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بى  البى  فى  متلفز  لحديث  بعمق  استمعت 
سى مع )الجنرال قائد قوات اليانكى فى شرق 

افريقيا(
 الحديث دالالت أورامه كالتالى:

• حــديــث مــزعــج فــرائــحــة ذلـــك واضــحــة 
ــتـــدالل ســهــل )كــشــف عــنــه عــك كلمات  واالسـ
فيها  حــاد  كاشفة  كلمات  لــجــنــرال،  سياسية 
يجب  ما  الى  العسكرية  تكليفاته  عن  الجنرال 

تركه ألهل السياسة(.
وتنبيه  واستباق  واستعجال  تعجل  مؤشر  ده 

وإنذار ألطراف كثيرة.
• لو هاحط له عنوان هذا الحديث هاسميه 
شرق  فمعادلة  الـــراتـــق(،  على  الفتق  )اتــســع 
افريقيا طبقا للمنظور اليانكى اصابتها هشاشة 

عظام تسبب فيها تحالف عجيب ما بين:

)الغرب، والقادمين الجدد، وأعراق لم تعرف 
يوًما اال قانونها(.

• سد عايدة ومهما طال الحديث حول دول 
اخرى )امريكى تماما ومشمول بحماية.)

عن  يبحث  ممول  عن  عبارة  الجوقة  وباقى 
ربح …

عميل بالوكالة له دور محدد …
مغامر يبحث عن موطئ قيمه …

عسكرى  استعداد  عن  مواربة  بال  تلويح   •
تصور  الــى  يستند  واضــح  هــدف  بال  تلطيشى 
نار  لالستعداد إلطــالق  اقــرب  …حاجة  واضــح 
الريف  العمدة فى  والسالم )كما فى فرح بنت 

زمان، وكان له ضحايا وضجيج وخوف(
• المدهش انه حديث بالقطع أملته مخاوف 
ناعم  حــوار  مع  تــوازيــه  من  )بالرغم  وضـــرورة 

مصرى يانكى كان متوقفا متذ ٦ أعوام.)
امطار  فى  لمصر  حقوق  تأكيد  اعــاد  حــوار 
لجنرال  تصريح  تماما  نسفها  عايدة،  هضبة 
الهواء وال  ٰطلب منه اطالق خناجر فى  أعتقد 

يهم من ستصيب من االعداء او الحلفاء. 
تعليقى:

وده  وتــنــافــرهــا  الــجــنــرال  ــارات  اشــ تلطيش 
اهداف  وبيخفى  عديدة  مرات  حصل  تاريخيا 
غير معلنة لفرملة قوى دولية صاعدة فى هذا 
ربما  الرعونة  ببعض  الدمل،  افريقيا  الشرق 

يتحول الى )حرب وقائية(.

الحمد لله … فى عام ٢٠٠٥ واثناء رئاستى 
انفلونزا  وباء  ظهر  للبحوث  القومى  المركز 
فأخذت  لمصر  ووصــل  العالم  فــى  الطيور 
قرارا فوريا بانشاء معمل متخصص لبحوث 
الفيروسات وقمت بتشكيل فريق بحثى علمى 
يضم اساتذة وباحثين شبابًا مع امداد المعمل 
الوصول  اجل  من  العلمية  التقنيات  بأحدث 
ــك الــفــيــروس  ــذل لــمــصــل مــصــرى مــضــاد ل
فى  الفريق  نجح  وبالفعل  للمرض  المسبب 
التوصل لمصل فعال تم تسويقه فيما بعد.. 
واليوم اشعر بسعادة بالغة بعد ان عرفت منذ 
قليل انه سوف يعلن المركز القومى للبحوث 
غدا فى مؤتمر صحفى كبير تحت رعاية وزير 
التعليم العالى والبحث العلمى عن نجاح ذلك 
الفريق نفسه فى التوصل للقاح فعال لفيروس 
غدا  االعــالن  وسيتم  ڤاكس(  )كوڤى  كورونا 
عن بدء اجراء الدراسات السريرية االخيرة 

ئة قبل اجازته رسميا كمصل مصرى  ما
لفيروس  مضاد  المائة  فى 

كورونا.

جميع  حمت  قــد  النظم  كــل  أن  الغريبة 
منتسبيها وموظفيها على حساب المواطن.. 
بيخدم  اللى  مين  هو  تعرف  ال  أنــك  لدرجة 
ــن.. الــمــوظــف بــيــخــدم الــمــواطــن.. وال  ــي م

المواطن هو اللى بيخدم الموظف. 
هى  مــواطــن  تهمة  أن  تسمع  إنــك  عــادى 
تأدية  أثناء  عمومى  موظف  على  االعــتــداء 
الكثير  تهمة  أن  مطلقا  تسمع  ولــم  عمله.. 
ميكنة..  وجــود  فــى  حتى  الموظفين..  مــن 

المواطن  على  االعــتــداء  هى 
ــاء ســعــيــه لــلــحــصــول  ــنـ أثـ
على خدمة من الموظف 

العمومى.

ظاهرة  أتابع  وأنــا  بالقليلة  ليست  سنوات  منذ 
يسمى  مــا  ظهور  وهــى  أال  مجتمعنا  على  جــديــدة 
بالمستريح ومش عارف ليه اسمه كده يمكن علشان 
بيكسب وهو مستريح وال يمكن علشان بيلم فلوس 
كتير وبعدها يستريح بصراحة مش عارف السر فى 

تسميته بذلك. إللى يعرف يقولى فى التعليقات!
دفع  فكرة  على  تعتمد  الظاهرة  هذه  أن  المهم 
ما  أربــاح سميها  أو  فائدة  على سبيل  كبيرة  مبالغ 
شئت ويرجع هذا إلى أن هناك مئات الفتاوى من 
أشخاص ليس لهم أى صفة رسمية بتحريم فوائد 
اإلفتاء  دار  أن  بالرغم من  )ربا(  واعتبارها  البنوك 
أكثر من مرة  بحًثا وأوضحت  الموضوع  قتلت هذا 
متفق  تعاقد  فهى  عليها  غبار  ال  البنوك  أربــاح  أن 
الربا  فكرة  وأن  والعميل  البنك  بين  مقدًما  عليه 
هنا  وأنــا  المؤسسات  وليس  األشخاص  بين  تكون 

أم  أولــئــك  صــواب  على  مــن  مناقشة  بصدد  ليس 
المستريح  مدخل  أسباب  أحد  أرصد  ولكن  هؤالء 
للطماعين والمستريحين يلعبوا على هذا الوتر فى 
مقابلة أشخاص طماعين ال يرضوا بنسبة األرباح 
مكاسب  تحقيق  ــدون  ــري وي الــبــريــد  أو  البنك  مــن 
سريعة!! وهنا تلتقى رغبة )النصاب( المستريح مع 
يكسب  عايز  كمان  هو  إللى  المال  الطماع صاحب 
كتير وهو مستريح وتبدأ القصة الجميلة بين االثنين 
بالحب والرضا ويدفع الطماع بكامل رغبته مبلغ من 
المال قل أو كثر للمستريح عن طريق وسيط بينهم 
يكون مصدر ثقة الطماع وغالًبا ما يكون صديق أو 
قريب أو زميل عمل ويقوم المستريح بدفع األقساط 
لعابه  يثق فيه الطماع ويسيل  بانتظام حتى  األولى 
ويدفع أكثر حتى يربح أكثر حتى لو أدى األمر إلى 
أن يبيع أمالكه من عقارات أو أراضى أو تبيع ذهبها 

لو كانت سيدة وبعد فترة قصيرة يبدأ توقف األرباح 
المتفق عليها ويختفى الوسيط والمستريح!!

عن  والبحث  والشكوى  الصرخات  تبدأ  وهنا 
المستريح والوسيط بدون جدوى ويظهر الضحايا 
المستريح  متوعدين  باكين  شاكين  الشاشات  على 

باالنتقام منه شر انتقام!!
وطبًعا  والــتــحــرى  البحث  فــى  الــشــرطــة  وتــبــدأ 
المتهمين هربوا خارج البالد فى معظم القضايا وال 
يتبقى إال الوسيط الذى يمسك فى خناقُه الجميع 
وقد حدثت الكثير من حاالت االنتقام بين الطماع 
شعار  تحت  األمـــوال  تضيع  مــا  وغالًبا  والوسيط 
فلسنجى  بيت  بنى  طماع  أو  جمع(  ما  قل  )الطمع 

سكن فيه؟
نقود  يدفع  الــذى  الشخص  على  األكثر  وعتابى 
لشخص لعب عليه وحرك بداخله غريزة الطمع ولم 

يرض بالقليل فضاع منه الكثير تحت شعارات براقة 
وفتاوى مضللة ولألسف الشديد أن هذه األحداث 
تتكرر كل فترة فى محافظة من المحافظات بعد أن 
يكون اإلعالم بَُحّ صوته للتحذير من هذه الحاالت 
وكل الناس تتحدث فى هذا الموضوع وبالرغم من 
ذلك هناك أشخاص قد ختم الله على قلوبهم ال أرى 
وبصراحة  طمعى  وُقل  وعقلى  نفسى  إال  أسمع  ال 
ألنه  عليا  يصعبوا  ال  الــنــاس  هــؤالء  مثل  شــديــدة 
لوال طمعهم وجشعهم وتعجلهم فى الكسب السهل 

مستريحين  هناك  كــان  ما  وكنا السريع 
استرحنا منهم ومن نصبهم!

أميتوا الباطل بعدم الحديث عنه 
ال تهتموا نهائى بكالم واحد مشلوح..

اتسلوا فى األهلى والزمالك 
وفى محمد صالح وأبو تريكة 

فتنة  تشعل  مــواضــيــع  وبـــالش 
فى  تساهموا  فال  مقصودة 
ستكونوا  ألنــكــم  تأجيجها 

أولى ضحاياها

جلسَت مع المسرور ُسرِرت،
 وإن رافقت الغافلين غفلت،

 وإن جلست مع الذاكرين لله ذكرت 
إن

وتدبَّر  أمــرك،  فتَبصر 
حال صحبك

عارفين المشهد السينمائى بتاع الطفل اللى بيطلع على المسرح 
ويقعد يدور بعنيه على أهله علشان يتطمن ويقدم أحسن ما عنده؟؟
بتطلع  لما  اللى  الشخص  بيبقى هو  دائًما فى حياتك فى حد 
على المسرح بتدور عليه ولما تيجى عينه فى عينيك بتقدم أحسن 

ما عندك.
بيه  بتقيس  اللى  الترمومتر  اآلمــن..  حيزك  على  هتدور  دائًما 
كويس  ان  عــارف  وبتبقى  كويس؟(  )كنت  وتسأله  نجاحك  نسبة 
بتاعته غير اى كويس فى الدنيا كلها.. ألنه ببساطة الشخص اللى 
لو  ده  الشخص  أهو  كويس..  يشوفك  نفسه  روحه  فعاًل من جوه 

ولـــــو موجود تبقى أنت متألق وزى الفل وفى أحسن حاالتك 
غايب بتبقى هاه عادى وماشى حالك.

فى  نكون  ومنانا  نفسنا  كلنا  لألمانة  واحنا 
أحسن حاالتنا.

عند لحظة ما فى عمرك ستقف امام نفسك لتقيم ما وصلت له وما قد اقترفته 
من أخطاء فى الماضى وال يسعك إال لوم نفسك على قرار خاطئ او تقدير غير 
صحيح ألمر كنت تعتقده سيمر مرور الكرام دون أن يؤثر عليك مستقبال. بداية 
من شقاوة الشباب ومرورا برزانة البلوغ ووصوال لمرحلة التقييم التى ستكون خطا 

فاصال فى مجريات أمور حياتك .
اما ستكتشف انك سطحى وبال هدف تركض فى الحياة وتلهث وراء طلبات الحياة 
فقط إلرضاء نفسك او انك أصبحت عاقال يدرك ويدرى ويقرأ كل ما حوله بتمعن 
وتفكر . فى الحالة األولى ستبدأ فى فتح كشف حساب لنفسك ولمن يحيطون بك 
أقرباء او أصدقاء لتصل إلى نتيجة واحدة انك تجنى ثمار ما زرعت وقررت. كثير 
منا لم يجد من يوجهه بالطريقة الصحيحة او يفتح له سرداب الخبرات الحياتية 

ويخرج له من مكتبة الحياة بواقع الخبرة ما يتناسب مع عقليته 
وفهمه . اما الحالة الثانية فستجد انك دائما فى صدام مع 
الواقع ومجريات االمور من حولك خصوصا إذا كنت محاطا 

بأمثلة كثيرة من الحالة األولى

ما  صحة  على  تؤكد  هــام  بيان  فــى  الكنيسة 
أشرت إليه منذ قليل وخاصة فى تعاليم القمص 

زكريا بطرس وانه ال ينتمى للكنيسة من ٢٠٠3.
القمص زكريا بطرس انقطعت صلته بالكنيسة 

منذ 18 عاما 
وقدم تعاليم ال تتوافق مع العقيدة األرثوذكسية 
لتعليم  وعاد  واعتذر  مدة  الخدمة  عن  وقفه  وتم 
فى  الكنيسة  واجتهدت  أرثوذكسية  غير  تعاليم 
تقويمه ولكنه اصر على تعاليمه وبعدها قدم طلبا 

لقداسة البابا شنودة الثالث لتسوية معاشه وقبل 
يناير   11 فى  الثالث  شنودة  البابا  المتنيح  طلبه 
القبطية  للكنيسة  تابعا  لم يعد  ٢٠٠3 ومن وقتها 
االرثوذكسية.  والكنيسة تؤكد انها ترفض اساليب 

الــروح  مع  تتوافق  ال  النها  التجريح 
الكنيسة  وتـــؤكـــد  الــمــســيــحــيــة 
الكامل  واحــتــرامــهــا  محبتها 

إلخوتها المسلمين

التطرف فكر سقيم معوج مجاف دائما للحكمة والمنطق.. هو أيًضا فساد 
التطرف  متأخرة من  اإلرهاب فمرحلة  أما  فكرية..  أم  كانت  إيمانية  عقيدة.. 
حمل فيها السالح وتم الخروج على القانون والنظام وتعدى بها مرحلة الفكر 
المتطرف غالبا ما يسبق اإلرهاب.. قد يؤدى إليه أو يظل كامًنا دون خطورة.. 
األمــر.. وهذا  استدعى  إن  السالح  وقوة  بالقانون  إال  يكون  اإلرهــاب ال  عالج 
دور الجيش والشرطة والقضاء.. أما التطرف فال يحارب إال بالفكر ومقارعة 
المثقفين  دور  يأتى  هنا  بالمنطق..  والمنطق  بالفكرة  والفكرة  بالحجة  الحجة 

وأصحاب الرأى ورجال الدين المستنيرين والتعليم الممنهج المنظم. 
فأكثر  التطرف  أما  الناس..  قليل من  ينتهجه عدد  وواضح  اإلرهاب ظاهر 
انتشارا وقد يكون خفيا مستترا يصعب رصده وتتبعه.. تجده حولك.. أمامك 

ومن خلفك.. ستراه متغلغاًل فى أوساط الشباب والمثقفين والدعاة والسياسيين 
وكل أطياف المجتمع تقريبا ولكن بدرجات متفاوتة.

مفر  ال  وجوبى  أمر  المفرطة  والقوة  بالسالح  اإلرهــاب  مجابهة  فإن  وعليه 
من  التى  بالتنمية  ثم  المتعقل..  الهادئ  فبالحوار  التطرف  مجابهة  أما  منه.. 

شأنها أن ترفع من مستوى معيشة المواطن. 
ما تفعله الدولة اآلن فى )العشوائيات - سيناء( يدل على 

فكر راق للغاية.. أيضا هو حسن إدراك ورؤية بعيدة المدى 
ووعى كامل بطبيعة الصراع.

املسافة ليست بعيدة بني املتطرف واإلرهابى

حامد المحالوى

عبدالسالم عبدالرازق 

شعبان ثابت

د. هانى الناظر 

)كوڤى ڤاكس( مصل مصرى حديث مزعج لـ قائد القوات األمريكية فى شرق أفريقيا
%100 ملواجهة كورونا

املواطن واملوظف 
العمومى

»املستريح والطماعني« كله باحلب حتى النصب

تَبصَّر أمركإماتة الباطل

وقفة مع النفسترمومتر النجاح

زكريا بطرس انقطعت صلته بالكنيسة منذ 18 عامًا

عالء الدين سويلم 
الجنرال المبدع 
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د. نجوى كامل 
د. صالح الدين 

السرسى  جرجس بشرى

نجوى عابدينإشراق الشامى
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الحـــدث

هـــــنـــــاك 
الرضا  مــن  حالة 
الــشــعــبــى بــعــد 
ــات  ــ ــدي ــ ــع ــ ــت ــ ال
األخــــــــــيــــــــــرة 
والـــتـــيـــســـيـــرات 
فى  ــدة  ــديـ ــجـ الـ

ــون الــشــهــر  ــ ــانـ ــ قـ
المصرى  للمواطن  ــادت  أعـ الــتــى  الــعــقــارى 
جديدة  إتــاوات  فرض  عدم  فى  الطمأنينة، 
التعديات  ــذه  وه التسجيل،  أثــنــاء  عليه 
تستحق وقفة؛ فالتيسير على المواطن مهم، 
وما تضمنه التعديل من الفصل بين التسجيل 
التعديات؛  هــذه  أهــم  المرافق  واستقال 
تامة  استقالية  هناك  أن  يعنى  ذلــك  ألن 
يحتاج  ومن  التسجيل،  ورسوم  إجــراءات  فى 
سداد  من  للتأكد  يحتاج  ال  بيته  تسجيل 
حتى  قبل؛  من  به  طالبنا  ما  وهــو  الــرســوم، 
حسنة  بنية  مستقرة  هادئة  الحيازة  تكون 
مــن 15 سنة،  ــداًل  بـ لــمــدة خــمــس ســنــوات 
التنفيذية قريًبا  الائحة  أن تصدر  ونتمنى 
الحكومة  بأن  المواطن  شعور  على  وتساعد 
عليه  األمــور  وتيسير  تعذيبه  فى  ترغب  ال 
للتسجيل؛  الزمنى  السقف  تقليل  خال  من 

ليصبح شهًرا أو شهرين بداًل من سنوات. 

الشخصية  األحـــوال  قــانــون  زال  مــا 
لكل  اســتــمــاع  وجــلــســات  وقــفــة  ــى  إل يحتاج 

األطــــــــــــــــراف، 
ــم  ــتـ حــــــتــــــى يـ
النقاط  احــتــواء 
حول  الخافية 
تـــعـــديـــل  أى 
كى  تــشــريــعــى؛ 
ــون قـــابـــًا  ــ ــك ــ ي

لــلــتــنــفــيــذ عــلــى 
أرض الواقع، ألن الذى يدفع فاتورة الخاف 
ــذى  ــو الــطــفــل الــمــصــرى، ال واالخـــتـــاف ه
أى  فى  يحدث  ال  أســرى  ضغط  إلى  يتعرض 

دولة فى العالم. 
ــة والــــرؤيــــة  ــانـ فـــقـــضـــايـــا الـــحـــضـ
واالستضافة هى قضايا تحتاج إلى توصيف 
ملجأ  آخر  هى  المحكمة  تكون  وأن  حقيقى، 
من  جيًا  نبنى  ال  حتى  الــخــاف؛  هــذا  فى 
أطفال المحاكم فى المرحلة القادمة يخرج 
غاضًبا ومتمرًدا بسبب ما رآه من مشاكل بين 
والديه، فالقضية تحتاج إلى أطباء نفسيين 
يتم  حتى  المحاكم؛  قبل  اجتماع  وعلماء 
بشكل  استفحلت  التى  الظاهرة  هذه  عاج 

موضوعى ونفسى وعلمى واجتماعى. 
األماكن  فى  الرؤية  تكون  أن  ضد  وأنا 
العامة التى سرعان ما تنشب فيها الخافات 
الشرطة،  قسم  إلى  وتتحول  الزوجين  بين 
بصورة  الطفل  على  مؤثًرا  المشهد  ويكون 

سلبية. 
الخافية،  النقاط  على  أواًل  نتفق 

وتكون آخر محطة للخاف هى المحكمة. 

الفتنة  ــال  ــع ــت اش وراء  أن  شـــك  ال 
الذين  الخارج،  إخوان  كاب  هم  والشائعات 

أرادوا نشر مقطع 
للقس  فــيــديــو 
منذ  الــمــفــصــول 
زكــريــا  ســنــة   18
ــث  ــب ــرس ل ــ ــطـ ــ بـ
الكراهية  ورقـــة 
المسلمين  بــيــن 

والــمــســيــحــيــيــن، 
وأعتقد  اإللكترونية،  كتائبهم  خــال  من 

ال  أن  هــو  الفيديو  هــذا  على  رد  أكــبــر  أن 
رميم. ــى  وه العظام  نحيى  لــن  ألنــنــا   رد.. 
الشعب،  وعى  نتيجة  ُأغلق  الموضوع  فهذا 
المسلمين  شرايين  فى  الموجودة  وجيناته 

والمسيحيين فى كل مكان فى العالم. 
وال عزاء إلخوان زكريا بطرس. 

السيدة  ــارة  ــ زي فــى  ا  ــّدً ــ ج أعجبنى 
السيسى،  انتصار 

لـــقـــريـــة شــمــا 
أشمون  بمركز 
ــة  ــظـ ــافـ ــحـ ــمـ بـ
أن  الــمــنــوفــيــة، 
هــــذه الـــزيـــارة 
الــرائــعــة الــتــى 
بحفاوة  قوبلت 

المواطنين  لــدى 
المنوفية،  بمحافظة  والفقراء  البسطاء 
 كانت بعيدة عن المزايدة واإلعان واإلعام. 
وهــكــذا تــكــون الــزيــارات الــنــاجــحــة.. التى 
إلى  والمساعدة  العون  تقديم  إلــى  تهدف 

المحتاجين. 
برافو السيدة انتصار السيسى. 

ومن  القذافى،  اإلســام  سيف  ترشح 
ــده خــلــيــفــة  ــ ــع ــ ب

ــى  ــر، ف ــ ــت ــ ــف ــ ح
ــات  ــابـ ــخـ ــتـ االنـ
الــــرئــــاســــيــــة 
يؤكد  الليبية- 
إليه  أشـــرت  ــا  م
ــى  ــن ــا أن ــًقـ ــابـ سـ
أن  فــــى  أشــــــك 

ــات  ــ ــاب ــ ــخ ــ ــت ــ االن
البدايات  ألن  موعدها؛  فى  ستجرى  الليبية 
سعيدة،  تكون  لن  والنهايات  مطمئنة،  غير 
إال إذا حدثت معجزة سياسية، وإرادة دولية 
كشًفا  موعدها،  فــى  االنتخابات  بــإجــراء 
التى  والميليشيات  والمرتزقة  ليبيا  إلخوان 

قامت بحرق مقرات المفوضية االنتخابية. 

األزمة السودانية المعقدة هل تقترب 
من الحل بعد أن أدى أعضاء مجلس السيادة 
رئيس  ــام  أم القسم  الــســودان  فــى  الجديد 

الفريق  المجلس 
عبد  ــن  ــ رك أول 
البرهان  الفتاح 
القضاء  ورئــيــس 
األزمـــــة  أن  أم 
ــل،  ــ ــواص ــ ــت ــ ــت ــ س
ــد  ــع خـــــاصـــــة ب

ومقتل  وتصاعدها  المظاهرات  اســتــمــرار 
منذ  األمــن  مع  المواجهات  فى  مواطنين   7

السبت الماضى وحتى اآلن؟!. 
تطورات  عنها  ستجيب  كثيرة  أسئلة 
مع  خاصة  المقبلة،  الفترة  خال  األحــداث 
أطراف  مع  األزمــة  خط  على  أمريكا  دخــول 
ــرى ال تــريــد لــاســتــقــرار فى  خــارجــيــة أخـ

السودان أن يتحقق.

اإلنسانية  األزمــة  فى  نظرى  لفت  ما 
والــدول  بياروسيا  حــدود  على  للمهاجرين 

أن  األوروبــــــــيــــــــة 
العربى  المواطن 
يدفع  الـــذى  هــو 
فأكثر  الــثــمــن.. 
آالف   6 مــــــن 
ــر مـــن  ــ ــاجـ ــ ــهـ ــ مـ
ــراق وســوريــا  ــع ال
ــا  ــايـ ــحـ هــــــم ضـ

الــــمــــســــاومــــة، 
بين  أصبحوا  حتى  أوطانهم؛  من  وطردهم 
بمصالحه  يتاجر  وكلٌّ  وروسيا..  أوروبا  فكى 
من  هم  العرب  أطفال  ولكن  وجوده..  إلثبات 

يدفعون ثمن هذه الفوضى اإلنسانية. 

مدينة  إلـــى  الــعــالــم  ــار  ــظ أن تتطلع 
قدم  على  فيها  العمل  يجرى  التى  األقصر، 

لانتهاء  ــاق  ــ وس
االستعدادات  من 
الـــتـــى تــجــريــهــا 
السياحة  وزارة 
تمهيًدا  واآلثـــار، 
طريق  الفــتــتــاح 
الــــــمــــــواكــــــب 
باسم  الــمــعــروف 

طريق الكباش، خال األسابيع المقبلة، على 

لفت  الذى  الملكية  المومياوات  موكب  غرار 
أنظار العالم كله، فى شهر إبريل الماضى.

سوف  الكباش  طريق  افتتاح  موعد 
يكون فى نهاية شهر ديسمبر المقبل، ليكون 
مجال  فى  شهد  الذى   2021 لعام  ختام  خير 
جذبت  كبيرة  تطورات  والثقافة  السياحة 
مصر  إلــى  للسياحة  وأعـــادت  العالم  أنظار 

الكثير مما فقدته خال أزمة وباء كورونا. 

طالًبا   320 يواجهها  التى  ــة  األزم  
للمطالبة  تدفعنا  دمهنور  أسنان  طب  من 
مصر،  فى  الطبى  التعليم  ــوال  أح ببحث 

الفكرة  فليست 
كليات،  إنــشــاء 
والـــــــســـــــام! 
فـــقـــد كــشــفــت 
ــة  ــمـ ــكـ ــحـ ــمـ الـ
العليا  اإلداريــة 
ــا  ــدهـ ــيـ ــأيـ ــتـ بـ
الـــــــحـــــــكـــــــم 

اإلدارى  الــقــضــاء  محكمة  ــن  م الـــصـــادر 
الدكتور  المستشار  برئاسة  باإلسكندرية 
رئيس  نائب  خفاجى،  عبدالوهاب  محمد 
كاملتين  دفعتين  لصالح  الدولة،  مجلس 
طب  بكلية  والثانية  األولــى  بالفرقتين 
المجلس  بإلزام  دمنهور،  بجامعة  األسنان 
هاتين  طــاب  بتوزيع  للجامعات  األعلى 
الفرقتين الدراسيتين عام 2015 وعددهم 
320 طالًبا من كلية طب األسنان بجامعة 
دمنهور على كليات طب األسنان المناظرة 
أن  باعتبار  المصرية،  بالجامعات  لها 
توفير  دون  بدمنهور  األسنان  طب  دراسة 
المعامل واألجهزة والمعدات الازمة لتلك 
الطاب  بمستقبل  فاحش  ضرر  الدراسة 
التوزيع  ذلك  يكون  أن  على  إزالته،  يجب 
طبًقا لقواعد التوزيع الجغرافى بحسبانه 
يحول  عـــاداًل  وحــيــًدا  موضوعًيا  معياًرا 
هؤالء  توزيع  فى  اإلدارة  جهة  شطط  دون 
وذلك  المختلفة،  الجامعات  على  الطاب 
بتوزيع كل طالب على أقرب جامعة لمحل 
إقامته، وهى جامعات اإلسكندرية وطنطا 
تبين  حيث  والــمــنــصــورة،  الشيخ  وكــفــر 
تجهيزات  بها  يكن  لم  الكلية  أن  للمحكمة 
على  يدرسون  كانوا  الطاب  وأن  معامل  أو 

ــل جــامــوســة وأنتم  أســنــان جــامــوســة، وك
طيبون. 

 الــــــســــــيــــــول يـــــــا حــــكــــومــــة! 
الشتاء  بــأن  السابقة  األعـــداد  فى  نبهنا 

سيجىء  ــادم  ــق ال
نتيجة  قــاســًيــا 
الــــتــــغــــيــــرات 
الـــمـــنـــاخـــيـــة 
وأوضاع  وبأشكال 
ولكن  ــدة،  ــدي ج
ــا حـــــدث فــى  ــ م
وشعبها  أســـوان 

والــعــزب  العظيم 
من  األدنى  الحد  تمتلك  ال  التى  المهمشة 
المقاييس؛  بكل  كارثة  الكريمة  الحياة 
من  بأكثر  لحقت  واألضــرار  هشة  فالبيوت 
وكذلك  مــوجــودة  غير  وطــرق  بيًتا،   150

المياه  والكهرباء.
األمر يستدعى أال تسكت الحكومة 

أمام بيوت فى مخرات السيول. 
هو  ــوان  أس أهالى  عاناه  ما  وأخطر 
العقارب القاتلة التى خرجت من جحورها 

لتكون على المواطن هى والسيول.
فلذلك كل العزب فى أسوان الحبيبة 
سنوات  مدار  على  اإلهمال  فاتورة  دفعت 
الكريمة  اإلنسانية  اللفتة  ولكن  طويلة، 
بعضهم  استضافتهم  هى  أســوان  أبناء  من 
ذات  ضيق  رغــم  ضيقة  أماكن  فى  البعض 

اليد. 
ــن الــحــيــاة  ــ أيـــن الــتــخــطــيــط؟ وأي
سبحوا  الذين  الناس؟..  لهؤالء  الكريمة 

فى المياه وعاشوا فى الظام. 
نتمنى أال يحدث هذا فى مكان آخر 

فى الفترة القادمة. 

