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اللى  األمهات  األشجار  شفت  لما 
بتتقطع  الــنــيــل  الــرصــيــف عــلــى  فـــوق 
بعد  والشجرة  مبرر  بــدون  بالمناشير 
ما اتقطعت نايمة على الرصيف تدعى 
عليهم تحس ان المقاولين إللى دايرين 
الــشــجــر عندهم  يــقــصــوا  ــى مــصــر  ف
ــون األخــضــر وخــصــام  ــل ــداوة مــع ال عــ

ــســؤال:  ــال.. ال ــجــم ــع ال أيــن م
ــر  ــجـ ــشـ يـــــذهـــــب الـ

المقطوع يا لمبى؟

زوجه،  ويدلل  ربــه،  يرضــى  هو من 
ويصلــى خمسه،  بيته،  أهل  يفارق  وال 
قومـــه،  فــى  العزيز  سره،  يخرج  وال 
حانى،  أوالده  على  نفســه،  فى  الذليل 
وفى بيته جنة دانية، إن وجد من زوجه 
خيًرا شكر، وإن رأى منها شًرا صبر، 
وإن دخل بيته سرها، وإن خرج من بيته 
تحمل  منه  وإن غضبت  وتشوق،  حزن 
وتحلم، إن أقبل عليها تبسم، وإن غابت 
عنه حفظها فتعفف وتحصن، وإن رأى 

اعتذرت  وإن  ستره،  ه عيبها  ن م
عذرها وتفهم.

تشارلى  أينشتاين  قابل  عندما 
شىء  أكثر  أينشتاين:  قــال  شابلن. 
يعجبنى فى فنك انه عالمى .. أنت ال 
تتكلم أى كلمة والعالم كله يفهمك.. 
لكن   .. صحيح  هـــذا  تــشــارلــى  رد 
كله  العالم  ذلــك..  من  أكبر  شهرتك 

معجب بك.. مع أنه ال 
أحد يفهمك.

مذبحة األشجار

خير الرجال

أينشتاين وشابلن

للغباء قمة

تكرمي اخلونة

تقلبات اجلو
وتقلبات املزاج

حب شكل تانى

التى تتحدث  القصص  التاريخ فيه عديد من 
فى  يساعدهم  لمن  العظام  القادة  احتقار  عن 
باعوا  كخونة  معهم  ويتعاملون  بالدهم،  احتالل 
هذه  افتكرت  دنــانــيــر!!  اجــل حفنة  مــن  الــوطــن 
الفرنسى  الرئيس  تكريم  اشاهد  وانــا  القصص 
الى  وانضموا  بالدهم  خانوا  الذين  للجزائريين 
الجيش الفرنسى وقاتلوا بنى وطنهم أثناء حرب 
التحرير.. وعادى جدا أبناء وأحفاد هؤالء الخونة 
وأجدادهم،  آبائهم  خيانة  ثمن  ينتظرون  مازالوا 
لم يظهر أحدهم ليعلن تبرؤه من خيانة اسالفه 

وكأن الخيانة أصبحت جين ينتقل 
شىء  بجد  جيل.  إلى  جيل  من 

محزن جدا!!

اليوم أكتب الى الخريف رسالتى األولى .. ال 
الفصول  عن  نكتب  ان  يستحق  يقينا سببا  اعلم 
بين  ولـــدت  ابنتك  ــى  أن يعلم  كــالنــا  لكن  ألجــلــه 
افعالنا  وتشابهت  مالمحنا  وتقاسمت  احضانك 
واصبحت بين ليلة وضحاها متقلبة المزاج مثلك 
السعادة  تعيد  الحب  من  فقاعات  أصنع  تماما. 
الى ايام. تعلمت ان فى الحب ال تملك اسلحة وال 
بمقدورك ان تقاوم الرياح.. فالحب ايضا فصل 
هو  اوراقــه  تتساقط  موعده  جاء  إن  الفصول  م 
ايضا خريفى يغير مساره ويبحث عن ملجأ يعيد 

اتزانه. 
الشجن  ع  ــاعــث  ب مــســيــطــر  نـــزق  ــخــريــف  ال

شـــهـــر والـــونـــس يــدفــعــك احــيــانــا لــلــجــنــون .. 
ودود  صديق  بامتياز  افتراضى 

وقريب مرح وحبيب غائب ...

د. هانى الناظر

د. نجوى كامل 

إشراق الشامى 

مصطفى السعيد

السيدة األولى فى األردن: كلمات فى مديح املستشارة األملانية ميركل

ما بني الدنيا واآلخرة

وحضور  تواجد  سنة   ١٦ بعد  ميركل  السيدة 
ستترك منصبها التنفيذى 

)لفترتها  والتقييم  الفعل  ردود  باتابع  فترة  من 
وأدائها( مش لها كشخص يصيب ويخطئ. 

من  رأيــه  قــال  الزعماء  من  عاصروها  من  كل 
زاويته… واآلراء كلها تدور حول:

 حاكم قوى لدولة )مش مجموعة مراكز تأثير(.
صبورة صبر التروى والتأمل. 
مدركة لجغرافيا وتاريخ بلدها.

رانيا  األولــى  السيدة  رأى  عند  تماما  وتوقفت 
)األردنية( 

إيه التشريح الرائع ده!
إيه الثقافة الذكية دى!
إيه الفهم الواقعى ده!

قالت إيه؟
لمعنى  عميق  تلخيص  قالته  ما  بــالــك..  وخــد 
حاجات كتير، السيدة رانيا تعلم تماما انها تخاصم 

كل واقعنا عبر آالف السنين.
 )وبتصرف قالت(:

السيدة ميركل تتمتع بخاصية اإللهام لآلخرين 
من شعبها، لم تتخذ من ذلك مقدمة للسطو على 
تكليفها،  تخالف  سلطة  اى  ممارسة  أو  العقول 
مؤسسى  شعب  تداولها  افكار  الى  تحول  إلهامها 

وهكذا يكون الفارق بين الدولة )وشبه الدولة(.
أشارت السيدة رانيا بعمق يستحق الثناء الى أن 
وأمن  مؤسسات  فعندها  كدولة  تبدو  الدوله  شبه 
)فى  الدولة  عن  وفارقها  وعــدل،  وثقافة  وتعليم 

المشاركة واحترام القانون وارساء العدل مع قدر 
كبير من الحرية…

يزيد  ال  الناس عمله محدد  امر  يتولى  من  ان 
وال ينقص، ويضاف اليه القدرة على انتاج ما ينفع 
المجتمع  لمؤسسات  تاركا  مقترحات  من  الناس 
)إلهاماته  مناقشه  ونقابات  واعــالم  برلمان  من 
وتوجهاته وأفكاره( وتحويلها لعمل مؤسسى يضمن 

مشاركة الشعب. 
لكنها  مؤسسات  فيها  الدولة  كما  الدولة  شبه 
للسيطرة وترويج لالنضباط بل تضع لذلك قواعد 
فالدولة  التغول  قمة  وهنا  مفقود،  عنها  الخارج 
حتى فى الملكيات الحديثة المحترمة أصبح صوت 

شعبها واضح ومسموع وانتهى معه )االستبداد.)
والله ممكن اكتب أكثر، لكن أكتفى واللى عايز 
 ١٦ عبر  العالم  لرؤساء  علمية  اراء  على  يتعرف 
سنة فى سيدة مطلقة نشأت وسط مجتمع قمعى 
مواليد ١٩٥٤( يدخل  الشرقية وهى من  )ألمانيا 

 DW موقع
ومع هذا ظلت أفكارها نقية واضحة، واحترمت 

نفسها وعقول شعبها، 
وثناء  برضا  وودعها  )فاحترمها شعبها 

مش بقلة مكسورة… ومذكرات وآراء 
وتقييم بأثر رجعى(. 

تملكها  أنك  مهما ظننت  باإليجار"  "منزل  الدنيا 
يوما  واهم ومهما فعلت فيها فإنك ستتركها  فأنت 

ما...
واآلخرة "منزل تمليك" بيدك اآلن بناؤه فلتحسن 

البناء...
مــداه  يعلم  ال  زمنا  األرض  تحت  سنمكث  كلنا 
ولو  به  ننتفع  عمل  أى  من  فيه  نتمكن  لن  الله  إال 

تسبيحة...
فلنأخذ من حياتنا لموتنا... هناك أناس بسطاء 
يعيشون معنا على األرض ال مال وال جاه وال منصب 
فى هذه الدنيا الفانية ولكن... أمالكهم فى السماء 

عظيمة قصورهم تبنى وبساتينهم تزرع وحسناتهم 
تضاعف وتجمع... 

منه  ألكثرتم  الصالح  العمل  خبايا  تعلمون  لــو 
ولتركتم ما دون ذلك... السعيد فى الدنيا من يصل 
ويعطى ليأخذ فى اآلخره... والشقى فى الدنيا من 
يمنع ويقطع ليفلس فى اآلخره... هذه هى الحقيقة 

علم من علم وجهل من جهل!!
لنا  زيــادة  الحياة  اجعل  اللهم 
فــى كــل خــيــر واجــعــل الــمــوت 

راحة لنا من كل شر.

د. منى قاسم

د. صالح الدين 
السرسى 

أسماء حسين

صالح عبدالقوى

نجوى عابدين

أمريكا على حافة أخطر أزمة مالية فى التاريخ
الخزانة  ــرة  وزيـ يلين  جانيت  دعــت 
رفع  سرعة  إلى  الكونجرس  األمريكية 
أزمــة  أكــبــر  لتجنب  االســتــدانــة  سقف 
األمــوال  إن  وقالت  التاريخ،  فى  مالية 
ومهددون  النفاد،  شفا  على  الحكومية 
القروض  أقساط  ســداد  عن  بالتخلف 
رفع  يتم  لم  وإذا  المحددة،  المهل  فى 
ــة، ســنــواجــه عــواقــب  ــدان ســقــف االســت
الــديــون  تصنيف  ــادة  إعـ منها  رهــيــبــة، 
أسعار  فى  حاد  وانخفاض  األمريكية، 
األسهم، واندفاع الماليين إلى البنوك، 
الضمان  شيكات  صرف  عن  والتوقف 
خطيرة،  أخــرى  وأوضـــاع  االجتماعى، 

ستؤدى إلى هزات فى األسواق.
هذا الكالم الخطير من أكبر مسئولة 
األمريكية  المالية  األزمــة  عن  أمريكية 
عالج  سياسة  أن  إلــى  يشير  الوشيكة 
األزمة االقتصادية األمريكية المستفحلة 
بالمسكنات جعلت الوضع أشد خطورة، 
إصــدار  عــدم  سبب  هــو  التساؤل  لكن 
الكونجرس قرارا برفع سقف االستدانة 
الموشك  الــحــالــى  الــســقــف  لــتــتــجــاوز 

و٤00  تريليوًنا   28 وهــو  النفاد  على 
سبق  الكونجرس  أن  رغم  دوالر،  مليار 
لكن  مــرة،  الدين نحو 80  ورفــع سقف 
من  دومــا  يحذرون  كانوا  االقتصاديين 
أن يتجاوز حجم الدين الناتج اإلجمالى 
السنوى، الذى قالت الواليات المتحدة 
إنه يبلغ ١٩ تريليون دوالر، وهناك من 
تقدير  فــى  مبالغات  هــنــاك  أن  يـــرون 
األمريكى،  اإلجمالى  السنوى  الناتج 
وأنه أقل من ذلك، وبافتراض أنه بهذا 
الخط  تجاوز  الدين  حجم  فــإن  الرقم 
دوالر،  تريليونات   ٩ من  بأكثر  األحمر 
السداد  وأن  وخطير،  ضخم  رقم  وهو 
واألقساط والفوائد ستكون حمال ثقيال 
سيؤثر على الوضع االقتصادى الصعب، 
لكن ال يبدو أمام الكونجرس طريق آخر 
لتجنب أكبر أزمة مالية فى التاريخ إال 

قبل  االســتــدانــة  سقف  برفع 
حدوث انهيار كبير.

عالء الدين سويلم 
الجنرال المبدع 

بيك  يحس  ممكن  الدنيا  فى  حد  مفيش  ليه 
انت  ــوك؟ االجــابــة النــك  وابـ امــك  وبوجعك زى 
يحبك  انسان  مستحيل  ليه  طيب   .. منهم  حتة 
زى حبهم ليك؟ النه حب بال اى مصلحة.. طيب 
ليه طول ما هما عايشين ربنا بيكرمك وبيسترك 
 … نهار  ليل  بيدعولك  امورك؟ علشان  وبيسهلك 
علشان كل ده اوعى تستخسر كلمة طيبة فيهم او 
تزعلهم او تكسر بخاطرهم او تنسى تدعيلهم كل 

او  معاهم  وانــت  ثانية  وكل  لحظة 
فى غيابهم.

اإلنسان والدين واحلب
- ما تقول فى اإلنسان يا سيدى؟

= مركز الكون، وزينته، وخليفة الله.
- واألديان...؟

الرسل  الله  ــان، أرســل  أقــدم من األدي = اإلنسان 
إلى بنى آدم بعد أن تاهت بهم الُسبل، أنا أرى جوهر 
اإلنسان فى ذاته، قوة هذا الكون كله تكمن فى ذات 
اإلنسان، وقد جمع الله فى صدره قوة ال تضاهيها 

قوة.
- وما تلك القوة يا سيدى؟

= الحب... فى هذا الزمن الذى يشيع فيه التطرف 
وتكبر دائرة الكراهية البد لنا من العودة إلى جوهر 
وكلما  ذاتــه،  فى  تجتمع  الخير  رمــوز  فكل  اإلنسان، 

أن  علينا  الطريق  بوصلة  الُسبل وضاعت  بنا  تاهت 
نعود إلى ذاتنا كى نبدأ من جديد كما بدأ الله خلقه 

بالمحبة.
كــنــت فيما مــضــى أبــحــث عــن الــخــلــوة والــعــزلــة 
كى  األعــلــى  المأل  ــى  إل بتقريبى  الله  يكرمنى  كــى 
أدركــت  لكنى  الخالد،  األرواح  عالم  بحالوة  أشعر 

األكــوان  كل  جمعت  قد  اإلنــســان  ذات  فى أن 
ينبض  أن  قبل  بالمحبة  ينبض  قلب 

بالحياة.

محمد رمضان



فى ليبيا
من يحمى 2 مليون عامل مصرى؟!

ال شك أن الزخم الليبى فى القاهرة هذا األسبوع والزيارات المتتالية للوزارء- 
فتحت ملفات العالقات المصرية الليبية فى كل المجاالت، وعلى رأسها الملف 

االقتصادى، وهو ما أسفر عن نتائج وتوقعات بأن حجم المشروعات إلعادة إعمار 
ليبيا يحتاج إلى أكثر من 2 مليون عامل مصرى. 

الحدث 03www.alnaharegypt.com

باألصول 

أسامة شرشر
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ومن هنا ال بد أن نحذر ونشير إلى أن القضية 
هو  األهم  ولكن  فحسب،  العمالة  سفر  فى  ليست 
هذا  فى  مصرى(  مليون   2( العمالة  هــذه  تأمين 
الفترة  خالل  ليبيا  أن  خاصة  الحساس،  التوقيت 
األخيرة –لألسف الشديد- كانت ملجأ للجماعات 
وهناك  األجنبية،  والقوات  والمرتزقة  الظالمية 
كورقة  المصرية  للعمالة  خاصة  بصفة  استهداف 

ضغط على الدولة المصرية. 
نشاهد  أو  نسمع  أو  ــر  ن ــم  ل ولـــآن 
العمالة  على  للحفاظ  الحقيقية  الضمانات 
أن  خصوًصا  التوقيت،  هــذا  فى  المصرية 
رئاسية  انتخابات  أخطر  على  مقبلة  ليبيا 
ديسمبر  شهر  فى  تمت-  –إن  تاريخها  فى 
ستحدد  التى  االنتخابات  ــى  وه ــادم،  ــق ال
اختيار  فى  الليبى  الشعب  وبوصلة  هوية 
رئيس الدولة والمجلس التشريعى، ال سيما 
البحر  على  يطل  ليبيا،  حجم  فى  بلًدا  أن 
كيلومتر،  ألفا  طولها  بــحــدود  المتوسط 
يحتاج إلى تأمين غير عادى، باإلضافة إلى 
عناصر  وكل  ليبيا  إخوان  من  الدولة  تأمين 
الساحل  من  ســواء  المرتزقة  وميليشيات 

أو تشاد  الروسية  أو شركة فاجنر  اإلفريقى 
المنظمات  أشكال  وكل  داعــش  أو  تركيا  أو 

اإلرهابية. 
أرجو  فلذلك  تتضح؛  لم  الرؤية  اآلن  حتى 
إلى  وأبنائنا  وشبابنا  بعمالنا  نلقى  وال  نتريث  أن 
والمؤامرات  الليبية  الدولة  غياب  ظل  فى  التهلكة 
عن  ناهيك  الــداخــلــى،  الــشــأن  فــى  واالنقسامات 
التدخالت الخارجية، حيث إن تركيا ترفض رفًضا 
باًتا أن تخرج قواتها من طرابلس بحجة أن هناك 

اتفاًقا مع الحكومة الليبية.
فكيف تجرى انتخابات فى ظل وجود 
قواعد عسكرية فى طرابلس ترفض مجرد 
االنتخابات  قبل  خروجها  اقتراح  مناقشة 
الرئاسية؟ وكيف تكون العمالة المصرية فى 
ا؟.  ظل استهدافها استهداًفا مباشًرا وشخصّيً
فلذلك نرى أو نقترح ضرورة قيام الحكومة 
المصرية بعمل ضمانات لوجستية وتأمين واقعى؛ 
فى  الفعل  ورد  الفعل  مسلسل  فى  ندخل  ال  حتى 
الحفاظ على حياتهم وأوالدهم، وهذه هى الطامة 

الكبرى. 
هناك  يــكــون  أن  ليست  فالقضية 

مثل  المعنية،  الـــوزارات  بين  بروتوكوالت 
كبير،  بعدد  عمالة  لتسفير  العاملة،  القوى 
الــجــوانــب  بقية  ــى  ف الــنــظــر  يــجــب  ولــكــن 
األخرى من عدم االستقرار الداخلى وعدم 
االنضباط األمنى داخل ليبيا بمحافظاتها 

المتسعة شرًقا وغرًبا. 
فلذلك يجب على الحكومة أن تبدأ من اآلن 
وضع استراتيجية ورؤية وتصور واقعى لتأمين هذه 
فى  عمالة  ستكون  أنها  وخاصة  المصرية،  العمالة 
ال  حتى  ليبيا،  ربوع  فى  وستنتشر  المجاالت  كل 
يتعرضوا –ال قدر الله- للقتل أو الخطف كرهائن 
قبل  السفر  سيتم  وهل  إرهابية..  مجموعات  لدى 
تتضح  لم  الرؤية  بعدها؟  أم  الرئاسية  االنتخابات 
لالنقسام  وضحية  رهينة  يكونوا  أال  وأرجو  بعد، 
تكون  أال  أرجــو  كما  الخارجى،  والتآمر  الداخلى 
لتصدير  منفًذا  وليبيا  مصر  بين  الحدود  منطقة 
العناصر اإلرهابية ومحاولة إحداث إرباك للدولة 

المصرية.
الحكومة  تكون  أن  يستدعى  هذا  كل 
يقظة ومنتبهة فى هذا التوقيت بأن العمالة 
ُنفاجأ  ال  حتى  فعاًل،  أحمر  خط  المصرية 

عشوائية  أو  التنظيم  عدم  نتيجة  بكارثة 
أو  حكومية  رقــابــة  أى  بــال  العمالة  سفر 
ضمانات أمنية أو استعدادات لوجستية، ألن 
ليبيا على صفيح ساخن، وكلما اقترب موعد 
انتخابات  بإجراء  الدستورى  االستحقاق 
تعقًدا  الموقف  ازداد  وبرلمانية  رئاسية 
وتأزًما سواء من الفصائل الليبية أو المطالب 

الدولية. 
فهل ستنجح ليبيا بشعبها األبى الذى يعتبر 
فى  المصرى  للشعب  ا  واجتماعّيً ا  جغرافّيً امتداًدا 
فى  الدولة  إلــى  والــعــودة  الــمــأزق،  هــذا  من  العبور 

وضعها الطبيعى أم سيكون الخيار هو ال دولة؟! 
أن  ــا  إم الليبى..  الشعب  ملعب  فــى  الــكــرة 
الغالى  يتوحدوا ويحافظوا على تراب هذا الوطن 
وإما أن يدخلوا فى حرب أهلية ال يعلم مداها أحد 
بشكل  المصرى  القومى  لألمن  تهديًدا  وستشكل 

مباشر. 
الفرص االستثنائية ال تأتى للشعوب 
الشعب  سيقتنصها  فهل  ــدة؛  واحـ مــرة  إال 
الليبى؟ وهل تعود ليبيا إلى الحضن العربى 

واإلفريقى كدولة فاعلة أم دولة مارقة؟! 

تضحيات املواطن املصرى وراء ما حققته مصر من جناح فى السنوات املاضية
 أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى كلمته أمام 
حققته  ما  أن   ،2021 سبتمبر   20 االثنين  المتحدة، 
تحقق  الماضية  الــســنــوات  خــال  نــجــاح  مــن  مصر 
بتضحيات المواطن المصرى الذى تحمل الصعاب من 

أجل بناء وطنه.
األمــم  جلسة  خـــال  كلمته  فــى  الــرئــيــس،  ــدد  وشـ
على  المستدامة،  التنمية  أهــداف  لمناقشة  المتحدة 
الطموح  االقتصادى  اإلصاح  برنامج  "مواصلة مصر 

بخطى ثابتة رغم التحديات".
أثبت  االقــتــصــادى  اإلصـــاح  "برنامج  أن  وأضـــاف 
صواب الرؤية المصرية تجاه أولويات اإلصاح، وأنه 
الدولية  الوكاالت  من  واسعة  دولية  إشــادة  محل  بات 

ومؤسسات التصنيف االئتمانى".
وتابع أن "مصر حرصت منذ وقت مبكر على توطين 
سياساتها  فى  ودمجها  المستدامة  التنمية  أهــداف 
أنها  كما  المستويات،  كافة  على  التنموية  وبرامجها 
سارعت لتقديم تقاريرها الطوعية حول تنفيذ وأهداف 
الثالث  التقرير الطوعى  التنمية المستدامة، وأحدثها 
للمنتدى  الماضية  ــدورة  ال خال  مصر  قدمته  الــذى 

السياسى رفيع المستوى فى يوليو 2021."
حياة كريمة 

كما أشار الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى أن مبادرة 
التنموية طموًحا  البرامج  أكثر  من  تعد  كريمة"  "حياة 
وشمواًل، وتعزز جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية 
الازمة  االســتــثــمــارات  وحشد  المتوازنة  اإلقليمية 
لتحسين جودة الحياة للمصريين والقضاء على الفقر".
وتابع أن "مصر أدركت أن هدف تحقيق التنمية هو 
المواطن، ولذلك صممت سياستها وبرامجها التنموية 

لتحقيق مصلحته وحقه فى العيش الكريم".
وقال الرئيس "إن نجاحنا فى تحقيق أهداف التنمية 
المستدامة بات يكتسب اليوم أهمية متزايدة، مقارنة 
ــأى وقــت مضى السيما فــى هــذا الــظــرف الــدولــى  ب
عالمية  تحديات  مواجهة  علينا  يفرض  الذى  الدقيق 
شديدة الصعوبة أضاف إليها تفشى جائحة )كورونا( 

أبعاًدا غير مسبوقة طالت دولنا جميًعا."
التنمية  التحديات ذات الصلة بتحقيق  فإلى جانب 
المستدامة، ورفع معدالت النمو والقضاء على الفقر 

السياسية  األوضــاع  عن  فضًا  العمل  فرص  وتوفير 
تغير  ــإن  ف العالم  مناطق  مــن  العديد  فــى  المعقدة 
المناخ وآثاره السلبية على وفرة المياه واألمن الغذائى 
األوضاع  على  "كورونا"  جائحة  تمثله  الذى  والتهديد 
باتت  العالمية  واالجتماعية  والصحية  االقتصادية 
جميعها تحديات يومية يتعين علينا التعامل معها على 
التنمية  مكتسبات  على  حفاًظا  ومستدام  شامل  نحو 

التى تحققت على مدار العقود الماضية.
نقاط هامة 

وأكد الرئيس على عدد من النقاط المهمة:
أواًل: أثبتت األحداث التى عاشها العالم على مدار 

أجندة  مــع  التعامل  حتمية  ماضيين  عامين  قــرابــة 
التنمية المستدامة 2030 وأهدافها وفق منظور شامل 
يأخذ فى االعتبار، التقاطع بين المجاالت االقتصادية 
األهــداف  هذه  تتناولها  التى  المختلفة  واالجتماعية 
ويسعى إلى تحقيق أقصى استفادة مما تتيحه أجندة 
لتمويل  الدولى  للتعاون  المستدامة من فرص  التنمية 
على  أو  األطـــراف  متعدد  اإلطـــار  فــى  ســواء  التنمية 
التنمية، من دول  الثنائية مع شركاء  العاقات  صعيد 
أولويات  مراعاة  مع  دولية  وبنوك  تمويل  ومؤسسات 
لسياساتها  الوطنية  الملكية  على  والحفاظ  الــدول 

وبرامجها التنموية.

ثانًيا: انطاًقا من هذه األهمية، فقد حرصت مصر 
منذ وقت مبكر على توطين أهداف التنمية المستدامة 
كافة  على  التنموية  وبرامجها  سياساتها  فى  ودمجها 
"رؤية  تبنى  عن  أسفر  الــذى  الجهد  وهو  المستويات 
هذا  فى  الــدولــة  لجهود  جامع  كإطار   "2030 مصر 
المجال، كما سارعت مصر بتقديم تقاريرها الطوعية 
وآخرهـا  المستدامة  التنمية  أهـــداف  تنفيذ  حــول 
خال  مصر  قدمته  الــذى  الثالـث  الطوعى  التقريـر 
المسـتوى  رفيع  السياسى  للمنتدى  الماضية  الــدورة 
فى يوليو 2021 وذلك اقتناًعا منها بأهمية استعراض 
فيما  خاصة  الوطنى  المستوى  على  المتحقق  التقدم 

التنمية  لتحقيق  داعــمــة  وطنية  بيئة  بإيجاد  يتعلق 
برنامج  تنفيذ  يشهدها  التى  اإليجابية  والــتــطــورات 
على  منها  وحرًصا  واالجتماعى  االقتصادى  اإلصاح 

تبادل الخبرات والتجارب فى هذا الصدد.
أى  أن هدف  البداية  منذ  أدركــت مصر  لقد  ثالًثا: 
جهد تبذله الدولة لتحقيق التنمية هو المواطن، ومن 
ثم فقد صممت سياساتها وبرامجها التنموية واضعة 
ملبية  منها،  القلب  فى  المصرى،  المواطن  مصلحة 
الكريم،  العيش  فى  لتطلعاته  ومستجيبة  لطموحاته 
تبلورت هذه  المناسب، ولقد  والعمل  الائق،  والسكن 
الرؤية فى مبادرة "حياة كريمة" التى شرفت بإطاقها 
مؤخًرا، والتى تعد أحد أكثر البرامج التنموية طموًحا 
بما  الشاملة  التنمية  تعمل على تحقيق  وشمواًل حيث 
السواد  فيه  يعيش  الــذى  المصرى  الريف  ذلــك  فى 
جهود  مــن  يــعــزز  نحو  على  المصريين  مــن  األعــظــم 
وحشد  المتوازنة  اإلقليمية  التنمية  لتحقيق  الدولة 
االستثمارات الازمة لتحسين جودة الحياة للمواطنين 

والقضاء على الفقر وخفض معدالت البطالة.
تحقيقه،  مصر  استطاعت  الذى  النجاح  إن  رابًعا: 
الماضية  الــســنــوات  مــدار  على  األصــعــدة  هــذه  على 
المواطن  خالها  من  أثبت  تضحيات  دون  يتأَت  لم 
بناء  سبيل  فى  الصعاب  تحمل  على  قدرته  المصرى 
وطنه وتحقيق أهدافه وتطلعاته المشروعة، وال تزال 
مصر تواصل بخطى ثابتة -ورغم كل التحديات- تنفيذ 
برنامجها الطموح لإلصاح االقتصادى الذى شرعت 
الدولـى،  النقد  صندوق  مع  بالتعاون   2016 عام  فيه 
الرؤية  اليوم على صواب  نتائجه حتى  برهنت  والذى 
المصرية، إزاء أولويات ومتطلبات اإلصاح االقتصادى 
وباتت محل إشادة دولية واسعة، من مؤسسات التمويل 
مكنت  بــل  االئــتــمــانــى،  التصنيف  ــاالت  ــ ووك الــدولــيــة 
"كورونا"  تبعات جائحة  المصرى من تحمل  االقتصاد 
وأتاحت للحكومة اتخاذ اإلجراءات الازمة، للتخفيف 

من آثارها السلبية.
حلول مبتكرة 

وأكد الرئيس ضرورة إيجاد حلول مبتكرة للمعوقات 
تراجع  خاصة  اإلنسانى  الدولى  التعاون  تواجه  التى 
حجم مساعدات التنمية الرسمية وما أسفر عنه من 
فجوة تمويلية تواجه الدول النامية واألقل نمًوا السيما 
الدولية  المشاركة  استمرار  إلــى  داعــًيــا  اإلفريقية، 
وصواًل إلى تحقيق األهداف المشتركة نحو غد أفضل 

لألجيال القادمة.

