharegypt.com

سوشيال ميديا

www.alnaharegypt.com
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الموت  طريق  اسمه  طريق  عندنا 
ميت  العزيزية.  ابوصير  بين  الــواقــع 
رهينة طريق المريوطية. يوميا سيارات 
تقع ويموت العمال المساكين الشباب 

المنطقة.  تــلــك  ــى  أهــال يــومــيــا مــن 
ع  سيموت  من  ننتظر 

هـــذا الــطــريــق، وال 
ــســمــع وال  أحــــد ي

أحد يستجيب.

العدد: 71٥ 2021 / 9 / 1٥

إّن أسوأ إحساس يمكن أن توِصله 
االستهانة  هــو  مــنــك،  قــريــب  إلنــســان 
ــفــس األخـــطـــاء  ــه.. بــتــكــرار ن ــِلـ ــزعـ بـ
تجرحه..  أنها  تعلم  التى  والتصرفات 
عندك  له  قيمة  ال  بأنه  يشعر  بجعله 
الناس  أقـــرب  ــه  أن يظن  ــان  ك أن  بعد 

إليك!
نحن ال نخسر عالقاتنا 

ــل  ــاكـ ــشـ ــمـ عــــــــــادة بـ
بل  حاسمة،  كبيرة 
بتراكم  نخسرها 

الخيبات.

أَنَّ  َعْنُه  اللَُّه  رَِضى  ُهَرْيَرَة  أَِبى  َعْن 
ِبى، صلى الله عليه وسلم:  رَُجاًل َقاَل للنَّ

أَْوِصنى، َقاَل:
َد ِمَرارًا َقاَل:  ]ال َتْغَضْب[ َفَردَّ

]ال َتْغَضْب[. رواه البخارى
هداية الحديث:

ـ الغضب جمرة يلقيها الشيطان فى 
العبد أن يستعيذ  قلب اإلنسان، فعلى 
ويفزع  الــرجــيــم  الشيطان  مــن  بالله 
إلــى الــوضــوء، لــُيــذِهــب عنه وســواس 

الشيطان.
أن  غضبه  حـــال  اإلنـــســـان  عــلــى  ـ 
يــتــعــاطــى األســـبـــاب الــتــى تــدفــع عنه 

ــه،  ــن ــســك الـــغـــضـــب وت
نفسه  يــمــلــك  وأن 
مع  يــســتــرســل  وال 

الغضب.

التفاهة  عــصــر  فــى  فــعــاًل  نــحــن 
والسطحيين  والسطحية  والتافهين 
ــمــال  ــل ال ــن أجــ ــوت مـ ــمـ وعـــصـــر الـ

والشهرة.
الخيرون  لكن يظل 

موجودين وإن كانوا 
قليلين.

تراكم اخليبات

الغضب جمرة

عصر التفاهة

طريق املوت

من أراد العدل
 أساًسا مللكه سعى إليه

التدين املنقوص

مرحلة االستمتاع باحلياة اخلير والشر

نصيحة د. الناظر: جتنب الزعل

ويحكون عن ملك عظيم حكم الصين قديًما، 
وكان ملكا عادال يجلس بين الناس يوما معينا 
كل اسبوع ليسمع شكاياهم مباشرة، وكان ال 

يثق كثيرا فى موظفيه فى القصر. 
وكان يخشى أال تصله آهات الناس بدعاوى 
نزعجك  )ماحبيناش  مثل  ســاريــة  مــازالــت 
يافندم( أو )سيادتك الموضوع بسيط وحليناه 
والراجل فرحان وبيدعى لسيادتك(، فقد كان 

يعى دوره ومسئوليته وتكليفه. 
وكان ذلك اليوم عند الناس عيدا،، وكانوا 
يتسابقون للفوز بمقاعد قريبة من الملك، حبا 

وكرامة له.
وشاءت ارادة الله ان يستيقظ من نومه يوًما 
وقد اصابه صمم فى أذنيه ما عاد بعده يسمع 

شيئا. 
حزن قليال، وهداه )عدله( الى حل جديد.

امر المنادى ان يطوف بين الناس معلنا ان 
يطلب  الملك  وان  هو،  كما  االسبوعى  اليوم 
فقط ان من لديه مظلمة او شكاية فعليه ان 
حمراء  مالبس  )ومرتديا  مكتوبة،  بها  يأتى 
ويتعرف عليه ويحقق  الملك  يراه  اللون حتى 
الرعية  باقى  على  األمــر  وحظر  شكواه،  فى 

ارتداء اللون االحمر فى ذلك اليوم فقط(.
وتعلمت أنا )من أراد العدل 

أساًسا لملكه سعى اليه(.

أيوه طبعا احنا شعب متدين بطبعه!! بنصلى 
كتير  ونحج  كتير  عمرات  ونعمل  ونزكى  ونصوم 
سبحة  ماسكين  ودايما  ونستغفر  نبكى  ونقعد 
نسبح ونحوقل.. وبما اننا فهمنا التدين فقط فى 
شعب  نحن  يبقى  والشعائر،  الفروض  هذه  أداء 
المشهد  نستكمل  تعالوا  انما  ال!!  ليه  متدين، 
بالصدق واألمانة والنظافة واتقان العمل وحفظ 
حقوق الجار وحقوق الطريق والتعاون على البر 
وعدم االستهزاء باآلخرين وتفريج كرب المكروبين 
شعب  نفسنا  حنالقى  إلــخ.  الضعيف…  وحماية 

بدون  طبًعا  بالمرة..  متدين  غير 
فليس  ــالق..  اإلطــ على  تعميم 
كلّنا على الحالة األولى وال كلنا 

على الحالة الثانية!!

فـــى مــرحــلــة مـــن عــمــرك ســتــعــرف أن 
أهم  والثقة  ــحــب...  ال مــن  أهــم  ــرام  االحــت
دليل  أعــظــم  الــصــبــر  وان  ــرة...  ــي ــغ ال مــن 
ال  المشاكل  عــن  واالبــتــعــاد  للتضحية... 
ــدرة  ُق أكــثــر  ــك  أن يعنى  بــل  الضعف  يعنى 
تصفح  وعندما  بحياتك...  االستمتاع  على 
فأنت ال تغير الماضى، بل تصنع الفرق فى 

المستقبل!! 
 كل شىءء حولنا يرحل ويغيب إال الخير 

لمن  هنئًيا  النفوس...  فى  مغروًسا  يظل 
يزرع الخير والطيب فى كل طريق... وهنئًيا 
من  أريًجا  حياته  فى  العابرين  أهــدى  لمن 

ليس  القلب  نقاء  شـــذاه... 
غباء إنما إحسان تؤجر 

عليه.

خير  بكونها  لألحداث  العقلى  التمييز 
قائمة  تحت  يندرج  مطلق..  شر  أو  مطلق 
األوهام المطلقة التى يعيش وعى اإلنسان 
فــى أســـرهـــا.. والــتــســلــيــم اإليــجــابــى عن 
المفتاح  الحقيقة.. هو  لتلك  وإدراك  وعى 
الكونى الوحيد لبوابة الخروج من األوهام 

المطلقة.
اللحظة..  تلك  فــى  حـــادث  حــدث  كــل 
سيصبح فى اللحظة القادمة ماضى .. ال 

"وجود" له.. وال صبر جميل ورضا يصيب 
النفس دون تسليم بتلك الحقيقة .

وال ألم عميق يستمر إال بتجاهلها ..
بحلوها  األحـــداث  كل 

ــمــر وتــبــقــى  ــا ت ومـــرهـ
الذكرى فقط.

د. هانى الناظر

د. نجوى كامل 

9 أسباب للعنف لدى األطفال

حوارات املواصالت

العالم يضيق برحيل األحبة

1( وجود أب عنيف أو أم عنيفة: فإذا أظهر أحد 
سيعتقد  الغضب،  عند  عنيفة  سلوكيات  الوالدين 
الطفل أن هذه هى الوسيلة الصحيحة للرد على 

أى موقف مثير للغضب.
التوجيه السليم: األطفال ال يولدون  2( افتقاد 
فهم  اجتماعًيا،  المقبولة  السلوكيات  يعلمون  وهم 
يحتاجون دائًما ألن نعلمهم ونذكرهم كيف يعبرون 
الــمــواقــف.  كــل  فــى  صحيح  بشكل  أنفسهم  عــن 
السيطرة  صعوبة  إلى  سيؤدى  ذلك  فى  اإلخفاق 

على الطفل.
3( مستوى الضغوط فى األسرة: إن عدم األمان 
وما  األسرى  الجو  استقرار  وعدم  الحب  وافتقاد 
قد يصاحب ذلك من شجار وصراخ يحزن األطفال 
قد  هــذا  األمـــان.  ومفتقدين  عصبيين  ويجعلهم 
األطفال  تجاه  وعدوانيته  الطفل  عنف  إلى  يؤدى 

اآلخرين. 
4( تعزيز العنف عند الطفل: "قد يعزز الوالدان 
سلوك الطفل العنيف إذا شعر الطفل بسعادة أو 
يتصرف  عندما  والديه  أحد  وجه  على  ابتسامة 
بشكل عنيف فى موقف معين." قد يظن الوالدان 
يستطيع  طفاًل صلًبا  يربيان  الطريقة  بهذه  أنهما 

التعامل مع جميع المواقف. 
5( الغضب المكبوت: إذا كان الطفل ُيمنع دائًما 
من التعبير عن غضبه، سيشعر بالغيظ واإلحباط 
وسيؤدى ذلك إلى العنف. يجب أن يكون الهدف هو 
تعليم الطفل الطرق الصحيحة للتعبير عن المشاعر 

السلبية وليس تعليمه كيف يكبت مشاعره.
6( الطفل المحبط: لو لم يتم إشباع احتياجات 
ذلك  سيؤدى  والفهم،  والرعاية  الحب  من  الطفل 

العنف.  إلى  يؤدى  قد  مما  باإلحباط  شعوره  إلى 
فمن المهم أن نشير إلى أنه ليس كل إحباط يؤدى 
إلى عنف. اإلحباط يساوى العنف إذا كان هناك 
توجيه  يتم  لم  إذا  أو  األســرة  فى  عنيف  نموذج 

الطفل بشكل سليم.
أثبتت  لقد  العنيفة:  التليفزيونية  البرامج   )7
التليفزيون  ببرامج  الموجود  العنف  أن  الدراسات 
"أواًل،  بــثــالث طـــرق،  ــى عنف األطــفــال  إل يـــؤدى 
التعلم عن طريق المالحظة وهو أن يقوم الطفل 
ضعف  ثانًيا،  التليفزيون.  فى  يشاهده  ما  بتقليد 
الحساسية تجاه العنف وهو عندما يصبح الطفل 
أقل حساسية تجاه العنف ويشعر أنه شىء طبيعى. 
وأخيًرا، قلة الموانع ضد العنف لدى الطفل، من 
داخلية  موانع  اإلنــســان  لــدى  يكون  أن  الطبيعى 
تمنعه من العنف، لكن فى هذه الحالة يفقد الطفل 

هذا الموانع.
اآلباء  أن يحرص  اإلخوة: يجب  بين  الغيرة   )8
األطفال.  بين  الغيرة  مشاعر  تحفيز  عــدم  على 
وتقسيم  األطفال  بين  المعاملة  فى  المساواة  إن 
الغيرة  بالتساوى يقلل من  بينهم  االهتمام والحب 

بينهم.
9( عنف األصدقاء: األصدقاء لهم تأثير كبير 
طفلك  أن  الحــظــت  إذا  الــبــعــض.  بعضهم  على 
أن  الحكمة  فمن  المعتاد،  مــن  أعنف  يتصرف 

وتحاولى  أصدقائه  كل  تستدعى 
مالحظة إن كان يقلد أحدهم.

فى  الناس  حـــوارات  فى  يركز  لو  الــواحــد  والله 
ــمــواصــالت يــقــدر يــألــف كــتــاب كــبــيــر، ويسميه  ال
رّكاب  حوارات  من  والمغامرات  الحواديت  "غرائب 
المواصالت" اليوم كانت رحلتى فى الترام من إحدى 
محطات اإلسكندرية. احب كثيرا قراءة الوجوه وال 
وعن  لبعض.  بعضهم  لسماع  االستمتاع  من  يمنع 
الحديث  أطراف  تبادال  اثنان  العجيبه  المصادفات 
دقيقة  خمسين  حوالى  استمر  الــذى  انقطاع  بال 
وكأنهما تربيا مع بعضهما.. الحديث تناول مواضيع 
الحياة المختلفة بدءا بعبد الناصر وحرب االستنزاف 

والسادات وحرب اكتوبر والمشكلة الفلسطينية الى 
التى  المساجد  فى  الصالة  وحكم  األضرحة  حكم 
بها اضرحة .. الى الشئون المعيشية واحوال العباد 

االقتصادية وتعليم األوالد وتزويج البنات. 
للتانى  يقول  فيهم  حــد  ناقص  كــان 

للولد  ناخذها  بنت  عندك  مفيش 
لنبنى اواصر المحبة. 

ال يعرف تجربة المرض اللعين السرطان إال 
من كابدها وال يعرف آالمها إال من كانوا وظلوا 
جواره من العائلة. إنها أصعب ما يمكن أن يمر 
به انسان. تصبح الدنيا مثل ثقب إبرة حتى يمن 
الله على صاحبها بالشفاء أو الرحيل. وحتى بعد 
مرحلته  فى  المرض  اكتشاف  يتم  الشفاء حين 
المنشود من  باتساعها  الحياة  األولى ال تصبح 
وخبرت  ــت  رأي الفضاء.  فــى  الــرابــض  الــخــوف 
أيــن ما سمعناه  لــدّى ســؤال:  لكن  ولــن أحكى. 
سيحدث  الــذى  التطور  عن  سنة  عشرين  منذ 
فى عالجه بعد اكتشاف الفيمتو ثاينة؟ وأين ما 
هل  بالذهب؟  العالج  عن  سنوات  منذ  سمعناه 

له  البحث  فى  جــادة  العالمية  ــة  األدوي شركات 
فليساعد  اإلجابة  تأتى  حتى  ا؟.  حّقً عالج  عن 
الله كل مريض ويرحم إيمان خيرى شلبى وكل 
مرتحل عن اآلالم، ويعطى اهله واسرته الصبر 
رحيل  بعد  العالم  يضيق  كم  والسلوان.  والقوة 
األحباء وليس لنا إال الله يوسع لمن كابدوا مع 
الراحل والراحلة اآلالم. وهذا ما أتمناه للعزيز 

هى  التى  إيــمــان  وألســـرة  حافظ  ر حاتم  نها أ
خيرى  العظيم  النيل  من  جميلة 

شلبى.

ضياء السمان 

د. أحمد سابق

نجوى عابدين

إسماعيل الناطور عالء جمال هنا وفيق 

إشراق الشامى

مظاهرة.. ولكنها من أجل احلب
تشابهت  جنازة  طويلة  فترة  منذ  أر  لم 
مــع جــنــازة الـــرؤســـاء.. مثل جــمــال عبد 
ومشايخ  علماء  من  والمشاهير  الناصر.. 
الغناء  او  الشعراوى..  الشيخ  مثال  الدين 
ام كلثوم وعبد الحليم.. وغيرهم مع الفرق 
فى التشبيه طبعا.. إال جنازة هذا الرجل 
أفنى حياته فى  الذى  المكافح  العصامى 
التجارة والعمل وخدمة الناس وله العديد 
العربى  محمود  اإلنسانية..  المواقف  من 
مؤسس مجموعة شركات العربى للتجارة 

والصناعة.. المشهور بشهبندر التجار .
ولد  والذى  يناهز 89 عاما..  عن عمر 

بالمنوفية..  بأشمون  رقبة  ابو  قرية  فى 
يستأجرها  أرض  إال  شيئا  يملك  ال  ألب 
ليزرعها حتى ينفق منها على أوالده.. مما 
دفع ابنه محمود للعمل فى سن مبكرة وهو 
ال  أعمال صغيرة  عدة  على  وتــردد  طفل 
ولكن  الـ4 جنيهات..  له  أجر  آخر  يتعدى 
إلى  وصــل  العمل  فــى  وأمانته  بــإصــراره 
مكانة قلما أحد يصل إليها.. ال فى العمل 
فقط ولكن فى قلوب الناس البسطاء منهم 
قبل األغنياء.. وساهم فى خلق حوالى 4٠ 
التصنيع  وكانت مواد  ألف فرصة عمل.. 
المحلى.. حتى  اإلنتاج  من   %  95 وصلت 

المشرقة"  الشمس  ــام  "وسـ على  حصل 
من اإلمبراطور اليابانى عام 2٠٠9 ويعد 
أرفــع وســام يــابــانــى.. والــيــوم نــال وســام 
الحب والتقدير من الناس.. ووسام حسن 

الخاتمة بإذن الله من الخالق. 
عنها  يعلم  البعض  يكن  لــم  شخصية 
العطرة  سيرته  وبقيت  رحل  ولكن  الكثير 

واآلخرة  الدنيا  فى  خلدته  التى 
.رحم الله الفقيد وألهم أهله 

وذويه الصبر والسلوان.

عالء الدين سويلم 
الجنرال المبدع 

زبيدة ثروت

د. صالح الدين السرسى

مرتاح..  وعش  الدنيا  وافهم  نصيحتى  اسمع 
مفيش حاجة تستحق انك تزعل علشانها ومفيش 
وال  علشانها  بغالى  تضحى  انك  تستحق  حاجة 
فى حاجة تستحق انك تضحى بصحتك بسببها 
على  تــنــدم  وال  عملته  خير  على  تــنــدم  وبـــالش 
او  نفسك  ترخص  واوعـــى  منك  راحــت  فرصة 
تتمنى لنفسك ان تكون  تضحى بكرامتك واياك 

انك زى فالن او عالن وافتكر دائما 
عمرك ما هتاخد شىء ليس 
ال  وأخــيــرا  نصيبك.  مــن 
دائما على  الله  تنس شكر 

نعمه عليك.

إبراهيم عبدالمجيد 
الروائى



لماذا 
محمود العربى؟

 لماذا محمود العربى؟.. ولماذا هذا اإلجماع الشعبى على حبه؟
هذا هو التساؤل الصعب، فالرجل استطاع فى صمت وبال إعالم أو إعالن أن 

يصنع إمبراطورية اقتصادية حقيقية على أرض الواقع لتصبح من أكبر الكيانات 
الصناعية فى مصر مع اليابان، وما أدراك ما اليابان! 
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ولكن هذا وحده ليس كافًيا؛ فمصر بها الكثير 
العربى استطاع  من رجال األعمال.. ولكن محمود 
رقبة  أبو  قرية  من  المحلية  محلية  من  ينتقل  أن 
الحصول  إلى  المنوفية  بمحافظة  أشمون  بمركز 
ا، بل  على أعلى وسام من إمبراطور اليابان شخصّيً
نعاه السفير اليابانى فى مصر بنعى طويل ومؤثر، 
من  وغيرها  توشيبا  شركة  مع  المثمر  لتعاونه 
الشركات اليابانية، حتى أصبح اسم العربى إحدى 
الرائدة فى مصر..  التجارية والصناعية  العالمات 
ولكن هذا أيًضا ال يكفى، فمحمود العربى أصر على 
نقل الصناعة إلى مصر إلدخال مكون محلى الصنع 
بالتعاون مع العديد من الخبراء حتى وصلت اآلن 
من   %80 على  يزيد  ما  إلى  المحلى  المكون  نسبة 

مكونات المنتجات المصنعة فى مصر. 
الرجل  ــذا  ه فــى  أعجبنى  الـــذى  والــشــىء 
خــالل  ــن  م التسعينيات  ــى  ف التقيته  عــنــدمــا 
فى  المنوفية  محافظ  حسين،  عدلى  المستشار 
هذا التوقيت، أنه جعل مستشاره االقتصادى أحد 
الرموز البنكية فى ذلك الوقت، وهو الفقيه البنكى 
الحقيقى  الصندوق  يعتبر  الذى  األحمدى  عصام 
للحاج محمود العربى والذى ظل معه طوال حياته 

وحتى اآلن. 

جينات  يحمل  العربى  محمود  كــان  لقد 
مصرية أصيلة، بداخلها مفردات الحس االقتصادى 
العفوى، والذكاء الربانى الفطرى، فجمع بين هذا 
وذاك، كما استعان بالمتخصصين فى كل المجاالت 
اختص  ومــا  ا،  حّقً ميزه  ما  ولكن  بها،  يعمل  التى 
رأس  يمثل  له  بالنسبة  العامل  أن  هو  فعاًل،  به 
واالحترام  الحب  فكان  للشركة،  الحقيقى  المال 
العاملين  وبين  بينه  واالحتواء عقًدا غير مكتوب 
فى كل شركاته ومصانعه، بعيًدا عن قوانين العمل 
واللوائح، ألن كلمته كانت ميثاًقا لألمانة والنزاهة 
ال  مفردات  وهى  اآلخــر،  وحب  والتواضع  والشرف 
لم  الذين  الحقيقيون،  األعمال  رجال  إال  يملكها 
استغالل  أو  إفساد،  أو  فساد  شبهات  حولهم  تُحم 
وأكل  للعمل  الحاجة  ورقــة  على  واللعب  للعمال 

حقوقهم، بل وصل األمر ببعضهم إلى تصفيتهم. 
ومحافظات  المنوفية  أبناء  خــرج  فلذلك 
مصر فى موكب مهيب لتشييع جثمان هذا الرجل 
النماذج  ــد  أح ــه  ألن بشعبها،  مصر  بكته  الـــذى 
عشقوا  الذين  الحقيقية  االقتصادية  الوطنية 
سر  هو  وهذا  الناس،  واحترموا  الوطن،  هذا  تراب 
اإلمبراطورية  هذه  تكوين  فى  الرجل  هذا  نجاح 
أنها  رغم  الواقع،  أرض  على  العمالقة  االقتصادية 

بدأت فى زمن )انفتاح السح الدح امبو(. 
أن  بد  ال  العربى  محمود  نموذج  أن  أعتقد 
ُيدرّس ألشباه رجال األعمال الذين احتكروا الوطن 
والذين  أكثرهم!  وما  المصرى  العامل  واحتقروا 
التحرير..  ميادين  فى  المصرى  الشعب  أسقطهم 
لماذا؟ ألنهم ليسوا منا ولسنا منهم؛ فهم استباحوا 
ومستحقات  ــوال  ــ األم ونــهــب  والــتــدلــيــس  الــغــش 
العاملين وكّونوا ثروات طائلة فى الداخل والخارج 
–بغير حق- ولكنهم إذا أفلتوا من القانون الوضعى 
فلن يفلتوا من قانون السماء.. لقد فجر موت هذا 
الرجل العظيم أشياء كثيرة فى نفوس المصريين؛ 
محمود  مثل  نماذج  أو  نموذًجا  يجدوا  لم  ألنهم 
جائحة  وجاءت  وتحتويهم..  عليهم  تحنو  العربى 
كورونا لتؤكد على مصداقية هذا الرجل الذى أبى 
إمبراطوريته فى دخله  واحًدا من  أن يمس عاماًل 

ورزقه وأكل عيشه. 
حضور  فــى  التقتيه  عندما  ســؤالــى  ــان  وك
العودة  رفضت  لماذا  وآخــريــن:  األحمدى  عصام 
للبرلمان لتكون مثل رجال أعمال آخرين يستغلون 
هذا الموقع فى حماية ثرواتهم؟ وكانت إجابته: أنا 
بالعمال  ثروتى  أحمى  واقتصادى..  عصامى  رجل 
واإلنتاج.. والبعد عن القروض المشبوهة.. ولست 

والشرفاء تحميهم دعوات  السياسة..  مختًصا فى 
فيها  دخلت  التى  الوحيدة  المرة  وبعد  السماء.. 

المجلس أقسمت أال أخوض التجربة مرة أخرى! 
وزيــًرا؟..  لتكون  ترشيحك  تم  هل  وسألته: 
ــذا شكاًل  ــاب: أكــثــر مــن مـــرة، وكــنــت أرفـــض ه أجـ
على  دائًما  ضيًفا  لست  لماذا  وسألته:  وموضوًعا.. 
فأجاب  تليفزيون«؟،  أو  »صحافة  ســواء  اإلعــالم 
لدى  بها  تحظى  التى  والثقة  العربى  منتجات  بأن 

المستهلكين أفضل من أى دعاية.
ولكنه  متباعدة،  فترات  على  لقاءاتنا  كانت 
ا فى استمداد قوته من دعاء اآلخرين..  كان مستمّرً
يحترمهم  وال  والكذابين  المنافقين  يكره  وكــان 
الفتاح  عبد  الرئيس  كــان  ولذلك  كــانــوا..  مهما 
من  الهواء  على  صحته  عن  السؤال  دائم  السيسى 

ابنه إبراهيم، رئيس اتحاد الغرف التجارية. 
سيظل محمود العربى أيقونة االقتصاديين 
الوطنيين.. ونتمنى أن نرى أكثر من »العربى« فى 
تعود  حتى  واإلنتاجية،  الصناعية  المجاالت  كل 

مصر إلى وضعها الحقيقى. 

رحم الله محمود العربى.. 
ونسألكم الفاتحة. 

حكاية محمود العربى من الصفر إلى الصعود للقمة
أبو  بقرية  العربى  محمود  األعــمــال  رجــل  مولد  بين  ما 
المنوفية،  المنوفية 1932 فى  رقبة مركز أشمون بمحافظة 
ورحيله فى 9 سبتمبر 2021 رحلة كفاح تقارب التسعين عاًما، 
عالم  فى  حظ  بضربة  أو  فجأة  يحدث  ال  للقمة  فالصعود 

رجال األعمال الحقيقيين.
فى كتاب يعد السيرة الذاتية لـ"العربى" يحمل عنوان "سر 
حياتى / حكاية العربى" حكى الراحل فى 10 فصول سيرته 
الكبيرة المهيبة وعزاءه  إال فصًل واحًدا مثيًرا وهو جنازته 
يقول  وهو  مبالًغا  الجمعة  خطيب  يكن  ولم  لألحبة  الجامع 
بعفوية: "ماذا بينك وبين الله يا حاج محمود حتى 
يسوق الله قلوب الناس وأفئدتهم إليك؟!، 
والصالحون كان يعرف صلحهم من 

جنائزهم وجنازتك شاهٌد ودليل".

حكاية العربى
ــى... أو  ــرب ــع حــكــايــة مــحــمــود ال
بمعنى أدق "شهبندر التجار« حكاية 
رائًعا  سينمائًيا  فيلًما  تصلح  مثيرة 
"إبراهيم  عائلة  أول  مــن  ــا  وجــذابً
ــو رقــبــة"  ــ ــة "أب ــى" فــى قــري ــرب ــع ال
بثلثة  الله  رزقه  الذى  بالمنوفية 
أوالد أوسطهم محمود العربى. 

قــرار  كانت  الحكاية  بــدايــة 
التجارة  عالم  بدخول  محمود 
ــال وهـــو لم  وبــيــع لــعــب األطــف
عمره  من  الخامسة  يتجاوز 
بعد وكأنه ُولد ليكون تاجًرا 
ودخـــول  األب  مـــوت  ــم  ث
االبــــــن مـــعـــتـــرك الــحــيــاة 
متتبًعا  لــلــقــاهــرة  ــزوحــه  ون

خطى أخويه فى الموسكى.
بداية المشوار من أول بيع 
على  التربع  حتى  األطفال  لعب 
كــانــت محاطة  الــصــنــاعــة  عـــرش 
بسياج أخلقى تجلت فى الشراكة 
ال  الــذى  األمين  التاجر  حيث 
يخذل  وال  بــرفــيــق  يــغــدر 
صديًقا فيناله من كرم 

لتوكيل  الرزق وصواًل  فى  الكثيرة  البركة  األنبياء  ودعاء  الله 
توشيبا. 