أن  العالمية  الصحة  منظمة  أعلنت 
هولندا أصبحت أول دولة فى العالم خالية 

من الكاب الضالة.
عندنا  اللى  الــكــاب  بعض  عقبال 

اللى بتنبح ليل ونهار.

ــع  ــ ــوقـ ــ أتـ
خـــــال األيـــــام 
القادمة أن يكون 
هــــنــــاك أكـــبـــر 
وزارى  تــغــيــيــر 
مفاجأة  سيمثل 
للجميع، ليشمل 

ــوزراء  ال ــدًدا من  ع
من  مفاجآت  بــه  وستكون  والمحافظين 

العيار الثقيل. 

ألول   
مـــرة يــقــوم ولــى 
األردن  ــد  ــهـ عـ
الـــحـــســـيـــن بــن 
بزيارة  عبداهلل 
األردن،  ــارج  ــ خ

وتكون قبلته هى 
القاهرة.

ولقاءاته  التوقيت  هذا  فى  الزيارة 
أن  على  خطيرة  داللــة  تعطى  المتنوعة 
فى  تسير  األردنــيــة  المصرية  العاقات 

االتجاه الصحيح. 
محمد  يقوم  اآلخر..  الجانب  وعلى 
بن زايد، ولى عهد أبو ظبى، بلقاء أردوغان 
هذا  فى  لماذا  الــجــارى..  نوفمبر   24 يوم 

التوقيت؟!. 

عقارب أسوان.. 
وكالب اإلخوان! 

الدولى  أبوظبى  ومعرض  مؤتمر  فى  مشاركتها  المصرية  البترول  وزارة  استثمرت 
للبترول »أديبك 2021«، أفضل استثمار، وكما قال المهندس طارق المال، وزير البترول 
هذا  إن  المعرض:  فى  المشارك  المصرى  الجناح  افتتاحه  خالل  المعدنية،  والثروة 
الحدث الضخم يعد فرصة حقيقية لتقديم صورة مصر وصناعة البترول المصرية 
للعالم. وتستمر فعاليات المعرض حتى يوم 18 نوفمبر الجارى بالعاصمة اإلماراتية، 
وأهم  مصر  فى  والغاز  البترول  صناعة  لنجاحات  عرًضا  البترول  وزارة  جناح  ويشمل 
الفرص االستثمارية الجاذبة ومقومات النجاح والجذب االستثمارى والجهود الجارية 
المصرية  البترول  شركات  إمكانيات  استعراض  يشمل  كما  القطاع،  وتطوير  لتحديث 

العاملة فى أنشطة البترول والغاز ومجال تنفيذ المشروعات البترولية وسجلها الناجح فى تنفيذ المشروعات 
داخل مصر وخارجها؛ فتحية لوزارة البترول المصرية على هذا الجهد واستثمار هذا الحدث المهم.
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رئيس  الجمهورية،  مفتى  عالم،  شوقى  الدكتور  قال 
األمانة العامة لدور وهيئات اإلفتاء فى العالم: إن قضية 
الطالق تعد من أكثر القضايا التى تؤرق المجتمع لما 
المصرية  األسرة  على  مدمرة  وخيمة  آثار  من  لها 
وعلى المجتمع كله، األمر الذى يستلزم منا جميعا 
وقفة جادة لرفع درجة الوعى عند المواطنين 
استحالة  عند  الطالق  على  اإلقدام  بمخاطر 
اجتماعية  آثار  من  عليه  يترتب  وما  العشرة 
خطيرة ال تخفى على أحد فهى قضية وعى 

فى المقام األول.
وأضاف مفتى الجمهورية أن الشرع الشريف أرشد 
الزوجية  رباط  التسرع فى قطع  إلى عدم  الزوجين 
عند وقوع أى مشكلة أو مواجهة العقبات بل ينبغى 
وقائية  إجراءات  خالل  من  وذلك  به  التمسك  لهما 
مبكرة وهى ضرورة المعاملة بالرفق والرحمة وحسن 
الظن والمشاركة فى تحمل أعباء الحياة ومراعاة كل 

طرف ظروف اآلخر.
تدابير

ولفت مفتى الجمهورية النظر إلى أن دار اإلفتاء تتخذ 
عدة تدابير وقائية من أجل تحصين بناء األسرة حيث 
أطلقت فى األعوام األخيرة عدة برامج متخصصة فى 
هذا الشأن كبرنامج "تأهيل المقبلين على الزواج" الذى 
الزواج وكذلك إنشاء  المقبلين على  يهدف إلى توعية 
إليها  تحال  حيث  األسرى  لإلرشاد  متخصصة  وحدة 
الفتوى المختلفة وكذلك إدارة  المشكالت من إدارات 

فض المنازعات األسرية.
مسائل  بحث  األسرى  اإلرشاد  جلسات  فى  ويتم 
إلى  اإلفتاء  دار  من  شرعى  ممثل  بحضور  الطالق 
النفس واالجتماع، فضال  جانب متخصصين فى علم 
المتعلقة  والمستجدات  المشكالت  أهم  رصد  عن 

حلها  على  والعمل  لدراستها  الطالق  خاصة  باألسرة 
اختيارات  اعتماد  خالل  من  شرعية  معالجة  بإيجاد 
الطالق;  لكثير من حاالت  تعد مخارج شرعية  فقهية 
مراعاة ألحوال الناس وتحقيًقا لمصلحة بقاء العالقة 

الزوجية.
يأتى  أنه  الجمهورية  مفتى  أشار  الطالق  يمين  وحول 
إلى دار اإلفتاء شهريا ما يقرب من 4000 - 5000 
فتوى طالق أغلبها عبارة عن أيمان وحلف بالطالق يقع 
منها واحد فى األلف وربما ال يقع منها شىء وذلك ألن 
علماء دار اإلفتاء لديهم من الخبرة ما يستطيعون به 
معرفة هل كان هذا طالقا واقعا أم يمين طالق وذلك 
من خالل خبرتهم المتراكمة التى تلقوها عن مشايخهم 

وال توجد فى الكتب.

ثالث مراحل 
حاالت  مع  التعامل  أن  الجمهورية  مفتى  أوضح  كما 
يتم وفق طريقة منظمة ومنضبطة تمر بثالث  الطالق 
يتيسر  لم  فإذا  معها  الفتوى  أمين  بتعامل  تبدأ  مراحل 
تحال  وقوعه  فى  شك  بوجود  الفتوى  ألمناء  الحل 
كانت  وإذا  علماء  ثالثة  من  مكونة  مختصة  لجنة  على 
شخصيا  عليه  تحال  الطالق  وقوع  فى  شبهة  هناك 
مكتبه  فى  الطالق  واقعة  أطراف  يستضيف  وربما 
باب  أو إليجاد حل وهذا من  الطالق  وقوع  للتأكد من 
وأكد  المجتمع.  نواة  هى  التى  األسرة  على  المحافظة 
مفتى الجمهورية أن من أحكام الطالق أن تظل المرأة 
ال  الزواج  عالقة  ألن  زوجها  مع  العدة  فترة  بيتها  فى 
تزال قائمة قال تعالى: )وبعولتهن أحق بردهن فى ذلك 

مرحلة  يوجد  الكريم  القرآن  وكأن  أرادوا إصالًحا(  إن 
العدة لعل الله يحدث بعد ذلك أمًرا يساعد فى التقريب 
والرجل  المرأة  الفقهاء  نصح  لذا  أخرى.  مرة  بينهما 
العدة فإن وجدا سبياًل  بأن يراجعا موقفهما فى فترة 
للرجوع تودد كل منهما لآلخر حتى يتراجعا، مضيًفا أن 
المسنة  للمرأة  أشهر  ثالثة  تكون  المطلقة  المرأة  عدة 
التى يئست من المحيض أو ثالث حيضات للشابة وإذا 
كانت حاماًل تنقضى عدتها حين تضع حملها. وطالب 
بأن  الطالق  عزموا  ما  إذا  األزواج  الجمهورية  مفتى 
يكتفوا بطلقة واحدة حتى يكون لديهم الفرصة لمراجعة 
المصرى  فالقانون  بينهما  األمر  صفا  إذا  زوجاتهم 
ثالًثا؛  الزوج  لفظه  إذا  واحدة  طلقة  الطالق  يحتسب 
حفاظا على األسرة، مشيرا إلى أن المأذون إذا شك فى 
حالة طالق فال بد أن يحيل السائل على دار اإلفتاء لحل 
اإلشكال. ونحن من جانبنا إذا وقع الطالق نقول للزوج: 

ال بد من الذهاب إلى المأذون وتوثيق الطالق.
تأهيل المأذونين

المستشار عمر  استجابة  على  الجمهورية  مفتى  وأثنى 
اإلفتاء  دار  أطلقتها  التى  للمبادرة  العدل  وزير  مروان 
بضرورة تأهيل المأذونين على التحقيق فى الطالق قبل 
إثباته فى الوثيقة الرسمية لمواجهة ظاهرة ارتفاع نسب 
الطالق الموثق واتباع الطرق الشرعية الكفيلة بضمان 
توثيق الطالق وقد شملت تدريب أكثر من 900 مأذون 

بديوان وزارة العدل على مدار خمسة أيام.
على  الحرص  إلى  الزوجين  الجمهورية  مفتى  ودعا 
بحل  يقوما  وأن  ورعايتها  الزوجية  العالقة  استمرار 
المشكالت التى تواجههما بالحكمة وأال يستخدم الزوج 
معها  يستحيل  زوجية  مشكلة  لعالج  إال  الطالق  كلمة 
استمرار الحياة الزوجية وأال يجعل الزوج كلمة الطالق 

فى مواقف عابرة وفى غير موضعها.

أحد  فى  القبض على موظف سابق  األمن  أجهزة  ألقت 
البنوك الشهيرة، اشترك مع قراصنة دوليين فى سرقة 
عمليات  عبر  مؤخرا،  المصرية  البنوك  عمالء  أموال 

اختراق الحسابات والتالعب ببيانات العمالء.
األجهزة  باشرتها  التى  والتحقيقات  التحريات  وبحسب 
األمنية مؤخًرا، فإن الموظف المقيم بالقاهرة، تخصص 
فى االحتيال اإللكترونى واالستيالء على بيانات بطاقات 
من  عدد  مع  باالتفاق  البنوك،  بعمالء  الخاصة  االئتمان 
”الهاكرز“ المتواجدين خارج مصر، حيث يقومون بإرسال 
بنوك  لعدة  ائتمانية  بطاقات  من  مسروقة  مالية  مبالغ 
العمليات  من  العديد  إجراء  من  لتمكينه  وذلك  أجنبية، 
إحدى  ومنها  اإللكترونى،  التسوق  مواقع  على  الشرائية 

الشركات لتقسيط األجهزة اإللكترونية.
وتمكن الموظف بالتنسيق مع شركائه بالخارج من شراء 
التقسيط  بنظام  محمولة  وهواتف  إلكترونية  أجهزة 

وسداد األقساط بموجب بطاقات عمالء البنوك.

ووفًقا لالتفاق الذى تم الكشف عنه عبر التحريات، يقوم 
الموظف المتهم بتقاسم األموال بعد تسييلها ونقلها لهم 

من خالل المحافظ اإللكترونية المشتركة بينهم.
إجراءات 

وعقب تقنين اإلجراءات بالتنسيق مع قطاع األمن العام 
وأمكن  الموظف  استهداف  تم  القاهرة،  أمن  ومديرية 
هواتف   8 وبحوزته  إقامته،  بمحل  تواجده  حال  ضبطه 
هواتف  وإكسسوارات  توب  الب  أجهزة  و3  محمولة 
بنوك  لعدة  منسوبة  إلكترونى  دفع  بطاقات  و8  محمولة 
المتهم، استخدمت  باسم  بنكية  ومربوطة على حسابات 
جميعها فى إيداع المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه 

اإلجرامى.
المتهم على 4 شهادات  األمن بحوزة  كما عثرت أجهزة 
مفردات مرتب مزورة منسوب صدورها إلحدى الشركات 
الخاصة، وكان ينوى التقدم بها لمسئولى إحدى الشركات 

للحصول على بطاقة التقسيط االئتمانية.

اآللى  الحاسب  وأجهزة  المحمولة  الهواتف  وبفحص 
تؤكد  دالئل  على  احتواؤها  تبين  بحوزته  المضبوطة 

نشاطه اإلجرامى.
التى  الكمبيوتر  برامج  من  العديد  فى  الدالئل  وتمثلت 
تستخدم فى أعمال القرصنة واالختراق والتخفى وتغيير 

ومواقع  اإلنترنت،  شبكة  على  التعريفية  األرقام 
ومجموعات ”هاكرز“ يتبادل المشاركون فيها بيع 
وشراء العديد من بيانات بطاقات االئتمان التى 
تم االستيالء عليها من أصحابها بطرق احتيالية 
االئتمان  بطاقات  بيانات  من  لعديد  مختلفة، 
احتيالية،  بطرق  أصحابها  من  عليها  المستولى 

تستخدم  إلكترونية  مالية  لمحافظ  وتطبيقات 
بيانات  سارقى  من  لشركائه  األموال  تحويل  فى 

البطاقات.
النشاط  بممارسته  الموظف  اعترف  وبمواجهته 
اإلجرامى وتم إحالته للتحقيق أمام األجهزة المختصة.

املفتى يحذر: زيادة معدالت الطالق لها آثار مدمرة على املجتمع كله

ضربة قوية ضد »قراصنة« البنوك

بانتظار  نحن  هل  المناخية  االضطرابات  مع 
شتاء مختلف؟ سؤال بات مطروًحا مع اإلشارات 
التى أرسلتها سيول أسوان المحافظة أكثر دفئًا 
للمواجهة؟  مستعدة  الحكومة  هل  مصر..  فى 
وتحتاج  مطروحة  عديدة  استفهام  عالمات 
أن  خاصة  الشتاء  أبواب  على  ونحن  إلجابات 
سيول أسوان تسببت فى مقل ثالثة اشخاص 

وتضرر المئات وخسائر بالماليين.
فى أول رد فعل على ما حدث قالت وزارة الرى 
إن الرسالة وصلت وأنه حسب المتحدث باسم 
وزارة الموارد المائية والرى محمد غانم، فإن 
مصر تستعد جيدا لألخطار التدميرية للسيول 

فى المحافظات.
من  أكثر  إنشاء  جرى  أنه  غانم  وأوضح 
فى  الماضية  السنوات  خالل  منشأة   1500
السيول  ألخطار  المعرضة  المناطق  جميع 
القبلى  والوجه  األحمر  البحر  محافظات  مثل 

وشمال وجنوب سيناء ومطروح.
كفاءتها  ثبت  المنشآت  هذه  أن  وأضاف 
واستطاعت حماية األفراد والمنشآت من اآلثار 
تتساقط  إذ  أسوان،  فى  للسيول  التدميرية 
كميات كبيرة من األمطار فى فترة زمنية قليلة، 
ثم تتجمع وتسقط على شكل سيل مندفع من 
يجعلها  ما  كم،   100 تبلغ  قد  بسرعة  الجبل 

تكتسب قدرة تدميرية عالية.
المائية  الموارد  وزارة  باسم  المتحدث  وتابع 
فى  الكميات  هذه  تجمع  السدود  أن  والرى 
بحيرات صناعية، بداًل من النزول فى الشوارع 
من  المصرية  الدولة  مكّن  ما  القرى،  وإغراق 
حماية األفراد والمنشآت من هذه السيول، وتم 

الحصول على كميات كبيرة من المياه.
ال تنبؤات

تنبؤات  يوجد  ال  أنه  إلى  غانم  محمد  وأشار 
جوية بحدوث سيول أخرى فى محافظة معينة 
توقع سيول أسوان  أنه جرى  إلى  حالًيا، الفًتا 
قبل حدوثها بفترة، من خالل النماذج الرياضية 

واألقمار الصناعية.
وأكد أن ما حدث فى أسوان ظاهرة طبيعية قد 
تحدث كل عام، إذ إن هذا األمر يعد متوافًقا 
أن  إلى  مشيًرا  الومضية،  السيول  طبيعة  مع 
الدولة المصرية مستعدة جيًدا للسيول، كما أن 
دورًيا،  المرور  الوزارة تحرص على  أجهزة  كل 
على جميع مخرات السيول لالطمئنان إلى أنها 

تعمل دون عوائق.
العاطى  عبد  محمد  الدكتور  عقد  جانبه  من 
الدورى  االجتماع  والرى  المائية  الموارد  وزير 
مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة الموقف 
التنفيذى لمشروعات وأعمال الوزارة بمختلف 

محافظات الجمهورية.
الغزيرة  التعامل مع موسم األمطار  وفى إطار 
والسيول، وجه الدكتور عبد العاطى باالستمرار 
فى رفع حالة االستنفار بجميع جهات الوزارة، 
جاهزية  لضمان  الدورى  المرور  مواصلة  مع 
مخرات السيول ومنشآت الحماية من السيول 
على  تعديات  أى  وإزالة  المياه،  الستقبال 

المخرات بشكل فورى.

الموقف  استعراض  االجتماع  خالل  تم  كما 
التنفيذى للمشروع القومى لتأهيل الترع، حيث 
وجه الدكتور عبد العاطى بمواصلة بذل الجهد 
واستمرار الرقابة على األعمال المنفذة بكافة 
االشتراطات  كافة  مراعاة  مع  المحافظات، 
باإلسراع  التوجيه  تم  كما  الفنية،  والمعايير 
بمختلف  المساقى  تأهيل  أعمال  تنفيذ  فى 

المحافظات.
ترع  تأهيل  االنتهاء من  تم  أنه  بالذكر  الجدير 
بأطوال تصل إلى ٣٢١٢ كيلومترا، وجار العمل 
فى ترع بأطوال ٤٥٤٧ كيلومتًرا أخرى، كما تم 
توفير التمويل الالزم لتأهيل ترع بأطوال ١٩٥٨ 
التى شملها  ليصل إجمالى األطوال  كيلومتًرا، 

المشروع حتى تاريخه الى ٩٧١٧ كيلومتًرا. 

العقارب والحيات 
المعاطى،  أبو  شاكر  كشف  أخرى  ناحية  من 
البحوث  بمركز  الجوية  األرصاد  قسم  رئيس 
مسبوق  غير  هجوم  أسباب  عن  الزراعية، 
أسوان،  مدينة  فى  المواطنين  على  للعقارب 
مصاب   500 وقرابة  قتلى   3 عنه  نتج  الذى 

بلدغاتها القاتلة، فى ظل أحوال جوية نادرة.
وقال أبو المعاطى إن العقارب والثعابين عادة 
ما تسكن الجبال، وتكمن نتيجة ارتفاع درجات 
تجرفها  السيول  هطول  عند  لكن  الحرارة، 

المياه وتنتشر فى األحياء السكنية.
وأوضح رئيس قسم األرصاد الجوية أن ظهور 
أسوان  فى  الطريقة  بهذه  والثعابين  العقارب 
حالة مؤقتة، وستعود إلى جحورها بمجرد أن 

تجف مياه األمطار.
ونصح المزارعين بتوخى الحذر، مشيرا إلى أن 
العقارب والثعابين تسكن أيضا داخل الزراعات 
المطيرة  األجواء  خالل  السيما  واألشجار 
وناشد المواطنين ارتداء األحذية خالل السير 

حتى ال يتعرضوا بسهولة للدغات المميتة.
وزارة  وكيل  حنفى،  إيهاب  أن  بالذكر  جدير 
لقوا  أشخاص   3 أن  أكد  بأسوان،  الصحة 
مصرعهم وأصيب 450 شخًصا نتيجة لدغات 
ضرب  الذى  السيئ  الطقس  جراء  للعقارب 

أسوان الجمعة الماضى.
شديدة  عواصف  أسوان  محافظة  وشهدت 
مصحوبة بسيول، ما دفع العقارب فى المناطق 
الصحراوية للخروج من جحورها تجاه المناطق 
السكنية، كما تسببت السيول فى انهيار أجزاء 

من بعض المنازل.
وهى أمور تستوجب الحذر فى كل المحافظات 
عن  اإلعالن  فى  بدأت  التى  الشتاء  بوادر  مع 

مقدمه.

»سيول أسوان« حتذير مبكر من كوارث الشتاء
وزارة الرى تكشف خطتها ملواجهة السيول التدميرية املتوقعة باملحافظات

شعبان خليفة

دار اإلفتاء تتلقى شهرًيا ما يقرب من 4000 إلى 5000 فتوى طالق

وفيات ومئات اإلصابات بلدغات العقارب والثعابني 
فى أسوان نتيجة سقوط األمطار الغزيرة 3

القبض على مصرفى سابق تعاون مع لصوص دوليني لالستيالء على أموال عمالء البنوك
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وضــوح  بكل  السيسى  الرئيس  وتأكيد   
أمام المؤتمر أن استعادة االستقرار الدائم، 
ــمــاعــى، والــحــفــاظ  وتــحــقــيــق الــســلــم االجــت
لها  ليبيا،  فى  الوطنى  والنسيج  الهوية  على 
متطلبات ال يمكن تجاوزها، تتمثل فى إتمام 
المصالحة الوطنية الشاملة بين جميع أبناء 
الشعب الليبى، وإيالء االهتمام للتوزيع العادل 
سائر  فى  الشاملة  التنمية  لتحقيق  للثروات 
دفع  إلى  وصــواًل  استثناء،  دون  ليبيا  أقاليم 
المثلى  االستفادة  وضمان  االقتصاد  عجلة 

من موارد ليبيا تلبية آلمال أبناء شعبه.
خارطة طريق

من جانبه، أكد النائب هشام سويلم، عضو 
مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح 

السيسى أمام مؤتمر باريس حول ليبيا هامة 
األمن  لعودة  طريق  خارطة  وبمثابة  للغاية 
واالستقرار وإعادة بناء المؤسسات واإلعمار 
األمــور  وضــع  الرئيس  أن  مؤكًدا  ليبيا،  فى 
إجراء  بتأكيد ضرورة  الصحيح  نصابها  فى 
االستقرار  ــاء  وإرسـ الليبية  االستحقاقات 
لتوزيع الثروات الليبية بعدالة، وتأكيد ضرورة 
المرتزقة  خــروج  على  صراحة  بكل  النص 

والمقاتلين األجانب من ليبيا.
عبد  الرئيس  مشاركة  إن  سويلم  وقـــال 
الدولى  باريس  مؤتمر  فى  السيسى  الفتاح 
هامة للغاية فى ضوء مكانة وقوة دور الدولة 
اإلقليمى  وتــأثــيــرهــا  الــمــحــورى  الــمــصــريــة 
والدولى وحرصها على دعم المسار السياسى 
لحل األزمة الليبية، وإجراء االنتخابات الليبية 
فى موعدها المقرر يوم 24 ديسمبر المقبل، 

الرئيس  التام مع إشادة  اتفاقه  مشدًدا على 
جانب  مــن  المتخذة  ــاإلجــراءات  ب السيسى 
الوحدة  وحكومة  الليبى  الرئاسى  المجلس 
الوطنية لإلعداد لالنتخابات، وبجهود مجلس 
العليا  الليبى وتنسيقه مع المفوضية  النواب 
كبيرة  جهوًدا  تبذل  التى  الليبية  لالنتخابات 
حتى يتسنى عقد االستحقاق االنتخابى بما 
للتعبير عن  المجال،  الليبيين  يتيح ألشقائنا 
إرادتهم الحرة ويقطع الطريق أمام من يمنون 
لتحقيق  االستحقاق  هــذا  بتجاوز  النفس 
أهداف ضيقة، بعيدة كل البعد عن المصالح 
العليا لليبيا، ودون االلتفات إلى أن ذلك ينتج 
حالة من السخط الشعبى قد تعود بالموقف 

إلى المربع األول، وهو ما ال نأمل حدوثه.
جهود كبيرة

مجلس  عضو  سلطان،  محمد  ــاف  وأضـ

النواب، أن القيادة السياسية المصرية تبذل 
األطــراف  كافة  مــع  للتنسيق  كبيرة  جــهــودا 
فى  اإلقليمية  واألطــراف  المختلفة  الدولية 
ــاء االســتــقــرار  سبيل إحـــالل الــســالم وإرســ
واالزدهار فى ليبيا وكذلك االحترام الكامل 
أراضــيــهــا،  ووحـــدة  واستقاللها  لسيادتها 
هو  ليبيا  استقرار  ألن  الوطنية  ووحدتها 
أن  على  مــشــدًدا  كلها،  للمنطقة  اســتــقــرار 
ــيــس الــســيــســى أكـــد بــكــل وضــــوح أن  ــرئ ال
السلم  وتحقيق  الدائم،  االستقرار  استعادة 
والنسيج  الهوية  على  والحفاظ  االجتماعى، 
يمكن  ال  متطلبات  لها  ليبيا،  فــى  الوطنى 
تجاوزها، تتمثل فى إتمام المصالحة الوطنية 
الليبى،  الشعب  أبــنــاء  جميع  بين  الشاملة 
للثروات  الــعــادل  للتوزيع  االهــتــمــام  وإيـــالء 
أقاليم  سائر  فى  الشاملة  التنمية  لتحقيق 

عجلة  دفع  إلى  وصــواًل  استثناء،  دون  ليبيا 
من  المثلى  االســتــفــادة  وضــمــان  االقــتــصــاد 
معلًنا  شعبها،  أبناء  آلمال  تلبية  ليبيا  موارد 
اتفاقه مع الرئيس السيسى بأن الوضع فى 
مع  يتزامن  »حيث  األفضل،  إلى  يتجه  ليبيا 
الليبية  السياسية  العملية  مــرور  اجتماعنا 
الجهود  تتويج  تستهدف  حاسمة  بمرحلة 
فى  االنتخابات  بإجراء  واإلقليمية  الدولية 
موعدها المقرر يوم 24 ديسمبر 2021 وأنما 
نأمل نجاح إتمام هذا االستحقاق المفصلى، 
الذى  بالشكل  وخروجه  انتظاره،  طال  الذى 
يليق بعراقة الشعب الليبى الشقيق لكى تعود 
العربى  ودورهــا  مكانتها  إلى  العزيزة  بــالده 

واإلقليمى الفاعل«.
القصوى  األهمية  على  »سلطان«  وشــدد 
أمــام  كلمته  فــى  السيسى  الرئيس  لرسالة 

مــؤتــمــر بـــاريـــس والـــتـــى أكـــد فــيــهــا أنـــه ال 
ووحدتها  سيادتها  تستعيد  أن  لليبيا  يمكن 
الجاد  بالتعامل  إال  المنشود  واستقرارها 
حدوث  تعوق  التى  الرئيسية  اإلشكالية  مع 
األجنبية  القوات  تواجد  والمتمثلة فى  ذلك، 
والمرتزقة والمقاتلين األجانب على أراضيها، 
على نحو ينتهك ما نص عليه قرارا مجلس 
والمخرجات  و2571،   2570 رقمى  األمــن 
الصادرة عن  وإقليمًيا  دولًيا  عليها  المتوافق 
الــدول  جامعة  ومــقــررات   ،2 برلين  مؤتمر 
جــوار  ودول  اإلفــريــقــى،  واالتــحــاد  العربية، 
ليبيا، بشأن ضرورة انسحاب جميع القوات 
والمقاتلين األجانب من  والمرتزقة  األجنبية 
البالد بدون استثناء أو تفرقة أو المزيد من 

المماطلة.
بتحذيرات  باالهتمام  كله  العالم  وطالب 
ــاوالت بعض  ــحـ ــيــس الــســيــســى مـــن مـ ــرئ ال
األطراف داخل وخارج ليبيا تقويض أى تقدم 
على صعيد هذا المسار تحت حجج وذرائع 
واهية، ظًنا بأنه يمكن المحافظة على وضع 
ال يمكن ألى ليبى حر معتز بوطنيته وسيادة 
الرئيس  أن  وأكــد  باستمراره،  القبول  بــالده 
قادرا  تجعله  سياسية  حنكة  لديه  السيسى 

على رؤية األمور بشكل واضح .
دعم مصرى

برسالة  بعث  السيسى  الرئيس  أن  وبين 
المصرى  الدعم  استمرار  على  كله  للعالم 
لليبيا عندما جدد الرئيس السيسى فى كلمته 
على استعداد مصر التام لتقديم كافة أشكال 
الدعم لألشقاء فى ليبيا لتنفيذ خطة لجنة 5 
+ 5 العسكرية المشتركة فى هذا الخصوص، 
القدرات،  وبناء  الدولة،  مؤسسات  وتوحيد 
من  ويتمكنوا  مقدراتهم  الليبيون  يملك  لكى 
مشيًدا  مستقبلهم  ورســم  مصيرهم  تقرير 
بتحذير الرئيس السيسى من محاوالت بعض 
األطراف داخل وخارج ليبيا تقويض أى تقدم 
على صعيد هذا المسار تحت حجج وذرائع 
واهية ظًنا بأنه يمكن المحافظة على وضع 
ال يمكن ألى ليبى حر معتز بوطنيته وسيادة 
دعوة  الــى  اضافة  باستمراره  القبول  بــالده 
الفاعلة  األطــراف  لجميع  السيسى  الرئيس 
لمستوى  االرتقاء  إلى  وخارجها  ليبيا  داخل 
الحدث، والتصرف بمسئولية وبمنطق رشيد، 
النفوذ  وبــســط  التمدد  ــام  أوهـ عــن  والــكــف 
والتوقف عن  الغير،  وأمن  بمقدرات  والعبث 
سياسة فرض األمر الواقع باستخدام القوة 
العسكرية أو المادية، فضاًل عن عدم توفير 
مالذات آمنة أو أى شكل من أشكال الدعم 
نقل  أو  والمتطرفة  اإلرهــابــيــة  للجماعات 
يخرج  بما  أخــرى،  إلــى  دولــة  عناصرها من 
شعبها  عن  المعاناة  ويرفع  أزمتها  من  ليبيا 

الشقيق.