الرئيس السيسى أمام األمم املتحدة:

شعبان خليفة



الشارع السياسى www.alnaharegypt.com04

ــى خـــطـــوة أشــــــاد بــهــا  ــ ف
بـــرلـــمـــانـــيـــون وســيــاســيــون 
"أول  ــهــا  ــون ك وحـــقـــوقـــيـــون، 
متكاملة  ذاتية  استراتيجية 
ــة األمــــد فـــى مــجــال  ــل وطــوي
مصر"،  فــى  اإلنــســان  حقوق 
نحو االتجاه الصحيح لتطوير 

المجال الحقوقى.
ــمــا اتـــفـــقـــوا عــلــى أن  فــي
االســتــراتــيــجــيــة تــؤكــد رؤيـــة 
تعزيز  فــى  الــمــصــريــة  ــة  ــدول ال
االرتقاء بحقوق اإلنسان وإعالء 
نحو  والتزامها  المواطنة،  قيم 

النهوص بحقوق المواطن.
البرلمان  فــى  أعــضــاء  واعــتــبــر 
بغرفتيه "النواب والشيوخ" أن تطبيق 
االستراتيجية الوطنية لحقوق اإلنسان 
مهمة  خطوة  تشريعات  الى  وترجمتها 
واقعا  لتصبح  كريمة،  حياة  اتــجــاه  فــى 

معيشا على أرض الواقع.
انطالقة 

اإلنسان  لجنة حقوق  رئيس  قال  بدوره 
بمجلس النواب، طارق رضوان، إن اللجنة 
ستعمل خالل دور االنعقاد المقبل المقرر 
المقبل، على وضع  الشهر  انطالقه مطلع 
ترسيخ  أجــل  مــن  تشريعية  استراتيجية 
التى  اإلنــســان  حقوق  استراتيجية  تنفيذ 

أطلقها الرئيس السيسى.
وأوضح رضوان أن أعضاء اللجنة على 
أتم االستعداد بشأن التعاون مع الحكومة 
والجهات التنفيذية، لوضع آليات تشريعية 

مشددا  الجديدة،  االستراتيجية  لتطبيق 
مجلس  فى  اإلنسان  حقوق  لجنة  أن  على 
مع  مستمر  تواصل  على  ستكون  الــنــواب 
الرقابى  بدورها  للقيام  التنفيذية  الجهات 
أن  الــى  مشيرا  االســتــراتــيــجــيــة،  لتنفيذ 
لتحقيق  الجهات  كل  اللجنة ستتواصل مع 
الخبرات  تقديم  خالل  من  االستراتيجية 
تحقيق  فى  الفعالة  والمساهمة  الموجودة 

الهدف منها.
بمثابة  تأتى  "االستراتيجية  إن  وقــال 
عمل  لخطة  واضــح  بتعهد  حكومى  التزام 
حول استراتيجية متكاملة فى مجال حقوق 
السياسية"،  القيادة  من  بضمانة  اإلنسان 
على  حريص  السيسى  الرئيس  أن  مؤكدا 

لتكون  االستراتيجية  هــذه  وإنجاح  تنفيذ 
نموذجا يحتذى به فى العالم والمنطقة.

ــرام  ــتـ ــدد عـــلـــى ضـــــــرورة احـ ــ كـــمـــا شـ
خصوصية المجتمعات واختالف الثقافات 
أن مصر  وأخــرى، مشددا على  دولــة  بين 
شأنها  فى  التدخل  قاطعا  رفضا  ترفض 
مصر  وأن  ذريـــعـــة،  أى  تــحــت  ــى  ــداخــل ال
تقبل  وال  الجميع  تحترم  وقيادتها  وشعبها 

التدخل فى الشأن اآلخر.
البياضى،  فريدى  النائب  اعتبر  فيما 
الــنــواب  لمجلس  الــعــامــة  الــلــجــنــة  عــضــو 
الديمقراطى  الــمــصــرى  الــحــزب  وعــضــو 
االجتماعى، إطالق االستراتيجية الوطنية 
التى  الرائعة  بـالخطوة  اإلنسان،  لحقوق 

يجب أن نحييها، قائال: "تحتاج أن ُتترجم 
تترجم  قانونية  وتعديالت  تشريعات  إلى 
المبادئ الدولية لحقوق اإلنسان إلى واقع 

معيش".
ــالق  ــاوى بـــــأن إطــ ــضـ ــيـ ــبـ ــب الـ ــ ــال وطــ
استراتيجية  ــى  إل يحتاج  االستراتيجية 
التعليم ووسائل اإلعالم  موازية من خالل 
مع قضايا  للتعاطى  الجمعى  العقل  لتهيئة 

حقوق اإلنسان.
قيم المواطنة 

رئيس  نائب  عابد،  عالء  النائب  ويــرى 
النقل  لجنة  ورئيس  وطــن  مستقبل  حــزب 
من  تعزز  الخطوة  هــذه  الــنــواب،  بمجلس 
ــالء قيم  االرتـــقـــاء بــحــقــوق اإلنــســان وإعــ

الدولة  رئيس  رؤية  تؤكد  أيضا  المواطنة، 
والــحــكــومــة فــى تــعــزيــز االرتـــقـــاء بحقوق 

اإلنسان وإعالء قيم المواطنة.
عن  الرئيس  حديث  أهمية  إلى  وأشــار 
القيام  على  الحقوقية  المنظمات  قــدرة 
وضــرورة  الحقوقية،  التوعية  فى  بدورها 
الدولة  ضد  تحاك  التى  المخاطر  إدراك 
وتعزيز  والــخــارج،  الــداخــل  فى  المصرية 

وحماية حقوق اإلنسان.
كما أشاد بإعالن الرئيس أن 2022 هو 
المدنى، معتبرا أن اإلعالن  المجتمع  عام 
المدنى  المجتمع  دور  أهمية  على  "تأكيد 

فى االرتقاء بمفاهيم الحقوق اإلنسانية".
ــازم الــجــنــدى، عــضــو مجلس  ــال حـ وقـ
ــزب الــوفــد  ــيــس حـ ــوخ، مــســاعــد رئ ــشــي ال
للتخطيط االستراتيجى، إن االستراتيجية 
تتويجا  تــأتــى  اإلنــســان  لحقوق  الوطنية 
ــة الــمــصــريــة عــلــى مـــدار  ــدولـ لــجــهــود الـ
الــمــاضــيــة فــى حــفــظ وحماية  الــســنــوات 
المعيشة  سبل  لتوفير  والسعى  الحقوق 

الكريمة لكل مواطن مصرى.
وأكد الجندى أن الدولة اهتمت بإصدار 
حزمة تشريعية متكاملة تحافظ على حقوق 
اإلنسان، وتستهدف توفير مناخ جيد لعمل 
ومباشرة  األهلية،  والجمعيات  المنظمات 
واسع  وفــى نطاق  أكمل وجــه  دورهــا على 
من الحرية، فضال عن التعديالت التى تم 

إدخالها على قانون اإلجراءات الجنائية.
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إدراج  األمريكية  الخزانة  وزارة  أعلنت 
اإلرهابى المصرى محمد نصر الغزالنى على 
قوائم اإلرهاب بعد التأكد من تورطه فى دعم 

وتمويل التنظيمات اإلرهابية المتطرفة.
»النهار« ترصد فى السطور التالية القصة 
اإلفراج عنه  تم  الذى  اإلرهابى  لهذا  الكاملة 
فى تركيا بعد القبض عليه فى مطلع سبتمبر 
2020، بعد التحقيق معه لتواصله مع داعش.
فرج  الــديــن  نصر  محمد  بالكامل  اسمه 
كان   ،1968 سبتمبر   5 مواليد  الــغــزالنــى، 
غربى  بالجيزة  كــرداســة  منطقة  فى  يسكن 
القاهرة، وينتمى والده، و6 آخرون من عائلته، 

إلى تنظيم الجهاد.
فى  معه  متورطون  الغزالنى  عائلة  أفراد   
نبيل  اللواء  اغتيال  أبرزها  إرهابية،  قضايا 
ــداث مــديــنــة كــرداســة غربى  فـــراج فــى أحــ
عائلته  إن  حيث   2013 سبتمبر  الــقــاهــرة 
نجله  مــن  بــدايــة  الــجــهــاد،  لتنظيم  منضمة 
شقيقته  ونــجــل  ــغــزالنــى،  ال محمد  صهيب 
شحات  عمه  وابن  الغزالنى،  محمد  محمود 
إلى  باإلضافة  الــغــزالنــى،  موسى  مصطفى 
ابن خاله أحمد محمد يوسف صالح، وعمه 

محمد السيد الغزالنى.
أفغانستان،  فــى  الــقــاعــدة  تأسيس  بعد 
ــت اتــصــاالت بين الــقــاعــدة وأطـــراف  ــري أُج
)طالئع  تنظيم  إلنــشــاء  مصر  فــى  جــهــاديــة 
من  أول  فكان   1992 عــام  الجهادى  الفتح( 
تقدم المجموعات الجهادية فى كرداسة غير 
أن أجهزة الدولة المصرية نجحت فى توجيه 
على  القبض  وتــم  الطالئع  لتنظيم  ضربات 
منتسبيه، بمن فيهم مجموعات كرداسة والتى 
الغزالنى وُحكم  كان ضمنها أفراد من عائلة 
عليه بالسجن لمدة 15 عاًما، بعد تورطه فى 
الماضى  القرن  تسعينيات  فى  عنف  أعمال 

أبرزها قضية خان الخليلى عام 1994.
رفض األمن المصرى اإلفراج عنه فى عام 
2008، لخطورته على األمن العام، وظل داخل 
يناير عام  أُفرج عنه عقب 25  السجن حتى 
بالعناصر  عالقاته  الغزالنى  واستغل   2011
ليفتح  السجن،  فى  التقاها  التى  السيناوية 

معهم قنوات اتصال عقب خروجه، وقاد عددا 
الجهاد  فكر  لنشر  الفكرية  الفعاليات  من 
البحيرة  ثم  والقليوبية  والجيزة  القاهرة  فى 
وامتدت لمطروح واإلسكندرية وكان من أبرز 
الغزالنى،  إلى جوار  الفعاليات،  قيادات هذه 
وشحتة  الــظــواهــرى  ومحمد  سالم  رضـــوان 
وأحمد  حــجــازى  السيد  ومحمد  محجوب 

سالمة مبروك.
إرهابية  قضايا  فى  اتهامه  أعقاب  وفــى 
أبــرزهــا مــذبــحــة كــرداســة واغــتــيــال الــلــواء 
الغزالنى  فــر   ،2013 سبتمبر  ــراج  فـ نبيل 
اإلرهابية  العناصر  من  ككثير  للخارج  هاربًا 
والمتطرفة إلى الكويت ومكث بها فترة، قبل 
اثنين آخرين إلى قطر ثم تركيا،  أن يفر مع 
متفادًيا توقيف الكويت خلية إخوانية ضمت 
8 عناصر إرهابية، صدرت فى حقهم أحكام 
فى  القاهرة  فى  السلطات  قبل  من  قضائية 
عملية أمنية استباقية يوليو 2019 وقد حصل 

على إعدام غيابى فى قضيتين.
 بــعــد وصـــولـــه الــــى تــركــيــا اكــتــشــفــت 
االستخبارات التركية أن لديه عالقة بتنظيم 
مع  التعاون  فى  ويشترك  سوريا،  فى  داعش 
وأنه  إرهابية،  لعمليات  اإلعداد  فى  التنظيم 
أصبح خطرا على تركيا، فألقت القبض عليه، 
التركية  االستخبارات  قامت  فترة  بعد  لكن 
بتحييده، عبر صفقة خرج على إثرها بعد أن 
قدم لهم معلومات ساعدت فى القبض على 

16 آخرين، جميعهم من السلفية الجهادية.
ــن فــكــرة  ــضــي ــراف ــان مـــن ال ــ الـــغـــزالنـــى ك
المراجعات الفكرية التى طرحها الدكتور سيد 
إمام عقب انتهاء مدة سجنه وكان له عالقة 
المتورطة  السيما  الجهاد،  تنظيم  بقيادات 
فى تفجيرات دهب وشرم الشيخ عام 2005، 
وكان من ضمن اللجنة التى شكلتها الرئاسة 
فى عهد مرسى فى مايو 2013 للتفاوض مع 
العناصر التكفيرية فى شمال سيناء لإلفراج 

عن 7 جنود مختطفين.

 ممول اإلرهاب وصديق مرسى

عبد الجواد خليفة

االستراتيجية الوطنية حلقوق اإلنسان.. منوذج للكرامة اإلنسانية

أحمد الجدي

مجدى  إدراج  األمريكية  الخزانة  وزارة  أعلنت 
اإلرهــاب،  قوائم  ضمن  المصرى  اإلرهــابــى  سالم 
القصة  الــقــادمــة  السطور  فــى  »الــنــهــار«  وتكشف 

الكاملة لهذا اإلرهابى.
مــجــدى ســـالـــم، هـــو مــؤســس تــنــظــيــم "طــالئــع 
السنوات  طــوال  ظــل  والـــذى   ،1992 عــام  الفتح" 
العشر األخيرة يعمل على تجنيد الشباب وضمهم 
لصفوف اإلرهابيين، وتصديرهم الحقا لالنضمام 
العراق  فى  وداعش  كالقاعدة  متطرفة  لتنظيمات 

وسوريا.
هو أحد أبرز وجوه تنظيم الجهاد فى مصر، منذ 
الثمانينيات وقد فر من مصر عقب ثورة 30 يونيو 
المجيدة وأسس مكتبا لالستشارات القانونية فى 
تركيا للدفاع عن نفسه وعن اصدقائه اإلرهابيين 
تابعة  عناصر  مع  بالتواصل  اتهامه  بعد  وخاصة 
جديدا  غطاء  المكتب  سيكون  كما  داعش  لتنظيم 
له، يسعى من خالله الستقطاب الشباب الراغبين 
وإقناعهم  التركية،  الجنسية  على  الحصول  فى 
يحصلون  مالية  امتيازات  مقابل  الجهادى  بالفكر 

عليها، وضمهم الحقا لصفوف داعش اإلرهابى.
معه  الموضوع  الغزالنى  بمحمد  تربطه صداقة 
الثنائى فى 2013،  كان  اإلرهاب حيث  قوائم  على 
مع اللجنة التى أرسلها الرئيس المصرى اإلخوانى 

للتفاوض  ســيــنــاء  إلـــى  مــرســى  محمد  والـــراحـــل 
جنودا  اختطفت  متطرفة  إرهابية  تنظيمات  مع 
مصريين ومنذ ذلك الحين توطدت العالقات وهى 
القول  يمكن  بل  تركيا،  إلى  بعد سفرهما  مستمرة 
إنها أصبحت ذات رابطة أقوى مما كانت عليه، وهو 
أمر اكتشفته المخابرات التركية وكذلك المخابرات 

المركزية األمريكية.
الجهاد،  لتنظيم  تأسيسه  بحكم  سالم،  ــدى  ول
قيادات  وبقية  بسالم  واتصاله  الغزالنى  وكذلك 
العناصر  مــع  واســعــة  عــالقــات  الــجــهــاد،  تنظيم 
المتطرفة السيناوية المتورطة فى تفجيرات دهب 
أن  الجميع  يؤكد  ولذلك   2005 عام  الشيخ  وشرم 
لــعــدة دول  مــزدوجــان  الــغــزالنــى وســالــم عميالن 
لتنظيم  األساسى  فانتماؤهما  إرهابية،  وتنظيمات 
القاعدة وقاما بتوريد عناصر جديدة للتنظيم، كما 

أنهما على صلة مباشرة بتنظيم داعش.
الفتح  طالئع  تنظيم  مؤسس  هو  سالم  مجدى 
الجهادى عام 1992، فى أعقاب تأسيس القاعدة فى 
أفغانستان غير أن أجهزة الدولة المصرية نجحت 
فى توجيه ضربات لتنظيم الطالئع وتم القبض على 
منتسبيه، بمن فيهم مجموعات كرداسة والتى كان 

من ضمنها أفراد من عائلة الغزالنى.
 قضى مجدى سالم قرابة 18 عاما فى السجون 
المعروفة  القضية  ذات  فــى  عليه  القبض  بعد 
 6 فى  عنه  يفرج  أن  قبل  التنظيم  بقضية  إعالميا 

أبريل 2011.
المجيدة  يونيو   30 ثــورة  عقب  مصر  من  هــرب 
وكان من أهم قيادات ما يعرف باسم تحالف دعم 

الشرعية وال يزال متواجدا حتى اآلن فى تركيا.

مقتل  عن  مسئوليتها  فرنسا  أعلنت 
واحـــد مــن أخــطــر قـــادة تنظيم داعــش 
اإلرهابى وهو أبو الوليد الصحراوى فى 

عملية كبرى استهدفته.
التالية  السطور  فــى  »الــنــهــار«  تنشر 
الخطير  اإلرهابى  لهذا  الكاملة  القصة 
ولد  سعيد  ولــد  على  ولــد  لحبيب  فهو 
وليد  أبو  باسم عدنان  المعروف  يمانى، 
الــصــحــراوى، هــو إرهــابــى أصــبــح أمير 
ــرى، وقــد  ــكــب ــى الــصــحــراء ال داعــــش ف
عرضت الواليات المتحدة مكافأة قدرها 
5 ماليين دوالر للحصول على معلومات 
قبل مقتله فى  وذلك  حول مكان وجوده 

أغسطس 2021.
ولد فى العيون بالصحراء الغربية فى 
عائلة تجارية ثرية هربت من المدينة إلى 
وانضم  الجزائر  فى  الالجئين  مخيمات 
تدريبات  وتلقى  البوليساريو  جبهة  إلى 

عسكرية، لكنه تم تسريحه وسط وعود 
حول  المتحدة  لألمم  استفتاء  بــإجــراء 

وضع الصحراء الغربية.
قبل أن يصبح قياديا بارزا فى تنظيم 
ــان قـــائـــًدا ســابــًقــا  ــابـــى كـ داعــــش اإلرهـ
المغرب  بــالد  فــى  القاعدة  تنظيم  فــى 
التوحيد  حركة  من  جزًءا  ثم  اإلسالمى، 
أكتوبر  فى  إفريقيا  غــرب  فى  والجهاد 
قياداتها، حيث عمل  كبار  وأحد   ،2011
وتواصل مع وسائل  الشورى  فى مجلس 
اإلعالم الدولية كمتحدث باسم الحركة.

 فى عام 2013 أسس منظمة تسمى 
مجلس شورى المجاهدين فى جاو بمالى 
زعيًما  وكــان  المرابطون  تنظيم  وشكر 
مهًما فى تنظيم المرابطون، ليصبح أمير 
تنظيم المرابطون فيما بعد واستمر هذا 
أبو  وأعلن   2015 مايو   13 حتى  الحال 
وليد بيعته ألبى بكر البغدادى أمير تنظيم 

الدولة اإلسالمية  داعــش وأســس واليــة 
فى الصحراء الكبرى، وقد تسبب قراره 
بين  مــا  تنظيمه  شــق صفوف  فــى  هــذا 

مؤيدين لداعش ومؤيدين للقاعدة.
اشهر العمليات اإلرهابية التى أشرف 
فى  كانت  الــصــحــراوى  وليد  ابــو  عليها 
تونغو  كمين  ــاد  ق حيث   2017 أكــتــوبــر 
والجنود  النيجيريين  الجنود  ضد  تونغو 
فى  تونغو  تونغو  قرية  خارج  األمريكيين 
النيجر مما أسفر عن العديد من القتلى 

والمصابين.
ونظرا لألهمية الكبيرة لهذا الشخص 
إمانويل  الفرنسى  الرئيس  أعلن  فقد 
ــان  ــن مــقــتــل عــدن مـــاكـــرون بــنــفــســه عـ
الفرنسية  للقوات  غارة  فى  الصحراوى 
بطائرة بدون طيار بين 17 و22 أغسطس 
2021، لكن لم يتم اإلعالن عن ذلك إال 

فى 16 سبتمبر 2021.

حكاية مجدى سالم..  مؤسس طالئع الفتح ورجل 
داعش القوى فى تركيا

القصة الكاملة لزعيم داعش
 الذى احتفل رئيس فرنسا مبقتله

أبو وليد الصحراوي
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هالة عبد اللطيف

للقطاع  المخاوف  انتقلت  ما  سرعان  الفور  وعلى 
هل  التساؤالت  لتتزايد  المصرية  السوق  فى  العقارى 
على  بالسلب  يؤثر  قد  الصينية"  "إيفرجراند  إفــاس 

الفطاع العقارى المصرى؟.
وتــعــلــيــًقــا عــلــى ذلـــك، قـــال هــانــى تــوفــيــق، الخبير 
االقتصادى والمالى، إن اتجاه عماق العقارات الصينى 
نحو اإلفاس ليس مفاجئًا إذ إنه يمر بحالة من التعثر 
منذ فترة، علًما بأن تلك الشركة تعد ثانى أكبر مطور 
به  يعملون  ألف شخص   200 لديه  الصين  فى  عقارى 
تجارية  ومنطقة  كمباوند سكنى  نحو 1300  ببيع  وقام 
قبل ذلك، الفًتا إلى أنه مع طفرة النمو االقتصادى اتجه 
ولم  العقارات  فى  لاستثمار  المستثمرين  من  الكثير 
يكن لدى مجموعة ايفرجراند تنظيم بالسوق العقارية 
بالصين فى تلك الفترة، األمر الذى دفع 130 ألف عميل 

لميكنة  واللجوء  الحديثة  التكنولوجيا  استخدام 
وتحقيق  الوطنى  باالقتصاد  النهوض  فى  الخدمات 
فى  ضــروريــا  أمــرا  أصبحت  المستدامة-  التنمية 
تسريع تقديم الخدمات للمواطنين، حيث إن الدولة 
كل  فى  التحتية  البنية  وتحديث  تطوير  على  تعمل 
على  للعمل  المختلفة  بالقطاعات  المحافظات 
التحول الرقمى الشامل، بعدما أصبحت التكنولوجيا 
وأحد  مختلفة،  تنموية  لقطاعات  الدافعة  القوة  هى 
وجــذب  باالقتصاد  للنهوض  الرئيسية  المقومات 

االستثمار.
وأكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب ان 
تعتمد  التى  المتقدمة  الــدول  سمة  الرقمى  التحول 
على التكنولوجيا الحديثة فى كل المجاالت المختلفة، 
والنهوض  الــخــدمــات  تطوير  فــى  يساهم  مــا  وهــو 
باالقتصاد وجذب االستثمار، مشددين على ضرورة 
كل  فى  الخدمات  وميكنة  الرقمى  التحول  تطبيق 
المجاالت والقطاعات المختلفة بالدولة، وخاصة فى 
البنية  العمل على تطوير  المحليات، وهو ما يتطلب 
البشرية  الكوادر  وتدريب  هيكلتها،  وإعــادة  التحتية 
والخدمات  التكنولوجيا  الستخدام  مؤهلين  ليكونوا 
إلى  سيؤدى  ما  أيضا  وهــو  المميكنة،  اإللكترونية 

القضاء على البيروقراطية والفساد.
عضو  توفيق،  حسانين  النائب  قــال  جانبه،  من 
لجنة التعليم واالتصاالت بمجلس الشيوخ، إن تزويد 
بكابات  قرية   1413 لاتصاالت  المصرية  الشركة 
إشارة  كريمة  حياة  مبادرة  الضوئية، ضمن  األلياف 

الرقمى  التحول  خطة  إنجاح  نحو  الدولة  من  قوية 
وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

إلـــى أن هــنــاك اهــتــمــامــا كبيرا  الــنــائــب  ــار  وأشــ
الــمــبــادرة فــى تحسين ملف االتــصــاالت  مــن خــال 
ألفضل  بالخدمات  للوصول  المعلومات،  وتكنولوجيا 

صورة ممكنة.
األلياف  كابات  االعتماد على  أن  توفيق  وأوضح 
التى  المشكات  كافة  مواجهة  فى  يساهم  الضوئية 
تتعرض لها شبكات االتصاالت فى مصر، الفتا إلى 
المواطنين  يحفز  واالتصاالت  اإلنترنت  تحسين  أن 

على استخدام خدمات التحول الرقمى.
وطالب عضو مجلس الشيوخ الحكومة باستمرار 
تطوير خــدمــات االتــصــاالت واإلنــتــرنــت والــوصــول 
المناطق  فــى  خصوصا  المحرومة،  الــقــرى  لكافة 
النائية والحدودية، موضًحا اإلجراءات التى تتخذها 
الحكومة فى تنفيذ خططها لنشر الخدمات الرقمية 
يواكب  رقمى  مجتمع  إلى  للوصول  الميكنة  وتطبيق 
فى  كبيرة  جهودا  تبذل  فالدولة  التكنولوجية،  الثورة 
لتنفيذ  لتكون مؤهلة  التحتية  البنية  تطوير وتحديث 

خطة التحول الرقمى.
وأشار إلى أهمية تدريب الكوادر البشرية فى كل 
المؤسسات والقطاعات على عملية التحول الرقمى 
واستخدام وتطبيق التكنولوجيا الحديثة، مما يصب 

شدد عدد من الخبراء على ضرورة تشديد 
وتفعيل  الطبيعى،  العاج  مراكز  على  الرقابة 
وكذا  الصحة،  بــوزارة  الحر  العاج  إدارة  دور 
مستوى  لتحسين  الطبيعى،  الــعــاج  نقابة 
أن  موضحين  للمواطنين،  المقدمة  الخدمة 
أدى  الطبيعى  العاج  مهنة  الطلب على  تزايد 
إلى قيام كثير من الدخاء والمدعين بممارسة 
المهنة دون مؤهل أكاديمى أو قيد فى النقابة 
وزارة  ترخيص من  أو  الطبيعى  للعاج  العامة 

الصحة.
مجلس  عضو  محسب،  أيمن  النائب  شدد 
النواب، على ضرورة تشديد الرقابة على مراكز 
العاج الطبيعى، وتفعيل دور إدارة العاج الحر 
بالوزارة، وكذا نقابة العاج الطبيعى، لتحسين 

مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
القانون  أن  النواب  مجلس  عضو  وأوضــح 
مزاولة  تنظيم  شــأن  فى   1985 لسنة   3 رقــم 
مهنة العاج الطبيعى، حدد عددا من العقوبات 
المخالفين ألحكام  الطبيعى  العاج  لممارسى 
لمن  يجوز  ال  إنه  حيث  القانون،  واشتراطات 
أو  الحاالت،  الطبيعى تشخيص  العاج  يزاول 
إعطاء وصفات أو شهادات طبية أو دوائية، أو 
أو غيرها،  إشعاعية  أو  معملية  طلب فحوص 

الصحة،  بــوزارة  المعد  السجل  من  والشطب 
على  الرقابة  من  مزيدا  يستلزم  بــدوره  وهــذا 
ونقابة  الحر  العاج  إدارة  قبل  من  المراكز 
بعض  نـــرى  أنــنــا  خــاصــة  الطبيعى،  ــعــاج  ال
الصفة  ومنتحلى  المرخصة  غير  الــمــراكــز 

ينتهكون كافة هذه الحقوق والنصوص.
غير  أن  إلــى  النواب  مجلس  عضو  وأشــار 

الطبيعى  الــعــاج  مهنة  لــمــزاولــة  المؤهلين 
العامة  الصحة  على  كبيرة  خــطــورة  يمثلون 
الرقابة،  من  مزيدا  يستلزم  مما  للمواطنين، 
وحظر استخدام أجهزة العاج الطبيعى لغير 
فى  فقط،  المهنة  بممارسة  لهم  المرخص 
الوقت الذى يجب فيه تحديث جميع أنواع هذه 
األجهزة لتتواكب مع متطلبات العصر الحالى 

وما تصبو إليه المنظومة الصحية الجديدة.
وشدد محسب، على ضرورة تنظيم حمات 
توعية مكثفة فى مختلف وسائل اإلعام حول 
الطبيعى،  العاج  مراكز  مع  التعامل  كيفية 
الضمانات  من  بمزيد  عليها  القائمين  وإلــزام 
او  الترخيص،  للمرضى، سواء من خال ذكر 
ما شابه من ضمانات ترى النقابة أنها كفيلة 

لمنع منتحلى الصفة من ممارسة المهنة.
النائب محمد سلطان، عضو مجلس  وأكد 
النواب، سرعة إعادة النظر فى قانون مزاولة 
 ،1985 لسنة   3 رقــم  الطبيعى  العاج  مهنة 
المقدم للمجلس من الدورة الماضية، موضًحا 
أن القانون الحالى عفا عليه الزمن وأصبحت 
الكثير من مواده ال تتناسب مع العصر الحالى، 
إخصائى  صفة  بانتحال  يتعلق  فيما  وخاصة 

العاج الطبيعى.
منتحلى  وماحقة  رصــد  ضــرورة  وأوضــح 
بأن  المختصة، مفيدا  الجهات  وإباغ  الصفة 
إخصائى العاج الطبيعى يتعامل مع المرضى 
جيد  بشكل  علمًيا  مؤهًا  يكن  لم  وإن  بيده 
يمكن أن يصيب المريض بشلل أو مضاعفات 
والعقلى  الحركى  الــتــوازن  على  تؤثر  خطيرة 

للمريض.