المصاحب  والتوتر  القلق  محطات  الــنــجــاح...  لحظات 
لكل خطوة جديدة صعوبات الرحلة.. التدابير الربانية التى 
المشورة  الدائم...  التوكل  فكرة  لحظة..  فى  الموقف  تغير 

ــول مــجــاالت جــديــدة وعــديــدة..  ية الــدائــمــة.. ودخـ عبقر
رجل أعمال كسب القلوب وأحب العمال وأحبوه. 
الحافظ  الشهبندر  ستجد  الرجل  سيرة  فى 
لجميل كل واحد صنه عمل معه موقًفا طيًبا.. 
حتى العامل اللى مش فاكر اسمه فاكر أمانته 
أجمل  الــلــه  رد  فــكــان  حــقــه؛  لمنحه  وســعــى 

ضاعف له ماله وأجره. 
الكل  أن  فكره  وأحفاده..  ألوالده  تربيته 
العائلة  ســيــدات  بفضل  واعــتــرافــه  للكل 
ــات ثقته  ــداي ــب واألطـــفـــال فــى مــراحــل ال
زرعه  للعائلة  والثالث  الثانى  الجيل  فى 
القيم.. وحصاده النتائج كلها أشياء تمثل 

خلصة رحلة هذا الرجل.
إمبراطورية العربى

 لم يكن تكوين هذه اإلمبراطورية 
ضــربــة حـــظ بـــل كـــان ثــمــرة كــفــاح 

شاب  لكل  العربى  محمود  نصيحة  تلخصها 
يريد أن يبدأ مشروًعا خاًصا بأال يضع لطموحاته سقًفا 

وال حًدا، اجعل طموحاتك بل حدود، وستأتيك كلها صاغرة 
الله  تتقى  أن  بشرط  الله،  بإذن  الواقع  أرض  على  متحققة 
فى كل ما تعمل، وأن تخلص العمل، وأن تكون خطواتك كلها 
مدروسة، وال تبدأ عمًل إال بعد إنهاء الذى قبله. عليك أال 
النتائج، وأن تصبر على جنى الثمار، فلكل محصول  تتعجل 

وقت محدد كى ينضج. 
واالجتهاد  العمل  من  بالكثير  مليئة  معاصرة،  نجاح  رحلة 
بالله، رحلة بدأت من  بالثقة  المدفوعة  والمغامرة  والطموح 
كبير  نجاح  بالقاهرة،  للموسكى  بالمنوفية  رقبة  أبــو  قرية 
ينتهى  وكد ال  الصناعة، سعى  أكبر فى  نجاح  تله  بالتجارة 
رغم مواجهة الكثير من الصعاب فتحققت النتيجة المبهرة، 
قصة ملهمة تنير الطريق لمن يريد العمل بالتجارة واالستثمار 

بالصناعة.
ال  النجاح  بــأن  تماًما  مؤمن  )إننى 
الحظ؛  اسمه  بشىء  أبـــًدا  لــه  علقة 
بل هى أقدار من عند الله العدل تتفق 
الحظ  إن  المبذول.  الجهد  مع  وتتناغم 
ما هو إال توافق القدر مع الجهد المبذول 
من الشخص نحو طريق النجاح، وبالتالى 
وليس  الــحــظ،  يصنع  مــن  هــو  فــاإلنــســان 

العكس(.
بالفكرة،  تقتنعوا  أن  بمجرد  اعملوا   -  )
اعملوا لتكون أيديكم هى العليا، ولتكون حياة 
غيركم(  ولتفيدوا  كريمة،  وذويــكــم  عائلتكم 
هكذا كانت كلمات محمود العربى التى ترجمتها 

أفعاله. 
فالرجل لم يكن مجرد شعارات وطنطنة فارغة 
زى اللى بنسمعها فى كل الشركات. الجد والمكان 
حقيقى  مــردود  ليها  بتشوف  مش  واللى  بتاعك  ده 

وقت الجد.
وهذا ظهر فعل فى ظل أزمة طاحنة زى اللى مصر بتمر 
بيها فى زمن الكورونا، لما بدأت شركات كتير تقعد موظفيها 
فى البيت فى الوقت اللى سمعنا فيه شركة العربى بتطمن 

واننا  شغله،  هيسيب  ومحدش  واحــدة  أســرة  إننا  موظفيها 
مرينا بأزمات وعديناها وبإذن الله نعدى األزمة الحالية زى 
اللى قبلها إننا أمام نموذج يدعو للحترام والفخر، ويستحق 

الدعوات التى نالها والتى بها ارتقى للقمة.
تحوالت 

ــا ليست ملكه،  أرًض يــزرع  مــزارًعــا مستأجرا  ــده  وال كــان 
اب" وهو فى سن ثلث سنوات فتعلم  وقام بإرساله إلى "الكَُتّ
القرآن، ولم يلتحق بالتعليم بسبب ظروف والده االقتصادية، 
للتجارة منذ  لديه ميل  كبائع فى متجر حيث ظهر  بدأ  وقد 
صغره فكان وهو طفل صغير يبيع لعب األطفال على مصطبة 
يعطيه  والمكسب  األصــل  ويدخر  العيد  فى  بالقرية  بيتهم 
له غيرها، ولما وجد فيه األخ  الشقيق فيشترى  ألخيه غير 
هذه الموهبة اصطحبه للقاهرة حيث عمل بالموسكى بائًعا 
من محل لمحل ثم اشترى وشريك له محل بالموسكى وبدأ 
التحول من عامل لصاحب عمل ولم ينس الرجل حق الشريك 
وال حق الفقير فكان فى ماله حق معلوم للسائل والمحروم، 
وحصل الرجل على توكيل كبرى الشركات اليابانية، وحلم بأن 
يتحول من رجل تجارة لرجل صناعة وهمه أن يفتح أكبر قدر 
من البيوت بزيادة عدد العاملين معه، وانتقل النشاط ألماكن 
أخرى غير الموسكى ليمتد لجزيرة بدران بشبرا وبورسعيد 
من  األكبر  الجزء  لتحتل  تتوسع  ثم  بنها  فى  المصانع  وتبنى 
ومع  العجلة،  وتدور  بالمنوفية  بقويسنا  الصناعية  المنطقة 
نفس الخط الصناعى التجارى يسير الخط الخيرى، ويعاون 
الرجل نخبة من أهل الثقة وأهل الخبرة يتقدمهم أخوه الحاج 

محمد العربى وكوكبة من الرجال المخلصين للشركة.
مسيرته العملية

شركة  مصانع  ورأى  اليابان،  العربى  زار   1975 عام  فى 
توشيبا التى حصل على توكيلها، فطلب منهم إنشاء مصنع فى 
مصر، وكان لديه أرض فى طريق مصر-إسكندرية الزراعى، 
زارها خبراء من اليابان وأقروا بصلحيتها، وتم إنشاء أول 
مصنع للشركة فى مصر. وفى 1982 تم بناء مجمع صناعى 
فى بنها. وعلى مدار العقود التالية زادت شراكاته مع شركات 
وكيًل  ليصبح  وغيرها  اإللكترونية  لألجهزة  مصنعة  يابانية 
لعلماتها التجارية مثل سونى، سيكو، إن إى سى، وهيتاشى. 
وفى الوقت الحالى، وصلت مبيعات "مجموعة العربى" ألكثر 
من 400 منتج فى 22 دولة، وتتكون شبكة التوزيع والخدمات 
للمجموعة من أكثر من 2800 مركز بيع وأكثر من 180 مركًزا 

لخدمات ما بعد البيع.

»ماذا بينك وبني اهلل يا حاج محمود حتى يسوق اهلل قلوب الناس وأفئدتهم إليك؟!«

»مجموعة العربى« تنتج أكثر من 400 منتج تباع فى 22 دولة، ولها 
أكثر من 2800 مركز بيع وأكثر من 180 مركًزا خلدمات ما بعد البيع

العربى

من ثالثينيات القرن املاضى لعشرينيات القرن احلالى
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تقريرا  البريطانى  ســى"  بى  "بــى  موقع  نشر 
عن أحداث ١١ سبتمبر عام ٢٠٠١ والتى ضربت 
امريكا واستهدفت برجين تجاريين وأسفرت عن 
ما يقرب من ٣٠٠٠ قتيل وأكثر من ٢٥ الف جريح 

وذلك فى الذكرى العشرين للحادث.
واشار التقرير الى عدد المنفذين لتلك العملية 
من   ١٥ منهم   ،١9 ــى  ال عــددهــم  وصــل  ــذيــن  وال
زعيم  لكن  ويمنى،  وإماراتى،  ولبنانى،  السعودية، 
المجموعة التى نفذت كان مصرًيا واسمه محمد 
الخلية  هذه  تأسست  وقد  الشيخ.  كفر  من  عطا 
محمد  واستطاع  األلمانية،  هامبورج  مدينة  فى 
عطا من خاللها الوصول إلى أحد تابعى اسامة 
بن الدن زعيم القاعدة فى هذا الوقت وتم تجنيده 
مع آخرين داخل أحد المساجد، وتلقى تدريبات 
فى أفغانستان داخل معسكرات لتنظيم القاعدة، 
وتزوير  والمتفجرات  األسلحة  استخدام  على 
الوثائق وتم اختياره لقيادة المجموعة التى ستقوم 
بالتنفيذ فى الواليات المتحدة األمريكية، لما كان 

يتمتع به من مواهب قيادية.
العزيز  عبد  فهم  اآلخــرون  الـــ١9 شخًصا  أما 
عام  مواليد  من  الجنسية،  سعودى  وهو  العمرى، 
المتحدة  الواليات  فى  الطيران  تعلم  وقد   ،١979
ولد  أيضا،  سعودى  الشهرى  ووائــل  األمريكية، 
إلى  سفره  بعد  القاعدة  إلــى  انضم   ،١968 عــام 
أفغانستان عام ٢٠٠٠ هذا بجانب وليد الشهرى 
ولد فى ١974،  كذلك  وائل، سعودى  وهو شقيق 

وتلقى دروًسا فى الطيران.
من السعوديين أيضا من منفذى العملية كل من 
الحازمى،  الحازمى وشقيقه األصغر سالم  نواف 

الدن  بن  أسامة  اختاره  والــذى  المحضار  وخالد 
ماجد  وكــذلــك  الــهــجــمــات،  هــذه  فــى  للمشاركة 
وأحمد  النعمى  وأحمد  الغامدى،  وسعيد  موقد، 
الحزناوى. هذا باإلضافة إلى حمزة الغامدى من 
 ،١979 عام  ولد  الغامدى  وأحمد   ١98٠ مواليد 
ومهند الشهرى من مواليد ١979، وقد تدرب فى 
معسكرات القاعدة بأفغانستان، ودخل إلى أمريكا 
باإلضافة  هذا  أشهر  بـ4  الهجمات  قبيل  كطالب 
إلى هانى حنجور ولد فى ١97٢، وقد سافر إلى 
إلى  يذهب  أن  قبل  مــرات،  للدراسة عدة  أمريكا 

أفغانستان لتلقى تدريباته.
السقامى  سطام  فهو  األخير  السعودى  أمــا   
تم تجنيده فى أفغانستان، ثم ذهب إلى الواليات 

المتحدة األمريكية فى أبريل ٢٠٠١.
الشحى وهو  المنفذين مروان  اإلماراتيون من 
الجنوبى  الــبــرج  ضربت  التى  الــطــائــرة  قــاد  مــن 
فى  عطا  رفيق  كان  وقد  العالمى  التجارة  لمركز 
الشقة التى استأجرها األول فى فلوريدا وكذلك 
التكنولوجية  بالجامعة  الدراسة  فى  رفيقه  كان 
بهامبورج فى ألمانيا، وفايز بنى حماد وقد وصل 
بثالثة  الهجمات  قبل  أمريكا  فى  الطيران  لتعلم 
أشهر. اللبنانى الوحيد فى العملية هو زياد جراح 
من مواليد ١97٥، اسمه كامال زياد سمير جراح، 
وقد وصل للمشاركة فى الهجمات قبلها بأكثر من 
عام، حيث تدرب على الطيران فى مركز التدريب 

الجوى بفلوريدا.

 منفذو أكبر ضربة إرهابية
 استهدفت أمريكا فى تاريخها

حالة من الرعب انتابت جماعة اإلخوان 
مصر  بين  االتفاق  اقتراب  بعد  اإلرهابية 
العالقة  المشاكل  كــل  حــل  على  وتــركــيــا 
ومنها تلك الخاصة بإيواء عناصر جماعة 
اإلخوان اإلرهابية والمحرضين ضد مصر 

على األراضى التركية.
وزاد الرعب اإلخوانى بعد أن قال وزير 
الــخــارجــيــة الــمــصــرى ســامــح شــكــرى إن 
القاهرة "حريصة على إيجاد حل" وصيغة 
أنــقــرة،  مــع  الطبيعية  الــعــالقــات  ــادة  إلعـ
موضحا أن هناك المزيد من العمل الذى 
تشعر  عندما  أنه  مؤكدا  به،  القيام  يتعين 
العالقة،  القضايا  حل  عن  بالرضا  مصر 

فإن الباب سيفتح أمام مزيد من التقدم.
كـــانـــت وزارتــــــا الــخــارجــيــة الــتــركــيــة 
والقاهرة  أنقرة  أن  أعلنتا  قد  والمصرية 
جددتا رغبتهما فى اتخاذ خطوات إضافية 
من شأنها تعزيز مساعى تطبيع العالقات 
بين البلدين، واتفق الطرفان على مواصلة 
تلك المشاورات والتأكيد على رغبتهما فى 
تحقيق تقدم بالموضوعات محل النقاش، 
والحاجة التخاذ خطوات إضافية لتيسير 

تطبيع العالقات بين الجانبين.
وبعد طرد تركيا المتوقع لعدد كبير من 
حال  اإلرهابية  اإلخــوان  جماعة  عناصر 
إتمام المصالحة مع مصر بدأت العناصر 
المطرودة تبحث عن مالذ جديد لها بعيدا 

عن تركيا.
ــوان  ــان عــلــى رأس مــطــاريــد اإلخــ ــ وك
فاجأ  الذى  مطر  معتز  الهارب  اإلعالمى 

العالم  قناة  مــع  تعاقده  بــإعــالن  الجميع 
أحضان  فــى  االرتــمــاء  ليقرر  اإليــرانــيــة 

الشيعة.
عــن مـــالذات اإلخـــوان الــجــديــدة، قال 
فى  المتخصص  الباحث  ــاروق،  فـ عمرو 
له  دراســة  السياسى، فى  اإلســالم  شئون 
وعالمية  محلية  إعــالم  وسائل  تداولتها 
إن كندا تعد وجهة مثالية لعناصر تنظيم 
اإلخوان الهاربين من تركيا، بسبب وصول 
مناصب  إلى  الدولى  التنظيم  من  عناصر 
نافذة فى الحكومة الكندية وأبرزهم وزير 

النقل، سورى الجنسية، ُعمر الغبرة.
تركيا  من  الهاربة  القيادات  أبــرز  ومن 
يحيى  الماضية،  الفترة  خــالل  كندا  إلــى 
حركة  مؤسسا  السماحى  وعمرو  موسى 
حسم ولواء الثورة، المدرجتين على قوائم 
اإلرهاب األمريكية، وإلى إيران اإلعالمى 
معتز مطر وكذلك يقترب محمد ناصر من 

التواجد هناك.
ــاروق أيــضــا فــى دراســتــه أن  ــ ويـــرى ف
لعناصر  آمــنــا  مـــالذا  تمثل  أيــضــا  ــران  إيـ
هروب  بدليل  الحالى  الوقت  فى  التنظيم 
قوة  ظــل  فــى  وخــاصــة  إليها  مطر  معتز 
بين  تجمع  كانت  التى  السابقة  العالقات 
النظام اإليرانى والمعزول محمد مرسى، 
أوروبية مثل هولندا  فضال عن عدة دول 
وبريطانيا، حيث يوجد فيها مقر التنظيم 

الدولى لإلخوان.
الشكور  عبد  كشف  متصل،  سياق  فى 
ــالم  ــى شـــئـــون اإلســ ــر، الــبــاحــث فـ ــامـ عـ

السياسى، أن من المالذات 
ــة الــمــتــوقــعــة أيــضــا  ــنـ اآلمـ
ماليزيا  من  كــاّلً  لــإلخــوان 
التى يتواجد بها عدد كبير 
الجماعة  استثمارات  من 
ــات  ــعـ ــامـ ــجـ وخـــــاصـــــة الـ
افتتحت  الــتــى  الــجــديــدة 
الـــوزراء  رئــيــس  فــى عهد 
مهاتير  السابق  الماليزى 

محمد.
فحسب  ــا  ــزي ــي ــال م ــس  ــي ل

يتواجد  أن  أيــضــا  يــتــوقــع  ــل  ب
اإلخوان بكثافة فى جنوب افريقيا 
الضخمة  الــمــالــيــة  الــمــبــالــغ  بــعــد 
بدأتها  التى  الكبرى  واالستثمارات 
يونيو   ٣٠ ثورة  قبل  هناك  الجماعة 
عنها  مسئوال  كــان  والــتــى  المجيدة 

محمود حسين أمين عام التنظيم.
بــادرت  التى  هــى  تركيا  أن  يذكر 
بطرح تسليم قيادات التنظيم اإلرهابى 

رابحة  غير  ورقة  باتوا  ألنهم  للقاهرة، 
األهــم  الملفات  إن  حيث  أنــقــرة،  ــدى  ل

بالنسبة للقاهرة هى ملف الغاز فى شرق 
المتوسط، والتدخالت التركية فى ليبيا، 
اإلخوان  قيادات  تركيا  استضافت  وقد 
الدور  ضمن  الجنسية  بعضهم  ومنحت 
نحو  منهما  كل  يمارسه  الذى  الوظيفى 

السياسى  الوضع  متطلبات  لكن  اآلخــر، 
الراهن تفرض واقعا جديدا ومعادلة ذات 

أطراف مختلفة.

رعب إخوانى بعد تصريحات سامح 
شكرى عن العالقات مع تركيا

أحمد الجدي

أحمد الجدي

هزيمة كبرى إلخوان المغرب ضربت الجماعة فى مقتل 
حيث خسر الوزير المغربى سعد الدين العثمانى فى دائرة 
المحيط، فى الرباط عاصمة المغرب بعد احتالله المركز 
الخامس فى االنتخابات البرلمانية المغربية، وفشل رئيس 
الحكومة واألمين العام لحزب العدالة والتنمية ذو الخلفية 
اإلسالمية فى الحصول على مقعد برلمانى، وفشل حزبه 
فى  التصويت  نسبة  وصلت  أن  بعد  األغلبية  تحقيق  فى 
لألحرار  الوطنى  التجمع  وتصدر   %٥٠  -٣٥ االنتخابات 
النتائج األولية، فى الوقت الذى  النتائج بـ97 مقعًدا وفق 
حصل فيه الحزب الحاكم العدالة والتنمية التابع لإلخوان 
على ١١ مقعدا فقط ليقترب الحزب اإلخوانى من خسارة 
حصل  بعدما   ،٢٠١١ منذ  يرأسها  التى  الحكومة  رئاسة 
التى  مقاعده  أغلب  خسر  حيث  عقابى،  تصويت  على 
حققها خالل االنتخابات الماضية وبلغت ١٢٥ مقعدا فى 
انتخابات ٢٠١6، ليحقق خسارة فادحة ويحصد ١٢ مقعدا 

فى انتخابات ٢٠٢١.
وبعد هذه الخسارة، تقدم أعضاء األمانة العامة لحزب 
العدالة والتنمية اإلخوانى فى المغرب باستقالة جماعية 
التى حصد  البرلمانية  االنتخابات  فى  الحزب  فشل  بعد 

فيها ١٢ مقعدا فقط من أصل ٣9٥ 
المغربى  النواب  مقعدا فى مجلس 
بمن فيهم األمين العام سعد الدين 
اجتماع  عقد  بعد  وذلك  العثمانى، 

استثنائى.
محمد  قــال  متصل،  سياق  فــى 
اإلســالم  شئون  فى  الباحث  عفان 
هزيمة  عــلــى  تــعــلــيــًقــا  الــســيــاســى 
ــوان الــمــغــرب فــى االنــتــخــابــات  اخــ
تجربة  درس  األخــيــرة:  البرلمانية 
ومن  المغرب  فى  والتنمية  العدالة 
أن  تونس  فى  النهضة  حركة  قبله 
الشعوب دعمت األحزاب اإلسالمية 
تكون  لكى  الحكم  إلــى  وأوصلتها 

قوى للتغيير ولكى تكون صوتها والمعبرة عنها .. لكن حين 
خذلتها وأصبحت قوى مطبعة مع الوضع الراهن وعبرت 

عـــن مــنــطــق الــســلــطــة وتــحــدثــت 
منها  الشعوب  انتقام  كان  بلسانها 

شديدا.
قائال:  تصريحاته  فى  وأضاف 
ــزاب  ــ ــذه األحـ ــان انــســحــاب هــ ــ ك
أدركــت  حين  أولـــى  السلطة  مــن 
محدودية قدراتها للوفاء بتعهداتها 
بالغة  الواقع  ظــروف  مواجهة  فى 
ــارت غير  ــ ــة وحـــيـــن صـ الــصــعــوب
قــــادرة عــلــى مــواجــهــة الــضــغــوط 
الخطوط  لــتــجــاوز  تدفعها  الــتــى 
تقدير  سوء  عن  لكنها  الحمراء.. 
ظنت أن رصيدها لدى الجماهير 
يسمح وأن تأمين موقعها فى السلطة له األولوية ولو على 

حساب مصداقيتها ومبادئها.

على  علق  فقد  ســرايــا  أســامــة  الصحفى  الكاتب  أمــا 
األحداث قائال: ال يسعنا فى هذا الصباح اال تهنئة الشعب 
عدم  رغــم  لى  يثبت  ان  استطاع  فقد  الشقيق  المغربى 
قناعتى بالوعى الشعبى اننا نستطيع كعرب ان نهزم تيارات 
بالتصويت  اى  القاضية  بالضربة  المتأسلمة  االخوانية 
الشعبى الحر بدون اى تدخالت من األمن او حكومية كما 
اهنئ الملك محمد السادس بن الحسن الثانى فقد صبر 

عليهم صبر أولى العزم حتى اكتشفهم الشعب المغربى.
واضاف فى حديثه قائال: معركة الوعى والثقافة وبناء 
الموسسات والتحديث هى طريقنا الوحيد لنكون جزءا من 
العصر وليس سبايا لدى المتأسلمين الذين يبيعون الجهل 

باسم الدين اإلسالمى.

الشعوب  العمارة مرآة  »عبدالدايم«: فنون 
والحفاظ على التراث اإلنسانى المادى أحد 

أشكال ترسيخ الهوية 
تفقدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم 
وزيرة الثقافة مشروع إحياء وترميم المبانى 
التراثية بقرية القرنة وهى المسرح، والخان، 

والمسجد.
عن  تفاصيل  الـــى  الـــوزيـــرة  واســتــمــعــت   
المشروع من المهندس محمد أبوسعدة رئيس 
وممثلى  الحضارى  للتنسيق  القومى  الجهاز 
وفد اليونيسكو بمكتب القاهرة الدكتور بشر 
إمام، سما مصطفى، م. زياد عامر، المهندس 
عماد فريد مدير المشروع بالشركة المنفذة 
نائب  خيرى  القادر  عبد  محمد  حضور  فى 
رئيس  عبدالجابر  وعــالء  األقصر  محافظ 
الفنان  الثقافة  وزارة  وقيادات  القرنة  مدينة 
لقصور  العامة  الهيئة  رئيس  عطوة  هشام 
رئيس  الدهاب  عبد  فتحى  الدكتور  الثقافة، 
قطاع صندوق التنمية الثقافية والفنان احمد 
للشئون  المركزية  االدارة  رئيس  الشافعى 

الفنية بهيئة قصور الثقافة. 
إحياء  مــشــروع  إن  الثقافة  ــرة  وزيـ قــالــت 
المعمارى  الطابع  ذات  المنشآت  وترميم 
للثقافة  جديدا  انجازا  يعد  بالقرنة  المتميز 
الــمــصــريــة فــى عــهــد الــرئــيــس عــبــد الفتاح 
العمارة  فن  رائــد  حلم  ان  خاصة  السيسى 
حسن فتحى يتحقق بعد أكثر من 7٠ عاًما، 
ــدة  رائ تجربة  يعد  الــمــشــروع  ان  واضــافــت 

للحفاظ على ارث ثقافى ومعمارى هام.
للعمارة  مميز  نموذج  أنــه  إلــى  وأشـــارت   
المحلية  الــخــامــات  تستخدم  الــتــى  البيئية 
وأكدت  جيد،  بشكل  وإدارتها  بقائها  لضمان 
المعمارى  الــتــراث  على  الحفاظ  فكر  تبنى 
والــعــمــرانــى غير األثـــرى مــن خــالل إعــداد 
مع  لذلك  المنظمة  والتشريعات  القوانين 
مع  لتتناسب  منها  الــمــوجــود  تقييم  ــادة  اعـ
الدولية  االتفاقيات  تحددها  التى  المعايير 

المشاركة فيها مصر.
الشعوب  مرآة  العمارة  فنون  ان  وتابعت   
ــادى بكافة  ــم ــراث اإلنــســانــى ال ــت ــون ال وصـ

اشكاله أحد اشكال ترسيخ الهوية، ووجهت 
وفق  الترميم  عملية  مــن  االنــتــهــاء  بسرعة 
الفتتاح  تمهيدا  الموضوعة  الزمنية  الخطة 
العام  نهاية  المشروع  من  ــى  األول المرحلة 
الجارى والتى تضم منطقة الخان والمسرح 
مهرجان  إلقــامــة  ــداد  ــع واالســت والــمــســجــد 
التحطيب فى موطنه األصلى بالقرية وتفعيل 
المسرح  خالل  من  الثقافية  األنشطة  كافة 
الفنانين  ومـــراســـم  الــتــصــويــر  ومــلــتــقــيــات 

التشكيليين.
 وأوضحت اهمية سرعة البدء فى تنفيذ 
بالكامل  المشروع  إلنــهــاء  الثانية  المرحلة 
لتنمية  واجهة  لتكون  الجودة  معايير  بنفس 
القرية  وتتحول  والبيئية  الثقافية  السياحة 
الى مزار ثقافى وسياحى عالمى، كما اشادت 
بما تم تنفيذه من اعمال الترميم وبدور ودعم 
المعمارى  الطراز  على  للحفاظ  اليونيسكو 
والبيئى المصرى لرائد فن العمارة المهندس 
على  مصر  حــرص  يؤكد  مما  فتحى،  حسن 

الحفاظ على تراثها المعمارى الفريد .

حزب اجلماعة اإلرهابية »ساقط« فى االنتخابات البرملانية

تفاصيل نكسة إخوان املغرب

قرية حسن فتحى تعود للحياة بعد أكثر من 70 عامًا

تنظيم  بمصير  يحيط  يزال  ال  كبير  جدل 
الظواهرى  أيمن  وزعيمه  اإلرهابى  القاعدة 
رددت  كما  مــات  أم  فعاًل  ا  حّيً يــزال  ال  وهــل 
مــعــظــم وســائــل اإلعــــالم وخــاصــة فــى ظل 
الذى  سبتمبر   ١١ لحادث  العشرين  الذكرى 
تسبب فى مقتل ٣ آالف أمريكى وإصابة ٢٥ 
ألًفا آخرين بخالف الخسائر المالية ألمريكا 
مليار   ٢٥٠ من  يقرب  ما  إلى  وصلت  والتى 

دوالر.
منذ  صوتية  كلمة  نشر  القاعدة  تنظيم 
بعض  عن  فيها  يتحدث  للظواهرى  ساعات 

األمور فى إشارة من التنظيم اإلرهابى 
قيد  على  زعيمه  اســتــمــرار  إلــى 

وضــح  الــكــلــمــة  أن  إال  الــحــيــاة 
أنها قديمة وحتى قبل وصول 
الحكم؛ مما  إلى سدة  بايدن 
وأكثر  أكــثــر  الــغــمــوض  ازاد 
حـــول زعــيــم الــقــاعــدة وهــل 
فعاًل مات كما رددت وسائل 
السابق  فى  العالمية  اإلعالم 

أم ال يزال حيا؟.
ــد ســـلـــطـــان،  ــ ــم ــول أحــ ــ ــق ــ ي
التنظيمات  شئون  فى  الباحث 
اإلرهابية المسلحة: حتى اآلن، 

بشكل  القاعدة  تنظيم  يعلن  لم 
رسمى أى جديد بخصوص أيمن 

الظواهرى، وبينما تسيطر الضبابية 
إلى عدة  المشهد، فدعونا نشير  على 
الظواهرى  قــيــادة  فترة  أن  أواًل  ــور  أم

للقاعدة واحدة من أسوأ فترات التنظيم 
خلخلة  ألكــبــر  فيها  تــعــرض  اإلطــــالق،  على 
هيكلية وتنظيمية فى تاريخه، وفقد عدًدا من 
قياداته الفاعلة، غير أنه فى الفترة األخيرة 
لم يؤكد أو ينف مقتل بعضهم كحمزة بن الدن 
المصرى(  )أبومحسن  الــرؤوف  عبد  وحسام 
وغيرهم، وهو األمر الذى يمكن االستدالل به 
على أن القاعدة قد ُيخفى مقتل/ وفاة قيادى 
"المال  مع  فعلوا  كما  تنظيمية،  لمصلحة  به 
عمر" الذى ظلوا يدعون لبيعته أثناء الخالف 

مع داعش وكان حينها قد مات منذ سنين.
لـــ»الــنــهــار«  حديثه  فــى  سلطان  ــاف  وأضـ
والذى  )المحتمل(  الظواهرى  برحيل  قائال: 
حتى  اختفائه  ظل  فى  للواقع  أقــرب  أصبح 
ــارة  إمـ ســتــؤول  سبتمبر   ١١ أحــــداث  بــعــد 
ــب" لــلــمــصــرى محمد  ــال ــغ ــى ال ــقــاعــدة "فـ ال
العدل  بسيف  الملقب  ــدان  زي الدين  صــالح 
فى  ــرز  األب كونه  القيادى(  المجلس  )عضو 
ُيشكل  أنه  كما  حالًيا،  القيادى  التنظيم  هرم 
فى  القديم"  القاعدة  لـ"حرس  األخير  األمل 
داخل  األجــيــال  اتصال  حالة  على  الحفاظ 
التنظيم، خاصة أنه يحظى بقبول كبير لدى 
لإلمارة  وصل  حال  وفى  الجديدة،  األجيال 
بناء  إلعادة  متريثة  استراتيجية  سيتبع  فإنه 

والعالمية،  المركزية  القاعدة  شبكة  وتعزيز 
معتقل  العدل"  "سيف  بــأن  يجادل  والبعض 
اإلمــارة،  وبين  بينه  يحول  وهــذا  إيــران  فى 
عدم  عن  ينم  دقيق  غير  كالم  هذا  وبالطبع 
إدراك حقيقى للعالقات بين القاعدة وإيران، 
فقيادات  الــقــاعــدة"،  بـــ"تــاريــخ  جهل  وأيــًضــا 
محرقة  مــن  هــربًــا  إليـــران  انتقلوا  التنظيم 
أحد  فــى  بالبقاء  لهم  وُســمــح  أفغانستان 
اإليرانى،  الثورى  للحرس  التابعة  المقرات 
كانت  كما  لحمايتهم،  بأنه  ذلك  علل  والــذى 
هناك اتفاقات بين الطرفين من ضمنها أال 
"الشيعة"،  التنظيم  عناصر  يهاجم 
لالتفاقات  االمتثال  رفض  ومن 
اإليرانية  لالستخبارات  ُسلم 
أبومصعب  هــرب  )ووقــتــهــا 
بعد  لــلــعــراق  الــــزرقــــاوى 
عليه  الــقــبــض  محاولتهم 
ــذه  ــ بـــســـبـــب رفـــــضـــــه ه

االتفاقات وغيرها(.
البارز  الباحث  واستطرد 
فى شئون اإلسالم السياسى 
وبعد  قــائــال:  تصريحاته  فــى 
األخيرة  األســرى  تبادل  صفقة 
فى ٢٠١٥،  وإيــران  القاعدة  بين 
الـــمـــاللـــى على  ــام  ــظـ نـ عــــرض 
سيف  )ومنهم  القاعدة  قــيــادات 
وغيرهما(  المصرى  وأبومحمد  العدل 
أو  باكستان  أو  ألفغانستان  ينتقلوا  أن 
طهران،  فى  البقاء  فضلوا  لكنهم  سوريا، 
وظلوا فى حماية وزارة االستخبارات واألمن 
على  مزورة  هويات  منحتهم  والتى  اإليرانية 
وظــائــف  فــى  يعملون  عـــرب"  "شــيــعــة  أنــهــم 
آخــرون  فضل  حين  فى  وغيرها،  أكاديمية 
)أحمد حسن  المصرى  الخير  كأبو  االنتقال 
فى  وُقتل  سوريا  إلى  انتقل  الذى  أبوالخير( 
٢٠١7، وفوق ذلك، فسيف العدل تولى إمارة 
التنظيم بشكل مؤقت فى مايو ٢٠١١ عندما 
إيران،  وقتها فى  وكان  بن الدن،  قتل أسامة 
فى  كفته  رجحان  يؤكد  إضافى،  دليل  وهذا 

موازين المرشحين لخالفة الظواهرى.
قائال:  تصريحاته  سلطان  أحمد  واختتم 
فعاًل  مات  الظواهرى  كان  سواء  النهاية  فى 
دليل مؤكد  وجــود  أظنه رغم عدم  ما  )وهــو 
عليه( أو كان على قيد الحياة )لفترة أظنها 
"سيف  فإن  بالفعل(،  كذلك  كان  لو  قصيرة 
العدل" يمثل فرس رهان للقاعدة لكى يخرج 
من حالة الضعف التنظيمى ويستعيد فاعليته 
خالل الفترة المقبلة، ولننتظر ما تكشفه لنا 

األيام.
عام ٢٠٢٠ خرجت  أواخــر  منذ  أنه  يذكر 
أنباء عديدة تشير إلى وفاة أيمن الظواهرى، 
بمرض  اإلرهـــابـــى،  الــقــاعــدة  تنظيم  زعــيــم 

القلب.