إميان الشعراوى

إميان الشعراوى

املناهج تفوق قدرات الطالب العقلية..  وصعوبتها تؤدى إلى فقدان التالميذ ثقتهم فى أنفسهم

من يلتزم بدفع 200 ألف جنيه غرامة عدم تنفيذ أعمال احلماية من السيول؟
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 بعبع األسر املصرية

سيول أسوان.. من املسئول؟

حــالــة مــن الــجــدل صــاحــبــت مــنــاهــج الــصــف الــرابــع 
االبتدائى بسبب شكوى الكثير من أولياء األمور بصعوبة 
سن  مراعية  غير  المناهج  وأن  أبنائهم،  على  المناهج 
عن  للمناهج  الــتــام  البعد  بجانب  الصغيرة،  الــطــالب 
باإلضافة  العمرية،  بالمرحلة  الخاصة  الدولية  المعايير 
التعليم  بناء لصالح  نقد  بعملية  يقوم  أن كل شخص  إلى 
المهاجمة  لتلك  المردود  يكون  األبناء  وصالح  وللطالب 

واالتهام بالرغبة فى تدمير العملية التعليمية.
كما تقدم عدد كبير من نواب البرلمان بطلبات إحاطة 
طارق  الدكتور  والتعليم  التربية  وزير  استدعاء  وضــرورة 
االبتدائى  الرابع  الصف  مناهج  أزمة  خلفية  على  شوقى 
على  المناهج  بصعوبة  األمــور  أولياء  من  الكثير  وشكوى 
قدرات  تفوق  التى  التعليمية  المادة  أن  مؤكدين  أبنائهم، 
النتيجة  فتكون  باإلحباط  يشعر  تجعله  العمرية  الطالب 
عنف  إلى  يتحول  النهاية  فى  وذلك  التعليم  عن  العزوف 
ذاته  الطفل  أو على  اآلخرين  إما على  الكلمة  معنى  بكل 
أمل سالمة،  أكــدت  ــزان.  من جانبه،  االت بـعدم  ويصاب 
عضو مجلس النواب، أن مناهج الصف الرابع االبتدائى 
مــدروس، وسيؤثر  التحديث غير  قرار  قائلة  صعبة جدا، 
على نفسية الطالب ويصيبهم باإلحباط، متابعة: المعلمون 
لتدريس  المخصصة  الزمنية  الفترة  من  يشتكون  أيضا 
إحاطة  بطلب  تقدمت  أنها  إلى  مشيرة  الجديدة  المناهج 

فى البرلمان بشأن مناهج الصف الرابع االبتدائى.
الفترة  خــالل  المناهج  تخفيف  »ســالمــة«  واقترحت 
الــدول  بــأن  معلقة  المناهج،  صعوبة  أزمــة  لحل  المقبلة 
المتقدمة تؤكد دائما على أهمية الحالة النفسية للطالب 
وهم داخل المدرسة، موضحة أن مشكلة صعوبة المناهج 
التالميذ  إلى فقدان  تؤدى  أولياء األمور، وقد  تؤرق  أزمة 

ثقتهم فى أنفسهم.
تطوير 

النائب الدكتور فريدى البياضى، عضو مجلس النواب، 
قال إنه ال يشك فى حسن نوايا وزير التربية والتعليم فى 
تعلم  طريقة  فى  نوعية  نقلة  وإحــداث  المناهج،  تطوير 
فى  كارثة  هناك  لكن  الفكرة،  مع  جــًدا  يتفق  بل  الطالب 
إلى جهنم  الطريق  اإلنجليزى:  المثل  يقول  وكما  التطبيق 

مفروش بالنوايا الحسنة، قائاًل إن هناك نقلة عنيفة بين 
المنهج القديم والمنهج الحديث للصف الرابع االبتدائى، 
المدارس معظم  كانوا متغيبين عن  أن الطالب  خصوًصا 
كورونا،  ظــروف  بسبب  الماضيين  العامين  خالل  الوقت 
مما كان يستوجب تعدياًل فى كمية مناهج السنة الرابعة 
هذين  فى  المقررة  اإلعـــداد  فترة  من  الطالب  لحرمان 

العامين قبل نقله للصف الرابع.
وأوضح النائب أن المحتوى رائع والفكرة جميلة، لكن كم 
المواد الدراسية ال يتناسب أبًدا مع مدة الترم الدراسى، 
يوًما فقط )بعد حذف اإلجــازات(،  إلى ٦0  والــذى يصل 
مشكلة  بها  أيًضا  اإلنجليزية  اللغة  مــادة  أن  إلــى  مشيًرا 
والدراسات فى  والرياضيات  العلوم  كبيرة، فى دمج مواد 
مادة اإلنجليزى، ورغم أن فكرة دمج العلوم رائعة، وموجودة 
أواًل  أن هناك مشكلتين فى تطبيقها،  إال  كثيرة،  فى دول 
الطالب مثاًل فى أمريكا ال يدرس العلوم المدمجة باللغة 
أن  عربى  مدرسة  فى  طفل  من  نطلب  ونحن  اليابانية، 
أن  إلى  باللغة اإلنجليزية باإلضافة  يدرس علوًما مدمجة 

معظم معلمى اللغة اإلنجليزية غير مدربين على شرح علوم 
ورياضيات.

تجهيز
المتطور  المنهج  هذا  تطبيق  قبل  إنه  البياضى،  وقال 
تجهيز  تشمل  والبيئة  لــه،  المناسبة  البيئة  تجهيز  يجب 
الفصول وخفض الكثافات، وتدريب المدرسين، واستكمال 
أردتــم حل  إذا  للحكومة  نــداًء  العجز فى عددهم، موجًها 
وحينها  للتعليم  الدولة  موازنة  رفع  فيجب  التعليم  مشكلة 
عنهم  استغنت  الذين  معلم  ألف  الـــ٣٦  مشكلة  حل  يمكن 
مرتبات  توفير  ويمكن  لهم،  ميزانية  توفر  لعدم  الـــوزارة 

كريمة للمدرسين.
الدولية،  ــمــدارس  ال مناهج  تطبيق  ــا  أردنـ إذا  وتــابــع 
ومحاربة الدروس الخصوصية فال ُيعقل أن تطلب الوزارة 
الحصة،  فى  فقط  جنيًها  عشرين  مقابل  مدرسين  تعيين 
فهم  ليس  دورهــم  أن  وتوضيح  األهــالــى  بتوعية  مطالًبا 
المناهج وشرحها، ويجب طمأنتهم على نظام االمتحانات 
ودرجاتها وهو األمر الذى يصيب األهالى بالذعر والقلق .

والــرى  المائية  الــمــوارد  قــانــون  ألــزم 
والجهات  ــراد  واألفـ الشركات  الجديد، 
أى  أو  السياحية  المنشآت  وأصــحــاب 
أعمال  بتنفيذ  أخرى  أنشطة  أو  منشآت 
والالزمة لحمايتها  بها  الخاصة  الحماية 
من أخطار األمطار والسيول على نفقتها 
التراخيص  على  الــحــصــول  بعد  وذلـــك 
للضوابط  ــا  وفــًق ــوزارة  ــ الـ مــن  ــة  ــالزم ال
ــروط الـــتـــى تــحــددهــا الــالئــحــة  ــشــ ــ وال

التنفيذية.
وعاقب القانون فى المادة 107 كل من 
ذكرها  السابق  المادة 94  احكام  يخالف 
جنيه  ألــف  عشرين  عن  تقل  ال  بغرامة 
وال تزيد على مائتى ألف جنيه او بإحدى 
فى  العقوبة  وتضاعف  العقوبتين  هاتين 

حالة العودة.
ــى وضــع ضوابط  ويــهــدف الــقــانــون ال
الحماية من أخطار األمطار والسيول مع 
ظل  فى  منها  المثلى  االستفادة  تحقيق 
حيث  للدولة،  المائية  الموارد  محدودية 
حظرت إجراء أى عمل من شأنه التأثير 
على مخرات السيول ومنشآت الحماية أو 
مياه  لحجز  أعمال  أو  منشآت  أى  إقامة 
ــة  األودي فــى  الجارية  والسيول  األمــطــار 
بترخيص  إال  مسارها  تغيير  أو  الطبيعية 
من الوزارة مع إلزام جهات الوالية العامة 
والخاصة بتنفيذ أعمال الحماية الالزمة 
من أخطار األمطار والسيول وفًقا لمعايير 
وضوابط وزارة الموارد المائية والرى مع 
منح المدير العام المختص حق إزالة أى 
إجــراء  أى  أو  نشاط  أى  وقــف  أو  منشأة 
على  التأثير  من شأنه  ترخيص  بدون  تم 
الحماية  مــنــشــآت  أو  الــســيــول  مــخــرات 

وتصريف األمطار والسيول.
أبو  أميرة  النائبة  شــددت  جانبه،  من 
شقة، عضو مجلس النواب، على ضرورة 

لمواجهة  الحكومة،  خطة  عــن  اإلعـــالن 
الشتاء،  فصل  خــالل  واألمــطــار  السيول 
لحماية  اتخذتها  التى  الالزمة  والتدابير 
األمطار،  لسقوط  المعرضة  المحافظات 
مؤكدة أن الدولة المصرية تسير بخطط 
تكون  أن  والبــد  وواضحة،  محددة  تنمية 
خطة مواجهة األمطار على نفس األولوية، 
مــشــددة عــلــى أنـــه البـــد مــن االســتــعــانــة 
لتقليل  الــشــأن  هــذا  فــى  الـــدول  بتجارب 
الخسائر فى األرواح وفى البنية التحتية، 
باتباع إجراءات متطورة وحديثة، بدال من 
تدهور البنية التحتية بالمحافظات، الفتة 
المياه  أنه يمكننا االستفادة من هذه  إلى 
ورى  الــزراعــات  فى  استخدامها  وإعـــادة 

الحدائق وغيرها.
أخــرى  محافظات  هناك  أن  وتابعت 
التعامل بشفافية كاملة  قادمة، والبد من 
بدون  األمــور  تترك  وأال  الشأن،  فى هذا 
الذى  الحياة  توقف  لتفادى  مسبقة  خطة 
ــوان الــجــمــعــة الــمــاضــى  ــ حــصــل فـــى أسـ
البد  أنه  مضيفة  التام،  بالشلل  وأصابها 
لمواجهة  الدولة  تكاتف جميع أجهزة  من 
الــمــرور  لتعطل  تــفــاديــا  الــظــواهــر  هـــذه 

اتخاذ إجراءات  الكهرباء، وعدم  وانقطاع 
الزمن خاصة  عنها  عفا  ومسالك  قديمة 
ومــطــروح  اإلســكــنــدريــة  محافظتى  فــى 

وغيرهما من المحافظات الساحلية .
من جانبه، أوضح إبراهيم نظير، عضو 
مجلس النواب، أنه من المفترض أن يكون 
والحكومة؛  البرلمان  بين  تنسيق  هناك 
الحكومة  اســـتـــعـــدادات  ــدى  مـ لــمــعــرفــة 
الستقبال موسم الشتاء وما فيه من سيول 
وأمطار، لكننا كالعادة ننتظر وقوع الكارثة 
وذلك  التحرك،  فى  بعدها  نبدأ  ثم  أوال 
واألضرار  أسوان  سيول  على  منه  تعقيًبا 
لجنة  وجـــود  ــى  إل مشيًرا  خلفتها،  الــتــى 
لألزمات فى كل محافظة من محافظات 
كذلك،  للطقس  هيئة  توجد  كما  مصر، 
عالوة على وجود ما يسمى  "االصطفاف" 
إمكانيات  كافة  استنفار  عن  عبارة  وهو 
المشكالت،  لمواجهة  المحافظة  وأجهزة 
واألمطار،  السيول  أزمــات  ذلــك  فى  بما 
وجــود  يمنع  لــم  ذلــك  كــل  أن  يــرى  لكنه 

تقصير من قبل المحافظين.

أشاد عدد من الخبراء بأهمية 
دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، 

لجميع األطراف الفاعلة داخل 
ليبيا وخارجها إلى االرتقاء 

لمستوى الحدث، وذلك خالل 
كلمته بمؤتمر باريس، والتصرف 

بمسئولية وبمنطق رشيد، والكف 
عن أوهام التمدد وبسط النفوذ 

والعبث بمقدرات وأمن الغير، 
والتوقف عن سياسة فرض األمر 

الواقع باستخدام القوة العسكرية 
أو المادية، فضاًل عن عدم توفير 
مالذات آمنة أو أى شكل من أشكال 

الدعم للجماعات اإلرهابية 
والمتطرفة أو نقل عناصرها من 
دولة إلى أخرى، بما يخرج ليبيا 

من أزمتها ويرفع المعاناة عن شعبها 
الشقيق، مؤكدين أن كلمة الرئيس 

عبد الفتاح السيسى أمام مؤتمر 
باريس حملت العديد من الرسائل 

الهامة والتى تعد بمثابة خارطة 
طريق واضحة المعالم لعودة األمن 
واالستقرار وإعادة بناء المؤسسات 

واإلعمار فى ليبيا،

مــؤمتر باريـس يـفســد مـخطــطات املتآمــرين

خبراء: كلمة الرئيس السيسى أمام املؤمتر خارطة 
طريق لعودة األمن واالستقرار فى ليبيا

»رابعة ابتدائى«..
شوقى
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السيارات  إلحــال  الــدولــة  غــرار خطة  على 
فى  بــدأت  عاما،   20 عليها  مر  والتى  القديمة، 
ومنع  ــوك،  ت التوك  عربات  إللغاء  خطة  تنفيذ 
ــاب  ــارات نــقــل رك ــســي ــبــدالــه ب ــراده واســت ــي اســت
لشوارع  الجمالى  الشكل  على  للحفاظ  جديدة، 
الجدل  أثــار  الــذى  األمــر  والمدن،  المحافظات 
المراكز  بعض  السيما  المصرى،  الــشــارع  فــى 
على  القائمة  المنيا،  لمحافظة  التابعة  والقرى 
توك”،  “التوك  عجات  الثاث  ذات  السيارات 
الشباب  الكثير من  بينما أصبحت مصدر دخل 
واألطفال، فمنهم من يعول أسًرا بأكملها ومنهم 
آخر  كعمل  المهنة  ارتكزت حياته على هذه  من 

لزيادة دخله.
آراء  “الــنــهــار”  ترصد  التالى  التقرير  وفــى 
فى  توك  التوك  لوجود  والمعارضين  المؤيدين 

الشارع المنياوى.
مصدر دخل الغالبة

قال أحد السائقين: ليس لدى عمل بديل عن 
الذى  الوحيد  المصدر  فهو  توك،  التوك  سواقة 
أرتكز عليه، والكثير من الشباب مثلى، وإذا كان 
فى خطة الدولة استبداله بسيارات تمناية، فا 
يكن  لم  إن  ولكن  ذلك،  فى  جهتنا  من  اعتراض 
يزيد  وســوف  مستقبلنا  ضــاع  قد  يكون  فبذلك 
الجرائم،  معدل  ارتفاع  وبالتالى  البطالة  معدل 
بــيــوت والهــى  فــاتــح  ــوك  ت ــتــوك  “ال موضحا أن 
فى  أن  مــن  الــرغــم  وعلى  الشغل،  فــى  الشباب 
بين  ليس  ــك  ذل ولــكــن  كويسين،  مــش  سواقين 
سائقى التوك توك وحسب، ففى كل مكان ستجد 

أصحاب األخاق السيئة.”
من  بد  ال  على:  محمود  أوضح  المقابل،  فى 
تدريب  يسمى  بما  تــوك  التوك  سائقى  تدريب 
الحضارة، ليكون مرهونا به استخراج الرخصة، 
ميشتموش  ايـــه  يعنى  فــيــه  “يــفــهــمــوا  مــوضــحــا 
والــذوق  األمانة  فيه  ويعرفوا  يبلطجوا”،  ومش 
وأنــا  شكرا  كلمة  خاله  مــن  يتعلمون  واألدب، 
آسف واتفضل وضبط اللسان وعدم رفع صوت 
مزعج،  بشكل  المهرجانات  بأغانى  السماعات 
لصوت  األصـــوات  أنكر  (إن  أصواتهم  وخفض 
كله  العالم  من  انتهت  قد  البذاءة  وأن  الحمير)، 

وليست لها وجود.
فى  مهنى  اختبار  عمل  إلى  باإلضافة  وتابع: 
السواقة، للعمل على تحضر سلوكياتهم، فنصف 

الشعب المصرى أصبح )عبده موته(، وال حول 
يتألقون  فهم  العظيم،  العلى  بالله  إال  قــوة  وال 
مؤكدا  والميكروفونات،  والتخلف  الضوضاء  فى 
األريــاف  فى  ينتشرون  تــوك  التوك  سائقى  أن 
جعل  الــذى  األمــر  بالمدن،  الشعبية  والمناطق 

اغلب شوارعها فى فوضى كبيرة.
تقنين

أما مديحة محمد فأشارت إلى انه البد من 
لست  "أنا  قائلة:  إلغائه،  وعدم  تواجدهم  تقنين 
ضدهم فهم يشكلون قطاعا كبيرا بالدولة، آالف 
ُتمن  حوالى  األســر،  مايين  يعولون  السائقين 
الشعب المصرى ونافعين تسع أعشارها، فحرام 
وعلى  علينا  ويتسابوا  دى  الــنــاس  عيش  قطع 
تضررت،  قد  كلها  البلد  تكون  وبذلك  المجتمع 

ونرجع نقول معدالت الجريمة ارتفعت ليه".
توك  التوك  أن  الفتاح  عبد  مصطفى  وأكــد 
لذلك سكان مدينة ملوى  واجهة غير حضارية، 
قرار  صــدور  قبل  سنوات  منذ  وجــوده  رفضوا 
إنهاء وجوده فهو وسيلة نقل  استبداله، وأنا مع 
غير آمنة، باإلضافة إلى انه تتم من خاله معظم 
جرائم المناطق النائية فى العشوائيات والريف، 
قائا "ولو على قطع العيش دى وسيلة رزق غير 
بدونه  يعيشون  كانوا  األحوال  جميع  وفى  ثابتة، 
العامة،  أراح  ــوده  وجـ لكن  مصر،  دخــولــه  قبل 
مردًفا  عليهم"،  رقيب  ال  تــوك  الــتــوك  وقــائــدو 
اقتصادية  مشاريع  فى  يكون  أن  البد  "فالبديل 
لهؤالء األشخاص، وبذلك يكون لهم إنتاج فعلى 
ليهم بديا عن قيادة التوك توك، فهذه الفئة من 
لهم  يوجد  لم  لو  كبيرة  تشكل خطورة  المجتمع 

بديل للفراغ".
باعتبارهم  تــوك  الــتــوك  “سائقو  واستطرد 
اليدوية  بالصناعات  ــروا  اضـ متسربة  عمالة 
جميع  وفــى  مصر،  فى  والمتوسطة  والصغيرة 
يعنى  بــالــتــمــنــايــة  اســتــبــدلــنــاهــم  إذا  األحـــــوال 
الــمــصــادر كما هــى، ألنــهــم نفس  ذلــك أن كــل 
هايرجعولك  وجرايمهم  ببلطجتهم  السائقين 
فى  نضعهم  أن  علينا  فيجب  بمشاكلهم،  تانى 
وعواصم  المتقدمة،  الــدول  مثل  حضارى  شكل 

السياحة فى العالم".

حالة من االستياء والغضب تخيم على أولياء 
بعدد من قرى  الدراسى  العام  بداية  األمور منذ 
الشديد  العجز  بسبب  أسيوط  محافظة  ومــدن 
األساسية  المواد  من  بعدد  المعلمين  أعداد  فى 
وأحياًنا مدارس بدون عامل أو معلم فصل ووجود 
التخصصات  ــادات فى مــدارس أخــرى بنفس  زي
منذ العام الماضى، وعند استغاثة أولياء األمور 
لمسئولى التعليم بالمحافظة عادة ما يكون الرد 
وبات  الـــوزارة،  قبل  من  انفراجة  حــدوث  ننتظر 
لسنة   202 رقم  ــوزارى  ال القرار  األدراج  حبيس 
2013 بشأن إعادة توزيع الزيادات فى المعلمين 
من مدرسة بها زيادة إلى مدرسة أخرى بها عجز 

ومن إدارة تعليمية إلى أخرى.
بمدرسة  تلميذ  أمــر  ولــى  »حــمــادة.ع«،  يقول 
أبوتيج:  إلدارة  التابعة  االبتدائية  راجــح  الشيخ 
للعب  المدرسة  فى  اليوم  طــول  يمكثون  أبناؤنا 
عجز  بسبب  دراســيــة  حــصــص  أو  تعليم  دون 
المعلمين واإلدارة التعليمية لم تتحرك، الفًتا إلى 
الوحيدة  المدرسة  هى  راجح  الشيخ  مدرسة  أن 
بها عامل  يوجد  فترتين وال  وتعمل على  بالقرية 
بسرعة  والتعليم  التربية  مسئولى  مطالًبا  واحد، 
بعض  وانتداب  األساسية  المواد  فى  العجز  سد 
المدرسين من المدينة أو القرى المجاورة إلنقاذ 

مستقبل التاميذ .
القرى  مـــدارس  أمـــر:  ولــى  »م.أ«،  وأضـــاف 
مدرسو  يوجد  مسارة  بقرية  وخاصة  بــديــروط 
للمواد  مــدرســون  يوجد  وال  ومــجــاالت  أنشطة 

قــرارات  تنفيذ  وعــدم  العجز  بسبب  األساسية 
تقدمنا  أن  وسبق  ــمــدارس،  ال ببعض  االنــتــداب 
التربية  ومسئولو  جدوى  دون  للمديرية  بشكاوى 
والتعليم طالبونا بتوفير خريجين للعمل بالخدمة 

العامة لسد العجز .
وناشد »أيمن سعد« أحد أولياء األمور، اللواء 
عصام سعد محافظ أسيوط ووكيل وزارة التربية 
واإلداريين  المعلمين  عجز  سد  سرعة  والتعليم، 
بمدرسة مسارة المشتركة التابعة لمركز ديروط 

والتى تم افتتاحها العام الماضى. 
وأكد مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم 
الفترة  خـــال  يسعى  أنـــه  لـــ"الــنــهــار"  بــأســيــوط 

لتنفيذ  اإلدارات  مديرى  مع  بالتعاون  الحالية 
والتوفيق  تنفذ  لم  التى  والندب  النقل  قــرارات 
بين مدارس ومدارس أخرى لسد العجز، مشيًرا 
العام  خــال  العجز  لسد  كثيرة  حــلــول  لــطــرح 
الخريجين  عمل  كتسهيل   2022/2021 الحالى 
ليعملوا  العامة  تأدية فترة الخدمة  الراغبين فى 
فى المدارس طبًقا للتخصصات التى يوجد فيها 

عجز .
بينما قال »مجدى. م« ولى أمر: اإلدارة تطالب 
بتوفير خريجين لتأدية الخدمة العامة، لتدريس 
من  العديد  رفــض  بعد  األساسية  المواد  بعض 
المدرسين زيادة نسبة الحصص أو تدريس مواد 

تــوزع الحصص على غير  أن  يعقل  أخــرى، وهل 
ليس  مواد  لتدريس  المؤهلين  أو  المتخصصين 
يتصور  هــل  عنها،  معلومات  أو  خــبــرات  لديهم 
التعليم حجم المشكله وتأثير ذلك على  مسئولو 
التعليم  مرحلة  فــى  التاميذ  تحصيل  مستوى 

األساسى؟!.
التعليم  مسئولى  أحد  أشار  آخر،  جانب  على 
بالمحافظة إلى أن أحد األسباب الرئيسية لحل 
الفعلى  التنفيذ  فى  يكمن  العجز  وسد  المشكلة 
النقل  بحركات  الــخــاص   202 ــدورى  الـ للكتاب 

والندب وإعادة توزيع المعلمين على المدارس .
الجارى  نوفمبر  أولياء األمور خال  واستقبل 
والتعليم  التربية  مديرية  إعــان  كبيرة  بفرحة 
لعدد  الحصة  بنظام  للعمل  التقدم  باب  فتح  عن 
التعليم  بمدارس  العجز  لسد  التخصصات  من 
التعليمية،  اإلدارات  بجميع  واإلعدادى  االبتدائى 
الــدراســة فى  بــدء  مــرور شهر على  بعد  وذلــك 
طبًقا   ،2022-2021 الحالى  الــدراســى  الــعــام 
طارق  الدكتور  أصدره  الذى   26 الدورى  للكتاب 
لحملة  بالتصريح  والتعليم،  التربية  وزير  شوقى، 
المؤهات العليا من التربية والمعلمين المحالين 
التدريس  بمهنة  بالعمل  الراغبين  من  للمعاش 
ميزانية  تحمل  دون  العجز،  لسد  الحصة  بنظام 

الدولة أى أعباء مالية إضافية.

تناقش اللجنة الدينية بمجلس النواب برئاسة 
دكتور على جمعة طلب إحاطة بشأن تعنت هيئة 
 2017 لسنة   144 القانون  تطبيق  فى  ــاف  األوق
أراضــى  على  اليد  واضــعــى  تقنين  يخص  فيما 

األوقاف بالدقهلية.
طلب  مقدمة  عاصى،  ضحى  النائبة  وقالت 
لـ«النهار«  صحفية  تصريحات  فــى  اإلحــاطــة، 
القانون  سيادة  بتطبيق  الدولة  قيام  ظل  فى  إنه 
ــرارات اإلزالــة  واســتــعــادة حــق الــدولــة بتنفيذ قـ
الزراعية  األراضى  على  المخالفة سواء  للمبانى 
نجد  والقرى  بالمدن  الدولة  أماك  األراضى  او 
منظومة  عن  اإلعــان  منذ  مظلومة  فئة  هناك 
على  التصالح  او  الدولة  امــاك  اراضــى  تقنين 
القرى  فى  المواطنون  وهــم  المخالفة  المبانى 
والمدن الذين يقطنون داخل منازل بناها آباؤهم 
واجدادهم منذ سنوات طويلة او بنوها هم ايضا 
او  قراهم  داخــل  لهم  ظهير  وجــود  عــدم  بسبب 
قاموا بإحال وتجديد منازلهم على أراض تابعة 

لهيئة األوقاف المصرية.
للحياة  جـــاءوا  أنــهــم  ذنبهم  هــل  وتــســاءلــت: 
ووجدوا أنفسهم على تلك األرض التى توارثوها 
عن آبائهم وأجدادهم حتى جاءت هيئة األوقاف 
والتى أنشئت بالقانون رقم80 لسنة 1971 لتعلن 
فى  البسطاء  المواطنون  ليبدأ  لهم  تابعة  أنها 

منهم  اقوى  الظروف  ولكن  للهيئة  اإليجار  سداد 
منازلهم  عليها  يقيمون  أخــرى  اراض  يوجد  فا 

فهم جاءوا للحياة على تلك األرض .
أراضيها  بأكملها  قــرى  هناك  ان  واضــافــت 
بمركز  والبقلية  سندوب  منية  مثل  اوقــاف  كلها 
ومنشأة  المركز  قــرى  مــن  وغيرها  المنصورة 
االخوه بمركز اجا وغيرها من قرى المركز وعدد 
وشربين  وبلقاس  السنباوين  بمركز  القرى  من 
األهالى  الدقهلية  بمحافظة  ونبروه  غمر  وميت 

هيئة  تنشأ  أن  قبل  جــدا  عــن  أبًــا  بها  يعيشون 
األوقاف وهم يريدون تقنين وضعهم والشراء او 
االستبدال من الهيئة ولكن ان يكون التقنين مثلما 

يحدث مع اماك الدولة.
حفاًظا  اإلحــاطــة  طلب  فى  النائبة  وطالبت 
على حق الدولة واستقرار المواطن وإليجاد حل 
على  األســر  من  اآلالف  استقرار  تمس  لمشكلة 
كل  أوضــاع  وتوفيق  بتقنين  الجمهورية  مستوى 
المواطنين بالمثل كأماك الدولة وتحرير عقود 

استبدال طبقا للقانون 144 لسنة 2017 وعقود 
انصاف  اضافة  عدم  مع  األخــرى  الوالية  جهات 
الشوارع والغاء االثر الرجعى فى االيجار طالما 
ان ايجار االرض مدفوع حتى تاريخ تقديم الطلب 
احتسابه من  يتم  الرجعى  االثر  قام بسداد  ومن 
واضع  يكون  وان  االستبدال  وقت  الثمن  اجمالى 
فى  الحق  هو صاحب  البناء  ومقيم  الفعلى  اليد 
الرسوم  وقبول  وضعه  تقنين  ويتم  التقنين  طلب 
بغض  التسعير  لــجــان  تــحــددهــا  الــتــى  والــثــمــن 
وان  او غير مستأجر  كونه مستأجرا  النظر عن 
منطقته  فى  الدولة  اماك  بمثل  التسعير  يكون 
تحرير  مع  الهيئة  فى  االستبدال  لائحة  طبقا 
منتهية  ايجار  عقود  او  مباشرة  استبدال  عقود 
باالستبدال لكل من تقدم بطلب تصالح او تقنين 
للهيئة ووقف أى اجراءات ازالة للمبانى المقامة 
االوقــاف  أراضــى  على  البناء  لقانون  بالمخالفة 
النهم ال يستطيعون التصالح فى المخالفة حاليا 
من  خــطــاب  على  الــحــصــول  مــن  تمكنهم  لــعــدم 
لشراء  استعداد  على  جميعا  فاألهالى  االوقــاف 
االرض اسوة بأماك الدولة وان يقوموا بالتصالح 

فى البناء المخالف .