شدد عدد من الخبراء على ضرورة االستغال 
يتم  التى  األثــريــة  واالكتشافات  للمواقع  األمــثــل 
كشف النقاب عنها خال الفترة األخيرة فى عدد 
من المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية 
بشكل دورى، مفيدين بأن مصر لها أهمية كبرى 
المصرى  السياحى  بالمقصد  الحياة  ــراز  إب فى 
لما  خصوًصا  ومتنوًعا  متجدًدا  مقصًدا  باعتباره 
للسائحين  مختلفة  سياحية  تجارب  من  يقدمه 
أن  خاصة  واألذواق،  العمرية  الفئات  مختلف  من 
ببنية  ويتمتع  آمــن  المصرى  السياحى  المقصد 
سياحية قوية وشمس مشرقة وجو دافئ وشواطئ 
خابة وحياة بحرية متميزة وحضارة متفردة، إلى 
جانب الفنون الحديثة والسينما والمسرح والحرف 
الشهية  التقليدية  المصرية  واألكـــات  التراثية 
والثقافية  واألثرية  والفنية  الرياضية  والفعاليات 

وغيرها من مصادر الجذب السياحى.
مــن جــانــبــه، أكـــد عــمــرو هــنــدى، وكــيــل لجنة 
يجب  أنــه  الــنــواب،  بمجلس  والطيران  السياحة 
األثرية  واالكتشافات  للمواقع  األمثل  االستغال 
التى يتم كشف النقاب عنها خال الفترة األخيرة 
مستوى  على  المختلفة  المحافظات  من  عدد  فى 

الجمهورية بشكل دورى.
من  العديد  شهدت  األخــيــرة  الفترة  أن  وبين 

البعض  أطلق  حيث  الهامة،  األثرية  االكتشافات 
على عام 2021 أنه عام االكتشافات األثرية، وأبرز 
المفقودة  آتــون«  »صعود  مدينة  االكتشافات  هذه 

تحت الرمال التى تعد من أهم وأعظم المعالم.

وتابع عضو مجلس النواب: "كل هذه االكتشافات 
من  المبذول  العظيم  الجهد  على  دليل  وغيرها 
يكون  أن  يجب  المقابل  فى  ولكن  المتخصصين، 
هناك حسن استغال لهذه االكتشافات بما يعود 

على قطاع السياحة بالنفع المطلوب، فعلى الرغم 
مستوى  على  كبيرة  أثرية  معالم  نمتلك  أننا  من 

العالم إال أننا نفتقد التسويق الجيد".
مجلس  عضو  القطامى،  عــمــرو  معه  واتــفــق 
ــى كشف  ــه بــاإلضــافــة إل ــد أن ــذى أك ــواب، والـ ــن ال
النقاب عن معالم أثرية فى منطقة سقارة، تعود 
المياد، وعدد من  أكثر من 3600 عام قبل  إلى 
ومنحوتة  »البازلت«،  حجر  من  المشيدة  المبانى 
فى الصخر، وأخرى من الطوب اللبن، فى جنوب 
اكتشاف  تم  البحرية،  بالواحات  العجوز  قصر 
اإلسكندرية  مدينة  فى  المومياوات  من  دفنة   16
ترجع إلى فترة الحكم اليونانى والرومانى وغيرها 

الكثير.
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة وضع 
خطة للتسويق، سواء لقطاع السياحة بشكل عام، 
خــاص،  بشكل  األثــريــة  واالكــتــشــافــات  وللمواقع 
لهذه  عالمى  صحفى  مؤتمر  تدشين  مقترًحا 
الشخصيات  لكبار  دعــوات  وتوجيه  االكتشافات، 
وتشجيع  للقطاع  للترويج  والرياضيين  والفنانين 
فى  المستغلة  غير  المقومات  واستغال  السياحة 
عملة صعبة  تدر  التى  القطاعات  أبرز  من  واحد 
وتساهم فى سد عجز الموازنة وتوفير المزيد من 

فرص العمل بشكل غير مباشر.

كانوا قد دفعوا مقدمات لحجز بيوت سكانية ليفاجئوا 
بعدم بنائها وعلى الفور قاموا بشن مظاهرات ليتسبب 
ذلك فى خلق حالة من التعثر المالى لشركة "إيفرجراند 

الصينية" لتتجاوز ديونها 300 مليار دوالر.
وأضاف توفيق أن األزمة المالية العالمية التى حدثت 
خال عام 2008 كانت جراء تعثر مالى يقدر بنحو 150 
مليار دوالر تقريًبا، بينما تقدر الديون الملقاة على عاتق 

الشركة الصينية يعادل ضعف ذلك.

وأوضح توفيق أن افاس الشركة قد ينذر بتخفيض 
أزمات  بجانب  المقبلة،  الفترة  خال  الصينية  العملة 
للبنوك فضًا عن أن باقى المطورين العقاريين يمرون 
بفترة صعبة على خلفية تلك األزمة بعد مطالبات جميع 
المستثمرين بأموالهم ليصبح المطور والمقاول وماك 

األراضى فى أزمة كبيرة .
وأضاف أن السوق المصرية مؤخًرا قد توسع بشكل 
كبير فى القطاع العقارى وانضم عدد كبير من المطورين 

العقاريين الصغار، األمر الذى كان يتطلب تقنين أوضاع 
عبد  الرئيس  أصــدر  ثــم  ومــن  العقاريين،  المطورين 
الفتاح السيسى مبادرة إللزام شركات التطوير العقارى 
وذلك  للبيع  قبل طرحها  المشروعات  من  بتنفيذ %30 
المصرية  بالسوق  العقارى  القطاع  لتنظيم  فى محاولة 
قبل   %30 تنفيذ  وأن  السيما  العماء،  حقوق  وضمان 
البدء فى التسويق والبيع يثبت جدية المطور، وقدرته 
إفاس  أن  مضيًفا  المشروع،  استكمال  على  المالية 

الشركة الصينية لن يكون له تأثير إطاًقا على السوق 
العقارية المصرية.

بينما قال الدكتور رمزى الجرم، الخبير االقتصادى، 
وقلق  ترقب  حالة  فى  العالمى  االقتصاد  أن  شك  ال 
فى  عقارى  مطور  أكبر  ثانى  تعثر  إزاء  للغاية؛  شديد 
فى  اقتصاد  اكبر  ثاتى  تعتبر  بدورها  التى  الصين، 
عماق  إيفرجراند  شركة  لــدى  يوجد  حيث  العالم، 
من  دوالر  مليار   300 قيمته  مــا  الصينى  الــعــقــارات 
االلتزامات والروابط مع ما يزيد على 128 بنكا، وأكثر 
من  اكثر  وامتاكها  مصرفية،  غير  مؤسسة   121 من 
1300 مشروع فى أكثر من 280 مدينة، بأصول ُتقدر 
 110 تتجاوز  مبيعات  وحجم  دوالر،  مليار   355 بنحو 
مليارات دوالر، ولديها 200 ألف موظف، وتوظف كل 

عام نحو 3.8 مليون شخص.
أسهمها  انهار سعر  قد  الشركة  أن  الجرم  وأوضــح 
إرهاصات  هناك  وكانت  الماضية،  القليلة  الفترة  فى 
بقوة  تشير  األمور  أن  كما  الماضى،  يونيو  منذ  لذلك 
الوقت  فى  سنداتها  ســداد  عن  تخلفها  احتمال  إلــى 
الُمحدد، حيث يسعى الملياردير الصينى )هو كا يان( 
المالك لمجموعة ايفرجراند إلى طمأنة المصرفيين 
المستثمرين  أن  إال  األزمــة،  تنهى  الشركة سوف  بأن 
تسعى  األزمــة، حيث  كيفية حل  فى  كبير  لديهم شك 
للدفع  األموال  إلى جمع  الحاضر  الوقت  فى  الشركة 
لدى  بالغ  قلق  وجــود  ظل  فى  والموردين  للمقرضين 
إلى  األزمــة  تسرب  من  المالية  واألســواق  المنظمين 
اضطرابات  ذلك  على  يترتب  وما  المصرفى  النظام 

اجتماعية شديدة.
قــائــًا:"  لـــ"الــنــهــار"-  الــجــرم – تصريحاته  وتــابــع   
احد  تعتبر  الــعــقــارات  ان  خلفية  وعــلــى  والحقيقة، 
فهى  الصينى،  االقتصاد  لنمو  الرئيسية  المحركات 
وبما  اإلجمالى،  المحلى  الناتج  من   %29 مسئولة عن 
قد يشهد االقتصاد الصينى من تداعيات سلبية هائلة 
خصوصا  الصينى،  العقارات  عماق  إفــاس  جــراء 
فى ظل أزمة كورونا وتداعياتها السلبية األخرى على 
تمثل  انها  عن  فضا  عام،  بشكل  الصينى  االقتصاد 
ُيعد  وبما  الصينية،  العقارات  عائدات  من   %4 نحو 
انهيار الشركة إلى حدوث أكبر اختبار للنظام المالى 

الصينى منذ سنوات".
وأشار الجرم أنه وعلى الرغم من التداعيات السلبية 
العائدة على االقتصاد الصينى جراء تلك األزمة، إال 
أنه فيما يبدو ان االسواق المالية غير قلقة إلى حد 
انتقال العدوى المالية لألزمة فى  ما بشأن احتمالية 
لتلك  السلبية  التداعيات  إن  حيث  الحاضر،  الوقت 
األزمة، ستستغرق بعض الوقت الى حد ما، فى حالة 
تخلف الشركة عن السداد على نطاق واسع، فضا عن 
ان بكين لن تسمح لهذا العماق العقارى بأن ينهار، من 
ُتقوض استقرار  منطلق ان هذه األزمة من شأنها ان 

النظام المالى فى الصين بشكل عام.
وأنهى الجرم- تصريحاته لـ"النهار"- قائًا إن إفاس 
على  إطاقا  تأثير  أى  له  يكون  لن  الصينية  الشركة 
والدليل  البنوك،  على  وال  المصرى  العقارى  القطاع 
على ذلك حالة االطمئنان التى تسود بين المستثمرين 

بالقطاع العقارى بالسوق المصرية.

حالة من القلق سادت بين األوساط 
االقتصادية على خلفية األزمة المالية 

التى تواجهها مجموعة إيفرجراند 
الصينية "عمالق العقارات الصينية" بدعم 

تفاقم ديونها لتتجاوز 300 مليار دوالر، 
األمر الذى يجعلها على حافة اإلفالس، 

وذلك بعدما انهار سهمها، األمر الذى يرجح 
الحتمال تخلف سنداتها عن السداد، إال 
أنه رغم ذلك، سرعان ما سعى الملياردير 

الصينى هوى كا يان، المالك لمجموعة 
إيفرجراند، إلى طمأنة المصرفيين بأن 
شركة العقارات سوف تنهى األزمة، لكن 

المستثمرين ليسوا متأكدين من كيفية 
إمكانية القيام بذلك، حيث إنهم يتساءلون 

أيًضا عما إذا كانت الشركات الصينية 
الكبرى ال تزال تعتبر أكبر من أن تفشل من 
قبل الحكومة المركزية، األمر الذى يمنح 

االستقرار، وماذا سيحدث إذا لم تكن كذلك.

إيمان الشعراوى

هل تؤثر األزمة املالية لشركة إيفرجراند 
الصينية على القطاع العقارى املصرى؟

مطالبات بتدريب العاملني بالدولة 
على التحول الرقمى الشامل

انتحال الصفة يهدد مهنة العالج الطبيعى

خبراء يطالبون باالستغالل األمثل للمواقع واالكتشافات األثرية اجلديدة

بعد جتاوز ديونها 300 مليار دوالر

التدريب قبل التطبيق



ألقت مباحث مركز شرطة الزقازيق القبض على عصابة تقوم بخداع المواطنين بحجة 
قراءة الودع ومعرفة الطالع لسرقة مصوغاتهم وممتلكاتهم بعد مطاردة أهالى قرية ميت 

أبوعلى التابعة لدائرة المركز اثنتين من عناصر العصابة وتمكنهم من اللحاق بهما.
وقد تلقى اللواء محمد والى مدير أمن الشرقية اخطارا من اللواء عمر رءوف مدير 
المباحث يفيد بتلقى مركز شرطة الزقازيق بالغا من أهالى قرية ميت أبوعلى بتمكنهم 
من اللحاق بسيدتين قامتا بسرقة مصوغات ذهبية من إحدى السيدات وسرقة مبلغ مالى 

من سيدة أخرى من أهالى القرية.
الودع  قراءة  على  بقدرتهما  وأوهمتهما  الضحيتين  بخداع  قامتا  المتهمتين  أن  وتبين 
وأثناء  اخــرى  سرية  أمــور  لكشف  للمنازل  بدخولهما  السماح  وطلبتا  الطالع  ومعرفة 
ذلك مارستا عدًدا من الحيل حتى تمكنتا من سرقة مصوغات ذهبيه ثمينة من إحدى 
بإبالغ  قامت  إحداهما حتى  استفاقت  إن  وما  أخرى  من  مالى  مبلغ  وسرقة  السيدات، 
أسرتها فحاولوا اللحاق بهما قبل محاولتهما الهرب حتى أمكن ضبطهما والتحفظ عليهما 

واستدعاء الشرطة.
قوة  بتوجيه  الزقازيق  مركز  مباحث  رئيس  صدقى  محمد  الرائد  امر  الفور  وعلى   
أمنية للقبض على المتهمتين واقتيادهما لمركز الشرطة وبمواجهتهما بما نسب اليهما 
قادمتان  انهما  وتبين  عليهما،  للمجنى  المسروقات  واعادتا  الجريمة  بارتكاب  اعترفتا 
تشكالن  وأنهما  جمهورية"  واألخرى  "مبروكة  تدعى  وإحداهما  الصعيد  محافظات  من 
عصابة لسرقة أموال ومصوغات المواطنات بخداعهن بقدرتهن على قراءة البخت والودع 
ومعرفة الطالع، وما إن يندمج معهما الضحايا حتى تقوما باالستيالء على ممتلكاتهن وتم 
تحرير المحضر الالزم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات فيما القى ضبط 
العصابة فرحة واستحسان األهالى وذلك الستياء وشكاوى المواطنين عبر سنوات من 

وقائع سرقة بطريقة الخداع والدجل.

 3 بمقتل  مفجعة  حــوادث   3 الماضى  األسبوع  الدقهلية خالل  محافظة  شهدت 
شباب فى حوادث متفرقة بدأت بمقتل المهندس أحمد عاطف الشربينى فى قرية 
ميت عنتر مركز طلخا، بعدما ألقى به صديقه من أعلى كوبرى جامعة المنصورة، 
مرورا بواقعة إطالق النار فى مقهى بقرية »ترعة غنيم« ما أسفر عن مقتل الشاب 
الجامعى محمد محمود عطية، وصواًل لحادث قرية »األحمدية« مركز شربين، عندما 
قتل الشاب »أحمد كامل العجمى قدوس« على باب مسجد البحر بالقرية بعد إطالق 

النار عليه من أحد شباب القرية.
جثة المهندس 

بدأت الحوادث باكتشاف مقتل المهندس أحمد عاطف الشربينى، بعد غياب 11 
النيل على  لنهر  المائى  المجرى  تطهير  وأسرته، عندما عثر عمال  أهله  يوما عن 
مع صديقه،  به  وجوده  أكد  مكان  آخر  وهو  المنصورة،  جامعة  كوبرى  أسفل  جثته 
والذى اعترف بارتكاب الجريمة وقيامه بإلقاء صديقه من أعلى الكوبرى لمطالبته 
له برد مبالغ أخذها منه الستثمارها، إال أن المتهم حاصرته الديون فقرر التخلص 

من صديقه.
عليه  المجنى  ألســرة  كبيرة  صدمة  ليمثل  صديقه،  بقتل  المتهم  اعتراف  وجــاء 
وأهالى القرية، والذين يشهدون للصديقين بحسن األخالق، وبالعرض على النيابة 

العامة اعترف المتهم بقتل صديقه، فأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقيات.
إطالق نار 

وجاءت الواقعة الثانية فى قرية »ترعة غنيم« بمركز شربين عندما خرج الشاب 
محمد محمود عطية، للجلوس على المقهى القريب من بيته، وعلى غير عادته جلس 
داخل المقهى، وتصادف أن 6 أشخاص يستقلون 3 دراجات نارية كانوا يتربصون 
بصاحب المقهى والذى شهد فى المحكمة ضد صديق لهم، ما تسبب فى سجنه 
وأرادوا االنتقام منه فأطلقوا النار داخل المقهى، فأصابوا صاحبها وقتلوا الشاب 

المجنى عليه ووصل إلى مستشفى شربين جثة هامدة.
وتكثف مباحث الدقهلية من جهودها للوصول إلى الجناة، وصرحت النيابة العامة 

بدفن الجثة وطالبت بسرعة ضبط وإحضار الجناة.
ُقتل غدرًا 

وجاءت ثالث الحوادث وأبشعها بمقتل الشاب »أحمد كامل العجمى قدوس« فى 
االنتهاء من  لحين  وانتظره  به  تربص  يد شاب  األحمدية مركز شربين، على  قرية 
وحاول  قتياًل،  فــأرداه  المسجد  من  النار حال خروجه  عليه  وأطلق  العصر،  صالة 

األهالى إنقاذه إال أنه فارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى.
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عصابة »قراءة الودع«
 فى قبضة مباحث الزقازيق

3 حوادث قتل تهز الدقهلية

محافظات
 حدادة املنصورة لـ»النهار«: اتصال الرئيس بى تكرمي لكل امرأة مصرية 

شباب دمنهور أنقذوا أسرة من املوت حرقًا

مفاجأة فى قضية محامى تفجير مبنى مجمع محاكم املنيا

قالت بوسى سعد رمضان المعروفة بحدادة المنصورة 
عبر  السيسى  الفتاح  عبد  الرئيس  معها  تحدث  التى 
مداخلة على التليفزيون المصرى ملبًيا احتياجاتها أنها 
لم تصدق نفسها من الفرحة حينما تحدثت الى رئيس 

الجمهورية وبكت وهى فى حالة ذهول وسعادة .
عقب  للنهار  خاصة  تصريحات  فــى  بوسى  وأكـــدت 
أنها  والجيران  أسرتها  من  التهانى  وتلقيها  البرنامج 
الى  المسئولين  يلتفت أحد من  الله منذ فترة أن  دعت 
حالتها وتمنت على الله أن يضع الرئيس فى طريقها مثل 
الله  واستجاب  األخبار  نشرات  فى  تظهر  كثيرة  حاالت 
أنا تحت أمرك وأمر  الرئيس بنفسه  ألمنيتها وقال لها 

كل المصريين <
أنها   31 العمر  من  البالغة  المنصورة  حدادة  وذكرت 
كبيرة  أســرة  ضمن  طفولتها  فى  قاسية  ظروفا  عاشت 
بعد وفاة  وأنها  مكونة من 11 فرًدا بخالف األب واألم 
من  تتمكن  حتى  الحدادة  فى  صنعته  تترك  لم  والدها 
سداد المديونيات المالية وتزوج آخر شقيقاتها فى شهر 
أن  وعليها  الشارع  فى  نفسها  فوجدت  الماضى  أكتوبر 
لديها  أن  إلى  مشيرة  الشديدة  الريح  وجه  فى  تصمد 

أربعة أطفال أكبرهم محمد يدرس فى التعليم المهنى.

ليس  الرئيس  اتصال  أن  المنصورة  حــدادة  وأكــدت 
تكريما لها فقط وانما للمرأة المصرية التى تعتمد على 
نفسها وتكافح من أجل العيش الشريف ومن عرق جبينها، 
ونبادله  رئيسنا،  أنه  بنا فنحن فخورون  يفخر  كان  وإذا 
الحب ربنا يخليك لينا ولمصر ويظل دائما سندا ألبناء 

وطنه جبر خاطرى وخالنى فخورة وعيالى فخورين بى، 
ولو أبويا كان عايش كان هيبقى فرحان وفخور بيا هو 

كمان«.

مصر"،  شباب  إنهم  حلوة..  حاجة  "فيها 
بصفة  دمنهور  مدينة  أهالى  يتحدث  هكذا 
عامة،  بصفة  البحيرة  ومحافظة  خــاصــة، 
ــة و"جـــدعـــنـــة" شــبــاب  ــولـ عـــن شــهــامــة ورجـ
دمــنــهــور، الــذيــن ضــربــوا أروع األمــثــلــة، فى 
وإسراعهم  والرجولة،  والشهامة  التضحية 
بإنقاذ مصابى الحريق الذى شب يوم األحد 
فى  الطبية  ــادات  ــي ــع ال ــإحــدى  ب الــمــاضــى، 
دمنهور، األمر الذى كان له بالغ األثر فى عدم 
حــدوث حــاالت وفــاة جــراء الحريق، وتوقف 
حاالتهم  فــقــط،   14 عند  المصابين  عــدد 
االختناق  بين  تراوحت  وإصاباتهم  مستقرة، 
والجروح والكدمات، وفق ما أعلنته الصحة.

الرعب والذعر سيطرا فجأة على قاطنى 
عبدالسالم  بشارع  المعروف  السكنى  البرج 
بمدينة  العلوى  الــكــوبــرى  بــجــوار  الــشــاذلــى 
دمنهور، وامتد القلق إلى المواطنين والمارة 
ــق بــإحــدى  بــالــشــارع، بــســبــب انــــدالع حــري
ألسنة  ــفــاع  وارت بــالــبــرج،  الطبية  الــعــيــادات 
الشديد  الخوف  من  حالة  أشعل  ما  اللهب، 
بين المرضى المترددين على العيادة، بسبب 
الحريق الذى بدأ فى االنتشار واالمتداد إلى 

عيادة أخرى وشقة سكنية.
وذعــرا، جراء  ورعبا  قلقا  يــزداد  المشهد 
والسكان  المرضى  عيون  المشتعلة،  النيران 
داخل العيادتين والشقة، باتت حائرة تسكنها 
الهرب  على  القدرة  وفقدان  الحيرة  مشاعر 
مصيره  ينتظر  بــات  والجميع  النيران،  من 
فى  الــمــواطــنــون  ــا،  حــرًق بــالــمــوت  المحتوم 
وخوف،  وقلق  وألم  بحسرة  يراقبون  الشارع 
من تحاصرهم النيران فى العيادتين والشقة 
السكنية، وها هى "أم" فضلت أن تلقى بابنتها 

من البلكونة خوًفا من الموت حرًقا.

هــربًــا  بابنتها  تــلــقــى  وهـــى  األم  مــشــهــد 
للتحرك  دمنهور،  شباب  دفــع  النيران،  من 
الــشــقــة  ــى  ــن وســاك األم  إلنـــقـــاذ  والـــتـــدخـــل 
من  مجموعة  وصعد  بالعيادتين،  والمرضى 
محل  للبرج  المجاور  العقار  إلــى  الشباب 
الحريق، ومعهم "سلم"، ووضعوه بين بلكونتين 
السكنية  الشقة  إلى  ليصلوا  البرجين،  فى 
إنقاذ  مــن  ويتمكنوا  الــنــيــران،  طالتها  التى 
إنقاذ  من  تمكنوا  كما  السكان،  وباقى  األم 
عظيم  مشهد  فى  العيادتين،  فى  المرضى 
ورائع كان أبطاله شباب مصر، الذين ضحوا 

بأنفسهم فى سبيل إنقاذ األبرياء. 
سمير محمود، أحد المتابعين، حيا شباب 
التعامل اإلنسانى  دمنهور على ما فعلوه فى 

ــؤالء الشباب  ــبــرج قــائــال: "هــ مــع حــريــق ال
من  كاملة  أســرة  أنقذوا  خيرا،  الله  جزاهم 
خاطروا  دمنهور،  فى  شقتهم  داخــل  حريق 
ودخلوا  البرجين،  بين  سلم  على  بحياتهم 
لحروق،  منهم  اثنان  وتعرض  النيران  وسط 

ربنا يجازيهم خير على موقفهم الرائع".
كان حريق شب داخل عيادة أحد األطباء 
بشارع عبد السالم الشاذلى، بجوار الكوبرى 
العلوى بمدينة دمنهور، إثر انفجار أسطوانة 
شخصا   14 إصابة  الــى  أدى  ما  أكسجين، 
التعليمى،  المستشفى  إلـــى  نقلهم  جـــرى 

إلسعافهم وتقديم الرعاية الطبية لهم.
أمن  مدير  عــرفــات،  أحمد  الــلــواء  تلقى 
الــبــحــيــرة، إخـــطـــارا بــالــحــريــق مــن شرطة 

الحماية  قوات  انتقلت  الفور  وعلى  النجدة، 
إلى  بلبع،  محمد  العميد  بقيادة  المدنية، 
امتداده  ومنع  عليه  للسيطرة  الحريق  مكان 

إلى األماكن المجاورة.
ــدالع حــريــق داخـــل عــيــادة أحد  انـ وتبين 
األطباء بشارع عبد السالم الشاذلى، بجوار 
انفجار  إثر  دمنهور،  بمدينة  العلوى  الكوبرى 
أمنى  كردون  فرض  وجرى  أكسجين،  أنبوبة 
اقتراب  لمنع  الحريق،  واقــعــة  مــن  بالقرب 
عن  المرافق  كافة  فصل  وتــم  المواطنين، 

العقار المحترق.
أسفر الحريق عن إصابة 14 شخصا جرى 
إلسعافهم  التعليمى  المستشفى  إلى  نقلهم 
وتقديم الرعاية الطبية لهم، وتحرر المحضر 
العامة  النيابة  إلــى  إلحالته  تمهيدا  ــالزم  ال

لمباشرة التحقيقات.
وانتقل الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة 
وكيل  ــجــزار،  ال حــمــودة  والــدكــتــور  الصحة، 
عــوض،  سعيد  والــدكــتــور  الصحة،  مديرية 
إلى مستشفى دمنهور  الطوارئ،  إدارة  مدير 
بقسم  المصابين  على  لالطمئنان  التعليمى، 

االستقبال والطوارئ بالمستشفى.
المصابين  حاالت  إن  الصحة  وكيل  وقال 
والجروح  االختناق  بين  وإصاباتهم  مستقرة، 
إلى  منهم  ثالثة  تحويل  وجــرى  والكدمات، 
مستشفى حوش عيسى، واثنين إلى مستشفى 
وباقى  على حاالتهم،  االطمئنان  بعد  رشيد، 
اإلســعــافــات  عمل  ــم  وت مستقرة،  ــحــاالت  ال
دمنهور  مستشفى  من  وخرجت  لها،  األولية 

التعليمى، بعد تحسنها.