أمين الظواهرى يثير الغموض بكلمة صوتية 
غريبة فى ذكرى أحداث 11 سبتمبر

سعد الدين العثماني

سامح شكرى

أيمن الظواهرى

ايناس عبدالدايم
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مرفت قدرى

هالة عبد اللطيف

الكارت الرابح 
استحقاق  حــول  المحامى،  ديـــوان،  محمد  قــال  بــدايــة، 
ورقة  كانت  عقود  ثالثة  آخــر  فى  إنــه  بالكارنيه  المعاش 
المعاش هى الكارت الرابح الذى يلقى به اى نقيب ليدغدغ 
المحامين وصغارهم من اجل حصد اصوات  مشاعر كبار 

انتخابية وتحقيق مآرب اخرى. 
وأضاف: سبق ان اقرت الجمعية العمومية معاش الدفعة 
المعاش  الى  محامون  يحال  ويوميا  سنوات  منذ  الواحدة 
ولكن من صرف  الوفاة  او بسبب  الشخصى  بطلبهم  سواء 
معاش الدفعة الواحدة هم قلة قليلة من المحامين لوجود 
إذ  والنقابة،  المحامى  ورثــة  بين  تحدث  ما  عــادة  مساومة 
عاشور  سامح  السابق  النقيب  عهد  فى  النقابة  اعــتــادت 
للمحامى  وعرائض  توكيالت  بإحضار  إما  الورثة  مساومة 
عن كل سنة اشتغال او التنازل عن معاش الدفعة الواحدة 
والحصول على المعاش الذى تحدده لهم ادارة المعاشات، 
واليوم أراد النقيب الحالى رجائى عطية ان يكون المعاش 
معظم  وعــارضــه  توكيالت  اشــتــراط  دون  فقط  بالكارنيه 

اعضاء المجلس. 
آراء فى هذا  والحالى  السابق  النقيب  لكل من  وأوضح: 
الحفاظ على  يريد  انه  يدعى  فالسابق  لها وجاهتها  األمر 
المشتغلين  غير  قبل  من  استنزافها  وعــدم  النقابة  امــوال 
ما  الذين عادة  المحامى  ورثة  التخفيف على  يريد  واآلخر 

يعجزون عن توفير العرائض والتوكيالت وأدلة االشتغال. 
ووجه تساؤال قائال: "أليس بينكم رجل حكيم؟! فلماذا ال 
ادارة مؤرقة يدويا وإلكترونيا تكون  بإنشاء  تصدرون قرارا 
المحامى لها  مهمة هذه االدارة حفظ ما عسى ان يقدمه 
من توكيالت وادلة اشتغال بحيث يكون لكل محام ملف إذا 
توفاه الله فى اى وقت تكون األوراق الالزمة للمعاش موجودة 

بملفه الذى جمعه بيده."
وبهذا القرار البسيط نكون قد حافظنا على اموال النقابة 
من الدخالء على المهنة وفى ذات الوقت رفعنا االعباء عن 

كاهل ورثة المحامى المتوفى. 
وتابع: كافة القوانين المصرية قد خلت من أى نص يلزم 

المحامى بصفة خاصة أو المستفيدين تأمينيا بصفة عامة 
أعضاء النقابات المهنية المختلفة بتقديم دليل اشتغال يفيد 
ثبوت عمله بمهنته ومن ثم يتعين على النقابات المختلفة أن 
تسقط قيد من يثبت فى حقه عدم االشتغال بالمهنة على 
أن يتم الزوال وإسقاط القيد بموجب دليل يستند إلى الواقع 
والقانون ولها أن تثبت ذلك بكافة وسائل اإلثبات القانونية 
التى من شأنها أن تثبت على العضو النقابى العمل فى مهنة 

مغايرة لمهنته المقيد بها نقابيا .
وورثتهم  للمحامين  الكارهين  األعــضــاء  بعض  وقـــال: 
من  يتمكن  حتى  محام  أنه  يثبت  دليل  تقديم  منه  يريدون 
صرف معاشه هو أو ورثته بالضبط كمن يطلب منك وأنت 
حى ترزق أن تقدم شهادة بأنك على قيد الحياة، الفتا إلى 
أن النص القانونى الوارد فى قانون المحاماة بهذا الشأن قد 
ُقتل بحًثا من كبار رجال القانون ومن النقيب رجائى عطية 
ومن قضاة المحكمة اإلدارية العليا ولم يعثر فيه أو فى غيره 
على بدعة تقديم أدلة االشتغال والتوكيالت كشرط لحصول 

المحامى وورثته على المعاش .

استغالل
االشــتــغــال  ادلــــة  ان  وأوضـــــح 
لصدور  مــوجــه  وســـالح  استغالل 

وورثتهم  المحامون  وذاق  المحامين 
ــوال  وفـــقـــدوا بــســبــب تــلــك الــبــدعــة أمـ

الماضية  الــســنــوات  طيلة  اشتراكاتهم 
الجارى  سبتمبر   16 يوم  اإلجابة  منتظرين 

برئاسة  المحامين  نقابة  مجلس  اجتماع  أثناء 
النقيب الشريف رجائى عطية. 

بالنقض  المحامى  الكيالنى  وحيد  بــالــرأى  معه  يتفق 
الكارنيه  أن  عطية  رجائى  النقيب  قــرره  لما  تأييده  معلًنا 
فتحدد  المعاش  قيمة  أما  المعاش  استحقاق  إلثبات  دليل 
بعدد سنوات االشتغال كما ورد بنص المادة 1٩٧ من قانون 

المحاماة.
المعاش  مبلغ  لكن  المعاش  يستحق  الكل  ان  الى  وأشار 
يقدر بسنوات االشتغال الفعلى بالمحاماة ونؤكد أن القانون 
أننا  ونــؤكــد  االشــتــغــال  بسنوات  المعاش  قيمة  ــط  رب قــد 
ورثتنا  على  اليوم سيطبق  به  نطالب  وما  للموت  معرضون 

من قبلكم. 
لكنها األمانة فال تضيعوها وإن تمسكنا بذلك نستطيع 
رفع المعاش إلى أكثر من ستة آالف جنيه شهرًيا لمن أفنى 

عمره بالمحاماة وهذا حق يراد به حًقا. 
وأضاف: الغالبية العظمى من المحامين يمارسون المهنة 
وفى  الورثة  هم  المعاش  من  يستفيد  والــذى  الوفاة  حتى 

األغــــــلــــــب 
ــون  ــ ــونـ ــ ــكـ ــ يـ
وصـــــــــلـــــــــوا 
ــدم  ــ لــــمــــرحــــلــــة عـ
للمعاش  استحقاقهم 
تزوجت  قد  تكون  فالبنت 
سن  تجاوزوا  قد  يكونون  والذكور 
وتبقى  الــمــعــاش  عــلــى  الــحــصــول 
واليتامى  كــاألرامــل  صغيرة  طائفة 
المعاش  من  يستفيدون  الذين  الصغار 
ــا ســـــادة، فــعــالم  ــو الـــواقـــع يـ ــذا هـ هــ
تستكثرون على األرامل واليتامى المعاش 
الله  اتقوا  وكفالتهم؟!  رعايتهم  على  يحثنا  وديننا 

وأصلحوا ذات بينكم.
بالنسبة  بالنقض:  المحامى  ابــوزيــد،  جــودة  قــال  بينما 
فيها  نخوض  التى  والمشاكل  المعاش  استحقاق  لموضوع 
بصرف  النقابة  تقوم  أن  وهــو  حل  وجــود  من  البــد  حاليا 
تاريخ  حتى  مجددا  المحاماة  كارنيه  يحمل  لمن  المعاش 
بجميع  أســـوة  مــحــددة  بقيمة  وذلـــك  الــمــعــاش  استحقاق 

النقابات االخرى. 
بالمحاماة  فعليا  المشتغل  للمحامى  بالنسبة  وأضــاف: 
محاماة  وأتعاب  دمغات  من  للنقابة  دخال  ويدر  ويمارسها 
وتصديق على العقود وخالفه ولديه أدلة اشتغال فيكون من 
حقه معاش بقيمة اخرى تتحدد حسب ما يقدمه من أدلة 

اشتغال وعدد سنوات العمل. 
الممارس  المحامى  تمييز  تــم  يكون  وبــهــذا  وأضـــاف: 
للمهنة بالفعل وكذلك حصول المحامى عضو النقابة حامل 
سداده  قدر  على  معاش  على  المهنة  يمارس  وال  الكارنيه 
االشتراك، وأعتقد أن هذا يمكن أن يكون حاًل مرضًيا بأن 
مبلغ  ادنى  بحد  كارنيه  يحمل  من  لكل  معاش  هناك  يكون 
محدد ويزيد هذا المبلغ حسب ما يقدمه المحامى من أدلة 

عن سنوات العمل.
رفض 

ان  باالستئناف  المحامى  محمود  محمد  رفــض  بينما 
يصرف المعاش بالكارنيه دون تقديم ادلة اشتغال. لنا زمالء 
قضوا اعمارهم بين السفر لجمع األموال وبين المشاريع وال 
يعرف احدهم المدعى من المدعى عليه وال المجنى عليه 
من المتهم وأنا قمت بالعمل فى كل محاكم الجمهورية منذ 
اكثر من٣٣ عاما وشخص غير مشتغل يشاركنى فى المعاش 
ويجد من يساعده. حرام لم يتبق لى غير المعاش ارحمونا 
يرحمكم رب العباد حيث إن الفكرة ليست اشتراكا يسدده. 

الفكرة شغل ومجهود انا ضد هذا بكل ما أستطيع.
وفى سياق متصل، أكد رجائى عطية نقيب المحامين عبر 
بث مباشر على مواقع التواصل االجتماعى أن ما يدور حول 
ملف المعاشات يوجد به عدم معرفة وجهل بالواقع وبأحكام 
القانون، ونحن مسلمون بأن نظام المحاماة يقتضى أن يقرر 
المعاش عن كل سنة اشتغال، لنا طبيعة عملنا تختلف عن 
المهن األخرى، ألنه يوجد نصوص يمنع فيها أن نجمع بين 
مهن معينة وبين المحاماة، فإذا توظفت فى وظيفة أو توليت 
منصًبا وزاريا أو برلمانيا فال استطيع أن أجمع بينها وبين 
المحاماة فأنتقل إلى جدول غير المشتغلين، وهذا ما قلته 
لزمالئى بالمجلس أن هذا هو تعبير النص “عن كل سنة من 
سنوات االشتغال” فتكون هذه هى سنوات االشتغال الثابتة 
فى ملفى، ومن ثم ال يجوز أن تطالبنى بأدلة اشتغال عنها.

الملف  هذا  أن  تماما  أدرك  المحامين:  نقيب  وأضــاف 
بالغ األهمية ألنه يحتاج إلى عزيمة وصدق وأمانة وشفافية 
وفى  النقابة  إلــى  وجئت  اإلنسانية،  لالعتبارات  ورعــايــة 
المحامين سواء فيما  ذهنى تحفظات على أسلوب معاملة 
يتصل فى تحصيل االشتراكات وتعجيزهم ومطالبتهم لدفع 
االشتراك بأن يتقدموا بأدلة االشتغال، وهذا كالم لم أسمع 
به قط، وترتب على ذلك مظالم كثيرة منذ 2016 واقترن 

ذلك بفساد كبير، ويجب أن أتعامل معه بعدالة وإنصاف.
عودة 

وتابع: هناك أصوات من الطرف اآلخر تقول بأننى قمت 
بعودة غير المشتغلين بعد أن قام النقيب السابق بإبعادهم، 
وتم  مظلوم،  غير  أو  مظلوم  العائد  هذا  إن  أحد  يقل  ولم 
إبعادهم  تم  السابق  العهد  فى  العديد  هناك  أن  اكتشاف 
ظاهريا وعادوا من وراء الكواليس بمبالغ مالية، وأن عدد 

من قمت بإرجاعهم فى عام ونصف 5.000 فقط.
وأوضح: االعتراض أنه ال يوجد لدينا ملفات أو بيانات، 
وكان االعتراض اآلخر أنه ال بد من وجود اشتغال فعلى، ألن 
أساس الفكرة أن المحامى المشتغل فعليا يقوم بدفع الدمغة 
من  تتكسب  ال  يشتغل  ال  ومــن  النقابة  فتتكسب  والــرســوم 
ورائه، فكان ردى على ذلك أن المعاشات قائمة على فكرة 
التكافل االجتماعى ألنه قد يأتى عارض يستوجب أن أعطى 
أو  المحاماة ال تؤدى عنها دمغات  المعاش، وهناك أعمال 

رسوم مثل كتابة العقود طالما لم تسجل، واالستشارات.
الدكتور  المثال؛  سبيل  »على  المحامين:  نقيب  وأوضــح 
أحمد فتحى سرور بعدما عمل بالمحاماة عين وزيًرا للتربية 
من  وخــرج  المشتغلين،  غير  لجدول  اسمه  فنقل  والتعليم 
الوزارة إلى رئاسة مجلس الشعب وظل اسمه بجدول غير 
المشتغلين، ثم عاد للعمل بالمحاماة بعد ذلك، إن أراد أن 
يسوى معاشه أطال الله فى عمره وعطائه ستحذف سنوات 
يطالب  ال  وهــو:  واضــح  قــراره  أن  مؤكدا  االشتغال«،  عدم 
عن  اشتغال  بأدلة  المحامى  عن  المستحقين  أو  المحامى 
سنوات االشتغال المدونة بالملف فيما عدا صورة البطاقة 
للرغبة  وسأستجيب  فقط،  التأمينات  وشهادة  الضريبية 
الديمقراطية فى عرض األمر على مجلس النقابة للتصويت 

باالسم على هذا القرار.

األزمات تالحق مصانع السيارات

وعلى الفور تزايدت التوقعات والمخاوف 
من توقف عمليات اإلنتاج نهائًيا بحلول شهر 
مصانع  قدرة  عدم  وسط  المقبل،  ديسمبر 
التنبؤ بموعد محدد النتهاء  السيارات على 

تلك األزمة.
نقص 

دسوقى،  محمد  قال  ذلــك،  على  وتعليًقا 
العضو المنتدب للشركة المصرية البريطانية 
نقص  أزمــة  إن  "إيــبــام"،  السيارات  لتصنيع 
بقوة فى كل مصانع  تظهر  بدأت  المكونات 
السيارات الموجودة فى مصر، وبالفعل تلك 
األزمة باتت تنعكس بشكل سلبى على زيادة 

األسعار السيما فى ظل زيادة معدالت الطلب 
كشفه  ما  وهــذا  المعروض،  معدل  وتراجع 
السيارات  ســوق  معلومات  مجلس  تقرير 
أن  يونيو 2021  موضًحا  "أميك" عن شهر 
بنسبة  ارتفعت  الصينية  السيارات  مبيعات 
104.٩% خالل العام الحالى بإجمالى عدد 
بمبيعات  مقارنة   ،22.2٣8 بلغ  ســيــارات 

2020 التى توقفت عند 10.852 سيارة.
وأضافت أن الشركات األم العالمية تعانى 
قادرة  تعد  لم  أنها  تخبط السيما  من حالة 
توريد  الستئناف  محدد  ميعاد  تحديد  على 
لضمان  نقص،  من  تعانى  التى  المكونات 

العودة بمعدالت اإلنتاج إلى سابق عهدها.
 وأشار إلى أن أزمة نقص المكونات قد 
األزمــة  لتصبح  الميكروباص،  إنتاج  طالت 
للرؤية  وغياب  الضبابية  من  حالة  يسودها 
عن ميعاد انتهائها، الفًتا إلى أن األزمة التى 
فقط  تقتصر  لم  السيارات  مصانع  تواجه 
على نقص المكونات بل تضمنت أيًضا تأخر 
لدى  المتوافرة  المكونات  شحنات  وصــول 
الــزيــادات  بجانب  العالمية  األم  الشركات 
 ٣ ارتفعت  والتى  الشحن  المستمرة ألسعار 
أضعاف لتقفز إلى 12 ألف دوالر للحاوية، 
مقارنة مع ٣ آالف دوالر خالل العام الماضى، 

األمر الذى زاد من حجم األعباء الملقاة على 
عاتق مصنعى السيارات وقد ينذر بزيادات 

مستمرة بأسعار جميع السيارات.
أزمة 

األمين  سعد،  خالد  المهندس  قال  بينما 
منذ  إنه  السيارات،  مصنعى  لرابطة  العام 
بداية العام الجارى، وقطاع السيارات يعانى 
بالرقائق  المصانع  تغذية  نقص  أزمــة  من 
الذى دفع الشركات األم  اإللكترونية، األمر 
واتخاذ  واإلنتاج  التوريد  عمليات  لتقليص 
الجزئى، موضًحا  باإلغالق  القرارات  بعض 
أن نقص الرقائق اإللكترونية قد يدفع قطاع 

قرابة ٧ ماليين  لفقدان  العالمى  السيارات 
العالم  بنهاية  إنتاجها  مــقــررًا  كــان  ســيــارة 

الجارى.
فيروس  انتشار  أن جائحة  وأضاف سعد 
كورونا المستجد هى السبب فى خلق أزمة 
وجود  ثم  ومن  اإللكترونية،  الرقائق  نقص 
المتحور  كورونا  لفيروس  متتالية  موجات 
لتضع  األزمـــة  تلك  وجــود  الستمرار  ــؤدى  ي
فى  العالم  بلدان  بجميع  السيارات  مصنعى 
ورطة حقيقية بل قد تدفع أسعار السيارات 
للتحليق فى السماء، مشيرا إلى أن صناعة 
السيارات بأنحاء العالم تعتمد على مصانع 

الواليات  مناطق  فى  اإللكترونية  الرقائق 
المتحدة بجانب جنوب شرق آسيا، خصوًصا 

كوريا وتايوان والصين.
ــة نــقــص الــرقــائــق  ــ وتــابــع ســعــد أن أزم
اإللكترونية دفعت شركة ميتسوبيشى موتورز 
شهر  فى  عالمًيا  إنتاجها  لتقليص  اليابانية 
عجزها  بسبب  سيارة  ألف   16 بواقع  مايو 
اإللكترونية  الرقائق  ــدادات  إمـ توفير  عــن 
بنز  مرسيدس  شركة  دفعت  كما  للمصانع، 
األلمانية أيًضا لتقليص ساعات العمل بعدد 

من مصانعها.
التى  السيارات  أن عدد  إلى  وأشار سعد 
بين  يتراوح  المصرية  بالسوق  تجميعها  يتم 
40 و٧0 ألف سيارة سنوًيا بجميع أنواعها، 
مصنًعا   1٧ نحو  هناك  أن  العلم  مــع  هــذا 
مصنع  وكــل  المصرية  بالسوق  للسيارات 
سيارة  آالف   10 إلــى   5 من  إنتاجه  يتراوح 

سنوًيا.
أزمة  تستغل  أن  لمصر  البد  أنه  وأوضــح 
رأســهــا  وعــلــى  االنــتــاج  مستلزمات  نــقــص 
الصناعة  تلك  القتحام  تسعى  وأن  الرقائق 
إدارة  خــالل  من  جيد  بشكل  تستغلها  وأن 
من  عــدد  تــوافــر  ظــل  فــى  السيما  حكيمة 
رجل  مصنع  أهمها  المجال  بهذا  المصانع 
ــراحــل الــدكــتــور أحــمــد بهجت  ــال ال األعــم
اقتحام  إن  إذ  أكتوبر،  من  السادس  بمدينة 
تماًما  قادرة  سيجعلها  الصناعة  تلك  مصر 
على تغذية أوروبا بالكامل والشرق األوسط 

وإفريقيا بالرقائق اإللكترونية.

نقص املكونات يضع مصنعى السيارات بني شقى الرحى

حالة من االنقسام تشهدها نقابة المحامين 
بشأن القرار الصادر من رجائى عطية نقيب 
المحامين حول صرف المعاشات بالكارنيه 

دون تقديم أدلة اشتغال عن سنوات 
االشتغال الثابتة بالنقابة العامة ويكتفى 

بتقديم البطاقة الضريبية التى تثبت 
اشتغاله بالمحاماة ومحاسبته ضرائبًيا 

وصرف المعاش بالكارنيه، ونظرا العتراض 
البعض وجه النقيب الجتماع بمقر النقابة 

يوم الخميس القادم للتصويت بالنداء 
باالسم على العودة من عدمها إلى ما كان 

متبًعا من مطالبة المحامى والمستحقين من 
ورثته بأدلة اشتغال عن كل سنة من سنوات 

االشتغال وتخصم من حساب المعاش 
السنوات التى ال يقدم عنها أدلة اشتغال 

أم بالعمل بالتفسير واإليضاح الذى أبداه 
النقيب.

رجائى عطية يحسم أزمة معاشات املحامني

سلسلة من األزمات باتت تواجه مصنعى 
السيارات فى مصر على خلفية توقف عمليات 

اإلنتاج إثر تفاقم أزمة نقص المكونات ونفاد 
المخزون منها لدى الشركات خالل الشهور 

الثالثة المقبلة، تلك األزمة التى باتت تلقى 
بظاللها على كل مصانع السيارات والصناعات 

المغذية لها، خاصة مع استمرار ضعف 
توريدات الشركات األم العالمية خالل الفترة 

القليلة المقبلة.

د. فتحى سرور

هل يستحق فتحى سرور 
معاش املحاماة كاماًل؟

رجائى عطية



تحولت ساحة كورنيش نهر النيل بمدينة المنيا خالل الثالثة أشهر الماضية إلى بؤرة 
للتجمعات وانتشار فيروس كورونا دون االلتزام باإلجراءات الوقائية واالحترازية لمواجهة 
بضرورة  التنفيذية  األجهزة  تحذيرات  من  الرغم  على  العدوى  وانتقال  كورونا،  فيروس 

االلتزام بالتباعد واإلجراءات االحترازية.
فعلى الرغم من إغالق كورنيش النيل بمدينة المنيا، والذى يعد المتنفس األول ألهالى 
بسبب  أخرى  وتارة  التطوير،  أعمال  بسبب  تارة  سنوات  الثالث  لقرابة  المنيا  محافظة 
أسامة  اللواء  الحالى،  المنيا  األهالى محافظ  مناشدات  كورونا، وعقب  فيروس  انتشار 

القاضى، فتح المتنفس األول ألهالى المنيا بدال من غلقه.
قال سيد محمد احمد إن هناك هجوًما كبيًرا من األسر على كورنيش النيل فى كل 
مساء، حيث تتوافد األسر وبرفقتهم المأكوالت والمشروبات بهدف التنزه على كورنيش 
النيل حتى الساعات األولى من الصباح، وذلك دون مراعاة اإلجراءات الوقائية للحد من 

انتشار فيروس كورونا وجميع األجهزة التنفيذية ترى ذلك من الصباح وحتى المساء.
وأضاف محمود عمران أن كورنيش النيل منذ افتتاحه، وهناك حالة من الرقابة من 
موظفى المحليات بتوجيه المواطنين بضرورة التباعد لعدم انتقال عدوى فيروس كورونا 
بين المواطنين، الفتا إلى أنه فى الفترة األخيرة ازداد إقبال المواطنين، خاصة من سكان 
مدينة المنيا على الكورنيش دون أى التزام بإجراءات وقائية من كمامات وتباعد وغيره وال 

توجد المتابعة من المحليات فى الوقت الحالى مثلما حدث فى بداية افتتاح الكورنيش.
وأشار رضا المصرى إلى أن هناك العديد من األهالى يقبلون على كورنيش النيل ففى 
الصباح يتوافد الطالب والمخطوبون، بينما فى المساء تتوافد األسر برفقة أطفالهم كل 
مساء وحتى الساعات األولى من صباح اليوم التالى وهو المتنفس األول لنا وال نخشى 

العدوى والحامى هو الله.
اللواء  أصدر  الجارى،  العام  مايو  من شهر  األخير  الثلث  حلول  ومع  ذاته  الوقت  فى 
أسامة القاضى، محافظ المنيا، بياًنا عبر ديوان عام المحافظة أعلن خالله فتح أبواب 
بعد إغالقه لسنوات مع مراعاة  المحافظة  أهالى  زواره من  أمام  النيل  ساحة كورنيش 
النيل  بين األهالى والحفاظ على كورنيش  انتقال عدوى فيروس كورونا  التباعد خشية 
وعدم الجلوس على األرض، فضال عن توعية األهالى بوضع كاميرات؛ كى ال يتم إلقاء 

القمامة بساحة الكورنيش.
بفيروس  تزايد حاالت اإلصابة  المنيا،  الصحة فى  أعلنت مديرية  آخر  وعلى جانب 
عدم  من  المواطنين  محذرة  بالوباء،  لإلصابة  الرابعة  الموجة  جولة  المستجد،  كورونا 
االلتزام باإلجراءات الوقائية واالحترازية، بارتداء الكمامات، واستخدام الكحول، والتباعد 

فى مواقع العمل ودور العبادة .
كشفت نتائج العينات عن ارتفاع حاالت اإلصابة بمراكز المحافظة، خاصة فى المنيا، 
وملوى، ومغاغة، وبنى مزار، واحتجاز حاالت بغرف العناية المركزى، ومستشفى الصدر 

بمدينة المنيا.
بجولة  وقام  واالحترازية  الوقائية  باإلجراءات  االلتزام  المواطنين  »المحافظ«  وناشد 

تفقد خاللها مواقف السيارات، وبعض الشوارع والميادين .
كما ناشد »المحافظ« المواطنين اإلقبال على مراكز لقاح كورونا وعددها 16 مركزا، 

باإلضافة إلى 6 مراكز للمسافرين للخارج .
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الشرقية- حاتم عبدالرحيم

املحافظ يشكل جلنة لفحص تراخيص املراكب

كورنيش النيل باملنيا..  بؤرة لكورونا

محافظات

»مبادرة الرئيس«.. تفتح شرايني 
احلياة للغالبة فى أسيوط

استعدادات مكثفة بالبحيرة ملواجهة األمطار املتوقعة

كشف لغز العثور على هلع فى املنصورة من ميل املطعم العائم
هيكل عظمى فى الشرقية

تكثف محافظة أسيوط جهودها لتنفيذ مشروعات 
المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومى 
ظروف  توفير  أجل  من  المصرى،  الريف  لتطوير 
معيشية أفضل للمواطنين وفًقا لخطة ورؤية الدولة 
وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنفيذ تلك 
المواصفات والمعايير لتحقيق  المشروعات بأعلى 
الخدمات  تطوير  فــى  منها  الــمــرجــوة  ــداف  األهــ

المقدمة للمواطنين بالقرى والنجوع .
وفى هذا اإلطار تتضافر الجهود داخل محافظة 
الريف  لتطوير  القومى  المشروع  لتنفيذ  أسيوط 
 7 تستهدف  والتى  الجديدة  مرحلته  فى  المصرى 
مراكز بالمحافظة "بإجمالى 149 قرية و894 تابعا، 
يتضمن تطويرا شامال للبنية األساسية والخدمات 
عن  فــضــاًل  االقــتــصــاديــة،  ــاع  واألوضــ االجتماعية 
تحسين أوضاع الفئات األولى بالرعاية بتلك القرى 

والنجوع .
منسق  إبراهيم،  مينا  المهندس  قال  جانبه،  من 
عام مؤسسة حياة كريمة بمحافظة أسيوط، الناس 
فرحت جًدا بالمبادرة وطرحوا احتياجاتهم التى كان 
أهمها ملف الصرف الصحى، باإلضافة لمشكالت 
البناء، وبالفعل بدأنا بمشروعات الصرف الصحى 
على أغلب قرى الـ7 مراكز وبلغت نسبة اإلنجاز فى 
بعض المشروعات أكثر من 70% من محطات الرفع، 
وتغيير  المياه  وصــالت  مشروعات  نعد  أننا  كما 

الوصالت المتهالكة والقديمة إلى جانب مشروعات 
إنشاء مدارس وإحالل وتجديد جزئى وكلى، كما تم 

إنجاز وحدات صحية فى أغلب القرى والمراكز.
ــواء عــصــام ســعــد، محافظ أســيــوط،  ــل ال ــد  وأكـ
القرى  بجميع  وســاق  قدم  على  تسير  األعمال  أن 
تنفيذها  يتم  التى  المشروعات  لجميع  والمراكز، 
ضمن المبادرة الرئاسية الوطنية، مشيًرا إلى أهمية 
الجهات  كافة  بين  المشتركة  المسئولية  قيم  إحياء 
والرسائل  التنموية  التدخالت  لتوحيد  الشريكة 
التوعوية لتنمية األسرة والمجتمع بما يحقق تحسن 
مــؤشــرات معيشة األســـرة فــى الــقــرى والــمــراكــز 

وتوابعها .
وفى سياق متصل، قال صالح خلف الله، رئيس 
إحدى الجمعيات المشاركة فى المشروع، إن مبادرة 
تاريخ  فــى  تنموى  مــشــروع  أكبر  تعد  كريمة  حياة 
مصر وهى فرصة لكل مؤسسات المجتمع المدنى 
للمشاركة مضيًفا: قمنا بالمشاركة فى العمل على 
األرض خالل المراحل األولى من المشروع ونتعاون 
مع عدد من الجمعيات والمؤسسات األهلية للعمل 
المشروع  ضمن  الــجــديــدة  المرحلة  تنفيذ  على 

القومى لتطوير الريف المصرى.