أهالى املنيا: التوك توك واجهة غير 
حضارية ورفضنا وجوده منذ سنوات

عجز املدرسني يؤرق أولياء األمور فى أسيوط

تقنني أوضاع »واضعى اليد« على أرض األوقاف بالدقهلية

عبداجلواد خليفة 

سمير رشوان اجلعفرى
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جمال علم الدين

15 ألف وحدة سكنية مبدينة بدر جاهزة الستقبال موظفى العاصمة 
اجلديدة.. و11 مليار جنيه تكلفة اإلسكان االجتماعى باجلهاز

رئيس جهاز مدينة بدر لـ»النهار« :

شقق الموظفين ببدر
ــى مـــن ســكــن موظفى  ــ تــضــم الــمــرحــلــة األولـ
بدر، 9024 وحدة  داخل مدينة  اإلدارية  العاصمة 
بإجمالى 376 عمارة. وبلغ عدد وحداتها  سكنية، 
افتتحها  والــتــى  جنيه  مليار   302 بتكلفة   9024

الرئيس السيسى فى 14 اغسطس 2021.
األولى من سكن  إنجاز المرحلة  نسبة   بلغت 
بدر  الجديدة بمدينة  ــة  اإلداري العاصمة  موظفى 
وتنسيق  التشطيبات  من  االنتهاء  تم  كما   ،%100

الموقع وأعمال الزراعة.
سكن  مشروع  داخل  الواحدة،  العمارة  وتتكون 
موظفى العاصمة اإلدارية، بمدينة بدر من 6 أدوار 
الواحد 4 شقق، بإجمالى 24 وحدة  الدور  ويضم 

سكنية، داخل كل عمارة.
العاصمة  موظفى  وتتراوح مساحة شقق سكن 

اإلدارية بمدينة بدر، ما بين 115 و118 مترا.
وريسيبشن  وصالة  غرف   3 من  الشقة  تتكون 
بعض  وهــنــاك  رئيسية،  وبلكونة  ومطبخ  وحــمــام 

الوحدات تضم بلكونتين.
  13 مبنى لخدمة الموظفين فى بدر

يضم مشروع سكن موظفى العاصمة اإلدارية، 
المبانى الخدمية، لتوفير حياة متكاملة  عددا من 
ويبلغ  المدينة،  داخل  اإلداريــة  العاصمة  لموظفى 
ا  عدد تلك المبانى الخدمية نحو 13 مبنى خدمّيً

فى وسط عمارات المرحلة األولى.
 196 عمارة المرحلة الثانية من سكن 

موظفى العاصمة
يتم العمل خال هذه الفترة على تنفيذ المرحلة 
الثانية، من مشروع سكن موظفى العاصمة اإلدارية 

الجديدة داخل المدينة.
 4704 المشروع  مــن  الثانية  المرحلة  وتضم 

بجوار  عــمــارة،   196 بإجمالى  سكنية،  وحـــدات 
سكنيا  كمبوند  ليكون  ــى،  األول المرحلة  عمارات 
من  الثانية  المرحلة  إنجاز  نسبة  وبلغت  واحــدا، 

المشروع %30.
وتم تنفيذ المشروع السكنى وربطه مع طريقى 
لتسهيل  الصحراوى  والسويس  اإلقليمى  الدائرى 

حركة الوصول والخروج الخاصة بالموظفين.
 - المرحلة الثالثة من سكن موظفى العاصمة

 20 تعدادها  يبلغ  والتى  الثالثه  المرحلة  وعن 
ألف وحدة وهى المرحلة الثالثة من سكن موظفى 
العاصمة االدارية والتى تتكلف الوحدة  650 ألف 

جنيه بإجمالى 8.300 مليار جنيه.
وحدة  ألف   20 بواقع  الخامس  الحى  إنشاء   -

سكنية
انشاء  تم  أنه  مندور  ذكر  المدينة  وحول أحياء 
الحى الخامس بواقع  20 ألف وحدة سكنيه والحى 
السابع 25 ألف وحدة سكنية ما بين عامى 2014 

و2016.
وقال إنه جار تطوير األحياء القديمة من الحى 
تطوير  تكلفة  بإجمالى  الرابع  الحى  حتى  األول 
الحى األول والحى الثانى 74 مليون جنيه. وتم فتح 
مظاريف عملية البت الفنى فى تطوير الحى الرابع 

يوم 14 نوفمبر الجارى.
 شركات التطوير والخدمى

وحول أهم شركات التطوير العقارى والخدمى 
بالمدينة، أشار مندور الى أن هناك شركة الزعيم، 
العقارية،  والتنمية  لاستثمار  القاهرة  وشركة 
والتى تملك جامعة بدر، بخاف شركة خالد عزام، 
كانت  التعليمية، سواء  للخدمات  الريحانة  وشركة 

األراضى ألغراض ترفيهية أو تعليمية أو تجارية.
تــم بيع عــدد 8 قطع اراض  ــد مــنــدور أنــه  وأك

عدد  بخاف  خاصة  جامعات  وتأسيس  إلقامة 
بـــدر لتصبح اعـــداد  ــمــوجــودة فــى  ال الــجــامــعــات 

الجامعات الخاصة العام القادم10 جامعات.
مناطق ترفيهية

نحو  يتجه  أصبح  المستثمر  أن  على  وشــدد 
للتنمية واالزدهــار وان هناك عددا  القابلة  المدن 
بشراء  قاموا  الذين  العقاريين  المستثمرين  من 
فداًنا  و16  فداًنا   22 مساحات  اراض  قطع  عدد 

ومشروعات ترفيهية
ومول تجارى ومنطقة فوودكورت واقامة نشاط 
فى  فنادق  6 قطع إلقامه  وتم شراء عدد  فندقى 

بدر.
وأوضح المهندس عمار مندور أن النادى يعتبر 
ويقع على مساحة  بالمدينة  ترفيهى  أكبر مشروع 
المدينة،  بمركز  النوادى  بمنطقة  م2  آالف   106
وتقدر تكلفة المشروع المتوقعة 185 مليون جنيه، 

كما بلغت نسبة التنفيذ %45. 

النادى  أن  بــدر  مدينة  جهاز  رئيس  وأضـــاف 
وأطفال  أوليمبى  سباحة  حمامى  على  يحتوى 
مغطاة  بمدرجات  مزود  أوليمبى  قدم  كرة  وملعب 
متعدد  وملعب  تــنــس،  وملعبى  خماسى  وملعب 
ومبنى  مكشوف  ومسرح  ألعاب  وصالة  األغــراض 
وكافتيريات  ومطاعم  تــجــارى  ومــركــز  اجتماعى 
ومساحات خضراء متنوعة مزودة بكافة األشجار 
والزهور. وأشار المهندس عمار مندور إلى أنه تم 
الداخلية  للمبانى  الخرسانة  أعمال  جميع  تنفيذ 
على  التأكيد  وتــم  الخارجية،  والــبــوابــة  والــســور 
حيث  األعــمــال،  انتهاء  بسرعة  المنفذة  الشركة 
يعد المشروع من المشاريع المهمة لخدمة سكان 
سوف  بــدر  مدينة  ان  مندور  وتابع  بــدر .  مدينة 
االوسط  الشرق  فى  مدينة طبية  اكبر  بناء  تشهد 

على مساحة 154 فداًنا خال العام القادم .
طرح محالت تجارية

وعـــن طـــرح مــحــات جــهــاز الــمــديــنــة قـــال ان 

الى  بدر قد وصل  المحات فى مدينة  سعر متر 
186ألف جنيه فى آخر مزاد تم اقامته فى شهر 
على  المؤشر  هذا  ويــدل  العام  هذا  من  اكتوبر 
األوجــه  شتى  فى  اقتصاديا  بــدر  اسهم  ارتفاع 
الجهاز  يقوم  سوف  انه  إلى  الفتا  االقتصادية، 

بطرح عدد من المحات اليوم. 
عدد  زاد  قــد  بــدر  مدينة  أن  مــنــدور  وأكـــد 

سكانها الى 5 أضعاف فى 6 سنوات.
محطات الكهرباء

محطة  انشاء  تم  الكهرباء  مشروعات  وحول 
كهرباء بدر 2 تخدم العاملين بالعاصمة اإلدارية 
بأن  بإجمالى 607 مايين جنيه علما  الجديدة 

المحطة رقم 1 تخدم مدينة بدر.
 وبالنسبة لمحطات الكهرباء تم تنفيذ محطة 
 22  /220/66 جهد   2 بــدر  كهرباء  مــحــوالت 

ك.ف بقدرة )350م.ف.ا( بمدينة بدر.
التكلفة  أن  بدر  مدينة  رئيس جهاز  وأضــاف 

االستثمارية للمحطة بلغت حوالى 607 مايين 
المشروعات  من  المحطة  تعتبر  حيث  جنيه، 
ــدد من  ــة عــ ــغــذي ــة عـــن ت ــول ــمــســئ ــرى وال ــب ــك ال
العاملين  سكن  ومــنــهــا:  الــهــامــة  الــمــشــروعــات 
بالعاصمة اإلدارية الجديدة- مشروعا اإلسكان 
الشرقى  وباالمتداد  السابع،  بالحى  االجتماعى 
والمطورين  الصناعية  المنطقة   - للمدين 
الحديقة  ــدان-  فـ  800 بمساحة  الصناعيين 
المركزية واإلسكان المتميز، وجار تنفيذ محطة 
تدخل  وســوف  فى  أمبير  ألــف   2175 بجهد   3

الخدمة فى غضون 4 اشهر.
محطات المياه

منذ  الشرب  مياه  كمية  أن  مندور  واستكمل 
من  خطوط  هناك  وكانت  ثابتة  المدينة  إنشاء 
العاشر والعبور، وتابع أنه تم انشاء محطة مياه 

رقم 2 بواقع 180مم.
وعـــن مــحــطــات الــمــيــاه أوضــح الــمــهــنــدس 
بتكلفة  تنفيذها  يتم  المحطة  أن  مندور  عمار 
نسبة  ووصــلــت  جنيه،  مليون   530 استثمارية 
المقرر  ومن   %  30 حوالى  إلى  المشروع  تنفيذ 
االنــتــهــاء مــن الــمــشــروع خــال الــعــام المقبل، 
طلمبات   6 مــن  تتكون  المحطة  أن  إلــى  الفــًتــا 
لتًرا/ثانية النتظام  الواحدة 520  قدرة الطلمبة 
ضغوط المياه بالمناطق الجديدة، وتحتوى أيضا 
على »خزانين« سعة تخزين 10 آالف متر، وخط 
طرد بطول 6.5 كم بقطر 1600 مم، وبها مبنى 
محوالت  ومبنى  كلور  ومبنى  ومسجد  إدارى 

وورشة ومخزن.  

 أكد المهندس عمار مندور، فى حوار صحفى لجريدة النهار عن حجم ما تم تحقيقه 
فى مدينة بدر، الفتا إلى أن مدينة بدر منذ نشأتها بقرار وزارى عام 1981 ظلت الى 

سنة 2014 بها 14 الف وحدة سكنية. ومنذ ذاك العام حتى 2021 تم إنشاء 73 الف 
وحدة سكنية فى سبع سنوات بإجمالى 11 مليار جنيه تكلفة اإلسكان فى بدر.

وحول مشروع دار مصر أكد مندور أنه تم على مرحلتين االولى تمت ببناء 22 عمارة 

والمرحلة الثانية تمت ببناء 47 عمارة بواقع 1656 وحدة سكنية.
وعن حجم اإلاسكان االجتماعى قال مندور إنه تم بناء نحو 55 ألف وحدة سكنية 

على 4 مراحل من عمارات وخدمات وطرق ومدارس ومستشفيات.
وأضاف مندور أنه تم بناء وحدات سكن مصر بواقع 53 عمارة مجموعها 1272 وحدة 

سكنية بتكلفة 1.600 مليار جنيه.

سكنية ملوظفى العاصمة اإلدارية 

بإجمالى 8.5 مليار جنيه

عمار مندور: تنفيذ 20 ألف وحدة 

د. على جمعة

عمار مندور

ضحى عاصى

عمار مندور، فى حوار صحفى لجريدة النهار
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حالة من الغضب 
تسيطر على أهالى 

جنوب سيناء، نظًرا لما 
يتعرضون له من معاناة 

شديدة يومية خاصة 
بعد صدور قرار بإزالة 
مستشفى طور سيناء 

ورأس سدر وتوشكى، 
حيث انها كانت تخدم 

قطاعا كبيرا من 
المرضى بأمراض 

مزمنة مشيرين الى 
انهم يشعرون بأنه 

يوجد تهاون بصحة 
المواطنين وال يوجد 

حلول مناسبة إليجاد 
بديل او حل مؤقت 

لحين االنتهاء من 
المستشفى الجديد 

موجهين تساؤال: "لماذا 
هذا التعنت والحلول 

موجودة وال نطلب 
المستحيل؟ المواطن 
يطالب بوجود عناية 

مركزة إلنقاذ المريض 
كما نشاهد كل يوم 
حاالت ال توجد لها 

اماكن فى شرم أو أبو 
رديس هل هذا صعب 

لهذه الدرجة ومن 
الممكن توفير غرفتين 

بالوحدة الصحية 
مجهزتين أو مكان 

مناسب للوالدة بداًل 
من معاناة أهل المرضى 

ومصاريف السفر 
كحل مؤقت وإعادة 

البروتوكوالت مع 
الجامعات والمعاهد كما 

كان من قبل وتوزيعهم 
على هذه الوحدات 

لخدمة المواطن لحين 
االنتهاء من انشاء 

المستشفى«. 

قاتل لعمال القطاع اخلاص.. ودعوات لتحرك برملانى حلل مشكلة املعاش املبكر وتعديل القانون

مرفت قدري

بالدفع  وملتزمون  بالوفاء  قاموا  انهم  مؤكدين 
القديم  القانون  يحددها  التى  االسمية  بالقيمة 
والــحــكــومــة مــطــالــبــيــن بــحــقــوقــهــم الــمــشــروعــة 
القديم  القانون  بقوة  اكتسبوها  التى  والمكاسب 
الجهات  جميع  مناشدين  سلًفا  علية  المتعاقد 
يرغب  لمن  يتسنى  لكى  انتقالية  بفترة  المنوطة 
المبكر  معاشه  على  ويتحصل  معاشه  يسوى  أن 
بغفلة  تنفيذه  تم  الجديد  القانون  ان  موضحين 
أو  الشعبية  المشاركات  عن  وبعيدا  الزمن  من 
بنوده كونه يمس طبقات فى  أو مناقشة  النيابية 
المجتمع ال يستهان بها ومدى تأثيره على الحياة 

االجتماعية عامة وخاصة.
بداية قال أحمد السيد، موظف بأحد المصالح 
رقم  التأمينات  لقانون  وفقا  تعاقدنا  الحكومية: 
شأن  فال  عاما   30 تفوق  لمدد   1975 لسنة   79
تطبيقه  عــدم  ويجب   148/2019 بالقانون  لنا 
نفاذه  قبل  واكتملت  نشأت  التى  المراكز  على 
وخضوعها للقانون القديم الذى حصلت فى ظله 
وتظل المراكز القانونية التى نشأت واكتملت فور 
وتخضع  الجديد  القانون  نفاذ  قبل  تحقق سببها 
للقانون القديم الذى حصلت فى ظله فضال عن 

المبدأ القانونى الراسخ عدم رجعية القوانين.
وأضاف: مضمون هذا المبدأ هو أن القانون 
الفترة  على  أى  المستقبل  على  ليطبق  يصدر 
القانون  فــإن  وبالتالى  نفاذه،  تلى  التى  الزمنية 
الجديد ال يسرى على ما تم من تصرفات ووقائع 
وما نتج عنها من آثار قبل نفاذه بل تبقى خاضعة 
ألحكام القانون القديم وغير ذلك يؤدى الى سلب 
من  القوانين  كانت  واذا  اكتسبوه،  ما  األشخاص 
يؤدى  ذلــك  فــإن  الماضى  على  تسرى  ان  شأنها 
الى انعدام الثقة فى النظام القانونى القائم وإلى 
المراكز  فى  االستقرار  وعدم  االضطراب  شيوع 
للقوانين  وفقا  األفــراد  يكتسبها  التى  القانونية 

النافذة.
الى  يؤدى  سوف  القانون  تطبيق  ان  الى  ونوه 
فقدان األفراد مصدر دخلهم وما يترتب عليه من 

النظر  اعــادة  نرجو  لذا  خطيرة،  اجتماعية  آثــار 
على  تداعيات خطيرة  من  له  لما  القانون  بذلك 

المواطنين ومستقبل عائالتهم اجتماعيا.
وأضاف: يسقط قانون الظلم 148 ومن شارك 
المعاش  فــى  حقنا  نريد  عليه.  وصــدق  ووافـــق 
المبكر وإلغاء المواد التعجيزية له، نحن أصحاب 
حق ال أحد يمن علينا به وال يوجد دولة فى العالم 
تقوم بإصدار قانون ويتم تطبيقه بأثر رجعى لكى 
أن نأخذ  تقوم بتشريد شعبها نحن ماليين البد 
حقنا ولم نفرط فى حقنا وحق أوالدنا، مناشدا 
المساندة ورجوع حقنا فى  نواب مجلس الشعب 
مثلما  فعلية  خدمة  سنة   20 على  معاش  تسوية 
القانون  التأمينات من 20 سنة على  تعاقدنا مع 

79 لسنة 75.
تأمينات  ندفع  موظفة:  خليل،  سناء  وقالت 
عاما  عشرين  خدمة  بعد  معاش  على  للحصول 
أعمارنا ما بين 40 و41 و42 سنة وخدمة 20 و21 
بحقنا  نطالب  المشتراة،  السنين  غير  سنة  و22 
انتقالية  فترة  عمل  األقــل  على  السنين  ومـــرار 
خمس سنوات يخرج خالل هذه الفترة كل من تم 

او يتم عشرين عاما عرقنا وشقانا وتعبنا .
وتضيف: المعاش المبكر حق لمن تعاقد عليه 

عاما  الــخــاص20   القطاع  لعمال  الستر  ــة  وورق
لعمال  مبكر  معاش  لتسوية  كشرط  فعلية  خدمة 
انتقالية  فترة  عمل  من  والبــد  الخاص،  القطاع 
حقيقية على القانون القديم 79 لسنة 75 لتعديل 
أوضاع المتضررين من قانون 148 القاتل لعمال 

القطاع الخاص.
وطالبت رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح 
القرار  واتخاذ  األمر  البت فى  السيسى بضرورة 
التأمينات  قــانــون  مــن  المتضررين  نحو  الـــالزم 

االجتماعية.
من جانبه، قال شعبان محروس، المحامى، ان 
حق  فى  جريمة  رجعى  بأثر   148 قانون  تطبيق 
المبكر  المعاش  ان  الى  منه، مشيرا  المتضررين 
من  على  يطبق  ان  ويجب  وقانونى  دستورى  حق 
ظل  فى  ألنه  مرة  ألول  جديًدا  التأمينات  يدخل 
والشركات  األعمال  رجال  الجديد  القانون  هذا 
بأجر  شركة  فى  لديهم  العاملين  على  نون  يؤمِّ
ا ومستمرة وهذا اصبح فرًضا  اشتراك عال جّدً
للتأمين  تصل  حتى  الحكومة  من  الشركات  على 

على كامل الراتب الشهرى.
ــح: الــمــشــتــرك الــجــديــد فــرصــتــه فى  ــ وأوضـ
ومن  افضل  سنة  عشرين  بعد  المبكر  المعاش 
السهل ان يخرج بدون مشاكل ألن نسبة االشتراك 
القانون  هــذا  ظــل  فــى  عاما  فــى خــالل عشرين 
افضل من اربعين عاما فى القوانين السابقة ألن 

بعض رجال األعمال والشركات فى األربعين سنة 
بأقل  لديهم  العاملين  يؤمنون على  كانوا  السابقة 
شريحة 25 جنيًها اشتراًكا فى الشهر حتى وصلت 
االشتراك  فهذا   2018 سنة  فى  جينها  الــى250 
األدنى ال يعطى المعاش المبكر فى ظل القانون 

الجديد وال حتى 20% من أجر التسوية.
تعاقدنا  فنحن  المتعاقدين،  شريعة  العقد 
»ناخد معاش فى ظل  السابقة  القوانين  فى ظل 
التأمينات  يدخل  من  وعلى  السابقة  القوانين 

جديد ياخد معاش فى ظل القانون الجديد«.
ولفت »محروس« إلى ان الفئة الرابعة هى باقى 
العمال والموظفين فى كافة القطاعات االقتصادية 
فى الحكومة والقطاعين العام والخاص وأصحاب 
كان  حيث  المنظم  غير  القطاع  وعمال  األعمال 
معاش هذه الفئة فى ظل القانون 79 لسنة 1975 
يحسب بمعدل 45/1 وبما يصل إلى 80% من أجر 
آخر  أجر  من  الخاص  القطاع  وفى  سنتين  آخر 
خمس سنوات ويؤدى القانون 148 الى انخفاض 
نتيجة  والموظفين  العمال  غالبية  معاشات  قيمة 
التعيين وهو عادة يكون  حساب األجر من بداية 
القانون  فى  وأصبح  الوقت  مع  ويرتفع  منخفًضا 
بينما  ســوًءا  األمر  يزيد  بما   81/1 المعدل   148
تحسب معاشات البريمو من الوزراء والمحافظين 

بمعدل 10/1على أجر آخر سنتين.
للمعاشات   148 قانون  تغير  بضرورة  وطالب 

أربــع  ــى  إل عليهم  الــمــؤمــن  الــقــانــون  قسم  حيث 
المعاش  حساب  فى  طريقة  طبقة  ولكل  طبقات 
تختلف عن األخرى بما يعمق التفاوت االجتماعى 
عند  العاديين  والموظفين  العمال  معاناة  ويزيد 

الخروج الى المعاش.
التأمينات  خبير  السيد،  كــامــل  ــد  أك بينما 
ــاك عــدة  ــن االجــتــمــاعــيــة وآلـــمـــعـــاشـــات، أن ه
المعاش  تــعــديــالت  تفاصيل  حــول  مــالحــظــات 
للنائب  البرلمانى  المقترح  فى  ــواردة  ال المبكر 
االجتماعى  التأمين  قانون  على  رمــزى  إيهاب 

والمعاشات.
أن  يشمل  البرلمانى  المقترح  ان  الى  وأشــار 
يكون للمؤمن عليه الذى انتهت مدة خدمته وفًقا 
التأمين  لقانون   18 المادة  من   5 البند  ألحكام 
االجتماعى رقم 79 لسنة 1975 الحق فى خالل 
ثالثة أعوام من تاريخ العمل بأحكام القانون 148 
سنة 2019 المشار إليه فى تقديم طلب للحصول 
ــرت فــيــه الــشــروط  ــواف عــلــى الــمــعــاش طــالــمــا ت
المادة 18 من  بالبند 5 من  الــواردة  والضوابط 

القانون 79 سنة 1975 المشار إليه.
هو  كما  بالتعديل  قانون  صدر  اذا  واضــاف: 
مطروح فإنه يكون قد أعطى مهلة 3 سنوات من 
أول  فى  مثال  برغم صــدوره،   ،2020 يناير  أول 
دون  سنتان  منها  ضــاع  قد  يكون  الــقــادم  يناير 
ويجب  سنة  الفعلية  المهلة  وتكون  استفادة  أى 

إقرار  تاريخ  من  سنوات  الثالث  مهلة  تكون  أن 
التعديل أو يكون التعديل ينص على أنه سنة من 
تاريخ سريان التعديل وهذا األمر يحل مشكلة من 
حل  حقهم  ومن  العالقين  أنفسهم  على  يطلقون 
مشكلتهم بأسرع ما يمكن ألنهم فقدوا وظائفهم 
لكن  مبكر  معاش  على  يحصلون  وال  ومرتباتهم 

المشكلة أكبر من ذلك وتحتاج لحلها جذريا .
ــرار الــتــعــديــل يكون  ــ وأوضــــح: فــى حــالــة إق
وفتح  الوقت  لمشكلة  المؤقت  والحل  كالمسكن 
الباب لمن لم يقدموا فى ظل القانون 79 لسنة 
ونحن  يتقدموا  أن  الصرف  الملغى طلب   1975
مشكلة  تختزل  أن  ضــد  لكننا  ذلــك  ضــد  لسنا 
المعاش المبكر فى العالقين فقط فهم جزء من 

المشكلة وليسوا كل المشكلة .
ولفت إلى ان التعديل ال يتطرق لجوهر مشكلة 
المعاش المبكر بإلغاء الفقرة المستحدثة الجزء 
القانون 148  المادة 21 من  الفقرة ٦ من  أ من 
المعاش  لصرف  مانعة  مــادة  ألنها   2019 لسنة 
إنها  من حيث  بها  ــواردة  ال الشروط  ألن  المبكر 
تشترط مدة اشتراك تعطى معاًشا ال يقل قيمته 
عن 50% من أجر التسوية وال يقل عن ٦5% من 
االستحقاق  عند  السارى  لألجور  األدنــى  الحد 
 40 اشترك  لمن  إال  يتوفران  ال  شرطان  وهما 
سنة وسنه تكون قد بلغت 58 سنة وهما شرطان 
مجحفان ليظل كل من يرغب فى التقدم للمعاش 

المبكر غير قادر على صرفه .
أو  رمزى  إيهاب  المستشار  من  نتمنى  وتابع: 
على  التعديل  يقتصر  أن  يرى  دام  ما  غيره  من 
فتح مدد المهلة ألسباب يقدرها هو فكنا نتمنى 
أن يتضمن التعديل المقترح اعطاء نفس المهلة 
 1٦0 بالمادة  المشمولين  المنتظمة  غير  للعمالة 
من القانون 148 لسنة 2019 الذين لم يشتركوا 
فى ظل القانون 112 لسنة 1980 برغم خضوعهم 
السابقة  المدة  عن  المهلة  تلك  خالل  ليشتركوا 
الرئيس  طالب  فقد   2019  /  12  /  31 حتى 
والصحية  التأمينية  الحماية  بتوفير  السيسى 
لهؤالء مرات ومرات ولم تستجب الحكومة فإذا 
بالقانون يمنعهم من االشتراك عن المدة السابقة 
على سريانه ما دام لم يشترك عنها وعددهم يبلغ 

عشرة ماليين مواطن .
الدكتور  النائب  أكــد  متصل،  صعيد  وعــلــى 
إيهاب عادل رمزى عضو مجلس النواب عن حزب 
الشعب الجمهورى أنه أنهى مشروع قانون بتعديل 
قانون المعاشات 148 وقد تم تقديمه إلى مكتب 
األمانة العامة بمجلس النواب بعد أن حصل على 

توقيعات ٦0 عضًوا من أعضاء المجلس.
النائب  البياضى  فــريــدى  بــالــرأى  معه  يتفق 
الزميل  مع  بالتوقيع  قام  »انــه  قائال:  البرلمانى 
تعديل  بمشروع  للتقدم  رمـــزى  إيــهــاب  النائب 
 148 والمعاشات  االجتماعية  التأمينات  قانون 
لسنة 2019 لما به من شروط ظالمة وتعجيزية 
قبل  سنوات   3 انتقالية  فترة  يشمل  والتعديل 
النواب  زمالئى  وأدعــو  الجديد  القانون  تطبيق 

للتضامن معنا أثناء مناقشة التعديل«.