ــان يــومــا طــبــيــعــيــا واألجـــــواء  ــ ك
كالمعتاد حيث يضج مجمع المحاكم 
المدينة  وســط  الــواقــع  المنيا  فــى 
المتقاضين  من  عليه  بالمترددين 
بالمجمع  والعاملين  والمحامين 
السبت  صباح  بداية  مع  أنه  إال   ..
المنقضى سادت حالة من الهلع بين 
ان  تبين  بعدما  داخله  المتواجدين 
هناك منشورا ملصقا على حوائط 
بوجود  يهدد  األدوار  بكافة  المبنى 
المنشور  ويطالب  بالمبنى  تفجير 
حفاظا  بالمغادرة  المجمع  مرتادى 

على أرواحهم.
وبعد أنباء تم تداولها عن وجود 
مجمع  محيط  فــى  نــاســفــة  قنبلة 
صرحت  قد  كانت  المنيا،  محاكم 
إخطارًا  تلقت  بأنها  العدل  وزارة 
من أمن مجمع محاكم المنيا بأنهم 
منشورات  على  بالعثور  فــوجــئــوا 
وعلى  بالمبنى،  متفجرات  بوجود 
مروان،  عمر  المستشار  قرر  الفور 
ــخــاذ اإلجــــراءات  وزيـــر الــعــدل، ات
المختصة،  الجهات  وإبالغ  الالزمة 
المواطنين  حــيــاة  عــلــى  وحـــرًصـــا 
ــالء الــمــبــنــى بــالــكــامــل من  تـــم إخــ
والمتقاضين  والمحامين  القضاة 
سلس  بشكل  والعمال  والموظفين 
ــراءات وقواعد  وآمـــن، ووفــًقــا إلجــ
السالمة منًعا للتدافع، كما تم نقل 
المنظورة  القضايا  فى  المتهمين 
بالمحكمة إلى محبسهم مرة أخرى.

هذا وقد تم فرض كردون أمنى 
ومنع  المحاكم  مجمع  منطقة  على 
الدخول  من  والسيارات  المواطنين 
المواطنين  على  والتنبيه  والخروج 
المحاكم  مجمع  بميدان  القاطنين 
فتح  بمنازلهم وعدم  التام  بااللتزام 

النوافذ كإجراء أمنى.

ــيــن  ــعــامــل وقـــــد هـــــرع كـــافـــة ال
والموظفين والمواطنين فور التنبيه 
عليهم من قبل رجال األمن بسرعة 
إخالء مبنى المجمع لظروف أمنية 
طارئة، مما أدى إلى تكدس الجميع 
على الباب الخلفى للمجمع المجاور 
النموذجى  العقارى  الشهر  لمبنى 

وحدوث هلع بين الجميع.
جانب  من  التمشيط  يسجل  لم 
ــال الــمــفــرقــعــات أيـــة أجــســام  رجــ
والمنطقة  المحاكم  بمجمع  غريبة 
المحيطة، وتم التمشيط على أعلى 

مستوى وفى نطاق واسع.
المرصودة  األولــيــة  المعلومات 
أجهزة  ولكن  التهديد  لكذب  تشير 
مع  كامل  باحتياط  تعاملت  األمــن 
أى تهديد، ويتم اعتباره على محمل 

الجد لحين التأكد التام من األمر.
مبنى  ســالمــة  مــن  التأكد  "بــعــد 

العمل  انتظم  المنيا  محاكم  مجمع 
وواصلوا  عملهم  إلى  القضاة  وعاد 
أمامهم،  المتداولة  القضايا  نظر 
الحضور  عدم  على  يترتب  أن  دون 
ــواء بــصــدور  ــزاء قــانــونــى سـ اى جـ
دعواهم  شطب  أو  غيابية  احكام 

حفاظا على حقوق المتقاضين".
على جانب آخر تم تشكيل فريق 
بتعليق  قام  من  إلى  للتوصل  أمنى 
حتى  عليه  للقبض  الملصقات  تلك 
نظرا  التهديد  جدية  عدم  ثبت  لو 
لما تسبب فيه من بلبلة ورعب فى 
نفوس المواطنين وفحص كاميرات 
المراقبة بالمنطقة وداخل المجمع 

لمعرفة من قام بتلك الجريمة.
محامى  نــقــابــة  ــدرت  أصــ فيما 
المنيا بيانا تدين فيه ما أشيع بشأن 
محاكم  بمجمع  متفجرات  وجـــود 
تهديدا  يعد  أن ذلك  المنيا، مؤكدة 

ألمن المصريين ومؤسسات الدولة.
إلــى  الــنــقــابــة  كــمــا دعـــا مجلس 
التكاتف، وتقديم يد العون للجهات 
الواقعة،  مالبسات  لكشف  األمنية 

والقبض على الفاعلين.
أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط 
القائم على نشر رسائل التهديدات 

بمجمع محاكم المنيا.
وذكرت الداخلية فى بيان لها أن 
ناشر رسائل التهديد تبين أنه محام 
تنظرها  جلسة  تأجيل  فــى  رغــب 
المحكمة فى قضية جنائية لموكله، 

فاضطر إلى تلك الوسيلة.
المنيا  ــن  ــ أم ــة  ــري ــدي م وألـــقـــت 
الــقــبــض عــلــى الــمــحــامــى بــعــد ان 
وراء  ان  الــبــحــث  تــحــريــات  اكـــدت 
ويدعى  المحامين  أحد  العمل  هذا 
محمد ضاحى، المتهم بنشر رسائل 
جــدران  على  بالتفجير  تــهــديــدات 
اعترف  بينما  المنيا  محاكم  مجمع 
المتهم أمام أجهزة التحقيق بوزارة 
مؤكدا  الواقعة،  بارتكابه  الداخلية 
تأجيل  فــى  لرغبته  بــذلــك  قيامه 
جلسة تنظرها المحكمة فى قضية 
جنائية لموكله. وتمت إحالة المتهم 
معه  التحقيق  تولت  التى  للنيابة، 
البلبلة  وإثــارة  الرعب  "بث  تهم  فى 
ــعــمــل الـــعـــام وإزعــــاج  وتــعــطــيــل ال
السلطات واإلساءة لمنظومة األمن 

فى البالد".
القانونية  اإلجــراءات  اتخاذ  وتم 
تتولى  التى  النيابة  على  وعــرضــه 

التحقيق معه. 

حاتم عبدالرحيم

جمال علم الدينالدقهلية- هالة العوضى

الدقهلية- هالة العوضى

إبراهيم رشوان

»جبر بخاطرى وجعلنى فخورة بنفسى«

فيها حاجة حلوة
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زايد، وزيرة الصحة، مع اإلعالمية  الدكتورة هالة  وفى حوار أجرته 
لميس الحديدى فى برنامج »كلمة أخيرة«، ثمنت الوزيرة المبادرة وجهود 
العاملين فى معهد ناصر فى تطبيق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى 
لعالج األطفال مرضى الضمور العضلى الشوكى بعدما نجحت الدولة 
فى إبرام اتفاقية مع الشركات المصنعة للعالج الخاص بالمرض وتذليل 

أية عقبات أمام األطفال المرضى فى تلقى العالج.
األطفال  إلى  سارة  بشرى  زايد  هالة  الدكتورة  الصحة  وزيــرة  وزفت 
الشركة  قبل  من  العالج  بمنحهم  الشوكى  العضلى  بالضمور  المرضى 
العالج  وجلسات  األولية  الفحوصات  وإجــراء  الحياة  مــدى  المصنعة 
مريًضا خالل  طفاًل   23 فى عالج  الدولة  نجاح  إلى  إضافة  الطبيعى، 

شهر واحد فقط رغم التكلفة العالية للحقنة الواحدة.
ونوهت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد إلى أن شركة نوفارتس تم 
يشمل  وإنما  فقط  المرضى  نحو  العالج  يتوقف  أال  على  معها  االتفاق 
الكشف المبكر من مرحلة الجنين، موضحة أن هناك طرًقا للتقديم من 

وشــددت وزيــرة الصحة على أن شركة 
وتبنى  بالرسالة  مسئولوها  آمن  نوفارتس 
الرئيس عبدالفتاح السيسى للمبادرة أقنع 
بشكل  االتفاقية  تطبق  بأن مصر  الشركة 
العضلى  الــضــمــور  مــرضــى  إلنــقــاذ  جيد 
الشوكى، مشيرة إلى أن االتفاق مع الشركة 
على  فقط  يتوقف  ال  للعالج  المصنعة 
سرعة  إلى  يتخطى  ولكن  المالية  األمــور 
التنفيذ فى توفير عالج الضمور العضلى 
الشوكى من أجل إنقاذ األطفال المرضى، 

وأنهم  لمصر  للغاية  جيدة  اتفاقية  وهــى 
قاموا باستقدام خبراء من الخارج لتدريب 
مرض  عــالج  فى  لدينا  الــكــوادر  الشباب 
وحدها  وهى  الشوكى،  العضلى  الضمور 
مرًضا   19 على  نعمل  ونحن  كبيرة  خبرة 
وراثيا فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح 

السيسى للكشف المبكر عن األمراض.
الشركة  أن  الــصــحــة  ــرة  ــ وزي أضــافــت 
المصنعة لعالج الضمور العضلى الشوكى 
فى  جرعتين  من  أكثر  شحن  تستطيع  ال 

طــائــرة واحـــدة مــن أجــل عــالج األطــفــال 
الجينى  العالج  أن  إلى  منوهة  المرضى، 
من  مصر  إلــى  أيــام  خــالل خمسة  يصل 
عدد  وأن  المريض  الطفل  باسم  الخارج 
مرضى الضمور العضلى الشوكى يتماشى 
إلى  الفتة  لإلصابة،  العالمى  المعدل  مع 
الخاصة  السياسة  المصنعة  الشركة  أن 
بها قائمة على إعــداد كــوادر من الشباب 
ومنحهم الخبرات لعالج المرض فى كافة 

أنحاء العالم.

لتلقى  األهالى  قبل  للعالج من  التقديم  وعن طرق 
العالج لمرض الضمور العضلى الشوكى، قالت وزيرة 
الصحة: هناك عدة طرق لقيام أهالى الطفل المريض 
تحويل  عبر  ــك  وذل الــعــالج  تلقى  أجــل  مــن  بالتقديم 
أطباء األطفال للمريض الى الـ25 مركزا المخصصة 
الفحوصات  وإجـــراء  والكشف  الــحــاالت  الستقبال 
من   106 خط  الصحة  وزارة  تخصيص  إلــى  إضافة 
وتوجيهه  المريض  الطفل  أســرة  طلبات  تلقى  أجــل 
الطبية  الفحوصات  وتلقى  للعالج  مركز  أقــرب  إلــى 
شركة  مسئولى  أن  مضيفة  المريض،  للطفل  األولية 

تدريب  أجــل  مــن  خــبــراء  باستقدام  قــامــوا  نوفارتس 
الصيادلة واألطباء واإلدارة أيضا للتدريب على الحقن 
والفحوصات األولية والعالج، على أن يتم وضع الحقنة 
الخاصة بالعالج فى عزل كامل خالل تحضيرها قبل 
نوع  أى  من  خالية  كابينة  فى  المريض  للطفل  منحها 
الهواء  لمنع  فيها بشكل معين  والضغط  البكتيريا  من 
والتحضير يكون بشكل معين من قبل الطبيب وجهاز 
التحضير موجود فى معهد ناصر وغيره من المراكز 

الـ25 سالفة الذكر.
وزيــرة  قالت  المريض  للطفل  الحقنة  منح  وعــن 

الحقنة عبر طاقم طبى على أعلى  يتم منح  الصحة: 
مستوى وال يسمح بالتواجد داخل غرفة الحقن سوى 
التعقيم  للطاقم الطبى على أن يتم خضوعهم لعملية 
ويتم إعطاء الحقنة للطفل المريض بالضمور العضلى 
ساعة  زمنى  توقيت  خــالل  معينة  بطريقة  الشوكى 
ونصف، مشيرة إلى أن معهد ناصر قام بمنح 13 حقنة 
معهد  أن  على  مشددة،  الـــ23  من  المرضى  لألطفال 
ويمتلكون  العالج  فى  ولديهم خبرة  كبير  ناصر صرح 
مثل  لعالج  التخصصات  وكافة  واإلمكانيات  األجهزة 

تلك الحاالت من األطفال.

استطردت وزيرة الصحة من داخل مركز عالج ضمور العضالت فى 
الطفل  يلمسها  الشوكى  العضلى  الضمور  مريض  معاناة  ناصر:  معهد 
التنفس  أو  يده  رفع  يستطيع  وال  البلع  على  قدرته  ويفقد  والدتــه  منذ 
والمعاناة اإلنسانية للطفل كبيرة جدا كما أن معاناة أسرته شىء قاٍس 

جدا، وطالما وجد العالج فالدولة تقوم بتوفيره.
ضمور  عــالج  لمريض  العالج  حقنة  الصحة:  وزيــرة  أيضا  وقالت 
بالمتابعة  التكاليف  وتصل  دوالر  مليون   2 من  أكثر  تتكلف  العضالت 
تحسين  على  يعمل  والعالج  دوالر،  ماليين   3 الى  للطفل  والفحوصات 
الوضع  إلى  الطفل  بإعادة  يقوم  ال  لكن  تطويرها  فى  ويساهم  الحالة 
فى  اختياره  تم  لو  حاسًما  عالًجا  يعتبر  ما  حد  وإلى   %100 الطبيعى 

التوقيت الصحيح.
وعن أنواع الضمور العضلى، قالت وزيرة الصحة: هناك 4 أنواع من 
الجين  محل  يحل  أحدهما  العالج  من  نوعان  يقابله  العضلى  الضمور 
الخصائص  بتغيير  يقوم  واآلخر  المريض  الطفل  جسم  داخل  المعطل 
تحل  التى  هى  الثمن  غالية  والحقنة  بتعديله،  ويقوم  المعطل  للجين 
من  عامين  من  أقل  الطفل  عمر  يكون  أن  والبــد  المعطل  الجين  محل 
حيوية  مــضــادات  على  حصل  يكون  وأال  الــعــالج  على  الحصول  أجــل 
أنواع  بأحد  أصيب  يكون  وأال  بأسبوعين  الحقنة  على  الحصول  قبل 
العالج كما  الطفل على  بـAAB وعندها يحصل  المعروفة  الفيروسات 
يحصل على جلسات عالج طبيعى قبل منحه الحقنة وبعدها أيضا وتم 

تدريب الشباب على ذلك تحت إشراف خبراء على نفقة الدولة.
الفحوصات  من  أنــواع  ثالثة  أن هناك  إلى  الصحة  وزيــرة  وأشــارت 
وأخرى جينية غالية جدا  اإلكلينيكية  ونظيرتها  هى فحوصات معملية 
ومكلفة، ويوجد فحص يتم إرساله إلى هولندا، وسوف نشترى الجهاز 
ونضعه فى أحد المراكز للتحكم فى األمراض من أجل أن تكون كافة 

الفحوصات الجينية فى مصر.
توفيت  حاالت  منها  حاالت   203 لدينا  مسجاًل  كان  أنه  إلى  ولفتت 
اإلرادة  أن  إلــى  مشيرة  السيسى،  عبدالفتاح  الرئيس  مــبــادرة  مثمنة 
للوزير  الكثير  تحل  التى  وهى  المعجزات  صنع  على  قــادرة  السياسية 
المختص من العقبات مع الشركات الدولية، وبمجرد علم تلك الشركات 

بوجود إرادة سياسية يكون التفاوض مختلًفا معها.

ونوهت إلى أنه لدى إعالن الرئيس عبدالفتاح السيسى عن المبادرة 
الخاصة بمرض ضمور العضالت وقت تدشين مبادرة حياة كريمة عملنا 
25 مركز فحص لـ6353 مريًضا وجدنا منهم 153 حالة ضمور عضلى 
شوكى منهم 109 فوق عمر العامين، والـ44 دخلوا لجاًنا عليا ومنحنا 23 
طفال مريضا العالج وتمويله بشكل مستدام، واالتفاقية كانت تاريخية 
الدولة  إن مصر هى  وقالوا عنها  والعالم،  المنطقة  وفى  الشركات  مع 
الوحيدة فى العالم التى منحت 23 طفال عالجا لمرض الضمور العضلى 
الشوكى فى شهر أغسطس ويحصل المريض على العالج مدى الحياة.. 

وهذه شهادة من شركة نوفارتس األمريكية.
وقالت وزيرة الصحة: تم االتفاق مع الشركة المصنعة للعالج وحصلنا 
على عالج الـ 109 أطفال فوق العامين، وأوجدنا التمويل المالى ونقوم 
مدى  والعالج  اللقاحات  وحتى  مصر،  تحيا  صندوق  فى  حساب  بفتح 
على  الشركة  مع  االتفاق  وتم  مؤهلة،  تظل  جديدة  حالة  وأى  الحياة، 
المبكر والطفل جنين، والعالج قبل عامين وعالج بعد عامين  الكشف 
متكاملة فى مصر  العضلى  الضمور  منظومة  وأصبحت  الحياة،  ومدى 

وفى العالم.
والتشخيص  للكشف  مركزا   25 توجد  أنه  الصحة  وزيرة  وأوضحت 
العالج  لتقديم  مراكز  و3  بالتشخيص  الخاصة  واإلجـــراءات  للحاالت 
و9  ناصر  ومعهد  المسلحة  للقوات  والجالء  شمس  عين  بمستشفيات 
لعالج  المراحل  كافة  توافر  على  وأصــررنــا  الطبيعى،  للعالج  مراكز 
الضمور العضلى الشوكى، وأن واحدة من األطفال المرضى تدعى سلمى 
حصلت على العالج منذ ثمانية أيام وتحسنت تحسنا ملحوظا فى حركة 
الحالة أفضل  تكون  والمتابعة  الطبيعى  العالج  ومع  الرأس،  ورفع  اليد 

كثيًرا والعالج يمنع تدهور الحالة فى الفترة المقبلة.
فى  الشوكى  العضلى  الضمور  مركز  أن  إلى  الصحة  وزيرة  وأشارت 
وغرف  به  الخاصة  بالعيادات  بعناية  إنشاؤه  وتم  متكامل  ناصر  معهد 
الفحوصات والكشف والصيدليات، السيما أن الحقنة الخاصة بالطفل 
المريض يتم استيرادها من الخارج باسم الطفل ويتم وضعها فى درجة 
حرارة 80 تحت الصفر باعتباره مركزا متكامال وسوف نتوسع فى تلك 

األماكن ولن تكون فى القاهرة فقط.

الرئيس  فــى مصر،  األمـــراض الصدرية  أطــبــاء  العديد مــن  دعــا 
عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والدكتورة هالة زايد وزيرة 
الرئة،  زراعـــة  فــى  إنــشــاء مركز متخصص  فــى  النظر  إلــى  الصحة، 
على غرار مركز أمراض الكلى والمسالك بجامعة المنصورة الذى 
يعتبر من أول وأكبر المراكز الطبية والعلمية فى الشرق األوسط 
البولية  المسالك  وجراحة  الكلى  أمــراض  عــاج  فى  المتخصصة 

وجراحات نقل الكلى.

وطالب الخبراء بعمل تشريع قانونى يسمح بالتبرع بالرئة على 
زراعة  عمليات  من  وغيرها  الكبد،  وفصوص  والكلى  القرنية  غــرار 
األعضاء المسموح بها فى مصر، مشيرين إلى أن ذلك يمثل أمًا 
أهمية  وزادت  الصدرية  األمـــراض  مرضى  من  للكثير  نجاة  وطــوق 
العالم، ووجــود حاالت  وبــاء كوفيد حول  هذه المطالب مع تفشى 
دالل  الراحلة  الفنانة  مــع  حــدث  كما  رئــة  زراعـــة  تستدعى  خطيرة 

عبدالعزيز.

مصر حتاصر »ضمور العضالت« 
لم تمر توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بعالج 

األطفال مرضى الضمور العضلى الشوكى مرور الكرام، 
بل حولتها وزيرة الصحة النشطة الدكتورة هالة 

زايد إلى واقع فعلى، من خالل صرح من صروح الطب 
فى مصر، معهد ناصر برئاسة الدكتور محمود سعيد 

وكتيبة العاملين فى المعهد. 
الواقع أن شهورا قليلة جدا كانت كافية لتعيد إحياء 

األمل فى نفوس أهالى األطفال والكبار المرضى 
بالضمور العضلى الشوكى والذين كانوا قد فقدوا 

األمل فى الشفاء بسبب تكاليف العالج الباهظة والتى 
تصل إلى 3 ماليين دوالر، إال أن مبادرة 

الرئيس عبدالفتاح السيسى أحيت األمل 
فى نفوس هؤالء، وإن كان أماًل متردًدا، إال 

أن بدء العالج على أرض الواقع فى مركز 
عالج ضمور العضالت بمعهد ناصر جعل 
الجميع على يقين بأن الدولة المصرية 

كفيلة بأبنائها، وقادرة على عالج 
مرضاهم مهما كانت التكاليف. 

وحول هذا األمر، قال الدكتور هانى 
طاهر، أستاذ المخ واألعصاب، المشرف 

على مركز عالج ضمور العضالت بمعهد 
ناصر، إن المركز عالج بالفعل 14 طفال، 

وهناك طفل آخر سيتم عالجه األسبوع 
الجارى، بإجمالى 15 طفاًل تم عالجهم 
بمعهد ناصر خالل الشهر ونصف الشهر 

األخيرة، مشيًرا إلى أن مركز ضمور العضالت يقوم 
بإنهاء اإلجراءات بسرعة قياسية والتواصل مع 

اللجنة المشرفة على عالج ضمور العضالت وبعدها 
الشركة المصنعة للعالج للبدء فورًا فى بروتوكول 

العالج ألن الوقت من ذهب مع مرضى ضمور العضالت. 
وأكد عضو اللجنة المشرفة على عالج ضمور 

العضالت أن اللجنة تفحص الحاالت التى تصلها تباًعا 
وتقوم على الفور بإنهاء اإلجراءات وتوزيعها على أحد 

المراكز الثالثة المخصصة للعالج وبدء العالج فورا، 
مشيرا إلى أن هناك 13 طفاًل تم عالجهم أيًضا بمركز 

جامعة عين شمس، وهى أرقام قياسية حققتها الدولة 
المصرية فى التعامل مع مرض ضمور العضالت، 

وتتخطى حتى دواًل كبرى. 

جناح عالج 23 طفاًل خالل شهر واحد
وزيرة الصحة: اإلرادة السياسية أقنعت الشركات بجدية الدولة 

تخصيص 25 مركزا وخطًا ساخًنا للكشف عن ضمور العضالت

التوقيت أهم عناصر جناح العالج

مصر األولى عامليا فى معدل العالج

زراعة الرئة.. أمل جديد للمرضى

  مخصصا للكشفتكلفة عالج الفرد 
 و3 مراكز للعالج 

  تم توفير العالج لهم

تم عالجهم خالل شهر واحد

325
153

9 23
109

مركزاماليين دوالر

حالة أطفال

أماكن للمتابعةطفال

  ضمور عضلي شوكي منهم 
109 فوق عمر العامين 
و 44 دخلوا لجانا عليا 

الــذى تفوق على  الدكتور محمود سعيد مدير معهد ناصر  استطاع 
الغرفة  بتجهيز  يــقــومــوا  أن  المعهد  فــى  العاملين  وكتيبة  هــو  نفسه 
الدقيقة فى  العمليات الطبية  المعقمة المخصصة إلجــراء مثل هذه 
درجات حرارة تصل إلى 80 تحت الصفر، بسرعة فائقة وبدقة شديدة.. 
وهـــذه شــهــادة تــضــاف إلـــى ســجــل معهد نــاصــر الـــذى أصــبــح مــن أفضل 
وأكفأ أماكن تقديم الخدمة الصحية فى مصر، باإلضافة إلى التدريب 
المستمر الذى خلق كوادر طبية استطاعت أن تحقق إنجازات عالمية 
فــى زمــن قــيــاســى، وأصــبــح معهد نــاصــر هــو الــضــمــان الحقيقى وبــوابــة 
المستشفيات  مــن  الكثير  تفوق  مميزة  صحية  خدمة  لتلقى  الغابة 

االستثمارية التى يتاجر بعضها بآالم المرضى. 
فتهنئة خاصة للدكتور محمود سعيد والعاملين فى معهد ناصر. 

وهذا يثبت أن اختيار الدكتورة هالة زايد للكفاءات من األطباء فى 
ذاتــه إنجاز  أماكن كبرى يساعدها على اإلبــداع والتميز، وهــذا فى حد 

طبى لم يحدث من قبل.. 
وهذه شهادة لوجه الله. 