كثفت األجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة 
برفع  واألمطار،  الشتاء  لموسم  استعداداتها 
الصرف  محطات  ومتابعة  االستعداد  درجة 
الزراعى، وتنظيف وتطهير بالوعات الصرف 
وإدارة  محاكاة  وتنفيذ  المطر،  وصفايات 
الغزيرة،  األمطار  جــراء  أزمــة  سيناريوهات 
والــمــســتــمــرة لخطوط  الــيــومــيــة  والــمــتــابــعــة 
اإلنارة وأعمدة ومحوالت الكهرباء فى المدن 

والقرى.
البحيرة،  محافظ  آمــنــة،  هــشــام  ــواء  ــل ال
والمديريات  المحلية  الوحدات  تكثيف  أكد 
األزمــات  وإدارة  والكهرباء  المياه  وشركات 
لموسم  االستعداد  المحافظة،  عام  بديوان 
اتخاذ  المتوقعة، من خالل  الشتاء واألمطار 
كافة التدابير واالحتياطات الالزمة للحفاظ 
بالوقوف  المواطنين،  وســالمــة  أمــن  على 
واألطقم  المعدات  جاهزية  على  المستمر 
إلـــى جاهزية  بــاإلضــافــة  عــلــيــهــا،  الــعــامــلــة 
على  للحفاظ  الــزراعــى،  الصرف  محطات 
وحـــدات  لتشغيل  التصميمية  المناسيب 
الــمــحــطــات بــالــكــفــاءة الـــالزمـــة، ومــراجــعــة 
وتنظيف بالوعات الصرف وصفايات المطر، 
والمتابعة اليومية والمستمرة لخطوط اإلنارة 

وأعمدة ومحوالت الكهرباء. 
بـــديـــوان  األزمـــــــات  إدارة  أن  أضـــــاف 
الصرف  محطات  جاهزية  تتابع  المحافظة 
الــصــحــى عــلــى مــســتــوى الــمــحــافــظــة، الفتا 
المياه  شركة  محطات  متابعة  جرى  أنه  إلى 
والحميات والصدر وعزبة سعد وأبو الريش 
فى دمنهور، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب 
بالوحدة  األزمــات  وإدارة  الصحى  والصرف 
المحلية لمركز ومدينة دمنهور، وذلك لمتابعة 
والتأكد  جاهزية محطات الصرف الصحى، 

من انتظام العمل بها.

وأوضح آمنة أن هناك تنسيقا كامال بين 
والصرف  المياه  وشركة  المحلية  الوحدات 
الصحى وإدارة األزمات والرى، لتطهير جميع 
وتسليك  والفرعية،  الرئيسية  الــمــصــارف 
وصفايات  الــمــغــطــاة،  الــمــصــارف  وتطهير 

وبالعات المطر.
بالمدن  المحلية  الوحدات  أن  إلى  ولفت 
أزمة  سيناريو  وإدارة  محاكاة  نماذج  تجرى 
للتعامل مع األمطار المتوقعة، مشيرا إلى أن 
الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، نفذت 
نموذج محاكاة بمنطقة نفق شبرا، استعدادا 
لموسم الشتاء واألمطار، وجرى تشغيل غرفة 
شفط  طلمبات  وتشغيل  والبيارة  الطلمبات 

أعمال كسح وشفط  وكذا  النفق،  المياه من 
المياه بالشارع وانتظام سير حركة السيارات 
بالنفق، كما جرى تجهيز  تواجد مياه  وعدم 
اثنين  بواقع  غاطس  طلمبات   3 بعدد  النفق 
على  وصفايات  احتياطى  وواحـــدة  تعمالن 
جانبى النفق، باإلضافة لغرفة تحكم وأطقم 
على مدار 24 ساعة، لرفع وشفط المياه من 

النفق والصرف على محطة الصرف.
كما تم التأكد من مدى جاهزية بالوعات 
جاهزية  وكــذا  المطر،  وصفايات  الصرف 
المعدات الخاصة باألمطار واألطقم العاملة 
عليها، وذلك بالتنسيق مع مرفق مياه الشرب 
حالة  فى  الالزم  التخاذ  الصحى،  والصرف 

الزراعية  بالمصارف  المياه  منسوب  ارتفاع 
المناطق  ــى  إلـ الــكــســح  ســـيـــارات  وتــوجــيــه 
ماكينات  لتشغيل  محاكاة  وعمل  المتضررة، 
الشفط أثناء سقوط األمطار، وذلك لسرعة 
حيث  طارئ،  حدوث  حال  والتعامل  التدخل 
لشفط  المعدات  جميع  وتجهيز  تهيئة  تمت 

وكسح المياه.
المراجعة  باستمرار  المحافظ،  ووجـــه 
الدورية لصفايات وبالعات األمطار، للتأكد 
اســتــعــداد محطات  مــع  بــكــفــاءة،  مــن عملها 
ــزراعــى ومــراجــعــة كــفــاءة جميع  الــصــرف ال
باإلضافة  والمدن،  المراكز  بنطاق  وحداتها 
والمعدات  السريع  التدخل  فرق  تجهيز  إلى 
الالزمة، للتعامل مع أى تراكمات للمياه فور 

حدوثها. 
وقال اللواء هشام آمنة إن الوحدة المحلية 
لمركز ومدينة كوم حمادة أجرت أيضا محاكاة 
الشتاء  صفايات  لتركيب  الواقع  أرض  على 
بها  تتجمع  والتى  المنخفضة،  األماكن  فى 
مياه األمطار، الفتا إلى أن الوحدة المحلية 
أبرزها  تعتمد على عدة محاور،  تنقذ خطة 
الصحى،  الــصــرف  شبكات  جميع  تطهير 
وتسليك بالوعات صرف مياه األمطار، وعمل 
صيانة كاملة لجميع سيارات الكسح وشفط 
بديلة،  كهرباء  تغذية  مصادر  وتوفير  المياه، 
المولدات  وصيانة  تجهيز  إلــى  بــاإلضــافــة 
بجميع محطات الصرف، فضال عن تركيب 
صفايات أمطار بالمناطق المنخفضة لضمان 
استمرارية حركة الحياة بصورة طبيعية دون 
وجود معوقات تؤثر على مصالح المواطنين.

المواطنين  بين  الهلع  من  حالة  ســادت   
بمنطقة المشاية السفلية بمدينة المنصورة 
ميل  ــدوث  حـ إثـــر  الدقهلية  محافظة  فــى 
مطعم عائم أثناء إقامة مراسم زفاف وسط 
المدنية  الحماية  قــوات  قبل  من  محاوالت 
واإلنقاذ النهرى للسيطرة على الموقف، وكان 
المترددين  من  كبيرا  عــددا  يحمل  المطعم 
عليه وفور حدوث الميل استطاعوا الخروج 

بشكل آمن.
المطعم  ــك  مــال ــدعــاء  اســت ــرى  جـ كــمــا   
النيابة  وإخطار  بالواقعة  محضر  وتحرير 
العامة للمعاينة واتخاذ اإلجراءات القانونية 

الالزمة.
أمن  مدير  سلطان،  سيد  الــلــواء  وتلقى 
عطية  إيهاب  اللواء  من  إخطارا  الدقهلية، 
للعميد  الجنائية بورود بالغ  المباحث  مدير 
ــأمــور قــســم شــرطــة أول  عــمــرو الـــعـــدل، م
بغرق  النجدة  شرطة  إدارة  من  المنصورة 
بمدينة  المشاية  شــارع  بنهاية  عائم  مطعم 

المنصورة.
وهرعت سيارات الحماية المدنية وقوات 
وضباط  اإلسعاف  وسيارات  النهرى  اإلنقاذ 
مباحث قسم شرطة أول المنصورة إلى مكان 
الحادث، وبالفحص تبين حدوث ميل شديد 
األعمدة  هبوط  نتيجة  العائم  المطعم  فى 
كسر  وحــدوث  النيل  بمياه  للمطعم  الحاملة 
على  المطلة  الجهة  من  الحاملة  باألعمدة 
النيل مما تسبب فى حالة من الرعب والهلع 

بين المتواجدين بالمطعم.
أمن  مدير  سلطان،  سيد  الــلــواء  وانتقل 
الطبيعة  على  الموقف  لمتابعة  الدقهلية، 
نهر  بمياه  تمشيط  عمل  بسرعة  موجها 
النيل بمحيط المطعم المائل تحسًبا لوجود 

غرقى.
وتحرير  المطعم  مالك  استدعاء  تم  كما 
العامة  النيابة  واخــطــار  بالواقعة  محضر 
القانونية  ــراءات  ــ ــ اإلج واتـــخـــاذ  للمعاينة 

الالزمة.
بإحضار  المدنية  الحماية  رجال  قام  كما 
ــاه لــســحــب الــمــيــاه  ــمــي مــاكــيــنــات شــفــط ال
لتخفيف  العائم  المركب  داخــل  المتواجدة 
الحى  ونــش  لوصول  انتظارا  الميل  عملية 
لغرقه  منًعا  وتثبيته  المركب  لمحاولة جذب 

بالكامل فى المياه.
وفى ذات السياق كلف الدكتور أيمن مختار 
محافظ الدقهلية الدكتور هيثم الشيخ نائب 
المحافظ باالنتقال على الفور لموقع المركب 
أمر  وقد  المنصورة  بنيل  مال  الــذى  العائم 
"مختار" بتشكيل لجنة فنية على مستوى عال 

تراخيص  لفحص  المحافظ  نائب  برئاسة 
من  والتأكد  بالنيل  العائمة  المراكب  جميع 
كافة إجراءات السالمة وتوافر االشتراطات 
الخاصة بالمراكب الراسية فى النيل بنطاق 
محافظة الدقهلية، وأكد المحافظ أن اللجنة 
تضم فى عضويتها مسئولى الحماية المدنية 
ومديرية الطرق وكافة الجهات المعنية، على 
أن تقوم اللجنة بعرض تقرير شامل بما تم 
التخاذ  العائمة  المراكب  لجميع  فحص  من 
على  حرًصا  حيالها  المناسبة  اإلجـــراءات 
المراكب  هــذه  مــرتــادى  المواطنين  سالمة 

بنطاق المحافظة.
يوجد  كان  المركب  أن  عيان  شهود  وأكد 
به حفلتا عيد ميالد وعقد قران فى الدورين 
الثانى والثالث وكان يوجد بهما أكثر من 500 
شخص، وأنه أثناء التواجد بالمركب شعروا 
باهتزاز و»طقطقة« وميل المركب على أحد 
وتدافع  النيل، فحدث هرج  ناحية  الجانبين 
البعض  بعضهم  على  المواطنون  وتساقط 

أثناء الخروج من المركب.
وانتقل مدير األمن ومدير المباحث لمكان 
الحادث وتم ندب عدد من المهندسين للعمل 
وتم  بالكامل  غرقه  قبل  المركب  إنقاذ  على 
كميات  لسحب  المياه  مضخات  استخدام 
كبيرة من المياه من داخل المركب واستدعاء 
لجذب  المنصورة  غرب  حى  قبل  من  ونش 
المركب إلى الشاطئ لمنع سقوطه بالكامل 

فى مياه النيل .
للنيابة  وأحيل  بالواقعة،  محضر  تحرر 

العامة للتحقيق.

العثور  الداخلية لغز  بـــوزارة  األمنية  األجــهــزة  كشفت 
على هيكل عظمى داخل جوال من القماش “شيكارة” فى 
بمحافظة  حماد  أبو  شرطة  مركز  نطاق  المصارف  أحد 

الشرقية، وتم إلقاء القبض على الجناة.
وتعود أحداث الواقعة، عندما قام شخصان يعمالن فى 
حماد  أبو  شرطة  لمركز  بالغ  بتحرير  المصارف،  تطهير 
داخل  هيكل عظمى  على  بالعثور  الشرقية،  أمن  بمديرية 
تبين  وقد  المركز،  بدائرة  مصرف  تطهير  أثناء  شيكارة 
من المعاينة األولية أن الجثة لذكر مجهول الهوية ويرتدى 

مالبسه كاملة.
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من قطاع األمن العام 
وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، وتم تحديد 
هوية الجثة، وكان يعمل نجارًا ويقيم بدائرة مركز شرطة 

الزقازيق.
تخص  المالبس  بــأن  أقــر  ــذى  ال والـــده  استدعاء  وتــم 
أكثر من شهر تحديدا  أنه اختفى منذ  إلى  نجله، مشيرا 
يوم 2021/8/4، ولم يبلغ الشرطة بذلك بسبب غيابه عن 

المنزل أكثر من مرة.
وجود  تبين  وقــد  اللغز،  فك  تم  والتحرى  وبالتحقيق 
بمركز  تقيم  متزوجة  وسيدة  عليه  المجنى  بين  عالقة 
والد  الجريمة  تلك  بارتكاب  قام  ومن  الزقازيق،  شرطة 

الزوجة وأشقاؤه الـ5، ويقيمون جميعا فى ذات الدائرة.
من  األمنية  األجهزة  تمكنت  اإلجـــراءات  تقنين  وعقب 
ضبط الجناة، وقد اعترفوا جميعا بارتكاب الواقعة، حيث 
داخل  عليه  المجنى  شــاهــدوا  أنهم  المتهمين  أحــد  أكــد 
شقة نجلتهم، وقاموا بضربه وتوثيق يديه ورجليه بأحبال 

بالستيكية، ووضعوه فى جوال.
وبعد ذلك قاموا بتحميل الجوال على تروسيكل وتوجهوا 
ثقل ضخم  بوضع  وقاموا  إليه،  المشار  المصرف  إلى  به 
عن  أرشــدوا  كما  حيا،  المياه  فى  وألقوه  الجوال،  داخــل 

المركبة “التروسيكل” المستخدم فى تنفيذ الجريمة.

جمال علم الدين

الدقهلية- هالة العوضى 
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على  إعالنات  األخيرة  اآلونــة  فى  انتشرت 
للترويج  الفضائية  الــقــنــوات  مــن  كبير  عــدد 
أو  باألعشاب  للعالج  خاصة  ومــراكــز  ألطباء 
البديل،  الطب  او  التكميلى  بالعالج  ُيعرف  ما 
بالساعة  الفضائيات  تأجير  ظاهرة  وتحولت 
لهؤالء الى سبوبة فى غيبة من الرقابة الصحية 
المتخصصون  منه  حذر  ما  وهذا  والتموينية، 
مطالبين بضرورة القضاء على هذه الظاهرة، 
الــثــراء  لتحقيق  وسيلة  اصبحت  انــهــا  حيث 
تحت سمع  علًنا  المواطنين  والمتاجرة بصحة 

وبصر المسئولين. 
وفى العام 2017 أوصت هيئة مفوضى الدولة 
للقضاء اإلدارى فى مصر باعتبار الطب البديل 
وسبل  الزائفة  العلوم  من  باألعشاب  والــعــالج 

الغش والتدليس والدجل الطبى.
وقالت الهيئة فى تقريرها إن هذه الممارسات 
العلمى  المنهج  تقوم على وسائل ال تعتمد على 
الطب  ومــــدارس  كــلــيــات  فــى  المتبع  ــصــارم  ال
والصيدلة الحديثة المعترف بها حيث ال تخضع 
الفحص  لقواعد  والعالجات  الممارسات  هذه 
المنهج  فــى  المشروطة  واالخــتــبــار  والتجريب 

العلمى. 
ــكــون هــذه  ــا مــا ت ــًب ــه غــال وبــيــنــت الــهــيــئــة أنـ
التقاليد  على  قائمة  العالجات  أو  الممارسات 
والمعتقدات  الخرافات  أو  الشعبى  والــمــوروث 
خارقة  قوى  أو  األديــان  أو  العقائد  أو  المحلية 
أو  الجسيمة  العلمية  المغالطات  أو  للطبيعة، 
وسائل االحتيال والتدليس أو الدعاية اإلعالمية 

الموجهة الكثيفة.
والـــدواء  للغذاء  العامة  الهيئة  حــذرت  كما 
المصدر  مجهولة  العشبية  الخلطات  شراء  من 
العشبية  الخلطات  أن  إلــى  مشيرة  والتركيب، 
التى  ســواء  اإلنــســان  صحة  على  خطر  مصدر 
أو  الطبيعى  بشكلها  أعشاب  شكل  على  تكون 
من  تسوق  صيدالنية  مستحضرات  شكل  على 
ووسائل  إلكترونية  ومواقع  عطارة  محالت  قبل 

التواصل االجتماعى. 

نباتات سامة 
األبجيجى  الوهاب  عبد  محمد  أكــد  بداية، 
والمناظير  الهضمى  والجهاز  الكبد  استشارى 
وزرع الكبد بمستشفى دار الفؤاد انه انتشر فى 
السنوات األخيرة موضوع العالج باألعشاب وكل 
مريض أصبح لديه ثقافة خاطئة بأن اى مرض 
يعانى منه يذهب لمن يعالج باألعشاب باعتبار 

أنها نباتات طبيعية وآمنة وال تسبب مشاكل. 
وأضاف: يوجد مرضى لديهم مشاكل مرضية 
ويفضلون  أورام  أو  الكلى  أو  الكبد  فى  كبيرة 
الطب  أساليب  عــن  كبديل  باألعشاب  الــعــالج 
فهو  طبيعى  هو  ما  كل  مقولة  ان  مبينا  العادية 
المعروف  من  ألنــه   %100 خاطئة  مقولة  آمــن 
والمؤكد أن هناك نباتات سامة ونباتات لها آثار 
خطيرة على صحة اإلنسان وهناك مادة تدرس 
فى كلياتنا العلمية اسمها سمية النباتات فليس 

كل حاجة طبيعية تكون أماًنا.
دجالو  أبدعها  لعنة  الكركومين  ان  ولفت 

الــعــالج بــاألعــشــاب وجــعــلــوا مــرضــى الكلى 
السكرى  مرضى  وأوهموا  الغسيل  يتركون 
إلى  بهم  أودت  حتى  األنسولين  بديل  أنه 

النهاية.
وأوضح: لكى يتم عالج مرض معين بأى 

دواء أو بأى مادة يجب عمل دراسات مطولة 
ممكن  جدا  ودقيقة  محددة  علمية  بمراحل 

تاخد اعوام وندرس األول التركيب الكيميائى 
على  تأثيرها  دراســـة  يتم  ــك  ذل وبــعــد  لــلــمــادة 

وأمانها  فعاليتها  يثبت  ولما  التجارب،  حيوانات 
بجرعة  ــدواء  الـ بــدراســة  يسمح  الحيوان  على 
المتطوعين  صغيرة على عدد محدود جدا من 

من البشر.
الــمــادة  أمـــان  يثبت  ــه عندما  ان ــى  ال ــار  وأشـ
اننا  وهى  اخرى  لمرحلة  ننتقل  نبدأ  وفعاليتها 
أعلى  وبجرعات  أكبر  الــدواء على عدد  نــدرس 
ولما يثبت بعد ذلك ان الدواء فعال وآمن نقدر 
نحدد الجرعة المسموحة وهل يوجد تفاعالت 
بتداول  ويسمح  ال  ام  أخــرى  أدويــة  مع  للمادة 

الدواء فى السوق لالفراد.
التداول  بعد  ما  تسمى  مرحلة  توجد  وتابع: 
الناس ويتعالج به  اى عندنا يسمح بتداوله بين 
آثار  الممكن ظهور  من  البشر  من  كبيرة  أعداد 
جانبية خطيرة وفى التاريخ الطبى هناك ادوية 

ظهرت لها مشاكل كبيرة وتم منعها بعد ذلك.
وطـــــرح تـــســـاؤال قـــائـــال: "هــــل األعـــشـــاب 

ــعــالج  ــى تــســتــخــدم ل ــتـ الـ
تـــــم األمـــــــــــــــــــــــراض 

دراســــتــــهــــا 
العلمى  باألسلوب 

ــح  ــيـ ــحـ ــصـ الـ
نتجنب  لكى 

لم  المرضى  مــن  العديد  ــرى  ن المضاعفات؟ 
يتناولوا عالجهم الطبى الحقيقى والموثوق فيه 
العالج  أمل  وراء  ويجرون  علميا  به  والمعترف 
ناصحا  الفعلى،  عالجهم  ويعطل  بــاألعــشــاب 
جميع المرضى بضرورة األخذ باألسباب العلمية 
الصحيحة قبل ما ننخدع وراء أوهام عالج ليس 

مدروًسا بالطرق العلمية السليمة.
ترويج 

من جانبها قالت هبة عبد الله أستاذ الباطنة 
العامة وأمراض الروماتيزم والمناعة اإلكلينيكية 
أمــراض  لعالجات  بديال  ليست  األعــشــاب  ان 
الروماتيزم والمناعة، ولألسف اشخاص كثيرون 
يقومون بالترويج لهذا الموضوع وطبعا هذا كالم 
وبالعكس  علميا  صحيح  غير 
ــل مـــشـــاكـــل  ــصـ ــحـ ــن يـ ــكـ ــمـ مـ
للمرضى  ومضاعفات خطيرة 
الذين يتركون عالجهم ويمشون 
بــاألعــشــاب  الــعــالج  ــم  وهـ وراء 
ولألسف كأطباء نرى ذلك بأعيننا 

كل يوم.
ــى خــالل  وأضــــافــــت: فـ
ــاء لــلــعــيــادة  ــوع جــ ــبـ أسـ
فـــتـــاتـــان صــغــيــرتــان 
ــة  ــب عـــنـــدهـــمـــا ذئ
حـــــــــــمـــــــــــراء 
ــف  ــ ــألســ ــ ــ ول
تــــــــوقــــــــف 
ــمــا  عــالجــه
ــذ فــتــرة  مــن
ــا  ــت ــجــه وات
لألعشاب 
ونـــتـــيـــجـــة 
نـــشـــاط مــن 
الــذئــبــة حــدث 
لهما مضاعفات 
خطيرة جدا نرجو 
ــع أنــهــم  ــجــمــي مـــن ال

كثيرة  حــاالت  ونــرى  صحتهم.  على  يحافظون 
والنصب  الوهم  ورا  وتمشى  عالجها  فى  تهمل 
اذكر  ان  ــد  اري ال  لالسف  جــدا  سيئة  وحالتهم 
ما  يوجد  ال  والجهل  للوهم  يروجون  من  أسماء 
وهذا  المناعية  األمــراض  تعالج  أعشاب  يسمى 
نصب واحتيال. تتفق معهم بالرأى دكتورة شيرين 
الغذاء بنقابة األطباء  زكى، رئيس لجنة سالمة 
يسوقون  ان هناك أشخاصا  مؤكدة  البيطيرين، 
لمنتجات عبر الفضائيات تتضمن ان األعشاب 
تنفع  لم  ان  وانها  الكيميائية  افضل من األدويــة 
يطلون  قتلة  هــؤالء  ان  الــى  مشيرة  تضر،  فــال 
على الناس من الفضائيات لكى يمألوا جيوبهم 
ويستفيدوا على حساب المرضى والمستهلكين.

تعالج  التى  المراكز  بعض  هناك  إن  وقالت 
باألعشاب تقوم بالكشف أون الين على الضحايا 
اولها  عديدة  بتهم  أصحابها  يحاكم  أن  ويجب 
الذين  المخ  مغسولى  لضحاياهم  العمد  القتل 
مبالغ  وصــرف  والموت  االنتحار  على  يصرون 
خيالية لو ادخروها للعالج فى المستشفيات لما 
كانت حالتهم تدهورت ووصلوا لما وصلوا إليه.

السكرى  تــعــالــج  ــمــراكــز  ال تــلــك  ــافـــت:  واضـ
والضغط واألورام واالكتئاب واألمراض الجلدية 
النحل،  وسم  الكوركومين  بمادة  الكلوى  والفشل 
تكثيف  ويــتــم  الجنيهات  بـــآالف  ــة  روشــت وكـــل 
الحمالت الدعائية مدفوعة األجر على صفحات 
التواصل االجتماعى استمرارًا فى النصب على 
قــانــون مــزاولــة مهنة  الــمــرضــى.وأوضــحــت أن 

لسنة   127 قانون  من   33 المادة  فى  الصيدلة 
روشتة  يصرف  الصيدلى  أن  على  ينص   1955
طبيب  أو  بيطرى  أو  بشرى  طبيب  كتبها  طبية 
أسنان وال يصف عالجا وليس مخوال له الكشف 
على مرضى وشغل الكشف األون الين الذى يقوم 
به احد المراكز مجرم قانونا طبقا لقوانين نقابة 

أطباء مصر. 
ورزق  المرضى  بـــأرواح  يــتــاجــرون  وتــابــعــت: 
للمرضى  يبيعونها  أعــشــاب  خــالل  مــن  بيوتهم 
وما  الصحية  حاالتهم  لتسوء  الجنيهات  بآالف 
على  اليــن  اون  الكشف  يجرون  النصابون  زال 
بحر  وســط  األمــل  ببقايا  المتعلقين  المرضى 
من  هؤالء  بمساءلة  مطالبة  المرض  وكسرة  ذل 
استخدام  عــن  فضال  المنوطة،  الجهات  قبل 
ــالم  اإلعـ وزارة  ضـــد  الــقــانــونــيــة  ــراءات  ــ ــ اإلجـ
ومحاسبة  اإلعـــالم  لتنظيم  األعــلــى  والمجلس 
وتساهم  هــؤالء  أمثال  تستضيف  التى  القنوات 

معهم فى النصب على المواطنين. 
وقفة ضد هؤالء  انه البد من  وشــددت على 
الناس ليست  والبد من وضع نهاية لهم. صحة 
استخدامها  الدجالون  هــؤالء  ليتولى  رخيصة 
سبوبة للثراء دون مراعاة ألى شىء سوى تحقيق 
الثروة حتى لو تسببوا فى إزهاق مئات األرواح، 
ووسائل اإلعالم تسمح لمثل هؤالء بالظهور على 
على  علًنا  الدجل  شعائر  وممارسة  الفضائيات 
كثيرة  أدويــة  هناك  ان  وأوضحت  المرضى.  
األدوية  ولكن شركات  بها مستخلصات أعشاب 
تأخذ هذا العشب وتنقيه وتستخلص منه المادة 

الفعالة للعالج.
بجانب  ــواد ســامــة  مـ بها  األعــشــاب  وبــعــض 
المادة الفعالة للعالج ودور شركة االٔدوية أنها 
المادة  من  وتتخلص  الفعالة  المادة  تستخلص 
الوحيد  الدليل هو  المبنى على  والطب  السامة 

الذى يمكن أن نثق فيه للعالج.
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مسكنات  أن  إلى  حديثة  أوروبية  دراســة  توصلت  كما 
القلبية،  بالسكتة  اإلصابة  خطر  احتماالت  ترفع  اآلالم 
وذلك بمستويات أعلى مما يعتقد األطباء والخبراء، حيث 
ركزت الدراسة التى نشرها موقع أكسفورد أكاديميك على 
استخدامها  الشائع  "الالستيرويدية"  االلتهاب  مضادات 
فى الدنمارك، ومن ضمنها آيبوبروفين ونابروكسن التى 
يكثر استخدامها أيضا فى الواليات المتحدة تحت اسم 

أدفيل وأليف.
التى  اآلالم  مسكنات  الــدراســة  تلك  أبحاث  وشملت 
يتم صرفها فى الصيدليات الدنماركية منذ عام 1995، 
والملفات الطبية لنحو 30 ألف شخص أصيبوا بسكتات 

قلبية بين عامى 2001 و2010.
أصيبوا  ممن  شخًصا   3376 أن  الــدراســة  ووجـــدت 
مــضــادات  نـــوع  مــن  مسكنات  تــنــاولــوا  قلبية  بسكتات 
التى سبقت  يوما  الـ30  الالستيرويدية خالل  االلتهابات 

تعرضهم للسكتة.
بالسكتة  اإلصابة  فترة  بين  الباحثون  قــارن  وعندما 
المسكنات  تلك  أن  إلى  توصلوا  سبقتها  التى  والشهور 
رفعت معدل خطورة اإلصابة بالجلطات إلى نحو 31 فى 

المئة.
وتبين أن مسكن "ديكلوفيناك" المستخدم فى الواليات 
المتحدة بوصفة طبية، يزيد خطورة اإلصابة بالجلطات 
الــخــطــورة مع  مــعــدل  بينما يصل  الــمــائــة،  فــى  ــى 50  إل

استخدام آيبوبروفين إلى 31 فى المائة.
ولم تتمكن الدراسة من تحديد مدة تعاطى المسكنات 
التى قد تعرض المريض لمشاكل قلبية، إال أنها رجحت 
أن تتراوح بين 13 و29 يوًما، مستندة إلى دراسات سابقة 

عن المسكنات والتى حددت مدة التعاطى بـ30 يوما.
بداية قال كريم صابر، صيدلى، عضو نقابة الصيادلة، 
ان االدوية يستخدمها األشخاص بطريقة عشوائية دون 
وآثارها  االدويــة  هذه  استخدام  مدى خطورة  يدركوا  أن 
الى  مشيرا  وصحتهم  الحيوية  أعضائهم  على  الجانبية 
المسكنات  لشراء  اشخاص  عليه  يتردد  عمله  بحكم  انه 
اللثة  آالم  يشكو  من  او  األسنان  آالم  او  الصداع  لعالج 
ومشاكل فى الفم ولذلك ال تخلو حقيبة نسائية من نوع 

عقار مسكن بعينه.
وحذر من استخدام المسكنات التى ال تستلزم وصفة 

طبية لمدة تزيد على 10 ايام وضرورة استشارة الطبيب 
فى حال استمرار األلم خاصة المرضى الذين يعانون من 
أمراض الكلى واألشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 
للبول  المدرة  األدويــة  يتناولون  الذين  المرضى  أو  عاما 

باإلضافة إلى المرضى الذين يعانون من أمراض القلب 
وارتفاع ضغط الدم وأمراض الكبد.