املتضررون من قانون ١٤٨ يصرخون: تطبيق القانون اجلديد للمعاشات بأثر رجعى باطل

بداية يقول محمد أشرف، أحد مواطنى جنوب 
بكل  مستشفى  وجود  بدون  يمر  يوم  كل  سيناء: 
االمراض  لكل  والتخصصات  الحديثة  التقنيات 
بأى  مقصرون  جميًعا  ونحن  بريئة  أنفس  تزهق 
ذنب يعانى المرضى ويموت المواطن واالطفال 
فى  العام  سيناء  طــور  مستشفى  إغــالق  بسبب 
عاصمة المحافظة االكثر كثافة بالسكان فبسبب 
عدم وجود مستشفى يموت المرضى بسبب عدم 
ذلك  يــؤدى  قد  ما  كورونا  لمصابى  عزل  وجــود 

لتزايد العدوى ومضاعفات للمرضى.
الرمال  فــى  رؤوســنــا  ندفن  لــمــاذا  ويضيف: 
امــام  وهــى  بديلة  حــلــول  عــن  البحث  ونــرفــض 
اجهزة  نقل  يمكن  ايــام  وخــالل  متاحة  الجميع 

المستشفى العام فيها ؟!
وماجدولينا  بــاى  موسى  قرية  األول  الحل   
الحاالت  لعزل  ومكان  لمستشفى  تحويلها  يمكن 
معزول  ومكان  المحافظة  حوزة  وهى  المتأخرة 

وصحى. 
وأوضح: يوجد حل آخر من خالل دعوة احدى 
الشركات إلقامة مستشفى متنقل مثل مستشفى 
او  برأس سدر  يقام سنويا  الذى  كفافى"  "سعاد 
الحل استخدام االدوار السفلى من مبنى مجمع 

المصالح.
الــنــواب  مجلسى  اعــضــاء  جميع  مــن  نتمنى 
جنوب  مواطنى  امانة  حملوا  الذين  والــشــورى 
سيناء البحث عن حل عاجل وسريع ألزمة عدم 
وجود مستشفى فى طور سيناء ففى كل يوم يمر 
قد تزهق أنفس بريئة ونقف عاجزين عن إنقاذ 

تلك األرواح.
بداية، أكد غريب حسان عضو مجلس النواب 
عن محافظة جنوب سيناء ان طور سيناء بدون 
التى  المستشفيات  ان  الــى  مشيرا  مستشفى، 
صدر لها قرارات إزالة جميعها ال يتعدى عمرها 
على  يتعد  لم  العام  الطور  ومستشفى  عاما   15
إزالة منذ عام  له قرار  إنشائه 12 عاما وصدر 
به  ولــألســف  فقط  للمريض  منه  اإلخـــالء  وتــم 
المكاتب اإلدارية تعمل بالعيادات وجميع األجهزة 
بالماليين موجودة فى المستشفى وبعض األطباء 

يسكنون به هل هذا المستشفى من الممكن أن 
هم  من  فــوق  يسقط  وال  المريض  فــوق  يسقط 
به واألجهزة التى تساوى الماليين أال يعد ذلك 
العاملين  ألرواح  ــدارًا  وإهـ العام  للمال  ــدارًا  إهـ
بالعيادات والمستشفى واألطباء المقيمين به؟!.

ذالــك  فــى  تسبب  مــن  يحاسب  أال  ــاف:  وأضـ
وهل  المستشفيات  هــذه  باستالم  قــامــوا  ومــن 
العام؟ ووجه رسالة  للمال  إهــدارا  ذلك ال يكون 
سيناء  "طــور  قــائــال:  المنوطة  الجهات  لجميع 
بدون مستشفى هل هذا متعمد ام نحن نتجاهل 
مناشدات المواطنين؟ ال يوجد إمكانيات او عناية 
مركزة فى عاصمة المحافظة وإجراءات تحويل 
من الوحدة الصحية الزهراء الى مستشفى شرم 

الشيخ ال يوجد اماكن ومستشفى ابو رديس أيضا 
بعض  فى  تسبب  مما  للمرضى  مكان  يوجد  ال 
حاالت الوفاة نعلم جيدا ان هناك مستشفى يتم 

بناؤه ولكن لم نعلم ميعاد االنتهاء منه. 
الصحة  وزارة  مــن  قاطعا  ردا  نريد  وتــابــع: 
يــوضــح مــنــظــومــة الــتــأمــيــن الــصــحــى والــعــالج 
الحاجة  أشــد  فــى  نحن  يــتــم؟!  كيف  بعد  عــن 
لمستشفى ومن الممكن عمل مستشفى ميدانى 
ومن  المغلق  بالمستشفى  متاحة  فاإلمكانيات 
الممكن استخدامها بدال من تهالكها وهذا حل 
أصحاب  وانتم  المستشفى  انشاء  لحين  مؤقت 

القرار.
فى  يكمن  المشكلة  هــذه  حــل  ان  الــى  أشــار 
توفير بديل بمكان آخر مؤقت لحين االنتهاء من 
وصلنا  الكالم  وذلك  الجديد  المستشفى  انشاء 
إليه بعد التحدث مع بعض من مديرية الصحة 
وهذا صعب عندما ضاقت الدنيا بنا فى ظروف 
المكان وتم  توفير  المحافظ وتم  كورونا وتدخل 
األزهرية  العلوم  كلية  نقل  تم  وعندما  تجهيزه 
تم  وعندما  المكان  توفير  وتم  المحافظ  تدخل 
نقل طالب جامعة السويس تدخل المحافظ وتم 
توفير المكان وكثير من ذلك بمعنى أن المحافظ 

لن يتأخر فى توفير مكان.
 وناشد النائب البرلمانى خالد فودة محافظ 
مديرية  من  وتجهيزه  مكان  توفير  سيناء  جنوب 
عاجلة  عمليات  وغرفة  المركزة  للعناية  الصحة 
نحن نريد الحفاظ على المريض فقط وال نحتاج 
الى شىء آخر ونعلم علم اليقين بأن المحافظ لن 
يتأخر فى هذا الموضوع وال يرضيه ذلك ولكن 

ينقصنا العرض الجيد للموضوع.
ونحن  ــواب  ــن ال مجلس  دخــولــى  منذ  وقـــال: 
من  هل  الصحة  منظومة  فى  التقصير  نحارب 
مجيب؟ لن نمل حتى تصل الخدمة طور سيناء 

بدون مستشفى.
من جانبه أكد النائب حميد سليمان ابو بريك 
البرلمانية  الكتلة  وعضو  النواب  مجلس  عضو 
لــوزارة  بمقترح  تقدم  أنه  وطن  مستقبل  لحزب 
تطوير  من  االنتهاء  لحين  بديل  إليجاد  الصحة 
المستشفى وبناء آخر بطور سيناء وفور الموافقة 
عليه سوف يتم اإلعالن عنه مشيرا الى انه يتابع 
المواطنين  بصحة  البالغ  الهتمامه  كثب  عــن 
وجود  بعدم  سيناء  طــور  مدينة  معاناة  ظل  فى 

مستشفى.

مواطنو جنوب سيناء يستغيثون بالرئيس:
 طور سيناء بدون مستشفى أو رعاية صحية

من املسئول عن قرار هدم مستشفى الطور 
ورأس سدر وتوشكى دون توفير البديل؟

يعد قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات واحدا من 
أهم التشريعات حيث إنه يمس كل فئات الشعب وجميع 

العاملين بالدولة وبالقطاع العام والخاص وقطاع األعمال 
والعمالة غير المنتظمة وأصحاب المعاشات، وألهمية هذا 

القانون ناشد ما يقرب من ١٠ ماليين  مواطن متضررين من 
قانون ١٤٨ الرئيس عبد الفتاح السيسى وأعضاء مجلس 

النواب بمساندتهم ورفع الظلم الذى وقع على الفئات األكثر 
فقرا واحتياجا الى المعاش المستحق بقوة القانون القديم 

المتعاقد عليه، مشيرين الى ان تطبيق القانون الجديد 
عليهم بأثر رجعى باطل وليس من العدل الحرمان من 

معاشهم المبكر المنصوص عليه فى القانون المتعاقد عليه..

ظاملة وتعجيزية.. والتعديل 

يشمل فترة انتقالية ٣ سنوات

خالد عبدالغفار

فريدى البياضى: شروط 
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باريس  مؤتمر  ان  ليبيون  ومحللون سياسيون  مراقبون  واعتبر 
بعث برسائل مهمة لإلخوان ومرتزقة اردوغان حيث إن التلويح 
بالعقوبات ضد المعرقلين كان رسالة تحذيرية لتنظيم اإلخوان 
فى ليبيا وداعميهم بأن أى محاولة ستقابل برد قوى، ما يضع 
انتخابات  فإما  حاسم؛  اختبار  أمام  الدولى  والمجتمع  البالد 
الدستورى،  لالستحقاق  اإلخوان  عرقلة  استمرار  أو  نزيهة، 
قطعها  التى  التعهدات  لتنفيذ  دولًيا  تدخاًل  يتطلب  قد  ما 

المشاركون بمؤتمر باريس على أنفسهم.
العربية  الشئون  لجنة  ممثل  القاسم،  ابو  العرب  عز  ويؤكد 
واالفريقية بمجلس القبائل الليبية بمصر، أهمية مؤتمر باريس 
الذى انعقد فى توقيت بالغ األهمية، وأكد الدعم الدولى لليبيا 
عشر  منذ  دخلته  الذى  المظلم  النفق  من  الخروج  أجل  من 
ان  موضحا  الليبى،  الشعب  مقدرات  نهب  خاللها  تم  سنوات 
الراهن  الوضع  على  لإلبقاء  يسعون  وحلفاءه  االخوان  تنظيم 
االنتخابات  الفوضى واالرهاب وافشال اى جهود الجراء  لبث 
الشهر  الجرائها  الليبيون  يتطلع  التى  والرئاسية  التشريعية 

المقبل.
االنتخابات  عقد  كانت  األساسية  المؤتمر  رسالة  ان  وقال   
التلويح  مع  لعرقلتها،  المحاوالت  كل  وإجهاض  موعدها،  فى 
العقوبات  قائمة  على  ووضعهم  العرقلة  يحاولون  من  بمساءلة 

الدولية.
وأوضح ان أن مخرجات باريس هى دعم لالستحقاق االنتخابى 
عواقبه  ستكون  الجرائها  تعطيل  أى  أن  من  محذرا  المقبل، 
وخيمة على الشعب الليبى، وسيلقى بظالله على دول الجوار؛ 
ألن التالعب يعنى الدخول فى نفق الفوضى واستمرار اإلرهاب 

ونهب المقدرات الليبية.
نوايا  كشفت  باريس  مؤتمر  "مخرجات  أن  مراقبون  ويرى 

خاصة  البنود  من  عدد  على  تحفظهم  خالل  من  المعرقلين 
على  التحفظات  بعض  لديها  زالت  ما  إنها  قالت  التى  تركيا، 
أبدت روسيا استعدادها لدعم  ليبيا، فيما  القوات من  سحب 

سحب متبادل للقوات من هناك".
معاقبة اإلخوان 

ويرى ابو القاسم ان اتجاه االخوان لعرقلة االنتخابات الليبية 
يستحق المعاقبة ألنهم الطرف المعرقل لالستقرار خاصة بعد 
ودعوته  االنتخابات  هذه  بضرب  وتوعده  المشرى  تصريحات 
لمقاطعتها من قبل الليبيين فهذا التنظيم ال يسعى إال للخراب 

وجلب  األجنبى  الوجود  واستمرار  الفوضى  نحو  ليبيا  وجر 
فى  والتوسع  الليبية  االراضى  على  وإبقائهم  تركيا  مرتزقة 
الختيار  الليبى  الشعب  يطمح  بينما  االستعمارية  مشروعاتهم 
السياسى  االنقسام  وتنهى  عنه  وتعبر  تمثله  جديدة  سلطة 
والمؤسساتى، فيما أن تيار اإلسالم السياسى وتنظيم اإلخوان 
ومن يدور فى فلكهم من تيار الفوضى والدول الداعمة لهم هو 

الخاسر األعظم.
كان كل من رئيس الوزراء الليبى، عبد الحميد الدبيبة، ورئيس 
لهما خالل  كلمة  أكدا فى  المنفى،  الرئاسى، محمد  المجلس 

المؤتمر الدولى حول ليبيا فى باريس، أال خالف على إجراء 
أُجريت  إذا  السلطة  سيسلم  إنه  الدبيبة  وقال  االنتخابات. 

انتخابات "بشكل توافقى ونزيه بين كل األطراف".
إذا  السلطة  سيسلم  المجلس  أن  أيضا  المنفى  أكد  فيما 
انتخابات  تنظيم  لالنتخابات  العليا  المفوضية  "استطاعت 

برلمانية ورئاسية يوم 24 ديسمبر."
نبذ الخالفات وإتمام المصالحة

ودعا الرئيس السيسى امام المؤتمر الشعب الليبى الى ضرورة 
وتحقيق  الدائم،  االستقرار  استعادة  أن  مؤكًدا  نبذ خالفاتهم، 

الوطنى  والنسيج  الهوية  على  والحفاظ  االجتماعى،  السلم 
إتمام  فى  تتمثل  تجاوزها،  يمكن  ال  متطلبات  لها  ليبيا،  فى 
المصالحة الوطنية الشاملة بين جميع أبنائه، وإيالء االهتمام 
للتوزيع العادل للثروات لتحقيق التنمية الشاملة فى سائر أقاليم 
وضمان  االقتصاد  عجلة  دفع  إلى  وصواًل  استثناء،  دون  ليبيا 

االستفادة المثلى من موارد ليبيا تلبية آلمال أبناء شعبها.
وقال الرئيس السيسى إن الوضع فى ليبيا يتجه إلى األفضل، 
الليبية  السياسية  العملية  مرور  اجتماعنا  مع  يتزامن  حيث 
واإلقليمية  الدولية  الجهود  تتويج  تستهدف  حاسمة  بمرحلة 
ديسمبر   24 يوم  المقرر  موعدها  فى  االنتخابات  بإجراء 

المقبل.
ختام  فى  ماكرون  ايمانويل  الفرنسى  الرئيس  قال  جهته  من 
وقواتهما  مرتزقتهما  سحب  وروسيا  تركيا  على  إن  المؤتمر، 
العسكرية من ليبيا بدون تأخير ألن وجودهم يهدد االستقرار 

واألمن فى البالد والمنطقة برمتها.
مساءلة المعرقلين

وأكد البيان الختامى للمؤتمر انه "على جميع الجهات الفاعلة 
الليبية أن تلتزم صراحة بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حّرة 

ونزيهة وجامعة تتسم بالمصداقية فى 24 ديسمبر 2021."
العليا  الوطنية  المفوضية  لجهود  التام  الدعم  "نقدم  وتابع: 
لالنتخابات الرامية إلى وضع األسس التقنية لتنظيم انتخابات 
رئاسية وتشريعية ُتكلل بالنجاح فى 24 ديسمبر 2021، بما 
فى ذلك إعالن النتائج النهائية لالنتخابات الرئاسية والتشريعية 

فى وقت واحد."
التى  خارجها  أو  ليبيا  داخل  الكيانات  أو  "األفراد  أن  وأضاف 
قد تحاول أن تعرقل العملية االنتخابية ستخضع للمساءلة وقد 

ُتدرج فى قائمة لجنة الجزاءات التابعة لألمم المتحدة".
لسحب  الشاملة  العمل  لخطة  التام  الدعم  المؤتمر  واعلن 
األراضى  من  األجنبية  والقوى  األجانب  والمقاتلين  المرتزقة 

الليبية.
كما اكد المؤتمر رفض جميع التدخالت األجنبية فى الشئون 

الليبية.

منى عبد الغنى 
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شكل مؤتمر باريس الذى عقد بمشاركة دولية واسعة، ومثل مصر خالله الرئيس عبد الفتاح 
السيسى، محطة فارقة فى دعم ومؤازرة الشعب الليبى لتجاوز أزماته وتأكيد المساندة الدولية 

لعقد االنتخابات التشريعية والرئاسية الليبية فى موعدها المقرر فى 24 ديسمبر المقبل لتكون 
انطالقة حقيقية نحو تحقيق األمن واالستقرار فى هذا البلد العربى المهم فى المنطقة .

وجاءت مخرجات المؤتمر مؤكدة وحدة المجتمع الدولى تجاه ليبيا، ورسم سيناريوهات 
لالنتخابات وعقوبات ضد معرقليها، وهى رسائل حاسمة لإلخوان وداعميهم، والذين يخططون 

لضرب هذه االنتخابات السيما خالد المشرى رئيس المجلس األعلى للدولة الذى يدعو لمقاطعة 
وضرب االنتخابات المزمعة فى ديسمبر المقبل ويعارض بقوة خروج القوات األجنبية ومرتزقة 

تركيا من ليبيا .

رسائل مؤمتر باريس لإلخوان ومرتزقة أردوغان: دعم دولى إلجراء 
االنتخابات الليبية فى ديسمبر.. وعقوبات بانتظار األطراف املعرقلة

مظاهرات الغضب تتواصل فى السودان ورفض شعبى ملجلس السيادة اجلديد

خلية متويل »حزب اهلل« الكويتية جتند الشباب ألعمال إرهابية فى سوريا واليمن

أزمة املهاجرين على حدود بولندا تنهى 
أحالمهم فى »الفردوس األوروبى«

بيالروس  حدود  عند  المهاجرين  أزمة  زالت  ما 
مع بولندا فى طور التصاعد المستمر، للوصول 
آالف  يزال  ال  حيث  األوروبى"  "الفردوس  الى 
األشخاص الراغبين فى دخول االتحاد األوروبى 

عالقين وسط األجواء الباردة.
الرسمية  البيالروسية  "بيلتا"  وكالة  وأفادت 
فى  يتواجدون  يزالون  ال  مهاجرا   60 نحو  بأن 
حدود  اجتازوا  أن  بعد  الحدودى،  الشريط 
بيالروس عند معبر "بروزجى" وقضوا الليل أمام 
السياج الحدودى المقام فى األراضى البولندية، 

قرب معبر "كوزنيتسا".
جاءوا  الذين  المهاجرون  يهتف  للوكالة،  ووفقا 
وقال  ألمانيا!"،  "ألمانيا!  العراق:  من  غالبا 
أحدهم إن حرس الحدود البولندى حاول طردهم 

من أراضى البالد بالقوة.
وصرح متحدث باسم حرس الحدود البيالروسى 
بأن نحو ألفى مهاجر ال يزالون عالقين فى مخيم 
بولندا،  مع  بيالروس  حدود  عند  أقيم  عشوائى 
دخول  فى  يرغبون  جميعا  أنهم  على  مشددا 
المخيم  فى  الوضع  يزال  وال  األوروبى،  االتحاد 

معقدا.
البيالروسى،  الرئيس  أصدر  ذلك،  غضون  فى 
العسكريين  إلى  أمرا  لوكاشينكو  ألكسندر 
إلى  المساعدات  لجمع  مخصص  مخيم  بإقامة 
إطعام  المكان  هذا  فى  وسيجرى  المهاجرين، 

األطفال وتوزيع المساعدات على المهاجرين.
المهاجرون  فيه  يعانى  وقت  فى  ذلك  ويأتى 
نقص  من  فأكثر  أكثر  الحدود  عند  المرابطون 

الغذاء والماء.
نحو خمسة  المخيم  إلى  يصل  أن  المتوقع  ومن 
"الصليب  من  اإلنسانية  المساعدات  من  أطنان 
إمداد  وتم  البيالروسيين،  والمتطوعين  األحمر" 

المخيم بمولد كهرباء ذى طاقة عالية سيساعد 
فى تخفيف معاناة المهاجرين من البرد.

حالة  تظهر  إعالم  وسائل  نشرتها  لقطات  وفى 
المساعدات  توزيع  عملية  تسود  الفوضى  من 
الغذائية المقدمة من قبل الحكومة البيالروسية 
على المهاجرين فى المخيم، حيث اضطر الجنود 

إلى إطالق النار فى الهواء لتفادى التدافع.
فى غضون ذلك، اتهم حرس الحدود البولندى، 
فى بيان أصدرته السلطات البيالروسية بتمهيد 
الطريق الجتياز المهاجرين الحدود والتسلل إلى 

األراضى البولندية.
البيالروسى  الحدود  حرس  أن  البيان  وذكر 
الجانب  عند  المؤقت  السياج  إزالة  فى  شرع 
الحدود فى منطقة تشيريمخا،  البيالروسى من 
إلعماء  والستروبوسكوب  الليزر  واستخدم 
من  المقابل  الجانب  فى  البولنديين  العسكريين 

الحدود.
كانوا  مهاجر   100 نحو  أن  إلى  البيان  ولفت 
ينتظرون فى المكان نفسه منحهم فرصة الجتياز 
بإمداد  البيالروسية  السلطات  متهًما  الحدود، 
استخدموه  الذى  للدموع  المسيل  بالغاز  هؤالء 

الحقا ضد حرس الحدود البولنديين.
البولندى "أحبط  الحدود  البيان أن حرس  وذكر 
هذه المحاولة وما أعقبها من المحاوالت لخرق 

حدود البالد".
ورجحت وزارة الداخلية البولندية إمكانية إغالق 
وتعليق  بيالروس  مع  الحدودية  المعابر  كافة 
أزمة  الدولتين على خلفية  بين  القطارات  حركة 

المهاجرين.

حالة من الغليان واالرتباك يشهدها السودان منذ 
عبدالفتاح  المسلحة،  للقوات  العام  القائد  اعالن 
البرهان، عن قراراته التى أصدرها فى الخامس 
مجلسى  بحل  الماضى  أكتوبر  من  والعشرين 

السيادة والوزراء وإعالن حالة الطوارئ.
حيث تتصاعد حدة التظاهرات االحتجاجية ضد 
شكله  الذى  الجديد  السيادة  ومجلس  البرهان 
المكون  أيام وأثار غضب السودانيين خاصة  منذ 
المدنى وأدى الشتعال الشارع السودانى وتصاعد 

حالة العصيان المدنى.
المتحدة  الواليات  بينها  من  غربية  قوى  وعبرت 
قيام  إزاء  قلقها  األوروبى عن  واالتحاد  وبريطانيا 
االنتقالى  المجلس  بتشكيل  السودانى  الجيش 
انتقالية  حكومة  إلى  العودة  إلى  ودعت  الجديد، 

يرأسها مدنيون.
وأدان بيان مشترك لهذه القوى "التعيين المزعوم 
لمجلس السيادة فى السودان فى انتهاك لإلعالن 

الدستورى فى 2019".
النرويج  أيضا  عليه  وقعت  الذى  البيان  وقال 
وسويسرا إن "التصرف األحادى الجانب من قبل 
الجيش يقوض التزامه بالتمسك باإلطار االنتقالى 

الذى تم االتفاق عليه".
كما دعا البيان أيًضا إلى اإلعادة الفورية لرئيس 
والحكومة  حمدوك  عبدالله  المعزول  الوزراء 

االنتقالية التى يقودها مدنيون.
رفض شعبى لمجلس السيادة الجديد

من جهته، اعلن تجمع المهنيين السودانيين رفضه 
مجلس السيادة الجديد الذى أعلنه البرهان.

اليمين  وأدى  المجلس  أيام  منذ  البرهان  وشكل 
رئيًسا له أمام رئيس القضاء فتح الرحمن عابدين.
قرارات  أن  السودانيين  المهنيين  تجمع  واعتبر 
بتعيين مجلس سيادى جديد "ال شرعية  البرهان 

لها ."
لحين  واالحتجاج  االحتشاد  فى  لالستمرار  ودعا 
بـ"االنقالبى"  وصفه  الذى  المجلس  إسقاط 

وتأسيس سلطة مدنية انتقالية.
وأثار اإلعالن عن المجلس الجديد احتجاجات فى 

الخرطوم ومناطق أخرى من البالد.
السيادة  تشكيل مجلس  اإلعالن عن  أعقاب  وفى 
المتحدة،  األمم  باسم  المتحدث  حذر  الجديد، 
األخيرة  التطورات  أن  من  دوجاريك،  ستيفان 
األمين  أن  وأضاف  للغاية"،  "مقلقة  السودان  فى 
"رؤية  يريد  جوتيريش  أنطونيو  للمنظمة  العام 
ممكن".  وقت  أسرع  فى  للسلطة  لالنتقال  عودة 
سراح  إطالق  إلى  أخرى  مرة  دوجاريك  دعا  كما 
رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك وزعماء 

سياسيين آخرين.
البرهان  حله  الذى  السابق،  السيادة  مجلس  كان 
حكمت  التى  المؤسسة  هو  الماضى،  الشهر 
السودان باالشتراك مع حكومة مدنية بعد اسقاط 

حكم عمر البشير فى عام 2019.
محمد  احتفظ  الجديد،  المجلس  تشكيل  وضمن 
لرئيس  نائًبا  بموقعه  )حميدتى(  دقلو  حمدان 

المجلس.
مسيرات شعبية

وانضمت لجنة األطباء المركزية إلى نقابات أخرى 
فى السودان وقوى الحرية والتغيير فى الدعوة إلى 

خروج مسيرات شعبية ضد قرارات البرهان .
رسمى،  بيان  فى  المركزية  األطباء  لجنة  وقالت 
إن "المقاومة" ستستمر "حتى اإلطاحة باالنقالب 

ومحاكمة قادته".
كانت قوى إعالن الحرية والتغيير قد أعلنت عن 
عصيان مدنى فى جميع أنحاء السودان لكن هذا 
عبر  اإلنترنت  خدمة  قطع  بسبب  أعيق  التحرك 
 25 منذ  السودان  عموم  فى  المحمولة  الهواتف 

اكتوبر الماضى.
الخميس  السودانى  الجيش  قائد  اعلن  وقد 
جديد  انتقالى  سيادة  مجلس  تشكيل  الماضى 
استبعد منه أربعة ممثلين لقوى الحرية والتغيير، 
التى  االنتفاضة  من  المنبثق  المدنى  التحالف 
تشكيل  وأتى  عام 2019،  البشير  عمر  أسقطت 
على  أكتوبر(   25( أيضا  أسابيع  بعد  المجلس 
والمجلس  الحكومة،  المسلحة حل  القوات  إعالن 
والقياديين  الناشطين  من  عدد  واعتقال  السابق، 
اإلقامة  رهن  حمدوك  وضع  فيما  المدنيين، 

الجبرية.

اللبنانية  األزمات  فيه  تزداد  وقت  فى   
يعايشها  ومعاناة  واقتصادية  سياسية  بين 
عسكرة  من  شعبى  غضب  وسط  اللبنانيون 
حزب الله -الممول من طهران- وميليشياته 
بشكل  السياسية  الحياة  فى  وتدخله 
استفزازى بما يخدم مصالح وأجندة طهران 
قضية  تفجير  الكويت  تشهد  باألساس، 
خلية "حزب الله" الكويتية والتى يزداد عدد 

أفرادها والممولين الدوليين وفق التحقيقات 
الجارية.