د. محمود سعيد

د. هانى طاهر
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وسط صمت عربى ودولى تتواصل جرائم الحوثيين 
حالة  الى  وصل  الــذى  اليمن  فى  إيرانيا  المدعومين 
مــتــرديــة اقــتــصــاديــا وإنــســانــيــا، وآخـــر هــذه الجرائم 
بإعدام  اليمنى  الشعب  استنكرها  التى  الفاجعة  تلك 
بالجريمة  صورية  محاكمة  بعد  مدنيين   9 الحوثيين 

المروعة.
سرادق  إلى  االجتماعى  التواصل  مواقع  وتحولت 
أشعلت  التى  البشعة  الجريمة  لهذه  افتراضى  عــزاء 
لها  نهاية  ال  حربا  يواجهون  الذين  اليمنيين  غضب 
وسط فشل عربى ودولى فى إنقاذ اليمن ووقف إرهاب 

الحوثيين .
الــيــمــنــى، معمر  ــر اإلعــــام  مــن جهته وصـــف وزيـ

اإلريانى، إعدام الحوثيين 9 مدنيين بينهم طفل .
على  حسابه  عبر  له  تغريدات  سلسلة  فى  وقــال   
إيران  من  المدعومة  الحوثى  ميليشيا  قيام  إن  تويتر، 
بينهم طفل،  الحديدة  بإعدام 9 مدنيين من محافظة 
بشكل  وتعذيبهم  قسرّيًا  إخفائهم  مــن  ســنــوات  بعد 
لمحاكمة  وإخضاعهم  أحدهم،  لوفاة  أدى  ما  وحشى 
صورية حرموا فيها من أبسط حقوقهم، جريمة إرهابية 
تكشف بشاعتها ودمويتها وإجرامها واستهتارها بأرواح 

اليمنيين.
المروعة  واالنتهاكات  الجرائم  أن  "نؤكد  وأضــاف 
التى ترتكبها ميليشيا الحوثى اإلرهابية بحق المدنيين 
فى المناطق الخاضعة لسيطرتها، وآخرها جريمة قتل 
9 مدنيين بدم بارد، لن تسقط بالتقادم ولن تمر دون 
عقاب، وأن كافة المتورطين فيها من قيادات وعناصر 

الميليشيا سيقدمون للمحاسبة فى القريب العاجل."
وتابع "نستغرب استمرار صمت وتقاعس المجتمع 
الدولى واألمم المتحدة والمبعوثين األممى واالمريكى 
المتواصلة  الحوثى  ميليشيا  وانتهاكات  جرائم  إزاء 
للقوانين  صارخا  انتهاكا  تشكل  والتى  المدنيين  بحق 
والمواثيق الدولية، وجريمة ال تقل دموية وبشاعة عن 

مشاهد القتل الميدانى التى نفذتها "القاعدة، داعش."
الدولى  المجتمع  اليمنى  البرلمان  دعا  جانبه،  من 
إلى إدانة إعدام الحوثيين مواطنين ومحاسبة مرتكبيه، 
وقال إن إعدام 9 مواطنين فاجعة ودليل على تسييس 

القضاء من قبل الحوثيين.
يذكر أن الحوثيين كانوا أعدموا 9 أشخاص، بينهم 
بالتورط  اتهامهم  بعد  بصنعاء،  بالرصاص،  قاصر، 

بمقتل رئيس مجلسهم السياسى، صالح الصماد.
اليمنيين  بين  انتشرت  كما أظهرت مقاطع مصورة 
على مواقع التواصل االجتماعى، عناصر من ميليشيا 
وهم  الموقوفين،  رأس  فى  الرصاص  تفرغ  الحوثى 

ملقون على األرض.
وطال اإلعدام كّاً من الشيخ على القوزى، العميد 
محمد  هيج،  على  خالد  محمد  حميد،  عبدالملك 
القوزى، محمد نوح، إبراهيم عاقل، محمد المشخرى، 
معاذ عباس والطفل القاصر عبدالعزيز األسود، فيما 
توفى المختطف العاشر على عبده كزابة، داخل سجن 

الحوثى، نتيجة التعذيب الوحشى والمعاملة القاسية.
اإلعــدام فى صور  الطفل عبدالعزيز لحظة  وظهر 
صدمت الرأى العام، إذ لم يستطع الوقوف على قدميه 
من شدة التعذيب الذى تعرض له فى السجون السرية 

للحوثيين.
أبريل  فــى  آخــريــن  ستة  مــع  حتفه  لقى  والــصــمــاد 
2018، بغارة جوية فى الحديدة غرب اليمن. وكان من 
بين أبرز المسئولين الذين قتلوا لدى الميليشيات منذ 

بداية انقابهم على الشرعية فى منتصف 2014.
المذبحة  إن  اليمنية  الحكومة  قالت  جانبها،  من 
لمعارضيه،  إيران  نظام  إعدام  بمشاهد  يذكر  تصعيد 
القتل  ألعمال  ميليشيات  تدشين  عن  خطير  وإعــان 
وتأكيد  االنقابى،  لمشروعها  للمناهضين  الجماعى 
الستخدامها القضاء الخاضع لسيطرتها كأداة لتصفية 

حساباتها السياسية وإرهاب خصومها ومعارضيها .

 منى عبدالغنى

أزمة دبلوماسية بني فرنسا وواشنطن بسبب صفقة غواصات

وسط صمت عربى وتخاذل دولى:

ناضل فى حرب التحرير واستقال خشية عشرية سوداء جديدة

احلكومة الليبية تكشف تفاصيل املشروعات 
وحجم العمالة املصرية املطلوبة

بتكلفة 8 مليارات دوالر

تعنت إثيوبى

اإلرادة السياسية 

وساطة االحتاد اإلفريقى ومراوغات إثيوبيا

تطلعات مصر 

اجلزائر تودع بوتفليقة فى جنازة رسمية

وقـــد رحــبــت مــصــر بــالــبــيــان الــرئــاســى الــصــادر 
مسئولياته عن حفظ  إطــار  فى  األمــن،  مجلس  عن 
السلم واألمن الدوليين، والذى شّجع مصر وإثيوبيا 
سد  بشأن  المفاوضات  استئناف  على  والــســودان 
يقوده  الــذى  التفاوضى  المسار  إطــار  فى  النهضة، 

رئيس االتحاد اإلفريقى.
مجلس  عن  الصادر  الرئاسى  البيان  أن  وأكــدت 
األمـــن حـــول ســد الــنــهــضــة، وعــلــى ضـــوء طبيعته 
المبذولة  للجهود  مهمة  دفعة  يمثل  إنما  اإللزامية، 
وهو  التفاوضى،  اإلفريقى  المسار  إنجاح  أجل  من 
وبــإرادة  بجدية  االنخراط  »إثيوبيا«  على  يفرض  ما 
قانونى  اتفاق  إلى  التوصل  بهدف  سياسية صادقة، 

ُملِزم.
وقال وزير الخارجية سامح شكرى إن مصر تثق 
والتوصل  النهضة،  ســد  مفاوضات  استئناف  فــى 

التفاق قانونى ملزم لملء وتشغيل السد.
الكونغولى  نظيره  مع  مباحثات  خــال  وأضــاف 
القدرة  لديه  اإلفريقى  االتحاد  رئيس  بأن  نثق  أننا 
فى  اتفاق  إلى  للوصول  وفاعلية  بجدية  لانخراط 
كامل  عقد  مدار  على  استمرت  التى  المشكلة  هذه 

من الزمن.
الصادر عن  البيان  أن  إلى  الخارجية  وزير  ولفت 
مجلس األمن يؤكد على عنصر الوقت، مشددا على 
ضرورة التوصل التفاق قانونى ملزم فى وقت زمنى 
يكون  فلن  السياسية،  اإلرادة  توافرت  وإذا  محدد، 
لألطراف  الفنية  القضايا  على  االتفاق  سوى  هناك 
من  الخروج  إمكانية  هناك  ثم سيكون  ومن  الثاثة، 

أزمة سد النهضة.
ــادة الــكــونــغــو  ــيـ ــى قـ ــق فـ ــث وأوضـــــح أن مــصــر ت
النهضة  التفاوضية بشأن سد  للعملية  الديمقراطية 

بصفتها رئيسا لاتحاد اإلفريقى.

الديمقراطية  الكونغو  خارجية  وزيــر  أكــد  فيما 
سامح  الــوزيــر  مع  أجــرى  أنــه  لوتوندوال  كريستوف 
حل  إيجاد  على  ستساعد  إيجابية  مباحثات  شكرى 
لهذه الخافات بين الدول الثاث الشقيقة، مشيًرا 
إلى أنه تلقى تعليمات من رئيس الكونغو الديمقراطية 

بالحضور وااللتقاء بالسلطات فى الدول الثاث.
وقال وزير الخارجية الكونغولى فى مؤتمر صحفى 
مشترك مع سامح شكرى »إننا نتفق جميعا على مبدأ 
خال  ومن  اإلفريقية  للمشكات  اإلفريقية  الحلول 
إلعطاء  الوقت  حان  أنه  مؤكدا  اإلفريقى،  االتحاد 
دفعة لعملية التفاوض بين الدول الثاث، وأن األيام 

القادمة ستسمح بجمع األطراف الثاثة بسرعة."
وأعـــرب عــن تطلع بـــاده فــى إحـــراز تــقــدم فى 
ليست  لكنها  بـ»الصعبة«  وصفها  التى  العلمية،  هذه 

مستحيلة .
الكونغو على مبدأ أساسى،  وزير خارجية  وشدد 
الدول،  بين  التقريب  عليها  الميسرة  الدول  أن  وهو 
بــه، ســواء األمــم  الــخــاف مرحب  موضحا أن حــل 
المتحدة والدول األعضاء والبيان األخير الصادر عن 
مجلس األمن مهم جدا، موضحا أن الرئاسة الحالية 
لاتحاد االفريقى هى التى تتوسط فى المفاوضات، 
الملف  المفاوضات يعرفون ان هذا  والمراقبين فى 

يحتاج للدفع.
وجود  فى ظل  انه  الكونغو  وزيــر خارجية  أوضــح 
بين  اتفاق  أو  وثيقة  على  التوقيع  يجب  مــشــاورات 
البلدين فى نهاية المطاف، مشدًدا على أهمية حل 
المشكات، ووجود ضمان بأن كافة األطراف ستلتزم 

بما تم االتفاق عليه.
كان وزير خارجية الكونغو قد قام بجولة مباحثات 
شملت زيارات إلثيوبيا والسودان ومصر لحلحلة أزمة 

سد النهضة.

 تصعيد جديد فى األزمة الدبلوماسية بين 
فرنسا والواليات المتحدة وأستراليا على وقع 
األخيرتين،  بين  جديد  أمنى  تحالف  تشكيل 
وفى هذا الصدد، قالت صحيفة ”فاينانشيال 
هذه  إن  لها،  تقرير  فى  البريطانية  تايمز“ 
دبلوماسى  احتجاج  خضم  فى  تأتى  الخطوة 
ستشترى  جديدة  أمنية  اتفاقية  على  فرنسى 
بالطاقة  تعمل  غواصات  أستراليا  بموجبها 
عقدها  وتلغى  المتحدة  الواليات  من  النووية 

الحالى مع باريس.
بالغضب  فرنسا  تشعر  أخــرى،  ناحية  من 
بشكل خاص من استبعادها من الصفقة ألنها 
تتمتع بتعاون عسكرى وثيق مع كل من الدول 
االستراتيجى  الترتيب  فى  المشاركة  الثاث 
مكافحة  عمليات  ذلـــك  فــى  بــمــا  الــجــديــد، 

اإلفــريــقــى  الــســاحــل  منطقة  فــى  ــاب  ــ اإلرهـ
وأفغانستان. 

ويعد سحب السفراء احتجاًجا غير معتاد 
للغاية بين الحلفاء، وعادة ما يكون مخصصا 
أنها  يعتقد  الــتــى  الـــدول  لــاســتــخــدام ضــد 
اتخذت إجراءات معادية أو غير مقبولة تؤثر 

على الدولة التى قامت باالحتجاج.
ايف  جان-  الفرنسى  الخارجية  وزير  كان 
على  ستستدعى  فرنسا  إن  ــال  ق لـــودريـــان، 
الفور سفيريها فى كل من أستراليا والواليات 
صفقة  بسبب  ــة  أزمـ خلفية  على  المتحدة 
غواصات، مشيرا الى أن القرار اتخذ بناء على 
طلب من الرئيس إيمانويل ماكرون، وأنه "مبرر 
صادرة  إلعانات  االستثنائية  الجدية  بسبب 

عن كل من أستراليا والواليات المتحدة".

الليبى،  اإلعـــام  ــر  وزي الــافــى،  وليد  قــال 
إن  الــنــهــار،  لــجــريــدة  خــاصــة  فــى تصريحات 
الشركات  التى ستنفذها  الكبرى  المشروعات 

فى  ستساهم  ليبيا،  داخــل  المصرية 
ــدد كــبــيــر مـــن الــعــمــالــة  وفــــود عــ

المصرية إلى ليبيا.
وأضاف الافى، لـ»النهار«، 
المصرية  العمالة  دخــول  أن 
منظًما  ســيــكــون  ليبيا  ــى  إلـ

وميسًرا، وسيتم تأمينهم.
وأشــــــار الـــافـــى إلــــى أن 

ليبيا  فى  المصرية  المشروعات 
ستستقطب نحو مليون عامل مصرى 

للمشاركة فى إعمار ليبيا، وستعود أعداد 
العمالة المصرية كما كانت فى الماضى.

مجلس  رئــيــس  مــدبــولــى،  مصطفى  ــع  ووّقـ
محضر  الـــجـــارى  األســـبـــوع  مطلع  الــــــوزراء، 
اجتماعات الدورة الـ11 للجنة العليا المصرية 
الدبيبة  عبدالحميد  مع  المشتركة  اللليبية 
وذلك  الليبية،  الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس 

ــدد مــن االتــفــاقــيــات  عــلــى هــامــش تــوقــيــع عـ
االقتصادية والسياسية بين مصر وليبيا.

الليبية،  الوطنية  الوحدة  حكومة  وتسعى 
عــبــر الــلــجــنــة الــعــلــيــا الــمــشــتــركــة مع 
منذ  مــرة  ألول  تقام  والتى  مصر، 
من  ــادة  ــفـ ــتـ االسـ ــى  ــ إل  ،2009
التنمية  فــى  مصر  مجهودات 
وإمكانية قيادة عمليات إعمار 
صــرح  بــعــدمــا  خــاصــة  ليبيا، 
الشئون  وزيــر  الغويل،  سامة 
ــة الــلــيــبــى، بــشــأن  ــصــادي ــت االق
من   %70 على  مصر  اســتــحــواذ 

عقود إعادة اإلعمار.
وسيشارك عدد من الشركات المصرية، 
عام  وحسن  كونستراكشون  أوراسكوم  وهى 
التابعة  للهندسة  ــرواد  ال وشركة  لإلنشاءات، 
محطتين  وتــوريــد  ببناء  إلكتريك،  للسويدى 
طريق  وبناء  بالغاز،  الطاقة  لتوليد  جديدتين 
طريق  وإنــشــاء  طرابلس،  حــول  جديد  ــرى  دائ

جديد بين أجدابيا وجالو.

هل تنجح الكونغو فى إنقاذ مسار التفاوض قبل امللء الثالث؟
مجلس األمن يعيد مفاوضات سد النهضة للمربع صفر

مجازر احلوثيني تفجع اليمنيني.. 
واحلكومة: سنعاقب املتورطني!

السابق  الجزائرى  الرئيس  الجزائر  ودعــت 
المسئولين  كبار  بوتفليقة، بحضور  العزيز  عبد 
المجيد  عبد  الرئيس  رأسهم  على  الدولة  فى 
عائلة  مــن  ــراد  ــ وأف الحكومة  وأعــضــاء  تــبــون، 
بوتفليقة، ونظرا لدوره التاريخى فى المصالحة 
الحقوق،  وذوى  المجاهدين  وزير  ذكر  الوطنية، 
العيد ربيقة، المسيرة النضالية لبوتفليقة وأبرز 

محطات حياته السياسية.
وتوفى الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، 
الذى حكم الباد 20 سنة من 1999 إلى 2019 
عن عمر ناهز 84 سنة، وكان الرئيس الجزائرى 
عبد المجيد تبون قد قرر تنكيس األعام لمدة 

3 أيام.
تولى بوتفليقة الحكم عام 1999 فى انتخابات 
اليامين  األسبق  الرئيس  استقالة  بعد  أجريت 
بوتفليقة  حكم  واستمر   ،1998 عام  فى  زروال 

فى  منصبه  من  استقالته  كاملة حتى  عاما   20
2 إبريل 2019 بعد مظاهرات الحراك فى 22 

فبراير من نفس العام.
كـــان الــرئــيــس الــســابــق قــد أصــيــب بوعكة 
للمستشفى  ونقل   2005 نوفمبر   26 صحية 

قبل أن يغادره فى 31 ديسمبر 2005، وأصيب 
بوتفليقة فى عام 2013 بجلطة دماغية أبعدته 
عن حكم الباد فعليا، وكان آخر ظهور له يوم 
تقديم استقالته إلى رئيس المجلس الدستورى 
السابق الطيب بلعيز ورئيس مجلس األمة عبد 

القادر بن صالح الذى تولى بعده رئاسة الدولة 
بحكم الدستور حتى إجراء انتخابات رئاسية فى 
12 ديسمبر 2019 فاز بها الرئيس عبد المجيد 

تبون.
وولد عبد العزيز بوتفليقة فى 2 مارس 1937 
بوجدة، والتحق بصفوف جيش التحرير الوطنى 
ــال الــفــرنــســى وعــمــره 19 عــامــا،  ضــد االحــت
أول مجلس  االستقال أصبح عضوا فى  وبعد 
تأسيسى وطنى، وتولى بعدها فى عهد الرئيس 
والرياضة  الشباب  وزارة  بلة  بن  أحمد  الراحل 
والــســيــاحــة وهــو فــى ســن 25 عــامــا، وأصبح 
بوتفليقة فى 1963 وزيرا للخارجية واستمر فى 

منصبه حتى وفاة بومدين فى 1978.

غير  بيانه  األمــن  مجلس  أصــدر  والنصف  الشهرين  قرابة  بعد 
الملزم بشأن أزمة سد النهضة اإلثيوبى ليعيد الكرة مرة أخرى إلى 
ملعب االتحاد اإلفريقى، حيث دعا الى استئناف المفاوضات برعاية 

االتحاد اإلفريقى الذى تترأسه جمهورية الكونغو الديمقراطية .
جهة  ليس  ــن  األم مجلس  "ان  الــصــادر:  الرئاسى  البيان  ــال  وق
المياه  مصادر  حول  ــة  واإلداري الفنية  النزاعات  فى  االختصاص 

واألنهار"
استئناف  ــى  إل النهضة  ســد  أطـــراف  األمـــن  مجلس  ــا  دع كما 
الموقع  المبادئ  اتفاق  إلى  العودة  المفاوضات، مشددا على ضرورة 

فى 2015.
بمسار  الــراكــدة  المياه  لتحريك  حجًرا  شكل  البيان  ان  ورغــم 
"مصر  الثالثة  ــراف  األط بين  أشهر  عدة  منذ  المجمد  التفاوض 
والسودان وإثيوبيا" اال ان خبراء سياسيين ومراقبين يرون ان الرد 
والمراوغة  التعنت  استمرار  يكشف  المجلس  بيان  على  االثيوبى 
التى تتبعها اديس ابابا لكسب مزيد من الوقت لمواصلة بناء السد 
عرض  ضاربة  والتشغيل  الملء  لعملية  احادية  اجــراءات  واتخاذ 
يراعى  ملزم  قانونى  اتفاق  الى  للتوصل  رامية  جهود  بأى  الحائط 

مصالح الجميع فى مياه نهر النيل.

هالة شيحة
Hal a4shiha@yahoo.com

الدكتور هانى رسان مستشار مركز  ويرى 
واالستراتيجية  السياسية  للدراسات  األهــرام 
يعكس  االمــن  الــذى اصــدره مجلس  البيان  ان 
التفاق  التوصل  ضــرورة  على  الدولى  التأكيد 
ملزم وهو بهذا الجانب يشكل مكسًبا سياسًيا 
ودبلوماسيا لصالح دولتى المصب على حساب 
المسألة  هــذه  ادرك  ــذى  ال االثيوبى  الــطــرف 
اثيوبيا  وسارع فورا بإصدار بيان يكشف نوايا 
مجلس  بيان  على  تبنى  قد  ترتيبات  اى  تجاه 

األمن .
عدة  هناك  ان  رسان  هانى  الدكتور  وقال 
حول  االعتبار  فى  تؤخذ  ان  يجب  ماحظات 
األدنى  الحد  عن  يعبر  انه  أوالهــا  البيان  هذا 
وبخاصة  الدولى  االمن  مجلس  داخل  للتوافق 
الدول دائمة العضوية ولذلك جاء البيان مخفًفا 
للغاية مقارنة بالمشروع األصلى الذى تقدمت 
االمــن"،  مجلس  فى  العربى  "العضو  تونس  به 
بقدر من اإلجماع وبذلك  البيان  لتمرير  وذلك 

صدر كبيان وليس قرارا.
بعد  متوقعا  كان  البيان  هذا  ان  الى  ولفت 
مواقف الدول دائمة العضوية كروسيا والصين 
اللتين كانتا ترفضان مناقشة قضية المياه من 
حيث المبدأ ألنها دول منابع ولديها مصالح وال 
اإلطــار،  هذا  فى  سابقة  هناك  تكون  ان  تريد 
بالموقف  يتعلق  األمر  من  جزءا  فإن  وبالتالى 
وتجلى  مباشر  بشكل  بــاألزمــة  وليس  الــدولــى 
يقول  الذى  البيان  من  األخير  الجزء  فى  ذلك 
إن هذا األمر "ال يعد سابقة" وان المجلس ال 
ينظر عادة فى القضايا الخافية حول مصادر 

وإدارة المياه .
جاء  الــبــيــان  ان  نــقــول  ان  يمكن  وبــالــتــالــى 
لتدخل  ونهاية  خاتمة  ووضــع  للغاية  مخفًفا 

حــاول  وإنــمــا  يتدخل  لــم  فهو  ــن،  االمـ مجلس 
ارضاء كل األطــراف، ولم يشر الى مدة زمنية 
تعبير  استخدم  وإنما  لاتفاق  للتوصل  محددة 
هناك  األصــل  فى  كانت  معقولة"  زمنية  "مــدة 
الوحيدة  والنقطة  أشهر   6 تكون  بأن  مطالبة 
لصالح مصر والسودان انه دعا الى اتفاق ملزم 
حول الملء والتشغيل، وهذا هو جوهر الخاف 
اثيوبيا وتتهرب منه وهو السبب  الذى ترفضه 
لتدخل  األســف  فيه  تعلن  بياًنا  إصــدارهــا  فى 
من  وليست  تعنيه  ال  فى قضية  األمــن  مجلس 

تخصصاته .
اطار  فى  التفاوض  الى  للعودة  الدعوة  اما 
السابقة  الصيغة  نفس  فهى  االفريقى  االتحاد 
الذى تم  البند  لم يطرأ عليها أى جديد ولكن 
على  المراقبين  دور  مواصلة  هو  عليه  التأكيد 
الرغم من ان هؤالء المراقبين لم يكن لهم أى 

دور من األساس .
ان  يمكن  جديًدا  البيان  يضف  لم  ثم  ومــن 
هذه  فستظل  المفاوضات  حلحلة  فى  يسهم 
وستظل  مفرغة  دائــرة  فى  تــدور  المفاوضات 
والذى  المتعنت  االثيوبى  الموقف  بفعل  كذلك 
ازداد تعنًتا بعد التورط فى حرب أهلية واسعة 
ان قضية  ترى  أحمد  آبى  النطاق ألن حكومة 
السد هى التى تجعلها تتمكن من تجميع وتعبئة 
لمختلف القوميات التى أصبحت جميعها تبحث 

عن مصالحها الذاتية وتقاتل بعضها البعض. 
ان  البيان  خــاصــة  مــن  نستنتج  وبالتالى 
المجتمع الدولى لن يتدخل فى األزمة بل تركها 
المفاوضات  عملية  وان  األصليين  ألطرافها 
برمتها هى عملية مفرغة من المضمون بسبب 
الموقف االثيوبى وانه لم يطرأ جديد إلخراجها 

من هذه الدائرة المغلقة. 

يدفع  أن  فى  أملها  عن  السودانية  الخارجبة  أعربت  جانبها  من 
مظلة  تحت  التفاوض  استئناف  إلى  الثاثة  األطراف  البيان  اعتماد 
ملموسة،  سياسية  وإرادة  جديدة  منهجية  ووفق  اإلفريقى،  االتحاد 
توصل األطراف إلى التوقيع على اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد 

النهضة، بما يراعى مصالح األطراف الثاثة.
وجددت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق فى هذا الصدد 
اء فى أى عملية تقود إلى استئناف  استعداد السودان لانخراط البنَّ

التفاوض بين األطراف الثاثة تحت مظلة االتحاد.

مــن جــانــبــه يـــرى حــامــد مــحــمــود الــبــاحــث فى 
فى  اإليجابية  النقاط  رغــم  انــه  الدولية  الشئون 
بيان مجلس األمن اال انه ألقى بالكرة الى االتحاد 
اإلفريقى وتخلى عن دوره فى التدخل إللزام الدول 
الثاث بالتوصل التفاق ملزم يحفظ األمن والسلم 

أن  اعتقادى  فى  محمود:  حامد  ويقول  الدوليين. 
أسباب،  لعدة  التفاؤل؛  على  يبعث  ال  صار  األمــر 
اجــراءات  لصالح  أبابا  أديــس  مراوغات  أن  أولها 
وكانت  المصب  بدول  اإلضــرار  من شأنها  احادية 

مفاوضات كينشاسا السابقة خير دليل على ذلك.

حمدوكفليكس تشيسكيدىالرئيس السيسى

مريم الصادق

ماكرونجو بايدن

وليد الالفي

ابى احمد



ــور خالد  ــت ــدك ــال ال ــــك، قـ وتــعــلــيــًقــا عــلــى ذل
الدول  أغلب  إن  االقتصادى،  الخبير  الشافعى، 
فى العالم لديها مديونيات بما فى ذلك أمريكا 
والصين واليابان ألن االقتراض فى األساس هو 
بناء االقتصاد ويمكن معرفة  جزء من منظومة 
االستدانة،  حجم  حيث  من  العالم  دول  ترتيب 
الجزء  صاحبة  هى  الكبرى  ــدول  ال أن  ستجد 
بحجم  مرتبط  ألنــه  وذلــك  الــديــون،  من  األكبر 
ولديه  أكبر  االقتصاد  كــان  فكلما  االقــتــصــاد، 
كان  الخارجية  بااللتزامات  الوفاء  على  القدرة 

حجم الدين مرتفًعا وهكذا.
تفادى  عن  بالحديث  أنــه  الشافعى  وأوضــح 
عجز  فــى  النظر  علينا  الــخــارجــى  ــراض  االقــت
الموازنة العامة فى مصر والذى وصل إلى أرقام 
يناير   25 بعد  ما  السنوات  فى  مرعبة، خاصة 
-2020 المالى  للعام  سجل  إذ   ،2016 وحتى 
المحلى،  الناتج  نسبة  من   %7.4 نحو   ،2021
مقابل نحو 8% خالل العام المالى الذى يسبقه، 
وكان قد سجل أكثر من 11% خالل عام 2015، 
فى  التوسع  إلى  ملحة  حاجة  هناك  كانت  إذن 
العجز  هذا  لسد  لمصر  الخارجية  االستدانة 

الكبير فى الموازنة العامة للدولة.
لديها مشكلة  أن مصر  إلى  الشافعى  وأشار 
كبيرة وهى ارتفاع الدين العام ليقترب من %108 
من إجمالى الناتج المحلى وهبط إلى 78% وهو 
ما يعنى تراجع نصيب كل فرد فى مصر سواء 
أو خارجًيا، ومن وجهة نظرى  داخلًيا  ديًنا  كان 
الحدود  فى  ــازال  وم مقلق(  )غير  العام  الدين 
ــن االقــتــصــادات  اآلمـــنـــة، ألن كــثــيــًرا م
ــنــاشــئــة تــعــرضــت لــمــواقــف  ال
ــث حجم  ــن حــي اصـــعـــب مـ
هنا هو  والفيصل  الدين، 
فى  المتبعة  اإلجــراءات 
الديون،  جدولة  عملية 
وسدادها معيار الحكم 
الحكومة  قدرات  على 

المصرية.
وأوضـــــــح 
الــشــافــعــى 
ــه خـــالل  ــ أنـ
الحالية  الفترة 
إطالًقا  بديل  ال 
ــروض  ــقـ ــن الـ عــ

االقتراض  أزمة  من  للتخلص  نظرى  وجهة  من 
الداخلى والذى ارتفعت فوائده بنسبة كبيرة جًدا 
خالل الفترة الماضية خاصة بعد تحرير سعر 
متنوعة  قــروض مصر  أن  إلــى  الفًتا  الــصــرف، 
لكن الجزء األكبر منها هو طويل األجل وسددت 
الماضى  العام  دوالر  مليار   15 من  أكثر  مصر 
ومن المقرر سداد 12 مليار دوالر خالل 2021 
ونؤكد  ونختم  اآلن،  حتى  منها   %63 ســداد  تم 
البدائل هى فى االقتراض الداخلى وهذا أكثر 

من حيث التكلفة على االقتصاد.
الرحيم،  عبد  محمود  محمد  قال  حين،  فى 
باحث اقتصادى، إن تمويل التنمية من العقبات 
القول  يمكن  حيث  الحكومات،  ــام  أم الكبرى 
معظم  مــن  ومستمرا  دائــمــا  سعيا  هــنــاك  إن 
الحكومات فى اى دولة فى العالم لتحقيق تنمية 
تستهدف  تنموية  وإطالق مشروعات  اقتصادية 

رفع مستوى المعيشة وتحسين حياة الفرد .
لتمويل  أن هناك عدة صور  وأوضح محمود 
التنمية منها التمويل من خالل الموازنة العامة 
من خالل زيادة إيرادات الدولة وتأتى فى الغالب 
االقتصادى،  للنشاط  الدولة  تشجيع  خالل  من 
االقتصادى  النشاط  زاد  كلما  الحال  وبطبيعة 
ــة، وهــنــاك طــرق أخــرى  ــدول ــرادات ال ــ زادت إي
أو  الخارجى  االقتراض  أو  المحلى  كاالقتراض 
القروض  من  أخــرى  أشكال  أو  الدولية  المنح 
وهناك طرق  الخزانة،  أذون  كإصدار  المباشرة 
أخرى كعقد شراكات خاصة مع القطاع الخاص 
وغيرها  المشروعات  لتمويل  صكوك  وإصــدار 
من الطرق غير التقليدية، الفًتا إلى أن أشكال 
هى  وليست  متعددة  والقروض  التنمية  تمويل 
الشكل الوحيد. صحيح أن القروض الدولية قد 
أساس  على  االقتصاد  قوة  عن  انطباعا  تعطى 
على  المقترض  ــدرة  قـ فــى  يثق  الــمــقــرض  أن 
من  القروض شهادة  بعض هذه  وتعتبر  السداد 
المؤسسات الدولية اال انها بال شك لها جانب 
عبء  القادمة  األجــيــال  تحمل  يتضمن  مظلم 

سداد الديون.
ــح مــحــمــود أنـــه البـــد مــن األخـــذ فى  وأوضــ
توزيع  من حيث  العامة  الموازنة  االعتبار جودة 
أكبر  أصبح  الديون  زادت  فكلما  المصروفات، 
الديون  سداد  بند  هو  العامة  الموازنة  فى  بند 
تأكيد.  بكل  عبئًا  تصبح  وبالتالى  وفــوائــدهــا، 
من  تقلل  قــد  الــديــن  إدارة  طريقة  أن  صحيح 

العبء سواء فى فترة السداد أو معدل الفائدة أو 
طريقة استخدام الدين، فمن الممكن استخدام 
القروض فى مشروعات تنموية واستثمارية ومن 
استهالكية  أغــراض  فى  استخدامها  الممكن 
ولكن  االقــتــصــادى  المستقبل  فــى  مــؤثــرة  غير 
الكثير  تحمل  أداة  هى  الديون  إن  القول  يمكن 
لتمويل  الوحيدة  الطريقة  المخاطر وليست  من 

التنمية. 
خبير  حسين،  السيد  الــدكــتــور  ــال  ق بينما 
االقتصاد وأسواق المال، إن الدول لها مصدران 
أساسيان للتمويل أولهما التمويل الداخلى وهذا 
المحلية  البنوك  من  االقتراض  طريق  عن  يتم 
والثانى هو التمويل الخارجى وهذا يتم عن طريق 
البنوك الدولية والمؤسسات الدولية، الفًتا إلى 
أن الدين العام الداخلى وصل بالفعل لمستويات 
قياسية، إال أن الدول تلجأ لالقتراض الخارجى 
وعلى رأسها البنك الدولى للحصول على بعض 
والبنية  المشاريع  من  الكثير  لتمويل  التمويالت 
قوية  رساله  تعد  أنها  بجانب  للدولة  التحتية 
للمجتمع الدولى والمؤسات الدولية بمدى الثقة 
الدولية فى اقتصاد ذلك البلد ومن ثم يساعد 
وهذا  الخارجية،  االستثمارات  تدفق  على  ذلك 
الحكومة  ضــخ  مــن  مــؤخــًرا  مصر  شهدته  مــا 
والمشروعات  التحتية  البنية  فى  لالستثمارات 

التنموية .
على جذب  دائًما  تحرص  أن مصر  وأوضــح 
بصورة  سواء  كبير  بشكل  الدولية  االستثمارات 
مباشرة أو غير مباشرة، وذلك لتعزيز معدالت 
النمو االقتصادية ومعدالت االستثمار، الفًتا إلى 
من شأنه  الدولى  البنك  من  اقتراض مصر  أن 
جديدة  أمــوال  رؤوس  استقطاب  من  يعزز  أن 
خاصة رؤوس األموال األجنبية على مدار الفترة 
القادمة خاصة بعد الخروج من جائحة كورونا.