الــمــواد  تركيبة  فــى  الفعالة  الــمــادة  تعتبر  وأوضـــح: 
المسكنة من أكثر المواد الفعالة التى تغزو العالم كعقار 

األســرة  لنفس  ينتميان  فهما  إيبوبروفين  أو  البروفين 
من  حياة  تهدد  قــد  صحية  مخاطر  ولهما  الكيميائية 
يتناولهما كما يجب اال يباعا دون وصفات طبية ناصحا 
من يعانون من آالم فى االسنان او اللثة عدم االفراط فى 

الطبيب  الى  والرجوع  يومى  بشكل  المسكنات  استخدام 
لوصف العقار المناسب وعالج المشكلة الرئيسية للحد 

من تناول المسكنات.
من جانبه أكد احمد الشيخ رئيس قسم أمراض الكلى 
من  طبى  إشــراف  دون  المسكنات  ان  الصحى  بالتأمين 
األشياء الخطيرة التى نواجهها فى عملنا حيث انها تؤثر 
الكلى  الجسم وخاصة  اعضاء  مباشر على جميع  بشكل 
والتى بالفعل تؤدى فى النهاية الى فشل كلوى مشيرا الى 
ان العقاقير المسكنة من الشائع تسببها فى قرحة المعدة 

وتأثيرها أيضا على الكبد.
تقلل  مــواد  عن  عبارة  المسكنة  العقاقير  أن  وأوضــح 
رأسها  على  انــواع  عــدة  الــى  وتنقسم  باأللم  اإلحــســاس 
والبروفينات  األسبرين  وتشمل  االسترويدية  المسكنات 
عن  وغيره فضال  المورفين  يشمل  وآخر  والديكلوفينات 
إضــرارًا،  وأقــل  الحوامل  فى  امــان  وهــذا  الباراسيتامول 
مبينا ان الغالبية من االشخاص تستخدم النوع األول من 
اصدقائهم  اراء  على  بناء  يتناولونها  واحيانا  المسكنات 
وهذا خطأ كبير مثل التهابات المعدة مع قرح فى المعدة 

وقصور حاد فى الكلى او الفشل الكلوى.
حيث  ما  نوعا  خطورة  اكثر  األمــر  للحوامل  وأوضــح: 
منها  والجنين  لألم  كبيرة  اضــرارا  تسبب  المسكنات  ان 
ارتفاع  او  الجنين  ومــوت  لإلجهاض  التعرض  إمكانية 
ضغط الدم وهو ما يعرضهن لحدوث تسمم الحمل فضال 
عن زيادة احتمال إصابة الجنين بعيوب وتشوهات خلقية 
خاصة فى األشهر الـ3 األخيرة من الحمل التى تكتمل بها 
تؤثر  كما  أيضا  الدماغ  ونمو  للجنين  الجنسية  األعضاء 
ال  ولذلك  لألم،  التنفسى  والجهاز  الجنين  رئة  نمو  على 
فى  اشراف طبى  تحت  اال  المسكنات  باستحدام  ينصح 

فترة الحمل.
 وأضاف: يجب البحث عن سبل تداٍو طبيعية عوًضا 
المسكنات  ان  مؤكدا  دوما  القوية  المسكنات  تناول  عن 
حولها  الطبيب  واستشارة  األخير  الخيار  تكون  ان  يجب 
تبًعا لصحتك  كانت تالئمك  إن  يقرر  النه هو وحده من 
الــدم  ضغط  مثل  أخــرى  ومعايير  والهضمية  العصبية 

ومعدل ضربات القلب.

املسكنات.. سم قاتل

دجالو العالج باألعشاب يتاجرون باملرضى
مرفت قدرى

مرفت قدرى

هبة عبداهلل: ال يوجد محمد عبد الوهاب: 
ما يسمى أعشابًا تعالج األمراض املافيا يروجون لنباتات سامة آثارها 
املناعية وهذا نصب واحتيالخطيرة على صحة اإلنسان 

هيئة الدواء حتذر من خطورة اإلفراط فى تناولها

خبراء يحذرون: العالج باألعشاب الطبيعية والتركيبات الوهمية كارثة

 مع انتشار ظاهرة اإلفراط فى تناول المسكنات كوسيلة سريعة للتخفيف من األلم 
يلجأ إليها الكثير من األشخاص وخاصة المسكنات التى تصرف دون وصفة طبية- 

حذرت هيئة الدواء المصرية من خطورة اإلفراط فى تناول المسكنات لما تسببه من 
أضرار صحية بالغة مثل تدهور وظائف الكلى، وأهابت بالمواطنين ضرورة استخدام 

المسكنات كما هو موصوف وبأقل جرعة ممكنة ألقصر فترة زمنية ممكنة مع ضرورة 
استشارة مقدمى الرعاية الصحية من األطباء والصيادلة قبل تناولها.
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هالة شيحة

مشروع  إطــاق  بعملية  التفاؤل  من  حالة  وسط 
المصالحة الليبية الشاملة والتى يتطلع الجميع ألن 
والتصدى لإلرهاب  الفوضى  الباد من حالة  تنقذ 
األمم  تحذيرات  جــاءت  الليبية-  الدولة  واستعادة 
المتحدة من أن الفشل فى تنظيم االنتخابات الليبية 
فى الموعد المحدد، أى 24 ديسمبر المقبل، يهدد 

بتجدد النزاع العسكرى فى هذا البلد.
ليبيا، يان  إلى  الخاص  األممى  المبعوث  وشدد 
كوبيش، فى إحاطة قدمها إلى مجلس األمن الدولى 
ليبيا "حتى فى  على ضرورة إجراء االنتخابات فى 
وضع أقل من المثالى ومع كل السلبيات والتحديات 
والمخاطر"، مشيرا إلى أن عدم تحقيق هذا الهدف 
"قد يتسبب فى تدهور الوضع بشكل خطير ويمكن 

أن يؤدى إلى االنقسام والنزاع."
لانتخابات سوف  الحافز  إجهاض  ان  الى  ونبه 
يمثل للكثيرين إشارة بأن العنف هو السبيل الوحيد 
للوصول إلى السلطة فى الباد، وذلك أمر ال يمكن 

السماح به.
الليبى  النواب  أن مجلس  إلــى  المبعوث  وأشــار 
باالنتخابات  الــخــاص  القانون  بالفعل  اعتمد  قــد 
تبنى  عملية  مــن  االنتهاء  بصدد  واآلن  الرئاسية 

قانون االنتخابات النيابية.
وحذر كوبيش من أن أى محاوالت لتغيير السلطة 
التنفيذية المؤقتة فى ليبيا حاليا لن تؤدى سوى إلى 
االنتخابات وستسفر عن  االرتياب بشأن  مزيد من 
أن  على  مشددا  وتأمينها،  تحضيرها  فى  مشاكل 
هذه االنتخابات فى الظروف الحالية "ليست مجرد 
التزام أخاقى أو سياسى، بل هى ضرورة سياسية 

وأمنية".

وأوضح أنه يجب أن تتاح للشعب الليبى الفرصة 
للتعبير عن إرادته وانتخاب ممثليه بحرية ومنحهم 
التى  هى  االنتخابات  هذه  ثابتة..  شعبية  شرعية 
ستمنح الليبيين الفرصة لتثبيت حكومتهم ورئاستهم 

وبرلمانهم."
لعملية  والمحلية  الدولية  المراقبة  أن  وتــابــع 
نزاهة  األهمية لضمان  بالغ  أمــرا  تؤكد  االقــتــراع 
ومصداقية االنتخابات، داعًيا جميع الدول األعضاء 
فى األمم المتحدة والمنظمات اإلقليمية إلى إرسال 
والمؤسسات  السلطات  مــع  مراقبين بالتنسيق 

الليبية.
ودعا كوبيش األطراف الليبية الفاعلة الى تضافر 
جهودها لضمان إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية 
شاملة وحرة ونزيهة، مشيرا إلى أن المجتمع الدولى 
يتحمل المسئولية عن دعم التطورات اإليجابية فى 

ليبيا والوقوف بحزم ضد أى محاوالت لعرقلتها.
من جهته، طالب مندوب ليبيا الدائم لدى األمم 
المتحدة الطاهر السنى األمم المتحدة باإلسراع فى 
إرسال فريق تقييم االحتياجات الخاصة باالنتخابات 
إلى ليبيا، للوقوف على االستعدادات الفنية واألمنية 
لضمان  الدولة  لمؤسسات  الــازم  الدعم  وتحديد 

عملية انتخابية شفافة ونزيهة.
األمن  مجلس  أمــام  كلمته  فى  السنى-  وطالب 
مــبــادرة حكومة  الـــدول األعــضــاء بدعم  الــدولــى- 
الوحدة الوطنية لتحقيق االستقرار ودعم المصالحة 

الوطنية بليبيا.

 منى عبدالغنى
أحمد ياسر 

سقوط إخوان املغرب ينهى حكم بنجشير أفغانستان حتت احلصار
اجلماعة فى شمال إفريقيا

االستراتيجية ترسخ 
للدميقراطية وتتصدى 

لألجندات اخلارجية املشبوهة 
بشأن حقوق اإلنسان

عبير موسى حتذر من أالعيب الغنوشى والدفع بتونس إلى املجهول

"فيسبوك"،  على  الرسمية  صفحته  وعــلــى 
كانت  "لقد  السيسى:  الرئيس  قال  القرار  عقب 
وطنية  استراتيجية  أول  بإطاق  بالغة  سعادتى 
الجلسة  هــذه  فــى  دار  وبــمــا  ــســان،  اإلن لحقوق 
الطريق  على  نسير  أننا  تثبت  ثرية  نقاشات  من 
الصحيح؛ طريق البناء والتعمير والحياة الكريمة 
لكل المواطنين التى هى صلب مفهومنا لحقوق 

اإلنسان جنًبا إلى جنب مع الحقوق السياسية".
وترتكز االستراتيجية المصرية بمجال حقوق 
كافة  أن  أبــرزهــا  رئيسية  مبادئ  على  اإلنــســان 
ثمة  وأن  ومتكاملة،  مترابطة  والحريات  الحقوق 
ارتباطا وثيقا بين الديمقراطية وحقوق اإلنسان، 
مع أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، 
مكافحة  وضـــرورة  والمجتمع  الــفــرد  حــق  وبين 

الفساد لضمان التمتع بالحقوق والحريات.
والحريات  الحقوق  بصون  االلــتــزام  أن   كما 
التشريعات  خال  من  يتحقق  احترامها  وتعزيز 
ما  خــال  ومــن  جانب،  من  العامة  والسياسات 
الوطنية  واآلليات  المؤسسات  مختلف  به  تقوم 
من إنفاذ لتلك التشريعات والسياسات من جانب 

آخر.
لحقوق  الوطنية  االستراتيجية  تستند  كما 
والسياسات  التشريعات  صعيد  على  اإلنــســان 
الدستورية  وااللــتــزامــات  المبادئ  إلــى  العامة 
دستور  أن  مؤكدة  المصرية،  للدولة  والقانونية 
الباد حقق نقلة نوعية كبيرة فى هذا الخصوص، 

إذ رسخ مبادئ المواطنة والعدالة والمساواة فى 
تكافؤ  وجعل  تمييز  أى  دون  والواجبات  الحقوق 

الفرص أساًسا لبناء المجتمع.
منظومة 

من جهته اعتبر الدكتور أمجد شموط، رئيس 
االنسان  وحقوق  للتنمية  العربى  الجسر  مركز 
الدائمة  العربية  للجنة  السابق  الرئيس  باألردن، 
لحقوق اإلنسان، ان االستراتيجية تعكس ترسيخ 
والديمقراطية  اإلنسان  لحقوق  المصرية  الدولة 
كبير  بشكل  وتــتــصــدى  الرئيسية  ــات  ــحــري وال
تستهدف  التى  الخارجية  واألجندات  للتدخات 
اإلنسان  بحقوق  اهتمامها  عــدم  وتدعى  مصر 
للتدخل فى شئونها الداخلية وتهديد استقرارها.

 وقال الدكتور شموط لـ"النهار" ان وجود هذه 

السيسى  الرئيس  اطلقها  التى  االستراتيجية 
امر فى غاية األهمية من أجل النهوض بحقوق 
اإلنسان فمجرد وجودها يشكل اعتراًفا واضًحا 
اإلنسان  حقوق  منظومة  بتطوير  وجاًدا  صريًحا 
وان هناك إرادة سياسية ايضا ساعية الى تطوير 

منظومة حقوق االنسان فى مصر.
ان هذه االستراتيجية  المهم  انه من  واضاف 
 -  2021 ومحدد  واضــح  زمنى  بإطار  مرتبطة 
2026 وهو أمر فى غاية األهمية ويليق بالدولة 
المصرية ومكانتها السياسية بين الدول وتاريخها 

الحضارى واإلنسانى العريق.
نوعيا  انجازا  تشكل  االستراتيجية  ان  وأكــد 
بمنظومة  النهوض  فى  المصرية  الدولة  خطته 

ــهــا  حــقــوق االنـــســـان بــكــافــة مــحــاورهــا وأركــان
ينعكس  وبما  والسياسية  التشريعية  ومرتكزاتها 
ايضا على الممارسة، وبالتالى فنحن امام حدث 
المنظومة  تخص  استراتيجية  بإطاق  تاريخى 

الوطنية لحقوق اإلنسان فى مصر. 
تداعياتها  لها  الخطوة  هــذه  ان  إلــى  ولفت 
ودالالتها على الصعيد الوطنى وكذلك اإلقليمى 
والعالمى بما يعزز سمعة مصر فى هذا الشأن، 
فاالستراتيجية تتضمن كافة القيم والمبادئ التى 
ارتكزت عليها المنظومة الدولية لحقوق اإلنسان 
ســـواء مــن خــال االتــفــاقــيــات الــدولــيــة لحقوق 
اإلنسان سواء بالتصديق عليها او االمتثال لهذه 
التشريعات  مستوى  على  ســواء  أو  االتفاقيات 

الوطنية فيما يتعلق بالدستور الوطنى فى مصر 
والعمل على تطويره بما يتماشى مع االتفاقيات 
ــان وصــيــاغــة  ــسـ ــوق اإلنـ الــدولــيــة بــمــجــال حــق
منظومة  تطبيق  فى  للدولة  الملزمة  السياسات 
والعامة  الحكومية  إداراتها  فى  اإلنسان  حقوق 
العمل  كله من شأنه  ان هذا  ومنشآتها، مضيًفا 
لألجندات  فريسة  الوقوع  وتجنب  إغــاق  على 
المصرية  ــة  ــدول ال تستهدف  الــتــى  الــخــارجــيــة 
باستمرار وتفويت الفرصة على جميع األجندات 

الخارجية التى ال تريد الخير لمصر .
وحقوقيين  مدنيين  كنشطاء  نــحــن  ــال:  ــ وق
وطنية  استراتيجية  هــنــاك  تــكــون  ان  يسعدنا 
لحقوق اإلنسان واضحة المعالم ومرتبطة بإطار 
بالتقييم  مرتبطة  وأيضا  للتطبيق  محدد  زمنى 
لتطبيقها،  المختصة  الجهات  مــن  والمتابعة 
مشابهة  استراتيجيات  هناك  تكون  ألن  وندعو 
ومماثلة لها على صعيد إقليمنا العربى ألن ذلك 
من شأنه النهوض بحياة وكرامة المواطن العربى 
بما يتماشى ويتماهى مع المبادئ الدولية والقيم 

اإلنسانية السامية لحقوق اإلنسان .
إنجاز 

مـــن جــهــتــه أشــــاد عــــادل بـــن عــبــدالــرحــمــن 
العسومى رئيس البرلمان العربى بإطاق الرئيس 
لحقوق  األولــى  الوطنية  االستراتيجية  السيسى 
اإلنسان، مؤكًدا أنها تمثل خطوة نوعية وإنجازا 
جديدا من شأنه أن يعزز المنظومة المصرية فى 
حماية وتعزيز حقوق اإلنسان، كما تأتى ترجمةً 
إلرادة القيادة السياسية فى إعاء قيم واحترام 

كافة  المجاالت وعلى  اإلنسان فى جميع  حقوق 
المستويات.

المصرية  الوطنية  االستراتيجية  أن  واضاف 
المرجعيات  إحـــدى  ستكون  ــســان  اإلن لحقوق 
الرئيسية لعمل البرلمان العربى فى هذا المجال.

إعاء قيم المواطنة 
كما اكــد الــنــائــب عــاء عــابــد، رئــيــس لجنة 
العربى،  بالبرلمان  والتطرف  اإلرهــاب  مكافحة 
أن إطاق االستراتيجية الوطنية لحقوق اإلنسان 
المصرية  والدولة  السيسى  الرئيس  رؤية  يؤكد 
قيم  وإعاء  اإلنسان  بحقوق  االرتقاء  تعزيز  فى 
المواطنة وتوفير مناخ مائم إلقرار استراتيجية 
وطنيه لحقوق اإلنسان، مشيرا إلى أهمية حديث 
وقدرة  الدينى«،  المعتقد  »حرية  حول  الرئيس 
فى  بــدورهــا  القيام  على  الحقوقية  المنظمات 
المخاطر  إدراك  وضــرورة  الحقوقية،  التوعية 
الداخل  فى  المصرية  الدولة  ضد  تحاك  التى 

والخارج، وتعزيز وحماية حقوق اإلنسان .
من جهته، أكد أحمد الجروان، رئيس المجلس 
العالمى للتسامح والسام، أن مصر سباقة فى 
النهوض بحقوق اإلنسان، حيث كانت من أوليات 
العالمى  اإلعــان  صياغة  فى  مساهمة  ــدول  ال
القيادة  لحقوق اإلنسان عام 1٩4٨، واآلن تحت 
تقوم  السيسى،  الفتاح  عبد  للرئيس  الحكيمة 
اإلنسان  حقوق  لحماية  شاملة  مقاربة  بإنشاء 

والحريات األساسية.
مؤشرات 

كما ثمن حسن بو هزاع، رئيس االتحاد العربى 
إعان  الطيبة،  الكلمة  جمعية  رئيس  للتطوع، 
الرئيس عبد الفتاح السيسى أن عام 2022 هو 
الدعوة  هــذه  أن  مؤكدا  المدنى،  المجتمع  عــام 
تنبع من إيمانه بدور المجتمع المدنى فى مصر 
دفع  فى  العربى،  العالم  دول  كافة  وفى  خاصة 

حركة المجتمع نحو النمو واالزدهار.
التى أطلقها  الــدعــوة  بــوهــزاع إن هــذه  وقــال 
ــيــات إطـــاق  ــس الــســيــســى خــــال فــعــال ــي ــرئ ال
االستراتيجية الوطنية يجب أن تكون محل اهتمام 
كافة منظمات المجتمع المدنى فى كافة األقطار 
العالم  فى  التنمية  مؤشرات  كافة  ألن  العربية، 
تؤكد وجوب مشاركة مؤسسات المجتمع المدنى 
المشكات  معالجة  فــى  العربية  للحكومات 
االقتصادية واالجتماعية والتنموية التى يواجهها 
مع  جنب  إلى  جنًبا  سوّيًا  بالعمل  العربى  العالم 
إزالــة  فى  تسهم  التى  الناجحة  الحلول  إيجاد 
أجــل ضمان  مــن  المشكات  وحــل  الــتــحــديــات 
واالجتماعية  االقتصادية  والتنمية  النمو  عملية 
المستدامة بحيث تعود بالنفع على االقتصادات 

العربية والشعوب العربية كافة .
أكــده  مــا  مــع  نتفق  نحن  بــوهــزاع:  واستطرد 
المجتمع  بــأن  السيسى،  الفتاح  عبد  الرئيس 
حقوق  دعم  فى  أساسيا  شريكا  أصبح  المدنى 
اإلنسان ونشرها ومكافحة التطرف فى المجتمع 

العربى.

هالة شيحة
Hal a4shiha@yahoo.com

على  سيطرتها  عن  طالبان  حركة  أعلنت 
كامل أراضى أفغانستان يوم االثنين الماضى، 
لكن قوات جبهة المقاومة الوطنية بقيادة أحمد 
ال  بنجشير  فى  المواجهات  أن  أعلنت  مسعود 

تزال مستمرة.
من جانبها، قالت صحيفة واشنطن بوست 
األمريكية، فى تقرير لها عن مقاطعة بنجشير 
األفغانية، إنها تنزف تحت وطأة حصار شديد 
من  السكان  ُحــرم  إذ  طالبان،  حركة  لمقاتلى 
نطاق  خارج  إعدام  لعمليات  وتعرضوا  الطعام 
القضاء، حسبما أفاد أحد شيوخ القبائل الذى 

فر مؤخًرا من المقاطعة.
وجاءت االتهامات األخيرة فى الوقت الذى 
مزاعم  المتحدة  األمـــم  مسئولو  فيه  شجب 
انتهاكات أخرى من قبل طالبان، بما فى ذلك 
عمليات قتل انتقامية وضرب وإطاق نار على 

المتظاهرين فى جميع أنحاء الباد.
وتعد هذه االتهامات مجتمعة كاشفة الصورة 
تلت  التى  األسابيع  فى  طالبان  لحكم  القاتمة 
فى  الحكم  مقاليد  المتشددة  الحركة  تولى 
المرأة  حقوق  باحترام  التعهد  رغــم  الــبــاد، 

وحريات الصحافة. 
وفى مقابلة أجرتها الصحيفة عبر سكايب 
أكد أحمد والى مسعود، عم أحمد  لندن،  من 
لطالبان  المناهضة  المقاومة  زعيم  مسعود، 
فى بنجشير، االتهامات الموجهة لطالبان بشن 

حمات قمع وقتل للمدنيين.
وفى وقت سابق، قال على نزارى، المتحدث 
إن  األفغانية،  الوطنية  المقاومة  جبهة  باسم 
حركة طالبان طردت آالف األشخاص من إقليم 

بنجشير.
الحركة  عناصر  أن  على  ــزارى،  ــ ن وشـــدد 

يقومون بعمليات تطهير عرقى فى المنطقة.
"العالم ال  تويتر:  تغريدة على  وأضاف، فى 
يزال يراقب الوضع، ويتجاهل ما يجرى"، فيما 
التدخل  إلى  الدولى  المجتمع  المتحدث،  دعا 

فى األحداث الجارية فى منطقة بنجشير.
وباقى  كــابــل  على  "طــالــبــان"  سيطرة  بعد 
محافظة  بقيت  أفــغــانــســتــان،  فــى  الــمــنــاطــق 
كابل،  العاصمة  شرق  شمال  الواقعة  بنجشير 

عصية على الحركة.

تلقتها  الــتــى  الــمــدويــة  الهزيمة  ــاءت  جـ
جماعة اإلخوان فى المغرب، ممثلة فى حزب 
"العدالة والتنمية" فى االنتخابات التشريعية، 

فشل  بعدما  موجعة  ضــربــة  لتمثل 
الــحــزب فــى تــأمــيــن عـــدد كــاف 

من مقاعد البرلمان يسمح له 
باالحتفاظ بتشكيل الحكومة 
بعد 10 سنوات قضاها فى 
الــســلــطــة، فــأصــبــحــت تلك 
الــضــربــة الــقــاضــيــة مــؤشــًرا 
عــلــى ســقــوط تــيــار اإلســـام 

السياسى فى تحسين الظروف 
المنطقة  فى  للمواطنين  المعيشية 

العربية.
"العدالة  لحزب  المدوى  السقوط  وأدى 
والتنمية" اإلخوانى فى االنتخابات التشريعية 
بالمغرب عكس جملة من الدالالت المرتبطة 
والــذى  السياسى  اإلســـام  حــركــات  بــواقــع 
تصدر المشهد السياسى فى العالم العربى 
منذ 2011؛ حيث إنه أثبت أن تلك الحركات 

غير قادرة على تحقيق ما أطلقته من وعود 
وشعارات للشعوب التى حكمتها. فقد أعلنت 
السلطات المغربية رسميا فوز حزب التجمع 
مقاعد  بأغلبية  لــألحــرار  الوطنى 
البرلمان، وخسارة فادحة لحزب 
ــة والــتــنــمــيــة" الـــذراع  ــدال ــع "ال
اإلخــوان  لجماعة  السياسية 
ــى نـــتـــائـــج االنـــتـــخـــابـــات  ــ ف
التشريعية بحصوله على 13 
مقعدا فقط من أصل 3٩5.

الهزيمة  تبعات  ــوالــت  وت  
التنظيم  ــة  أروق داخــل  المدوية 
العامة  األمانة  أعضاء  تقدم  حيث 
فى  اإلخــوانــى  والتنمية  العدالة  لحزب 
المغرب، باستقالة جماعية بعد فشل الحزب 

فى االنتخابات البرلمانية.

ترحيب عربى واسع بإطالق استراتيجية مصر الوطنية حلقوق اإلنسان

ليبيا على املحك.. حتذيرات أممية من التصعيد 
العسكرى حال فشل إجراء االنتخابات!

وطنية  استراتيجية  أول  بــه  حظيت  ــع  واس ترحيب 
الرئيس  أطلقها  والتى  مصر  فى  اإلنسان  لحقوق  متكاملة 
عاما   2022 أيــضــا  ــن  دش حيث  السيسى،  عبدالفتاح 

للمجتمع المدنى.
تعزيز  إلى  مصر  فى  الوطنية  االستراتيجية  وتهدف 
الحقوق االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية 

بالبالد وصون وحماية الحريات األساسية. 
لحماية  كبيرا  إنجازا  حقوقية  منظمات  واعتبرتها 
على  قوى  مصرى  رد  بمثابة  هى  وكذلك  اإلنسان  حقوق 
أن  تدعى  والتى  الخارجية،  والتدخالت  االدعاءات  كافة 
االدعــاءات  عن  فضال  المدنى  المجتمع  دور  تغفل  مصر 
بعض  تتخذها  والــتــى  اإلنــســان  حقوق  انتهاكات  حــول 
المنظمات الدولية ذريعة لتدخالت خارجية فى الشئون 

الداخلية لمصر.