وذكرت وسائل اعالم كويتية "أن النيابة العامة 
قررت حجز ثمانية مواطنين متهمين بتمويل 
التحقيقات  وكانت  اللبنانى(".  الله  )حزب 
بدأت مع أربعة متهمين أحدهم شقيق نائب 
سابق، وُقبض عليهم بعدما وردت معلومات 
عن تحويلهم أموااًل طائلة إلى لبنان وتحديًدا 

إلى تنظيم حزب الله. واوضحت "أنه صدرت 
بقضية  آخرين  وإحضار ضد  بضبط  أوامر 
خلية حزب الله، بحسب تحريات أمن الدولة 
التى تتواصل فى هذه القضية لفك خيوطها 
 18 من  ألكثر  المتهمين  عدد  ارتفع  حيث 
متهما. وكشف مسئولون أمنيون "أن من بين 
تبييض  الخلية،  أفراد  إلى  الموجهة  التهم 
أموال لـ)حزب الله(، وتمويل الشباب الكويتى 

عباءة  تحت  االنصياع  على  لتشجيعهم 
اإلرهابية،  أعماله  فى  والمشاركة  الحزب، 
سوريا  من  كل  فى  المخدرات  وتهريب 
التهم  أنكروا  قد  المتهمون  وكان  واليمن". 
فى  يعملون  أنهم  مؤكدين  إليهم،  الموجهة 
لجنة خيرية منذ 30 عاما، وأن هذه اللجنة 
وغيرها،  لبنان  فى  األيتام  كفالة  على  تقوم 

حسن نصر اللهوأنهم ال يقدمون دعًما لـ"حزب الله"، 

حميدتىالبرهان

الدبيبةمحمد المنفيماكرونالسيسى

ليبيا  فى  إجراؤها  المزمع  الرئاسية  االنتخابات  أن  يبدو 
والتحديات  العقبات  رغم  وتنافًسا  األكثر سخونة  ستكون 
الرفض  بسبب  االنتخابات  إجراء  تواجه  التى  تلك  سواء 
تلك  ستشهدها  التى  المنافسة  بسبب  أو  اإلخوانى 
من  الفارقة  االنتخابات  وهى  المرشحين  بين  االنتخابات 

أجل أمن واستقرار البالد.
وقد أعلنت عدة شخصيات سياسية ترشحها للرئاسة مثل 
سيف اإلسالم القذافى نجل الزعيم الليبى الراحل معمر 
القذافى وعارف النايض رئيس تكتل إحياء ليبيا والسفير 

السابق فى اإلمارات.
كما تشهد االنتخابات الرئاسية مشاركة عدد من األسماء 
البارزة مثل اللواء المتقاعد خليفة حفتر الرجل القوى فى 
الدبيبة  الوزراء الحالى عبد الحميد  ليبيا ورئيس  شرقى 
السابق  الداخلية  ووزير  صالح  عقيلة  البرلمان  ورئيس 

فتحى باشاغا.
ا  كان سيف اإلسالم القذافى قد قدم أوراق ترشحه رسمّيً

لهذا االستحقاق، حيث يتطلع أنصار النظام السابق لعودته 
إلى السلطة، وال سيما أن جانًبا من الشارع الليبى يشعر 

بخيبة أمل نتيجة غياب االستقرار وانقسام البالد.
بمحاكمته،  طالبت  قد  الدولية  الجنائية  المحكمة  كانت 
بتهمة ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية خالل محاولة والده، 

معمر القذافى، غير الناجحة لقمع التمرد ضد حكمه.
ومن المنتظر أن يعلن "قائد الجيش الوطنى الليبى" اللواء 
لالنتخابات،  ترشحه  رسميا  حفتر،  خليفة  المتقاعد، 
قبل  أركانه  لرئيس  وتسليمها  مهامه  أداء  عن  توقفه  بعد 
إذ  الترشح،  فى  رغبته  موضحا  أشهر  بثالثة  االنتخابات 

ينص قانون االنتخاب الرئاسية على ذلك.
عبد الحميد الدبيبة

عام  فى  البالد  غربى  مصراتة  مدينة  مواليد  من  وهو 
قاعدة  ولديه  الغرب،  فى  قبائل  بدعم  ويحظى   ،1958

شعبية كبيرة.
وتمكن الدبيبة من إحداث تغييرات فى الوضع المعيشى 

الماضى،  تولى منصبه فى 16 مارس  أن  للمواطن، منذ 
ضمن سلطة انتقالية مؤقتة مهمتها األساسية قيادة البالد 

إلى االنتخابات.
عقيلة صالح

ويتردد اسم المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبى 
الرئاسية،  لالنتخابات  المحتملين  المرشحين  أبرز  ضمن 

وهو شخصية مؤثرة فى المشهد الليبى.
فتحى باشاغا

الوفاق الوطنى السابقة، وكان  وزير الداخلية فى حكومة 
منافسا للدبيبة فى انتخابات ملتقى الحوار السياسى فى 

فبراير الماضى.
على  الليبى  الغرب  فى  ومؤثرة  قيادية  وباشاغا شخصية 

الصعيدين العسكرى والسياسى.
محمد خالد عبد الله الغويل

بأنه  واالزدهار"  "السالم  حزب  رئيس  الغويل  أعلن  وقد 
يرغب بالترشح لالنتخابات الرئاسية.

حفتر وسيف اإلسالم القذافى وباشاغا يتصدرون مرشحى الرئاسة فى ليبيا
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اقتصاد

ــة الــبــورصــة  ــ ــد الــحــديــث داخـــل أروق ــزاي ت
المصرية حول القرارات التى أصدرها الدكتور 
مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لتحفيز سوق 
المستثمرين،  صغار  ودعــم  والبورصة  المال 
الصعوبات  مــن  سلسلة  بــعــد  ــاءت  جـ ــى  ــت وال
إلى  الماضية أدت  الفترة  السوق فى  شهدتها 

وجود حالة من التذبذب لدى المستثمرين.
قرارات

وقد تلخصت هذه القرارات فى الغاء ضريبة 
المالية  األوراق  ســوق  تعامالت  على  الدمغة 
بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم 
دفع ضريبة فى حالة الخسارة، وخصم جميع 
األسهم  وحفظ  بالتداول  الخاصة  المصاريف 
وغيرها من الوعاء الضريبى، واحتساب حافز 
وخصمها  البورصة  فى  المستثمرة  لألموال 
أرباح،  تحقيق  حال  فى  الضريبى  الوعاء  من 
أن يسهم فى  مــن شــأنــه  الـــذى  األمـــر  وهـــو 
العدالة  وتحقيق  المستثمرين  عائد  تعظيم 
واحتساب  المختلفة،  االدخارية  األوعية  بين 
الربح من خالل مقارنة سعر االقتناء أو سعر 
أعلى  أيهما  التطبيق  بدء  قبل  األسهم  إغالق 
مقارنة بسعر البيع لزيادة عوائد المستثمرين، 
فى  المحقق  الربح  على  الضريبة  وتخفيض 
وتخفيض   ،%50 بنسبة  الجديدة  الطروحات 
 %22.5 من  نــزوال   %10 إلــى  الضريبة  نسبة 
البيع  عملية  تحقيق  لحين  دفعها  وتــأجــيــل 
كان  متى  األسهم  مبادلة  النقدية فى عمليات 
الطرف المستحوذ مقيًدا بالبورصة المصرية 
بما يشجع الشركات المقيدة على االستحواذ 
كبيرة  كيانات  وخلق  مقيدة  على شركات غير 
تساعد فى نمو السوق. كما تضمنت القرارات 
عدم فتح ملفات ضريبية لمستثمرى البورصة 
وستقوم المقاصة باحتساب وتحصيل الضريبة 
يتم  أن  طلب  التى  المصاريف  كل  بعد خصم 
إدخالها وتكلفة الفرصة البديلة الستثمار هذه 
األموال، واعتماد طريقة الطروحات من خالل 
إدراجها  زيادات رؤوس األموال واعتماد عدم 
للضريبة،  المنشئة  الــتــصــرفــات  ضمن  مــن 
المستثمرين  على  الضريبة  نسبة  وتخفيض 
 %5 إلــى  األسهم  خــالل صناديق  من  األفـــراد 
على الربح المحقق وإعفاء صناديق االستثمار 
األسهم  على  الضرائب  كافة  من  األسهم  فى 
بدون  وتوريدها  باحتسابها  الصندوق  وتكليف 
فتح ملفات ضريبية للمستثمرين فى الوثائق، 
وتحفيز صناديق استثمار رأس المال المخاطر 
األسهم  فى  لتعامالتهم  إعــفــاءات  خــالل  من 

وتخفيض  الناشئة  للشركات  المقيدة  غير 
حال  فــى   %5 ــى  إل الــوثــائــق  لحملة  الضريبة 
اإلعفاءات  استمرار كل  بجانب  أرباح،  تحقيق 
المنصوص عليها لصالح حملة وثائق صناديق 
انشاء  بجانب  الثابت،  الدخل  وأدوات  النقد 
المرتبطة  المشاكل  كــل  لحل  جــديــدة  وحــدة 
العامة  الهيئة  رئيس  تتبع  المقيدة  بالشركات 
مرتبطة  أمور  أية  إلنجاز  مباشرة  لالستثمار 
لجنة  لتشكيل  باإلضافة  هذا  الشركات،  بهذه 
لالستثمار  العامة  الهيئة  بين  مــا  مشتركة 
للرقابة  العامة  والهيئة  المصرية  والبورصة 
للتنسيق  الوزراء  مجلس  لرئيس  تابعة  المالية 
واإلسراع بحل كل مشكالت الشركات المقيدة.

رمسيس،  حنان  قالت  ذلــك،  على  وتعليًقا 
التى  القرارات  كافة  إن  المال،  أسواق  خبيرة 
خطوة  المال  سوق  لتحفيز  الحكومة  أقرتها 
الـــدولـــة تنشيط  ــؤكــد مـــحـــاوالت  ت ايــجــابــيــة 
التداول، إال أن تلك القرارات تأثيرها محدود 
يعانون  الذين  خاصة  األفــراد،  تعامالت  على 
من إلغاء عمليات وارتباك فى عمليات التداول 
كما  أو  المتاجرين،  ومعاملة  اكــواد  وإيــقــاف 
يقولون المضاربين، على أنهم لصوص يضرون 
فى  بورصة  أى  بــأن  علًما  البورصة،  بصالح 
قلوب  وأصحاب  مضاربون  فيها  ليس  العالم 
قوية وأصحاب رؤية استثمارية، فضاًل عن أن 
بالمتعاملين  يلحق  التداول  عن  أسهم  إيقاف 
وعــدم  ــوال  األمـ حبس  بسبب  بالغة  ــرارا  أضـ

تدويرها.
وأوضحت رمسيس أنه قبل أن تتخذ الدولة 
تــأثــيــره على  كــان البــد مــن حصر  ــرار  أى قـ
األساس  هو  المتعامل  أن  خاصة  المتعاملين 
فى عملية التداول، إذ إنه عميل أسواق المال 

وعميل صناديق االستثمار.
مطالب 

وأشارت رمسيس إلى أنه كان من الضرورى 
ومعرفة  بالبورصة  المتعاملين  رأى  استطالع 
بشكل  رغبتهم  حــالــة  فــى  وذلـــك  مطالبهم 
جدى فى تنشيط سوق المال وزيادة التداول، 
عقيمة  القوانين  من  الكثير  هناك  أن  خاصة 
وتصيب التداول بالبيروقراطية، إال أن العميل 
والتعامل  وتبسيط،  لتسهيل  ماسة  حاجة  فى 
القانون، فضاًل عن  القانون وليس نص  بروح 
تعامالتهم  وتجريم  متعاملين  مع  التحقيق  أن 
أن  إلى  باإلضافة  انطباعا سلبيا، هذا  يعطى 

تم  لــو  وحتى  شــديــدة،  عيوب  بها  المنظومة 
تنشيط صناديق االستثمار من حيث تحفيزها 
العميل  رفــض  فلو  البورصة،  فى  لالستثمار 
االستثمار فى تلك الصناديق من خالل معدالت 
إذًا  اهميتها،  فقدت  فقد  العالية  االسترجاع 
أساسا،  للمتعامل  تكون  ان  البد  فالمحفزات 
كما ان قانون الهامش الذى سيتم التعامل به 
العام القادم والذى بات قريب  بدًءا من يناير 
مع  بالهامش،  المتعاملين  قيم  جدا سيخفض 
أن تعامالتهم كانت منشطا جيدا فى البورصة 
وادت الى ارتفاع المؤشرات الى نقاط قياسية 
خالل اغسطس الماضى، لذا البد أن نراعى 
المستثمر فى كل القرارات خاصة أنه أساس 
العملية االستثمارية وأساس التداول، وفى ظل 
تضخم وانخفاض قيمة شرائية للنقود، ألمكن 
لوال  والمؤشرات  للبورصة  آخر  شأن  حدوث 

ضيق أفق متخذ القرار.
ضريبة 

خبير  الــهــادى،  عبد  محمد  قــال  حين  فــى 
ــاح  األربـ ضــريــبــة  تطبيق  إن  ــال،  ــم ال ــواق  أســ
الرأسمالية سيلغى على الفور ضريبة الدمغة، 
الفًتا إلى أن هذا األمر ال يعنى أن القرارات 
تخفيض  قــرار  إن  إذ  إيجابى  شــأن  لها  ليس 
بنسبة  الجديدة  الــطــروحــات  على  الضريبة 
تشجيع  نحو  صائبة  خطوة  عامين  أول   %50
الطروحات واالستثمار وجذب رؤوس األموال، 
فضاًل عن أن هذا قد يبعث برسالة طمأنينة 

للمستثمرين بنجاح الطروحات القادمة.
الضريبة  أن تخفيض  الهادى  وأضاف عبد 
بنسبة 5% على الوثائق خطوة إيجابية لتشجيع 
أن  عن  فضاًل  االستثمار،  على  المؤسسات 
هذه القرارات من شأنها تخفيض العبء على 
البديلة  الفرصة  تكلفة  بخصم  المستثمرين 
وتكلفة المصروفات المستحقة وبالتالى يؤدى 
لذا  المستثمرين،  على  المستحق  لتقليل  ذلك 
فإن هذه القرارات تعكس مدى اهتمام الدولة 
المستثمرين  ثقة  وعودة  المال  سوق  بتنشيط 
من جديد للبورصة المصرية، وهذا ما اتضح 
جلًيا فى ارتفاع رأس المال السوقى 9.2 مليار 
أن  مع  جنيه  مليار   733.552 مسجال  جنيه 
باقى األسبوع قد شهد أقل حجم تداوالت فى 

السنة وأقل قيم رأس المال السوقى.

وناشد المرشدى رئيس الوزراء ووزيرة 
التجارة والصناعة ضرورة التدخل العاجل 
الغزل  قطاع  تواجه  التى  المشاكل  لحل 
والنسيج وإنقاذه من عثرته الحالية خاصة 

أن القطاع يمر بأسوأ أوضاعه حاليا.
وتــعــلــيــًقــا عــلــى ذلــــك، قـــال الــدكــتــور 
االقتصادى،  الخبير  جــزر،  خضر  السيد 
تعد  والمنسوجات  المالبس  صناعة  إن 
العالم،  فى  الحيوية  الصناعات  أهم  من 
يعتمد بشكل كبير  القطاع  وحيث إن هذا 
فى  تعمل  التى  الصغيره  المصانع  على 
ذات  للمصانع  داعمة  وتكون  المجال  هذا 
فى  فعالة  مساهمة  وتقدم  الكبير  الحجم 
وتساعد  العمالة  من  العديد  استقطاب 
تأتى  ولكن  البطالة  نسبة  انخفاض  فى 
اجتياح  فمع  السفن،  تشهى  ال  بما  الرياح 
أزمة  ومنها  االقتصادية  األزمــات  العالم 
ذلك  تأثير  ومدى  كورونا  فيروس  جائحة 
التغيرات  على تلك الصناعة أيضا جاءت 
جعل  الذى  االسعار  ارتفاع  فى  والتقلبات 
تلك  المصانع غير قادرة على تحمل  تلك 
تزيد  التى  المالية  واألعــبــاء  الضغوطات 
على حجمها وال تستطيع مواكبة االسواق 
واالتجاه  فادحة  خسائر  حدوث  وبالتالى 
الى االغالق الكامل، لكن ارى انه البد من 
تعاون الحكومة وانقاذ تلك الصناعة الهامة 
صناعة  ان  حيث  بها  النهوض  اجــل  مــن 
الغزل والنسيج من اكبر الصناعات والتى 
تستقطب العديد من العمالة، كما ارى ان 
لالهتمام  الدولة  قبل  من  اهتماما  هناك 
من  العديد  فــى  التحتية  البنية  بمجال 
القطاعات منها البنية االساسية من انشاء 
طرق ممهدة وكبارى ومترو انفاق، وتطوير 
من  المزيد  جذب  فى  يساهم  البنية  تلك 
وخلق  واالجنبية  المحلية  االستثمارات 
تلك  مــع  فكيف  جــديــدة  استثمارية  افــاق 
وعلى  تنفيذها  تم  الضخمة  المشروعات 
العكس إهمال صناعة حيوية لذا البد من 

الصحاب  ضريبية  وحــوافــز  منح  اعــطــاء 
والصغيرة  المتوسطة  المشروعات  تلك 
من اجل خلق منافسة فى االسواق وغزو 
استيراد  منع  ظــل  فــى  المصرى  المنتج 
السلع الرديئة التى كانت من اسباب عدم 
اتجاه  بسبب  االســواق  فى  منافسة  وجود 
والتى  السلع  تلك  شــراء  الــى  المستهلك 
واصبحت  المصرية  الصناعة  على  اثرت 
تلك  الــمــنــافــســة الن  عــلــى  ــادرة  ــ قـ غــيــر 
التهريب  طريق  عن  تدخل  كانت  البضائع 
مما  ــة  ــئ ردي جـــودة  وذات  رســـوم  ــدون  ــ وب
قادرة على  المصرية غير  المنافسة  جعل 
اغالق  الــى  أدى  مما  المستورد  منافسة 
العديد من المصانع ذات الحجم الصغير، 
تهيئة صناعة  اعــادة  الى  االتجاه  مع  لكن 
واعادة  الكامل  ودعمها  المحلة  فى  الغزل 
استخدام  من خالل  المصانع  تلك  هيكلة 
الحوكمة  تطبيق  وكــذلــك  ــالدارة  ــ ل امــثــل 

واالفصاح واعادة المصانع ودعم الحكومة 
من  القادمة  الفترة  خالل  الصناعة  لتلك 
اجل  مــن  المصانع  تلك  فتح  اعـــادة  اجــل 
البطالة  معدل  انخفاض  فى  المساهمة 

ودعم االقتصاد المصرى .
ــال مــحــمــد مــحــمــود عبد  فــى حــيــن قـ
الرحيم، باحث اقتصادى، إن صناعة الغزل 
والنسيج تعانى من إهمال منذ فترة كبيرة 
فى  مصر  إمكانيات  مــع  يتناسب  ال  بما 
هذه الصناعة، وبال شك القطن المصرى 
يمتلك سمعة متميزة وبشكل عام صناعة 
الغزل والنسيج من الصناعات الهامة جدا 
هذه  أن  وخــصــوًصــا  الــوطــنــى  لالقتصاد 
العمالة  كثيفة  الصناعات  من  الصناعة 
رأسيا  مرتبطة  الصناعة  هــذه  أن  كما 
وأفقيا بكثير من الصناعات األخرى والتى 
المصرية  بالصناعة  النهوض  فى  تساهم 
وبالتالى تحسن مؤشرات االقتصاد الكلى 

تمتلك  مصر  أن  كما  المصرى  لالقتصاد 
بهذه الصناعة فرًصا واعدة للغاية.

وأوضـــح أن بــدايــة اإلهــمــال تــبــدأ من 
تــدهــور زراعـــة القطن بــدايــة مــن عــزوف 
النخفاض  القطن  زراعــة  عن  المزارعين 
العائد االقتصادى عن المحاصيل األخرى 
المساحة  انخفاض  إلــى  ذلــك  أدى  وقــد 
بشكل  الــمــصــرى  القطر  فــى  الــمــزروعــة 
عام، كما عانت الصناعة من تدهور البنية 
والمصانع  للشركات  الصناعية  التحتية 
اصبح  ولذلك  العمال  إنتاجية  وانخفاض 

ا وضرورّيًا،  تطوير هذه الشركات امرا ملّحً
الفًتا إلى أنه يوجد جهود لربط الشركات 
وتطوير  لزيادة  العلمى  بالبحث  والمصانع 
من  امداد  تقديم سالسل  االنتاج وضمان 
القطن  بحوث  معهد  مع  التنسيق  خــالل 
حيث يختص المعهد باستنباط أصناف من 
والمحافظة  العالية  بالجودة  تتسم  القطن 
قائمة  جهود  وكلها  الوراثية  نقاوتها  على 

بالفعل وان احتاجت الى تطوير. 
وعن روشتة انقاذ قطاع الغزل والنسيج 
إنه البد من تطوير  من كبوته قال محمد 
ــغــزل والــنــســيــج بحيث  ــج شــركــات ال ودمـ
ــة طــرح  ــام دراســ تــكــون هــنــاك فــرصــة امـ
المصرية  البورصة  الجديدة فى  الكيانات 
وخصوًصا اذا نجحت خطط التطوير وتم 
المعقول  غير  من  كان  فقد  اربــاح  تحقيق 
طرح كيانات تخسر ولم تحقق ارباحا فى 
وضع خطط  مع  بالتزامن  هذا  البورصة، 

تسويقية لمنتجات هذه الشركات.
وأشار إلى أن صناعة الغزل تحتاج إلى 
مجهود كبير واعادة هيكلة وفى هذا االطار 
منذ مطلع عام 2019 قدمت الحكومة رؤية 
االستعانة  بعد  الشركات  دمج  خالل  من 
بشركة برايس واتر هاوس إلعادة الهيكلة 
القول  ويمكن  الــشــركــات،  ــج  ودم المالية 
على  سيعمل  واالندماج  التطوير  هذا  إن 
تقوية المركز المالى للشركات، باإلضافة 
للنهوض  عاجلة  الى ضرورة وضع خطط 
لضمان  الشركات  فى  البشرية  بالموارد 
تــوجــد منافسة  االنــتــاجــيــة حــيــث  ــادة  ــ زي
علًما  الدولية،  األســواق  فى  للغاية  كبيرة 
بأن وزارة قطاع األعمال العام أعلنت عن 
استراتيجية شاملة لتطوير شركات الغزل 
والنسيج بتكلفة استثمارية بلغت 21 مليار 
بنهاية  الخطة  هذه  وتنتهى  تقريًبا  جنيه 
المستقبل  أن  أعتقد  ولذلك   ،2022 عام 
يحمل الكثير لصناعة الغزل والنسيج فى 

مصر.

شهدت الساعات القليلة الماضية تراجع سعر طن خام الحديد بالبورصات 
العالمية إلى 140 دوالرا حاليا مقابل 200 دوالر خالل شهر يوليو الماضى، أى 
التساؤالت حول هل ستتراجع  تزايدت  الفور  بنحو 60 دوالرًا، وعلى  تراجعت 
أسعار الحديد محلًيا بعد تراجعه عالميا خاصة أنه حتى اآلن ال تزال أسعار 
الحديد أرض المصنع مستقرة عند 15 ألف جنيه فى بعض الشركات وتصل 
إلى 15500 جنيه أقصى سعر، وللمستهلك من 15500 إلى 16ألف جنيه وفق 

تكلفة النقل؟!.
الغرف  فى  البناء  مواد  رئيس شعبة  الزينى،  أحمد  قال  ذلك،  وتعليًقا على 
التجارية، إن تراجع سعر خام الحديد عالمًيا قد يؤدى لتراجع أسعار الحديد 
محلًيا خالل الفترة المقبلة، وذلك وسط حالة ترقب من قبل التجار فى مصر 
لخفض مرتقب فى األسعار، الفًتا إلى أن الركود يسيطر على سوق مواد البناء 
وال يوجد زيادة فى معدالت الطلب على المعروض، حيث تشهد الفترة الراهنة 

استقرارا فى أسعار الحديد واألسمنت والطوب والرمل .
فى حين قالت الدكتورة يمن الحماقى، أستاذ االقتصاد بجامعة عين شمس، 
المحلية  األسعار  على  تأثير  أى  له  يكون  لن  عالمًيا  الحديد  أسعار  تراجع  إن 
خاصة وسط الخسائر التى الحقت التجار بدعم فيروس كورونا بجانب وقف 
تراخيص البناء ومن ثم فالتاجر بحاجة لتعويض تلك الخسائر ومن ثم لن يتجه 

لخفض األسعار.
وأشارت إلى أن تراجع أسعار الحديد عالمًيا قد جاء مدعوًما بزيادة حجم 
المخزون، حيث بلغ مخزون خام الحديد فى 33 ميناء صينيا 137.99 مليون 
طن، بزيادة 1.71% مقارنة باألول من نوفمبر 2021، وأن األسبوع المنقضى 
تراجعت أسعار استيراد خام الحديد بشكل ملحوظ وسط زيادة عمليات التسليم 
فى السوق العالمية، مشيرة إلى أن األسعار العالمية ستستمر فى التراجع خالل 

الفترة المقبلة بدعم زيادة حجم المعروض .

احلكومة متنح البورصة قبلة احلياة
املفوض العام ملصر: نتوقع انتعاشة اقتصادية 
بـ١.٣ مليار دوالر بعد مشاركتنا فى إكسبو دبى

قال الدكتور أحمد مغاورى، رئيس جهاز التمثيل التجارى والمفوض العام 
لمصر إكسبو دبى عام 2020، إن الجناح المصرى من أعلى األجنحة التى 

حققت عددا كبير فى الزوار.
المصرى  الجناح  اإلمــارات:  النهار، من  وأضاف، فى تصريحات لجريدة 
بيزوره فى الساعة من 600 إلى 700 شخص، ويوميا تأتى وفود من رؤساء 
حكومات الدول المختلفة التى تشيد بالجناح وتبدى إعجابها بحضارة مصر 

وتقدمها ومشروعاتها القومية. 
وأوضح مغاورى: المهندس يحيى زكى، رئيس المنطقة االقتصادية لقناة 
السويس، بصحبة الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عقد لقاء 
تطلعهم  أبــدوا  الذين  العالم،  دول  مختلف  من  شركة   100 نحو  مع  موسعا 
السويس، على غرار ما فعلته روسيا  للمشاركة واالستثمار فى منطقة قناة 
وبولندا، نظرا ألهمية المكان المطل على قناة السويس التى تربط جناحى 

العالم الشرقى والغربى. 
دبى  اكسبو  لمصر  العام  والمفوض  التجارى  التمثيل  جهاز  رئيس  وأكمل 
فى  المبهرة  المشاركة  بعد  وسياحية  اقتصادية  انتعاشة  نتوقع   :2020 عام 

المعرض، مستدرًكا: لدينا سيناريوهات متوقعة 
فى  ــادة  زي ونتوقع  مشاركتنا،  من  لالستفادة 
للمعرض  التالى  الــعــام  فــى  السائحين  عــدد 
بنحو مليون سائح، ولو افترضنا وجودهم فى 
الفنادق المصرية 4 لياٍل وبإنفاق 200 دوالر، 
نتوقع انتعاش القطاع بنحو ٨00 مليون دوالر.

نتوقع  الــمــجــمــل،  فـــى  مـــغـــاورى:  وتـــابـــع 
من  دوالر  مليار   1.3 أو   1.2 بنحو  االستفادة 

المعرض.
ويعتبر إكسبو دبى واحدا من أهم الفعاليات 
بعد  العام،  هذا  دبى  تحتضنها  التى  العالمية 
أن تم تأجيل هذا الحدث من عام 2020 إلى 
عام 2021، بسبب قيود اإلغالق التى فرضتها 

باإلجراءات واإلرشادات االحترازية  التزاما  العالم،  جائحة كورونا على دول 
للوقاية من هذا الوباء.

افتتاح  بداية  منذ  الزائرين  من  كبًيرا  إقــبــااًل  المصرى  الجناح  وشهد 
الرسمية  والصفحة  والتجارة  الصناعة  وزارة  ذكرته  ما  بحسب  المعرض، 

للمعرض على موقع فيسبوك.
منطقة  فى  ويقع  مميز،  بجناح  دبــى   2020 إكسبو  فى  مصر  وتــشــارك 
الفرص، وصممه المهندس المعمارى، حازم حمادة، ويمتد على مساحة ألف 

متر مربع، وفًقا للموقع الرسمى للجناح.
ويزين الجناح من الخارج نقوش فرعونية، وصورة مجسمة للملك الذهبى 
توت عنخ آمون، ويتكون من 3 طوابق ويشكل المدخل الرئيسى للجناح بوابة 

ثالثية األضالع تحاكى تصميم األهرامات.
إلى  الماضى  من  مراحله  بكافة  وتاريخها  مصر  قصة  الجناح  ويعرض 
الحاضر والمستقبل، عبر شاشات عرض ذكية تقدم حكاية مشوقة للزائرين، 
كما يحتضن الجناح معرًضا خاًصا للنسخ األثرية والحرف المصرية القديمة.
ويتضمن الجناح جزًءا يحكى عن المشروعات العمالقة فى مصر مثل قناة 
السويس والمدن الذكية، بجانب جزء للتعريف بالمقاصد السياحية المصرية، 

وفًقا لموقع الجناح الرسمى.
ويمنح الجناح الفرصة للزائرين الستكشاف اإلنجازات الماضية والحالية 
من خالل جولة رقمية وتجربة ثالثية األبعاد للسفر عبر آلة الزمن إلى تاريخ 

مصر القديم.
التليسكوب  عبر  افتراضية  رحلة  وهى  مصر"  على  "عين  الجناح  ويضم 
والمنتجعات  مصر  فى  التاريخية  األماكن  ألبرز  مصورة  جولة  فى  تأخذك 

السياحية الشهيرة.
وفرعونية صنعت فى  تذكارية مصرية  به هدايا  بــزارًا  الجناح  كما يضم 

مصر، لتباع فى الجناح.
ويستضيف جناح مصر أكثر من 100 فعالية، تتنوع بين الصالونات الثقافية 
وكلها  الموسيقية،  والفعاليات  العمل  وورش  النقاشية  والجلسات  والندوات 
تسلط الضوء على مساهمة مصر فى إثراء المشهد الثقافى الدولى والعربى.

العدد: 724 2021/11/17

هالة عبد اللطيف

دينا خالد 

بعد خسائر باملليارات الفترة املاضية

هل ستتراجع أسعار احلديد محلًيا بعد 
تراجعه بنحو 60 دوالرًا عاملًيا؟

رئيس غرفة الصناعات النسيجية باحتاد الصناعات 
يطالب احلكومة بإنقاذ القطاع من عثرته احلالية

باتحاد  النسيجية  الصناعات  غرفة  رئيس  المرشدى،  محمد  فجر 
مصنع   2600 نحو  هناك  أن  أكد  إذ  الثقيل،  العيار  من  مفاجأة  الصناعات، 
قطاع  من  وخرجت  توقفت  ولكنها  الغرفة  أعضاء  ضمن  كانت  للغزل 
المصانع  أن  عن  فضال  نشاطها،  بتغيير  وقامت  النسيجية  الصناعات 
المنافسة مع  اإلنتاجية فى ظل  المستمرة تعمل بنحو %50 من طاقتها 
البضائع المستوردة بطرق غير شرعية والتى تطرح بأسعار تقل كثيرا عن 
نظيرتها المصرية مما يجعلها تسرق السوق المحلية من المصانع الوطنية.

 مصانع الغزل والنسيج 
حتتضر.. و2600 مصنع 

توقفت عن العمل

عبدالهادى حنان

المرشدى

خضرممدوح

شوقى
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وزير  صبحى،  أشــرف  الدكتور  كشف 
اعتزامه  عن  النقاب  والرياضة،  الشباب 
ــخــاذ قـــرار رســمــى خـــال الــســاعــات  ات
نــادى  انتخابات  بشأن  المقبلة  القليلة 
واللغط  الــجــدل  حالة  لحسم  الــزمــالــك 
االنتخابات  موعد  حــول  حاليا  الــدائــر 
واإلجراءات الخاصة بها لتفادى بطانها 
خصوصا بعد حصول المستشار مرتضى 
النفاذ  واجب  منصور على حكم قضائى 
الدكتور  وقال  الزمالك.  لرئاسة  بعودته 
أشرف صبحى إنه لن يكون هناك جديد 
المقبلة  األيــام  الزمالك خال  نــادى  فى 
وإن الموعد المحتمل لفتح باب الترشح 
مجلس  مدة  انتهاء  اقتراب  قبل  سيكون 
والعشرين  الثالث  فى  المنتخب  االدارة 
ازمــة  أى  لــتــفــادى  ــجــارى  ال نوفمبر  مــن 
االنتخابات.  بانعقاد  تهدد  قد  قانونية 
تعمل  الحالية  اللجنة  أن  الوزير  وأضاف 
فى ظروف صعبة وال نريد تحميلهم فوق 
عن  سيرحلون  أنهم  خصوصا  طاقتهم 
النادى رسميا قبل نهاية االسبوع األخير 
من نوفمبر أيضا بجانب أنه سيقف على 
مع  يكون  ولن  الجميع  بين  تماما  الحياد 
طرف ضد طرف آخر وان ما يشغله عودة 
الهدوء واالستقرار لنادى الزمالك، مؤكدا 

الزمالك  فى  اتخاذه  سيتم  قــرار  أى  ان 
سيكون فى ضوء القانون والائحة.

منصور  مرتضى  أصـــدر  جانبه  مــن 
عبره  أعلن  رسميا  بيانا  الزمالك  رئيس 
الدولى  لاتحاد  بشكوى  التقدم  رفضه 
عودته  قـــرار  تنفيذ  لــعــدم  الــقــدم  لــكــرة 
البيان  فى  وجــاء  الزمالك  نــادى  لرئاسة 
فيفا  إلــى  بالتوجه  الكثيرون  »يطالبنى 
بسبب  مصر  وطنى  ضد  شكوى  لتقديم 
المنتخب  اإلدارة  مجلس  تجميد  ــرار  ق
عدم  وبسبب  برئاسته  تشرفت  الـــذى 
يــوم  ــصــادر  ال الــقــضــائــى  الــحــكــم  تنفيذ 
من  طالنى  ومهما  اآلن  حتى  أكتوبر   24
بعدم  حقى  فــى  التفريط  فــى  اتــهــامــات 
تقديم هذه الشكوى أود أن أوضح األمور 
اآلتية لن أشتكى وطنى فى يوم من األيام 
ذلك  كلفنى  مهما  أجنبية  جهة  أيــة  إلــى 
نشوهها  أن  منا  تستحق  ال  مصر  ألن 
ــى الـــخـــارج. طـــوال حــيــاتــى فــى ظهر  ف
ولن  لمؤسساتها  سنًدا  المصرية  دولتى 
يوًما شوكة فى ظهرها ومصر فى  أكون 
دولة  هى  السيسى  الرئيس  سيادة  عهد 
مؤسسات تحترم القانون ولن أنفذ الحكم 
الصادر لصالح مجلس اإلدارة إال بالطرق 

القانونية«.

انتشار  الماضية  الساعات  شهدت 
فيديو عبر مواقع التواصل االجتماعى 
نادى  مرمى  حــارس  جبل  أبو  لمحمد 
محمد  على  يعترض  ــو  وه الــزمــالــك 
عادل حكم مباراة القمة بعد احتسابه 
ركلة الجزاء التى احرز منها على معلول 
الهدف الخامس لألهلى لصالح النادى 
الماتش  تخلص  »عــاوز  قائا  األهلى 
كام  الماتش  عــاوز تخلص  قولى  كــام؟ 
الفيديو  تضمن  كما  مــعــاك؟!«،  ــا  وأن
هجوما وكلمات من أشرف بن شرقى 
الشتائم  أن  إال  عــادل  محمد  للحكم 
المتداول خال  الفيديو  لم تظهر فى 
مسئولو  وعلق  الماضية،  الــســاعــات 
المصرى  باالتحاد  االنضباط  لجنة 
المستشار محمد  برئاسة  القدم  لكرة 

المسرب  الفيديو  على  صالح  عبده 
لثنائى نادى الزمالك ضد الحكم بأن 
الشتائم التى يتحدث عنها البعض غير 
بن شرقى العب  أشــرف  من  واضحة 
لن  االنضباط  والئحة  الزمالك  نــادى 
تعاقب العًبا بالتوقع خاصة أن واقعة 
بن شرقى وكذلك أبوجبل لم تدونا فى 
أو مراقب  الحكم محمد عادل  تقرير 
المباراة ال سيما أن الئحة االنضباط 
عن  يخرج  من  كل  معاقبة  على  تنص 
ــال الــكــامــيــرات  ــنــص لــكــن مــن خـ ال
الــمــوثــقــة والــمــتــمــثــلــة فـــى شــاشــات 
دى  سى  أو  للمباراة  الناقلة  القنوات 
موثق ورسمى من التليفزيون يظهر أن 
الاعب ارتكب هذه الواقعة وكل هذا 

لم يحدث.

بنادى  الكرة  لفريق  الفنى  المدير  جــال،  إيهاب  رفــض 
بيراميدز، الموافقة على رحيل رمضان صبحى جناح الفريق 

الى احد األندية التركية خال فترة االنتقاالت الشتوية القادمة 
بعد أن طلب الاعب الرحيل لخوض تجربة االحتراف األوروبى 
من جديد ورفض المدير الفنى رحيل الاعب فى ظل أهميته 
الفنية لتحقيق نتائج قوية تساعد على استمرار الجهاز الفنى 
حيث يتقاضى جال ما يقرب من مليون جنيه شهريا ويرغب 

فى االحتفاظ بمنصبه ألطول فترة ممكنة وهو ما لن يتحقق إال فى 
حالة االحتفاظ بالعناصر المميزة مثل رمضان صبحى وإبراهيم 
عادل، وعلى الرغم من الضغوط التى يقودها الاعب إلقناع إدارة 
وجاالتا  بيشكتاش  ناديى  من  عروًضا  تلقيه  بعد  بالرحيل  النادى 
سراى التركيين إال أن جال الذى يتقاضى أعلى راتب فى الدورى 
عن  مسئوال  يكون  لن  بأنه  النادى  مسئولى  وأخطر  بشدة  يرفض 

تراجع النتائج فى حالة رحيله.
وجاء استبعاد رمضان صبحى من قائمة المنتخب لمباراتى أنجوال 
والجابون فى تصفيات كأس العالم 2022 بقطر ليتسبب فى دخوله 
كارلوس  البرتغالى  اعتماد  مع  خاصة  الشديد  اإلحباط  من  بحالة 
كيروش المدير الفنى للمنتخب على الاعبين المحترفين بشكل أكبر 

ولرفضه االبتعاد عن المشاركة على الصعيد الدولى وهو ما دفع الجهاز 
الفنى الى عقد أكثر من جلسة معه للتأكيد على أنه سوف يعود للمنتخب 

قريًبا من خال التركيز فى الملعب لتقديم أفضل ما يمكن.

اإلسماعيلى  نــجــم  عــبــدربــه  حسنى  تسبب 
السابق فى ثورة غضب بين جماهير فريقه بعد 
النادى  إلى  خدماته  تقديم  عدم  عن  اعتذر  أن 
المنصب  رفــض  بعدما  الــقــادمــة  الفترة  خــال 
الذى عرضه مجلس اإلدارة عليه فى لجنة الكرة 
العمل  البداية على  الرغم من موافقته فى  على 

بالنادى.
وكشفت مصادر داخل قلعة الدراويش عن أن 
شغل  فى  يرغب  كان  بالقيصر  الشهير  عبدربه 
منصب معين وعندما رفض يحيى الكومى وطلب 
منه العمل داخل لجنة الكرة شعر بأن دوره سيكون 
وبناء  السابقة  يتناسب مع نجوميته  هامشيا وال 
عليه أصدر بيانا جاء فيه »إلى جماهير وعشاق 
وشركاء من صنعوا اسمى مع النادى اإلسماعيلى 
ال يستطيع احد ان يزايد على عشقى وانتمائى 
والتى  والقال  للقيل  ومنًعا  الحبيب  نادينا  الــى 
السوشيال ميديا..  أصبحت سمة أساسية على 
أعلن بكل صراحة ووضوح ما دار خال اليومين 
خطأ..  بشكل  كامى  يفهم  ال  حتى  السابقين 
زين  خالد  المهندس  من  هاتفيا  اتصاال  تلقيت 
نائب رئيس النادى اإلسماعيلى المنتخب وأبلغنى 
برغبة اإلدارة فى انضمامى للجنة الكرة بالنادى 

لى  فصرح  اللجنة  اسماء  عن  منه  فاستفسرت 
مازلنا  وقــال  جيلى  عن  البعيدة  االسماء  ببعض 
الله  مهلة الستخارة  فطلبت  التكوين  مرحلة  فى 
سبحانه وتعالى على هذا التواجد وخاصة اننى 
للتجهيز  منى  رغبة  االنتخابات  خوض  رفضت 
والتحضير للتدرج االدارى وكان حلمى بأن أبدأ 
موقع  فى   .. علىَّ الفضل  بيتى صاحب  فى  هذا 
مثل الكثير من ابناء جيلى.. وألننى ارى ان مهام 
منى  أقــدم  هى  لى  قيلت  التى  واألسماء  اللجنة 
اننى  بوعد  فاعتذرت  يناسبهم..  الموقع  وهــذا 
فى  النادى  امر  وتحت  والمجلس  للنادى  مساند 
المكان الذى استطيع ان اخدم به النادى فى اى 
مع  مقابل..  وبــدون  الفريق  فيه  يحتاجنى  وقت 
بالتقدم  الحبيب  لنادينا  واالمنيات  الدعوات  كل 
االدارة  ومجلس  للنادى  الدعم  وكــل  ــار  واالزدهـ

الجديد«.
واعتبرت جماهير الدراويش أن الاعب تخلى 
خسارته  ظل  فى  صعب  توقيت  فى  النادى  عن 
أول ثاث مباريات فى بطولة الدورى مع رحيل 
أجنبى  فنى  جهاز  عــن  والبحث  يوسف  طلعت 
الشخصية  مصلحته  فضل  وأنــه  الفريق  ليقود 

على العمل داخل النادى.

السابق  الــكــرة  مدير  بــركــات  محمد  أكــد 
المنتخب  جــهــاز  أن  الــمــصــرى  بالمنتخب 
ــم يحظ  ــدرى ل ــب الــســابــق بــقــيــادة حــســام ال
الفنى  به الجهاز  الدعم الذى يحظى  بنفس 
كيروش،  كارلوس  البرتغالى  بقيادة  الحالى 
المدرب  نجاح  يريد  الجميع  أن  إلى  مشيرا 
البرتغالى برفقة منتخب مصر عكس حسام 
قيادته  خــال  للظلم  تعرض  ــذى  ال الــبــدرى 
الدعم  بنفس  يحظ  ولم  المصرى  للمنتخب 
الحالى  الفنى  الجهاز  عليه  يحصل  ــذى  ال
بقيادة كيروش ولو كان حسام البدرى وليس 
ــن اســتــبــعــد أفــشــة ومحمد  ــروش هــو م ــي ك
قامت.  القيامة  كانت  المنتخب  من  شريف 
كارلوس  المدرب  الجميع يساند  أن  وأوضح 
من  بداية  مهمته  فى  نجاحه  ويريد  كيروش 
مع حسام  يحدث  لم  ما  وهــذا  الكرة  اتحاد 
احترام  يتم  حيث  الفنى،  وجــهــازه  الــبــدرى 
والجميع  أكــبــر  بشكل  األجــنــبــى  الــمــدرب 
بعدما  ــه  إن حيث  ســام  تعظيم  لــه  يــضــرب 
المباريات  بتأجيل  قاموا  كيروش  تعيين  تم 
نجد  ولــم  الــعــام  ــدورى  الـ مسابقة  وتوقفت 

الدعم والمساندة خال فترتنا مع المنتخب 
ما  يوجد  وال  البدرى  حسام  الكابتن  بقيادة 
نسميه تصنيًفا أول وثانيا فى التصفيات أى 
منتخب سوف يتأهل هو منتخب قوى ويجب 
على كارلوس كيروش التجهيز لهذه المرحلة 
التى سيتم  المنافس  بعيدا عن هوية  مبكرا 

تحديدها الحقا .

واجه محمد عادل الحكم الدولى موجة انتقادات 
الكرة  باتحاد  الرئيسية  الحكام  لجنة  مــن  واســعــة 
القمة بين  إدارته مباراة  على خلفية تصريحاته عن 
مسابقة  من  الثالث  األسبوع  فى  واألهلى  الزمالك 
الطاقم  من  طلب  أنــه  أكــد  بعدما  الممتاز  الـــدورى 
المعاون له احتواء العبى الزمالك فى المباراة التى 
فاز بها الفريق األحمر بخمسة أهداف مقابل ثاثة. 
الحكام على  لجنة  رئيس  وحرص عصام عبدالفتاح 
بسبب  ســرى  بشكل  معه  للتحقيق  عــادل  استدعاء 
خروجه فى وسائل اإلعام للحديث عن أدائه خال 
الــرغــم مــن وجــود قــرار سابق بمنع  الــمــبــاراة على 
فيما  خاصة  اإلعــام  لوسائل  الحديث  من  الحكام 
المباريات  فى  اتخاذها  تم  التى  بالقرارات  يتعلق 
فضا عن اعترافه بشكل ضمنى بأنه طلب معاملة 

خاصة لاعبى أحد الفريقين.
النار  الدولى فى فتح  الحكم  وتسببت تصريحات 

األهلى  النادى  أصدر  أن  بعد  بالكامل  اللجنة  على 
بياًنا عبرت فيه إدارة النادى عن انزعاجها الشديد 
من التصريحات التى جاءت على لسان حكم مباراة 
القمة األخيرة فى أحد البرامج اإلذاعية التى أشار 

فيها إلى شعوره بالتوتر لدى العبى الفريق المنافس 
بعد الهدف الثالث لألهلى ومن النتيجة الكبيرة وأنه 
اضطر إلى التحدث مع مساعديه وأبلغهم أنهم فى 
مرحلة اإلدارة وأنه سهل جدا أى العب يعمل حاجة 
من  يكون  ال  وبالتالى  كــارت  فى  ــارت  وك حاجة  فى 
وجهة نظره أنه قام باحتواء الاعبين فى ظل التوتر 
الذى أصابهم كما أن تفسيرات الحكم فى البرنامج 
الفريق  ارتكبها العبو  التى  لبعض األخطاء  اإلذاعى 
المنافس لم تكن موفقة بل تجافى الحقيقة وما جاء 
من تفسيرات على لسان رئيس لجنة الحكام ذاته.. 
الخطيب،  محمود  الكابتن  يدرس  السياق  هذا  وفى 
الكرة،  قطاع  على  العام  المشرف  الــنــادى،  رئيس 
على  والعرض  المعنية  اإلدارات  مع  كامًا  الموقف 
على حقوق  للحفاظ  يلزم  ما  التخاذ  اإلدارة  مجلس 
لجنة  على  والهجوم  النيران  فتح  ذلــك  كل  الــنــادى 

الحكام.

تنفس الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى الصعداء 
بخمسة  الزمالك  على  الفوز  بعد  األهلى  النادى  فى 
اهداف مقابل ثاثة فى مباراة القمة رقم 123 على 
التخطيط  لجنة  كانت  أن  بعد  الدولى  القاهرة  ستاد 
للكرة تدرس مصيره فى حالة الخسارة حيث نجح فى 
الثأر من القلعة البيضاء لخسارته لقب بطولة الدورى 
وظهرت عامات التوتر الشديد على موسيمانى قبل 
إنقاذ  فى  التاريخية  الخماسية  تنجح  أن  قبل  القمة 
رقبته وتضمن له االستمرار فى قيادة الفريق لنهاية 
الباب  له  أنها فتحت  األقل فضا عن  الموسم على 
لتجديد تعاقده مع النادى وفقا للشروط التى طلبتها 
زوجته ومديرة اعماله موريا موسيمانى قبل رحيلها 

عن القاهرة فى وقت سابق.
الفوز بخماسية قاسية فى  الفريق  أن حقق  وبعد 
لهيكلة شاملة فى فريق  بدأ موسيمانى يجهز  القمة 
الكرة بعد أن أصبح مصير أكثر من العب فى مهب 
بعدد  يفكر فى اإلطاحة  وبدأ  القادمة  بالفترة  الريح 
من الاعبين خال فترة االنتقاالت الشتوية فى شهر 
التى  الثاث  المباريات  كشفت  أن  بعد  القادم  يناير 
خاضها األهلى فى بطولة الدورى عن التشكيلة التى 
سوف يعتمد عليها ومجموعة البدالء األقرب للتواجد 

فى خطته.
رأس  على  الفريق  مــدافــع  ربيعة  رامــى  وتــواجــد 
المرشحين للرحيل بسبب عدم رغبة موسيمانى فى 
رحيله  على  وموافقته  الماضى  الموسم  منذ  بقائه 
فى  الصفقة  تفشل  أن  قبل  العرب  المقاولون  الــى 
جانب  الــى  القيد  بــاب  غلق  قبل  األخيرة  اللحظات 
الفريق  مدافع  عبدالمنعم  محمد  عــودة  فى  رغبته 
المعار لنادى فيوتشر فى يناير، ودخل طاهر محمد 
التعاقد  بعد  للرحيل  المرشحين  قائمة  طاهر ضمن 

تاو  بيرسى  أفريقى  الجنوب  مع 
ولويس  اإلنجليزى  برايتون  ــادى  ن مــن 

نادى  من  القادم  الموزمبيقى  ميكسونى 
الجناح  مركز  لتدعيم  التنزانى  سيمبا 
وفى ظل وجود حسين الشحات وأحمد 
وتوظيف  سليمان  ــيــد  وول عــبــدالــقــادر 
المركز  هــذا  فــى  أفشة  مجدى  محمد 

على بعض الفترات.
"كهربا"  عبدالمنعم  محمود  ويتواجد 

بسبب  للرحيل  المرشحين  رأس  عــلــى 
األزمات المتكررة له مع الجهاز الفنى والتى 
كان آخرها ما نسب اليه من تسريب جلسته 

مع المدير الفنى وحصوله على وعد بالمشاركة 
فى المباريات، وهو ما تسبب فى استبعاده من 
الزمالك وأصبح قريًبا  قائمة مباراة القمة أمام 
من الرحيل نتيجة المشاكل وعدم الحصول على 
الفرصة واقترب محمد محمود من الرحيل على 
الفرصة  منحه  صعوبة  نتيجة  ــارة  اإلعــ سبيل 
للمشاركة بالمباريات فى الوقت الراهن وحاجته 
بعد  أساسية  بصورة  اللعب  فرصة  اكتساب  الى 
غيابه لفترة طويلة بسبب اإلصابة مرتين بقطع 
فى الرباط الصليبى والحاجة الى انتقاله لفريق 
من  المباريات  حساسية  استعادة  اجل  من  آخر 
األيسر  الظهير  وحــيــد  محمود  وانــضــم  جــديــد 
للقائمة بسبب اصاباته المتكررة وصعوبة منحه 
الفرصة على حساب على معلول الى جانب وجود 

المركز وكذلك  الذى يجيد فى هذا  أيمن اشرف 
احمد نبيل كوكا الاعب الشاب خاصة أن رحيل 
وحيد سوف يفسح المجال لضم العب فى مركز 

آخر بالقائمة.

إصابة سيف تيرى 
تصدم فاركو

زعيم الثغر يمدد عقد 
مهاجمه.. ويزف بشرى 

سارة لجماهيره

أثبتت األشعة التى خضع 
لها المهاجم السودانى سيف 
األول  الفريق  العــب  تــيــرى 
بــنــادى فاركو  الــقــدم  لــكــرة 
الرباط  فى  بقطع  إصابته 
ــيــبــى وذلـــــك بــعــدمــا  الــصــل
ــب لــفــحــص  ــاعــ ــ خـــضـــع ال
إشــراف  تحت  وأشعة  طبى 
ــاز الــطــبــى  ــهـ ــجـ رئـــيـــس الـ
الــســودانــى.  المنتخب  فــى 
السودانى  المهاجم  وتعرض 
بقطع  لإلصابة  تيرى  سيف 
خال  الصليبى  الرباط  فى 
باده  منتخب  مع  مشاركته 
المباراة  فى  المغرب  أمــام 
الجولة  ضمن  أقيمت  التى 
ــة لــلــمــجــمــوعــة  ــسـ ــامـ ــخـ الـ
التصفيات  مـــن  الــتــاســعــة 
اإلفريقية المؤهلة لنهائيات 
كـــأس الــعــالــم قــطــر 2022 
ــرى إلــى  ــي وانـــضـــم ســيــف ت
خال  فاركو  فريق  صفوف 
الصيفية  االنــتــقــاالت  فترة 
سنوات   3 لــمــدة  الماضية 
قـــادًمـــا مــن صــفــوف نــادى 

المريخ السودانى.

نادى  إدارة  مجلس  نجح 
برئاسة  السكندرى  االتحاد 
محمد مصيلحى فى تمديد 
األول  الفريق  العــب  تعاقد 
ــروان عطية  لــكــرة الــقــدم مـ
ــع  ــمــداف ــط ال ــوسـ ــب الـ ــ الع
مواسم  خمسة  لمدة  وذلــك 
التى  الجلسة  عقب  قادمة 
محمد  بــحــضــور  ــقـــدت  عـ
ــادى،  ــن ال رئــيــس  مصيلحى 
كافة  فيها على  االتفاق  وتم 
تــفــاصــيــل تــعــديــل وتــمــديــد 
مجلس  ــرص  وحــ الــتــعــاقــد 
تمديد  على  االتــحــاد  إدارة 
وتجديد التعاقد مع العناصر 
الفريق  ونــجــوم  األســاســيــة 
بناء على رغبة الجهاز الفنى 
أكبر  لتوفير  حسن  حسام 
قــدر مــن االســتــقــرار الفنى 

خال المرحلة المقبلة.
زف  مختلف  ســيــاق  فــى 
السكندرى  االتحاد  مسئولو 
بـــشـــرى ســـــارة لــجــمــاهــيــر 
تواجد  على  حرًصا  النادى 
فى  الــثــغــر  زعــيــم  جماهير 
مـــبـــاريـــات الــفــريــق خــال 
وتيسيرا  المقبلة  المرحلة 
مع  االتــفــاق  تم  فقد  عليهم 
"تذكرتى"  شــركــة  مسئولى 
النادى  بمقر  التواجد  على 
إجراءات  إلتمام  بالشاطبى 
مشاهدة  لبطاقة  التسجيل 
المصرى  ــدورى  ال مباريات 
 Fan". المشجع   "بــطــاقــة 
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وزارة الرياضة حتسم مصير انتخابات 
الزمالك.. ومرتضى يرفض اللجوء لـ»فيفا«

التليفزيون املصرى ينقذ ثنائى الزمالك

مليون جنيه متنع رحيل رمضان 
صبحى عن بيراميدز

عبدربه يرفض العمل فى الدراويش

بركات يكشف ازدواجية التعامل بني البدرى وكيروش

»االحتواء« يفتح النار على جلنة احلكام

سيف تيرى

مرتضى
موسيمانى

صبحى

أبوجبل
بن شرقى

عبدربه

بركات

محمد عادل

رمضان

مصيلحى

هل أنقذت مباراة القمة
 موسيمانى من الرحيل عن األهلى؟!
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طريق  الفتتاح  مصر  له  تجهز  عالمى  حفل 
وانفردت  المقبل.  الشهر  نهاية  المقرر  الكباش 
ــذى يــجــهــز له  ــ "الــنــهــار" بــتــفــاصــيــل الــحــفــل ال
الموسيقار العالمى نادر عباسى. وقال عباسى، 
فى حوار خاص، فى هذا الحفل لن يكون العزف 
على الهواء ، لكننا بصدد تسجيله مع أوركسترا 
ا  موسيقّيً مؤلًفا  وأقــدم  الفليهرمونى،  االتحاد 
جديًدا يجمعنى ألول مرة مع المؤلف الموسيقى 
أحــمــد الــمــوجــى، وفــكــرتــه تــقــوم عــلــى اختيار 
من  المصرية  واألناشيد  واالبتهاالت  األشعار 
ا يتم تنفيذ الفكرة،  جدران طريق الكباش، وحالّيً
اآلالت  ونستخدم  الحقيقه،  من  مأخوذة  فهى 
أن  وأتمنى  الجدران  على  المرسومة  اإليقاعية 
يكون لها بصمة قوية، وأضاف ان الحفل سيكون 

عالميا على غرار موكب المومياوات.
الحفالت تحظى  النوعية من  وأضاف: هذه 
لمصر،  مميزة  صــورة  وتقدم  عالمى  باهتمام 
حققت  المومياوات  موكب  حفل  خــالل  قائال 

مصرى"  لـ"مؤلَّف  عمل  تقديم  وهو  عمرى  حلم 
 90 بمشاركة  كبير  بأوركسترا  عالمى  بقالب 
عازًفا مصرّيًا، لم يحظوا بشهرة فى مصر على 
وأنا فى صدد  للمواهب،  والدة  اإلطالق، مصر 
فرصتى  على  حصلت  المشروع،  لهذا  اإلعــداد 
االكاديمى  وتعليمى  خبرتى  كل  أخرجت  أننى 
إلبهار الجمهور فى أن يكون لدى تكوين ونوعية 
موسيقى تخلط بين مصريتى ودراستى وخبرتى 
على مسارح العالم، كل ذلك ممزوج مع التاريخ 
العالم  يفهمها  ال  التى  القديمة  اللغة  واضفت 
ان  رسالة  للعالم  ألقــدم  اآلن،  المصريون  وال 
المصريين فى "مكانة اخرى" من خالل الطاقة 
الفرصة  باعطاء  مصر  فى  الموجودة  البشرية 
ان  قاعدة  وكسرت  مساحته،  يأخذ  عازف  لكل 
المشاهير فقط هم الناجحون وهذا ما عكسته 
غير  األوركسترا  عازفى  خالل  من  الحفل  فى 
اخرى  رسالة  وهذه  ونجحوا  للناس  المعروفين 

"الناس عاوزه تغيير". 

بعد  الماضية  األيــام  كبير خالل  جدل 
الفنانة  العربى  المسرح  سيدة  ترشيح 
سميحة ايوب للفنانة الهام شاهين لتقديم 
»الــمــومــس  مسرحية  فــى  الــبــطــولــة  دور 
عاما،   40 منذ  قدمتها  التى  الفاضلة« 
حيث تصدرت الهام شاهين تريند مواقع 

التواصل االجتماعى.
مسرحية  عــرض  استمرار  مــع  ونحن 
الموسم الفاضلة باسمها الذى عرضت به 

سابقا منذ 45 عاما. 
المسرحية  هـــذه  أن  بالعلم  ــر  وجــدي
المقتبسة من رواية الكاتب الفرنسي جان 
القاهرة  في  شاهدها  والتى  سارتر،  بول 
ولقائه  لمصر  زيارته  أثناء  المسرح  على 
المثقفين  وكــبــار  عبدالناصر  بالرئيس 

والشعراء. 
فهل عدنا إلى عهد اإلخوان والظالم؟

"المومس الفاضلة" نص مسرحى لجان 
بول سارتر قدمته سميحة أيوب منذ 40 
عاًما فى المسرح وحقق نجاحا جماهيرّيًا 
كبيًرا وقت عرضه، ورشحت إلهام شاهين 
االسم  بنفس  النص  جديد،  من  لتقديمه 
لجان بول سارتر وصاغها عربًيا المترجم 
عن  الحفنى  المنعم  عبد  الدكتور  الكبير 
اخرى  نسخ  فى  وصــدرت  مدبولى  مكتبة 
وأحياًنا  الفاضلة"  "العاهرة  باسم  عربًيا 
مــرات  تقديمه  وتـــم  الــفــاضــلــة"  "الــبــغــى 
عديدة على خشبة المسرح بنفس االسم 

"المومس الفاضلة".
إللهام  ــوب  أيـ سميحة  ترشيح  ــاء  وجـ
فى  شاهين  بإلهام  التقت  عندما  شاهين 
للمسرح  الــدولــى  الشيخ  شــرم  مهرجان 
الشبابى والذى تواجد فيه الثنائى حيث تم 

تكريم سميحة أيوب عن مشوارها الفنى 
وكانت إلهام متواجدة كعضو لجنة تحكيم 
أثناء  الــعــرض  بطولة  لتقديم  ورشحتها 
الخاصة  الندوات  إحــدى  فى  تواجدهما 
بالمهرجان، كما وعدتها بأن تقوم بإخراج 

العرض بنفسها فى حالة تقديمه.

أدرج أوركسترا فيينا الفيلهرمونى، أحد أرقى 
األوركسترات فى العالم، زيارة تاريخية إلى مصر، 

ضمن جدولها شديد االزدحام.
ريكاردو  المايسترو  بقيادة  األوركسترا،  تقدم 
الموسيقى  المشهد  فى  القادة  أهم  أحد  موتى، 
العالمى، حفلتين بمناسبة افتتاح قاعة الموسيقى 
بمدينة  الجديدة  المصرية  ــرا  األوب لــدار  التابعة 
الفنون والثقافة بالعاصمة اإلدارية الجديدة يومى 

20 و21 نوفمبر.
يــضــم الـــبـــرنـــامـــج مــقــطــوعــات لــشــوبــرت، 
وسترافنسكى، ومندلسون-بارتولدى، وموتسارت، 

الفنون  مجمعات  ــم  وأهـ أكــبــر  مــن  ــدة  واحــ فــى 
والثقافة. 

بالعاصمة  والــثــقــافــة  الــفــنــون  مدينة  وتــضــم 
ثالث  تحتضن  لــأوبــرا  دارًا  الجديدة  اإلداريـــة 
ويتسع  والباليه،  األوبــرا  مسرح  أكبرها  قاعات، 
لـ1200  وتتسع  الموسيقى  وقاعة  مقعد  لـــ2500 

مقعد، وقاعة الدراما وتتسع لـ700 مقعد. 
وقد شيدت مدينة الفنون والثقافة وفًقا ألعلى 
المعايير التقنية والفنية العالمية، فى إطار اهتمام 
الدولة المصرية بتقديم حفالت موسيقية رفيعة 
والدولى.  واإلقليمى  المصرى  للجمهور  المستوى 

عام  الفيلهرمونى  فيينا  أوركــســتــرا  وتــأســســت 
فى  األوركسترات  أكبر  من  واحــدة  وتعد   ،1842
العالم، وكانت قد قدمت آخر عروضها فى مصر، 
حفالت  فى  واإلسكندرية،  القاهرة  مدينتى  فى 

كاملة العدد عام 1950. 
تــقــدم األوركــســتــرا حفليها  أن  الــمــقــرر  ومــن 
األوركــســتــرا  قــائــد  بــقــيــادة  مصر  فــى  القادمين 
اإليطالى موتى، الذى احتفل بعيد ميالده الثمانين 
هذا العام، ويعد واحًدا من أبرز قادة األوركسترا 
فى العالم، ويدير حالًيا كاّلً من أوركسترا شيكاجو 

السميفونية وأوركسترا لويجى كيروبينى. 

»املوسيقى العربية« فرصة لالستمتاع باملوسيقى مع جمهور »السميعة«

تشارك الفنانة روبى فى بطولة فيلم الفنان أحمد حلمى الجديد الذى يحمل اسم »العيل«، وتظهر خالل 
العمل فى شخصية سيدة تطارده.

الفيلم من إخــراج محمد شاكر خضير، وبطولة أحمد حلمى وعمرو عبد الجليل والفنانة نسرين أمين 
وروبى ونور إيهاب وآخرين، والعمل من تأليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير، وتم تغيير اسم العمل 

من »إكس« إلى »العيل«.
ويشارك فى بطولة فيلم »العيل« كل من: روبى، وسيد رجب، كما تم التعاقد مع الممثلة الشابة نور إيهاب، 
التعاون األول بين أحمد  دبــور، ويسجل  الثالثة فى العمل الذى يكتبه هيثم  النسائية  البطولة  لتقديم دور 

حلمى، والمخرج محمد شاكر خضير، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى اجتماعى. 

واصلت الفنانة سميرة سعيد بروفات 
حفل افتتاح الملتقى الخامس لمؤسسة 
الثالثاء،  أمــس  انطلق  ــذى  ال ــا،  أوالدنـ
غنت  حيث  عبدالقادر،  سهير  برئاسة 
بصحبة ذوى القدرات الخاصة أغنية 
"جهاز تسجيل"، تأليف أمير طعيمة 

وألحان عمرو مصطفى.
إنــهــا شعرت  ــرة«  ــت »ســمــي ــال وق
وحقيقية  صـــادقـــة  حـــب  ــة  ـــ"طــاق ب
ألغنية  استعداًدا  أمــس"،  يوم  عشتها 

"جهاز تسجيل".
رعاية  تحت  يقام  الملتقى  أن  يذكر 
وتقام  السيسى،  عبدالفتاح  الرئيس 
ــام تــحــت شــعــار »ســوا  ــع دورة هـــذا ال
استثنائية  دورة  وهى  فرحتنا«،  نرجع 
حيث يلتقى أوالدنا، من ذوى القدرات 
الفنون  مهرجان  فــرق  مــع  الــخــاصــة، 
ويــقــومــون  ــرو صينى  ــ األف والــفــلــكــلــور 
اإلفريقية  الفنية  الــفــرق  بمشاركة 
دولة  وفرقة  واألوروبية،  والصينية 
الشرف روسيا فى العروض التى 

يقدمونها.

فى  السباقة  هى  مصر  تكون  وبهذا 
الفنى كما يشهد الحدث  الدمج  تنفيذ 
عاًما   ٦5 بمرور  االحتفال  العام  هــذا 

على العالقات المصرية الصينية.
مسيرة  تعزيز  إلى  المهرجان  يهدف 
ذوى  ــا  ألوالدن والمجتمع  الفنى  الدمج 
الـــقـــدرات الــخــاصــة مــع أقــرانــهــم من 
مختلف دول العالم، خاصة أنه الحدث 
األول على مستوى العالم الذى سيعمل 

على تحقيق الدمج الدولى.
يشارك فى المهرجان 31 دولة تحت 
رعاية عدد كبير من الوزارات والجهات 
ووزارة  الثقافة  وزارة  منها  الرسمية 
والرياضة،  الشباب  وزارة  السياحة، 
وزارة  االجــتــمــاعــى،  التضامن  وزارة 
بالخارج،  المصريين  وشــؤون  الهجرة 
االقتصادية،  والتنمية  التخطيط  وزارة 
والهيئة  لــلــمــرأة،  الــقــومــى  والمجلس 
السياحة،  لتنشيط  العامة  المصرية 
والهيئة العامة لقصور الثقافة، والمركز 
الثقافى  والمركز  الصينى،  الثقافى 

الروسى.

ألول مرة.. روبى مع أحمد حلمى فى »العيل«

سميرة سعيد: »ملتقى أوالدنا« طاقة 
إيجابية للعالم برعاية الرئيس السيسى
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حوار- دينا دياب 

هانى شاكر: محاربة الهجمة الشرسة من الفن الهابط معركتى احلقيقية
أمير الغناء العربى يلتقى جمهوره باألحضان

تفاصيل احلفل املوسيقى ملوكب 
»طريق الكباش«

»املومس الفاضلة« حترج إلهام شاهني

أوركسترا فيينا الفيلهرمونى يفتتح 
قاعة املوسيقى فى العاصمة اإلدارية

هانى شاكر

شاكوكش أساء 
للشعب املصرى.. 
و»ماليش دعوة« 

مبحمد رمضان

يكفى أن ُيذكر اسم النجم "هانى شاكر" لتستعيد بذاكرتك روائع 
الفن الجميل وروح الشباب المتجددة، فهو متفرد بين جيله بالحفاظ 
ا وأيًضا على مكانته فى قلوب جمهوره بصوته  ا وشكلّيً على رونقة فنّيً

الشجى، وموهبته الحقيقية التى تجعله أميًرا للقلوب.
خمسون عاما من النجاح والتألق، وأكثر من ٦00 أغنية منذ ظهوره 
فى عهد العمالقة حتى هذه اللحظة، جعاله بحق أمير الغناء العربى 
الذى يتربع فى صدارة نجوم الفن الراقى الجاد فى الوطن العربى، 
حوار من القلب يتحدث فيه النجم الكبير عن ذكرياته مع مهرجان 
الموسيقى العربية، ودوره الوطنى فى حماية صورة الموسيقيين فى 
مصر وأزمته مع حسن شاكوكش ومحمد رمضان، وأهدافه وأمنياته 

التى يسعى لتحقيقها من خالل منصبه نقيًبا للموسيقيين. 
ــى مهرجان  ف مــشــاركــتــك  ــن  الــبــدايــة حــدثــنــا ع ــى  ف  *

الموسيقى العربية وذكرياتك معه؟
أنا من المطربين المحظوظين بالمشاركة فى مهرجان الموسيقى 
رئاسة  الحفنى  رتيبة  الــدكــتــورة  تولى  فترة  بدايته  منذ  العربية 
دور  لها  وكــان  مشاركتى،  على  حريصة  دائما  فكانت  المهرجان، 
فعال وقوى فى النهوض بهذا المهرجان وجعله منافًسا قوًيا لكافة 

المحافل الدولية، بل متصدرا لوجهة الفن العربى.
لمصر  فنى"  "عيد  العربية  الموسيقى  مهرجان  بأن  اشعر   وانا 
واألوبرا فى كل عام، واتمنى ان يتم تنفيذه مرتين فى العام الواحد، 
من  كبيرة  وسعادة  واقبال  من حضور  االوبــرا  فى  نشاهده  ما  ألن 
الجمهور فى كل محافظات مصر فى دمنهور واإلسكندرية وغيرهما، 
يجعلنا نفكر جيدا ان نقيم مهرجاًنا آخر بقوة وآلية المهرجان األهم 

فى المنطقة.
الحفالت  جمهور  عــن  يختلف  األوبـــرا  جمهور  هــل   *

األخرى؟
جمهور االوبرا مختلف تماما عن جمهور الساحل فى الصيف، او 
جمهور الحفالت الخاصة الذى يسمع لالغانى وهو مشغول بالطعام 
واالستمتاع،  لالستماع  يحضر  جمهور  ــرا  االوب جمهور  لكن  مثال، 
وارى ان جمهور االوبرا محب للفن كله هو يحضر ليسمع كل ما فى 
المهرجان من اغان تراثية واغان حديثة واصوات جديدة ومطربين 
واالغنيات  واالدوار  الموشحات  بين  مختلفة  أللوان  ويستمع  كبار، 
ان  ويجب  الفنانين،  من  وقريب  متفاعل  جمهور  فهو  والموسيقى، 
نؤكد ان حفالت االوبرا لها خصوصيتها التى ال تتشابه مع غيرها.

* هل اختلفت آلية تقديم الحفالت على مسرح النافورة؟
من  كبير  لعدد  فرصة  اتاحت  النها  التجربة  بهذه  مستمتع جدا 
الجمهور لحضور الحفالت، فهو يسمح بحضور عدد اكبر وتفاعل 
للفن  األول  الصد  حائط  انه  وارى  تماما،  مختلف  عليه  الجمهور 
والفنون،  الحضارات  بلد  مصر  حقا  المحترم،  الجميل  الــراقــى 

والجمهور يشعر الفنان بدوره الوطنى والمحبة الخاصة.
بالتغيير  يهتمون  الذين  القالئل  الفنانين  من  أنــت   *
واالختالف سواء على مستوى الشكل او المضمون.. وشهدت 
عن  حدثنا  سمحتوا"  "لــو  ألغنية  نيولوك  أحــدث   2021

اهتمامك بهذا التغيير؟
هذا مهم للفنان، ال يجب ان يتوقف عند مرحلة معينة لكنه يجب 
صوتهم  انه  ويشعروا  االجيال  كافة  يحبه  حتى  متجددا  يكون  ان 
"لو سمحتوا" واحدث رد  بلوك جديد الغنية  وقريب منهم، ظهرت 
فعل قويا وجميال لم اكن اتخيله لدى الجمهور، وللحقيقة اخذت وقتا 
أشعر  جعلنى  نجاحه  ولكن  الكالسيكى،  الشكل  عن  للتخلى  طويال 
على  قــادرا  تجعلنى  جديدة  طاقة  لتوليد  للتغيير  الوقت  حان  بأنه 
مع  التعامل  فى  حتى  التغيير  سأحاول  اغنية  كل  وفى  االستمرار، 

الشعراء والملحنين البد ان اجدد دم الفن الذى اقدمه للجمهور.
الوسط  فى  وزمــالؤه  جمهوره  يحبه  نجم  شاكر  هانى   *
للوجوه  تقدمها  نصيحة  طويلة..  لفترة  بنجاحه  واحتفظ 

الشابة التى تبحث عن النجاح؟
اتمنى التوفيق لكل من يبحث عن فرصة خاصة اذا كان موهوبًا، 
كبير ألن  بشكل  عليها  يحافظوا  ان  الفرصة  تأتيهم  وأتمنى عندما 
الجمهور  ان  كبيرة  ونعمة  كبيرة،  مسئولية  المسرح  على  الوقوف 
يحبنى ويستمع إلّى ويكون حريًصا على أن يحضر حفالتى، لذا البد 
ان اخاف على الجمهور وعلى احساسه وشكلى امامهم وكل ما اقدمه 

ان يكون بالشكل الذى يليق بى وبالجمهور الذى يسمعنى. 
والمتجدد  المتكرر  لنشاطك  السحرية  الوصفة  ما   •  

خالل الفترة الماضية؟ 
شعرت خالل فترة الكورونا، أن العمل النقابى أخذنى قليال من 
عملى الفنى، وقررت أن أهتم بهانى شاكر الفنان وأن أكون متكرر 

التواجد على السوشيال ميديا بأعمالى. 
االهتمام  أصبح  بعدما  أغانى سينجل  التركيز على طرح  قررت 
باأللبوم قليال عن قبل، وأقدم أعماال مختلفة، وأعد الجمهور بتقديم 

كل جديد خالل الفترة المقبلة. 
* هل ستعود للتمثيل قريبا بعد كليباتك األخيرة؟

الكليبات األخيرة شجعتنى كثيرا على العودة إلى التمثيل، و"فتحت 

نفسى بعد ما كنت متخيل إنى نسيت التمثيل، وأتمنى العودة للتمثيل 
من بوابة الدراما قريبا".

استخدام  ومنع  الحفالت  فــى  العازفين  عمل  ــرار  ق  *
الفالشة قرار تاريخى للحفاظ على الموسيقيين.. حدثنا 

عن كواليسه؟
هذا واجب ودور اساسى علّى كمسئول أن أوفر العمل لكل من 
اتولى مسئوليتهم، وبعد ازمة كورونا عانى الموسيقيون بشكل كبير 
بالفالشة،  الغناء  يستسهلون  المطربون  واصبح  العمل،  قلة  من 
وانا سعيد اننى وفقت انا ومجلسى المحترم لتنفيذ هذا القرار 
فى هذا التوقيت، النه ال يمكن بعد عودة الحفالت من الحظر 
بعد ازمة كورونا ان يشعر الموسيقيون بالخراب وعدم الحصول 
جديدة  بتجربة  مررنا  بأننا  اعترف  ان  والبد  يومهم،  قوت  على 
علينا جميعا، وكانت جائحة كورونا تحدًيا كبيًرا، لكن الحمد لله 

صمدنا أمامه رغم قلة الحفالت والوارد ولكننا استطعنا 
ظلت  والنقابة  والمعاشات  المتطلبات  كافة  تغطية 

على  و"الوقوف  بالتزاماتها  اإليفاء  على  قادرة 
رجليها". 

الــقــرارات  مــن  العديد  اتــخــذت   *
حولك  أثــارت  النقابة  فى  الجريئة 

التعامل  إلغاء  قرار  آخرها  الجدل 
مع حسن شاكوكش؟

لكنى  ال آخذ قرارات منفردة، 
أتخذ قرارات مع مجلسى، وفى 
النهاية انا رهن اشارة الحفاظ 

على صورة مصر فنيا ألنها 
فأنا  كنقيب،  مسئوليتى 
لست ضد أى فنان ولكنى 
االبــتــذال، ألن دورى  ضد 
بعيدا  للموسيقيين  كنقيب 
عن الفنان أن أحافظ على 
صحة الغناء، وعلى أوالدنا 
الكلمات  ــذه  هـ خــطــر  ــن  م
التى من الممكن أن تتسبب 
وما  أخالقهم،  إفساد  فى 
ــع حــســن شــاكــوش  حـــدث م

امر متوقع ال يمكن ان اسمح 
لــعــضــو نــقــابــة مــوســيــقــيــيــن ان 

يتحدث بهذه الطريقة على المسرح، 
المصرى فمن  الشعب  تهاونا فى حق  اذا 

يكون المسئول امام ازمة محمد رمضان 
لى  وليس  الممثلين  نقابة  فهى تخص 

عالقة بها، وهو مؤدى "ممثل" وليس 
بمطرب وال يخضع لقوانين النقابة.

 • وما قراراتك الجديدة عن 
نقابة الموسيقيين؟

ــم الــتــفــكــيــر ومــجــلــســى فى  ــ ــا دائـ ــ ان
بجانب  نقف  وان  الموارد  لزيادة  محاوالت 

اصحاب  ونــرى  ومنتسبين  عاملين،  اعضائها 
الهجمة  لهذه  للتصدى  محاولة  فى  المعاشات، 
المعركة  هى  وهــذه  الهابط  الفن  من  الشرسة 

الحقيقية لى فى النقابة اآلن. 
ــرا  ــ ــدار األوب ــ ــاذا عــن أمــنــيــاتــك ل ــ * م

المصرية؟
 اتمنى ان يكون فى كل محافظة اوبرا، لدينا 
واإلسكندرية  ودمنهور  بورسعيد  فى  ــرات  اوب  3
حائط  االوبــرات  هذه  ألن  تكرارها،  اتمنى  ولكن 
صد حقيقى، وستسمح بتواجد عدد من الفنانين 

خالل  مــن  مصر  محافظات  كــل  ر فــى  و د
االوبرا.

ــوى  ــت ــس ــم ال ــى  ــلـ وعـ  *
الفنى؟

ــنـــى عــــــودة حــصــص  ــمـ أتـ
لتأهيل  للمدارس  الموسيقى 
واالرتــقــاء  ا  موسيقّيً الــطــالب 
التذوق  ألن  الفنية،  بذائقتهم 
ــل  ــوام ــع ــى احــــد اهــــم ال ــن ــف ال
ويندثر  الــراقــى  الفن  ليتصدر 

الفن الهابط.

انفراد.. 

سميرة سعيد

الناصر

سارتر

إلهام



شارك المهندس طارق المال، وزير البترول والثروة المعدنية، 
فى افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض أبوظبى الدولى للبترول »أديبك 
العالمية  الطاقة  بصناعة  الخاصة  األحــداث  أكبر  أحد   «  2021
 18-15 من  الفترة  خالل  اإلماراتية  العاصمة  فى  يعقد  والــذى 
نوفمبر 2021، حيث يشارك فى المؤتمر الذى يعقد تحت شعار 

»كشف الفرص الجديدة فى مجاالت الطاقة«. 
وذلك بمشاركة أكثر من 160 من وزراء البترول والطاقة ورؤساء 
من  العديد  جانب  إلى  عالمًيا  والطاقة  البترول  شركات  كبريات 
العام  هــذا  الحدث  يحظى  حيث  العالم،  مستوى  على  الخبراء 
قمة  فعاليات  انتهاء  أعقاب  فى  انعقاده  ظل  فى  خاصة  بأهمية 
منتدى  أول  ليكون   COP26 فى جالسكو  للمناخ  المتحدة  األمم 
الطاقة  ستلعبه صناعة  الذى  والدور  القمة  نتائج  يناقش  عالمى 

فى مواجهة تحديات التغير المناخى والبيئة وتحقيق االستدامة.
وخالل فعاليات االفتتاح، شارك المهندس طارق المال متحدًثا 
»ديناميكيات  بعنوان  للمؤتمر  االفتتاحية  الجلسة  فى  رئيسًيا 
الدكتور  ضمت  والتى  متغير«  طاقة  عالم  فى  الجديدة  السوق 
اإلماراتى  المتقدمة  والتكنولوجيا  الصناعة  وزير  الجابر  سلطان 
والمدير العام ورئيس مجموعة أدنوك اإلماراتية والمهندس سهيل 
محمد بن فرج المزروعى وزير الطاقة بدولة اإلمــارات، واألمير 
السعودية  العربية  بالمملكة  الطاقة  وزير  سلمان  بن  العزيز  عبد 
بالهند  الطبيعى  والغاز  البترول  وزير  بورى  وشرى هارديب سينغ 
وبافيل يوريفيتش سوروكين نائب وزير الطاقة بروسيا االتحادية. 
واستعرض المال خالل كلمته أمام المؤتمر التحوالت اإليجابية التى 

الثالث  السنوات  خالل  مصر  فى  الطبيعى  الغاز  قطاع  شهدها 
الدول عالميا فى تصدير  أهم  واحدة من  والتى جعلتها  األخيرة 
الغاز الطبيعى المسال خالل الربع األول من العام المالى الحالى 

بمعدل يصل الى مليون طن خالل هذا الربع من العام.
وأشار إلى أن نجاح مصر فى التحول من دولة مستوردة للغاز 
التى  التحديات  وتخطيها  له  دولة مصدرة  إلى  المسال  الطبيعى 
كانت تواجه هذا القطاع دعمها بقوة لتتبوأ هذه المكانة خاصة 
أنها نجحت فى تحقيق االكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى فى عام 
وعدد من حقول  العمالق  االنتاج من حقل ظهر  بدء  بعد   2018

تحققه مصر  ما  أن  الى  المتوسط، مشيرا  بالبحر  الكبرى  الغاز 
عائدات  وتحقيق  الطبيعى  الغاز  تصدير  مجال  فى  نجاحات  من 
يدعمها بقوة لالستثمار فى مجال الطاقة النظيفة وتحقيق التحول 
االنبعاثات.  من  والحد  الطاقة  مجال  فى  المستهدف  واالنتقال 
واضاف المال أن تحقيق هدف التحول فى مجال الطاقة والحد 
والغاز  البترول  صناعة  أمــام  األولــويــات  أهم  من  االنبعاثات  من 
وإقليميا  عالميا  الجهود  تضافر  استمرار  أهمية  مؤكدا  عالمًيا، 
فى صناعة البترول والغاز نحو التحول فى مجال الطاقة وإدارة 
تبنى  عن  فضال  الهدف  هذا  يحقق  الذى  بالشكل  استخداماتها 
استخدام أحدث التكنولوجيات الرامية للوصول إلى أقل درجة من 

االنبعاثات والتقاط وتخزين الكربون. 
وأكد المال التزام مصر واستعدادها للتعاون والعمل المشترك 
ــى أن  إل الــطــاقــة، الفــتــا  التحول فــى مــجــال  ــدول لتحقيق  الـ مــع 
الشيخ،  شرم  فى   COP27 المقبلة  المناخ  قمة  مصر  استضافة 
يليه  الذى  العام  فى  التالية  للقمة  الشقيقة  اإلمــارات  واستضافة 
يمثل فرصة جيدة للعمل سوّيًا مع دول العالم من خالل مبادرات 
واقعية قابلة للتطبيق فى مواجهة التغير المناخى وتحقيق التحول 
فى مجال الطاقة. ويشارك قطاع البترول فى المعرض المصاحب 
للمؤتمر من خالل الجناح المصرى والذى يضم عددا من شركات 
صناعة  فى  االستثمارية  الفرص  الستعراض  المصرية  البترول 
البترول والغاز وقدرات الشركات المصرية فى تنفيذ المشروعات 
أنشطتها  فى  إقليمًيا  والتوسع  وخارجها  مصر  داخــل  البترولية 

الخارجية .

مصر أصبحت من أهم الدول عالمًيا فى تصدير الغاز الطبيعى المسال

ألول مرة.. حقوق أعمال نجيب محفوظ تخرج من مصرإنفلونزا الطيور يتفشى بشدة فى أوروبا وآسيا
تلقت المنظمة العالمية لصحة الحيوان عدة تقارير عن حاالت حادة من تفشى 
أن  على  مؤشر  فى  الماضية،  القليلة  األيام  فى  وآسيا  أوروبــا  فى  الطيور  إنفلونزا 

الفيروس ينتشر بسرعة مرة أخرى.
وأدى انتشار إنفلونزا الطيور شديدة العدوى إلى وضع قطاع تربية الدواجن فى 
حالة تأهب بعد أن أدت حاالت تفٍشّ سابقة إلى إعدام عشرات الماليين من الطيور. 

وغالًبا ما يؤدى تفشى المرض أيًضا إلى فرض قيود تجارية.
وأبلغت الصين عن 21 إصابة بشرية بساللة »إتش. 5 إن. 6« من إنفلونزا الطيور 
حتى اآلن هذا العام، وهو أكثر من العدد الكلى للحاالت المسجلة فى عام 2020 
نقاًل عن  االثنين،  األول  أمس  الحيوان،  لصحة  العالمية  المنظمة  وأفادت  بأكمله. 
تقرير من السلطات الكورية الجنوبية، أن سيول أبلغت عن تفشى المرض فى مزرعة 
تضم حوالى 770 ألف دجاجة فى تشونغ تشيونغ بوك دو، األمر الذى أدى إلعدام 

جميع الطيور.

يحبس الوسط الثقافى واألدبى أنفاسه قبيل 
والعربية  المصرية  الرواية  عميد  أســرة  إعــالن 
الكاتب العالمى نجيب محفوظ، عن اسم الناشر 
الفكرية  الملكية  بحقوق  سيفوز  الــذى  الجديد 

ا. لنشر أعماله مصرّيًا وعربّيً
الثقيل، تتجه بورصة  العيار  وفى مفاجأة من 
بتمويل من  نشر سعودية  دار  فوز  إلى  التوقعات 
وزارة الثقافة السعودية، بحقوق الملكية الفكرية 
دار  مع  أسرته  تعاقد  ينتهى  الــذى  نوبل  ألديــب 
بعد  المقبل،  الــعــام  بــدايــة  المصرية  الــشــروق 
احتكارها أعمال محفوظ، ألكثر من عقدين من 

الزمان.
الشروق  دار  من  الحاد  الموقف  هذا  أسباب 
ترض  لم  التى  األفعال  من  الكثير  ارتكبت  أنها 

طباعة  عدم  منها  الثالثية،  صاحب  أسرة  عنها 
عدد من األعمال كما اشتكى البعض من ارتفاع 

أسعار اإلصدارات، وغير ذلك من األسباب.
الراحل نجيب  العالمى  ابنة األديب  كلثوم،  أم 
الفكرية  الملكية  حــقــوق  أن  ــدت  أكـ مــحــفــوظ، 
الخاصة بدار النشر ألعمال صاحب نوبل سوف 
الورثة  أن  إلى  قليلة، مشيرة  أشهر  تنتهى خالل 
تلقوا أكثر من عرض لنشر أعمال األديب الراحل 

بعد انتهاء العقد الحالى.
وكانت أول خطوة غير متوقعة فى هذا الملف 
هى تعاقد أم كلثوم ابنة األديب العالمى الراحل 
نجيب محفوظ، على نشر أعمال والدها إلكترونيا 
مع  بالتزامن  وذلك  هنداوى،  منصة  عبر  مجانا 
المصرية  النشر  دور  مــن  كبير  عــدد  تــفــاوض 

من  اآلداب  فى  نوبل  ورثــة صاحب  مع  والعربية 
ا،  أجل الحصول على حقوق طباعة أعماله ورقّيً
بعد انتهاء عقد دار الشروق المقرر انتهاؤه خالل 

شهور قليلة.
النشر  عــلــى حــقــوق  الــمــؤســســة  وحــصــلــت 
ومن  محفوظ،  نجيب  أعمال  لجميع  اإللكترونى 
المقرر طرحها مجاًنا عبر منصتها وكذلك تطبيق 
التعاقد  مدة  انتهاء  بعد  المؤسسة،  هذه  تملكه 
الحالى، نهاية إبريل المقبل، وستتاح مدى الحياة، 

وذلك بعد أن قدمت مقابال ماديا كبيرا للورثة.
التى  النشر  دور  أقــوى  أن  المصادر  وترجح 
ألعمال  الورقى  النشر  على  للحصول  تتفاوض 
محفوظ هى دار نشر إماراتية، ودار نشر سعودية 

تسمى أثر للنشر والتوزيع.

حصولها  هو  الثانية  الــدار  فوز  يرجح  وما 
على حقوق نشر الترجمة العربية لكافة أعمال 
الحاصل  قرنح،  الــرزاق  عبد  التنزانى  الكاتب 
 ،2021 العام  لهذا  ــآداب  ل نوبل  جائزة  على 
وهى قفزة كبيرة سعى إلى تحقيقها عدد كبير 
إليها  تسبقها  أن  قبل  العربية  النشر  دور  من 
دار أثر، خاصة أن حقوق ترجمة أعمال قرنح 
قد تم بيعها ألكثر من 18 لغة بعد اإلعالن عن 
الفوز، واللغة العربية سوف تصدر عن دار أثر 
فى  األعمال  المتوقع صدور هذه  ومن  للنشر، 

الربع األول من عام 2022.
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