وأضاف أن الكثير من الدول قد تلجأ لبعض 
األساليب التمويلية مثل إصدار السندات الدولية 
والصكوك السيادية وهذا اتضح جلًيا فى توجه 
أنها  السيادية، خاصة  الصكوك  مصر إلصدار 
للدولة  التمويلية  لألوعية  إضافية  قيمة  تمثل 
على  يغنى  ال  هذا  كبير  بشكل  لكن  المصرية، 
اإلطالق عن االقتراض من المؤسسات الدولية 
االئتمانية  الجدارة  وتثبيت  االستثمار  لتشجيع 
بمدى  الــدولــى  للمجتمع  رســائــل  ــث  وب لمصر 
شأنه  من  وهــذا  المصرى،  االقتصاد  استقرار 
لضخ  للمستثمرين  طمأنينة  برسائل  يبعث  أن 

استثماراته بالسوق المصرية.
وأعرب عن توقعه بأن تستمر مصر فى سياسة 
أنها  خاصة  الدولية  المؤسسات  من  االقتراض 
عامل أساسى فى استقطاب االستثمار األجنبى 
إلى  مشيرا  والقصير،  المتوسط  المديين  على 
توافر إمكانيات كبيرة لمصر وقدرتها على عمل 
شراكات دولية كبيرة وقدرتها على تقليص عجز 
استكمال  عند  السيما  العام  والدين  الموازنة 
للدولة وسينعكس هذا  االستراتيجية  المشاريع 
بشكل ايجابى على تقليل عجز الموازنة العامة 

للدولة.

اقتصاد
www.alnaharegypt.com
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القليلة  الساعات  خالل  الحديث  تزايد 
عبدالفتاح  الرئيس  قــرار  عــن  الماضية 
البضائع  بدخول  السماح  عدم  السيسى، 
غير المتوافقة مع المعايير األوروبية، بعد 
المسبق  الجمركى  اإلفـــراج  نظام  تطبيق 
الــقــرار  ذلــك  المقبل،  ــارس  مـ مــن  بــدايــة 
خبراء  بين  ــا  واســًع ترحيًبا  القــى  الـــذى 
االقتصاد مؤكدين أنه بداية جيدة لتشجيع 
المنتجات  جودة  ورفع  المحلية،  الصناعة 
المستهلك  وحماية  والمستوردة،  المحلية 
المصرى، علًما بأن تلك المعايير تحددها 
هيئة الرقابة على الواردات وهيئة الكفاءة 
لسالمة  القومية  الهيئة  بجانب  اإلنتاجية 

الغذاء.
عبد  الدكتور  قــال  ــك،  ذل على  وتعليًقا 
إن  االقتصادى،  الخبير  عليان،  الرحمن 
إيجابى  الرديئة  السلع  استيراد  منع  قرار 
المحلية  الصناعة  تشجيع  فــى  ويساهم 
له  أنــه سيكون  الــجــودة، فضاًل عن  ورفــع 
المنتجات  تصدير  على  إيــجــابــى  تأثير 
صناعية  أو  غذائية  كانت  سواء  المصرية 

أو زراعية.
المنتجات  تصنيع  أن  عليان  وأضـــاف 
والعالمية  األوروبية  الجودة  لمعايير  وفًقا 
مخرجات  على  إيجابى  بشكل  سينعكس 
الصناعات  السيما  المصرية  الصناعة 
مع  أجنبية  مــكــونــات  عــلــى  تعتمد  الــتــى 
األمــر  هـــذا  إن  إذ  المحلية،  الــمــكــونــات 
العمر  إطــالــة  فــى  إيجابًيا  دورًا  سيلعب 
من  سيزيد  كما  للمنتجات  االفــتــراضــى 
جودة المنتج المصرى، مشيًرا إلى أن نظام 
من  العديد  له  المسبق  الجمركى  اإلفــراج 
الخاصة  تيسير اإلجــراءات  المزايا أهمها 

واإلفراج  بالتخليص 
عبر  الجمركى 
بيانات  إرســال 
الشركة المراد 
ــراد  ــ ــي ــ ــت االســ
وبيانات  منها 

الشحنة.
وأنـــــــهـــــــى 
ــان –  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ عـ
تــصــريــحــاتــه 

الرئيس  قـــرار  "إن  قـــائـــاًل:  ــار"-  ــه ــن ـــ"ال ل
سيساهم أيًضا فى القضاء على االستيراد 
العشوائى السيما أنه سيؤدى لتفعيل الدور 
الجمارك  فى  ممثلة  الدولة  من  الرقابى 
ــع شـــروط  ــمــؤســســات الــمــعــنــيــة ووضــ وال
للمعايير األوروبية  خاصة لالستيراد وفقا 
مطالًبا  عالمية،  جــودة  ذى  منتج  لتقديم 
الصناعية  ــدارس  ــم ال بتطوير  الحكومة 
بالمصانع  عملى  بشكل  الطالب  وتدريب 
بجانب  ذلك،  بعد  المدربة  العمالة  لتوفير 
المنتج  للمصانع لتشجيع  تقديم تسهيالت 
بــمــواصــفــات عالية  الــمــصــرى وخــروجــه 

الجودة."
رئيس  نائب  بشاى،  متى  قال  حين  فى 
القاهرة  بغرفة  الصحية  األدوات  شعبة 
وعضو الشعبة العامة للمستوردين، إن قرار 
الرئيس عدم السماح بدخول أى بضائع إال 
طبًقا للمعايير والمواصفات األوروبية بدًءا 
يحد من  أن  المقبل؛ من شأنه  مارس  من 
دخول البضائع المغشوشة وغير المطابقة 

ــم للمواصفات كما  ــيـــدعـ سـ
ــاد  ــصـ ــتـ االقـ
الـــمـــصـــرى، 
عن  فـــضـــاًل 

يكون  قــد  أنــه 
ــة جـــيـــدة  ــ ــدايـ ــ بـ
عمليات  لميكنة 
الجمارك، الفًتا 
إلى أن استيراد 

ــات  ــجــ ــ ــت ــ ــن ــ ــم ــ ال
كان  االوروبـــيـــة  بالمواصفات 

الرئيسية  ــبـــاب  األسـ أحـــد 
السلع  أسعار  ارتفاع  وراء 

المستوردة بشكل جنونى.
وأضـــــاف بــشــاى أن إخـــضـــاع الــســلــع 
"قــرار  القياسية  للمواصفات  المستوردة 
مناسب وجاء فى التوقيت المناسب خاصة 
الحد من  ايجابى فى  أنه سيساهم بشكل 
دخول البضائع المغشوشة وغير المطابقة 
للمواصفات فضاًل عن أنه سيقلص حجم 
التجارة العشوائية ويعزز من إعادة تنظيم 
االقتصاد  يدعم  بل  االستيراد،  منظومة 
جميع  أن  موضًحا  النهاية،  فى  المصرى 
المستوردين سيقومون بتنفيذ كل ما يفيد 
استيراد  وقــف  ولكن  المصرى  االقتصاد 
المعايير  مــع  المتوافقة  غير  البضائع 
أن  خاصة  الوقت،  بعض  يحتاج  األوروبية 
يكون  قد  فيها،  ثمنها  االوروبية  المنتجات 
تكون  ذاته  الوقت  فى  ولكن  عاليا  سعرها 

ذات جودة عالية.
الحماقى،  يمن  الــدكــتــورة  قالت  بينما 
إن  شمس،  عين  بجامعة  االقتصاد  أستاذ 
إنتاج المنتجات وفق المواصفات والمعايير 
أواًل  المستورد  حماية  شأنه  من  األوروبية 
من  واالحتيال  النصب  عمليات  بعض  من 
وحماية  واألجنبية  المحلية  الشركات  قبل 
الوطنية  الصناعة  ودعم  ثانًيا  المستهلك 

فى النهاية.
وأضــــــــافــــــــت 

يلجأون  قــد  الــمــســتــورديــن  أن  الحماقى 
بجودة  سلع  الستيراد  ــات  األوق أغلب  فى 
المصرى  للمستهلك  بيعها  ويــتــم  رديــئــة 
بأسعار مبالغ فيها مستغلين حاجته للمنتج 
المستورد عن المصرى بحجة أنه ذو جودة 
أعلى، ومن ثم قرار الرئيس قد يحد هذا 
ذات  السلع  استيراد  على  ويقضى  األمــر 
المنتج  ويــدعــم  المغشوشة  المواصفات 
أوروبية  مواصفات  ذات  ليجعله  المحلى 

وجودة عالية .
وأشارت الحماقى إلى أن مصر تعد من 
الصناعات  من  عدد  فى  الرائدة  البلدان 
رأسها  على  المستوردة  تضاهى  تجعلها 
السماح  عدم  أن  إلى  الفتة  المنسوجات، 
بدخول بضائع إال طبًقا للمعايير األوروبية 
فى مارس 2022 سيكون له دور إيجابى فى 
والنهوض  الخارج  االستيراد من  الحد من 
بالصناعة المحلية لتوفير العملة الصعبة، 
واإليرادات،  للدولة،  العامة  الخزانة  ودعم 
ومواجهة الغش التجارى، خاصة أن كثيرا 
من المستهلكين يلجأون إلى الغش التجارى 
من  المضروبة  المنتجات  اســتــيــراد  فــى 

الخارج.
االفـــراج  نــظــام  تطبيق  أن  وأوضــحــت 
فلترة  فــى  سيساهم  المسبق  الجمركى 
الشركات المستوردة خاصة أن المستوردين 
سوف يرسلون إلى مصلحة الجمارك 
التى  والمصانع  الــشــركــات  أســمــاء 
البضائع  منها  يستوردوا  أن  يريدون 
وفقا  تعمل  الــشــركــات  هــذه  كانت  واذا 
السماح  يتم  ســوف  األوروبـــيـــة  للمعايير 
البضائع  معظم  أن  السيما  بالدخول،  لها 
المستوردة من الصين بالسوق 
الـــمـــصـــريـــة تـــكـــون 
ــو ما  ــ مــغــشــوشــة وه
بــالــســلــب على  ــر  ــؤث ي
ــاد  ــصــ ــ ــت ــ االق

المصرى.

نهاية زمن االستيراد العشوائى
بعد قرار الرئيس منع دخول بضائع لمصر إال وفًقا للمعايير األوروبية

جدل بسبب تصريحات وزير المالية حول 
ضرورة االقتراض من البنك الدولى 

أخبار البنوك

انتهى البنك األهلى المصرى من ترميم وتجديد 
قلب  فى  يقع  ــذى  وال فريد«  »محمد  فرعه  مبنى 
عشرينيات  منذ  البنك  ويمتلكه  الخديوية  القاهرة 
القرن الماضى، حيث تم انشاء المبنى فى نوفمبر 
العريقة  الكالسيكية  بواجهته  ويــمــتــاز  1913م 
إلعــادة  الدولة  توجه  إطــار  فى  المتميز،  وموقعه 
البلد،  وســط  ومنطقة  الخديوية  القاهرة  إحياء 
ذات  فروعه  لتطوير  الساعية  البنك  واستراتيجية 

الطابع التراثى والتاريخى العريق.
نوفمبر  فى  المركزى  للبنك  المبنى  تأجير  وتم 
األهلى  البنك  جانب  مــن  استالمه  ــم  وت 1972م 
به  يمتاز  لما  ونــظــًرا   ،2019 يناير  فى  المصرى 
مبنى فرع محمد فريد من تصميم وموقع متميز، 
الشامل  التطوير  خطة  فى  المبنى  إدراج  تم  فقد 
لفروع البنك وتم عمل التصميمات الهندسية له بما 
الفروع ذات الطبيعة الخاصة لمبانى  يتماشى مع 

منطقة وسط القاهرة.
تحدًيا  للمبنى  اإلنشائية  األعمال  مثلت  ولقد 
كبيًرا وشديد الصعوبة فقد تم عمل تحليل انشائى 
جديد للمبنى قبل البدء فى اعمال التطوير ودراسة 
المناسبة  الطريقة  لتحديد  عليه  الواقعة  األحمال 
مع  على حدة  بالمبنى  انشائى  كل عنصر  لتدعيم 
بعد  المبنى  أوزان  زيــادة  عدم  االعتبار  فى  األخذ 
التدعيم حتى ال يؤثر ذلك على أساسات المبنى، 
واألســقــف  الخرسانية  األعــمــدة  تدعيم  تــم  كما 
مزيج  باستخدام  الحاملة  والحوائط  والكمرات 
الكيميائية  واالضــافــات  المعدنية  القطاعات  من 
المبنى  تشطيب  إعادة  مرحلة  بدأت  ثم  الحديثة، 
الحتياجات  وفًقا  الجديدة  التصميمات  وتنفيذ 

ومتطلبات البنك.

لمبنى  المعدلة  التصميمات  فــى  روعــى  وقــد 
المتاحة  الفراغات  من  االستفادة  تعظيم  الفرع 
النتظار  المخصصة  الــصــاالت  مساحة  ــادة  ــ وزي
العمالء  من  ممكن  عدد  أكبر  الستيعاب  العمالء 
كما روعى فى التصميمات التوجهات الحديثة فى 
مساحات أماكن العمل وكذا معدالت تجديد الهواء 
الطبيعى والمسافات اآلمنة وحمامات ذوى الهمم 

ومتطلبات النظافة العامة.
فرع خدمة  على  فريد  فرع محمد  يحتوى  كما 
إلكترونية كامل وصالة تضم )5( ماكينات صراف 
الى  باإلضافة  البالتينيم،  بعمالء  ومنطقة  آلــى، 

أدوار إدارية. 
وتضمنت كذلك أعمال التطوير، ترميم وإعادة 
دهان الواجهات الخاصة بالمبنى الستعادة رونقها 
والعمالة  الخامات  أفضل  باستخدام  وجمالها 
الــمــدربــة مــع اســتــخــدام أفــضــل الــطــرق لترميم 
اضاءة  وتنفيذ  الجبسية  والتشكيالت  الكرانيش 
المميز  الواجهة  تصميم  يظهر  بأسلوب  الواجهة 

وطابعها المعمارى الفريد.

ــاع تحويالت  ــف ــة ارت ــي الــبــيــانــات األول أظــهــرت 
المصـريين العاملين بالخارج خالل السنة المالية 
مليار   3.7 بنحو    %13.2 2021/2020    بمعدل 
مسجلة  لها  تاريخى  مستوى  أعلى  لتحقق  دوالر 
مليار   27.8 نحو  )مقابل  دوالر  مليار   31.4 نحو 
دوالر خالل السنة المالية السابقة 2020/2019(.
وأوضحت البيانات ارتفاعا فى تلك التحويالت 

 %29.6 بمعدل   2021 أبريل/يونيو  الفترة  خالل 
 6.2 نحو  )مقابل  دوالر  مليار   8.1 نحو  لتسجل 

مليار دوالر خالل الفترة أبريل/يونيو 2020(.
كما ارتفعت التحويالت خالل شهر يونيو 2021 
بمعدل سنوى بلغ 15.5% لتسجل نحو 2.9 مليار 
شهر  خالل  دوالر  مليار   2.6 نحو  )مقابل  دوالر 

يونيو 2020).

البنك األهلى يفتتح فرع »محمد فريد«
 بعد تطويره وفقًا ألحدث األساليب العالمية

تحويالت المصريين العاملين بالخارج ترتفع
 إلى 31.4 مليار دوالر بنهاية يونيو 2021

مـــعيط فــى ورطـــة

هالة عبد اللطيف

حالة من الجدل 
سادت بين األوساط 

االقتصادية على 
خلفية تصريحات 

وزير المالية بأنه ال 
يمكن االستغناء عن 

قروض البنك الدولى، 
وفى حالة االستغناء 

عنها ال ينبغى ألى 
مواطن أن يشتكى 

من نقص الخدمات 
حيث ستكون الظروف 

المعيشية تتناسب 
مع الظروف المالية 

للبلد.
وعلى الفور سرعان 

ما تزايدت موجة 
الهجوم ضد وزير 

المالية على خلفية 
تلك التصريحات، 

حيث أكد الكثيرون 
أن تلك التصريحات 

كارثية خاصة فى 
ظل حرص الرئيس 

عبد الفتاح السيسى 
على خفض معدالت 

الدين الخارجى عبر 
الحد من االقتراض 
الخارجى واقتصاره 

على القروض 
التنموية.

معيط



التحكيم  لجنة  رئيس  عبدالفتاح  فجر عصام 
الحكام  عن  الثقيل  العيار  من  مفاجأة  الجديد 
تدبر  أمــورًا  إن  البعض  قــال  بعدما  المصريين 
فى الخفاء من أجل عدم تواجد أمين عمر فى 
هذا  على  عبدالفتاح  عصام  ورد  العالم،  كأس 
األمر قائال »أمين عمر هو اللى يقدر من نفسه 
يقول هل هو سيتواجد أم ال، كل شىء بيده لكن 
أمين عمر حكم محترف وهو من ضمن الحكام 
مبالغ  على  ويحصل  والمتميزين  المحترفين 
كويسة فى إفريقيا لكن مر بظروف صعبة كتير 
أقولها هو زى  تانية مقدرش  إصابات وحاجات 
»تحدثت  وأضاف  بيعمله سحر«  حد  اتقالى  ما 
عن كل شىء من أجل أن يعرف الجميع كل شىء. 
بالعكس هناك أشخاص لم يكن ليذهبوا لكأس 
وتطرق  للذهاب  بجوارهم  وقفنا  لكن  العالم 
جهاد  تصريحات  على  للرد  عبدالفتاح  عصام 
أكتر  قائاًل  اعتزاله  قــرار  عقب  ضــده  جريشة 
جهاد  هــو  تــاريــخ مصر  فــى  معاه  اتــوقــف  حكم 

جريشة أكتر حكم وقفت معاه فى حياتى، 
وأنا يحزننى ما يقوله جهاد، لكن أروى موقف 

يخصه جاء لى أوضتى وبكى بعد مباراة احتسب 
فيها ركلة جزاء غير صحيحة وتسببت فى خروج 
للمحليين  إفريقيا  بطولة  البطولة  مــن  فريق 
اإلفريقى  االتحاد  فى  التحكيم  لجنة  واتحديت 

وأصريت على استمراره.

رياضة
10٢٢ /٩ / ٢٠٢١

العدد: ٧١٦

ــالل الــســاعــات  اشــتــعــلــت بــورصــة الــمــدربــيــن خـ
انتقاالت  جنون  على  يتفوق  يكاد  بشكل  الماضية 
الالعبين فى فترة االنتقاالت الصيفية الجارية بعد 
فنى  جهاز  مع  بالتعاقد  فريق  من  أكثر  ســارع  أن 
الجديد  بشكله  القادم  للموسم  استعدادا  جديد 
والشرقية  وفيوتشر  فاركو  أندية  صعود  ظل  فى 
ونجح  بها.  الكبيرة  التعاقدات  وميزانية  للدخان 

ليخلف  جالل  إيهاب  استقدام  فى  بيراميدز  نادى 
اليونانى تاكيس جونياس فى منصبه فى الوقت الذى تعاقد 

فيه النادى اإلسماعيلى مع طلعت يوسف لتدريب الفريق خلًفا له بعد 
قويا  تعاقدا  المصرى  النادى  وأبرم  الماضى.  الموسم  بنهاية  رحيله 
للغاية بعد أن أسند منصب المدير الفنى الى التونسى معين الشعبانى 
الفريق  مع  والحاصل  التونسى  الترجى  لنادى  السابق  الفنى  المدير 
على لقب دورى أبطال إفريقيا أما نادى غزل المحلة فقد تعاقد مع 
محمد عودة لقيادة الفريق بعد تجاربه السابقة وبدأ النادى سلسلة من 
التعاقدات مع العبين وعناصر مميزة لتقديم أفضل ما يمكن خالل 
بعدما  الفنى  االستقرار  األندية  من  العديد  وفضل  القادم.  الموسم 
الفنى  الجهاز  رأس  على  موسيمانى  بيتسو  إفريقى  الجنوب  استمر 
للنادى األهلى بعدما توج بلقب دورى ابطال إفريقيا للمرة العاشرة فى 
تاريخ النادى، فيما أبقى نادى الزمالك على مدربه الفرنسى باتريس 
كارتيرون بعد أن قاده للفوز بلقب بطولة الدورى الممتاز واستمر حسام 
المقاولون  نادى  السكندرى وتمسك  لنادى االتحاد  حسن مديرا فنيا 
العرب ببقاء عماد النحاس أمال فى تطوير المستوى الموسم المقبل.

اقترب نادى غزل المحلة من التعاقد مع إبراهيم صالح العب وسط فريق 
لتدعيم  الجارية  الصيفية  االنتقاالت  فترة  خالل  السابق  العرب  المقاولون 
اتفاقه  المحلة  غزل  نادى  وأتم  الجديد.  للموسم  استعدادا  الفريق  صفوف 
الجارية  الصيفية  االنتقاالت  فترة  خالل  لضمه  تمهيدا  صالح  إبراهيم  مع 
استعدادا للموسم الجديد. وتواصل محمد عودة المدير الفنى الجديد لفريق 
الفالحين  زعيم  إلى  باالنضمام  إلقناعه  صالح  إبراهيم  مع  المحلة  غزل 
لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم الجديد. ويسعى نادى غزل المحلة إلى 
الجارية والتعاقد مع  تدعيم صفوف فريقه خالل فترة االنتقاالت الصيفية 
صفقات جديدة استعدادا للموسم الجديد بعد رحيل عدد كبير من الالعبين 
عن قائمة الفريق بالموسم الماضى ورحل 13 العبا عن صفوف غزل المحلة 
بنهاية الموسم الجارى وعلى رأسهم محمد سامى قائد الفريق وأحمد عيد.

المحلة عقب رحيل مختار مختار  وتولى محمد عودة تدريب فريق غزل 
من تدريب الفريق بعد أسبوع من تنصيبه قيادة الفريق. وأعلن مختار مختار 
عدم  بسبب  الفريق  تدريب  توليه  من  أسبوع  بعد  المحلة  غزل  عن  رحيله 
التعاقد مع صفقات جديدة لتدعيم صفوف الفريق للموسم الجديد ولم يعلن 
نادى غزل المحلة التعاقد مع أى صفقة حتى اَلن فى ظل انتظار اختيارات 
محمد عودة لالعبين فى الفترة الحالية بينما استغنى فريق المقاولون العرب 
عن إبراهيم صالح خالل الصيف الجارى لعدم احتياج عماد النحاس المدير 
إبراهيم  وقضى  الجديد  الموسم  فى  لمجهوداته  الجبل  ذئاب  لفريق  الفنى 
صالح 4 مواسم مع نادى المقاولون العرب منذ انضمامه للفريق موسم 2017 
بمختلف  العرب  المقاولون  مع  مباراة   13 فى  عاما  الـــ34  وشــارك صاحب 
المسابقات فى الموسم الماضى وأنهى نادى غزل المحلة الموسم الماضى 
المصرى  الدورى  ترتيب  بجدول  نقطة  برصيد 35  الرابع عشر  المركز  فى 

الممتاز.

الكرة  على  المشرف  سليمان  عــمــاد  نفى 
تقديم  عــن  أنــبــاء  مــن  تــردد  مــا  باإلسماعيلى 
نجيب  شكرى  لضم  عرضا  بيراميدز  مسئولى 
إيهاب  مــن  توصية  على  بناء  الفريق  مهاجم 
جالل. وقال سليمان: بيراميدز لم يقدم عرضا 
لضم شكرى نجيب والالعب ليس للبيع وسيمدد 
عــقــده مــع الــفــريــق وســنــقــدم عــرضــا جــديــدا 
لشكرى من أجل تمديد عقده، ونفس األمر مع 
عماد حمدى؛ فهما من القوام الرئيسى للفريق 
ويجب المحافظة عليهما، وينتهى عقد شكرى 

المقبل  الصيف  فــى  اإلسماعيلى  مــع  نجيب 
ويحق له التوقيع ألى ناد آخر مجانا فى شهر 

يناير المقبل دون موافقة اإلسماعيلى.
مدير  جريشة  ــو  أب صــالح  محمد  وكــشــف 
طلعت  استقرار  عن  اإلسماعيلى  بنادى  الكرة 
يوسف المدير الفنى للفريق على إقامة معسكر 
الجارى  سبتمبر   26 يوم  باإلسكندرية  للفريق 
قبل  الالعبين  بين  االنسجام  تحقيق  أجل  من 
انطالق الموسم الجديد. وأعلن مجلس إدارة 
عثمان  إبراهيم  برئاسة  اإلسماعيلى  النادى 

إدارة  مجلس  النتخاب  الترشح  ــاب  ب فتح 
الجمعية  تعقد  أن  المنتظر  ومــن  جــديــد 
جديد  إدارة  مجلس  النــتــخــاب  العمومية 
المقبل  أكتوبر   31 يوم  اإلسماعيلى  لنادى 
أو  عثمان  إبراهيم  تقدم  عــدم  حالة  وفــى 
لرئاسة  للترشح  عثمان  أحــمــد  شقيقه 
النادى سيعلن يحيى الكومى رئيس النادى 
النادى  رئيس  الحسن  أبو  ونصر  السابق 
السابق وهشام عنانى الترشح على مقعد 

رئيس النادى.

اســـتـــعـــان الــفــرنــســى 
باتريس كارتيرون المدير 
الــفــنــى لــفــريــق الــزمــالــك 
منسوبة  لصفحة  بمنشور 
صاحب  الخليفى  لناصر 
سبورتس  إن  ــى  ب ــوات  ــن ق
ــادى بــاريــس ســان  ورئــيــس نـ
جيرمان يؤكد فيه رجل األعمال 
القطرى أنه على استعداد لدفع 
والتعاقد  الزمالك  نــادى  ديــون 
الثقيل.  العيار  من  صفقة  مع 
المنسوبة  الــصــفــحــة  وكــتــبــت 
لناصر الخليفى على فيس بوك 
من  الــفــرصــة  لــى  أتيحت  »إن 

أسدد  أن  الزمالك  نــادى  إدارة 
مديونية النادى وإحضار صفقة 
ا فى نادى  من العيار الثقيل حّبً
كارتيرون  وحــرص  الــزمــالــك«. 
المنشور الخاص  على مشاركة 
لناصر  المنسوبة  بالصفحة 
ــار غضب  أث مــا  وهــو  الخليفى 
الزمالك،  نادى  جماهير  بعض 
كارتيرون  الفرنسى  أن  خاصة 
على  حــســابًــا  يمتلك  أنــه  أكــد 
فــيــس بـــوك هـــو نــفــســه الـــذى 
ناصر  منشور  خالله  من  نشر 
الخليفى وليس له حساب على 

تويتر.

أطلق محمد فرج عامر رئيس 
نادى سموحة تغريدة غامضة بعد 
أن بدأت أجواء االنتخابات تشتعل 
تقام  حيث  السكندرى  النادى  فى 
أكتوبر   29 فى  العمومية  الجمعية 
حسابه  عبر  عامر  وكتب  المقبل. 
ــتــواصــل  الــشــخــصــى عــلــى مــوقــع ال
تعرف  »حتى  بــوك  فيس  االجتماعى 
على  حقيقة  أخــفــى  ــن  ل حــولــك  مــن 
اكثر من  نادى سموحة هناك  اعضاء 
شخصية مرشحة على مقاعد مختلفة 
فى نادى سموحة تعاملت معها امام 
أعضاء  زمالئى  من  العديد 

بقوة  يصرف  أحدهم  اإلدارة  مجلس 
وعدنا  حقه  وهــذا  االنتخابات  على 
بـ  القدم  لكرة  ــرواد  ال ملعب  بإصالح 
45 ألف جنيه دون أن نطلب منه ذلك 
الـ45  ودفع  الملعب  أصلح  أنه  وأشاع 
ألف جنيه وهذا لم يحدث حتى يومنا 
هذا باإلضافة إلى وعود أخرى أطلقها 
ولم تحدث حتى الن من هذا المرشح 
بتعليمات  مــرشــح  ــه  أن يشيع  ووكيله 
ومسنود وهــذا كــالم كــذب وعــار من 
أحد  يسند  أحــد  وال  تماما  الصحة 
يعطى  لمن  أحد  على  يملى  أحد  وال 

صوته".

بورصة المدربين تشعل الدورى

العب الذئاب
فى الطريق للمحلة

اإلسماعيلى يرفض التفريط فى نجيب

الخليفى يفتح الناررئيس لجنة الحكام يفتح النار على جريشة
على الديك الفرنسى

االنتخابات تدق أبواب سموحة

معين الشعبانى

إبراهيم صالح

شكري نجيب

اتحاد  داخل  متالحق  بشكل  األحداث  تسارعت 
كارلوس  البرتغالى  تولى  عــن  اإلعـــالن  بعد  الــكــرة 
لحسام  خلًفا  الوطنى  المنتخب  تدريب  مهام  كيروش 
البدرى الذى تم توجيه الشكر له بسبب سوء النتائج 
ليبيا  مواجهة  قبل  وذلك  العالم  كأس  تصفيات  فى 
كيروش  وطلب  المونديال  تصفيات  فــى  المقبلة 
إلعداد  الكافى  الوقت  الجديد  الفنى  الجهاز  منح 
الالعبين بالشكل المطلوب حيث طلب خوض مباراة 
ودية يوم 2 أكتوبر القادم لالعبين المحليين فضال 
عن الحاجة الى تعديل مواعيد مباريات بطولة كأس 
فى  خاصة  كبير  بشكل  مهددة  أصبحت  التى  مصر 

المركز  فى  الوطنى  المنتخب  بتواجد  الموقف  تأزم  ظل 
وسيطرت  العالم  كأس  تصفيات  فى  بمجموعته  الثانى 
تدير  الــتــى  الثالثية  اللجنة  على  ــاك  ــب االرت مــن  حــالــة 
للمدير  التعهد  تم  حيث  مجاهد  احمد  برئاسة  االتحاد 
الذى  الوقت  فى  متطلباته  كافة  بتوفير  الجديد  الفنى 
بين  ما  القادمة  الفترة  أجندة  بسبب  الجميع  فيه  يعانى 
مباريات الكأس والسوبر المحلى والدورى بخالف توقف 
المسابقات بسبب المشاركة فى بطولة العرب للمنتخبات 
إلى  اإلفريقية  األمم  كأس  وبطولة  العالم  كأس  وبطولة 
جانب مشاركة األندية المصرية فى بطوالت دورى أبطال 
إفريقيا والكونفدرالية وهو ما أصبح يهدد بنسف الموسم 

القادم.
كبيرة  ورطــة  فى  الجبالية  مسئولى  كيروش  ووضــع 
مصر  كأس  بطولة  استكمال  على  اإلصــرار  بعد  خاصة 
السبب  يرجع  حيث  منها  تبقى  ما  إللغاء  التمهيد  رغم 
االتحاد  خزينة  فى  تصب  عائداتها  كــون  الــى  ذلــك  فى 
البرتغالى  للمدرب  شهريا  دوالر  ألف   60 سيدفع  الذى 
وائــل جمعة  الــذى ضم  المعاون  راتــب جهازه  الى جانب 
وضياء السيد ومحمد شوقى وعصام الحضرى بخالف 

المساعدين البرتغاليين.

الفنى  المدير  كــيــروش  كــارلــوس  البرتغالى  يعقد 
يضم  الذى  المعاون  جهازه  مع  جلسة  لمنتخب مصر 
كال من ضياء السيد ومحمد شوقى وعصام الحضرى 
اإلعداد  برنامج  لوضع  المنتخب  مدير  جمعة  ووائــل 
فى  المقبل  أكتوبر  و12   9 يومى  ليبيا  مباراتى  قبل 
لكأس  المؤهلة  للتصفيات  والرابعة  الثالثة  الجولتين 
مع  كيروش  جلسة  تشهد  كما  بقطر،   2022 العالم 
ستخوض  التى  القائمة  على  االســتــقــرار  مساعديه 
معسكر الفراعنة الذى ينطلق يوم 28 سبتمبر الجارى 
القرار  المحترفين فضال عن حسم  الالعبين  واختيار 
مهاجم  محمد  مصطفى  هــجــوم  واقــعــة  فــى  النهائى 
الفنى  المدير  البدرى  التركى على حسام  جاالتا سراى 
التى  الجابون  مــبــاراة  عقب  الوطنى  للمنتخب  السابق 
الثانية لتصفيات  بالجولة  بالتعادل اإليجابى 1-1  انتهت 

المونديال.

لكرة  المصرى  االتــحــاد  داخــل  مسئول  مصدر  وقــال 
الستبعاد  الكرة  اتحاد  داخــل  قــوى  اتجاه  هناك  القدم: 
منه  بــدر  ما  نتيجة  ليبيا  مباراتى  من  محمد  مصطفى 
ضد حسام البدرى. وأضاف المصدر: هناك اتفاق داخل 
استدعاء  عدم  على  الكرة  اتحاد  إلدارة  الثالثية  اللجنة 
أحمد  أن  خــاصــة  ليبيا  مــبــاراتــى  فــى  محمد  مصطفى 
مجاهد كان رئيًسا لبعثة منتخب مصر فى الجابون ويرى 
ضرورة اتخاذ قرار تأديبى ضد الالعب بسبب ما حدث 
واللفظ  الجابون  أمام  التعادل  هدف  تسجيله  عقب  منه 
المسىء الذى تلفظ به فور انتهاء اللقاء وذلك لعدم تكراره 
عدسات  كانت  الالعبين.  من  لغيره  عبرة  بمثابة  وليكون 
الجابون  أمام  القدم  لكرة  األول  الوطنى  المنتخب  مباراة 
قد التقطت واقعة سب وبصق مصطفى محمد تجاه دكة 
بدالء المنتخب عقب انتهاء مباراة الجابون والتى شهدت 
القاتل  التعادل  هدف  وإحراز  احتياطًيا  الالعب  مشاركة 

الزمالك  ــادى  ن بـــإدارة  المكلفة  اللجنة  كثفت 
أزمة  حل  أجل  من  جهودها  لبيب  برئاسة حسين 
االتحاد  من  بقرار  البيضاء  للقلعة  القيد  إيقاف 
الزمالك  إدارة  وأجــرت  فيفا،  القدم  لكرة  الدولى 
عدة اتصاالت إلنهاء األزمة فى الساعات األخيرة. 
وأكد حسين لبيب أن الزمالك يعانى من أزمة إيقاف 
فترتين  القيد  عن  موقوف  الزمالك  قائال:  القيد 
بسبب أزمة التعاقد مع الالعب حسام أشرف رغم 
ناد كاميرونى وكانت علينا غرامة بقيمة  تعاقده مع 
دوالر  ألف   200 إلى  تخفيضها  تم  دوالر  ماليين   4
عن  بإيقافنا  فيفا قضى  فى  قانونى  هناك حق  لكن 
الفرنسى  بقيادة  للزمالك  الفنى  الجهاز  وقرر  القيد 
باتريس كارتيرون إلغاء مران الفريق الخميس الماضى 
والنصف  الخامسة  منذ  عقدت  التى  الجلسة  بسبب 

مساء حتى السابعة من نفس اليوم وذلك بين إدارة النادى 
الالعبين  أزمــات  إلى  االستماع  شهدت  والتى  والالعبين 
ومطالبهم. وعقب نهاية الجلسة أبلغ الجهاز الفنى للزمالك 

الالعبين بإلغاء المران مع إقامة المران الجمعة فى تمام 
عن  الزمالك  نادى  داخل  مصدر  وكشف  مساء.  الخامسة 
حصول الفرنسى كارتيرون، المدير الفنى للفريق للزمالك، 
والمتأخرات  المكافآت  فيها  بما  كاملة  مستحقاته  على 
أغسطس  شهر  حتى  راتبه  على  الذى حصل  الوحيد  وهو 

الماضى.
وأضاف المصدر أن حسين السيد المشرف على الكرة 
وعضو اللجنة المكلفة بإدارة النادى قام بصرف مستحقات 
إجازته عقب  لقضاء  لإلمارات  قبل سفره  كاملة  كارتيرون 
تتويج الزمالك بالدورى الموسم الماضى، حيث طلب حسين 
السيد عقد كارتيرون وقام بتنفيذ بنود المكافآت كاملة، فيما 
أكد المصدر أن أفراد الجهاز المعاون لكارتيرون األجانب 
حصل  بينما  مستحقاتهم  مــن  كبيرة  نسبة  على  حصلوا 

المعاونون المصريون على نسبة بسيطة من المكافآت.

بالزمالك  نشر العب الوسط الدولى 
رسالة عبر صفحته الشخصية على موقع 
التواصل االجتماعى إنستجرام جاء نصها 
»قد يعرف الجمهور قيمتك جيدا بينما من 
هم فى موقع المسئولية ال يدركها إال بعد 
الرسالة  هذه  البعض  وفسر  األوان«  فوات 
بدخول العب وسط الملعب فى خالف حاد 
حسين  بقيادة  النادى  تدير  التى  اللجنة  مع 
السيد،  وحسين  الــســمــرى  وحسين  لبيب 
إعالن ضم حمدى  بعد  األزمــات  وتواصلت 
أزمة  فاشتعلت  أخــرى  مرة  للزمالك  النقاز 
حمدى  الالعبين  زوجتى  بين  خارجية 
من  اعتراًضا  المثلوثى  وحمزة  النقاز 
األول  عودة  على  األخير  زوجة 
مرة  الزمالك  لصفوف 

الجارية.  الصيفية  االنــتــقــاالت  فــى  أخــرى 
المثلوثى رسالة غامضة عقب  ونشر حمزة 
مرة  للزمالك  النقاز  حمدى  عــودة  إعــالن 

يقصد  بأنه  الكثيرون  فسرها  أخــرى 

»الناس معادن  إنستجرام  وقال عبر  النقاز. 
ونفائس فيهم الغالى وفيهم الرخيص«.

وتقول  زوجها  المثلوثى  زوجــة  وتشارك   
»والــرخــيــص يفضل رخــيــص« ولــم يقف 

األمر عند هذا الحد بل زاد اشتعاال بعدما 
غامضة  رسالة  النقاز  حمدى  زوجة  نشرت 
على  بها  تــرد  بأنها  البعض  فسرها  أيضا 
زوجــة  ــت  وقــال وزوجـــتـــه.  المثلوثى  حــمــزة 
يجعلهم  الــذى  أسلوبى  أعشق  »كــم  النقاز 
أنهم  ليتأكدوا  مرة  من  أكثر  الكالم  يقرأون 
إلى  يحتاجون  بشر  هــنــاك  الــمــقــصــودون. 
القلب  تكبير  مثل  داخلية  تجميل  عمليات 
من  البشر  خاليا  وتكسير  الحقد  وشفط 
ووسط  الهزيلة«.  ضمائرهم  ونفخ  نفوسهم 
هــذا الــجــدل نشر فــرجــانــى ســاســى العب 
الحالى  القطرى  والدحيل  السابق  الزمالك 
صورة تجمعه مع حمزة المثلوثى، األمر الذى 
المثلوثى  يدعم  ساسى  بــأن  البعض  فسره 

خالل أزمة النقاز.

كيروش يربك حسابات احتاد 
الكرة قبل مواجهة ليبيا

اجتاه الستبعاد مصطفى محمد من منتخب مصر

محاوالت حلل أزمة القيد فى ميت عقبة

زوجتا ثنائى الزمالك تثيران اللغط

عبدالحميد جالل

كيروش

مصطفى محمد

حسين لبيب

حمزة المثلوثى

عصام عبدالفتاح
كارتيرون

حمدى النقاز



بتكريمه  سعادته  عــن  زاهــر  أحمد  الفنان  عبر 
ــوم مــن مــهــرجــان الــفــضــائــيــات الــعــربــيــة والـــذى  ــي ال
أقيمت فعالياته داخل أحد الفنادق الكبرى بالتجمع 
الخامس، حيث تم تكريمه عن مسلسل "لؤلؤ"، والذى 
عرض منذ أشهر قليلة وشارك فى بطولته عدد كبير 

من الفنانين والفنانات.
تلقاها  التى  الفعل  بردود  إنه سعيد  "زاهــر"  وقال 
مؤخًرا عن دور يحيى عبدالحميد فى مسلسل "ورا 
حاول  أنه  إلى  مشًيرا  كبيرة"،  كدبة  حكاية  باب  كل 
بقدر اإلمكان تقديم رسالة من خالل المسلسل الذى 
قدم منه خمس حلقات، مؤكًدا أن فكرة خمس حلقات 
العمل  صناع  يحاول  خاللها  من  جــًدا  جيدة  فكرة 

تقديم رسالة معينة للجمهور.
فى  مؤخًرا  للتشهير  تعرض  أنه  "زاهــر"  وأضــاف 
عزاء الفنانة دالل عبدالعزيز فى الوقت الذى طلب 
منه تقديم "حكاية كدبة كبيرة"، وهو ما جعله يوافق 

على تقديم العمل على الفور.

كل  "ورا  مسلسل  من  كبيرة"  "كدبة  حكاية 
عماد  مهنا،  هنادى  زاهــر،  أحمد  بطولة  من  بــاب" 

أحــداث  ــدور  وت النجوم،  من  نخبة  وغيرهم  رشــاد، 
العمل حول المؤثرين على السوشيال ميديا والبحث 
عن الشهرة من خالل منصات التواصل االجتماعى.

المقبلة  الفترة  الفنان أحمد زاهر خالل  ويستعد 
والذى  ــارس"،  "ف الجديد  السينمائى  فيلمه  لتقديم 
بينهم  من  الفنانين  من  جًدا  كبير  عدد  فيه  يشارك 
الفنان صالح عبدالله، والفنان حسين فهمى، والفنانة 
ملك حمد زاهر، وهو من إخراج رؤوف عبدالعزيز، 

ومن تأليف حسام موسى.
زاهر خالل رمضان 2020  الفنان أحمد  وشارك 
فى مسلسل "البرنس" الذى قدم من خالله شخصية 
فتحى البرنس مع الفنان محمد رمضان، وحقق من 
كل  العمل  بطولة  فى  وشــارك  كبيًرا،  نجاًحا  خالله 
ورحاب  عالء،  ومحمد  عبدالعزيز،  دنيا  الفنانة  من 

الجمل، ونور اللبنانية، وآخرون .

التمثيلية،  المهن  نقيب  زكــى،  أشــرف  الدكتور  وّجــه 
لما  السيسى، وذلك  عبدالفتاح  الرئيس  إلــى  الشكر 
العاملين  دعم  منظومة  تعزيز  مؤخرا بخصوص  أصدره 
ومنارتها  الناعمة  مصر  قــوة  باعتبارهم  الفن  بمجال 

اإلبداعية.
الدائمة  رعايته  على  له  الشكر  يوجه  إنه  زكى  وقال 
وحرصه على الشعب المصرى وبخاصة الفنانون الذين 
الحماية  بــرامــج  تفعيل  نحو  التوجيه  فــى  شملهم  قــد 
مثل  المتنوعة،  المخاطر  ضد  واالجتماعية  التأمينية 
فى  العاملون  وبخاصة  وغيرهما،  والعجز  الشيخوخة 
وال  منتظمة  بوظائف  يتمتعون  ال  الذين  الفنى  القطاع 
المعيشة  سبل  لتوفير  للدخل،  بديلة  مصادر  يمتلكون 
الكريمة لهم وألسرهم لحماية وتعزيز دور القوة الناعمة 

فى مصر فنًيا وإبداعيا وثقافيا .
الرئيس قد جاءت خالل اجتماعه،  كانت تصريحات 
مجلس  رئــيــس  مدبولى  مصطفى  الــدكــتــور  مــع  أمـــس، 
وهشام  المالية،  وزيــر  معيط  محمد  والدكتور  ــوزراء،  ال
وزيرة  القباج  ونيفين  العام،  األعمال  قطاع  وزير  توفيق 
التضامن االجتماعى، واللواء محمد أمين مستشار رئيس 
الجمهورية للشئون المالية، وجمال عوض رئيس مجلس 

إدارة الهيئة القومية للتأمين االجتماعى".
الجمهورية  رئاسة  باسم  الرسمى  المتحدث  وصــرح 
متابعة  تــنــاول  االجــتــمــاع  بــأن  راضـــى،  بــســام  السفير 

الهيئة  تطوير  وكذلك  الفنانين،  وحماية  دعم  "منظومة 
القومية للتأمين االجتماعى.

تطوير  جهود  على  اطلع  قد  السيسى  الرئيس  كــان 
منظومة دعم وحماية الفنانين والمحاور الخاصة بشأن 

تحسين معاشات أعضاء النقابات الفنية والتشكيلية 
التى تضم كافة الفئات اإلبداعية والفنية، وحصر 
التأمينى سواء االجتماعى أو الصحى،  موقفهم 
ــالح اإلطـــار  ــة إلـــى مــقــتــرحــات إصــ ــاإلضــاف ب
التشريعى لتحسين الضمان االجتماعى ورعاية 
أعضاء تلك النقابات، فضاًل عن جهود توفير 
وكذا  الجديدة،  للمنظومة  تمويل  مصادر 

االستفادة من التجارب الدولية المماثلة.
البيانات  قاعدة  بتدقيق  الرئيس  ووجه 
الخاصة بحصر وتسجيل الفنانين بمختلف 
النقابات  مع  والتعاون  بالتنسيق  فئاتهم 
ببرامج  لشمولهم  وذلك  المختلفة،  الفنية 
االجتماعية  والرعاية  التأمينية  الحماية 

الشيخوخة  مثل  المتنوعة  المخاطر  ضد 
والعجز وغيرهما، والتى قد تعيقهم عن أداء 

بالقطاع  بالعاملين  يتعلق  ما  خاصة  عملهم، 
وال  منتظمة  بوظائف  يتمتعون  ال  الذين  الفنى 

بهدف  وذلــك  للدخل،  بديلة  مصادر  يمتلكون 
توفير سبل المعيشة الكريمة لهم وألسرهم، بما 
يساعد على تعزيز وحماية القوة الناعمة لمصر 
والتى  والثقافى،  واإلبداعى  الفنى  الصعيد  على 
المنطقة  فى  لمصر  متميًزا  إرًثــا  مثلت  طالما 

والعالم منارة للفن واإلبداع.
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ميتلك املمثل العاملى صامويل جاكسون، ظهورًا خاًصا 
على الشاشة، حيث استطاع احلصول على مكانة متميزة 

لدى اجلمهور كرجل مؤثر ال ميكن املساس به داخل 
السينما، فهو ممثل متعدد ومتنوع اإلطالالت، يقدم 

الكاريزما واجلهد لكل دور.
واستغل جاكسون األعمال الشهيرة له خالل مسيرته، 

ليعلن عن عمل فني جديد، حيث ارتدى تيشرت عليه 
صوره ألدوار قام بها يف أعماله السابقه، منها دوره يف فيلم 

Captain America ، الذى لعلب فيه دور نيك فيورى، 
حيث يقوم بلم شمل الفريق، إضافة لصورة شخصيته يف 
فيلم Jackie Brown الذى لعلب خالل أحداثه دور رجل 

عصابات.

كشفت منصة Apple، عن التريلر الرسمي األول 
لفيلم Finch بطولة النجم العاملي توم هانكس، 

والذى سيسرد مغامرة جديدة لهانكس يف إنقاذ كلبه من 
تغير املناخ، وسرد بعض التفاصيل عن حياة الروبوت التي 

ستساعد اإلنسان يف املستقبل بعد نهاية العالم. ومن املقرر 
أن يقوم بإخراج الفيلم اجلديد ميجيل سابوشنيك، صاحب 

إبداعات بعض احللقات يف مسلسل Game of thrones، وحددت 
الشبكة يوم 5 نوفمبر املقبل من أجل طرح الفيلم عبر املنصة. 

فيلم Finch  تدور أحداثه بعد أن دمر توهج شمسي، كوكب األرض 
بكوارث مناخية متعددة، يتبع هانكس وهو يختبئ حتت السطح 
بسبب العاصفة يف مخبأ عالي التقنية، ويبحث فينش عن بقايا 

احلضارة البشرية، وسرعان ما يجد رفيًقا عبارة عن »كلب« ليوفر 
له رفقة بعيًدا عن كل ما تبقى من البشرية، وتتوالى األحدث بعد 

أن مت تدمير املخبأ بسبب عاصفة جديدة ويضطر هانكس يف إنقاذ 
الكلب والهروب معا برفقة روبوت.

Finch فيلم جديد لتوم هانكس صامويل جاكسون يجهز لفيلم جديد 

عفاف راضى: بليغ حمدى أعادنى للمسرح من جديد
بعد غياب 11 عامًا

نقيب املمثلني: الرئيس السيسى
 يولى أهمية خاصة للعاملني بالفن

 دينا دياب

أشرف زكى

أحمد زاهر

النجمة  تعود  الغنائية  الساحة  عن  عاًما   11 نحو  غياب  بعد 
الكبيرة عفاف راضى الى الغناء من جديد، بحفل نال اشادة بالغة، 
قدمتها  التى  األغنيات  عمر  هى  عاما  الخمسين  تخطى  وعمره 
العبقرى  الملحن  رحيل  ذكرى  المسرح إلحياء  عفاف على خشبة 
فى  وأثــرت  بعيد  عهد  الى  بجمهورها  عفاف  عادت  بليغ حمدى، 
ال  فقالت:  العودة  سر  عن  لنسألها  حاورناها  وعقولهم..  قلوبهم 
الحاضر  الغائب  العبقرى  االستثنائى  روح  من  أغلى  يوجد 
كبير  له فضل  الذى  عليه،  الله  رحمة  بليغ حمدى،  أستاذى 

فى نجاحى الفنى.
* ما السر وراء عودتك بعد كل هذا الغياب؟

- السر أننى أبحث عن الهدف والرسالة والمضمون، 
أعتز  الذى  مشوارى  مع حجم  تتناسب  أن  فيجب 
به، وحين ُعرض علّى الغناء على مسرح األوبرا 
العريق بالتعاون مع المايسترو سليم سحاب، 
إلحياء ذكرى رحيل الموسيقار بليغ حمدى، 

وافقت على الفور ولم أتردد لحظة.
العودة  على  التى شجعتنى  األمــور  ومن 
األولــى  مصر  سيدة  من  تكريمى  مــجــدًدا 
المرأة  يوم  فى  السيسى،  إنتصار  السيدة 
كبير،  بــفــخــر  شــعــرت  حينها  الــمــصــريــة، 
من  الفنية  الساحة  إلــى  للعودة  وشجعتنى 

جديد، وهو التكريم األقرب إلى قلبى.
ومؤخًرا تلقيت رسائل كثيرة من جمهورى خالل 
فيها  يطالبوننى  الــبــرامــج  مــن  عــدد  فــى  استضافتى 
الهادفة  الجادة  األعمال  خالل  من  وظهورى  للغناء،  بالعودة 
التى أريدها  يحقق لجمهورى ما يريده منى ويحقق لى المتعة 

من الموسيقى والغناء.
المصرية  األوبــرا  مسرح  على  العودة  قررت  لماذا   * 

تحديًدا؟
 - بالنسبة لى مسارح دار األوبرا لها خصوصية، واألوبرا 
مكان عريق ويحافظ على التراث، وأعتبرها المنبر الثقافى 
مسارحها  على  وتــألــق  العربية،  البلدان  جميع  فــى  األهــم 

الغنائى  مصر  تاريخ  حفر  خاللها  من  واستطعنا  الطرب  عمالقة 
وترسيخ ريادتها بين دول العالم.

 * ما سبب ابتعادك عن الساحة طوال الفترة الماضية؟
الحالية  الغنائية  للسوق  ويعود  مقصود،  ابتعادى  بصراحة   -  
األصيل  الطرب  وبات  ترٍد،  فى  أصبحت  السوق  حال  عام،  بوجه 

عملة نادرة.
من  كبيًرا  عـــدًدا  أن  األخــيــرة  السنوات  فــى  الحظت  لألسف 
الفنانين والمنتجين »يستسهلون« الغناء، ولو انصرف الجيل الحالى 
عن نظرية »هو ده اللى ماشى والجمهور عاوز كده« سنرى تغييرات 

إيجابية.
المبدع يرتقى بذوق الجمهور والمجتمع وال يجاريه، وال أنكر أن 
بأن  يؤمنون  الذين  والمطربين  الصّناع  بعض  هناك محاوالت من 
الفن رسالة وليس مادة للتربح فقط، فأنا أمتلك تاريًخا مشرًفا مع 

جمهورى، وهذا يدفعنى الختيار أعمالى بعناية.
 *  معنى ذلك أن تراجع اإلنتاج سبب أيًضا فى ابتعادك؟

 - بالتأكيد يمكننا القول إن اإلنتاج اختفى تماًما، والسبب فى 
ذلك التغييرات التى طرأت على الصناعة، وهذا التراجع ال يقتصر 
انخفاض عدد األغانى، بل شمل كل األصعدة لحًنا وشعًرا،  على 
وصواًل إلى أن الساحة أصبحت مفتوحة للجميع ويتحكم بها فقط 
األهداف التجارية، وبالتالى من الطبيعى أن نصل إلى هذا الحال.

* ولماذا لم تفكرى فى اإلنتاج لنفسك كما يفعل البعض؟
-  كان لدّى أكثر من مشروع، لكن القرصنة كانت أحد األسباب 
أن  لى  يمكن  فكيف  أمــًرا سهاًل،  ليس  اإلنتاج  ذلــك،  التى عطلت 
أنتج ألبوًما كاماًل ليتم تسريبه قبل طرحه باألسواق؟.. هذه مشكلة 
الدولة وتتصدى لها فى زمن اندثر فيه  أخرى يجب أن تهتم بها 
األلبوم الغنائى وأصبحت كل الطرق تؤدى إلى األغنية »السنجل« 

بسبب ظروف اإلنتاج.
* ماذا عن مشوارك مع العبقرى بليغ حمدى؟

 -األستاذ بليغ »استثنائى«، فقد تبنى موهبتى، وتعلمت على يده 
كل شىء، كنت أثق فى اختياراته دائًما.

باإلذاعة  الهواة  برامج  فى  أغنى  كنت  استمع لصوتى  مرة  أول 
فى  دراســتــى  خــالل  سنة   17 وقتها  عمرى  وكــان  والتليفزيون، 

ذات  قال  اللقاءات  أحد  فى  بليغ  األستاذ  الكونسرفتوار، وسمعت 
يوم: استيقظت وقلت للسكرتير: »هاتلى عفاف راضى حااًل«.

كنت فى هذه الليلة أغنى فى حفلة بالجامعة األمريكية فحضر 
عاوز  بليغ  »األستاذ  شقيقى:  لماهر  وقــال  حمدى  بليغ  سكرتير 
عفاف اآلن«، وأبلغنى »ماهر« وذهبنا إلى منزل الموسيقار فرحب 

بنا وطلب منى الغناء.
غنيت موشًحا إضافة إلى بعض أغنيات السيدة فيروز، وفوجئت 
مساًء«،  الثامنة  الساعة  هنا  تكونى  يوم  »كل  يقول:  بليغ  باألستاذ 
أضواء  فى حفل  للغناء  أقدمك  »سوف  لى:  قال  ثم  يدربنى  وظل 
المدينة وفى حفل آخر مع عبدالحليم حافظ، وسوف نغير اسمك 

إلى جميلة«، فرفضت وتمسكت باسمى »عفاف«.
من هنا بدأت »االنطالقة الحقيقية« وكتب الشاعر سيد مرسى 
أغنية »ردوا السالم« ولحنها بليغ حمدى وقدمتها للجمهور ألول مرة 
فى حفل عبدالحليم حافظ الذى أُقيم عام 1970 فى اإلسكندرية، 

بل قاد الفرقة الموسيقية بنفسه، وكان عمرى وقتها 19 عاًما.
بعد ذلك بدأت اإلذاعات تذيعها والقت ترحيًبا كبيًرا، وتبنانى 
مع شركة  5 سنوات  لمدة  احتكار  معى عقد  ووّقــع  بليغ،  األستاذ 
»أم  منها  األعــمــال  من  كبيًرا  عــدًدا  معه  وقدمت  الفن«  »صــوت 
ليالى،  السمرة  وواقفة  الليل،  وعشاق  جاية،  والفرحة  الشهداء، 
الليالى،  وقضينا  المسا،  وليالى  خدينا،  وباألحضان  والمواويل، 
وجرحتنى عيونه السودا، وعطاشى، ويمكن على بالى، والموانى«.

أنك  خاصة  الغنائى  الفيلم  تجربة  تكررى  لم  لماذا   * 
حققت نجاًحا كبيًرا خالل »مولد يا دنيا«؟

 • تخوفت من النجاح الكبير الذى حققه الفيلم وقتها ورفضت 
الساحق  النجاح  تكرار  عدم  من  خوًفا  عديدة  سيناريوهات  بعده 
الذى حققناه عام 1976 بقيادة المخرج الكبير المخضرم موسيقيا 
»األرملة  منها  عديدة  غنائية  مسرحيات  قدمت  لكنى  وسينمائيا، 
يا غجر« وأتعجب لعدم وجود مسرح غنائى مميز  الطروب« و»آه 

على الساحة.

أثار مسلسل »شقة 6« للفنانة روبى جدال 
نهاية  بسبب  ميديا،  السوشيال  على  واسعا 
المسلسل التى تم تغييرها من قبل المخرج.
المسلسل:  مخرج  كامل  محمود  وقــال 
النجاح  على  كبيرا  حمدا  ربنا  بحمد  "أوال 
الكبير اللى حققه مسلسل شقة 6.. وممتن 
من قلبى لكل كلمة حلوة اتكتبت عنه.. ثانيا 
عاوز اوضح حاجة مهمة.. لما بشوف ورق.. 
انه ممكن اشتغلها..  أو أقرا حاجة وأحس 
بالنسبة لى بتكون مشروعى.. بفكر فيه بكل 
أطور  ممكنة  طريقة  أحسن  وبشوف  كيانى.. 
علشان  باأليام  مانمش  ممكن  الفكرة..  بيها 

أشتغل على الفكرة بشكل يرضينى".
وتشغل  تفكر  الناس  أن  "هدفى  وأضــاف: 
دماغها وتتساءل ويكون فى جدال ومناقشات 
زى ما كان موجود طول حلقات مسلسل شقة 
6 وكــانــت الــنــاس جــوا الــمــوضــوع فــى حالة 
استنتاجات.. فأى نجاح الفضل بعد ربنا هو 

لكل إنسان اشتغل معايا بمنتهى الضمير".
وأكمل: "رابًعا: المفاجأة أنه فيه جزء ثانى 
إن شاء الله.. خامسا: ممكن إنسان يعمل 
فكرة والنتيجة اللى مكتوبة وحشة جدا.. 

فنضطر نستعين بناس عشان تكتب فعال وتعمل 
حاجة أحسن بكتير وده حصل وبيحصل.. وأنا 
بحفظ حق الناس كويس أوى.. ألن بحب وبخاف 
ربنا وضميرى أهم حاجة عندى.. وكل اللى انتو 
شوفتوه وحبيتوه حاجة اتكتبت من األول وجديد 

مش هى نفس الفكرة اللى اتقدمت".
الناس  كل  وياريت  بس  أوضح  "حبيت  وتابع: 
من  أجــر  الله  يضيع  ال  ألنــه  فى شغلها  تخلص 
من  الله  شــاء  إن  حلو  ويومكم  عمال..  أحسن 
بينه  مــا  الله  أصلح  الله  وبين  بينه  مــا  أصلح 
الله  أصلح  سريرته  أصلح  الــنــاس..  من  وبين 
أمر  الله  كفاه  آخرته  بأمر  اهتم  عالنيته..  من 

دنياه وآخرته".
ودارت كل أحداث العمل حول وجود غيبيات 
الثالثة،  العين  يسمى  بما  )روبى(  البطلة  تراها 
الغيبيات  لــرؤيــة  البعض  يمتلكها  حاسة  وهــى 

واألشباح وأشياء تلقب بما وراء الطبيعة.
وشكك المسلسل أيًضا بوجود مرض عقلى أو 
هالوس لدى البطلة، فى حين كان العمل يحوى 
قتلهم  البطلة  تكتشف  الذين  القتلى  من  عــدًدا 
بطريقة اكتشاف الغيبيات، إذ يظهر لها هؤالء، 

وتراهم ثم تكتشف وجود جثث لهم.

إن  ديــاب  محمد  المخرج  قــال 
أمرا  يعد  فلسطينى  فيلم  تمويل 
الفيلم  عــن  الخــتــالفــه  صــعــبــا، 
ــذى يـــعـــرض فى  ــ الــمــصــرى الـ
عنده  يصبح  وبالتالى  السينما، 
فــرصــة لــتــعــويــض الــتــمــويــل من 

خالل تحقيق اإليرادات الكبيرة. 
مــخــتــلــف  ــر  ــ ــ األم أن  وأضـــــــاف 
الــذى  الفلسطينى  للفيلم  بالنسبة 
على  بيعه  على  قائمة  إيراداته  تكون 
كل  أن  ــى  إل مشيرا  الــعــالــم،  مستوى 
"أميرة" خفضوا  فيلم  الذين عملوا فى 
إيجاد  الضرورى  من  كان  لذا  أجورهم، 
الفيلم  بقصة  مؤمنين  شجعان  منتجين 
لدرجة أن يكون لديهم استعداد بأن يحتملوا 

خسارتهم حال حدوثها. 
ووجه دياب التحية لمنتجى الفيلم محمد 
الوهاب  عبد  ومنى  مسعود  ومعز  حفظى 
تحدوا  الذين  العربى  وهشام  ناصر  وروال 

جميعهم الصعاب إليمانهم بالفيلم. 
للفيلم  التحضير  كــوالــيــس  وعــن 
والصعوبات التى واجهته سواء على 

مستوى التصوير أو التمويل، واستقبال الجمهور 
والنقاد للعمل فى مهرجان فينسيا، وكذلك مدى 
والــســؤال  يتناولها  التى  القضية  مــع  تفاعلهم 
الوجودى الذى يطرحه، كما تطرق إلى مسلسل 
ومشاركة  التصوير،  وكواليس   Moon knight

اهتمامه  كــان  إذا  ومــا  بــه،  مصريين  فنانين 
بالعالمية سيجعله غائبا عن األعمال المصرية، 

روبى تثير اجلدل بـ»شقة 6«.. 
وحملة تضامن مع كتاب العمل

محمد دياب: جناح فيلم »أميرة« بهرنى

محمد دياب

أحمد زاهر: »ورا كل باب حكاية« قدمنى للجمهور بشخصيتى احلقيقية

روبى



12  العدد: 716  • 15 من صفر 1443هـ  • 22 من سبتمبر 2021األخيــرة
www.alnaharegypt.com

عضالت صالح
 تثير جنون اجلماهير

فريق  ونجم  المصرى  المنتخب  العب  صور  أثــارت 
ليفربول اإلنجليزى محمد صالح بعد احتفاله بتسجيل 
ــاالس  ــى مــرمــى كــريــســتــال ب هـــدف فــريــقــه الــثــانــى ف
برنامج  استخدام  مدى  حول  المتابعين  حيرة  السبت، 
على  نشرها صالح  التى  الصور  لتعديل  »الفوتوشوب« 

حسابه بمواقع التواصل.
بشكل  األمامية  المنشارية  العضالت  لظهور  وذلــك 
القدم،  كرة  العبى  لدى  معتاد  غير  أمر  وهو  مفتول، 
المفتول الذى ظهر به صالح خالل  القوام  خاصة مع 
المباراة. وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع تعليق صالح 
المشجعون  أيها  »أنتم  الالعب  علق  الصور حيث  على 
سبب استمرارى، أنتم تعطونى قوة أكثر مما تعتقدون«.
عضالت  المصورين  كاميرات  رصــدت  جهتها،  من 
بروز  مع  المباراة،  أثناء  المفتولة  المصرى  الالعب 
العضالت  تسمى  والتى  الصدر  جانبى  على  عضلتين 
الكتف  عظام  تصل  التى  العضالت  وهى  المنشارية، 
بالضلوع الثمانية، وهى نادرًا ما تظهر فى العبى كرة 
من  للكثير  تحتاج  العضالت  هــذه  أن  خاصة  الــقــدم، 
بمثل  تكون  لكى  والكثيرة  القاسية  الرياضية  التمارين 
هذا البروز عند الالعبين، وهى إحدى العضالت التى 
والتى  أكبر  بشكل  القتالية  األلعاب  أصحاب  بها  يهتم 
تعتمد بشكل أساسى على عضالت الكتف والذراعين 
مثل المالكمة والكاراتيه، ما جعل المتابعين على مواقع 
التواصل يشككون فى مدى خضوع هذه الصور للتعديل.
إال  الــصــور،  هــذه  فى صحة  البعض  تشكيك  ورغــم 
برنامج  بواسطة  تعديلها  يتم  ولم  حقيقية  صور  أنها 
الفوتوشوب، وتم التقاطها بواسطة مصور وكالة فرانس 
برس، فى ملعب أنفيلد خالل مباراة ليفربول مع فريق 

كريستال باالس.

عن  بخاصة  العربية  ــدول  والـ األوســـط  الــشــرق  فــى  كثيًرا   نتحدث 
فى  العرب  غير  لصالح  منا  للنيل  تستهدفنا  سعًيا  التى  المؤامرات 

المنطقة، أو من قبل الدول الكبرى فى مختلف أنحاء العالم.
 وظل العالم العربى مستهدًفا طوياًل بالفعل نتيجة لموقعه الجغرافى 
فى  األوروبى  قبل  االستعمار  من  المتعددة  الطبيعية  وثرواته  الحساس 
العصر الحديث، والدول العظمى بعد الحرب العالمية الثانية، وكذلك 
مصالح  بحسب  خطًطا  المشرق  فُقّسم  المنطقة،  فى  العرب  غير  من 
بريطانيا وفرنسا، وتعرضت مصر للعدوان الثالثى البريطانى الفرنسى 
عدم  »لخلق   2003 عام  العراق  أمريكا  وغزت   ،1956 عام  اإلسرائيلى 
االستقرار فى الشرق األوسط« بحسب مقولة الجنرال األمريكى ويسلى 
كالرك بعد أعوام من الجهد الدولى المشروع لتحرير الكويت من غزو 

صدام حسين.
نائب  تشينى،  ديك  مع   2000 عام  ذلك  قبل  لى  لقاء  أيًضا  وأتذكر 
واستغرابى  أوسطية،  شــرق  جولة  فى  سفره  قبل  األمريكى  الرئيس 
حينذاك إلصراره بأن يكون الوضع فى العراق على رأس قائمة نقاط 
حديثه، وعدم اكتراثه بإشارات للنزاع العربى اإلسرائيلى، وهناك أيًضا 
بأنه ال  السابق شارون فى مذكراته  اإلسرائيلى  الخارجية  وزير  مقولة 
داعى للدخول فى حروب واسعة مع العرب، ويفضل تقليبهم على بعضهم 
فى ضوء المشكالت القائمة بينهم، فضاًل عن ركاكة أوضاعهم الداخلية.

كعرب  نحن  هــل  كثيًرا:  نفسى  أســأل  إنما  واقـــع.  الــمــؤامــرات   إذًا 
فى  السبب  فما  صحيًحا  ذلك  كان  وإذا  غيرنا؟  من  أكثر  مستهدفون 
ذلك؟  ومن ناحية أخرى أتساءل: هل كل هذه المؤامرات حقيقية أم نبالغ 
التحديات  مواجهة  نجاحنا فى  لتبرير عدم  األمــور،  كعرب فى تصوير 

والمخاطر؟!.
الثروات  فى  وأطماًعا  استراتيجية  ــع  دواف هناك  أن  أرى  زلــت   ما 
األوروبى،  االستعمار  انتهاء عصر  بعد  حتى  مستهدفين،  العرب   تجعل 
 وأهمها، كما ذكرت، الموقع الجغرافى وثرواتنا الطبيعية والمادية، فال 
تزال لها جاذبيتها، على الرغم من التطور التكنولوجى الذى غّير أهمية 

المسافات، ونّوع من مصادر الثروة ومن مصادر الطاقة.
وأعتقد أن التجارب التاريخية أثبتت أن األطراف األقوى يستسهلون 
التآمر على من يرونهم أضعف طمًعا فى إنجازات صفرية، سواء كان 
ذلك من خارج المنطقة أو من داخلها، علًما بأن خاصية مهمة للتآمر 
على العرب كانت أن التآمر فى غالبية األحيان يتم بالمشاركة مع طرف 

عربى أو شرق أوسطى.
  ومع هذا، تقتضى األمانة المصارحة  بأن العالم العربى يبالغ كثيًرا فى 
التنويه بالمؤامرات إزاء كل مشكلة  وتطور يفاَجأ به، لضعف التخطيط 
االستراتيجى المستقبلى ولعدم استعداده لمواجهة المستجدات ولضعف 
سبل شرحه للتطورات وخطط التصدى لها، فضاًل عن االعتماد المبالغ 
أدوات  فى  الذاتية، خصوًصا  قدراته  من  أضعف  مما  الغير،  على  فيه 
األمن القومى، مما يعّرضه لضغوط خارجة عن سيطرته ويخّل بالتوازن 
غير  المؤامرة  بين  عمًدا  أو  سهًوا  ويخلط  المنطقة،  فى  االستراتيجى 
اإلخــوة  وبين  الغير  مع  والصريحة  الطبيعية  والمنافسة  المشروعة 

واألخوات العرب ذاتهم.
 و لعله من المالئم أن نضع هذه األسئلة فى البال فى تقييم خبر نقلته 
وكالة روسيا اليوم نقاًل عن قناة RBCتضمن أن وزير الدفاع الروسى 
األرز«  والمخطط  »مسار  مبادرة  تأييده  عن  أعــرب  شويجو  سيرجى 
الكبير  الحرير  لطريق  بدياًل  ليصبح  سيبريا،  منطقة  عبر  يمتد  أن  له 
الصينى وقناة السويس المصرية. وأضاف »تبلورت ضرورة إنشاء مثل 
عند  بخاصة  طويلة،  فترة  منذ  واضــح  بشكل  للنقل  اآلمــن  الممر  هذا 
وهجمات  السويس  قناة  بانسداد  المتعلقة  األخيرة  األحداث  استذكار 
»مسار  أن  وتابع  أفغانستان«،  فى  الراهنة  األوضــاع  وكذلك  القراصنة 
لالندماج  باعتباره فرصة  روسيا  إلى  بالنسبة  كبيرة  أهمية  يمثل  األرز 
فى شبكات اإلنتاج العالمية بين أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادى«. 
وأوضح شويجو أن مراكز اإلنتاج فى سيبريا التى ستكون لها إمكانية 
بين  والمكونات  المواد  لنقل  قدرة  ستمنح  األرز«  »مسار  إلى  الوصول 
أطراف الشبكات اإلنتاجية وستساعد على تطوير وتنمية سيبريا. ونشر 
أن الملياردير الروسى أوليج ديريباسكا تقدم بمشروع إلنشاء مسار نقل 

جديد عبر سيبريا وصفه بـالبديل لقناة السويس المصرية.
وفى ضوء متانة العالقات الروسية المصرية وعدم وجود مبرر لتآمر، 
فى  وثاقبة  عميقة  دراســة  محل  الموضوع  هذا  يكون  أن  المتوقع  من 
ولصدورها  الفكرة  مضمون  حيث  من  مختلفة،  مستويات  وعلى  مصر 
عن وزير الدفاع الروسى، ومن المؤشرات على جدية وحساسية األمر 
أن المسئولين المصريين لم يتطرقوا إلى هذا التصريح علًنا حتى اآلن.

وعلى مصر وغيرها من الدول تقييم هذه الفكرة وغيرها بموضوعية، 
فهناك أيًضا مشروع الحزام والطريق الواحد من الصين، وما يتحدث 
عنه الرئيس األمريكى بايدن عن تحالف غربى لطرح مشروع اقتصادى 
عالمى لينافس المشروع الصينى، كلها تؤثر فى الممرات المائية والبرية 
لنقل البضائع والطاقة، بل هناك مشاريع اقتصادية متعددة بين أطراف 
التقليدية  الممارسات  آثارها فى  لها  يكون  أوسطية، قد  عربية وشرق 
الذى  والتحديث  االقتصادى  التطور  أن  كما  المنطقة،  لدول  التاريخية 
نشهده فى البحر األبيض المتوسط أو الخليج العربى فى مجال الطاقة 
األساسية  بالبنية  يتعلق  فيما  بخاصة  االقتصادية،  المعادلة  من  غّير 
فى  تؤثر  أن  ومن شأنها  والطيران،  ومطارات  موانئ  من  والمواصالت 
مصالح بعض األشقاء العرب فى المنطقة، بل بين دول الخليج العربى 
المسألة  أن  أم  البعض،  بعضنا  على  نتآمر  أننا  هذا  يعنى  فهل  ذاتها، 

تنافس مشروع حتى بين األصدقاء واألشقاء؟
علينا إذًا التعامل مع المؤامرات من دون مهادنة أو مبالغة، واالستعداد 
ما  وهو  خالقة،  وروح  منفتحة  بعزيمة  والشرسة  المشروعة  للمنافسة 
يتطلب منا اتخاذ عدد من اإلجراءات، من أهمها التخطيط السياسى 
فى  ــرار  ق وأصــحــاب  بّينة  على  نكون  حتى  للمستقبل  االستراتيجى 
مستقبلنا، وتقييم الصفقات قصيرة األجل فى إطار هذه االستراتيجية 
العائد السريع على حساب  العامة، وعدم السقوط فى فخ الطمع فى 
مصالحنا وحقوقنا، خصوًصا أن غالبيتها تكون لصالح األطراف األقوى 
الحكومات  بين  والمصارحة  الحوار  تكثيف  إلى  وإقليمًيا، إضافة  دولًيا 
حماية  وثمن  معادلة  حول  والتوافق  التفهم  لضمان  العربية  والشعوب 
المصالح الوطنية االستراتيجية وضرورات وطموحات الشعوب اآلنية، 
بخاصة مع الشباب وهم الغالبية وأصحاب المستقبل والمتأثر بقرارات 
الحاضر سلًبا أو إيجابًا، وبناء القدرات الذاتية الداخلية مادًيا وفكرًيا، 
األمنية  الــقــدرات  وتدعيم  للدولة،  الفقرى  العمود  تشكل  التى  فهى 
والسياسية فى مجال األمن القومى، مع مزيد من التركيز على االعتبار 
اإلقليمى، فمن خصائص مرحلة ما بعد الحرب الباردة أقلمة نزاعاتها 

وعولمة أسواقنا.

مؤامرات أم منافسات؟

عبدالعزيز بوتفليقة
 : بقلـــــــــم

وزير اخلارجية األسبق 

السفير نبيل فهمى

نقًل عن »اإلندبندنت العربية«
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رحمه  بوتفليقة،  عبدالعزيز  سيظل 
الرموز  من  ــًزا  ورم عالمة  ثــراه،  وطيب  الله 
الجزائرية والعربية التى كان لها دور بارز فى 

استقالل الجزائر من االستعمار الفرنسى. 
الوطن  هموم  شغلته  مناضاًل  الفقيد  كان 
همومه  عن  وأزماته  وقضاياه 
إنه  حتى  الشخصية؛ 
ــرغ  ــف ــم يـــتـــزوج، وت لـ
الدولة  على  للحفاظ 
ــة مــع  ــ ــري ــ ــزائ ــ ــج ــ ال
الكفاح  فــى  رفــاقــه 
المناضلين  مـــن 
والــمــجــاهــديــن 
ــن،  ــي ــري ــزائ ــج ال
ــذى أوصـــى  ــ والـ
ــن  ــ ــدفـ ــ ــالـ ــ بـ

بجوارهم. 
وال يمكن أن ننسى أو نتناسى دوره الوطنى 
فى  الجزائرية  الــدولــة  على  الحفاظ  فى 
مواجهة العناصر اإلخوانية خالل ما يسمى 
بالعشرية السوداء التى كادت تسيطر على 
مفاصل الدولة الجزائرية فى أخطر مرحلة 

فى تاريخ بلد المليون شهيد. 
الــرئــيــس  ــت  ــل ــاب ق ــا  ــدم ــن ع أنـــســـى  وال 
عاًما،  عشرين  منذ  بوتفليقة  عبدالعزيز 
فى  عمل  ــه  ألن لمصر،  عاشًقا  ــان  ك كيف 
القاهرة،  فى  للجزائر  سفيًرا  حياته  بداية 
من  يتزوج  كاد  أنه  الكثيرون  يعلمه  ال  وما 
إحدى بنات عائلة مصرية شهيرة، ولكن تم 
اختياره وقتها ليكون أصغر وزير للخارجية 
 26 وقتها  عمره  وكان  العالم،  مستوى  على 
فى  والعمل  وطنه  عن  الدفاع  ففضل  عاًما، 

خدمته، على حياته الخاصة. 
أزمتنا  إن  المشهورة  مقولته  أنسى  وال 
نخترق  )بالقانون  أننا  العربى  العالم  فى 
يتنفس  أيامه  آخــر  حتى  وظــل  القانون(، 
هواًء جزائرًيا وعروبًيا ألنه كان مع رفاقه، 
الذين  الدول  رؤساء  من  كثيًرا،  يتكرروا  لن 
عاشوا حياة بسيطة.. ورحل فى صمت وبال 

ضجيج. 
عزائى للشعب الجزائرى والعربى فى هذا 
عن  الدفاع  فى  حياته  أفنى  الــذى  الرجل 

الثوابت القومية والعروبية. 

أن  المعدنية،  والثروة  البترول  وزير  المال،  المهندس طارق  أكد 
تشوهات  لتصحيح  الدولة  اتخذتها  التى  االقتصادية  اإلجــراءات 
نجاح  فى  إيجابى  مردود  لها  كان  البترولية  المنتجات  بيع  أسعار 
لتنفيذ عدد من  المالية الالزمة  الموارد  البترول فى توفير  قطاع 
مشروعات تطوير وتحديث ورفع الكفاءة التشغيلية للبنية التحتية 

ومصافى التكرير .
جاء ذلك خالل رئاسة وزير البترول والثروة المعدنية عبر تقنية 
العامرية  الفيديو كونفرانس ألعمال جمعيات شركتى اإلسكندرية 
محمود  اللواء  بحضور   2021/2020 عام  أعمال  نتائج  العتماد 

شعراوى، وزير التنمية المحلية.
باإلسكندرية  البترولية  الجغرافية  المنطقة  أن  المال  وأضــاف 
من   %45 بنسبة  تساهم  المصرية  التكرير  صناعة  قــالع  إحــدى 

إجمالى طاقات التكرير وتصنيع البترول.
المشروعات  من  تنفيذ حزمة  حالًيا  جاٍر  أنه  إلى  الوزير  ولفت 

بتطبيق واستخدام  التكرير  لتطوير ورفع كفاءة مصافى  الجديدة 
أحدث التقنيات بمجال التحول الرقمى وربطها بمنظومة موحدة 
تساعد فى اتخاذ القرار للوصول إلى أقصى معدالت ممكنة فى 

كفاءة التشغيل.
بجونة  البحرية  األرصفة  تطوير  أعمال  استكمال  إلى  وأشــار 
البترول بميناء اإلسكندرية لزيادة منافذ تصدير واستيراد البترول.

البشرى  العنصر  أداء  رفــع  فى  االستمرار  أهمية  المال  وأكــد 
باعتباره أحد أهم عناصر المنظومة اإلنتاجية، مع االلتزام بمعايير 

السالمة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة . 
من جانبه أشاد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، 
اإلسكندرية  شركتى  أداء  يشهده  الذى  الملحوظ  والتقدم  باألداء 
والعامرية للبترول وتحقيقهما نتائج أعمال متميزة بدعم ومتابعة 
الدور  وكذلك  البترول  قطاع  وقيادات  المال  طارق  المهندس  من 

الرقابى الهام للجهاز المركزى للمحاسبات.

طارق المال: حزمة من المشروعات الجديدة لتطوير ورفع كفاءة مصافى تكرير البترول

صالح

المال

بوتفليقة