عادل العسومىأمجد الشموطأحمد الجروان

خليفة حفتريان كوبيش

ــحــزب  ــســة ال ــي ــى، رئ ــوسـ ــل عــبــيــر مـ ــواصـ تـ
الدستورى الحر فى تونس، نضالها فى محاربة 
حركة  ومخططات  اإلرهابية  اإلخـــوان  جماعة 
النهضة وزعيمها راشد الغنوشى وأعوانه الرامية 
للزج بتونس نحو الهاوية، محذرة فى الوقت ذاته 
لاتحاد  تنتمى  التى  المشبوهة  الجمعيات  من 
يوسف  يترأسه  الذى  المسلمين  لعلماء  العالمى 
القرضاوى، مطالبة بوقف نشاطها وإغاقها فى 

تونس .
وأعلنت »موسى« فى فيديو لها على صفحتها 
العام  االتــحــاد  مقر  إلــى  تنقلت  أنها  بفيسبوك 
نور  العام  أمينه  التقت  حيث  للشغل،  التونسى 
ــادرة الــحــزب  ــب ــه م ــن الــطــبــوبــى وقــدمــت ل ــدي ال
رئيس  مهمة  لتسهيل  االستعداد  فى  المتمثلة 
الجمهورية لحل البرلمان داخل األطر الدستورية 
القانونية  اآلجال  فى  مبكرة  النتخابات  والدعوة 

وفق قولها.
وقالت موسى إنها طلبت من المنظمة الشغيلة 
رعاية ما اسمته ''التمشى الهادف لتجميع القوى 
إليه  يصبو  ما  تحقيق  قصد  التقدمية  المدنية 

التونسيون دون تفكيك الدولة ومؤسساتها''.
نفق  فى  الدولة  بإدخال  نسمح  ''لن  وأضافت 
مظلم والمرور إلى الادولة تحت أى غطاء كان 
الضحية  دور  الغنوشى  يلعب  بــأن  نسمح  ولــن 

ويقدم نفسه كسلطة شرعية منقلب عليها."
الــدســتــورى الحر وضع  الــحــزب  ــد أعــلــن  وق
إمضاءات نواب كتلته البرلمانية على ذمة رئاسة 

تــؤدى  دســتــوريــة  آلــيــة  أى  لتسهيل  الجمهورية 
مبكرة  النتخابات  والــدعــوة  البرلمان  حل  إلــى 
على  الحفاظ  أجــل  مــن  القانونية  اآلجـــال  فــى 
مؤسسات الدولة ودرًءا لكل المخاطر واستجابة 
من  التخلص  فــى  التونسى  الشعب  لمطالب 

المنظومة الحالية المدمرة وفق بيان أصدره .
الرئيس  موسى  طالبت  متصل،  سياق  وفــى 
القائد  بمنصب  التاعب  بــعــدم  سعيد  قيس 

"رئيس  قــائــلــة:  المسلحة،  لــلــقــوات  األعــلــى 
الشعب  من  مباشرة  انتخب  الجمهورية 

أن  يــجــب  وال   2014 دســتــور  حــســب 
األعــلــى  الــقــائــد  بمنصب  يــتــاعــب 

للقوات المسلحة."
"من  أن  إلــى  موسى  ولفتت 
سعيد  قيس  الــرئــيــس  يــدفــع 
إنما  ــور  ــدســت ال تعليق  نــحــو 
بإخراجه  تنحيته  إلى  يسعى 

من الشرعية".
تفكيك  الحزب  رفض  كما 
الدولة والزج بها نحو المجهول.



سقوط إخوان املغرب ينهى حكم 
اجلماعة فى شمال إفريقيا



موجة من الغضب سادت داخل أروقة البورصة المصرية 
الخسائر  خلفية  على  الماضية،  القليلة  الساعات  خــال 
المتاحقة بالبورصة، حيث انتهت تعاماتها خال األسبوع 
الماضى على خسائر بلغت نحو 24.5 مليار جنيه، لتتعالى 
أصوات جميع المستثمرين لاستغاثة بالرئيس عبد الفتاح 
السيسى إلنقاذهم من نفق الخسائر جراء سلسلة القرارات 
العشوائية التى يتخذها مجلس إدارة البورصة سواء بتحديد 
ذات  الشركات  وإيــقــاف  الــمــزايــدة،  بنظام  اإلغـــاق  سعر 

االرتفاع الكبير، بجانب قرار فتح الحدود السعرية.
وتعليًقا على ذلك، قال محمد عبد الهادى، خبير أسواق 
المال  رأس  خسارة  إلــى  أدت  اسباب  عــدة  هناك  الــمــال، 
جنيه  مليار   721.2 وسجل  جنيه  مليار   24.5 السوقى 
بين  األسبوع  تعامات  خال  التداوالت  أحجام  وانخفاض 
جنيه،  مليار   2 تخطت  سابقة  تنفيذات  بعد   )1.5-  1.3(
المصرية  الوقائع  فــى  نشر  أوال  اآلتــيــة  األســبــاب  وكــانــت 
ضريبة األرباح الرأسمالية المرحلة من 2020 إبان جائحة 
مرات  عدة  تأجيلها  وتم  الدمغة  ضريبة  وتخفيض  كورونا 
انواع  من  نوع  أى  السوق على عدم فرض  نظرا العتراض 
الضرائب وتم تطبيقها فقط )سنة 2014 -2015( وتعتبر 
انخفاض  فى  أثرت  التى  والنفسية  الرئيسية  األسباب  من 
المؤشرات، ثانيا تطبيق بعض اإلجراءات والقواعد الجديدة 
أشارت  والتى  المزايدة  بنظام  اإلغاق  تحديد سعر  ومنها 
بالتطبيق  ولكن  الجديدة  القواعد  بتلك  البورصة  مسبًقا 
الفعلى لها وإغاق الجلسة بين 2.15 الى 2.25، وتحديد 
سعر اإلغاق بنظام المزايدة بوضع األوامر خال الدقائق 
السعر  على  التنفيذ  ويتم  اإلغــاق  أسعار  وتحديد  العشر 
المحدد فقط بين الساعة ) 2.25 الى 3.2( ولكن تقليل 
الجديدة  اآللية  تفهم  التداوالت وعدم  أو تخفيض ساعات 
وعدم استيعابها من األسباب التى أدت إلى انخفاض أحجام 
التداوالت، ثالثا قرارات بإيقاف شركات الرتفاعها ارتفاعا 
كبيرا واالستفسار عن أسباب الصعود مما أدى إلى تخوف 
مرتبطة،  أخرى  أوراق  على  القرار  تكرار  من  المستثمرين 
تجاوزا  بها  المحافظ  أكثر  أدت  أن  بعد  كول  مارجن  رابعا 
70٪ مما أدى إلى تعميق خسائر البورصة وبالتالى أدى إلى 
وأغلق  ايجى اكس 30 ٪2.17  الرئيسى  المؤشر  انخفاض 
عند 11056 بعد أن اقترب المؤشر من كسر نقطة 11200 
وسجل اعلى ارتفاع 11300 ولذلك من الناحية الفنية عدم 
إذا  اال  مستقرا  الوضع  يعتبر  نقطة   11000 المؤشر  كسر 
وانخفض   10800 يواجه  قد  وبالتالى  الدعم  نقطة  كسر 
كان  أن  بعد   2807 عند  واغلق   ٪7.58 السبعينى  المؤشر 
وقد  والمتوسطة  الصغيرة  لألفراد  للشراء  جاذبًا  المؤشر 
كسر 3000 نقطة وكان مستهدًفا 3100 نقطة على األجل 
تحرك  الــقــادم  األســبــوع  المحتمل  من  وبالتالى  القصير. 
بعد  طبيعى  وضع  أنه  خاصة  عرضيا  اتجاها  المؤشرات 

انخفاض كبير يحدث فى المؤشرات .
خسائر 

بينما قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن تزامن 
مع  السوق  تنشيط  على  تعمل  أنها  مفترض  آليات  تطبيق 
الضرائب  تفعيل  عودة  لقرب  االسترشادى  الكتيب  اصدار 
المال  رأس  خسارة  فى  تسبب  السوق  على  الرأسمالية 
الضرائب  متحصات  الى  تصل  فادحة  بخسائر  السوقى 
تم  التى  اآلليات  عن  الحديث  أن  إلى  الفتة  عاما،   70 فى 
من  كان  إنه  إذ  فــردى،  بشكل  وليست  جملة  أتت  تطبيقها 
األفضل تطبيق آلية حتى يتقبلها السوق ثم يتم تطبيق آلية 
اخرى وهكذا، خاصة أن السوق المصرية لها طبيعة خاصة 
السيما فى الفترة األخيرة، إذ إنها تحولت بالكامل إلى سوق 
فيها هى  الموجودة  والسيولة  األفراد  فيها  يتعامل  متاجرة 

يرفع من  بنظام  يتعامل  المتعامل  ان  بمعنى  سيولة هامش 
تمت  التى  السعرية  الحدود  أن  إلى  الفتة  المالية،  قدرته 
العودة للتعامل بها بريئة من انخفاض السوق بهذه الطريقة، 
ولكن صاحب األثر األعظم هو المتوسط المرجح لإلقفال 
والذى يتم حسابه كل نصف ساعة، واألكثر تأثيرا تعطيل 
الجلسة من الساعة 2.15 الى 2.25 لعمل المزايدة، والتى 

مع عدم القدرة على معرفة كيفية احتساب اسعار 
الهامش  التخلص من اسهم  يتم  فيها  االغاق 

واسهم ذات الجلسة قبلها، مما يجعل السوق 
فى اتجاه هابط دائم، وبالطبع تتأثر نسب 
معدالتها  عن  فترتفع  بالسلب  الهامش 
البيع  الى ضرورة  يدعو  مما  القانونية 
وأصبحت  الــنــســبــة،  تــلــك  لتخفيض 
ال  األمـــواج  عالى  بحر  مثل  الجلسة 

يستطيع عبوره إال بحار ماهر.
وأشــــارت رمــســيــس إلـــى أن كل 
لدى  اســتــيــاء  حــالــة  خلق  سبق  مــا 
سوءا  الموقف  وازداد  المتعاملين 
تطبيق  عن  مجدًدا  الحديث  بعودة 

ان  البد  والتى  الرأسمالية  الضرائب 
أى  أن  خاصة  السوق،  لصالح  تحسم 

اعفاءات ضريبية وخفض مصاريف قيد 
وأى  الــســوق،  تنشيط  شأنها  من  وتـــداول 

كام عن طروحات أو قيد شركات فى 
ظل عدم حسم وضع الضرائب 

ســـــيـــــقـــــابـــــل 
بالفشل.

متخذ  إلــى  احتياج  فى  السوق  أن  رمسيس  وأوضحت 
أردنا  وإذا  واألخبار،  لألفعال  السوق  حساسية  يعى  قرار 
ضوئية،  سنين  سبقتنا  التى  المجاورة  األســواق  منافسة 
أن  والبد  الرؤية  الضبابية وعدم وضوح  إزالة حالة  فعلينا 
يتم ايقاف اآللية التى تثبت فشلها وقت تطبيقها، خاصة أن 
السوق مازالت هشة، ومازال الجميع يأمل صعوده وتحقيق 
المتعاملين مكاسب بعودة الثقة فى البورصة كمنصة 
للتداول، وأن تبحث وزارة المالية عن مصدر 
السوق  تنشيط  خــال  مــن  للدخل  آخــر 
تفوق  عوائدها  التى  الطروحات  لعودة 

أى ضرائب أو متحصات.
البورصة  أن  رمسيس  وأضافت 
ــى أن  بــاتــت فــى أشــد االحــتــيــاج إل
غير  اهــتــمــامــا  ــة  ــدول ال بــهــا  تهتم 
واللوائح  بالقوانين  ليس  معتاد 
ــل بــضــخ ســيــولــة  ــة، بـ ــارمـ الـــصـ
المؤسسات  وعـــودة  وتنشيطها 
وتخفيض  والــوزارات  والشركات 
الــمــحــافــظ الــعــمــاقــة لــلــدخــول 
للدخول  ولــيــس  لتنشيطها،  فيها 
وتــرك  بمكاسب  ــخــروج  وال الــســريــع 
األمرين،  يقاسون  والمتعاملين  السوق 
أرادوا  إذا  االخــيــرة،  الفرصة  فهى 
عصرها  الــى  البورصة  تعود  ان 
تتواجد  ثــم  ومــن  الذهبى 
المؤشرات  فى 

االهتمام  مــوضــع  ووضــعــه  االقــتــصــاد  لتنشيط  العالمية 
العالمى.

عشوائية 
إن جميع  المال،  أسواق  خبير  رؤوف،  قال سمير  بينما 
القرارات التى تم اتخاذها حول البورصة "قرارات عشوائية" 
من  اتخاذه  تم  كان  السعرية  الحدود  فتح  قــرار  أن  مؤكًدا 
قبل ويعاد فتحها مرة أخرى ولكن عندما نقرر عودة تطبيق 
التأليف  إن  إذ  "التأليف"،  تماًما عن  نبتعد  أن  قرار فابد 
إدارة  مجلس  تأليف  النهيارها،  بالفعل  أدى  البورصة  فى 

البورصة وهيئة الرقابة المالية وممثلى سوق المال .
بالفعل  موجودا  كان  السعرية  الحدود  قرار  أن  وأوضح 
ولكن  اشكالية،  أى  يمثل  ال  أمر  تطبيقه  وإعــادة  ومطبًقا 
قمت  وبالفعل  الــمــزايــدة،  فــى  تكمن  الكبرى  اإلشكالية 
للدكتور محمد عمران عندما كان رئيس مجلس  بالذهاب 
وبالفعل  النيل  ببورصة  مطبقة  وكــانــت  الــبــورصــة  إدارة 
بإلغائها ولكن حجة عودة تطبيقها  استجاب لمطلبى وقام 

أنها مطبقة بأغلب بلدان العالم.
وأشار إلى أن قرار فتح الحدود السعرية جاء فى التوقيت 
الخاطئ السيما أنه تزامن مع الحديث عن الضرائب، وهذا 
باالتفاق  المالية  وزير  قبل  من  العشوائية  القرارات  يعكس 
مع مجلس إدارة البورصة خاصة أن الحديث عن الضرائب 
سرعان ما يعقبها انهيار بالبورصة، إذا فماذا سيحدث إذا 
تم إلغاؤها خاصة أن الضرائب على األرباح الرأسمالية ال 

يمكن تطبيقها على البورصة؟.
وأضاف رؤوف أن هناك تخاريف من قبل وزارة المالية 
بشأن ضرائب األرباح الرأسمالية على البورصة، مشيرا إلى 
أن القرارات التعسفية والعشوائية من قبل وزارة المالية قد 
تفشل طرح العاصمة االدارية الجديدة، لهذا البد أن نغلق 
فيه  نتحدث  وال  الرأسمالية  األربــاح  ضريبة  عن  الحديث 
مجدًدا، والبد من رحيل مجلس إدارة البورصة كامًا الذى 

بات با قيمة ويتم إدارته من قبل شخص واحد وهو رئيس 
البورصة محمد فريد، كما انه البد من إلغاء التعديات على 
جنيه  ألف  لـ250  اإلغاق  ومحددات سعر  التداول  أنظمة 

وعودتها لـ100 ألف جنيه فقط.
القدامى  المستثمرين  أحد  سليمان،  حافظ  قال  بينما 
المالية  والرقابة  البورصة  إدارات  مجالس  إن  بالبورصة، 
وجمعية األوراق المالية، عندما يحدث بالسوق حدث غير 
غير  إليها  يلجأوا  التى  الحل  طريقة  تكون  أن  البد  عادى، 
فى   ٪50 من  أكثر  بالبورصة  األسهم  تنزل  فعندما  عادية، 
التجريب  أسبوع  فى  أفلست  محافظ  عــدد  وأكبر  أسبوع 
وتتطلب  البشر  يد  عن  بعيدة  كونية  كارثة  ليس  والسبب 
المتعاملين  جميع  يعرفه  السبب  ولكن  اإللهية،  العناية  يد 
السوق  لطبيعة  مناسبة  غير  قــرارات  تجريب  من  بالسوق 

وتقصير فى معالجة قضية الضريبة.
وأوضح سليمان أنه فيما يتعلق بموضوع الضرائب فهناك 
تقصير داخل منظومة سوق المال فى معالجة الموقف ألنهم 
يدركون  سوق  فى  التأثير  بمدى  علًما  الناس  أكثر  مفترض 
مقارنة  األصعدة  كافة  على  وهشاشتها  ضعفها  مدى  تماما 
الحل  أن  إلــى  الفــًتــا  والناشئة،  المتقدمة  العالم  بــأســواق 
التقليدى هو االنتظار لوقوع الكارثة وبعد ذلك نطلب تحديد 
موعد مع مسئولى وزارة المالية عبر مراسات روتينية وكأنه 
تجتمع  أن  فى  يكمن  المفترض  الحل  أن  رغم  عادى،  حدث 
المجالس الثاثة للمنظومة مباشرة فى مكتب رئيس الوزراء 
بدون موعد وطلب اجتماع عاجل ألن الحدث جلل وال يتحمل 
تأجيا، إنما يتم التعامل بشكل عادى على هذا النحو المقيت 

لمعالجة مشكلة غير عادية فهذه كارثة فى حد ذاتها.
تقصير 

هذا  معالجة  فــى  تقصيرا  هناك  أن  سليمان  وأوضـــح 
الملف منذ المجلس السابق للبورصة والجديد لاسف فى 
عامل الوقت، إذ إن الموضوع لم يكن مفاجأة والكل يدرك 
التصدى  على  إقــدام  هناك  ليس  ولكن  مؤجلة  كارثة  أنها 
علما  الغير،  لتحركات  فعل  كرد  للتصرف  واالنتظار  لها، 
مباشر  اهتمام  مع  أسهل  الجديد  المجلس  مسئولية  بأن 
عكس  والطروحات  البورصة  بملف  الجمهورية  رئيس  من 

السنوات الماضية.
فقال  الكارثية،  التجريبية  بــاإلجــراءات  يتعلق  فيما  أما 
سليمان إن هناك معضلة كبرى ليس لها حل حتى تاريخه 
شكل  بــأى  بالسوق  المستثمرين  نبض  سماع  عــدم  وهــى 
الشخصية  المصلحة  لخدمة  العمل  فى  االتجاه  ويستمر 
نظرة  فى  الــتــداول"،  قيمة   " على  غير  ال  فقط  المقتصرة 
دونية لتحصيل عموالت ومقابل تمويل ورسوم لجهات عديدة 
دون رؤية كبرى لبوابة استثمار دولة فى قاع رسملة أسواق 
بمجلس  المعينين  نية  حسن  مع  ولألسف  حرفًيا،  العالم 
ا كارثة كبرى،  البورصة ولكن التعامل بالشوكة والسكين حّقً
وكأن أيديهم ليست بالسوق على هذا النحو وكام إنشاء. إن 
القرارات جاءت بناء على توصية خبراء، والمعضلة الكبرى 
والرسملة  المستثمرين  قاعدة  حيث  من  ضعفها  بالسوق 
ولم يقم مخلوق على مدار 15 عاما باتخاذ إجراءات فعلية 
الشكل وترك جوهر  التجريب فى  فبالتالى ال يصح  لحلها 
السوق"  لطبيعة  مناسبة  غير  آلــيــات  "تطبيق  المضمون 
والتذرع بأنها مطبقة بأسواق أخرى، والتراخى فى التراجع 
الشوكة  نظرية  نفس  فى  واالستمرار  الكارثة  يعمق  سريعا 

والسكين بعقد اجتماعات وانتظار مراسات روتينية.

وناس
اقتصاد
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أعلن البنك الزراعى المصرى عن إتاحة تيسيرات 
خال  من  رزق،  باب  قرض  من  للمستفيدين  جديدة 
منح الراغبين فى الحصول على قرض “باب رزق” من 
قيمة  من  باإلعفاء  خاًصا  عرًضا  الريف  فى  أهالينا 
القسط األول بحد أقصى 500 جنيه عند حصولهم 
30 سبتمبر  10 حتى  من  الفترة  القرض خال  على 

الجارى.
كافة  فى  المنتشرة  البنك  فــروع  من خال  وذلــك 

بجانب  الــجــمــهــوريــة،  أنــحــاء 
يتيحها  التى  األخــرى  المزايا 
لمشاركتهم  لعمائه  البنك 
تأكيًدا  الفاح  بعيد  االحتفال 
على أهمية هذه المناسبة فى 
ودوره  للفاح  التقدير  إظهار 
الزراعية  التنمية  تحقيق  فى 

ودعم االقتصاد القومى.
ويعتبر "باب رزق" أحد أهم 
البرامج التمويلية التى يقدمها 
ــى الــمــصــرى  ــزراعـ الــبــنــك الـ
متناهية  المشروعات  لتمويل 

والحرفيين  التجار  وصغار  الريفية  للمرأة  الصغر 
األكثر  الفئات  ويستهدف  المصرى،  الريف  قرى  فى 
“باب  ويوفر  اقتصادًيا،  لتمكينهم  القرى  احتياًجا فى 
بفائدة  جنيه  آالف   10 حتى  ميسًرا  تمويًا  رزق” 

بسيطة سنوية متناقصة بدون مصاريف إدارية.
بينها  من  لعمائه  كثيرة  تيسيرات  البنك  ويتيح 
الشخصية  البطاقة  بموجب  القرض  على  الحصول 
ــصــال مــرافــق فــقــط، بــاالضــافــة إلـــى تسهيات  وإي
إنهاء  العميل خال  عليها  أخرى سيحصل  ومكافآت 
إجراءات الحصول على القرض من فرع البنك بالقرية 

المقيم بها . 
بعيد  االحتفال  المصرى  الــزراعــى  البنك  ويولى 
الفاح أهمية خاصة نظًرا ألنه البنك المتخصص فى 
للقطاع  والمصرفية  التمويلية  الخدمات  كافة  تقديم 
وسكان  الفاحين  لكل  بنكًا  يعتبر  أنه  كما  الزراعى، 
ومدن  قــرى  كافة  فى  فروعه  شبكة  النتشار  الريف 

الجمهورية.
احتفال  فــى  المصرى  الــزراعــى  البنك  ويــشــارك 
للفاح  المالى  الشمول  ومبادرة  الفاح  بعيد  الدولة 
التى أطلقها البنك المركزى المصرى فى الفترة من 
1 حتى 15 سبتمبر الجارى للتوعية بأهمية الشمول 

المالى ونشر الخدمات المصرفية والتعريف بها.
متميزة  مجموعة  إطاق  البنك  احتفال  ويتضمن 
الحاليين  للعماء  والمزايا  المصرفية  الخدمات  من 
ــن بــيــنــهــا  ــ والـــــجـــــدد مـ
الجدد  للعماء  السماح 
مجاًنا  الحسابات  بفتح 
مــصــاريــف  أى  بــــــدون 
ــة وبــدون حد أدنى  إداري
البنك  لتعليمات  ــا  وفــًق
ــزى الــمــصــرى  ــ ــرك ــ ــم ــ ال
لفتح  المواطنين  لتحفيز 
كما  بالبنوك  حــســابــات 
لعمائه  ــبــنــك  ال يــوفــر 
ــدد  ــجــ ــ ــيـــن وال ــيـ ــالـ الـــحـ
الخصم  بطاقات  اصدار 

مسبوقة الدفع "ميزة" مجانا.
عدد  بتنظيم  المصرى  الزراعى  البنك  يقوم  كما 
من الفعاليات التوعوية بكافة فروع البنك فى المدن 
على  التركيز  مع  الجمهورية  مستوى  على  والــقــرى 
القرى المشمولة فى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” 

لتطوير قرى الريف المصرى.
المالى  الوعى  ــادة  زي الفعاليات  هــذه  وتستهدف 
والشباب  الريفية  الــمــرأة  وخــاصــة  الــريــف  ألهــالــى 
لتمكين فئات المجتمع من إدارة أموالهم ومدخراتهم 
بشكل آمن واالستفادة من البرامج التمويلية الميسرة 
الصغيرة  المشروعات  إلقامة  البنك  يقدمها  التى 
الحرفيين  وتشجيع  الصغــر  ومتناهيــة  والمتوسطة 
بدون  الحسابات  فتح  على  الحرة  المهن  وأصحاب 
سجل تجارى لاستفادة من الخدمات المصرفية التى 
التمويل  على  الحصول  رأسها  وعلى  البنك  يقدمها 

الازم لنمو أعمالهم.

الــســاعــات سوى  ال حــديــث يعلو خــال هــذه 
مدعومة  النفط  أســعــار  ــاع  ــف ارت عــن  الــحــديــث 
بتوقعات بتراجع اإلمدادات فى الواليات المتحدة 
لتعزيز  أدى  الــذى  األمــر  ــدا،  إي اإلعصار  نتيجة 
واإلقبال على  وبكين  واشنطن  بين  التجارة  آمال 
خام  ارتــفــع  حيث  المخاطر،  مرتفعة  ــول  األصـ
دوالر،   72.65 إلى  بالمئة   1.7 بنسبة  "برنت" 
بينما بلغ خام "غرب تكساس الوسيط" األمريكى 

69.19 دوالر بارتفاع نسبته 1.5 بالمئة.
مع  عالمًيا  النفط  أسعار  ارتفاع  تزامن  وقد 
استعداد منظمة أوبك وحلفائها إلصدار تقريرها 
تراجع  خلفية  على  المقبل،  األســبــوع  الشهرى 
على  الطلب  ــادة  زي بشأن  تفاؤلها  عن  المنظمة 
تعطل مصافى  بعد  المقبلة  الفترة  السوق خال 

اإلنتاج فى الواليات المتحدة بعد إعصار ايدا.
وعلى الفور سرعان ما تزايدت المخاوف بين 
ذلك  تأثير  من  المصرى  الشارع  فى  المواطنين 
السيما  مصر  فى  والسوالر  البنزين  أسعار  على 
تعقد  أن  المقرر  من  الطاقة  تسعير  لجنة  وأن 

اجتماعها مطلع أكتوبر المقبل.
الدكتور  قــال  ذلــك،  على  وتعليًقا 
البترول  هيئة  رئيس  يوسف،  مدحت 
التذبذب  من  حالة  هناك  إن  األسبق، 
عالمًيا  النفط  االستقرار ألسعار  وعدم 
ــراء تــصــاعــد مــتــحــور فــيــروس دلتا  جـ
العالم،  بلدان  من  العديد  فى  كورونا 
الطلب  بتراجع  يهدد  بات  الذى  األمر 
على النفط مع تراجع مخزونات النفط 
استهاكا  العالم  دول  أكبر  أمريكا  فى 
إيدا  إعصار  ليأتى  والطاقة،  للنفط 
ليحطم آمال أمريكا نهائًيا بعد توقف 

المصافى بالمكسيك.
ــوســف عــن تــوقــعــه بــأن  وأعــــرب ي
تشهد أسعار البنزين والسوالر ارتفاعا 
عقب  المقبل  أكــتــوبــر  مطلع  طفيفا 
خاصة  الــوقــود  تسعير  لجنة  اجتماع 
معدل  لتخفيض  "أوبك"  اتجهت  بعدما 
فــاتــورة  الصين  قللت  بعدما  ــاج  ــت اإلن
االستيراد الخاصة بها، هذا بجانب أن 
سرعان  العالمية  النفط  أسعار  ارتفاع 

بالزيادة  المصرية  السوق  على  تنعكس  ما 
من   ٪35 نحو  تستورد  مصر  وأن  السيما 

احتياجاتها من المواد البترولية.
توقعات

الخبير  الجرم،  رمزى  الدكتور  قال  بينما 

تــوقــعــات قوية  االقــتــصــادى، ال شــك أن وجـــود 
باستمرار اسعار النفط نحو االرتفاع خال الفترة 
المقبلة، سوف يكون له تداعيات اقتصادية ومالية 
بعد  المختلفة،  البلدان  فى  العامة  الموازنة  على 
الماضية  القليلة  األيام  الملحوظ خال  الصعود 
فى  اإلمــدادات  بتراجع  مدعومة  النفط،  ألسعار 
إعصار  نتيجة  األمريكية،  المتحدة  ــات  ــوالي ال
إيدا، فى ظل تعزيز المزيد من آمال التجارة بين 
على  التعامل  على  اإلقبال  فى  وبكين،  واشنطن 
األصول مرتفعة المخاطر، حيث ال يزال حوالى 
منطقة  فــى  البحرى  النفط  انــتــاج  أربـــاع  ثاثة 
برميل  مليون   1.4 نحو  اى  األمريكى،  الخليج 
كما  أواخر أغسطس 2021،  منذ  متوقًفا  يوميا، 
أظهرت أرقام االسبوع الماضى انخفاض مخزون 
سبتمبر  منذ  مستوى  أدنى  إلى  األمريكى  الخام 
إلى   ٪1.7 بنسبة  )برنت(  خــام  وارتفع   ،2019
الوسيط(  )تكساس  خــام  وبلغ  دوالر،   72.65

األمريكى إلى نحو 69.19 دوالر بمعدل ٪1.5.
لـ"النهار"- قائًا:   وتابع الجرم – تصريحاته 
ــادة األخــيــرة،  ــزي "وعــلــى الــرغــم مــن ال
فإنها ربما تقترب من السعر العادل 

أى لبرميل البترول، وبما  أن  يعنى 

برميل  سعر  فى  دوالرات   5 من  بأكثر  انخفاض 
خــام بــرنــت، ســوف يـــؤدى إلــى حـــدوث خسائر 
البترول  سعر  ارتفاع  ان  ماحظة  مع  للمنتجين، 
إلى هذا الحد، كان مدعوًما بقيام المملكة العربية 
بمقدار  إلنتاجها  طوعى  بتخفيض  السعودية 
مليون برميل يوميا منذ يناير من العام الجارى، 
وعزز ذلك تراجع واردات الهند من النفط الخام 
إلى أدنى مستوى له منذ تسعة أشهر، باعتبارها 
ثانى أكبر مستورد للنفط فى آسيا بعد الصين، 
والذى تزامن مع زيادة حجم الطلب العالمى على 
التعايش مع كورونا وعودة الحياة  النفط، بسبب 

الى سابق عهدها إلى حٍد ما".
 وأوضح الجرم أن تلك الزيادة الُمتصاعدة فى 
أسعار النفط، ربما يكون لها تأثير سلبى ملحوظ 
األسعار  ألن  نظًرا  للدولة،  العامة  الموازنة  على 
الحكومة  توقعات  حــدود  تتجاوز  ــادة  ــزي ال بعد 
المالى  الــعــام  فــى  الــبــتــرول  أســعــار  لمستويات 
المنتجات  من  الذاتى  االكتفاء  أن  إال  الــجــارى؛ 
الفترة  خــال  المحلى  المستوى  على  البترولية 
الطبيعى  الغاز  إحــال  على  واالعتماد  األخيرة، 
والطاقة الكهربائية كأحد البدائل المتاحة لبعض 
إلــى أن  بــاإلضــافــة  ــرى،  الــبــتــرول األخـ مشتقات 
ارتفاع أسعار البترول إلى هذه المستويات، ربما 
يؤدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات البتروكيماوية 
مصر  ُتصدرها  والتى  والنافتا،  النفاثات  ووقــود 
زيادة  فى  كبير  بشكل  سيساهم  مما  للخارج، 
واألسمدة  البتروكيماويات  شركات  ربحية 
المصرية ومعامل التكرير الحديثة، والذى 
الى تحسين  يؤدى 
الميزان  أوضـــاع 
للدولة،  التجارى 
والذى يقلل كثيًرا 
تداعيات  أى  من 
سلبية متوقعة فى 
الزيادة  خصوص 
الـــمـــتـــصـــاعـــدة 
ألســـعـــار الــنــفــط 
الــعــالــمــيــة، وبــمــا 
لـــه  يــــــكــــــون  ال 
ــمــوس  ــيـــر مــل تـــأثـ
فى  زيـــادة  وجـــود  على 
ــار الــــوقــــود مــن  ــ ــع أســ
التسعير  سياسة  خال 
ــى كـــل ثــاثــة  ــائ ــق ــل ــت ال
شهور، والمقرر عقدها 

فى االول من اكتوبر القادم. 
وأشار الجرم إلى أن هذا االرتفاع سوف يكون 
التى  التحوط  صناديق  على  سلبية  تداعيات  له 
بشراء  يتعلق  فيما  الطيران،  شركات  بها  تقوم 
العقود اآلجلة أو عقود الخيارات، لتجنب احتمال 

ارتفاع تكلفة الوقود المستقبلية.
مخاوف

بينما قال الدكتور السيد خضر جزر، الخبير 
االقتصادى، إن الفترة األخيرة وفى ظل المخاوف 
المتحور  دلتا  فيروس  تداعيات  تجاه  الجديدة 
الجديد ومدى الخوف منه وتأثيره على األسواق 
ومدى ما تأثر به قطاع النفط من خسائر النفط 
خال الفترة السابقة بسبب فرض قيود اإلغاق 
اوروبــا  الــدول مثل دولــة الصين ودول  فى بعض 
وهو ما يهدد العودة الى وجود حالة من التعافى 
الى  االقتصاد  وعــودة  دلتا  متحور  تداعيات  من 
النفط  الطلب على  انه مع زيادة  التعافى خاصه 
وذلك  االقتصادات  تعافى  الى  االتجاه  اجل  من 
بسبب تاثير تداعيات فيروس كورونا ومدى تأثيره 
هناك  فكانت  االقــتــصــادات  أكبر  على  السلبى 
زيادة فى الطلب على النفط مما ادى الى ارتفاع 
ظهرت  الجديد  المتحور  ظهور  مع  لكن  اسعاره، 
الطلب  التباطؤ فى  المخاوف من خلق حالة من 
العالمى على النفط ومن ثم انخفاض اسعاره، لكن 
مع العودة الى التعافى من االقتصاد واالنفتاح فى 
حركة التجارة الدولية وزيادة الطلب على النفط 
من اجل تعافى اقتصاد الدول وتعويض الخسائر 
بشكل  الــزيــادات  تلك  تأتى  لكن  به  لحقت  التى 
وسيواصل  المستقبلية  الفترة  خــال  تدريجى 
من  اتفاق  هناك  ايضا  الكبير،  ارتفاعه  النفط 
اوبك على فكرة االبقاء على سياساتها فى عملية 
اعادة االمدادات تدريجيا الى السوق خاصة فى 
ظل ارتفاع حاالت االصابات من فيروس كورونا، 
خاصة ان العديد من مصافى التكرير االمريكيه 
الخام  على  للطلب  رئيسيا  مصدرا  تعد  والتى 
خارج نطاق الخدمة ايضا سيكون هناك مواصلة 
بسبب  القادمة  الفترة  خــال  االنــتــاج  لتخفيض 
عدم استقرار وتعافى السوق واالقتصاد العالمى، 
لكن مع بداية 2022 أرى انه سيكون هناك رؤية 
وسياسات جديدة من اجل زيادة االنتاج فى ظل 
ايضا  االمريكية،  المصافى  تشغيل  الــى  العودة 
االصابات  تزايد  بسبب  االســواق  استقرار  عدم 
ادى  مما  كورونا  فيروس  من  الجديدة  بالسالة 
الى فرض قيود على االنشطة االقتصادية بشكل 

كبير.

البنك الزراعى يتيح تيسيرات جديدة 
للمستفيدين من قرض »باب رزق«

هل ترتفع أسعار الوقود فى أكتوبر المقبل؟
احتفاًل بعيد الفالح بعد ارتفاع النفط عالمًيا

هالة عبد اللطيف

قرارات عشوائية وراء خسائرها المتالحقة

خبراء أسواق المال: حل مجلس البورصة أهم مطالب المستثمرين

محمد فريد
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الفوز  استحق  فريقه  أن  الزمالك،  نادى  رئيس  لبيب،  حسين  أكد 
بالسوبر اإلفريقى على حساب النادى األهلى، الفتا إلى أن مباريات 
القمة فى كرة اليد بين القطبين عادة ما تشهد منافسة شرسة حتى 
اللحظات األخيرة. وقال لبيب إن فريقه خاض المباراة بدون العبين 
محترفين لثقته فى المجموعة الحالية مشيدا فى نفس الوقت بفريق 
مع  تعاقد  أنه  وتابع  محروس.  طــارق  الفنى  ومديره  الواعد  األهلى 
األندية  لمونديال  استعدادا  روى  أوليفر  اإلسبانى  هو  قدير  مــدرب 
ألنه كان يعرف أنه سيتأهل للبطولة، موضحا أنه سيعقد جلسة معه 
لمناقشة تدعيم الفريق بالعبين سوبر فى البطولة الكبرى التى تقام 
فى السعودية. ويعد لقب السوبر اإلفريقى لكرة اليد الذى توج به فريق 
الزمالك هو اللقب الخامس فى مباريات السوبر التى يتوج بها أحمد 

األحمر العب فريق كرة اليد بنادى الزمالك.

كشف أحمد األحمر النجم التاريخى لفريق كرة اليد بنادى الزمالك 
الشهيرة  بالرقصة  احتفاله  سر  عن  السابق  مصر  منتخب  والعــب 
الخاصة بمحمود عبدالرازق شيكاباال نجم الفريق األول لكرة القدم 
بالقلعة البيضاء وذلك عقب تتويج الفريق األبيض بلقب كأس السوبر 

اإلفريقى لكرة اليد على حساب غريمه التقليدى النادى األهلى.
وقال أحمد األحمر: احتفلت بالكأس على طريقة شيكاباال للتضامن 
الزمالك  يد  نجم  وأضاف  األخيرة.  الفترة  فى  له  تعرض  بعدما  معه 
أن أوليفر روى مدرب كبير والفريق سوف يتحسن معه بمرور الوقت 
بصورة أكبر هو مدرب عنده فكر يريد تطبيقه فى الملعب وأن يطور 
بعض  يتطلب  األمر  لكن  سريع،  بشكل  ذلك  يريد  وكان  مستوانا  من 
الوقت. الالعبون يحبون أوليفر فهو قريب منا وهو جاء من برشلونة 

ويعرف قيمة نادى الزمالك جيدا.

المدير  موسيمانى  بيتسو  بــدأ 
القدم  لكرة  األول  للفريق  الفنى 
ــى مــذبــحــة واســعــة  بــالــنــادى األهــل
بــيــن صــفــوف الــفــريــق اســتــعــدادا 
أنهى  ان  بــعــد  الــجــديــد  لــلــمــوســم 
النادى التعاقد مع الجنوب إفريقى 
لويس  والموزمبيقى  ــاو  ت بيرسى 
وكريم  حسن  وحــســام  ميكيسونى 
وعـــودة  ــدرى  ــب ال ومصطفى  ــؤاد  فـ
عبدالقادر  واحــمــد  حمدى  عمار 
وهو ما جعل قائمة الفريق مزدحمة 
لــلــغــايــة وبــحــاجــة الـــى االســتــغــنــاء 
عــن عـــدد مــن الــالعــبــيــن. ووضــع 
موسيمانى قائمة مبدئية بالراحلين 
لجنة  مــع  لمناقشتها  الفريق  عــن 
رؤيتها  تضع  لكى  للكرة  التخطيط 
الخروج  او  النهائى  بالرحيل  سواء 
على سبيل اإلعارة، وضمت القائمة 
كاّلً من جونيور أجايى ورامى ربيعة 
وسعد سمير ومروان محسن وكريم 
وناصر  محمود  ومحمد  نيدفيد 
ماهر، وأكد ترحيبه برحيل محمود 
عبدالمنعم كهربا او صالح محسن 
على سبيل اإلعارة بعد التعاقد مع 
الجناح  مركز  فى  العــب  من  أكثر 
القائمة  مالمح  ــدأت  وب المهاجم، 
الى  بواليا  والتر  رحيل  بعد  تتضح 
على  الــتــركــى  ســبــور  مالتيا  نـــادى 

بنية  ــارة  ــ ــ اإلع ســبــيــل 
إعارة  وكذلك  الشراء 
ــان  ــضــ ــ ــد رم ــ ــمـ ــ احـ

بــيــكــهــام وفــهــد 
جـــمـــعـــة الـــى 
سموحة  نادى 

فـــى الـــوقـــت الـــذى 
ــه نـــاصـــر مــاهــر  ــي ــى ف ــان ــع ي
مـــن غــمــوض مــوقــفــه حيث 
نادى  الى  الرحيل  فى  يرغب 
ــدم له  ــ ــدز الــــذى ق ــي ــرام ــي ب
فيما  مميزا،  ماليا  عرضا 
يرفض األهلى هذه الخطوة 
مع  التعاقد  طلب  ان  بعد 
إبــراهــيــم عــــادل وكــــان رد 
ذلك  بربط  سيئا  بيراميدز 
ــات  ــى خــدم ــل ــحــصــول ع ــال ب
محمد شريف وحمدى فتحى 
الى جانب مقابل مالى، ويسود 

النادى بخصوص  انقسام داخل 
حيث  سمير،  وسعد  ربيعة  رامى 
له  سمير  سعد  أن  اللجنة  تــرى 
الفريق  قــادة  كأحد  مهمة  أدوار 
وكذلك ربيعة فيما من المرجح أن 

يخرج أحدهما على سبيل اإلعارة 
التى طلبت خدمات بعض  لألندية 
وفيوتشر  فــاركــو  مــثــل  الــالعــبــيــن 

وسيراميكا كيلوباترا.

الشباب  وزيــر  صبحى،  أشــرف  الدكتور  شهد 
ــاراة نــهــائــى كـــأس الــســوبــر  ــبـ والـــريـــاضـــة، مـ
األهلى  بين  اليد  لكرة  اإلفريقى 
أريمو  منصور  بحضور  والزمالك 
رئيس االتحاد االفريقى لكرة اليد 
نادى  رئيس  لبيب  حسين  والكابتن 
الزمالك والعامرى فاروق نائب رئيس 
رئيس  جبر  ــرم  وكـ األهــلــى  ــادى  ــن ال
وتقدم  ــإعــالم.  ل الوطنية  الهيئة 
صبحى بالتهنئة لنادى الزمالك بعد 
فى  التى حسمت  المباراة  فى  فوزه 
 27-28 بنتيجة  األخــيــرة  لحظاتها 
وأعرب صبحى عن سعادته بوصول 
األمر  اإلفريقى،  السوبر  نهائى كأس  إلى  والزمالك  األهلى  ناديى 
خالصة  مصرية  بطولة  لكونها  السعادة  الجميع  على  يبعث  الذى 
مؤكًدا ان كرة اليد المصرية تعيش خالل الفترات الحالية تطورا 
ملحوظا وأداء عاليا، وهو األمر الذى ظهر عليه المنتخب فى دورة 

األلعاب االولمبية بطوكيو.
ومنصور  والرياضة  الشباب  وزير  أشرف صبحى  الدكتور  وقام 
أريمو رئيس االتحاد االفريقى لكرة اليد بتسليم درع البطولة لنادى 
الزمالك ودخل رجال يد األهلى مباراة السوبر اإلفريقى بمعنويات 
عالية بعدما توج مؤخرا بلقب بطولة كأس الكؤوس اإلفريقية بعد 
أقيمت  التى  البطولة  فى  المغربى  سمارة  وداد  فريق  على  الفوز 
جميع  على  الفوز  الفريق  حقق  بعدما  المغربية  مكناس  بمدينة 
منافسيه ليحصد البطولة بالعالمة الكاملة من االنتصارات بينما 
السوبر  كأس  فى  مشاركته  خالل  حافال  تاريخا  الزمالك  يمتلك 
اإلفريقى حيث شارك 8 مرات من قبل توج باللقب 6 مرات وضعته 
المجمع  باللقب خلف  أكثر األندية فوزا  الثانى ضمن  المركز  فى 
البترولى الجزائرى صاحب الـ9 بطوالت، فيما خسر اللقب القارى 
التوالى  الرابع على  اللقاء هو السوبر اإلفريقى  مرتين بجانب أن 
فيما   2017 عام  باللقب  األهلى  فاز  حيث  والزمالك  األهلى  بين 

حصل زنادى المالك على لقب البطولة عامى 2018- 2019.

المدير  روى  أوليفر  أعـــرب 
اليد  لكرة  األول  للفريق  الفنى 
سعادته  عــن  الــزمــالــك  ــادى  ــن ب
كأس  لقب  حصد  بعد  الغامرة 
روى:  وقــال  اإلفريقى.  السوبر 
األولى  بالبطولة  بالتتويج  سعيد 
لــى مــع نـــادى الــزمــالــك، شعور 
رائع أن تكون أول مباراة بتحقيق 
وأشكر  عظيم  أمر  وهو  بطولة 
المجهود  على  الالعبين  جميع 
الذى بذلوه خالل المباراة كانوا 
رجااًل وعلى قدر المسئولية 

وهدفنا  كثيرة  بطوالت  وأمامنا 
الوصول إلى أقصى طموح بها.

ــك  ــال ــزم واخـــتـــتـــم مـــــدرب ال
على  أعــمــل  قــائــال  تصريحاته 
الزمالك   مع  بالبطوالت  التتويج 
ويلتقى  الــمــقــبــلــة.  الــفــتــرة  ــى  ف
برشلونة  مع  الزمالك  يد  فريق 
ــأس الــعــالــم  ــ ــى ك اإلســـبـــانـــى فـ
ــوم 6  ــوب يـ ــر جــل لــألنــديــة ســوب
النهائى  ربــع  الـــدور  فــى  أكتوبر 
للبطولة التى ستقام فى المملكة 

العربية السعودية.

المصرى  نـــادى  إدارة  نجحت 
التعاقد  إتمام  فى  البورسعيدى 
المدير  الشعبانى  معين  مــع 
ــق لــلــتــرجــى  ــابـ ــسـ الـــفـــنـــى الـ
بعد  رحــل  ــذى  والـ التونسى 
ذهابا  األهلى  أمام  الهزيمة 
ــا فـــى الـــــدور نصف  ــابـ وإيـ
الــنــهــائــى لــــــدورى أبــطــال 
المدير  منصب  ليتولى  إفريقيا 
الــقــدم  لــكــرة  األول  للفريق  الــفــنــى 

على  لـ  خلًفا  البورسعيدى  بالنادى 
ماهر المدير الفنى السابق.

ــل الـــنـــادى  ــ وكـــشـــف مـــصـــدر داخـ
المصرى عن أن إدارة النادى برئاسة 
التعاقد  فــى  نجحت  حلبية  سمير 
مفاوضات،  بعد  الشعبانى  معين  مع 
مــشــددا عــلــى أن الــشــعــبــانــى رحــب 
البورسعيدى  المصرى  مع  بالتعاقد 
ــل مـــشـــاركـــتـــه فــى  ــى ظــ ــ خـــاصـــة ف
ــال  الــكــونــفــيــدرالــيــة اإلفــريــقــيــة. وق

إن  خاصة  تصريحات  فى  المصدر 
الشعبانى  معين  مع  المصرى  تعاقد 
لمدة موسم واحد ومن المقرر وصوله 
فى األيام المقبلة إلى النادى، مشيرا 
التعاقد  سيعلن  الــمــصــرى  أن  إلــى 
التونسى  الفنى  المدير  مــع  رسميا 

خالل الساعات المقبلة.
أن معين  عــلــى  الــمــصــرى  ــدد  وشـ
الــنــادى  إدارة  مــن  طلب  الشعبانى 
ــيـــدى بــعــض  ــعـ ــبـــورسـ ــرى الـ ــصـ ــمـ الـ

التعاقد  الصفقات الجديدة من أجل 
ــق مع  ــفــري ــوف ال ــدعــم صــف مــعــهــا ل
انطالق الموسم الكروى الجديد. كان 
نادى المصرى البورسعيدى قد فسخ 
دخل  بعدما  ماهر  على  مــع  تعاقده 
الالعبين  أحــد  مع  أزمــة  فى  األخير 
اإلدارة،  مجلس  أمــام  عليه  وتطاول 
وهــو مــا تسبب فــى رحــيــل الــمــدرب 
رغم تجديد عقده مع إدارة المصرى 

البورسعيدى وقتها.

مهاجم  محسن  مــروان  حسم 
الفريق األول لكرة القدم بالنادى 
األهلى سابًقا وجهته المقبلة بعد 
بالقلعة  الــالعــب  عالقة  انتهاء 
الحمراء وفسخ تعاقده مع النادى 
الجنوب  طلب  على  بناء  األحمر 
ــى بــيــتــســو مــوســيــمــانــى  ــق ــري إف
والــذى  للفريق  الفنى  المدير 
اجــتــمــع مـــع الـــالعـــب وأبــلــغــه 
التتش  ملعب  ــل  داخـ بــالــقــرار 
بالجزيرة متمنًيا له التوفيق فى 

المرحلة المقبلة.
وكــشــف مــصــدر مــقــرب من 

الــنــادى  مــهــاجــم  محسن  ــروان  ــ م
األهــلــى ســابــقــا عــن أن الــالعــب 
اآلونــة  فى  عــرض  من  أكثر  تلقى 
بــعــدمــا أصــبــح العبا  الــمــاضــيــة 
قائمة  فى  قيده  لعدم  نظرا  حرا 
مع  تعاقده  وفسخ  األهلى  النادى 
الالعب  أن  إال  بالتراضى  النادى 
إف  فيوتشر  ــادى  ن عــرض  فضل 
إلى مسابقة  الصاعد حديًثا  سى 
الدورى المصرى الممتاز. وأوضح 
تلقى  مــروان محسن  أن  المصدر 
فيوتشر  ــة  ــدي أن مــن  مــفــاوضــات 
األهلى  والبنك  وفــاركــو  سى  إف 

استقر  الــالعــب  أن  إال  والجونة 
إف  فيوتشر  ــى  إل االنــتــقــال  على 
الذى  الضخم  الراتب  بسبب  سى 
سيتقاضاه الالعب خالل تجربته 
الــجــديــدة بعد االســتــمــرار داخــل 
السنوات  طــوال  األهلى  صفوف 
مــروان  حصول  وتقرر  الماضية، 
ــب يــصــل إلــى  ــ مــحــســن عــلــى رات
7 مــاليــيــن جــنــيــه فـــى الــمــوســم 
بنسبة  راتبه  ارتباط  دون  الواحد 
المشاركات، وذلك بحسب االتفاق 
بين مروان محسن ومسئولى نادى 

فيوتشر إف سى.

إيهاب  مــن خــالفــة  يــوســف  اقــتــرب طلعت 
مصدر  وكشف  ــدراويــش.  ال قيادة  فى  جــالل 
من  اقترب  يوسف  طلعت  أن  اإلسماعيلى  فى 
إلتمام  األخيرة  الرتوش  وتتبقى  الفريق  قيادة 
جريشة  أبو  على  أن  المصدر  وتابع  االتفاق. 
تواصل مع طلعت يوسف ورحب األخير بقيادة 
الدراويش ويتبقى االتفاق على تفاصيل صغيرة 
قبل اإلعالن الرسمى. كان طلعت يوسف قريبا 
الموسم  الدراويش  تدريب  مسئولية  تولى  من 
الــمــاضــى ولــكــن حـــدث اخــتــالف عــلــى بعض 
التفاصيل ورفض يوسف خوض مباراته األولى 

مع الفريق ورحل مبكرا.

اإلسماعيلى يفاوض 
طلعت يوسف

حسين لبيب: نستحق اللقب

األحمر: احتفلت بطريقة 
شيكاباال تضامًنا معه

موسيمانى ينفذ مذبحة 
القلعة فى األهلى

روى: سعيد بأولى بطوالتى مع الفريق.. وأشكر جميع الالعبين

المصرى يتعاقد مع ضحية بيتسو

نسبة المشاركة حسمت انتقال مروان إلى فيوتشر

شيكاباال »المتهم البرىء«
بنادى  اليد  كرة  لرجال  األول  الفريق  توج 
الزمالك بقيادة مديره الفنى اإلسبانى أوليفير 
اإلفريقى عقب فوزه  السوبر  بلقب كأس  روى 
التقليدى األهلى والذى يقوده  على غريمه 
وكان   27-28 بنتيجة  محروس  طارق  فنيا 
المارد  بتقدم  انتهى  قد  األول  الشوط 
األحمر بنتيجة 16-14 قبل أن يقلب 
ويحقق  الطاولة  األبــيــض  الــفــارس 
الشوط  أحـــداث  نهاية  مــع  الــفــوز 
ليحيى  قوية  بتصويبة  الثانى 
المصرى  المنتخب  نجم  الــدرع 
للنادى.  األيــســر  والظهير 
أداء  ــان  ــق ــري ــف ال ــدم  ــ وق

مميزا خالل أحداث 
الـــمـــبـــاراة 

وأدار  المصرية بأفضل شكل،  اليد  وأظهرا كرة 
اللقاء طاقم تحكيم تونسى مكون من الثنائى 
أبناء  وحقق  كريشان  وسمير  مخلوف  سمير 
تاريخهم  فى  السابع  اللقب  البيضاء  القلعة 

لــيــحــتــفــظــوا 
للمرة  بالكأس 
على  الــثــالــثــة 
وبهذه  التوالى 
ــة  ــجـ ــيـ ــتـ ــنـ الـ
الزمالك  صعد 

ــة  ــول ــط ــب ل

العالم لألندية، على أن يلتقى نظيره برشلونة 
البطولة  أدوار  أول  فى  اإلسبانى 
المملكة  تستضيفها  ــى  ــت ال
العربية السعودية خالل الفترة 

من 5 وحتى 9 أكتوبر المقبل.
وضمت قائمة الزمالك المتوجة 
هــنــداوى  كــريــم  ــن  م ــاّلً  كـ باللقب 
ــود خــلــيــل فــلــفــل وهــشــام  ــم ــح وم
وأحمد  بكار  الوكيل  وعمر  السبكى 
وعلى  ــدرع  الـ ويحيى  دودو  مــؤمــن 
عالء  ومحمد  قــداح  وحسن  هشام 
وسيف  ــودى  م بسيونى  ومحمد  لوكا 
وأحمد  ممدوح  وحازم  يسرى  وأكرم  الدرع 
هتلر  رمضان  ومحمد  حسام  وأحمد  األحمر 

ووسام نوار وخالد وليد.

كوماندوز الزمالك يكسر يد األهلى
بعد التتويج بالسوبر اإلفريقى

حسين لبيب

أحمد األحمر

وزير الشباب والرياضة 
يكرم الكوماندوز

هنأ الرئيس السابق للزمالك مرتضى منصور فريق كرة اليد 
بالنادى بتتويجه بلقب كأس السوبر اإلفريقى على حساب غريمه 
"مبروك  تويتر  موقع  فى  حسابه  على  منصور  وكتب  األهــلــى. 
ألوالدى الرجالة األبطال كوماندوز فريق كرة اليد مبروك السوبر 
اإلفريقى والوصول إلى كأس العالم لألندية.. مبروك لجماهير 
الذين  العمومية  الجمعية  ألعضاء  مبروك  العظيمة..  الزمالك 

تحملوا العام الماضى ما لم يتحمله بشر".

فى  اإلســبــانــى  برشلونة  مــع  الــزمــالــك  يلتقى 
أكتوبر   6 يوم  جلوب  سوبر  لألندية  العالم  كأس 
فى الدور ربع النهائى للبطولة التى ستقام فى 
أن  المقرر  ومن  السعودية،  العربية  المملكة 
تستضيف المملكة العربية السعودية مونديال 
أكتوبر   9 إلــى   5 مــن  الفترة  خــالل  األنــديــة 
اإلفريقى  بالسوبر  التتويج  وبــهــذا  المقبل 
يحافظ الزمالك على لقب السوبر اإلفريقى 
وهو السابع فى تاريخه ليتأهل معها الفريق 
أكتوبر  السعودية  فى  لألندية  العالم  لبطولة 
فى  السابع  باللقب  الزمالك  ــوج  وت المقبل، 
من  مرات   6 اللقب  على  تاريخه حيث حصل 
 2012  2011  2010  2002 ــوام  أعـ فــى  قبل 
ويعتبر   2021 سوبر  بخالف   2019  2018

الزمالك ثانى أكثر الفرق تتويًجا بالسوبر 
خلف  ألقاب   7 برصيد  اإلفريقى 

الجزائرى  البترولى  المجمع 
برصيد 9 ألقاب.

مرتضى منصور يتفاعل مع البطولة

الزمالك يواجه برشلونة 
فى كأس العالم

أوليفر روي

معين الشعباني

مروان صبحى

موسيمانى

د. أشرف صبحى
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أعلنت الفنانة ملك قورة، عن اصابتها 
بفيروس كورونا، وذلك عبر خاصية "األستورى" 

على حسابها الشخصى مبوقع تبادل الصور 
والفيديوهات "إنستجرام"، وقالت ملك قورة: 

"إيجابى كورونا وطالبت كل من تواصل معها 
مؤخًرا أن يقوم باالطمئنان على نفسه، وطلبت 

دعاء اجلمهور لها".

كشفت الشركة املنتجة ملسلسل العصابات 
والدراما الشهيرة Narcos: Mexico، عن املوعد 

النهائي لعرض املوسم الثالث واألخير من السلسلة 
بعد توقف عملية التصوير لفترة طويلة بسبب 

جائحة كورونا. ووفًقا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، 
 Narcos: فإن املوسم اجلديد من مسلسل العصابات

Mexico، سيتم عرضه 5 نوفمبر املقبل عبر الشبكة 
األمريكية.

طرح الموسم الثالث لمسلسل إصابة ملك قورة بـ كورونا
Narcos: Mexico العصابات

الكاتب  روائــع  إحــدى  األخضر"  "الباب  فيلم  مشاهد  أول  تصوير  انطلق 
الكبير أسامة أنور عكاشة، تحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز، بحضور 

معظم أبطال العمل.
كّلً  السينما،  جهاز  استوديوهات  ديكور  داخل  األولى  المشاهد  وجمعت 
من إياد نصار، وسهر الصايغ، وحمزة العيلى، وعابد عنانى، وإسلم حافظ، 

وسمة عطا الله ملكة جمال مصر 2020.
حالة  بعد  العمل،  مشاهد  أول  انطلق  مع  المنتجة  الشركة  قــررت  كما 
خالد  وهم  بالفيلم،  المشاركين  النجوم  كوكبة  عن  اإلعلن  الشديد،  التكتم 
فؤاد،  وبيومى  عبدالمغنى،  ومحمود  الصايغ،  وسهر  نصار،  وإياد  الصاوى، 
ورشدى الشامى، وحمزة العيلى، وعابد عنانى، وإسلم حافظ، نسمة عطا 

الله ملكة جمال مصر فى 2020، وسما إبراهيم، وكريم سرور.
بالمبادئ  المصرى  اإلنسان  تمسك  حول  أحداثه  تدور  األخضر"  "الباب 

واألخلق تحت أى ظروف مهما كانت.

فى مفاجأة، توقف تصوير فيلم "أبو صدام" بعد االنتهاء من تصوير أكثر 
من ٤0٪ من مشاهده وجاء سبب هذا التوقف بعد حدوث خلفات عديدة 
بين مخرجة العمل وبطل الفيلم داخل لوكيشن التصوير، وحتى اآلن لم يتم 

تحديد استكمال التصوير أو التوقف التام. 
فيلم "أبو صدام" ينتمى لنوعية الدراما النفسية، حيث تدور أحداثه حول 
سائق شاحنة فى سن األربعين من عمره، عاطل عن العمل بسبب حدة مزاجه، 
ما يجعله يواجه الكثير من المشاكل والخلفات بسبب بلطجة اآلخرين عليه، 

ويدخل فى صراعات مع الفنان سيد رجب الذى يسيطر على الحى.

د.  برئاسة  »الساسيرو«،  والناشرين  والملحنين  المؤلفين  رفضت جمعية 
شاكر  هانى  الفنان  برئاسة  الموسيقية  المهن  نقابة  موقف  العدل،  مدحت 
السمعية  المصنفات  على  للرقابة  المركزية  اإلدارة  الــتــزام  يخص  فيما 
والسمعية البصرية صحيح القانون بعدم إصدار تراخيص رقابية للحفلت 
العامة التى تؤدى فيها علًنا، بفرقة موسيقية أو بتسجيلت سمعية، أغانى 
أعضائها من المصريين واألجانب إال بعد تقديم مستند يفيد بسداد حقوق 
الجمعية المالية، وهى ممارسة تستند إلى صحيح القانون، حيث يحمى قانون 
العقوبات الصادر عام ١٩٣٩ ومن بعده القانون رقم ٣٥٤ لسنة ١٩٥٤ بحماية 
حق المؤلف، ثم القانون رقم ٨2 لسنة 2002، حقوق المؤلفين والملحنين فى 

تحصيل حقوق األداء العلنى.
وتهيب الجمعية بالنقابة عدم الخلط بين حقوق نقابية مهنية تسدد إليها 

وحقوق ملكية فكرية تسدد لمبدعى المحتوى من كلمات وألحان.
الثقافة،  الفرصة لتشكر وزارة  تنتهز الجمعية هذه  وأضافت »الجمعية«: 
للرقابة  المركزية  واإلدارة  الفلوت  وعازفة  عبدالدايم،  إيناس  د.  فى  ممثلة 
أرادا  كليهما  ألن  البصرية،  والسمعية  السمعية  المصنفات  على  المركزية 
المؤلفين والملحنين على حقوق األداء  القانون لضمان حصول  إعلء حكم 
العلنى من خلل الجمعية األهلية التى تمثلهم أسوة بما هو مطبق لضمان 
سداد حقوق أعضاء النقابات الفنية المهنية، قبل إصدار الترخيص الرقابى 

للحفل.
الغنائية  الفئوية لمتعهدى الحفلت  وتحذر الجمعية من تغليب المصالح 
المؤلفين  من  المبدعين  حقوق  على   )DJ( السمعية  التسجيلت  ومشغلى 
والملحنين، حيث يجرم القانون كل من يحول دون تطبيق حكمه أو االتفاق 

على نصوصه اآلمرة.

أسامة أنور عكاشة
 يعود للحياة بـ»الباب األخضر«

خالفات محمد ممدوح وسيد 
رجب توقف تصوير »أبو صدام«

»العدل« لـ»هانى شاكر«: حقوقنا خط أحمر

:
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»ماكو« قدمنى للسينما بشكل جديد
بداية.. ما الجديد بشخصية "مايا" فى فيلم 

"ماكو" وسبب المشاركة بالعمل؟
قرأت  حيث  اإلسكربت،  العمل  لهذا  حمسنى  ما 
أنها  وَوجدت  الفيلم جديد  ففكرة  به،  وأعجبت  الورق 
لم ُتنفذ بهذا الشكل فى العالم العربى كما أن القصة 
بها تشويق ورعب، ووجدت أن "مايا" تجسد شخصية 
ممتعة مع نجوم العمل أيضا، كما أننى لم أقدمها بهذا 

الشكل من قبل.
هل التنفس تحت الماء كان التحدى الوحيد 

الذى واجهكم فى التصوير؟
التنفس تحت الماء من أكبر الصعوبات كما أن هناك 
التصوير  وأيضا  وزن،  ذات  نحملها  أكسجين  أنابيب 
وزاوية الكاميرا كانت عائقا كبيرا، وكانت هناك مشاهد 
بكاء وكل ذلك تطلب معدات عالية الجودة، إضافة إلى 
فكان  الشتاء  فصل  فى  التصوير  وهى  الكبرى  العقبة 

البرد قارًصا فى شهرى ١2 و١ فى أوروبا.
العامل  هى  اإليــرادات  هل  نظرك..  وجهة  من 

الوحيد لنجاح العمل؟
هناك أكثر من عامل ومنها اإليرادات، وأهتم كثيًرا 
مهم،  عامل  أيضا  واإليــرادات  والجمهور،  النقاد  برأى 
المليون  على  يزيد  مــا  يومين  فــى  العمل  حقق  فقد 

ونصف جنيه.
ماذا عن دور شركة اإلنتاج فى هذا الفيلم؟

عناية  هناك  وكانت  التعامل،  فى  محترمة  شركة 
بأوروبا  التصوير كان  أن  بالممثلين فكما ذكرت  كبيرة 
أفضل  بتوفير  اإلنتاج  فقامت شركة  الشتاء  فى فصل 
المعدات والتى تمتاز بكفاءة كبيرة من أجل التصوير، 

وكانت هناك أشياء للحماية من األمطار، حتى الطعام 
والملبس وأحب أن أوجه لهم الشكر.

عن  ومـــاذا  الجماعية..  بالبطولة  ــك  رأي مــا 
كواليس الفيلم وما أكثر موقف مميز؟

للعمل،  ثراء  وتعطى  الجماعية  البطولة  فكرة  أحب 
ولكنها  مــبــاراة  يشاهد  كأنه  يشعر  أيضا  فالجمهور 
الفنانة  تضع  ألنها  المطلقة  البطولة  وأيضا  تمثيلية، 
الجماعى،  بالعمل  استمتعت  ولكن  مميزة،  مكانة  فى 
وعن كواليس "ماكو"، فهى ممتعة ويشهد للجميع بقوة 
إلعطاء  دائما  نسعى  وكنا  نجوم،  وجميعهم  التحمل، 
للمخرج  تقديرا  وذلــك  العمل  لنجاح  نملك  ما  أفضل 
وأبرزها  مميزة  كثيرة  مواقف  وهناك  أيضا،  والمنتج 
الدعم الشديد، فلم تكن هناك إجازة حتى وإن لم يكن 
له تصوير كان يحضر اللوكيشن مع زملئه، أو يذهب 
إلى المستشفى لرعاية زميله اآلخر، فحقيقة كان عمل 

رائعا.
فما  لـــِك..  طويل  غياب  بعد  ــودة  ع "مــاكــو" 

السبب وراء اختفائك؟
هذا األمر لم يكن بيدى، فأنا من الشخصيات التى 
ولكنى  الشخصية،  حياتها  عن  الحديث  عدم  تفضل 
ذلك  منى  وتطلب  إصابة فى ظهرى  من  لفترة  عانيت 
ألن  طالت  العلج  وفترة  للمتابعة،  ألمانيا  إلى  السفر 
العلج  من  ونصف  عامين  وبعد  صعبة،  كانت  الحالة 
والجيم اصبحت بخير اليوم وال أعانى من شىء بفضل 

الله.
سينمائية  انتعاشة  الحالية  الفترة  تشهد 
على  بالسلب  يؤثر  ذلك  أن  تعتقِد  فهل  كبيرة.. 

نجاح فيلم معين؟
ولمست  مصر  فى  أقمت  يــوم  أول  فمن  ال، 
والفن،  السينما  يحبون  المصريين  جميع  أن 
وحضور األفلم، فالعروض الكثيرة شى محبب 
للمشاهد العربى، كما أن هذه المنافسة من 
مدى  منه  تعلمين  جيد  شــىء  نظرى  وجهة 
نجاح عملك ومكان تصدره، وقد منعنا من 
العام  السينمات  فى  بالعروض  االستمتاع 

الماضى بسبب كورونا.
هل هناك أعمال جديدة تستعدين 

لها؟
بها  أعــود  قوية  أعمال  تعرض  أن  أتمنى 

للجمهور، فأنا ال أحب الظهور فقط، وعرض 
حلقات،   ٥ مسلسل  الماضية  الــفــتــرة  عــلــّى 

وآخر١2 حلقة، وفيلم اليت ولكنى رفضتها ألننى 
لم أجد نفسى بالشخصية، وأنتظر سيناريو قويا 

أعود به للجمهور.
وانشغالها  االرتباط  بسبب  فريال  غياب  هل 

بحياتها الزوجية؟
مؤسسة  تحترم  الــتــى  الشخصيات  مــن  فــأنــا  ال، 
الزواج، وأعلم بنود هذه المؤسسة ومن أهمها اإلشهار، 
الــزواج  مثل  المرأة  يهين  آخــر  بــأى شــىء  أعترف  وال 
سأشهر  تزوجت  فإذا  األمــور،  تلك  يشبه  وما  العرفى 
ذلك وأتحدث عنه أمام الجميع، وما ينشر فهو شائعات 

ال أساس لها من الصحة.

استقبل المصريون خبر تعيين اإلعلمى اللبنانى 
الحكومة  لــإعــلم، ضمن  ــًرا  وزيـ قــرداحــى  جــورج 
تشكيلها  عن  اإلعــلن  تم  التى  الجديدة  اللبنانية 

صباح أمس بسعادة بالغة.
وتنوعت التعليقات عبر مواقع التواصل االجتماعى 
برنامجه  من  اقتباسات  وبين  بالقرار  إشــادة  بين 
األول  ظهوره  ومنذ  المليون"،  سيربح  "من  الشهير 
وعلى مدار سنوات مضت استطاع جورج قرداحى 
أن يحجز مكانة مميزة بين المصريين ولهذا الحب 
قرداحى  جورج  اإلعلمى  يتمتع  أنه  أهمها  أسباب 
بكاريزما ميزته عن كثير من اإلعلميين فى مصر 
والعالم العربى، ومنذ ظهوره فى برنامج "من سيربح 

المليون" دخل إلى قلوب المصريين.
الرخيم  بصوته  قرداحى  جورج  اإلعلمى  يتميز 
المميز الذى أهله ليكون سفير إذاعة مونت كارلو 
فى الشرق األوسط واختياره ليتولى النسخة العربية 

من برنامج "من سيربح المليون".
إن اهم ما يميز اإلعلمى القوى هو لغته السليمة 
المنطقة  هذه  فى  قرداحى  ينافس جورج  أحد  وال 

وصرح  السليمة  العربية  بلغته  تميز  حيث 
ذات مرة بأنه استمدها من تعلمه أصول 

التجويد فى القرآن الكريم.
جــورج  ــرامــج  ب الــمــصــريــون  يعشق 
قرداحى ألنها هادفة دائما وتخلو من 
واسعة  موجة  وسط  المفتعلة  اإلثارة 

من انتشار هذه البرامج.
زملئه  مع  قرداحى  جورج  أزمات 
تعد على األصــابــع ورغــم ذلــك نجد 
وليس  حكمة  بكل  معها  يتعامل  أنــه 
ــدا من  ــزي كــالــبــعــض مــمــن يــثــيــرون م

بين  ومن  زملءهم،  ويذمون  المشاكل 
أزماته كانت مع اإلعلمية ريهام سعيد، 

وانتهت على خير.
كما توقع الكثيرون أن يكون له 

رد فعل قاس بعد وقوعه 
لمقلب  ضــحــيــة 

رامز جلل 
فــــــــــــى 
إحـــدى 

وروح  ظــل  بخفة  المقلب  قــابــل  ولكنه  الحلقات 
رياضية.

ومثقف  لبق  متحدث  بأنه  قرداحى  جورج  يتميز 
اللغات، كما يتمتع بحضور طاغ  ويجيد العديد من 

على الشاشة.
فى أحد اللقاءات التليفزيونية عبر جورج قرداحى 
عن تعاطفه مع المتظاهرين ممن تم االعتداء عليهم 
وسقط منهم شهداء فى ميدان التحرير أثناء ثورة 
بمحاكمة  المطالبة  فــى  حقهم  مــؤكــدا  يناير،   2٥

النظام.
برامج  فــى  نجاحه  بعد  قــرداحــى  جـــورج  اتــجــه 
الــمــســابــقــات إلـــى الــبــرامــج اإلنــســانــيــة وأشــهــرهــا 
"المسامح كريم" الذى تمكن من خلله من اإلصلح 

بين العديد من المتخاصمين.
جورج قرداحى من مواليد ١٩٥0، وولد فى قرية 
فيطرون فى قضاء كسروان فى محافظة جبل لبنان، 
الرسم،  لبنان  تلفزيون  من  اإلعلمية  مسيرته  بدأ 
وعمل صحفيا فى جريدة "لسان الحال" قبل 
فريق  إلــى  عــام ١٩7٩  فى  ينضم  أن 

إذاعة مونت كارلو فى باريس.
ــع مونت  حــقــق قـــرداحـــى م
استمرت  واسعة  شهرة  كارلو 
وتــســلــم   ١٩٩2 عــــام  حــتــى 
خللها منصب رئيس التحرير 
انتقل  بعدها  اإلذاعــــة،  فــى 
ــى رئــاســة تحرير  قــرداحــى إل
التى  باريس،  إذاعة الشرق فى 
من مشواره  عامين  معها  قضى 
اإلعلمى لينضم فى عام ١٩٩٤ 
لندن،  فــى   mbc fm إذاعـــة  إلــى 
ذاع صيته   2000 عــام  وأواخـــر 
من خلل تقديمه 
"من  برنامج 
ســـيـــربـــح 
 " ن لمليو ا
على قناة 

.mbc

أعربت الفنانة ميمى جمال عن سعادتها 
الكبيرة بانضمامها لمسلسل "آخر دور"، وهو 
من أعمال منصة شاهد، ومن تأليف وسام 

صبرى، وإخراج حسين المنباوى. 
تجسد  إنها  جمال  ميمى  الفنانة  وقالت 
ولها  "فريدة"،  ُتدعى  امرأة  األحــداث  خلل 
تفاصيل كثيرة تربطها بأبطال العمل، وينتمى 
االجتماعية  األعمال  لنوعية  المسلسل  هذا 

البوليسية.
فهى  قصته  للعمل  جذبها  ما  أن  وتابعت 
حسين  المخرج  أن  كما  ومختلفة،  جديدة 
الموافقة فهو مخرج  المنباوى شجعها على 
تقدم  أنها  كما  أعماال مهمة،  موهوب وقدم 
أعمالها،  فى  قبل  من  تقدمها  لم  شخصية 

متمنية أن ينال العمل إعجاب الجمهور.
يبدأ  لم  العمل  طاقم  جميع  أن  وأضافت 
المنتجة  فالشركة  اآلن،  حتى  التصوير 
ذلك  وبعد  التعاقدات  مرحلة  فى  والمخرج 
التصوير،  أماكن  إلــى  العمل  فريق  ينطلق 
فى  تـــدور  العمل  أحـــداث  أن  إلــى  مشيرة 

إطار من الغموض واإلثارة خلل ١2 حلقة، 
المقرر عرضه على منصة شاهد فى  ومن 

الموسم الشتوى.
دينا  جــمــال،  ميمى  بــطــولــة  دور"  ــر  "آخـ
تأليف  ومن  خالد صالح،  أحمد  الشربينى، 

وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى.

راضى،  عفاف  القديرة  الفنانة  تستعد 
غياب،  بعد  الغنائية  حفلتها  أولى  إلحياء 
وتطل من خللها على مسرح النافورة بدار 
الثامنة  تمام  فى  وذلــك  المصرية  األوبــرا 

مساء الخميس ١6 سبتمبر.
وتعلن عفاف راضى، عبر هذه اإلطللة 
للحفلت  الــرســمــيــة  عــودتــهــا  الــمــنــتــظــرة، 
ــروى عطش  ــ الــجــمــاهــيــريــة فــى مــصــر، وت
أيــام  وحــى  مــن  غنائية  بوجبة  جمهورها 
"ردوا  أغنياتها، مثل  الجميل بأشهر  الزمن 
يــا قمر"  يــا هــوا" و"لمين  الــســلم" و"هـــوا 

و"قضينا الليالى".
ذكــرى  الجميل  الــزمــن  أيــقــونــة  وتحيى 
عبر  حــمــدى،  بليغ  الــراحــل  الــمــوســيــقــار 
األوبــرا  دار  تحتضنها  مميزة  غنائية  ليلة 
المصرية، تعيد خللها عفاف إحياء أشهر 
األعمال الغنائية التى جمعتها مع بليغ عبر 
المايسترو  بمشاركة  كبير  أوركسترا  حفل 

سليم سحاب. 
وكشفت عــفــاف عــن ســر قـــرار الــعــودة 
"بعد  قائلة:  الغنائية،  الحفلت  لساحة 
من  مــؤخــًرا  جـــًدا  ــدره  ــ أق الـــذى  تكريمى 

ــى بعض  ــاســة، وظـــهـــورى ف ــرئ مــؤســســة ال
اإلطلالت التليفزيونية لمست من الجمهور 
ما  ألعمالى  والشوق  واالمتنان  الحب  من 
أعطانى دفعة قوية، كما أنى لم أجد فرصة 
حمدى  بليغ  بــذكــرى  االحــتــفــاء  مــن  أنسب 
للعودة لحفلت المسرح تكريًما له واعتزاًزا 
أمام  جمعتنا  التى  الغنائية  األعمال  بأهم 

الجمهور المصرى".

ميمى جمال تودع الفن بـ»آخر دور«

عفاف راضى تعود للغناء »اليف« 
اخلميس املقبل

هل يربح  جورج قرداحى..
 قلوب اللبنانيني؟

 دينا دياب

ميمى جمال

عفاف راضى

سيد رجب

هانى شاكر

محمد ممدوح

فريال يوسف

مدحت العدل

أسامة أنور عكاشة

منذ  المصريين  قلوب  لمست  تونسية  فنانة  يوسف  فريال 
الفنى  مشوارها  بــدأت  التليفزيون،  شاشة  على  األولــى  طلتها 
مع  أدوارا  وقدمت  للتمثيل  اتجهت  ثم  اإلعــانــات،  خــال  من 
"أسرار"،  مسلسل  فى  الجندى  نادية  الفنانة  منهم  النجوم  كبار 
الشريف  ويوسف  سليمان"،  "خاتم  مسلسل  فى  سليمان  وجمال 
الدرامية  األعمال  من  أخرى  باقة  عن  فضًا  إبليس"،  "لعبة  فى 
بفيلم  مؤخًرا  وشاركت  خالها،  من  تألقت  التى  والسينمائية 

"ماكو"، الذى حقق نجاحا كبيرا بعرضه حتى اآلن.

جورج قرداحى
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تكليفات رئاسية بتوصيل الغاز 
إلى لبنان فى أسرع وقت

بالغ ملحافظ املنوفية

كارثة مرورية مستمرة أمام 
شارع الزراعة مبدينة منوف

طبيب »الكلب« متهم بالتنمر وازدراء األديان
من  متأخرة  ساعة  فى  العامة،  النيابة  أمــرت 
بمستشفى  وموظف  طبيب  بحبس  األحــد،  مساء 
خاص فى القاهرة أربعة أيام احتياطيا على ذمة 
فى  آخــر،  طبيب  وإحــضــار  وضبط  التحقيقات، 
واقعة إجبار الطبيب ممرًضا على السجود لكلب.

للثالثة  النيابة  وجهت  رسمى،  بيان  وبحسب 
”ممن  بالمستشفى  مــمــرض  على  التنمر  تهمة 
ِقَبله  القوة  واستعراض  بالقول  عليه  سلطة  لهم 
وسيطرتهم عليه واستغاللهم ضعفه، بقصد وضعه 
محيطه  فى  شأنه  من  والحط  السخرية  موضع 
فى  الــديــن  استغاللهم  عــن  فــضــاًل  االجــتــمــاعــى، 
الترويج ألفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة وازدراء 

أحد األديان السماوية“.
والقيم  المبادئ  على  ”بتعديهم  اتهمتهم  كما 
عن  ونشرهم  المصرى،  المجتمع  فــى  األســريــة 
تقنية  وسائل  وبإحدى  المعلوماتية  الشبكة  طريق 
خصوصية  ينتهك  مرئيا  تــصــويــرا  المعلومات 
واستخدامهم  دون رضاه،  عليه  المجنى  الممرض 
المعلوماتية  الشبكة  على  خاصا  وحسابا  موقعا 

بهدف ارتكاب تلك الجرائم“.
وحــدة  أن  مصر  فــى  الــعــامــة  النيابة  وذكـــرت 
النائب  بمكتب  البيان  بـــإدارة  والتحليل  الــرصــد 
التواصل  مواقع  على  واسعا  تداوال  رصدت  العام 
لطبيب  تصويره  ُنسب  مصور  لمقطع  االجتماعى 
يظهر به تعديه واثنين آخرين على ممرض داخل 
والفعل  بالقول  وذلك  المستشفيات،  بأحد  غرفة 
وبعرض  المتقدمة،  الــجــرائــم  يشكل  نحو  على 
األمر على النائب العام أمر بالتحقيق العاجل فى 

الواقعة.
المجنى  العامة  النيابة  سألت  للبيان  ووفــًقــا 
تعد  من  له  تعرض  ما  بتفصيالت  ”فشهد  عليه 
على نحو ما ظهر بالمقطع المتداول، مستغلين ما 
لهم من سلطة وظيفية عليه، موضحا أن التصوير 
المتداول الُتقط دون علمه أو رضاه مبدًيا تضرره 
بيته  أهل  بين  تداوله  من  به  حاق  وما  نشره،  من 

وقريته“.
المتهمين،  بضبط  الــعــامــة  الــنــيــابــة  ــرت  ــ وأم
فألقى القبض على الطبيب والموظف الظاهرين 

إليهما،  نسب  ما  أنكرا  وباستجوابهما  بالتصوير، 
وتوافقت أقوالهما مع ما شهد به المجنى عليه فى 
باعتياد  التصوير  فى  ظهر  ما  وبررا  التحقيقات، 
المتهم  ومــن  منهما  الــمــزاح  عليه  المجنى  تقبل 

الهارب الذى صور المقطع.
المتهم  أن  المتهمان  ــى  ادعـ التحقيق  وفـــى 
الرئيسى تم اختراق حسابه على تطبيق التواصل 
نشر  بكيفية  علمهما  منكرين  »واتساب«،  الرقمى 
حواه  ما  بصحة  أقــرا  بينما  الــمــتــداول،  المقطع 

التصوير وصحة ظهورهما فيه.
المجنى  الممرض  تعرض  السياق،  نفس  فى 
عليه، ويدعى عادل سالم، ألزمة صحية عقب نشر 
وتم  للكلب،  السجود  على  وإجباره  إهانته  فيديو 
نقله إلى مستشفى النزهة بمنطقة مصر الجديدة.
من جانبه، كشف المحامى سامى شاهين، أحد 
المجنى عليه،  الممرض  الدفاع عن  أعضاء هيئة 
”الممرض“،  سالم  عــادل  موكله  إصابة  سبب  أن 
المتزايدة  الضغوطات  هو  مفاجئة،  بأزمة صحية 

عليه منذ يوم الجمعة عقب انتشار الواقعة.

المعدنية  والثروة  البترول  وزير  قال 
المهندس، طارق المال، إنه »تم االتفاق 
لبنان،  دولـــة  فــى  األشــقــاء  دعــم  على 
وهناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح 
لــأراضــى  الــغــاز  بتوصيل  السيسى، 

اللبنانية، فى أسرع وقت ممكن«.
وأضاف المال- خالل اتصال هاتفى 
تقدمه  الذى  أخيرة«  »كلمة  برنامج  مع 
قناة  عبر  الحديدى  لميس  اإلعالمية 
مراجعة  إلــى  بحاجة  »إننا  إى«:  »أون 
الصالحية الخاصة بخط الغاز باعتباره 
متوقفا منذ فترة طويلة، حتى يتم بدء 
ضخ الغاز، مبيًنا أنه تم استئناف ضخ 
الغاز لأراضى األردنية فى عام 2018 
وال توجد به مشاكل؛ أما لبنان فسيتم 
مراجعته من األشقاء فى لبنان وإرسال 

لجان لفحص الخطوط والمحطات«.
ــم االتـــفـــاق عــلــى أن  ــح أنـــه ت وأوضــ
أسابيع،   3 خــالل  الخطوات  تلك  تتم 
ألنها  الــعــقــود،  مراجعة  مــع  بــالــتــوازى 
قد تحتاج إلى ملحق أو تعديل، بسبب 
مضيفا  والظروف،  األوضــاع  اختالف 
»أنه عقب 3 أسابيع سيتم الوقوف على 
ستتم  والتى  والعقود،  الخط  جاهزية 
فى أسرع وقت ممكن، ألن لبنان يحتاج 
الغاز لتشغيل محطة كهرباء طرابلس، 
وإصالح  الفحص  عملية  تتم  أن  وبعد 
بعدها  الــغــاز  ضــخ  يتم  قــد  الخطوط 

بأيام فقط.«
من  الخط  هذا  بإعفاء  يتعلق  وفيما 
شىء  تصدير  منع  بسبب  العقوبات 
ــمــال: »إن هــذا  ــال ال عــبــر ســـوريـــا، قـ
تتم خالل  التى  ــراءات  اإلجــ مــن  جــزء 
األسابيع الثالثة القادمة، وحصلنا على 
موافقات مبدئية من الواليات المتحدة 
بشأن إعفاء هذا الخط من العقوبات، 
وكل األطراف تسعى لتكون اإلجراءات 

رسمية  بطريقة  تتم  لكى  مستوفاة 
وكتابية«.

وتابع: »ما نضخه حاليا من 35 إلى 
لــأردن،  يوميا  مكعب  قدم  مليون   70
مليون   60 لــلــبــنــان  مــطــلــوب  هــو  ومـــا 
خالل  تم  لما  وفقا  يوميا  مكعب  قــدم 
ــرت فـــى هــذا  ــى جـ ــت ــمــاعــات ال االجــت
الشأن، ونحن لدينا جاهزية دائما ألى 
فى  األشقاء  أن  خاصة  إضافى،  طلب 
األردن فى بعض األحيان يطلبون زيادة 
اتفاقيات  لدينا  أننا  كما  الكميات،  فى 
معهم تصل الى 125 مليون قدم مكعب 
على  لإلسالة  محطتان  ولدينا  يوميا، 
فيهما  العمل  وبدأنا  المتوسط  البحر 

منذ فبراير الماضى«.
وحول كيفية التعامل مع لبنان وطرق 
السداد، قال المال: »إن البنك الدولى 
ــرض دعـــم لــبــنــان فــى هــذا  تــدخــل وعـ
الضامن  بدور  قائما  يكون  وأن  األمر، 
الذى  الغاز  قيمة  بتسديد  يتعلق  فيما 
حرًصا  هناك  أن  كما  تصديره،  سيتم 
ــجــاح هــذه  ــل األطــــراف عــلــى إن مــن ك
دخول  قبل  الغاز  وتصدير  المأمورية 
الجزء  أن  إلــى  الفتا  الــشــتــاء«،  فصل 
الخاص بالخط فى شمال لبنان، وهى 
مسافة نحو 30 كيلو مترا، يحتاج إلى 
يتم  أن  عليهم  عرضنا  ونحن  فحص، 
والبنك  لجان مصرية  قبل  فحصه من 
الدولى سيدعم لبنان فى هذه الجزئية 

أيضا.
وطمأن المواطن المصرى بخصوص 
بشأن  إحصائيات  »لدينا  قائال:  الغاز، 
الغاز  وتصدير  مصر،  فى  االستهالك 
تأكيد،  بكل  االستهالك  على  يؤثر  لن 
ألنه يتم تصدير ما يفيض عن الحاجة، 
ألن  نسعى  ونحن  ســنــوات  عــدة  ومنذ 

ا للطاقة.« نكون مركًزا إقليمّيً

ــة مــنــوف  ــن ــدي ــدم أهـــالـــى م ــق ــت ي
ــرام، بــشــكــوى جــمــاعــيــة لــلــواء  ــكـ الـ
النشط إبراهيم أبو ليمون، محافظ 
التكدس  مــن  ــســان،  اإلن المنوفية، 
الزراعة بسبب  المرورى أمام شارع 
ــواجــدة فى  ــمــت ــرة ال ــجــزي ــالق ال إغــ
الشارع الرئيسى، مما يؤدى إلى أن 
يضطرون  المركبات  قائدى  أغلب 
يتسبب  ما  االتــجــاه  عكس  للدخول 
فى أزمة مرورية، خصوصا أن بعض 
أيضا  يدخلون  الثقيل  النقل  سائقى 

للشارع عكس االتجاه.
المدينة  أهــالــى  مــن  ــال عــدد  وقـ
حيوية  منطقة  المنطقة  هــذه  إن 
خصوصا أن شارع الزراعة به عدد 

والتكدس  المدارس والخدمات،  من 
أمامه يتسبب فى أزمة مرورية بداية 
مدرسة  وحتى  الزراعية  اإلدارة  من 
إلى  مشيرين  شاكر،  أحمد  الشهيد 
أنهم قدموا استغاثات عديدة لرئيس 
أى  يــحــدث  ولـــم  الــمــديــنــة،  مجلس 
بالرغم  اآلن،  حتى  األمر  فى  تغيير 
المدارس،  اقتراب موعد دخول  من 
ما سيزيد األزمة المرورية ويتسبب 

فى أزمة حادة. 
وطالب أهالى منوف بفتح الشارع 
فى االتجاه، مع عمل إشارة مرورية 
أو  والمشاة،  السيارات  سير  تنظم 
الشارع  ــام  أم ــرور  م شرطى  تعيين 

لحل األزمة. 

طارق المال يؤكد:




