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َياِنى َصِغيًرا( )َوُقل رَّبِّ ارَْحْمُهَما َكَما رَبَّ
ارحمهما كما ربيانى صغيًرا 

والحظ:
صغيًرا.. فهى داللة وقت التربية، وهى 
فتره التأسيس وما بعدها عبارة عن إفراز 

ما سبق تعلمه خيًرا كان أو شًرا.
ما  لضح  األمثل  الوقت  بوضوح  تعنى 
تود تركه فى ابنائك فالمسئوليه هناك 

محددة. 
ال  معين  سن  بعد  ان  بينقال  بوضوح 
الشباب  بعض  يتحجج  كما  )تــربــيــة( 
فالوقت  )تــربــيــتــهــم(،  إعـــادة  طالبين 
ومسئوليتك  وقتك  والبلوغ  الكبر  بعد 

وحسابك وحدك. 
ارحمهما:

تجاوز بفضلك وحنانك عن سيئاتهما
رد جميلهما وبرهما بى، والحظ حتى 
مع األب كما جاء فى مواضع أخرى الذى 
نصح  ربنا  دينه  ليترك  ــده  ول يجاهد 

االبن بإيه؟
الدنيا  ــى  ف )صــاحــبــهــمــا  مــنــه  طــلــب 

معروًفا( 
والفرق كبير بين البر والمعروف

حب  سبقهما  ــرص  وح اهتمام  فالبر 
ووصال 

الناس  كل  مع  تأتيها  أصول  والمعروف 
كسلوك وقيمة موروثة

كما ربيانى:
وازاى  هنا(  الرحمة  )مــيــزان  شايف 

مرتبط بنوعية )ربيانى(؟
• ربيانى يعنى عطًفا على 

- منعا عنى ما يضر 
فى  والرعاية  الحماية  علّى  أسبغا   •

مأكل ومشرب وعالج 
• فضالنى على نفسيهما

• علمانى 
• ثقفانى 

• منحانى بهجة العقل وهو يميز بين 
الصواب كفطرة، والخطأ كوافد ثقيل 

ا وفهًما من إتيان محارم  • منعانى عملّيً
الله 

الـــمـــواءمـــة  ــارات  ــ ــه ــ م ــى  ــان ــب ــس أك  •
وموروثه  مجتمعى  داخــل  االجتماعية 

الصحيح.
• ولعلها ساعة اجابة لدعوة مستحقة 

لوالدينا 
ْحَمِة  لِّ ِمَن الرَّ  )َواْخِفْض َلُهَما َجَناَح الذُّ

َكَما  ــا  ــَم ــُه ــْم اْرَح بِّ  رَّ َوُقـــل 
َياِنى َصِغيًرا(. َربَّ

كل مدينة فى العالم لها تاريخ، إال األقصر، فهى 
مدينة التاريخ، المتحف المفتوح سر أسرار قدماء 

المصريين وقدس أقداسهم. 
لكلمة  معنى  أول  البشر  عــرف  األقــصــر  فــى 

)دولة(. 
هنا وضع الفراعنة أول هيكل إدارى وتنظيمى 
فى تاريخ البشر، كونوا أول جيش فى التاريخ، أول 

حضارة عرفها البشر.
هنا عرف قدماء المصريين الدين قبل األنبياء 
الوحى،  قبل  والصلوات  الشعائر  عرفوا  والرسل، 

عرفوا اليوم اآلخر قبل الكتب المقدسة.
)ريمونتادا(  ــأول  ب ليقوم  أحمس  استعد  هنا 
معركة  ألول  شهيًدا  كامس  مات  هنا  التاريخ،  فى 
الصبر  أيــام  وأول  استنزاف،  حرب  وأول  تحرير، 
غزا  هنا  من  والشدائد،  المصائب  على  المصرى 
الشرق  بجيشه  وأخضع  العالم،  الثالث  تحتمس 

األوسط، ليكوِّن أول إمبراطورية فى التاريخ!
لبالد  أسطولها  حتشبسوت  أرســلــت  هنا  مــن 
بونت، وأسست معجزة الدير البحرى، من هنا بدأ 
تاريخ البشر، من هنا بدأ القلم والدواوين واألوراق 
الــذى  الطريق  أول  عــرفــوا  هنا  مــن  والــســجــالت، 

قادهم للقمر.
الحضارة  وصلت  ما  القدماء،  المصريون  لوال 

إلى ما وصلت إليه اليوم!
فــســالٌم عــلــى األجــــداد فى 

اليوم
 الـــــــذى يـــحـــتـــفـــل بــهــم 

أحفادهم.

أعلنت الرقابة اإلدارية أنها ألقت القبض على رئيس جامعة دمنهور وآخرين متلبسين 
الجامعة  لصالح  توريدات  عملية  تسهيل  مقابل  جنيه  ماليين   4 قدرها  رشوة  بتلقى 
لتلقيه  البحيرة  بمحافظة  الصحة  بمديرية  مسئول  على  القبض  عن  أعلنت  وكذلك 
رشوة قدرها 2 مليون جنيه وهذه القضايا ليست أول مرة وال آخر مرة فمنذ أن أعلنها 
الرئيس السيسى عالية مدوية قوال واحًدا ال أحد فوق القانون مهما كان منصبه أو 
بين  تنوعت  اإلداريــة  الرقابة  هيئة  بكشفها  قامت  قضايا  عدة  تابعنا  وبعدها  مركزه 
محافظين أثناء الخدمة ومحافظين سابقين وكذلك وزراء فى الخدمة ووزراء سابقون، 
الدولة  قضايا  هيئة  فى  سابقين  ومستشارين  بالخدمة  مستشارين  إلى  األمر  ووصل 
وغيرها وِقس على ذلك الكثير من الفاسدين فى كل المجاالت وكذلك رجال أعمال 

متورطون فى قضايا منح رشاوى أو أراض وغيره من قضايا متنوعة!!
يتضح من هذه القضايا أنه فعاًل ال أحد فوق القانون قوال وتنفيذا على أرض الواقع 
وما لفت نظرى أن ُجل الفاسدين واللصوص أذكياء ومناصبهم تجعلهم تحت الرقابة 
الدائمة من مختلف أجهزة الدولة الرقابية ومع ذلك غرورهم بذكائهم يجعلهم يعتقدون 
أنهم أذكى من أجهزة الدولة نفسها بكل إمكانياتها، وهذه مصيبة اللصوص األذكياء 
أذكى  أنهم  القبض عليه متلبًسا ويتخيلون  تم  أن  يتعظون مما سبق  لذلك تجدهم ال 

منه؟؟
إنها لعبة وصراع عقول بين مجموعة ممن يتخيلون أنهم أذكى من الدولة وأجهزة 
الدولة وفى النهاية يقعون فى شر أعمالهم ويخونهم ذكاؤهم أمام مجموعة من الضباط 
المحترفين المدربين جيدا على كشف كل حيل أمثال هؤالء )ممن خيل إليهم شيطانهم( 
القضايا موثقة صوًتا  تكون مثل هذه  القانون ولن يكشفهم أحد وعادة ما  أنهم فوق 

وصورة وال ينجو أصحابها من العقاب!!
فتحية وألف تحية للعيون الساهرة التى لن تتوانى فى الكشف عن 

كل الفاسدين وتقديمهم للعدالة لينالوا عقابهم بالقانون.

وال  تقلق  وال  افعلها  خطوات  تسع 
بأى  وال  بكورونا  ال  تماًما  بالك  تشغل 

متحور: 
فى  وجودك  عند  الكمامة  ارتد   -1

وسط الناس. 
2- ابتعد حوالى متر ونصف او اكثر 

عن االخرين دائما.
بالماء  يــديــك  غــســل  تــنــس  ال   -٣  
والصابون العادى بعد رجوعك للمنزل 
الكحول  واستخدم  دائما  األكــل  وقبل 

فى التطهير فى األماكن العامة.
االخــريــن  مــصــافــحــة  ــــالش  ب  -4 
على  والكبار  الصغار  وتقبيل  باليدين 

الفاضى والمليان.
 ٥- خد اللقاح. 

الهواء  فى  ساعة  نصف  امشى   -٦
الطلق يوم بعد يوم.

وتناول  المياه  شــرب  من  أكثر   -٧  
ــراء والــبــرتــقــال  ــضـ ــخـ الـــســـالطـــة الـ

والليمون.
 ٨- احرص على تعريض الذراعين 
والساقين ألشعة شمس العصر نصف 

ساعة يوم بعد يوم. 
عــلــى  ــظ  ــافـ حـ  -٩

الـــنـــوم الــمــتــواصــل 
ليال ٨ ساعات.

طيبة  فــى  الــكــبــاش  طــريــق  افــتــتــاح  بمناسبة 
المصريات  عــالــم  سجله  مــا  لنتذكر  )األقــصــر( 
الرائد جيمس هنرى بريستد يقول فى  األمريكى 
كتابه فجر الضمير: إن اتحاد مصر األول قبل ستة 
اندماج تألفت به أمة واحدة،  آالف عام كان أول 
وتأسست بفضله حكومة مركزية قوية؛ ويعد أقدم 
ومع  األنــفــس!!  مــن  ماليين  يضم  إنسانى  نظام 
)وحتى  عام   ٥٥00 نحو  قبل  الثانى  مصر  اتحاد 
اآلن( بدأ تطور قومى- فى نظام الحكم واالقتصاد 
كان  واألدب-  والفن  والعمارة  والدين  واالجتماع 

األرض..  على  اإلنسان  حياة  من  فريدة  مرحلة 
ــرف مــن األنظمة  ــدم مــا ُع وهـــذان االتــحــادان أق
يكن  ولــم  اإلنــســان.  تاريخ  فى  العظيمة  القومية 
أية  منهم  يرثون  متحضرون  أجــداد  للمصريين 

تحولهم  قصة  يعرف  ومــن  الــــــــى حــضــارة، 
جماعة منظمة عظيمة مشيدين 

ظهور  قصة  يعرف  العجائب 
أول مدنية ُخلُقية ذات بال!!

البحيرة المقدسة رمزية قداسة وطهر مياه النيل، والعجيب فى األمر أن مياه هذه البحيرة ال 
تجف وال يصيبها تلوث. 

لتكون  العذبة  النيل  مياه  استخدام  فى  القديم  المصرى  لمهارة  امتداد  إنها 
كان  مهما  إليها  واصله  النيل  مياه  تظل  حيث  المياه؛  من  ينقطع  ال  مصدرًا 

منسوب النيل رغم عوامل البخر والتسرب. 
ولتجد حفاوة المصرى القديم بالنيل بتعامله الرشيد القويم وشعوره بقيمته 

البالغة وواجبه نحو استعماله والمحافظة عليه

كل منا ينتظر شيئا ما أن يحدث له فى المستقبل وعندما يحدث له هذا الشىء 
انه خداع  والحقيقة   .. الشىء  السعادة فى حدوث هذا  يرى  سيصبح سعيدا هو 
العقل الدائم لإلنسان باالنتظار والتعلق.. ان لم تتعلم كيف تكون سعيدا فى تلك 
اللحظة اآلن لن تكون سعيدا بأى شىء تنتظره.. فاالشياء دائما متغيرة ومتناقضة.

زاهى حواس يقول إن جهل الناس بقيمة اآلثار هو ما أنقذ المتحف 
المصرى أثناء ثورة يناير. ال يا دكتور.. ما أنقذه هو وعى شباب الثورة 
بقيمة اآلثار حيث وقفوا فى سالسل بشرية أحاطت بالمتحف لحمايته، 
يعرفون  ال  رصــاص  بطلقات  بعضهم  سقوط  رغــم  المغادرة  ورفــضــوا 
مصدرها. اللطيف أن الدكتور وزير اآلثار السابق قلل كثيًرا من أهمية 
ما يحدث من عمليات تهريب حالًيا، وعندما سأله خيرى رمضان: هو 
فيه أكتر من الضبطية اللى اتلقت فى إيطاليا وكانت كمية ضخمة جدا؟ 
فوجئت به يتهرب من الموضوع بكالم عن اآلثار الحقيقية التى يتم وضع 
ببطوالته  يتفاخر  أن  طبعا  ينس  ولم  التهريب  أثناء  فوقها  ملفقة  آثــار 
قصة  معه  لى  تحديًدا  النقطة  هذه  وفى  المنهوبة.  اآلثــار  استعادة  فى 
تستحق أن ُتروى. فعندما كنت مراساًل لقناة النيل لألخبار فى واشنطن 
متحف  من  هامة  آثــار  لتسليم  حفل  لحضور  جورجيا  لوالية  سافرت 
أنه  والحقيقة  االحتفال.  ليتصدر  الدكتور حواس  أتالنتا لمصر وحضر 
على المستوى الشخصى جذاب وخصوًصا فى محاضراته الشيقة عن 
الحضارة المصرية وكان مبهًرا للحضور من األمريكان، لكنه كان يتحدث 

مع الصحافة المصرية باعتباره سوبرمان الذى تمكن من الضغط على 
المتحف األمريكى وأجبره على إعادة اآلثار المهربة لديهم. لكنى قبل أن 
أجرى حديًثا معه، اتصلت بمديرة المتحف األمريكى وفوجئت بها تروى 
مقتنيات  مجموعة  اآلثار ضمن  اشتروا  أنهم  عن  تماما  مختلفة  حكاية 
قديمة من متحف فى كندا ولكن عند فتح الصناديق وجدوا أن بعضها 
ُتعرض  أنها ال يجب أن  تاريخية وقرروا  آثار ملكية فرعونية ذات قيمة 
خارج مصر فاتصلوا بهيئة اآلثار المصرية وعرضوا عليهم إعادتها لمصر 
وهو ما حدث بالفعل. ذهبت بهذه المعلومة للمقابلة مع د. حواس وتركته 
ينطلق فى الحديث عن بطوالته وضغوطه إلى أن قاطعته بكالم مديرة 

المتحف وأنها هى من اتصلت بكم إلبالغكم بوجود اآلثار 
أرى  وأنــا  وكــدت أضحك  يده  فى  أسقط  هنا  لديهم، 

نظراته الحائرة بعينين تائهتين وهو يبحث عن رد ثم 
حاول إعادة صياغة كالمه بأنه كانت هناك اتصاالت 

متبادلة بين الجانبين.

قال لى..
انــت مــوش عاجبك حــاجــة فى  هــو 

البلد؟!
ليه بتقول كده؟!

ــا اخـــتـــرت أن أكــــون مــثــل مـــواد  ــ أن
البقع  كل  إزالة  هى  شغلتها  التنظيف.. 

من الثوب.. ليصبح شكله أفضل.
طيب ليه موش بتشاور على الحاجات 

الحلوة؟
فيه ناس بتقوم بهذا الدور.. وبإبداع 

منقطع النظير..
وتعيشى يا ضحكة 

مصر

تنهض األمم بقالع الصناعة،
 وتحديث الزراعة، 

تحظى  بصحة  إال  ذلـــك  يــتــأتــى  وال 
بالرعاية، 

وتعليم ينمى القدرة على 
على  ويشجع  التفكير 

االبتكار.

محمد السطوحى 

محمد شبارة

التوجيه الربانى فى بر الوالدين

األقصر مهد
احلضارة والتاريخ

حتية للرقابة اإلدارية.. العيون الساهرة

وصايا الناظر الـ9 ملواجهة 
كورونا ومتحورها

طريق الكباش وفجر الضمير

النيل والبحيرة املقدسة

السعادة دائًما متغيرة

يا دكتور حواس الوعى وليس اجلهل باآلثار هو ما حماها

حال البلد

نهضة األمم
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د. هانى الناظر 

دينا صالح الدين

نجوى عابدين

د. صالح الدين السرسى 

د. طه عبدالعليم

عبدالسالم عبدالرازق 

عالء الدين سويلم 
الجنرال المبدع 
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معرض  السيسى،  الفتاح  عبد  الرئيس  افتتاح 
األوسط  الشرق  فى  معرض  أحدث   ،2021 إيديكس 
المصرية  العسكرية  للصناعات  للترويج  وإفريقيا 
والمعدات  األجــهــزة  عالم  فــى  التقنيات  وأحـــدث 
احتواه  بما  األعـــداء،  قبل  األصــدقــاء  أذهــل  العسكرية- 
واآلالت  اإللكترونية  األسلحة  فى  جديدة  مفاجآت  من 
المصرية،  المسلحة  القوات  شباب  نجح  التى  العسكرية 
العالم من ناحيتى  إبهار  خير أجناد األرض، من خاللها فى 
بقوة  عادت  مصر  أن  يعرف  العالم  وجعلوا  والتقنية،  الدقة 
ا.  وأعتقد أن المشاركة  ا وإقليمّيً إلى وضعها الطبيعى عالمًيّ
هذا  أن  على  تدل  شركة  و400  دولة   60 من  ألكثر  الدولية 
العسكرية  المعارض  فــى  جــودة  عالمة  أصبح  المعرض 

وللصناعات العسكرية المصرية.
العصار، وزير اإلنتاج  اللواء محمد سعيد  للراحل  ووفاء 

الحربى السابق، نسألكم الفاتحة على روحه. 

يستعد العام 2021 للرحيل بضجيجه وقلقه 
أنه  ورغم  كورونا  وباء  أزمة  وقع  على  وصخبه 
ــاع تتحسن  كــان عــام األمــصــال وبـــدأت األوضـ
ماليين  تطعيم  ــع  وق على  الثانى  نصفه  فــى 
الرغبات  وتــزداد  اإلغالق  ليتراجع  المواطنين 
أن  إال  الطبيعية  الحياة  عــودة  فى  واألمنيات 
عودة  من  المخاوف  جدد  "أوميكرون"  متحول 
العالم  دول  يجبر  نحو  على  جديد  من  انتشار 
قالت  فحسبما  مجدًدا،  لإلغالق  العودة  على 
العالمية فى تقرير فنى مقدم  منظمة الصحة 
ألعضائها الـ194 مع بداية ديسمبر 2021، فإن 
كورونا  فيروس  لمتحور  أكبر  انتشار  احتمالية 
العالمى  المستوى  على  أومــيــكــرون،  الجديد 

مرتفعة. 
كما جاء فى التقرير أن الزيادة فى اإلصابات 
خصائص  على  اعــتــمــاًدا  تحدث  قــد  بكورونا 
المتحور الجديد، وهو بحسب تقرير المنظمة 

الدولية أمر له "عواقب وخيمة".
التطورات  باهتمام  تتابع  جانبها  من  مصر 
انتقال  لمنع  ــراءات  اجـ اتخذت  وقــد  الحادثة 
أبرز  وكــان  إليها  الجديد  المتحور  انتشار  أو 
ــقــرارات فــى هــذا الــصــدد وقــف السفر من  ال
وإلى جنوب إفريقيا التى انتشر فيها المتحور 
الجديد إضافة إلى قرار بتطعيم األطفال فوق 
12 عاًما بلقاح فايزر وبالطبع ليس الوباء وحده 
هو ما تتعامل معه مصر بإطاللة العام 2022 
فملف الديون وغيره من الملفات على المائدة. 
فمع إطاللة العام تسدد مصر 5 مليارات دوالر 
استمرار  مع  هذا  يترافق  األجل  قصيرة  ديوًنا 
قبل  كانت  الى  الطبيعية  الحياة  لعودة  السعى 

انتشار الوباء. 
منتدى العالم 

من أبرز مشاهد نهاية 2021 وإطاللة 2022 
أعلنت  التى  مصر  فــى  العالم  شباب  منتدى 
إدارته أنه سيتم إقامته فى شهر يناير المقبل 
من عام 2022 وذلك بعدما تم إلغاء نسخة العام 
وتخفيض  كورونا،  فيروس  أزمة  بسبب   2020
أعداد الحاضرين فى المنتدى فى نسخته لعام 
من  والحد  االجتماعى  التباعد  لتحقيق   2021
أن مصر  يعنى  ما  كورونا وهو  انتشار فيروس 
الطبيعية  الحياة  لعودة  خطتها  فى  مستمرة 

مع الرهان على المصل المحلى الجديد الذى 
التطعيمات.  فــى  للتوسع  مصر  فــى  سينتج 
منتدى  لحضور  التسجيل  أن  بالذكر  وجدير 
شباب العالم 2021 فى جولته الرابعة بدأ يوم 
اإلثنين 15 نوفمبر 2021 وسينتهى التقديم يوم 

15 ديسمبر الحالى 2021.
متحور  "أومــيــكــرون"،  فيروس  يهدد  وبينما 
العالمى،  االقتصاد  تعافى  الجديد،  كــورونــا 

ــالق مــرة  ــادة اإلغــ ويــجــدد مــخــاوف حـــول إعــ
قيوًدا  الـــدول  مــن  العديد  فرضت  إذ  أخـــرى، 
على السفر مجدًدا من جنوب إفريقيا وبعض 
الدول المجاورة بعد اكتشاف المتحور الجديد، 
ســداد  عــن  المصرى  المركزى  البنك  وأعــلــن 
 5.179 بقيمة  األجــل  قصيرة  خارجية  ديــون 
مع   ،2022 من  األول  النصف  فى  دوالر  مليار 
خالل  دوالر  مليار   13.772 بسداد  االلــتــزام 

مليار   13.716 منها  الحالى،  المالى  الــعــام 
إلى  باإلضافة  المستحق،  الدين  أصــل  دوالر 
فوائد بنحو 56.36 مليون دوالر. ووفق تقرير 
الصادر  المصرى  لالقتصاد  الخارجى  الوضع 
عن البنك المركزى، فإن الديون قصيرة األجل 
المستحقة على مصر خالل يناير المقبل تبلغ 
162.93 مليون دوالر، وترتفع فى فبراير إلى 

3.377 مليار دوالر.

مواجهة الفيروس 
للتعامل مع هذه الملفات تسعى مصر لعدم 
السياحة  تعافى  واســتــمــرار  لــإلغــالق  الــعــودة 
كورونا  وباء  ملف  ولهذا شهد  االقتصاد؛  ونمو 
مكافحة  بــإجــراءات  تتعلق  جــديــدة  تــطــورات 
الفيروس محلًيا، حيث وافق الدكتور مصطفى 
الــــوزراء، خــالل اجتماع مع  مــدبــولــى، رئــيــس 
الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى 

الصحة  وزير  بأعمال  والقائم  العلمى  والبحث 
والسكان، على تطعيم األطفال من عمر 12 إلى 
15 عاًما بلقاح فايزر، علًما بأنه سبق الموافقة 
على تطعيم الفئة العمرية من 15 إلى 18 عاًما 
فى  هــذا  يأتى  اللقاح.  متعاطى  ــرة  دائ لتتسع 
الوقت الذى استقبلت فيه مصر 3.89 مليون 

جرعة من لقاح فايزر هذا األسبوع.
مجال  فــى  االســتــثــمــارات  زيـــادة  سيتم  كما 
العاصمة  لتشمل   2022 بــدايــة  مــع  الصحة 
تفاوض  إلــى  المعلومات  تشير  حيث  اإلداريـــة 
تــحــالــف اســتــثــمــارى يــضــم شــركــتــى أواجــيــك 
للتطوير العقارى وتشاور لالستشارات الصحية 
العمرانية  للتنمية  اإلدارية  العاصمة  مع شركة 
متر  ألــف   36 بمساحة  أرض  على  للحصول 
تقارب  باستثمارات  متكامل  مستشفى  إلنشاء 
من  االنتهاء  المتوقع  ومــن  جنيه.  مليارات   4
وبــدء  الحالى  الــعــام  نهاية  قبل  المفاوضات 
مستشفى  إلنــشــاء   2022 مطلع  اإلنـــشـــاءات 
بطاقة 400 سرير، ويضم أيًضا عيادات طبية 
كبير  قطاع  لخدمة  وذلك  متخصصة،  ومراكز 

من المواطنين فى هذه المنطقة .
بشارات 

ــشــارات الــعــالــم الــجــديــد الــتــى تدعو  مــن ب
فى  ــى  األول المرتبة  احتلت  مصر  أن  للتفاؤل 
حجز الرحالت السياحية للعام الجديد 2022، 
السياحة  مصادر  أهم  من  ألمانيا  مع  فروسيا 
السياح  مــن   %40 حــوالــى  ويفضلها  لمصر، 
الروس، وقد تقدمت فى نسبة الحجوازات لعام 
المالديف  وجزر  واإلمــارات  تركيا  على   2022

والسياحة الداخلية.
السياحة  تعافى  على  كبيرة  مؤشرات  وثمة 
بالمناطق  تــمــت  الــتــى  الــحــجــوازات  بحسب 
السياحية خاصة البحر األحمر وأسوان لقضاء 
جيًدا  سياحًيا  موسًما  مصر  لتشهد  الشتاء 
هذا  يشهدها  التى  الــتــطــورات  مــع  بالترافق 
الكباش  طريق  افتتاح  فعالية  وآخرها  الملف 

باألقصر. 

مصر تتحدث عن نفسها
باألصول 

أسامة شرشر

شعبان خليفة
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مقولة  زالـــت  ــا  م
ــم الـــراحـــل  ــيـ ــزعـ الـ
جمال عبد الناصر إن 
صراع  يعد  لم  الصراع 
ــود،  حــدود بــل هــو صــراع وج

صالحة حتى اآلن. 
تعبث  مـــن  فــلــمــصــلــحــة 
والرعاة  األمريكية  األيـــادى 

ــة فـــى الـــســـودان  ــن ــاي ــه ــص ال
وإثيوبيا؟ 

هل الهدف هو الدولة المصرية وحصارها من حدودها 
الجنوبية؟ أم أن زيارة بلينكن، وزير الخارجية األمريكى، 
األخيرة لكل من السنغال وكينيا ونيجيريا تحمل تصوًرا 
جديًدا للمنطقة لمواجهة الغزو الصينى والروسى وبقاء 

الوضع مع مصر على ما هو عليه. 

استوقفنىلألسف الشديد- ما نشرته المجلة 
األلمانية دويتشه فيله، 

هــنــاك  أن  ــا  ــه ــم وزع
ــة شــعــبــيــة  ــارضـ ــعـ مـ
الذى  الكباش،  طريق  الفتتاح 
أن  لهم  وكــشــف  الــعــالــم،  بهر 
آثــار  أغــلــب  على  تــعــوم  مصر 
لم  كثيرة  آثار  وهناك  العالم، 

يتم تسليط الضوء عليها. 
لم تشر المجلة األلمانية 

ــا  ــه ــل وأه ــر  ــ ــص ــ األق أن  ــى  ــ إلـ
بالغة  سعادة  فى  القديمة،  طيبة  سكان  أحفاد  الطيبين، 
أصبحت  ونيلها  السياحية  وأماكنها  بآثارها  مدينتهم  بأن 

متحًفا مفتوًحا أمام العالم. 
والشرح  الطاغى  الحضور  تنقل  لم  المجلة  أن  كما 
الوافى والتمكن المستفيض للدكتور خالد العنانى، وزير 

السياحة واآلثار. 
كنوز  على  الضوء  وتسليط  الفعاليات  هذه  من  أكثروا 
االحتفاالت  هــذه  أن  فيبدو  ــًدا،  أب تنضب  ال  التى  مصر 

تصيب دويتشه فيله وأخواتها بالجنون. 
اعتراًضا غير مهنى وغير  األلمانية أظهرت  فالمجلة 
العامة  الهيئة  تقوم  ال  لماذا  المهم:  والسؤال  موضوعى، 
رشــوان  ضياء  الدكتور  الزميل  برئاسة  لالستعالمات 
ال  والتى  للحقائق،  تشويهها  فى  المجلة  هذه  بمراجعة 

وغرًبا  شرًقا  العالم  وتنير  تشرق  األقصر  آثار  شمس  ترى 
وشمااًل وجنوًبا من صعيد مصر؟! 

ــة تــســمــم  ــ ــارث ــ ك
ــال من  ــف بــعــض األط
المدرسية  الوجبات 
فى عدد من المحافظات -إن 
خطير  مؤشر  هــى  صــدقــت- 
الــفــاســديــن  لتغلغل  ا  ــّدً ــ جـ
شرايين  ــى  ف والــمــفــســديــن 
لنشر  والتعليم  التربية  وزارة 

لدى  والخوف  الفزع  من  حالة 
الطالب والطالبات وكذلك أولياء األمور. 

نطالب األجهزة الرقابية بسرعة كشف حقيقة هذه 
التهمة  هــذه  عليه  تثبت  فاسد  أى  ومحاكمة  الكارثة، 
محاكمة شعبية؛ حتى يكون عبرة لآلخرين فى الحفاظ 

على صحة طالب مصر وسمعة التعليم المصرى. 

بمحاكمة  أطالب 
رئيس  صالح،  عبيد 
جــامــعــة دمــنــهــور، 
محاكمة علنية، ألنه لم يسئ 
يسئ  ولم  فقط،  سمعته  إلى 
وأســاتــذة  رؤســـاء  سمعة  إلــى 
فحسب،  ء  األجــالَّ الجامعات 
ولكنه أساء إلى سمعة الشعب 
الداخل  فى  ــّى  األب المصرى 

والخارج. 
والجامعة: كيف وصل  الشارع  الذى يدور فى  والسؤال 

هذا الـ)عبيد( إلى منصب رئيس الجامعة؟! 

مع  يجرى  مــاذا   
العامرى فاروق؟ 

ــز،  ــغـ ــاك لـ ــ ــنـ ــ هـ
انتخابات  فى  نجح  فالرجل 
النادى األهلى، ولم ينجح من 
عقيمة  وقوانين  لوائح  خالل 

باللجنة األوليمبية والجهة اإلدارية. 
خالل  من  هو  للخالص  الوحيد  السبيل  إن  صدقونى 
سطوة  على  يقضى  الـــذى  الــجــديــد،  الــريــاضــة  قــانــون 
األندية  فى  لالنتخابات  أساءت  التى  األولمبية  اللجنة 
المصرية،  الرياضة  أصاب  فيروًسا  وأصبحت  واالتحادات، 
ويجب وجود لقاح لبتر هذه اللجنة من الوجود الرياضى. 
األهلى،  النادى  رئيس  نائب  فــاروق،  العامرى  هو  فها 
ألًفا   19 بحوالى  نجح  أنه  رغم  اللجنة،  لهذه  ضحية  يقع 
رئيس  عليه  حصل  مــا  يتجاوز  رقــم  وهــو  ــوت،  ص و400 
النادى محمود الخطيب نفسه.. فهل هذا معقول فى زمن 

الالمعقول الرياضى؟ 
وأين الدكتور النابه والواعد أشرف صبحى من مهزلة 

اللجنة األوليمبية؟ 

 حدوتة الفيروس 
الجديد  المتحور  أو 
ــل هى  أومــيــكــرون، ه
الفرنسى  بالرئيس  مرتبطة 
أن  خاصة  ماكرون؟  إيمانويل 
عالج  ــأن  ب تسريبات  هــنــاك 
هذا المتحور ال يوجد إال فى 
التى  الفرنسية،  المختبرات 

لقاًحا  تصنع  لــم  للعجب  ويــا 
معظم  غرار  على  نفسه  كورونا  فيروس  لعالج  بها  ا  خاّصً

الدول األوروبية. 
فهل فى المرحلة القادمة سنسمع عن فيروس جديد 
لبايدن أم أن التالعب من خالل شركات األدوية واألبحاث 
بورصة  فى  أرقــاًمــا  العالم  مواطنى  سيجعل  الموجهة 

الفيروس الجديد؟
هذه الشركات ال تهدف إال 
ولتحترق  فقط،  والربح  للربح 
فى  ــراض  األم وتتفّش  الدنيا 

الدول الفقيرة والنامية. 
 

ــة الــتــطــويــر  ــال ح
ــى  ــت ــتـــحـــديـــث ال والـ
ــور  ــت ــدك يـــقـــودهـــا ال
هيئة  رئيس  ــاروق،  فـ شريف 

البريد، نموذج يحتذى به. 
فى  المصرية  والمؤسسات  البنوك  مــع  فالتكامل 

والنجوع  القرى  فى  للمواطنين  حقيقية  خدمات  تقديم 
واستغالل انتشار فروع الهيئة فى كل مكان فى مصر- هما 
يقدمه  بما  للمصريين،  أيقونة  المصرى  البريد  جعل  ما 
البسطاء،  للمواطنين  واحــتــرام  حقيقية  خدمات  من 
من  جديد  كل  وتقديم  المواطنين،  راحــة  على  والعمل 

خالل كتيبة العاملين فى البريد.
وهذا ليس بجديد، فالبريد المصرى له تاريخ مرتبط 

بوجدان الشعب المصرى منذ إنشائه عام 1865. 
افتتاًحا  الــجــديــدة،  المرحلة  فــى  نــرى،  ال  ولــمــاذا 
وترويًجا لمتحف البريد المصرى، بتاريخ يصل إلى أكثر 

من 150 عاًما متجاوًزا أعمار بعض دول المنطقة؟ 

مهرجان  رئيس  حفظى،  محمد  تفوق  لقد   
السينمائى،  القاهرة 
ــه، هــو  ــسـ ــفـ ــى نـ ــلـ عـ
فى  مــعــه،  العاملين  وكتيبة 
هــزت  ــدة  ــدي ج لمسة  وضـــع 
ــب الــمــصــرى  ــع ــش وجـــــدان ال
والعربى، وهى حضور وتكريم 
ــة  ــي ــراض ــع ــت الـــفـــنـــانـــة االس
غياب  بعد  نيللى،  العظيمة 

طويل عن األضواء.
نيللى لم تعتزل أبًدا، ولكنها توارت بسبب حالة التردى 
والشعوذة التى أصابت الفن المصرى واألغنية المصرية، 

خاصة ما يسمى المهرجانات. 
فكان ظهور نيللى ومعها الفنان المحترم سمير صبرى 

هو أجمل رسالة من مهرجان القاهرة السينمائى. 
شكًرا للدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة. 

 
كما  استفزنتى   
المصريين،  اســتــفــز 
حــــالــــة االنــــفــــالت 
ــى فى  ــالمـ األخـــالقـــى واإلعـ
رشوان  القدير  الفنان  قضية 
وابنته.  حفيده  مــع  توفيق 
نشر  هــى  الــكــبــرى  فالطامة 

أسرار البيوت وجعلها فى مرمى 
وجدتها  والتى  ترحم،  ال  التى  ميديا  السوشيال  سهام 

فرصة ذهبية إلشعال صراع الجد والحفيد. 
أعتقد أن هذه من عالمات يوم القيامة.. وال تعليق.
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فضيحة

املتطرفون ال يطيقون اإلجنازات

رفاعى سرور يهاجم احلضارة الفرعونية فى كتاب مثير للجدل
نجلة  سرور،  رفاعى  والء  نشرت 
من  أجزاء  سرور،  رفاعى  اإلرهابى 
يهاجم  الذى  الراحل  والدها  كتاب 
المصرية،  الفرعونية  لآلثار  ويسىء 
الذى  الجديد،  الكباش  وخاصة طريق 

تم افتتاحه مؤخرا.
يقول رفاعى سرور فى كتابه المتطرف 
الذئاب  ترعى  "عندما  باسم  المعروف 
الغنم" عن اآلثار الفرعونية المصرية: 
إبليس  آثار  كل  ذهبت  الطوفان  بعد 
إنشاء  من  بد  ال  فكان  الشيطانية، 
حضارة شيطانية ثانية تمتد معها آثاره 
إبليس  وألن  )عاد(..  حضارة  فكانت 
كبداية  الحضارة  هذه  يبقى  أن  أراد 
ونموذج  مثل  من  بد  ال  كان  له  ثانية 
الحضارات  لكل  أصًل  يعتبر  حضارى 
هذا  فكان  الممتدة  الشيطانية 

النموذج هو )الفرعونية( وألن األفعال 
)التقابل  فكرة  على  قامت  الشيطانية 
الله(  ألفعال  والمضاهاة  الحق،  مع 

اعتبار  على  الفرعونى  اإلجماع  كان 
)الكبش( رمًزا للخلود.

)الكبش(  اعتبار  كان  وقد  وأضاف: 

للخلود  رمزا  الفرعونية  الحضارة  فى 
على مستوى جميع األسرات الفرعونية 
صنعت  التى  )حتشبسوت(  وأهمها 
كباش  صورة  فى  تمثااًل  أربعين 
)ورمسيس( الذى قال له معبوده "وها 
)صورة  صورتى  فى  جعلتك  قد  أنا 
ومعنى  الخلود"  لك  ليكون  الكبش( 
التقابل فى اعتبار الكبش رمًزا للخلود 
الكبش  أن  إلى  راجع  الحقيقة  فى  هو 
بدليل  للموت  الرمزية  الصورة  هو 
الله عليه وسلم  الله صلى  قول رسول 
بين  َفيوَقُف  أََغرَّ  َكْبًشا  بالموِت  )ُيْؤَتى 
ِة،  الجنَّ أهَل  يا  فُيقاُل:  والناِر،  ِة  الَجنَّ
أهَل  يا  ويقال:  َوَيْنُظروَن،  وَن  َفَيْشَرِئبُّ
أَْن  َوَيَرْوَن  َوَيْنُظروَن،  وَن  َفَيْشَرِئبُّ الناِر، 
قد جاء الَفَرُج، َفُيْذبَُح، ويقاُل: ُخلوٌد ال 

َمْوَت".

دور نشر تطبع كتب سيد قطب وحسن البنا وتوزعها على املكتبات!
اإلسلم  باحثى  من  كبير  عدد  انتقد 
السياسى استمرار بعض دور النشر فى 
على  محسوبة  كتب  طباعة  فى  مصر 
ورموزها  السياسى  اإلسلم  جماعات 
سيد  اإلخوانى  الثنائى  رأسهم  وعلى 
قطب وحسن البنا، معتبرين هذا األمر 
والبد  الجماعات  لتلك  ودعايا  ترويًجا 
أن يتوقف مثل هذا النشر لكتب عديدة 
لسيد  الطريق  فى  معالم  كتاب  منها 
والداعية  الدعوة  ومذكرات  قطب، 
لحسن البنا اللذان ال يزاالن موجودين 
يوسف  كتب  بخلف  المكتبات،  فى 
البارز  اإلخوانى  القطب  القرضاوى 

التى أصبحت متواجدة أيضا.
عماد  علق  الظاهرة  هذه  وعن 
اإلخوان  عن  المنشق  الحافظ  عبد 
السياسى  اإلسلم  فى شئون  والباحث 
والتنظيمات المسلحة قائل: بخصوص 
الجدل الدائر منذ فترة حول بعض دور 
النشر وبعض إصداراتها وما تنشره من 
أفكار  إنتاج  إعادة  على  تعمل  كتابات 
فى  نقع  فإننا  اإلسلمية،  الحركات 

كل  بأحقية  البعض  رؤية  بين  معضلة 
ورفضه  أفكاره  عن  التعبير  فى  تيار 
انتقاد تلك الكتابات انطلقا من فكرة 
وضرورة  الرأى  وإبداء  التعبير  حرية 
تنوع األفكار فى المجتمع، وبين رفض 
البعض اآلخر وجود مثل تلك الكتابات 

لنتائجها السلبية على المجتمع.

حرية  على  االتفاق  فرغم  واضاف: 
حقوق  من  باعتبارها  والتعبير  الرأى 
وطبيعية  ضرورية  وأنها  اإلنسان 
أن  إال  التوازن،  من  نوع  إلحداث 
المشكلة هنا مختلفة نوعا ما؛ فأفكار 
أتيحت  الجماعات ومشروعها قد  تلك 
طويلة،  عقود  مدار  على  الفرصة  لها 

وقد اتضح من التجربة أنه فكر سلفى 
أن  يستطع  لم  فكر  السلبى،  بمعناه 
يساهم فى تقدم المجتمعات وإخراجها 
من كبوتها، بل على العكس فإنه تسبب 
فى إحداث حالة من الجمود، كما كان 
المجتمع  انقسام  فى  ا  رئيسّيً سبًبا 

وتعميق أزماته.
واستطرد فى تصريحاته قائل: وبالتالى 
من  ليس  أنه  نرى  أن  الممكن  من 
الحكمة أو المصلحة قبول إعادة تدوير 
التعرض  ورفض  األفكار  نفس  وإنتاج 
عدم  حال  خاصة  الحرية،  بدعوى  لها 
إدراك الجماعات عيوبها الذاتية وعدم 
وتجربتها  أفكارها  بمراجعة  اهتمامها 
بشكل عام وإصرارها على المضى فى 
الكثير  فى  تسبب  الذى  الطريق  نفس 
من األزمات، فالفكر الذى يجب أن تتاح 
فى  سبًبا  يكون  الذى  هو  الفرصة  له 
تغيير الواقع وتحسينه وتقدم المجتمع 
ال العكس، لكن فى النهاية وبصفة عامة 
أفضل  هى  بالفكر  الفكر  مواجهة  فإن 

الطرق وأعمقها أثًرا.

السلفيون يطلقون حمالت لدعم تعدد الزوجات
ابو  السلفى  الداعية  نجل  الحوينى،  حاتم  شن 
السيدات  على  شرسا  هجوما  الحوينى،  اسحاق 
رامى  بيج  أزمة  بعد  الزوجات  لتعدد  الرافضات 

األخيرة.
وقال الحوينى فى هذا الصدد داعًما بطل مستر 
الحملة  "بمناسبة  التوالى:  على  مرتين  اوليمبيا 
رامى  البيج  زواج  بسبب  التعدد  على  الشرسة 
زوجة ثانية أنصحِك بقراءة هذا والكلم هنا عن 
الشرع وليس على تقصير الرجال! اللى يظلم ومش 
والكلم  الله!  له حساب عند  بيته ومقصر  مكفى 
فيه أن التعدد قد يكون حراًما فلو زوجتك أحسن 
زوجة فى العالم وبتخدمك بعينيها ووقفت جنبك 
ترجع  لما  يوم  كل  وبتغسلك رجليك  طول حياتكم 
وده  عليها..  تتجوز  حقك  من  برده  الشغل..  من 
وال عدم  افترا  وال  وال ظلم  ليها  ميعتبرش خيانة 
احسان وال طفاسة منك وال فراغة عين، التعدد ال 
يتعارض مع اإلحسان الى الزوجة وإكرامها.. احنا 
مش احسن من النبى واصحابه الكرام وال نساؤنا 
والنساء  الصحابيات  الصحابيات..  من  افضل 
الفضليات عرفن ان ده شرع ربنا وان ربنا شرعه 
وحمايته  الرجل  فرج  تحصين  وهى  بالغة  لحكمة 
النساء.. ألنه  بيها وهى  ابتله  من اشد فتنة ربنا 
هو سبحانه خلقه ال يكتفى بامرأة واحدة اال فيما 
طبيعى  بشكل  األمر  مع  بيتعاملوا  فكانوا  ندر.. 
عندهن  كان  انهم  ميمنعش  وده  جدا..  وعادى 
والصحابة  والنبى  ازواجهن،  على  وبيغرن  مشاعر 
اللى هما خير الخلق كانوا ملوك الزهد فى متاع 
الدنيا.. ولو كان التعدد من االمور التى ُيزهد فيها 
التى  االمور  من  انه  علموا  ولكنهم  ذلك..  لفعلوا 

تعين على الدين ففعلوه بل توسعوا فيه".
وأضاف الحوينى فى تصريحاته قائل: "السيدة 
وال  التعدد  ترفض  لم  عنها  الله  رضى  فاطمة 
النبى فعل ذلك.. إنما كرها ورفضا ان تجتمع 

بنت رسول الله وبنت عدو الله أبى جهل تحت ظل 

الله  رضى  على  سيدنا  أن  والدليل  واحد..  رجل 
تعترض  لم  فاطمة  والسيدة  إماء  عنده  كان  عنه 
حق  وفى  مباح..  التعدد  طبيعى..  امر  كان  ألنه 
يكون  قد  علن  حق  وفى  واجب  يكون  قد  فلن 

محرم.. وفى ظروف معينة قد يكون مستحب وفى 
ظرف معينة قد يكون مكروه.. ومظنش فيه ظروف 
فيها  يستحب  األمة  على  عدت 
التعدد زى ظروفنا حاليا وذلك 

األرامل  كثرة  وكذلك  مرعب  بشكل  الفتن  لكثرة 
والمطلقات.. والزوجة ليس من حقها طلب الطلق 
االنفصال  أرادت  إن  عليها..  زوجها  زواج  لمجرد 
لو  هيحاسبها  وربنا  المهر..  وترد  الخلع  فلتطلب 
كان طلب الخلع لمجرد التعدد فقط.. كون األامر 
صعب على النساء فده طبيعى.. كل الشرائع فيها 
صعوبة على النفس البشرية.. وإنما المؤمن من 
يجاهد نفسه لقبولها والعمل بها.. "حفت الجنة 
النفس  تكره  ان  بين  فرق  وهناك  بالمكاره" 
امرا لصعوبته لكنها تقبله وتعمل به وبين ان 
األول  الظلم..  فيه  وترى  التشريع  تبغض 

طبيعى والثانى كفر".
واختتم الحوينى حديثه قائل: اى خبيث 
واحدة  أو  بدينه  عيش  بياكل  منافق 
دينها  تخسر  مستعدة  معقدة  نسوية 
ال  كلمهم  كدا  غير  تقول  او  يقول 
المسلمات  أيتها  الله  فاتقين  له،  قيمة 
وارضين بشرع الله وأعن ازواجكن على 
تقوى الله وتحصين فروجهم كما كانت 
المتعلمنات  مثل  تكّن  وال  الصحابيات.. 
الرجال  ايها  الله  واتقوا  والنسويات.. 
وإذا  إليهن  وأحسنوا  زوجاتكم  وأكرموا 

عددتم فاعدلوا بينهن".
أحمد  الدكتور  الشريف  األزهر  شيخ 
منذ  مفصًل  رّدًا  رد  قد  كان  الطيب 
قال  حيث  الزوجات  تعدد  عن  عامين 
لم  الزوجات  تعدد  رخصة  إن  ا:  نّصً
تأت فى آية منفصلة أو حكم مطلق دون 
تقييد، وإنما وردت فى سياق آية قرآنية 
تدافع عن اليتيمات من الظلم الذى قد 
يتعرضن له من قبل بعض األولياء عليهن، 
وهو ما يجعلنا نستحضر الظلم الذى قد 
تتعرض له الزوجة األولى بسبب التعدد، 
إذا لم يتم االلتزام بالشرط المتعلق به وهو 

رخصة  مع  التعامل  فى  المنظور  هذا  إن  العدل، 
التعدد ليس بالجديد، فهو موجود فى تراثنا وقرره 
علماؤنا، لكن أهيل التراب على هذا التراث، وساد 
فهم آخر أدى إلى هذه المآسى التى نعانى منها، 
والتى دفعت البعض التهام اإلسلم بأنه هو الذى 
فى  موجودا  كان  التعدد  أن  مع  التعدد،  باب  فتح 
المجتمع العربى قبل اإلسلم، وجاء اإلسلم ليضع 
ويضع  سائدة،  كانت  التى  التعدد  لفوضى  ا  حّدً

سقًفا للتعدد، بعدما كان مطلًقا.
وأكد الدكتور الطيب أن اإلسلم لم يحرم التعدد 
كان سيوجد  المنع  هذا  أن  بشكل مطلق موضحا 
الحاالت  بعض  فى  فالتعدد  البعض،  لدى  حرًجا 
هو حق طبيعى للرجل، فمثل إذا كانت الزوجة ال 
تنجب والزوج يريد أن تكون له ذرية، فمن حقه أن 
يتزوج بأخرى، فهذه غريزة وليس من حق أحد أن 
أال  عليه  لكن  ذرية"،  بدون  هكذا  "عش  له:  يقول 
يظلم زوجته األولى، وأن يحرص على أن تنال نفس 
عليها،  يتزوج  أن  قبل  تلقاه  كانت  الذى  االحترام 
كما أن لهذه الزوجة أن تطلب الطلق للضرر إذا 
للزوج  العيش مع زوجة أخرى، وال يجوز  تقبل  لم 

أن يحبسها.
محمد  اإلمام  ذكره  بما  األزهر  شيخ  واستشهد 
الزوجات  تعدد  "إباحة  أن  التعدد، من  عبده حول 
كأنه  التضييق  أشد  فيه  مضيق  أمر  اإلسلم  فى 
ضرورة من الضرورات التى تباح لمحتاجها بشرط 
بين  العدل  أن  على  مشددا  العدل"  بإقامة  الثقة 
بشاشة  فى  حتى  شىء  كل  فى  يكون  الزوجات 
الوجه، وليس فى األمور المادية فقط والمعاشرة 
والمبيت، فهذا فهم خاطئ وقاصر وال ينجى الزوج 

من العذاب يوم القيامة إذا مال ولم يعدل.

أحمد اجلدي

داعية إسالمى بالنمسا: القاعدة وداعش حرفوا 
اإلسالم.. والقرآنيون يحتاجون لعلم األزهر الشريف

المقيم  اإلسلمى  الداعية  العبيدى،  بهجت  علق   
بالنمسا، مؤسس االتحاد العالمى للمواطن المصرى 
أحمد  المستشار  سجن  قضية  على  الخارج،  فى 
عبده ماهر بتهمة ازدراء الدين اإلسلمى قائل: إن 
اإلسلم مثله مثل كافة الديانات التى شهدت العديد 
للمذاهب  إضافة  الفرق  من  والكثير  الجماعات  من 

الرئيسة. 
وأضاف العبيدى فى تصريحاته الخاصة لـ »النهار« 
أن كل مذهب وكل فرقة وكل جماعة تنسب نفسها 
للدين، وذلك ألنها تنطلق من فهم معين يختلف عن 
أن  كما  األخرى،  والمذاهب  والجماعات  الفرق  فهم 

كل الفرق والمذاهب وإن اتفقت، 
التى  المصادر  فى  الغالب،  فى 
فى  تختلف  فإنها  عليها  تعتمد 
كانت  حيث  والتأويل،  الفهم 
إلى  استندت  جماعات  هناك 
وأحاديث  معينة  قرآنية  آيات 
لما  التبرير  فى  محددة،  نبوية 
إرهابية،  جرائم  من  تقترفه 
الجماعات  تلك  من  حدث  كما 
أعمالها  نسبت  التى  المسلحة 
الحنيف،  للدين  اإلجرامية 
لبعض  تفسير  على  باعتمادها 
أئمة المسلمين فى قرون خلت. 
العالمى  االتحاد  وأكمل مؤسس 
الخارج  فى  المصرى  للمواطن 
المسلحة  الجماعات  كل  أن 
قطب  سيد  فقه  على  اعتمدت 

منظر جماعة اإلخوان اإلرهابية، وكذلك على فتاوى 
ابن تيمية فيما اقترفوه من جرائم يندى لها الجبين، 
ورجال  واألقباط  الكنائس  اعتبروا  حينما  وذلك 
هدًفا  مصر  فى  المدنيين  بل  والشرطة  الجيش 
القرآنية  اآليات  لذلك  وساقوا  اإلرهابية  ألعمالهم 
من  لفقهاء  بتفسير  الشريفة  النبوية  واألحاديث 

اإلسلم.
وتابع مؤسس االتحاد العالمى للمواطن المصرى فى 
الخارج أن أبشع أنواع اإلرهاب صدر عن جماعات 
وغيرها  المقدس  بيت  وأنصار  وداعش  القاعدة 
األزهر  رفض  التى  الجماعات  تلك  الجماعات،  من 
الشريف تكفيرها، رغم ما تقترفه من جرائم إرهابية 

يندى لها الجبين. 
عن  متحدًثا  تصريحاته  فى  العبيدى  واستطرد 

أحمد  المستشار  يمثلها  والتى  القرآنيين  جماعة 
الجماعة  هذه  أعضاء  إن  قال  حيث  ماهر  عبده 
يعلنون أنهم مسلمون موحدون بالله مؤمنون بالرسول 
يرفضون  ولكنهم  وسلم،  عليه  الله  صلى  الكريم 
األحاديث التى تتعارض مع كتاب الله، كما ال يتخذون 
التشريع، وهذه  اآلحاد مصدرا من مصادر  أحاديث 
الشريفة  السنة  تنكر  ال  علمى،  حد  على  الجماعة، 
بالكلية، ولكنها ترفض ما تعارض منها، فى تصورهم، 
مع القرآن، وأن هذه الجماعة وإن كان هناك بعض 
النبى  نبوة  تنكر  لم  ولكنها  أفكارها،  فى  الشطط 
الكريم وتؤمن بمعجزة القرآن الكريم ولم تنكر فرضا 
من الفروض وال ركنا من أركان 
إال  إله  أال  تشهد  فهى  اإلسلم 
الله  رسول  محمدا  وأن  الله 
الزكاة  وتؤتى  الصلة  وتقيم 
البيت،  وتحج  رمضان  وتصوم 
المصطفى  لحديث  وفًقا  وإنه 
صلى الله عليه وسلم: أمرت أن 
أقاتل الناس، حتى يشهدوا أن ال 
وأن محمًدا رسول  الله،  إال  إله 
ويؤتوا  الصلة  ويقيموا  الله 
الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا 
منى دماءهم وأموالهم، إال بحق 

اإلسلم، وحسابهم على الله.
األزهر  كان  إن  قائل:  وواصل 
جماعات  يكّفر  لم  الشريف 
من  يخرجهم  ولم  اإلرهاب، 
أهل  إلى  ينظر  وكذلك  الملة، 
أهل  مع  جوهريا  اختلفا  يختلفون  الذين  الشيعة 
السنة نظرا الختلف المصادر التى يعتمدون عليها، 
واالختلف البين فى التفاسير ما بين المذهبين، ومع 
ذلك ينظر لهم على أنهم مسلمون ومن أتباع القبلة، 
النظرة  هذه  القرآنيين  لجماعة  ينظر  أن  فأولى 
هناك  كان  وإن  اإلسلم،  ملة  من  إخراجهم  يتم  وال 
خلل فى فهمهم للسنة المطهرة فعلى علماء األزهر 
الشريف أن يناقشوهم فى الشبهات التى وقعوا فيها. 
وأكد العبيدى أن أوروبا تتسع لكل صاحب فكر وكل 
صاحب دين وكل صاحب عقيدة مهما كان هذا الفكر 
العقيدة،  هذه  كانت  ومهما  الدين  هذا  كان  ومهما 
طالما لم يلجأ لعنف ولم يدع له، ومن هنا فإن أوروبا 
من  غيرهم  تحمى  كما  القرآنيين  جماعة  تحمى 

أصحاب العقائد.

بهجت العبيدى

سيد قطبحسن البنا
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حدد عدد من الخبراء الخطوات التى يجب 
الكوميسا  ترؤسها  بعد  مصر  بها  تــقــوم  أن 
سعيها  من خالل  وذلك  عاًما،   20 غياب  بعد 
الستكمال الجهود المبذولة لالنتهاء من دراسة 
المتوسط  البحر  بين  الربط  مشروع  جــدوى 
المطروحة  المشاريع  كأحد  فيكتوريا  وبحيرة 
وانتقال  التجارة  حركة  لتسهل  والطموحة، 
التى ستعمل مصر  اإلقليم،  دول  بين  األفــراد 
على نقل خبراتها فى قطاع الكهرباء والطاقة 
الــمــبــادرات  كافة  لتشجيع  األعــضــاء،  لــلــدول 
تواجه  التى  التحديات  على  للتغلب  الرامية 
الدول األعضاء بشأن عجز الطاقة، فضاًل عن 
إيجاد آلية للتعامل اإللكترونى فى المعامالت 

المالية.
القطامى،  عمرو  النائب  أكــد  جانبه،  مــن 
الرئيس  اســتــالم  أن  ــواب،  ــن ال مجلس  عضو 
عبد الفتاح السيسى، الرئاسة الدورية لتجمع 
الكوميسا خطوة جديدة نحو الريادة المصرية، 
ــادة العالقات  ــ الــقــومــى وزي ودعـــم االقــتــصــاد 
أن  مضيًفا  اإلقليمية،  المصرية  االقتصادية 
إفريقيا،  فى  للتنمية  جديًدا  دعًما  يعتبر  هذا 
الفتاح  عبد  الــرئــيــس  بــه  يتمتع  مــا  ظــل  فــى 
التعامل  فى  ثاقبة  ورؤيــة  خبرة  من  السيسى، 
مع قضايا القارة اإلفريقية على كافة األصعدة 
الرئيس  أن  االقتصادى، خاصة  الصعيد  منها 
له بصمة فى دعم خطط التكامل االقتصادى 
بالقارة وتطوير بنيتها التحتية وتعزيز التجارة 

البينية بها.
وأضاف القطامى أن تحقق ذلك بعد غياب 
دليال جديدا على تصدر  يعد  عاما،  نحو 20 
ثقة  بكل  والــدولــى  اإلقليمى  المشهد  مصر 
القيادة  وتحركات  خطوات  ظل  فى  وجـــدارة 
السياسية على المستوى الخارجى، باإلضافة 
الداخل، مضيًفا  إنجازات فى  يتم من  إلى ما 

مع  يتماشى  الكوميسا  رئاسة  مصر  تولى  أن 
ما تقوم به من جهود فى سبيل تحقيق التكامل 
متوقًعا  السمراء،  بالقارة  والتنمية  االقتصادى 
التعاون  من  مزيدا  المقبلة  الفترة  تشهد  أن 
ــصــادى بــيــن مــصــر والـــدول  ــت والــتــكــامــل االق
اإلفريقية، والسيما فى ظل رئاستها الكوميسا، 
ورغبتها فى نقل تجربة اإلنجازات التى حققتها 
على أرض مصر إلى مختلف الدول اإلفريقية.
وأوضح أن دول الكوميسا تعد من األسواق 
الواعدة للصادرات المصرية، حيث تبلغ قيمة 

تلك  إلــى  المستغلة  غير  التصدير  إمكانات 
الدول نحو 1.8 مليار دوالر أمريكى بحلول عام 
القيمة  من  نحو %1.8  يعادل  ما  وهو   ،2025
كما  المصرية،  الصادرات  لتعزيز  المستهدفة 
إلى  المستغلة  غير  التصدير  إمكانات  سجلت 
الفرص  إجمالى  من  نسبة %9  الكوميسا  دول 
عام  بحلول  لمصر  المستغلة  غير  التصديرية 
الفتاح  عبد  الرئيس  مثمًنا تصريحات   ،2025
السيسى بأن مصر ستعمل بكل جهد مع الدول 
مشروعات  بتشجيع  العامة  واألمانة  األعضاء 

مقدمتها  وفى  القارة  دول  بين  البرى  الربط 
تاون والذى يمر بأغلب  القاهرة كيب  مشروع 

دول إقليم دول الكوميسا.
استكمال  الــى  مصر  ستسعى  كما  وتــابــع: 
جدوى  دراســة  من  لالنتهاء  المبذولة  الجهود 
وبحيرة  المتوسط  البحر  بين  الربط  مشروع 
ــع الــمــطــروحــة  ــشــاري ــم فــيــكــتــوريــا كــأحــد ال
وانتقال  التجارة  حركة  لتسهل  والطموحة، 
األفراد بين دول اإلقليم، وستعمل مصر على 
نقل خبراتها فى قطاع الكهرباء والطاقة للدول 

الرامية  المبادرات  كافة  لتشجيع  األعــضــاء، 
الــدول  تواجه  التى  التحديات  على   للتغلب 

األعضاء بشأن عجز الطاقة.
النواب،  مجلس  عضو  حماد،  عيد  وأشــار 
السيسى  عبدالفتاح  الرئيس  تولى  أهمية  إلى 
مصر  أن  للجميع  أظهر  وأنــه  الــبــالد،  رئاسة 
هى قلب إفريقيا النابض، وأنها تضع مصلحة 
مصر جنًبا إلى جنب مع مصلحة باقى الدول 
اإلفريقية، موضًحا أن إحدى أهم النقاط التى 
تحدث عنها السيسى ويجب أن يتخذها الكثير 

أن  تأكيده على  لهم، هو  التنفيذيين قدوة  من 
تقدم،  ما  على  للبناء  بكل جهد  مصر ستعمل 
إلى  ورســالــة  األهمية  غاية  فى  مسألة  وهــى 
كثير من المسئولين، ألن هناك من المسئولين 
من يأتى ويعيد كل شىء إلى الصفر ويضرب 
بكل قرارات من سبقوه عرض الحائط، ليأتى 
الرئيس ليؤكد مجددا على ضرورة أن نبدأ من 

حيث انتهى اآلخرون.
وأوضح أهمية قمة السوق المشتركة لدول 
الكوميسا،  اإلفريقية  الــقــارة  وجــنــوب  شــرق 
التى  االستثنائية  الــظــروف  ظــل  فــى  خاصة 
إلى  الفًتا  “كورونا”،  تحديات جائحة  تفرضها 
فى  للقمة  رئاستها  خــالل  ستسهم  مصر  أن 
الخروج بما يخدم أهداف التكامل االقتصادى 
الدولة  أن  مؤكًدا  القمة،  دول  لكل  اإلقليمى 
التعاون  وأهمية  حجم  جيدا  تدرك  المصرية 
الفترة  اإلفــريــقــيــة، حيث شــهــدت  ــدول  الـ مــع 
عبد  الرئيس  بين  متبادلة  زيـــارات  الماضية 
وكبار  ــرؤســاء  ال مــن  وعـــدد  السيسى  الفتاح 
المسئولين فى مختلف الدول اإلفريقية، الفتا 
إلى أن القارة السمراء غنية بالموارد، ويمكن 
تعزيز العالقات وزيادة حجم االستثمارات بين 
الجانبين خاصة أن هناك عالقات تاريخية مع 

العديد من الدول اإلفريقية.
فى  الكوميسا  قمة  إقــامــة  أن  إلــى  وأشـــار 
العاصمة اإلدارية الجديدة رسالة قوية للعالم؛ 
قويا  منبرا  أصبحت  اإلداريـــة  العاصمة  وأن 
لالستثمار واالقتصاد، وأنها تعد عاصمة لكل 
من  المزيد  لجذب  ومنصة  اإلفريقية؛  الــدول 
طفرة  هناك  أن  إلى  الفتا  االستثمار،  فرص 
معمارية، تقام فى العاصمة اإلدارية، وشهدت 

العديد من اإلنجازات.

إميان الشعراوى

إميان الشعراوى

خبراء اقتصاد: هناك إرادة سياسية ملواجهة حتديات املاضى.. وجتمع الكوميسا سيشهد منًوا كبيًرا الفترة املقبلة
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قيادة مصر للكوميسا أمل جديد إلنقاذ القارة السمراء

االستثمار فى البنية التكنولوجية بوابة مصر للجمهورية اجلديدة
تمضى الدولة قدًما فى توجهها االستراتيجى 
نحو بناء مصر الرقمية، حيث عملت على تعزيز 
المعلومات  لتكنولوجيا  التحتية  البنية  وتطوير 
واالستراتيجيات  الخطط  ووضع  واالتصاالت، 
إلى  الــوصــول  فــى  أهدافها  بتحقيق  الكفيلة 
حكومة مترابطة ومتكاملة رقمًيا، والتوسع فى 
تقديم الخدمات المميكنة، بما يضمن تحسين 
ورفع  المعرفة  لمجتمع  والتأسيس  العمل  بيئة 
مستوى األداء داخل مؤسسات الدولة المختلفة، 
من  المصرى  اإلنسان  بناء  إعادة  فى  ويساهم 
عبر  المواطنين  حياة  بمستوى  االرتقاء  خالل 
الوقت  توفر  متعددة  إلكترونية  خدمات  إتاحة 
فى  التكنولوجيا  تطويع  عن  فضاًل  والجهد، 
تواجه  التى  والتحديات  للقضايا  حلول  إيجاد 

المجتمع.
وفى هذا الصدد، أكد النائب أحمد نشأت 
وتكنولوجيا  االتــصــاالت  لجنة  وكيل  منصور، 
انــطــالق  أن  ــواب،  ــنـ الـ بمجلس  الــمــعــلــومــات 
الجمهورية الجديدة نحو عالم التحول الرقمى 
فى ظل بناء مصر لقدراتها الرقمية وتطور بيئة 
يأتى  المعرفة،  مجتمع  أسس  ووضع  األعمال 
بوابة  الحديثة  التقنيات  باعتبار  منها  إيماًنا 

لالزدهار االقتصادى.
للتحول  محاور  هناك  أن  منصور  وأضــاف 
الخدمات  كافة  إتاحة  فى  والمتمثلة  الرقمى، 

الحكومية للمواطنين بصورة رقمية، من خالل 
الحكومية على منصة مصر  الخدمات  إطالق 
الرقمية، باإلضافة إلى تطوير األداء الحكومى، 
اإلداريــة  للعاصمة  االنتقال  من  به  يقترن  وما 
الجديدة، من خالل إقامة بنية تحتية معلوماتية 
كما  الحكومية،  الوثائق  كافة  ورقمنة  قوية، 
تنفيذ  الحكومى  األداء  تطوير  محور  يتضمن 
والجهات  بالوزارات  الرقمى  للتحول  وحــدات 

الحكومية، وتدريب وبناء قدرات العاملين على 
بناء  عن  فضاًل  المطلوبة،  الرقمية  المهارات 
تطبيقات متخصصة لكل وزارة أو جهة لرقمنة 

األنشطة والخدمات المقدمة للمواطنين.
ولفت منصور إلى أن أهمية التحول الرقمى 
تتمثل فى تقديم خدمة ذات جودة عالية، وفى 
من  النفقات  وتوفير  للمواطن،  قياسى  وقــت 
خالل تحسين كفاءة وفاعلية األداء الحكومى، 

ومكافحة  الشفافية  مبدأ  تحقيق  عن  فضاًل 
الفساد من خالل تقليل االعتماد على العنصر 

البشرى.
منظومة  تستهدف  سبق،  لما  وبــاإلضــافــة 
رقمنة الدفع والتحصيل اإللكترونى توفير %25 
من تكلفة إصدار العملة، وتحسين ترتيب مصر 
فى المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس 
تنافسية الدول فى مجالى سهولة أداء األعمال 

والشفافية.
التحتية  البنية  تطوير  بجهود  يتعلق  وفيما 
كافة  ربط  إلى مشروع  أشار  الرقمى،  للتحول 
الجمهورية  مستوى  على  الحكومية  المبانى 
بشبكة كابالت األلياف الضوئية، والذى تقدر 
تكلفته التنفيذية بنحو 6 مليارات جنيه، حيث 
حكومى  مبنى  ألــف   18 ربــط  من  االنتهاء  تم 
حكومى  مبنى  ألف   33 إجمالى  من  بالشبكة 

مستهدف 2020.
عضو  القطامى،  عمرو  النائب  معه  واتفق 
مجلس النواب، الذى أكد على أن هناك عدًدا 
أبرزها  والتى  الرقمى،  التحول  من مشروعات 
العقارية،  الثروة  وإدارة  حصر  مشروع  إطالق 
موحدة  بيانات  قاعدة  بناء  على  يقوم  والــذى 

حصر  مــن  تمكن  للعقارات  القومى  بالرقم 
بورسعيد  من  كل  فى  العقارية،  الثروة  وإدارة 
والشيخ  رمــضــان  مــن  والعاشر  واإلسكندرية 
بمحافظة  بدأ  متتابع  إطــالق  خالل  من  زايــد 
بورسعيد، وذلك خالل الفترة من يوليو 2021 

حتى يونيو 2022.
وأضاف القطامى أن مصر تعد من أوليات 
وإفريقيا  األوســط  الشرق  فى  الرائدة  الــدول 
الــفــاتــورة  منظومة  تطبيق  فــى  نجحت  الــتــى 
اإللــكــتــرونــيــة، حــيــث انــضــمــت لــهــا أكــثــر من 
وثيقة  أكثر من 70 مليون  5000 شركة رفعت 
المنظومة  أن  خاصة  اآلن،  حتى  إلكترونية 
منها  للممولين،  الــمــزايــا  مــن  العديد  تحقق 
للشركات  الضريبى  الفحص  إجــراءات  تسهيل 
فى أقل زمن ممكن، وتبسيط إجراءات التسوية 

بين الشركات.
فى  مصر  تــقــدم  أن  ــى  إل القطامى  ولــفــت 
فى  الدولة  جهود  يعكس  الدولية  المؤشرات 
التوسع فى تبنى التكنولوجيات الحديثة لتقديم 
مصر  احتلت  حيث  الرقمية،  مصر  خدمات 
المركز األول إفريقًيا وإقليمًيا والخامس عشر 
الخدمات  لمواقع  كيرنى  مؤشر  فى  عالمًيا 

أكد عدد من الخبراء أن الدولة المصرية وضعت خطًطا 
إلصالح مناخ االستثمار، مشددين على أن الحكومة حريصة 
الصناعية  والخبرات  االستثمارات  من  المزيد  جذب  على 
فى  مصر  إرادة  أن  إلى  الفتين  المصرية،  للسوق  العالمية 
واالقتصاد  الصناعة  فى  الرقمى  والتحول  الرقمنة  تطبيق 

سيكون لها نتائج إيجابية كبيرة على مناخ االستثمار.
مجلس  عضو  يحيى،  عبدالفتاح  النائب  قال  جانبه،  من 
فى  أساسى  شريك  الخاص  القطاع  إن  النواب، 
تحقيق التنمية المستدامة التى تبذل القيادة 
ــيــر من  ــكــث ــة ال ــاســي ــســي ال
إلى  للوصول  المساعى 
النمو  معدالت  أعلى 
بمختلف المجاالت، 
الدولة  بأن  مفيًدا 
عملت على تهيئة 
جيد  مــنــاخ 
ــة  ــئ ــي ــب ل

القائمة  والعقبات  التحديات  تذليل  فــى  ساهم  األعــمــال 
ذلك  وبــرز  المستثمرين،  وكبار  المشروعات  أصحاب  أمــام 
تفسح  التى  التحتية  البنية  بمشروعات  اهتمامها  من خالل 

المجال إليجاد فرص استثمارية ضخمة.
تم  التى  التشريعات  مــن  عــدد  وجــود  إلــى  يحيى  وأشـــار 
إصدارها بعد 2015 جاءت لدعم القطاع الخاص منها قانون 
تضمنت  حيث  الصغيرة،  المشروعات  وقــانــون  االستثمار 
العديد من الحوافز والمزايا التى تسهم فى مزاولة أنشطتها 
تحقيق  فى  يسهم  الخاص  القطاع  أن  متابًعا  يسير،  بشكل 
نسبة كبيرة من اإلنتاجية بسوق العمل ولذلك وضعت الدولة 

خطة استراتيجية لتنميته.
وأضاف يحيى أن الحكومة حريصة على جذب المزيد من 
االستثمارات والخبرات الصناعية العالمية للسوق المصرية 
واالرتقاء  االقتصادى  النمو  معدالت  زيــادة  فى  يسهم  وبما 
المنتجات  وتنافسية  بجودة  واالرتــقــاء  الوطنية  بالصناعة 
العمل، مشيًرا  المزيد من فرص  المصرية وخلق  الصناعية 
إلى أن الخطط التوسعية فى السوق المصرية تستهدف تلبية 
اإلقليمية  لألسواق  والتصدير  المحلية  السوق  احتياجات 

المالى،  والشمول  الرقمنة  تطبيق  إلــى  إضافة  العالمية، 
ومنظومة الفواتير اإللكترونية وما توفره من إحكام وسيطرة 
على األنشطة االقتصادية وتداوالت السلع والخدمات، مما 
إيجابية  نتائج  وتحقق  السوق،  أداء  من ضبط  الدولة  تمكن 

تزيد معدالت النمو وتعزيز االستثمار فى مصر.
النقلة  أن  الشيوخ،  مجلس  عضو  عكاشة،  عمرو  وأكــد 
النوعية التى شهدتها مصر مؤخًرا فى القطاعات االقتصادية 
لدى  والطموحة  القوية  اإلرادة  تعكس  المختلفة  والتنموية 
الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما انعكس على زيادة 
تزخر  التى  القطاعات  مختلف  فى  األجنبية  االستثمارات 
حالًيا بالعديد من الفرص االستثمارية المتنوعة، والمدعومة 
بالقرار السياسى على أعلى مستوى لتنفيذ المشروعات فى 
لجهود  متساوية  أولوية  تمثل  التى  التنموية  المجاالت  كافة 

الدولة.
اإلصــالح  برنامج  مــن  الثانية  المرحلة  أن  ــى  إل ــار  وأشـ
القطاعات  مساهمة  زيـــادة  الرئيسى  هدفها  االقــتــصــادى 
مثل  اإلجــمــالــى  المحلى  الــنــاتــج  فــى  الــقــائــدة  اإلنــتــاجــيــة 
االستثمار من  مناخ  تهيئة  بعد  وذلك  واالتصاالت،  الصناعة 

تشجع  اقتصادية  وسياسات  محفزة  نقدية  سياسات  خالل 
االستثمار خالل الفترات الماضية، والتى ظهرت نتائجها بعد 
إيجابيا  نموا  المصرى  االستثمار  كورونا حيث حقق  جائحة 
يدفع  ما  وهــو   ،2020-2019 المالى  العام  فى   %3.6 بلغ 
المصرى  االقتصاد  بمعدالت  باإلشادة  الدولية  المؤسسات 

وتوقعها بمواصلة المزيد من النمو فى الفترة المقبلة.
المستويات  عند  االئتمانى  التصنيف  تثبيت  أن  وأوضــح 
وستاندرد  »فيتش،  مثل  العالمية  المؤسسات  من  الحالية 
امتصاص  على  المصرى  االقتصاد  قدرة  يعكس  بورز«،  آند 
المصرية  االقتصادية  المؤشرات  شهدت  حيث  األزمـــات، 
طفرة جيدة خاصة مع تبنى الدولة خطًطا قوية لالستثمار 
الدولة  إعالن  ومع  الحقيقى  واالقتصاد  التحتية  البنية  فى 
يكون  االقــتــصــادى،  اإلصـــالح  مــن  الثانية  المرحلة  لتنفيذ 
واإلصالحات  الحقيقى  االستثمار  فى  كبير  بشكل  تركيزه 
المصرية  الدولة  بأن  قراءات  يعطى  وهذا  للدولة،  الهيكلية 
تنتهج سياسات من أجل استقرار االقتصاد المصرى، وزيادة 
على  الحكومى  الرأسمالى  اإلنفاق  ــادة  وزي النمو،  معدالت 

القطاعات السيادية.

خبراء: ربط املبانى احلكومية على 

مستوى اجلمهورية بشبكة كابالت 

األلياف الضوئية ضرورة لتحقيق الرقمنة

بعد غياب 20 عامًا

هل أصبحت مصر جاذبة لالستثمار األجنبى؟

خطة مصرية إلصالح مناخ االستثمار.. وتطبيق الرقمنة فى الصناعة
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ــنــاس عــبــد الــدايــم  ــورة إي ــدكــت صــرحــت ال
مشروع  المنصورة  أوبــرا  بأن  الثقافة  وزيــرة 
استراتيجى للثقافة المصرية الفتة إلى ترميم 
تعكس  التى  األثــريــة  بالمواصفات  المبنى 

الهوية المصرية مع مزجها بطابع الحداثة.
أيمن  الدكتور  استقبال  خــال  ذلــك  جــاء 
ايناس  للدكتورة  الدقهلية  محافظ  مختار 
ــم وزيــــرة الــثــقــافــة بـــديـــوان عــام  ــداي عــبــدال
عدد  فى  اللقاء  خــال  وتناقشا  المحافظة 
من الموضوعات حول تطوير قصور الثقافة 
القصور  من  عدد  وانشاء  المحافظة  داخــل 
الكتشاف  والــمــدن  المراكز  داخــل  الجديدة 
العديد من المواهب الفنية والمبدعين، وذلك 
والشيوخ  الــنــواب  مجلسى  أعضاء  بحضور 

بالدقهلية وقيادات وزارة الثقافة.
ــار" و"عـــبـــدالـــدايـــم" قاعة  وتــفــقــد "مــخــت
والتى  الدقهلية  أعــام  ومتحف  المؤتمرات 
الذى  المتحف  بهذا  الكامل  إعجابها  أبــدت 
يضم أعــاًمــا فــى كــافــة الــمــجــاالت وأكــدت 
دعــمــهــا الــكــامــل لــكــل مــا يــحــتــاج إلــيــه هــذا 
رواد  لكافة  مــزارًا  سيصبح  والــذى  المتحف 

المحافظة .
اسبوع  إقامة  عن  الثقافة  وزيــرة  واعلنت 
للثقافة والفنون بالمنصوره تزامًنا مع احتفال 
الدقهلية بعيدها القومى، باإلضافة إلى إقامة 
بمشاركة  األول  الثقافى  المنصوره  مهرجان 

كافة القطاعات الفنية .
بافتتاح  الثقافة"  "و"وزيرة  "المحافظ  وقام 
وتفقد قصر ثقافة تمى األمديد على مساحة 
 25 بلغت  بتكلفة  تقريبا  مربًعا  متًرا   1050
وناديا  ومكتبة  )مسرًحا  ويضم  جنيه  مليون 
لألنشطة  وغرًفا  للطفل  ومكتبة  تكنولوجيا 

المتعددة(.
أنجبت  الدقهلية  أن  الى  "مختار"  وأشــار 
الثقافية  المجاالت  فى شتى  األعام  لمصر 
والفنية الذين أسهموا بشكل كبير فى تغيير 
والعالم  مصر  فــى  والــفــن  الثقافة  مــامــح 

العربى.
المصرية  ــة  ــدول ال إن  المحافظ  وقـــال  
الثقافى  الــحــراك  مــن  متميزة  حالة  تعيش 
دور  بأهمية  اإليمان  ظل  فى  أرجائها  بكافة 
لدى  الوعى  تشكيل  فى  الناعمة  مصر  قوى 
المواطنين ضد المخاطر التى تواجهها على 

الصعيدين اإلقليمى والدولى.
فى  الثقافة  وزارة  جهود  مختار"   " وثمن 
إحداث نقلة نوعية فى مجال الثقافة والفنون 
ثقافية  استراتيجية  تفعيل  على  قدرتها  وفى 

القادر على  بناء اإلنسان المصرى  تستهدف 
مجابهة التحديات الراهنة .

واعتزازى  فخرى  الثقافة:  ــرة  وزي وقالت 
تلك  الدقهلية  أرض  على  الــيــوم  ــوجــودى  ب
فنية  مــواهــب  لنا  أنجبت  الــتــى  المحافظة 
الفن  عالم  فى  كبيرا  أثــرا  تركوا  ومبدعين 
والــعــرب  المصريين  نــفــوس  ــى  وف ــداع  ــ واإلب

جميًعا.
الثقافة  وزارة  أن  "عــبــدالــدايــم"  أضــافــت 
تواصل تفعيل خطط اإلنشاء والتطوير للبنية 
الثقافية على مستوى الجمهورية مما ينعكس 
العدالة  تحقيق  استراتيجية  على  إيــجــابًــا 
الثقافية ووصول المنتج اإلبداعى لكافة ربوع 

الوطن .
عمليات  أن  إلــى  الثقافة  ــرة  وزي وأشـــارت 

اإلنشاء والتطوير للمنشآت الثقافية بمحافظة 
الثقافية  للبنية  مضافة  قيمة  تمثل  الدقهلية 
التى تملكها الدولة باعتبارها إحدى أدواتها 
التنويرية الهادفة لبناء مجتمع تقوم مفرداته 
على أسس فاعلة من الوعى والمعرفة، مؤكدة 
أهمية هذه المنشآت إلسهاماتها البارزة فى 
نشر الفكر والفن والمعرفة الجادة والهادفة.

عبد  إيــنــاس  الــدكــتــورة  الفنانة  وتفقدت 
الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور أيمن مختار، 
المنصورة  أوبـــرا  مبنى  الدقهلية،  محافظ 
على  للوقوف  وذلـــك  الدقهلية،  بمحافظة 
المستجدات المتعلقة بأعمال الترميم وذلك 
الهيئة  رئيس  عطوة  هشام  المخرج  بحضور 
أعضاء  من  وعــدد  الثقافة،  لقصور  العامة 
بالوزارة  التنفيذية  والقيادات  النواب  مجلس 

والمحافظة.
وقالت عبد الدايم إن مشروع ترميم مبنى 
استراتيجًيا  مشروًعا  ُيعد  المنصورة  أوبــرا 
الحرص  تم  أنه  وأضافت  المصرية،  للثقافة 
على ترميم المبنى بالمواصفات األثرية التى 
بطابع  مزجها  مع  المصرية  الهوية  تعكس 
الترميم  اعــمــال  أن  ــى  إل مشيرة  الــحــداثــة، 
الى  ضمه  لسرعة  وســاق  قــدم  على  تجرى 
التفقد  وخـــال  ــداعــى  اإلب العمل  منظومة 
استمعت وزيرة الثقافة لشرح مراحل الترميم 
المسئول  المهندس  مــن  للمبنى  المتعددة 
المرحلة  أن  أوضح  والذى  المنفذة  بالشركة 
اإلنشائية الحالية شملت العديد من األعمال 
منها تدعيم الحوائط الخارجية وإزالة بعض 
المتهالكة  الــداخــلــيــة  واألســقــف  الــحــوائــط 

واعادة إنشائها، وإزالة البلكون وإعادة زاوية 
وإزالــة  أفــضــل،  رؤيــة  زاويـــة  لتحقيق  الميل 
الردم، وإيجاد مساحات تحت مدرج الجمهور 
وخــدمــات  الــمــخــازن  لخدمات  الستخدامه 
الكهرباء، واعادة سقف الصالة ألصله، وزيادة 
الــعــروض  لمواكبة  المسرح  خشبة  ارتــفــاع 
الحديثة، وشددت وزيرة الثقافة على ضرورة 
رسالة  لتفعيل  الترميم  اعمال  من  االنتهاء 

المسرح التنويرية داخل المحافظة.
وثمن محافظ الدقهلية جهودَ وزارة الثقافة 
بكافة أنحاء الجمهورية السيما بالمحافظة، 
مستهدفات  تحقيق  على  ــوزارة  ــ ال وحـــرص 
الشخصية  ببناء  المتعلقة  التنموية  الوطن 
المصرية األصيلة، معربًا عن ثقته بأن تصبح 
الثقافى  لإلشعاع  منبرا  المنصورة  ــرا  أوبـ

بالمحافظة تسهم فى محاربة التعصب .
من  كان  المنصورة  أوبــرا  أن مسرح  يذكر 
الخديو  زوجة  هانم«،  »أمينة  قصر  ملحقات 
ثم   ،1870 عــام  المبنى  تشييد  وتــم  توفيق، 
 1902 عام  ماريللى  اإليطالى  المهندس  قام 
ديوان  على  ويحتوى  بنائه،  وإعادة  بتصميمه 
وحجرات  المنصورة،  مدينة  بلدية  مجلس 
البلدية،  المجالس  أعــضــاء  إلقــامــة  وصــالــة 
مقعًدا،  ـــ650  ل يتسع  مسرح  إلــى  باإلضافة 
افــتــتــاح مسرح  تــم إعـــادة  وفــى عــام 1964 
المنصورة القومى فى عيد الدقهلية القومى، 
منه خال  أجــزاء  تهدمت  مايو، حتى   7 يوم 
التفجير اإلرهابى الذى استهدف مديرية أمن 

الدقهلية نهاية عام 2013.

اشتكى مزارعو المنيا من نقص األسمدة 
قلقهم  عن  وأفصحوا  »الــنــتــرات«  اآلزوتــيــة 
بموسم  فرحتهم  أكـــدوا  فيما  لـــ"الــنــهــار"، 
زراعات الشتاء، حيث توسعوا فى استزراع 
الــــ250  تخطت  أن  بعد  القمح  مساحات 
ألف فدان قمح، ضمن المحاصيل الشتوية 
لموسم الزراعة 2021-2022، والتى تساهم 
سنويا،  القمح  من  الجمهورية  إنتاج  بثلث 
نوفمبر،  أوائل شهر  الزراعات خال  وتبدأ 
ويكون موسم الحصاد فى 15 إبريل من كل 

عام.
المزارعون  فيه  أشاد  الذى  الوقت  وفى 
القمح،  لمحصول  التسويقية  بالسياسة 
لتسويق  الــحــكــومــة ســنــويــا  ــع  م والــتــعــاقــد 
بنسبة  معلن  سعر  خــال  مــن  المحصول 
من  تضررهم  عن  منهم  عدد  أعلن  تقاوى، 
ــة الــنــتــرات،  ــي عــدم تــوافــر األســمــدة اآلزوت
الخاصة بفصل الشتاء، مؤكدين أن أصحاب 
الحيازات الزراعية يستحوذون على حصص 
األسمدة، دون منحها للمستأجرين، مطالبين 
باألسواق،  إضافية  كميات  بضخ  الحكومة 

لمواجهة السوق السوداء.
ــالـــب الـــحـــاج مــحــمــد عــبــد عــثــمــان  وطـ
القاياتى، رئيس جمعية المحاصيل الزراعية 
بالمنيا، المسئولين بتوفير حصص األسمدة 
للمزارعين، فى ظل ارتفاع أسعارها بالسوق 
على  الحيازات  مالكى  واستحواذ  السوداء، 
وصولها  نقص  على  يعمل  مما  المقررات، 
طالب  نفسه  ــوقــت  ال وفـــى  للمستأجرين 
بتعميم السياسة التسويقية لمحصول القمح 

فى باقى المحاصيل.
الـــحـــاج حسين  ــه، اســتــنــكــر  ــب مـــن جــان
األسمدة  نقص  الفاحين،  نقيب  أبوصدام، 
وعدم  الــســوداء،  بالسوق  سعرها  وارتــفــاع 
ضخ كميات للمزارعين، مطالبا بزيادة سعر 
توريد القمح هذا الموسم، لمواجهة ارتفاع 
ارتفاع  ظــل  فــى  ــزراعــة،  ال تكاليف  أســعــار 
أسعار األسمدة، والوقود، والقيمة اإليجارية 

لألراضى.
رضوان،  إسماعيل  المهندس  أعلن  فيما 

ألف   333 زراعــة  بدء  الزراعة،  وزارة  وكيل 
وقصب  والبنجر،  القمح،  لمحاصيل  فدان، 
للموسم  الشتوية  المحاصيل  السكر، ضمن 
من  المستهدف  أن  مؤكدا   ،2022-2021
البنجر  القمح زراعة 250 ألف فدان، ومن 
50 ألف فدان، ومن قصب السكر 33 ألف 

فدان.
وحول أزمة األسمدة وتوفير المستلزمات 
الــزراعــيــة، قــال »إســمــاعــيــل«: صــدر قــرار 
لجنة األسمدة بصرف 50% من مخصصات 
الزراعات الشتوية للمزارعين بشرط تقديم 
إجــراء  أو  الــزراعــيــة،  البطاقة  أو  الــكــارت، 
تتراوح  المخصصات  أن  مؤكدا  معاينات، 
نوعية  حسب  لــلــفــدان،  شكائر   8-2 بين 
المساحات  أكثر  وأن  المنزرع،  المحصول 
المنزرعة بالمحافظة قمح، وبنجر، وقصب 

السكر.
محافظ  القاضى،  أســامــة  الــلــواء  بحث 
ــزراعــة محصول  ل ــدادات  ــع الــمــنــيــا، االســت
اإلرشادية  الندوات  تنفيذ  وتكثيف  القمح، 
والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين 

بجميع اإلدارات الزراعية.
اللجنة  اجتماع  خال  المحافظ،  وشــّدد 
األسمدة  توفير  على  القمح،  لزراعة  العليا 
الفعلى،  للحصر  طبًقا  بعدالة  وتوزيعها 
وصولها  وضمان  باألسمدة  لاتجار  ومنًعا 
لمستحقيها، وذلك على أساس علمى، بناًء 
على مقررات السماد والتركيب المحصولى 
طبًقا للقرارات الوزارية، والتوصيات الفنية 
مراكز  قبل  مــن  القمح  محصول  لــزراعــة 

البحوث الزراعية.
موسعا  اجتماعا  المحافظ  عقد  كما 
من  والمختصين  الـــزراعـــة  مسئولى  مــع 
الــتــمــويــن والــمــطــاحــن والــبــنــك الـــزراعـــى، 
لزراعة  الجديد  الموسم  استعدادات  لبحث 
المستلزمات  توفير  على  مــشــددا  القمح، 
الزراعية للمزارعين لتحقيق المستهدف من 

المساحات المنزرعة.

المجلس  ــق  أطــل »كـــونـــى«  تــحــت شــعــار 
يوًما  الـ16  العام حملة  للمرأة هذا  القومى 
من األنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، 
والتى يحتفل بها العالم كل عام فى الفترة 
اليوم  يــوافــق  ــذى  والـ نوفمبر  مــن   25 مــن 
المرأة،  ضد  العنف  على  للقضاء  العالمى 
اليوم  يــوافــق  ــذى  ال ديسمبر  مــن   10 حتى 

العالمى لحقوق اإلنسان .
حــيــث شــهــدت جــامــعــة أســيــوط انعقاد 
"كونى"  شعار  تحت  تثقيفية  ندوة  فعاليات 
نــظــمــتــهــا وحــــدة الــتــضــامــن االجــتــمــاعــى 
البنات  ــان  "خــت ــوان  تــحــت عــن بــالــجــامــعــة، 
حياتها"  يضيع   18 قبل  وجــوازهــا  جريمة 
وذلك برعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة 
طــارق  والــدكــتــور  االجــتــمــاعــى،  التضامن 
شحاتة  والدكتور  الجامعة،  رئيس  الجمال 
والــطــاب،  التعليم  لشئون  نائبه  غــريــب 
ــر  وزي مستشار  هــاشــم  صـــاح  ــور  ــت ــدك وال
التضامن االجتماعى للسياسات االجتماعية 

ومدير عام الوحدات.
مها  الدكتورة  حضور  الــنــدوة  وشهدت   
خدمة  لشئون  الجامعة  رئيس  نائب  غانم 
مروة  والدكتورة  البيئة،  وتنمية  المجتمع 
كدوانى مقرر المجلس القومى للمرأة فرع 
أسيوط، والدكتورة سناء فارس منسق عام 
بالجامعة،  االجــتــمــاعــى  التضامن  وحـــدة 
منطقة  عــام  مدير  عمار  خلف  والــدكــتــور 
الوعظ رئيس لجنة الفتوى بأزهر أسيوط، 

وبمشاركة عدد كبير من طاب الجامعة .
وأكدت الدكتورة مها غانم، خال كلمتها، 
المرأة  ضد  العنف  جرائم  مناقشة  أهمية 
وآثارها السلبية التى ال تؤثر فقط على الفتاة 
التفكك  من  تعانى  بأكملها  أسر  على  ولكن 

وينتج عنها أطفال ال يمكنهم الحصول على 
أبسط حقوقهم االجتماعية والقانونية بسبب 

عدم توثيق زواج أمهم القاصر .
وفى السياق ذاته أشادت الدكتورة مروة 
للمرأة  الــقــومــى  المجلس  مــقــرر  ــى  كــدوان
فى  تأتى  التى  بالندوة  أسيوط،  بمحافظة 
لمناهضة  العالمى  باليوم  االحتفال  ضــوء 
زيــادة  أهمية  مــؤكــدة  الــمــرأة،  العنف ضــد 
نسيج  من  كجزء  والطالبات  الطاب  وعى 
الفتاة  تــعــانــى  ــذى  الـ الــمــصــرى  المجتمع 
من  للعديد  الــتــعــرض  مــن  فيه  المصرية 
من  إليها  الناس  أقــرب  من  العنف  مظاهر 
أفراد أسرتها رغم حض األديان على الرفق 

بالمرأة واحترام كيانها. 
وأضاف الدكتور خلف عمار أن الرسول 
مــرارًا  أكــد  والسام  الصاة  عليه  الكريم 
على هذا المعنى حيث قال "خيركم خيركم 
ألهله وأنا خيركم ألهلى"، كما منع إكراهها 
على زواج أو طاق أو حرمانها من حقها فى 
الحضور  نقاش مع  الشرعى، وفى  ميراثها 
أوضــح  الــمــرأة  ضــد  العنف  مظاهر  حــول 
الرؤية الدينية لمناهضة العنف ضد المرأة 
على  الخاطئة  والتقاليد  الــعــادات  وتأثير 
األسرة وأسس بناء األسرة السليمة وأهمية 

الترابط بين أفراد األسرة الواحدة.
القومى  المجلس  أن  بــالــذكــر  الــجــديــر 

للمرأة يطلق هذه الحملة للعام السادس على 
وأنشطته  جهوده  العالم  لمشاركة  التوالى 
الخطيرة،  العالمية  المشكلة  هذه  لمواجهة 
وتأتى الحملة ضمن جهود المجلس للتوعية 
بمناهضة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله 
خــال  مــن  الــجــمــهــوريــة،  أنــحــاء  بمختلف 
لخلق  بالحملة،  الخاصة  التوعوية  الرسائل 
للثقافات السلبية الموروثة  رفض مجتمعى 
إلى  باإلضافة  الــمــرأة،  ضــد  العنف  حــول 
التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لها .

املحاصيل الشتوية تواجه أزمة 
بسبب نقص األسمدة فى املنيا

وزيرة الثقافة: أوبرا املنصورة مشروع استراتيجى للثقافة املصرية

»كونى«.. حملة ملناهضة العنف ضد املرأة فى أسيوط
رئيس قومى املرأة فى أسيوط: الفتاة املصرية تتعرض للعنف من أقرب الناس رغم حض األديان على إكرام املرأة
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هالة العوضى

جمال علم الدين

سمير رشوان اجلعفرى

املستأجرون يتهمون أصحاب احليازات بالتعنت

اإلعدام واملؤبد لقتلة »عريس الشرقية«
رفضت محكمة النقض طعون تشكيل إجرامى 
حكم  بحقهم  صــدر  متهمين  ثالثة  من  يتكون 
باإلعدام والمؤبد من محكمة الجنايات، عندما 
أقبلت امرأة وعشيقها وصديقه، على قتل زوجها 
فى  وسرقته  الـــزواج  مــن  أسبوعين  قــرابــة  بعد 

الشرقية، وأيدت حكم محكمة الجنايات.
أوال  النقض  محكمة  حكم  منطوق  وتضمن 
بالحقوق  المدعى  من  المقدم  طعن  جواز  بعدم 
المدنية ومصادرة الكفالة وتغريمه مبلغا مساويا 
المحكوم  من  المقدم  الطعن  بقبول  ثانيا  لها، 
ثالثا  برفضه،  الموضوع  وفــى  شكال  عليهم 
بقبول عرض النيابة العامة للقضية وإقرار 
عليه  المحكوم  بــإعــدام  الــصــادر  الحكم 

"م.ع". 
جنايات  محكمة  عــاقــبــت  ــد  ق كــانــت 
بتهمة  وصديقه  وعشيقها  زوجة  الزقازيق 
قتل زوجها بعد 12 يوًما من الزواج وسرقته، 
للعشيق  واإلعدام  للزوجة،  المؤبد  بالسجن 

والمؤبد للثالث.
أمن  مدير  تلقى  عندما  القضية  أحداث  تعود 

الجنائية  المباحث  مدير  من  إخطارًا  الشرقية 
المنيا،  بمحافظة  مقيمة  سنة«،   21« من  ببالغ 
بأثناء سيرها برفقة زوجها »30 سنة« عامل فى 
شركة أدوية من محافظة المنيا، ويعمل بالعاشر 
مجهولين  قبل  مــن  لهجوم  تعرضا  رمــضــان  مــن 
أسفر  ما  رأسه  على  خشب  بقطعة  زوجها  ضربوا 
عن وفاته فى الحال فيما تمكن الجناة من سرقة 

مصوغات الزوجة والذوا بالفرار.
إدارة  نجحت  جنائى  بحث  فريق  وبتشكيل 
الجريمة  مرتكبى  تحديد  فى  الجنائى  البحث 
مــن خــالل الــتــحــريــات الــســريــة الــتــى أكـــدت أن 
الزوجة متزوجة من المجنى عليه منذ 12 يوًما، 
عالقة  على  وكانت  منه  الزواج  على  أجبرت  وأنها 
عاطفية بـ»25 سنة« مقيم بالمنيا، فاتفقا سوًيا 
وساعد  يتزوجا  لكى  الـــزوج  مــن  التخلص  على 
العشيق صديقه »19 سنة« مقيم بالمنيا، بتنفيذ 
القبض  وجــرى  الــزوجــة،  من  بتحريض  الواقعة 

عليهم جميعا واعترفوا بارتكاب جريمتهم.
التحقيقات  خالل  للمتهمين  النيابة  وأسندت 
تهمة القتل العمد مع سبق اإلصرار والترصد بأن 

بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجنى عليه 
تنفيًذا لمخطط إجرامى بأن استدرجت المتهمة 
للخالص  الرقباء  أعين  عن  بعيًدا  عليه  المجنى 
من زوجها بواسطة المتهم وصديقه، والذى أقدم 
مرخص  غير  أبيض  سالح  باستخدام  قتله  على 
لها  المصرح  األحوال  غير  فى  إحرازه  أو  لحيازته 

قانوًنا من الضرورة المهنية أو الحرفية.
محكمة  إلى  المتهمين  العامة  النيابة  وأحالت 
إلى  واالستماع  القضية  مداولة  وبعد  الجنايات 
أقصى  بتوقيع  طالبت  الــتــى  النيابة  مرافعة 
العقوبات  لقانون  وفقا  المتهمين  على  عقوبة 
من  المحكمة  وانتهت  المتهمين  لدفاع  واالستماع 
والمؤبد  اإلعدام  حكم  بصدور  عقيدتها  تكوين 
األحكام  تلك  على  المتهمون  فطعن  للمتهمين، 
ــرار  إلق العامة  والنيابة  النقض  محكمة  أمــام 
حكمها  النقض  محكمة  فأصدرت  اإلعــدام  حكم 

ا وباًتا. المتقدم ليصبح نهائّيً

حامت عبدالرحيم
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مرفت قدرى

تعتبر ظاهرة التغير المناخى من أهم التحديات التى تواجه 
كافة القطاعات المختلفة بشكل مباشر أو غير مباشر فقد 
أصبحت واقًعا ملموًسا نشاهد آثارها ونتعامل معها فى جميع 
المجاالت حيث أخذت هذه الظاهرة اهتماما كبيرا من قبل 
منها  للحد  وذلك  والحكومات  والمنظمات  العلمية  الجهات 
والتخفيف من آثارها االقتصادية والبيئية واالجتماعية وهذا 
مؤكدين  الزراعى  المجال  فى  خاصة  الخبراء  منه  حذر  ما 
ان تغيير المناخ يعتبر المحرك الرئيسى للعديد من الكوارث 
مواجهة  فى  العالم  فشل  يعكس  مما  العالم،  فى  الطبيعية 
االحتباس الحرارى، ومن اآلثار الوخيمة لتغير المناخ تهديد 
الطقس  نشاط  تغيير  بسبب  العالم  حــول  الغذائى  اإلنــتــاج 
وتقلباته المرتبطة مما يزيد من صعوبة انتاج الغذاء وهو ما 
القاسية  المناخية  الدول نظرا للظروف  تشعر بقسوته افقر 
التى تؤثر على المحاصيل الزراعية، مما يعكس بطبيعة الحال 

تضخم أسعارها وهذا التأثير بدأنا نستشعره. 
»ميثاق  للمناخ،  باسكتلندا   »26 »كــوب  مؤتمر  تبنى  ولقد 
االحتباس  مكافحة  وتــيــرة  تسريع  إلــى  الــهــادف  جالسكو« 
 1.5 سقف  إبقاءه ضمن  يؤكد  أن  دون  من  ولكن  الحرارى، 
درجة مئوية، وال تلبية طلبات المساعدة من الدول الفقيرة، 
إلى  المقدم  للدعم  التدريجى  الخفض  على  التوافق  تم  كما 

الوقود األحفورى.
قضية عالمية 

بداية، أكد دكتور محمد فهيم رئيس مركز المناخ الزراعى 
عالمية  قضية  يعد  المناخ  تغيير  ان  الزراعة  ــوزارة  ل التابع 
المناخ  تغير  بسبب  انه  الى  مشيرا  قوية  تأثيراتها  اصبحت 
تأثرت مصر وبدال من ان يكون الجو حارًا جاًفا صيفا دافئًا 
ممطًرا شتاء بفضل تغيرات المناخ اصبح الشتاء اكثر برودة 
وفصل الصيف اصبح شديد الحرارة وهو ما لمسناه فى األيام 
سواء  الناس  ممارسات  تتغير  لم  ولألسف  الماضية،  القليلة 

كانوا مزارعين او غيره مزارعين.
وحجم  الزراعات  نوعية  على  يؤثر  المناخ  تغير  ان  وقــال 
المناخى  التغير  ان  حيث  الزراعية  المحاصيل  من  االنتاج 
اصبح امرا واقعا فى دول العالم وبينها مصر، الفًتا إلى أن 
الدولة المصرية خالل االعوام القليلة السابقة كانت اكثر ذكاء 
فى التعامل مع هذا الملف والموضوع ليس ترفيها بل موضوع 
كارثى يؤثر على االنتاج الزراعى مما يؤدى الى زيادة اسعار 

المحاصيل.
وأوضح أن تغير المناخ يستطيع ان يحدد اقتصادات اكبر 
قدمت  ومصر  سريعة  حلول  ايجاد  ويجب  العالم  فى  الــدول 
ملًفا فى مؤتمر جالسكو، موضًحا أن القيادة السياسية عندما 
قامت بإصدار قرارات هامة حول زراعة طريق الضبعة الذى 
ال يتجاوز 180 كيلو هذا الطريق اضاف للرقعة الزراعية 300 
يمثل  القادمة سوف  القليلة  السنوات  الف فدان وعلى مدار 
تزويد  ويجب  الزراعة  التاريخية فى  20٪ من مساحة مصر 

االنتاجية من المحاصيل ألن تغير المناخ يقلص االنتاج.
آثار سلبية 

وأشار الى ان الدولة تبذل جهوًدا متنوعة لتنفيذ سياسات 
التكيف مع التغير المناخى للتقليل من آثاره السلبية، والدول 
االحتباس  وظــاهــرة  المناخ  تغير  فى  تسببت  التى  الكبرى 
بعض  اتجاه  االخالقية  تتحمل مسئوليتها  ان  يجب  الحرارى 
الدول االخرى الفتا إلى ان هناك اصناًفا سوف يتم زراعتها 
وزارة  فى  متمثلة  اآلن  والدولة  المناخ  لتغير  فى مصر طبقا 

الفتاح  عبد  الرئيس  عليه  يشرف  برنامجا  تتبنى  الــزراعــة 
السيسى شخصيا وهو البرنامج الوطنى إلنتاج تقاوى الخضر 
كما أن الدولة تهتم بمعايير الجودة فى االنتاج الزراعى سواء 
التصدير  او  المحلى  لالستهالك  الموجهة  المحاصيل  فى 

الخارجى. 
التنسيق والعمل الجماعى بين جميع  يتم  وتابع: يجب أن 
السلبية  التأثيرات  من  للخروج  والتكاتف  والتعاون  ــدول  ال
ألن  نظرا  ســواء  حد  على  المناخية  التغيرات  او  للفيروس 
المناخ تغير بوتيرة اسرع من المتوقع حيث شاهدنا التغيرات 
التى توقعنا ان تحدث عام 2030 وهى تحدث فى عام 2018 
للمزارعين  خاصة  االرتباك  من  كبيرة  حالة  أحدث  ما  وهو 
الصغار الذين بدأوا فى تغيير الكثير من األمور وعلى رأسها 
إلى  المحاصيل  بعض  فى  ترحيلها  تم  التى  الزراعة  مواعيد 

شهرين كاملين.
وأوضح أن مواعيد زراعة الفواكه ومواعيد نضجها تغيرت 
بالكامل وبالتالى فالنبات بدأ يعدل من مواعيد مراحل نموه 
اإلنسان  اآلخر على  الشق  ويتبقى  بالمناخ  تأثًرا  ذاتى  بشكل 
االستجابة  يواكبوا  أن  الــزراعــى  القطاع  عــن  والمسئولين 

السريعة للنبات للتغيرات المناخية.
التقليدى  للمناخ  كامال  تغيرا  تشهد  مصر  ان  الى  ولفت 

األخيرة ظواهر  الفترة  فى  ونشهد  لسنوات  فيه  الذى عشنا 
غريبة على مناخنا المعتاد بتساقط األمطار فى شهر يوليو 
حتى لو كانت مجرد زخات بسيطة فهى دليل على أن هناك 
وظاهرة  الطويلة  الصيف  موجات  أيضا  وهناك  تغير  شيئًا 
الفواكه  على  السلبى  وتأثيرها  الماضى  الشتاء  فى  الصقيع 
االستوائية كالمانجو والموز وتأثر الزيتون أيضا قبل عامين.

توصيات 
االرصاد  قسم  رئيس  المعاطى  ابو  شاكر  قال  جانبه  من 

الدولة  تقوم  عــام  كل  ان  للمناخ  المركزى  بالمعمل  الجوية 
البيئية  الظروف  على  بناء  زراعــة  مواعيد  جــدول  باصدار 
الــســائــدة مــشــددا على ضـــرورة الــتــزام الــمــزارعــيــن بجميع 
الى  للوصول  للنبات  التى تحدث  الخسائر  لتقليل  التوصيات 

نهاية الموسم بأقل خسائر.
كبيرة  بصورة  تأثرت  والفقيرة  النامية  الدول  أن  وأضاف 
الــدول  بين  الــزراعــى  بالقطاع  وخــاصــة  الــصــراعــات  نتيجة 
الصناعية الكبرى ولم تكتف هذه الدول بتقليل االنبعاثات بل 
تقوم بتزويدها من صناعتها التى ادت الى ما يسمى الطقس 

الجامح او الطقس المتطرف.
وأوضح ان تغير المناخ ادى الى زحزحة فى حزام المطر 
ويحدث  الخريف  فى فصل  ومازلنا  نفسها  األمطار  وكميات 
على  مشددا  مصر،  جنوب  فى  الغزارة  بهذه  أمطار  تساقط 
موضحا  المناخية،  التغيرات  لمواجهة  العالم  تكاتف  ضرورة 
ان الدول الكبيرة التى كانت تضع فى اعتبارها انها بمنأى عن 
الكوارث حدثت لديها خسارة كبيرة لذلك فى القمة األخيرة 
اتفقت الصين وامريكا على تمويل الصندوق األخضر وتنفيذ 

ما جاء باتفاقية باريس 2015.
بأن  السيسى  الفتاح  عبد  الرئيس  توجيهات  ان  واوضــح 
لمؤتمر  والعشرين  السابعة  الدورة  فعاليات  تستضيف مصر 
األطراف فى االتفاقية كوب 27 المتوقع انعقاده فى نوفمبر 
رائع  مجهود  الشيخ  شــرم  بمدينة   2022 المقبل  العام  من 
فقرا  األكثر  الــدول  على  الضوء  بتسليط  السياسية  للقيادة 

والمتأثرة على المستويين الصحى والبيئى.
تغير  وبسبب  غذائى  أمــن  قضيه  المناخ  تغير  وأضـــاف: 
فى  فادحة  خسائر  تكبدها  الصين  أعلنت  الطقس  عوامل 
لتخزين  مواطنيهم  ودعــوا  الصويا  والفول  الــذرة  محصولى 
الزراعى  القطاع  على  بتأثيره  يتعلق  األمــر  إن  حيث  الغذاء 

وعدم تواجد محصول بأكمله.
من  عروتين  زراعـــة  عــدم  الــى  ادى  المناخ  تغير  أن  كما 
بالجيزة  الطماطم  زراعــة  المعروف  من  انه  حيث  الطماطم 
وبنى سويف فى آخر شهر 8 واوائل شهر ٩ ولم تتم الزراعة 
كان  القطن  محصول  أيضا  الــحــرارة،  درجــة  الرتــفــاع  نظًرا 
يتم  الراهن  الوقت  ومارس فى  فبراير  اوائل  زراعته فى  يتم 
الزراعة فى بدايه شهر أبريل وأوائل مايو فضال عن القمح 
الذى كان يتم زراعته فى أول أكتوبر ونوفمبر اآلن يزرع فى 

آخر نوفمبر واوائل شهر اكتوبر.
يجب  تداعيات خطيرة  يحمل  المناخ  تغير  ان  الى  وأشار 
لم  لو  حيث  التوصيات  واتباع  جيدا  يقال  لما  االنتباه  علينا 
ننتبه لهذه الظاهرة ألصبح الوضع أخطر ولكن مصر لديها 
إمكانيات لمواجهة التغيرات ناصحا المزارعين بتوخى الحذر 

خاصة فى المناطق التى تتعرض للسيول.

العالم  على  سيطرت  القلق  مــن  حالة 
أجمع خاصة خالل األيام القليلة الماضية 
بعد اكتشاف متحور جديد لفيروس كورونا 
فى جنوب إفريقيا وصفه العلماء بأنه أكثر 
ويعد  سبقته  التى  المتحورات  من  خطورة 
متحور "اوميكرون" هو خامس متحور يظهر 
لـ فيروس كورونا ومنظمة الصحة العالمية 
"بتسوانا"  اســم  عليه  أطلقت  البداية  فى 
ذلك  بعد  لكن  بتسوانا  دولة  فى  ألنه ظهر 
ظهر فى مقاطعة جوتنج فى جنوب إفريقيا 
ويوجد اشتباه بأنه موجود بالفعل فى باقى 
عشرات  تسجيل  تم  حيث  مقاطعات  الـــ8 
الحاالت فى جنوب إفريقيا وحاالت فردية 

فى دول أخرى.
أن  بــيــان  فــى  أعــلــنــت  الــصــحــة  منظمة 
متوقعة  وغير  كبيرة  قفزة  حقق  المتحور 
على  يحتوى  ــه  وأن والتكاثر  االنتشار  فــى 
ضعف طفرات ساللة "دلتا" شديدة العدوى 
ويحتوى على 32 طفرة فى بروتين سبايك 
المنظمة وصفته  اللقاحات  المستخدم فى 
بـ "المقلق" وأطلقت عليه اسم "أوميكرون".

فحص 
حالة  أول  ان  مينا  مــنــى  قــالــت  ــة  بــداي
فى  اكتشفت  ــا  أوروب فى  الجديد  للمتحور 
بلجيكا لسيدة قادمة من مصر منذ 11 يوما 

وجاءت عن طريق إسطنبول.
ــى أن مــصــر بــحــاجــة الــى  وأشـــــارت إلـ
الجينى  التسلسل  لفحص  جــادة  اجــراءات 
للفيروسات المأخودة من الحاالت المصابة 
حاليا الكتشاف هل المتحور الجديد بالفعل 
االحتياطات  ألخــذ  ال  ام  مصر  فى  يوجد 
الالزمة لمنع دخوله لو كان غير موجود أو 

لمحاصرة العدوى بقدر اإلمكان.
انه من المحتمل ان تكون  الى  واشــارت 
من  الــعــدوى  التقطت  البلجيكية  السيدة 

اســطــنــبــول 
أى  مــن  أو 
ــض  ــ ــريـ ــ مـ
آخــــــــــــر 
بالطائرة 
ولـــــكـــــن 

ــى  ــ ــقـ ــ ــبـ ــ يـ
ــال  ــ ــم ــ ــت الــــــتــــــقــــــاط احــ

قــائــًمــا كما  ــعــدوى مــن مصر  ال
حــضــانــة  ــرة  ــتـ فـ أن  يـــالحـــظ 
 14 إلــى  يومين  من  الفيروس 
ــمــام،  ــذا يــجــب االهــت ــوم، لـ ــ ي
ــمــوضــوع لــيــس مــن بــاب  وال
الهزار ويجب التشديد على 
وااللتزام  الوقاية  اجراءات 
ــمــاســكــات والــتــبــاعــد  ــال ب
المغلقة  األماكن  وتفادى 
المزدحمة سيئة التهوية.
ــال  ــ ــه ق ــ ــب ــ ــان ــن جــ ــ ــ م
استشارى  حسن  تــامــر 
االمـــــــراض الــصــدريــة 
الفيروسات  جميع  ان 

التنفسية سريعة االنتشار 
ــالف ســرعــتــهــا  ــ ــت ــ ــع اخ ــ م

والكوفيد بمتحوراته هو االكثر 
ــشــارا مـــن كل  ــت واألســـــرع ان
مثل  التنفسية  الــفــيــروســات 
واإلنفلونزا،  البرد  فيروسات 

وكل ما زادت سرعة االنتشار زادت 
اعداد المتحورات.

الفيروس  يتكاثر  لكى  تــامــر:  وأضـــاف 
يدخل الخلية ويضع المادة الجينية الخاصة 
به، وليس من الضرورى ان المتحور الجديد 
يكون اسوأ او اشرس وال يشترط انه يكون 

اكثر خطورة .

واوضح أنه يجب عدم الفزع من كلمة 
مــتــحــور جــديــد حــيــث إن الــمــتــحــورات 
والكورونا  نهاية،  لها  ليس  الجديدة 
ــة سلوك  ــع، ويــجــب دراسـ امــر واقـ
الــفــيــروس وتــأثــيــره مــن مصادر 
كورونا  ــاء  ووب موثوقة  علمية 
ــيـــروســـات  ــثـــل فـ اصـــبـــح مـ
األنفلونزا  مثل  تعيش حولنا 
ــدز والــكــبــد الــوبــائــى  ــ واإليـ
االيجابى  والجانب  وغيرها 
وان  الــمــتــحــورات  هـــذه  ان 
لها  التطعيمات  تظل  كثرت 
انه  من  بالرغم  بالمرصاد 
لم يتم دراسة تأثير المتحور 
ولكن  اللقاحات  مع  الجديد 
دلتا  المتحور  سابقته  كما 
استجابا  البريطانى  والمتحور 

للقاحات.
وزير للصحة 

وعــلــى صــعــيــد مــتــصــل طــالــب 
محمود فؤاد مدير المركز المصرى 
تعيين  بــضــرورة  الـــدواء  فــى  للحق 
انه  الــى  مشيرا  للصحة،  ــر  وزيـ
وأن  الجديد  المتحور  ظهور  بعد 
كــانــت  بلجيكا  فـــى  ــة  حــال أول 
لمواطن زار مصر وتم وقف 
الرحالت الجوية بين مصر 
ودول اخرى لدول الجنوب 
ندرك  أن  يجب  االفريقى 
ــدا عـــدم وجــــود وزيـــر  جــي
من  يــقــرب  مــا  منذ  للصحة 
شهر وان الدنيا ممكن تغلق فى 
وجــود  فاصبح  اخــرى  مــرة  العالم 
مطلب  لها  متفرغ  وزارة  رأس  على  وزير 

حيوى.

وأضاف: السؤال الهام كيف لهذه السيدة 
البلجيكية دخول مصر دون تطعيم؟ والسؤال 
الصحة فى  وزير  أن منصب  أهمية  األكثر 
فى  وخصوصا  المدة  هذه  كل  خــاٍل  مصر 

ظل ظروف هذا الوباء اللعين ؟
الصحة  منظمة  بيان  بعد  انــه  واوضـــح 
فى  هاًما خصوًصا  فعل  رد  اتخذت مصر 
سرعة توقيته من خالل اللجنة العليا إلدارة 
أزمة فيروس كورونا عندما تم اإلعالن عن 
جنوب  وإلى  من  المباشر  الطيران  ايقاف 
أفريقيا، مشيرا الى ان اللجنة ذكرت عدًدا 
من الدول المستهدفة بقائمة من اإلجراءات 
وليسوتو،  إفــريــقــيــا،  جــنــوب  رأســهــا  على 
وبوتسوانا، وزيمبابوى، وموزمبيق، وناميبيا، 
القادمين  المسافرين  ان  مبيًنا  واسواتينى، 
من واحدة من الـ7 دول عن طريق الرحالت 
يتم اجراء  المباشرة سوف  الترانزيت غير 
السريع  الــنــووى  الحامض  فحص  اختبار 
لهم وفى حالة ظهور أى حالة ايجابية يمنع 
المسافر من صعود الطائرة التالية ويرجع 

على نفس الطائرة القادم عليها.
وأضاف: أما إذا كان هناك مسافر قادم 
من واحدة من الـ7 دول عن طريق الطيران 
هى  والــقــاهــرة  المباشر  غير  الــتــرانــزيــت 
فحص  اختبار  عمل  سيتم  النهائية  وجهته 
حالة ظهور  وفى  السريع  النووى  الحامض 
نفس  على  الراكب  يعود  ايجابية  النتيجة 
الطائرة القادم عليها اما فى حالة النتيجة 
سلبية فيعمل حجر ذاتى منزلى لمدة 7 أيام 
الحجر  مدة  نهاية  فى   pcr اختبار  ويعمل 
ويتم متابعته 7 أيام عن طريق فريق الحجر 
لفترة  القصوى  المدة  نهاية  حتى  الصحى 

حضانة الفيروس.

رعب عاملى من »متحور أوميكرون«
الصحة العاملية تصنف املتحور اجلديد باملقلق وتطالب الدول باتخاذ إجراءات حلماية السكان

نهاية ويجب دراسة سلوك الفيروس وتأثيره للفيروسات املأخودة من احلاالت املصابة الكتشاف 
من مصادر علمية موثوقةاملتحور اجلديد مبصر من عدمه

تامر حسن: املتحورات اجلديدة ليس لها منى مينا: أطالب بفحص التسلسل اجلينى 

شاكر أبواملعاطى: تغير محمد فهيم: التغيرات املناخية 

املناخ قضية خطيرة تؤثر على ال تقل خطورة عن فيروس كورونا 

األمن الغذائى والصحة العامةوعلى العالم التعاون ملواجهتها

التغيرات املناخية تهدد الزراعة واألمن الغذائى
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وكشفت مصادر ليبية عن أن المشهد ال 
يزال ضبابًيا اال ان عقد االنتخابات بات 
من  المزيد  امام  الطريق  لقطع  ضروريا 
ان  كما  البالد،  فى  الخارجية  التدخالت 
الطعون القانونية المتبادلة بين المرشحين 
وما شهدته جلسة محكمة االستئناف من 
هجوم مسلح للميليشيات اثناء النظر فى 
الطعن المقدم من سيف االسالم القذافى 
ضد قرار المفوضية رفض ترشحه، يثير 
الراهن  المشهد  كان  اذا  عما  التساؤالت 
يخدم طرًفا معيًنا بإزالة المنافسين له من 
االنتخابات  عملية  عرقلة  او  المرشحين 
برمتها واستمرار الفوضى فى البالد وهو 

ما يريده االخوان وحلفاؤهم .
ليبيا  فى  الرئاسية  االنتخابات  وتشهد   
القانونية  الطعون  فى  تمثل  صراعا، 
على  البارزين،  المرشحين  بين  المتبادلة 
الحميد  عبد  الحكومة  رئيس  رأسهم 
الدبيبة، وسيف اإلسالم القذافى، وقائد 

الجيش الوطنى خليفة حفتر.
وإزاء ذلك ألمحت وكالة "نوفا" اإليطالية 
التى  اإلشارات  من  العديد  وجود  إلى 
وزراء  لرئيس  الطريق  بتمهيد  توحى 
الحميد  عبد  الوطنية  الوحدة  حكومة 
الدبيبة من أجل "النزول إلى الميدان" فى 

االنتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها فى 
24 ديسمبر .

الذى  المؤتمر  خالل  انه  الى  ولفتت 
دعت  نوفمبر،   12 فى  باريس  فى  عقد 
إجراء  ضرورة  إلى  الدولية  األطراف 

انتخابات نزيهة "شاملة".
مصطلح  أن  اإليطالية  الوكالة  واعتبرت 
من  وضع  هذا،  الشاملة"  "االنتخابات 
الدبيبة الذى حضر القمة  أجل مساعدة 
والتزام  دعم  جراء  مشارك"،  كـ"رئيس 
وألمانيا  فرنسا  كانت  فيما  إيطالى، 

مترددتين إزاء حضوره فى البداية.
وفى السياق جاء رفض محكمة االستئناف 
بطرابلس يوم الخميس الماضى، الطعون 
الحكومة،  رئيس  ترشيح  ضد  المقدمة 
أن  شأنه  من   ،12 المادة  إلى  استناًدا 
فى  الرئيسية  العقبات  إحدى  يزيل 
الوقت  فى  الرئاسة  نحو  الدبيبة  طريق 
اإلسالم  منافساه سيف  فيه  يواجه  الذى 

القذافى وحفتر صعوبات .

توقيف  لمذكرة  يخضع  القذافى  فنجل 
دولية، تعوق تحركاته .

فى  ترشحه  أوراق  قدم  قد  الدبيبة  وكان 
المادة  أن  من  الرغم  على  نوفمبر   18
12 من قانون االنتخابات الرئاسية، تمنع 
نظريا مترشحا يتولى منصًبا عاًما ما لم 
ثالثة أشهر من 24  قبل  استقالته  يقدم 

ديسمبر، وهو ما لم يفعله الدبيبة.
رئيس  أن  ليبية  اعالم  وسائل  وألمحت 
ما  وهو  أجنبية،  جنسية  يحمل  الحكومة 

يهدد ترشحه إذا صح ذلك .
لالنتخابات  العليا  المفوضية  كانت 
الليبية قد اكدت انه "ال توجد نية لتأجيل 

االنتخابات المقررة فى 24 ديسمبر".
وقال مدير المركز اإلعالمى للمفوضية، 
اآلن،  حتى  نية،  "ال  إنه  الشريف،  سامى 
عن  االنتخابات  لتأجيل  المفوضية  لدى 
الطعون  عملية  سير  ظل  فى  موعدها، 

واالستئناف، وفق المعد لها".
فى  وارد  "التأجيل  أن  الشريف  وأوضح 

الطعون  مسألة  من  االنتهاء  عدم  حالة 
إلى  مشيرا  حاليا"،  الجارية  والترتيبات 
أن المفوضية "قد تطلب تأجيل البدء فى 
العملية االنتخابية ألربعة أو خمسة أيام، 
والنتائج  الطعون  فى  الفصل  حين  إلى 

القضائية ألسباب فنية".
العليا  المفوضية  رئيس  أن  يذكر 
مسألة  اعتبر  السايح  عماد  لالنتخابات 
"مسألة  موعدها  فى  االنتخابات  إجراء 
الفتا  المفوضية"،  لتقدير  تخضع  فنية 
فى  انطالقها  موعد  تأجيل  احتمال  إلى 
حالة تأخر الفصل فى 

الطعون.
االنتخابات  وتحظى 
عربى  باهتمام  الليبية 
ودولى، إذ حذر كل من 
الدولى  األمن  مجلس 
تأجيل  من  وواشنطن، 
االستحقاق  عرقلة  أو 

االنتخابى الليبى.
المفوضية  وأصدرت 
العليا لالنتخابات أكثر 
من 2.8 مليون بطاقة 
المراكز  فى  اقتراع 
للمواطنين  تسليمها  أجل  من  االنتخابية، 

المسجلين كناخبين.
كما حددت تاريخ 28 نوفمبر، كآخر موعد 
وأطلقت  االنتخابية،  البطاقات  لتسليم 
االستعدادات  إطار  فى  تدريبية  دورات 
انها  إال  االنتخابى،  االستحقاق  لتنفيذ 
أعلنت تمديد فترة استالم بطاقة الناخب 

إلى اليوم األربعاء، األول من ديسمبر .
وقالت إن هذا التمديد "جاء نظرا لإلقبال 
قبل  من  البطاقة  استالم  على  المتزايد 
الناخبين، وتقديرا للظروف التى واجهت 
إمكانية  دون  وحالت  الناخبين  بعض 

حضورهم لمراكز التوزيع".
الذين  والمواطنات  المواطنين  كل  ودعت 
سجلوا بسجل الناخبين، ممن لم يتسلموا 
الفرصة  هذه  "اغتنام  إلى  بطاقاتهم، 

واإلسراع بتسلم بطاقاتهم.
لخوض  تقدموا  مرشحا   98 كان 
مفوضية  أن  إال  الليبية  الرئاسة  سباق 
االنتخابات استبعدت فى قائمتها األولية 
بينهم سيف  للطعن، 25 مرشحا  القابلة 
على  طعًنا  قدم  الذى  القذافى،  اإلسالم 

القرار وتم قبوله.
للمرشحين،  األولية  القائمة  وشملت 
خليفة  المشير  الليبى  الجيش  قائد 
صالح،  عقيلة  البرلمان  ورئيس  حفتر، 

وعبدالحميد الدبيبة.
عرقلة  اإلرهابى  اإلخوان  تنظيم  ويحاول 
مسارات،  عدة  عبر  االنتخابى،  المسار 
بينها محاصرة عدد من مراكز االنتخابات 
فى غرب ليبيا، وإغالقها وإجبار العاملين 

بها على مغادرتها بقوة السالح.

أحمد ياسر

هالة شيحة

العدد: 726 2021/12/ 1

هالة شيحة
Hal a4shiha@yahoo.com

اللبنانيون يهاجمون »حزب اهلل«
 وأستراليا تصنفه تنظيًما إرهابًيا

شبح التأجيل يخيم على االنتخابات الليبية

وانتقادات  ا هجوًما  إيرانّيً المدعوم  الله  يواجه حزب 
على  وميليشياته  الحزب  بمحاصرة  تنذر  واسعة 
نطاق واسع خالل الفترة المقبلة، فبين زالت الداخل 
وتصنيف الخارج بات الحزب محاصرا ومغلوبا عليه .

وجاء خطأ حسن نصر الله زعيم مليشيا حزب الله، 
شعب  أمام  القيادى  ليفضح  لبنان،  استقالل  بتاريخ 
لبنان حيث قال ان االستقالل كان فى العام 1948، 

بفارق 5 سنوات عن موعده األصلى.
وبعد مرور وقت على الخطأ، خالل كلمته التلفزيونية 
أنه  عمله  فريق  أعلمه  اللبنانى  للشعب  المباشرة، 
يخطئ  بأنه  األمر  مبررًا  الله،  نصر  فارتبك  أخطأ، 

باألرقام عادة، ليعيد ويصحح العام 1943.
حيث يحتفل لبنان باستقالله عن االنتداب الفرنسى 

فى 22 نوفمبر 1943.
وإزاء هذا الخطأ شن اللبنانيون حملة سخرية واسعة 
الله  نصر  ضد  االجتماعى  التواصل  وسائل  على 
تاريخ  سيتذكر  فكيف  بلبنان  يعترف  ال  انه  معتبرين 

استقالله؟! 
 وراح نشطاء يؤكدون ان لبنان ليس من اولويات حسن 
نصر الله وميليشياته فكيف سيتذكر تاريخ استقالله !

إيلى  المحامى  التغيير  حركة  رئيس  شن  جهته،  من 
الله قائال: حسن  محفوض هجوما عنيفا ضد نصر 
وطالما  االستقالل،  تاريخ  تتذكر  ال  طالما  الله  نصر 
المال  تتلقى  وطالما  الفقيه،  والية  فى  جندى  أنت 
وطالما  إيران،  هى  أجنبية  دولة  قبل  من  واألوامر 
ترأس ميليشيا مسلحة خارجة عن القوانين اللبنانية 
والدولية بديهى أال تفقه معانى ومرامى االستقالل، 

فلك إيرانك ولنا لبناننا.. لك واليتك ولنا وطننا".
 كما سخر لبنانيون من مقاومة حزب الله التى تتلقى 

الدعم من إيران وال تسعى الستقرار وأمن لبنان .
وقد صنفت الحكومة األسترالية حزب الله كـ"منظمة 
كانت  التى  العقوبات  نطاق  بذلك  لتوسع  إرهابية" 
الذى  المسلّح  للحزب  العسكرى  الجناح  فقط  تشمل 
يمارس نفوذا واسعا فى لبنان، إلى جناحه السياسى 
ومؤّسساته المدنية. وقالت وزيرة الداخلية األسترالية 
إّن الحزب المسلّح المدعوم من إيران  كارين أندروز 
"يواصل التهديد بشّن هجمات إرهابية وتقديم الدعم 
"حقيقًيا"  تهديًدا  ويشكّل  اإلرهابية"  للتنظيمات 

و"موثوًقا به" ألستراليا.
ومنذ وقت طويل، تصّنف الواليات المتحدة وإسرائيل 

هو  لما  خالًفا  إرهابية  منظمة  بجناَحيه  الله  حزب 
جناحه  بإدراج  اكتفت  أخرى  دول  فى  وضعه  عليه 
وأبقت  اإلرهابية  للتنظيمات  قوائمها  على  العسكرى 
جناحه السياسى خارج إطار العقوبات، وذلك خشية 
بالسلطات  الخطوة صالتها  هذه  مثل  تعّقد  أن  منها 

اللبنانية.
دورا  ويلعب  النواب  مجلس  فى  ممّثل  الله  وحزب 
الحزب  أيًضا  وهو  اللبنانية،  السياسة  فى  محوريا 
الوحيد الذى لم يتخّل عن ترسانته  اللبنانى  المسلّح 
-1975( األهلية  الحرب  نهاية  فى  العسكرية 

.)1990
ضخمة،  عسكرية  ترسانة  حالًيا  الله  حزب  ولدى 
بالمال  إيران  من  مدعوم  وهو  دقيقة،  بينها صواريخ 
اللدود  العدو  الله،  حزب  دور  يتخطى  والسالح. 
إلسرائيل وحليف دمشق، لبنان. وُيعد العًبا أساسًيا 
فى سوريا والعراق مرورًا باليمن، ويراه كثيرون وسيلة 

لتوسع إيران داعمه األول.
حيث  أستراليا  فى  محظورًا  بات  القرار  وبموجب 
تعيش جالية لبنانية كبيرة االنتماء إلى حزب الله أو 

تمويله.
نفتالى  اإلسرائيلى  الوزراء  رئيس  رحب  ذلك  وإزاء 
الوزراء  رئيس  "صديقه"  وشكر  بالقرار  بينيت 

األسترالى سكوت موريسون على هذه الخطوة.
إرهابية  منظمة  الله  "حزب  تغريدة  فى  بينيت  وكتب 
مدعومة من ايران فى لبنان، ومسئولة عن هجمات ال 

تحصى فى إسرائيل وفى العالم".
الخزانة  فى  السابق  المسئول  أعرب  جهته  من 
األمريكية ماثيو ليفيت عن أن هذا القرار "كان منتظرا 

منذ فترة طويلة".
ترحيب  عن  السعودية  الخارجية  وزارة  أعربت  كما 
المملكة بإعالن الحكومة األسترالية إدراج حزب الله 
فى  إرهابية  منظمة  والعسكرى  السياسى  بجناحيه 

أستراليا.
ونوهت الوزارة بأهمية تلك الخطوة فى تعزيز األمن 
اتخاذ  على  الدولى  المجتمع  حاثة  الدوليين،  والسلم 
موقف مماثل للتصدى لإلرهاب والجماعات اإلرهابية 

حول العالم.

بين تحذيرات دولية من معاقبة 
األطراف المعرقلة لالنتخابات 
الرئاسية والتشريعية المقررة 

فى ليبيا 24 ديسمبر وبين 
تصاعد الخالفات والطعون على 

المرشحين وكذلك تهديدات 
ودعوة اإلخوان لمقاطعة 

االنتخابات المرتقبة تشهد 
ليبيا حالة من االرتباك قد 

تهدد بتأجيل تلك االنتخابات 
التى يعلق عليها الليبيون اآلمال 
إلنقاذ بالدهم من براثن الحرب 
والتدخالت الخارجية والفوضى 
واإلرهاب التى نالت من مقدرات 

الشعب الليبى طيلة العشر 
سنوات الماضية .

قيس سعيد يتعهد بتطهير تونس من الفساد والغنوشى

إثيوبيا تواجه مصيًرا غامًضا..  وآبى أحمد إلى املجهول  املهاجرون على احلدود.. صداع فى قلب أوروبا

تونس  تواجه  تزال  ال  كبيرة  تحديات 
فى  سعيد  قيس  الرئيس  قرارات  منذ 
من  يسعى  والتى  الماضى  يوليو   25
االخوان  جماعة  محاصرة  إلى  خاللها 
وتطهير  الفساد  ومحاربة  االرهابية 
البالد من عناصره وإرساء دعائم األمن 
الخارج  مخططات  ودحض  واالستقرار 

الرامية لجر تونس للفوضى .
الدولة  بها  تقوم  التى  الجهود  وبرغم 
ورغم تجميد البرلمان عاد الغنوشى رئيس 
حزب  ورئيس  المجمد  التونسى  البرلمان 
قرارات  متحدًيا  تونس  فى  االخوانية  النهضة 
الرئاسة واعلن أن "مجلس نواب الشعب عائد 
أحب من أحب وكره من كره"، مشيرا إلى أن 

"أعداء الثورة عملوا على تشويه البرلمان".
جاء حديث الغنوشى خالل لقاء جمعه بقيادات 

خالله  كشف  تونس،  شمال  بنزرت  فى  حزبه 
عن تلقيه دعوة للمشاركة فى أشغال الجمعية 

الـ143 لالتحاد البرلمانى الدولى بإسبانيا.
تأسيسية  “البرلمان سلطة  إن  الغنوشى  وقال 
على  االجتماعية  القوانين  من  الكثير  أنجز 
من  بتشغيل  المتعلق   38 القانون  غرار 
التمويل  وقانون  سنوات،   10 بطالتهم  طالت 

التشاركى".
والديمقراطية  والحرية  “للثورة  وأضاف 
مصًرا  فئاته  بكل  المجتمع  دام  ما  مستقبل 
على نصرة قيم الثورة رغم الثمن االقتصادى 
الذى دفعناه. تونس هى أول بلد عربى يجرى 
انتخابات بهيئة مستقلة ويريد المنقلب إعادتها 
فاالنقالب  الداخلية..  وزارة  إشراف  تحت 
فشل فى كل الملفات التى بنى عليها أوهامه 
وال  )سعيد(  وعد  كما  تحرك  االقتصاد  فال 

التنمية حصلت وال رقى اجتماعى بل إنه ألغى 
حتى فكرة التشغيل أصاًل".

التونسى، قيس سعيد، جمد فى  كان الرئيس 

الحصانة  ورفع  البرلمان  أعمال  يوليو،   25
عن أعضائه ضمن إجراءات استثنائية شملت 
القوانين،  دستورية  مراقبة  هيئة  إلغاء  أيضا 
وترؤسه  رئاسية،  بمراسيم  وإصدار تشريعات 
العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتوليه  النيابة 
َن “نجالء  السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة َعَيّ

بودن” رئيسة لها.
التونسى قيس سعيد  الرئيس  من جهته شدد 
بل  الجماعة"  بمنطق  ُتدار  "ال  بالده  أن  على 
وفق القانون الذى ُيطّبق على الجميع، مؤكدا 
أن تونس دولة ذات سيادة ُتحترم فيها الحقوق 
والحريات وَلم يتم تعليق العمل بالدستور، ولم 
إلى  القضاء  ودعا  بالحريات،  المساس  يتم 

المساهمة فى تطهير البالد.
توفيق  الداخلية  بوزير  له  لقاء  وأضاف خالل 
شرف الدين أن الدولة "لن تترك أبناء الشعب 

التونسى لمن يتاجر بفقرهم وآالمهم ويبيعهم 
لخلق  الحقيقية  الحلول  وستجد  األوهام، 

الثروة".
وكشف سعيد أن العمل جاٍر على ترتيب جدول 
زمنى للقيام بإصالحات على النظام السياسى 
شبه البرلمانى الذى يجرى العمل به منذ عام 
فى  فشل  أنه  الرئيس  يعتبر  والذى   ،2011
الدولة  تفكك  فى  وتسبب  االستقرار  تحقيق 

وتهديد وحدتها.
وتعهد الرئيس التونسى بأنه سيصدر تشريعات 
بموجب مراسيم، من أجل الدفع بقطار العمل 
فى الدولة، مؤكدا أنه سيضمن حقوق وحريات 
المحتجون ضده أيضا،  بينهم  المدنيين، ومن 

موضحا أن تلك التدابير االستثنائية مؤقتة.

تواجه حكومة آبى أحمد اختبارًا حاسًما 
القوات  مواجهة  فى  المصير  لتحديد 
مشارف  على  باتت  التى  المتمردة 
التوقعات  وتشير  أبابا،  أديس  العاصمة 
المركزية  للحكومة  يمكن  أنه  إلى 
قتال  فى  االستمرار  تقرر  أن  اإلثيوبية 
قد  التى  العواقب،  ومواجهة  المتمردين 
وأورومو..  تيجراى  قوات  بانتصار  تنتهى 
صد  من  اإلثيوبى  الجيش  تمكن  حال  وفى 
المتمردين على المدى القصير، وهو أمر 
غير مرجح، فإن النتيجة المحتملة هى 
تفكك فوضوى دموى للبالد على غرار 
يوغوسالفيا السابقة، على حد وصف 

مجلة فورين بوليسى األمريكية. 
أن  البعض  يرى  أخرى،  ناحية  من 
القضية الرئيسية التى تفسر استمرار 
االلتزام،  مشكلة  هى  النزاعات 
الجذرى  السبب  أن  إلى  مشيرين 
مثل  الفعالة،  غير  األهلية  للنزاعات 
النزاع فى إثيوبيا الذى أزهق حتى اآلن 

البالد  اقتصاد  ودمر  األرواح  من  العديد 
االلتزام  فى  الفشل  هو  الوطنى،  والجيش 
من  فيها  التوسط  يمكن  التى  باالتفاقيات 
هذه  أن  موضحين  المفاوضات،  خالل 
المتكافئة  غير  القوة  بتوزيع  تتمتع  الحروب 
األضعف  األطراف  تثق  وال  والمتغيرة، 
القوة.  تمتلك  التى  األقوى  األطراف  فى 
تركز  أن  يجب  أنه  األمريكية  المجلة  ورأت 
الدولى  المجتمع  يبذلها  التى  السالم  جهود 
وراء  الكامنة  االلتزام  مشكلة  معالجة  على 
صانعى  على  ويتعين  إثيوبيا،  فى  النزاعات 
األخرى  والعواصم  واشنطن  فى  السياسة 
الدول  مجموعة  فى  األعضاء  الدول  فى 
أنه لم  الكبرى قبول فكرة  السبع  الصناعية 
اإلثيوبية..  للنزاعات  جزئى  حل  هناك  يعد 
يجب أن يضعوا ثقلهم المالى والدبلوماسى 
منها  تعانى  التى  للمشاكل  شامل  حل  خلف 

البالد.

أقصر  هو  منسيك  الى  الطريق  زال  ما 
األوروبى  للفردوس  للوصول  الطرق 
أوروبا  صداع  اصبحوا  الذين  للمهاجرين 
البولندية  الحدود  على  فاألزمة  المزمن 
تجمع  صعبة  معادلة  باتت  البيالروسية 
باتت  فيما  اإلنسان،  وحقوق  الصرامة  بين 
تعمل  االوروبى  للتكتل  مجاورة  عديدة  دول 
لالبتزاز  كسالح  المهاجرين  استعمال  على 

السياسى.
ألمانيا  مقدمتها  وفى  أوروبا  فتسعى 
على  لألزمة  الممكنة  الخسائر  أقل  إلى 
خصوصا  البيالروسية،  البولندية  الحدود 
أمام إصرار مهاجرين تقطعت بهم السبل، 
الشرق األوسط كالعراق  معظمهم من دول 
الحدود  اختراق  على  وأفغانستان،  وسوريا 
البولندية تزامنا مع فرض االتحاد األوروبى 
فالمهاجرون  بيالروسيا،  على  عقوبات 
بكل  حاولوا  بيالروسيا  فى  المحاصرون 
عبر  األوروبى  االتحاد  إلى  العبور  السبل 
نشر  إلى  وارسو  دفع  ما  البولندية،  البوابة 

تعزيزات بآالف الجنود لمنعهم من العبور.
فمعاناة المهاجرين الذين ال يزالون يقيمون 

البيالروسية  األراضى  داخل  مخيمات  فى 
عند الحدود مع بولندا تزداد، وذلك وسط 
لهم  السماح  بولندا  ورفض  الثلوج  تراكم 

بعبور حدودها للوصول إلى ألمانيا.
تخفيف  إلى  يسعون  المتطوعين  مما جعل 
خالل  من  المهاجرين  على  الطقس  وطأة 
فهم  الغذائية،  والمواد  باألغطية  تزويدهم 
عالقون منذ نحو شهرين عند الحدود بين 

السلطات  تعنت  مع   ، وبولندا  بيالروسيا 
البولندية وإصرارها على عدم السماح لهم 

بدخول أراضيها.
عائالت  بينهم  األشخاص،  آالف  ويواجه 
لديها أطفال، مصيرا مجهوال فى مخيمات 

على الحدود بين بيالروسيا وبولندا.
ومن الجانب العراقى فقد أكد وكيل وزارة 
كبيرة  أعداد  وجود  النورى"  “كريم  الهجرة 

ما  الذين  العراقيين  المهاجرين  من 
زالوا عالقين على مسافة تمتد إلى أكثر 
من ٦٠٠ كلم على الحدود البيالروسية 

مع التفيا وبولندا وليتوانيا.
المهاجرين  أوضاع  أن  النورى  وأضاف 

سيئة للغاية ويعيشون ظروفا قاسية بسبب 
البرد والتعامل الالإنسانى من قبل الجانب 

البيالروسى بحق المهاجرين.
قبل  من  دولية  جهود  بذل  إلى  وأشار 

المنظمات اإلنسانية والمجتمع الدولى 
اإلانسانية  المساعدات  إليصال 
حد  على  عاجل،  بشكل  للمهاجرين 

معهد  أجرى  وقد  قوله. 
لقياس  "يوجوف" 
الرأى،  مؤشرات 
لأللمان  رأى  استطالع 
من  موقفهم  حول 

اللجوء  طالبى  استقبال 
البيالروسية-  الحدود  على  العالقين 
االستطالع  وخلص  ألمانيا،  فى  البولندية 
يرفضون  األلمان  نصف  نحو  أن  إلى 

استقبالهم إال ضمن شروط.

حفتر

الدبيبة

سيف اإلسالم

باشاغا

الغنوشى

آبى أحمد

قيس
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هالة عبد اللطيف

تزايد الحديث خالل 
األيام القليلة الماضية 

حول قرار وزارة التجارة 
والصناعة بإلغاء رسوم 

الحماية المفروضة على 
واردات البليت وحديد 

التسليح ومنتجات 
األلومنيوم، والتى 

تفرضها الوزارة منذ عام 
2019، بنسبة 25% 

على واردات حديد 
التسليح، و%15 على 

واردات البليت.

انتعاش سوق الهواتف املحمولة املستعملة بعد فرض 10 % ضريبة جمركية

موجة من الغضب سادت بين المواطنين على خلفية 
حيث  المحلية،  بالسوق  البلدى  الــفــول  أســعــار  ارتــفــاع 
ارتفعت من 11.5 إلى 13.5 ألف جنيه للطن جملة، وإلى 
14 و16 ألف جنيه للطن جملة حاليا، ليصل للمستهلك 

بنحو 20 و24 جنيها للكيلو.
البلدى  الفول  بأسعار  الــزيــادة  أن  لالنتباه  والالفت 
المستورد  الفول  بأسعار  الزيادة  عقب  جــاءت  المحلى 
أسعار  ارتفاع  جــراء   %20 بنحو  مؤخًرا  ارتفعت  والتى 
الشحن، حيث بلغ سعر طن الفول المستورد حاليا 9000 
للمستهلك  الكيلو  سعر  ليصل  للطن،  جنيه   10500 إلى 

إلى 14 و18 جنيًها للمستورد.
شعبة  رئيس  نائب  العطار،  عبور  أرجــع  جانبه  مــن 
ارتفاع  التجارية،  القاهرة  بغرفة  الزراعية  الحاصالت 
أسعار الفول البلدى بنحو 2500 جنيه للطن جراء تراجع 
مصر  أن  إلى  الفًتا  الطلب،  معدالت  وزيــادة  المحصول 
تستورد  حين  فى  استهالكها  حجم  من   %15 نحو  تنتج 
نحو 85% من استهالكها من الخارج تحديًدا من أستراليا 
وكندا وإيطاليا، حيث تعتمد على االستيراد بشكل كبير 
مما يجعل األسعار فى مصر تتأثر بارتفاع أسعار الفول 
عالمًيا، موضًحا أنه يتم استيراد 350 إلى 400 ألف طن 
 180 نحو  المحلى  االنتاج  يبلغ حجم  بينما  سنوًيا،  فول 
ألـــف طـــن، ومـــع ذلــك 
كان يتم تصدير الفول 
عريض الحبة، إلى أن 
التجارة  وزارة  قــررت 

تصدير  توقف  أن  الماضى  العام  يوليو  فى  والصناعة 
الفول من أجل تلبية احتياجات السوق المحلية؛ تحسًبا 
كورونا  فــيــروس  انتشار  ــة  ألزم محتملة  تداعيات  ألى 

المستجد.
أنــواع من الفول  وأشــار العطار إلى أن هناك نحو 6 
بمصر أهمها الفول البلدى الذى يتراوح فيه سعر الطن 
جنيه،   9500 من  بــداًل  جنيه  ألف  و14  ألًفا   12 بين  ما 
بينما بلغ سعر الفول البلدى شتلة اسبانى نحو 11 ألف 
الطن  تــراوح سعر  بينما  جنيه،  آالف   9 من  بداًل  جنيه، 
بين 9 آالف و11  ما  األسترالى  وكذلك  الليتوانى  للفول 
ألف جنيه، فى حين بلغ سعر طن الفول االنجليزى من 9 

إلى 10 آالف جنيه.
وأعرب العطار عن توقعه باستمرار زيادة أسعار الفول 
التغيرات  نتيجة  وذلك  المقبلة  الفترة  خالل  المستورد 
ظهور  عن  فضاًل  العالم  دول  تشهدها  التى  المناخية 
الدول  التجاه  يــؤدى  قد  الــذى  الجديد  الكورونا  متحور 

لتخزين السلع الغذائية .
إن  الفالحين،  نقيب  أبوصدام،  قال حسين  حين  فى 
أسعار  ارتفاع  نتيجة  جاء  البلدى  الفول  أسعار  ارتفاع 
بارتفاع  المحلية  األسعار  تأثرت  المستورد، حيث  الفول 
المحلية  السوق  أن  إلــى  مشيًرا  عالمًيا،  الفول  أسعار 

ما  طن تــســتــهــلــك  ألــف  و700   600 بين  يــتــراوح 
بلدى  ألف فول   60 بمعدل  أى  ســنــوًيــا 

طن شهريا وتزرع نحو 120 
 1.5 بإنتاجيه  فــدان  ألــف 
طن تقريبا للفدان الواحد، 
طن  ألف  نحو180  بإجمالى 

فقط كل عام .
وأضــاف أبــو صــدام أن 
الفول  طن  أسعار  ارتــفــاع 
المدشوش  والفول  البلدى 
دفــــــع مــــحــــالت الـــفـــول 
والــطــعــمــيــة لــرفــع أســعــار 
ليدفع  والطعمية  الفول 
محدود  المواطن  الثمن 

الدخل.

التى  الــقــرارات  لسلسلة  اســتــمــرارًا 
المصرى خالل  الشارع  فى  الجدل  تثير 
ــاء قــرار  األيــــام الــقــلــيــلــة الــمــاضــيــة، جـ
الجمركية  التعريفة  فئات  بعض  تعديل 
جمركية  ضريبة   %10 فــرض  وأهــمــهــا 
كانت  والــتــى  المحمولة  الــهــواتــف  على 
السنوات  طـــوال  البند  هــذا  مــن  معفاة 
الماضية، حيث كانت ُتحصل الدولة %5 
تنمية  كرسم  المستوردة  الهواتف  على 
االتصاالت  لتنظيم  القومى  للجهاز  و%5 
NTRA و14% ضريبة قيمة مضافة، وتم 
رفع  مما  جمركية،  ضريبة   %10 إضافة 
إجمالى الرسوم المفروضة على الهواتف 
المستوردة إلى 34%، فى ظل عدم وجود 
شركة  باستثناء  منافس  محلى  ُمصنع 
ذكية  هواتف  تصنيع  بــدأت  التى  سيكو 

محلية.
ــا تـــزايـــدت الــتــوقــعــات  وســـرعـــان مـ
سوق  فى  والصيانة  المستعمل  بانتعاش 

المحمول بعد زيادة الضريبة.
وتعليًقا على ذلك، قال محمد طلعت، 
ــاالت والــمــحــمــول  رئــيــس شــعــبــة االتـــصـ
تفاجأت  الشعبة  إن  التجارية،  بالغرفة 
بالقرار عقب صدوره ولم يتم أخذ رأيها 
علًما  عــدمــه،  مــن  الضريبة  تطبيق  فــى 
الضرائب  بعض  فــرض  حــالــة  فــى  بــأن 
مسئولون  يقوم  المحمولة،  األجهزة  على 
شعبة  مــع  بالتنسيق  المالية  وزارة  مــن 
االتصاالت والمحمول بالغرفة التجارية، 
اتفاق حول اصدار قرارات  إلى  للتوصل 
جديدة على الضرائب إال أن هذه المرة 
لم يتم أخذ رأى الشعبة على اإلطالق فى 

تلك الضريبة.
الضرائب  نسبة  أن  طلعت  وأضـــاف 
الــفــعــلــيــة الــمــحــمــلــة عــلــى ســعــر أجــهــزة 
ضريبة  إقـــرار  بعد  المحمول  التليفون 

 ،%42 نــحــو  تبلغ  الجمركية  التعريفة 
واردات،  ضريبة   %1 فــرض  يتم  حيث 
و%5  المضافة،  القيمة  ضريبة  و%14 
الــجــهــاز  تــنــمــيــة، و5% ضــريــبــة  ــوم  رســ
 ،NTRA ــصــاالت  االت لتنظيم  الــقــومــى 
التعريفة  ضريبة  ـــ%10  ال إلى  باإلضافة 
الجمركية التى تم فرضها مؤخرا، والتى 
على  تطبيقها  عند   %17 نحو  إلى  تصل 
على  يقع  هذا  وكل  المستوردة،  األجهزة 
التجار  أن  إلــى  الفًتا  المستهلك،  عاتق 
التعريفة  لن يستطيعوا استغالل ضريبة 
ــاح  أرب أو  مكاسب  لتحقيق  الجمركية 
سواء بشراء األجهزة المحمولة وتخزينها 
يتم  التى  الكميات  ألن  وذلــك  عدمه  من 
التى  الحديثة  األصناف  من  استيرادها 
العالمية  للمعايير  وفقا  إصــدارهــا  يتم 
الربح  لهم  تحقق  لن  ثم  ومن  قليلة جدا 

المأمول من الضريبة.
رمــضــان، عضو  وليد  قــال  حين  فــى 
بالقاهرة،  التجارية  الغرفة  إدارة  مجلس 
المحمول  شعبة  لرئيس  األول  النائب 

المحمول  سوق  إن  الصناعية،  واألقمار 
خالل  بالمبيعات  ركــود  حالة  من  تعانى 
فرض  قــرار  ثــم  ومــن  الماضية،  الفترة 
الضريبة الجديد سيزيد من حالة الركود 
ــشــراء،  ال طــلــبــات  مــن  حــيــث سيضعف 
الفًتا إلى أن هذا القرار سيؤدى إلنعاش 
المستعملة  المحمولة  الهواتف  مبيعات 
واإلصالح خالل  الصيانة  ونمو خدمات 

الفترة المقبلة. 
ــقــرار  ــذا ال وأضــــاف رمــضــان أن هـ
سيكون له تأثير سلبى على أسعار تكاليف 
استيراد أجهزة هواتف المحمول، وذلك 
الفترة  الكثيرين خالل  اتجاه  على ضوء 
التليفونات  عــلــى  لــالعــتــمــاد  المقبلة 

المحمولة المستعملة.
نائب  الــحــداد،  محمد  قــال  حين  فى 
بعض  هناك  إن  المحمول،  شعبة  رئيس 
قــرار  قبل  المحمول  ومــوزعــى  الــتــجــار 
على   %10 الجمركية  الضريبة  فــرض 
وتخزين  بشراء  قاموا  المحمول  هواتف 
المختلفة،  الهواتف  مــن  كبيرة  كميات 

لالستفادة من تطبيق الشركات الضريبة 
على قائمة األجهزة المختلفة.

ــداد أن قــــرار فــرض  ــحـ ــاف الـ ــ وأضـ
انتعاشة  تحقيق  فــى  تسبب  الضريبة 
حيث  المحمول  أجــهــزة  بأسعار  مؤقتة 
قام الكثيرون بشراء أجهزة محمول قبل 
ارتفاع أسعارها ما تسبب فى رفع سعر 
أن  قبل  الــمــحــالت  بعض  فــى  ــزة  األجــه
البعض  اتجه  الشركات فى حين  ترفعها 
الصيانة  ــز  ــراك م إلـــى  لــالتــجــاه  اآلخـــر 
المستعملة  المحمول  أجــهــزة  لتصليح 
األجهزة  شــراء  عن  كبديل  الستخدامها 

الجديدة.
التى  الشركات  إلى أن  الحداد  وأشار 
توجد بها إصــدارات قبل قرار الضريبة 
فيفو.  ريــلــمــى،  أوبـــو،  سامسونج  هــى: 
المتصدرة  سامسونج،  فشركة  إنفنكس، 
فى المركز األول األكثر مبيًعا، قد وفرت 
أغلب األجهزة لدى وكالئها ويعمل عدد 
من الوكالء بالبيع قبل رفع الضريبة مثل 
خزنوا  التجار  أن  مضيًفا   ،2  I وكيلها 
متزايدا،  طلبا  وتشهد  كبير  بشكل  منها 
مثل  متوفرة،  غير  األجهزة  بعض  أن  إال 
من  إنتاجهما  قل  اللذين   A32و  A52  :
إلى جانب   5G لتحريك نسخة الشركة، 
بعض الموديالت غير المتوفر فى الوقت 
فقد  أوبــو،  لشركة  بالنسبة  أما  الحالى، 
ــرت كــل األجــهــزة فــى الــســوق، إال أن  وف
مثل  متوفرة،  غير  األجهزة  بعض  هناك 
3G A15 و 6G A54 اللذين تم إيقاف 
 6 ReNo إنتاجهما من الشركة، إلى جانب
غير المتوفر فى الوقت الحالى، والجهاز 
الجديد oppo A16 المفترض نزوله يوم 
27 من نوفمبر، وبالنسبة لشركة إنفنكس 
فقد وفرت نسًخا من اإلصدارات بكميات 

ضخمة عن طريق موزعيها.

وعلى الفور سرعان ما تباينت اآلراء حول 
القرار  هذا  أن  يرى  من  فهناك  القرار،  هذا 
الصناعة  تدمير  على  وسيعمل  مناسب  غير 
المتكاملة  المصانع  ستتضرر  حيث  الوطنية 
تمثل  أنها  ظل  فى  خاصة  المتكاملة  ونصف 
البعض  القطاع، فى حين عارضهم  80% من 
اآلخر مؤكدين أن قرار إلغاء رسوم االستيراد 
الــدرفــلــة،  مصانع  نــشــاط  سيدعم  للبيليت 
األسعار  فى  لهبوط  سيؤدى  أنــه  عن  فضاًل 
خالل الفترة المقبلة حيث بدأ تجار وموزعون 
للمستهلك  األسعار  لخفض  التسليح  لحديد 
بقيم تتراوح من 200 إلى 400 جنيه فى الطن.
وتزايدت األقاويل بين المصنعين بأن قرار 
الرسوم جاء استجابة لطلبات نحو 10  إلغاء 
الــســوق المحلية  إلــى 15 مــســتــورًدا إلغـــراق 
بالحديد التركى المستورد فى حين أن السوق 

لديها فائض كبير من الحديد المحلى.
وتعليًقا على ذلك، أعرب طارق الجيوشى، 
باتحاد  المعدنية  الصناعات  غــرفــة  عضو 
الجيوشى  إدارة  مجلس  رئيس  الصناعات، 
للصلب، عن سعادته بالقرار، قائاًل إن 
بقرار  ترحب  الدرفلة  مصانع 
البليت، حيث  إلغاء رسوم 
الدرفلة  مصانع  إن 
تــــمــــثــــل20% مــن 
المحلى  اإلنتاج 
وأن  للحديد، 
ــرار  ــ ــم ــ ــت اســ
نــــــــقــــــــص 
الــــــمــــــواد 
يـــؤدى إلــى 
إغالق 22 
مــصــنــعــا 
ــة  ــل ــدرف ــل ل
كـــــــانـــــــت 
ــة  ــف ــوق ــت م
بــــســــبــــب 
قــــــــــــــــرار 
فـــــــــــــــرض 
رسوم حماية 
ــام  ــ ــى خـ ــ ــلـ ــ عـ

الحديد.
وأضـــــــــــــــــــاف 
رسوم  أن  الجيوشى 
لتراكم  أدت  الــحــمــايــة 
ــف  ــ ــوق ــ الــــــديــــــون وت
الـــمـــصـــانـــع عــن 
الـــــعـــــمـــــل، 
فــــضــــاًل 
عــــــــــن 

الخسائر التى تكبدتها الدولة نظير خسارة 
المادة  مــن  طــن  ماليين   3 استيراد  رســوم 

الخامة لحديد التسليح "البليت".
التجارة  لوزيرة  بالشكر  الجيوشى  وتوجه 
القرار  هذا  بشأن  جامع  نيفين  والصناعة 
الذى من شأنه أن يساهم فى زيادة الطاقات 
بالمصانع  التسليح  حــديــد  مــن  اإلنتاجية 
لصالح  المنافسة  معدالت  ودعم  المصرية 
تلبية  على  الــقــدرة  عــن  فضاًل  المستهلك 

العمالقة  القومية  المشروعات  احتياجات 
كمشروع حياة كريمة وغيره من المشروعات 

الهامة لدعم االقتصاد القومى للبالد.
شعبة  رئيس  الزينى،  أحمد  قال  حين  فى 
مواد البناء فى الغرف التجارية، إن القرار لم 
يؤثر على أسعار الحديد، حيث إن االنخفاض 
تراجع  نتيجة  الحديد جاء  بأسعار  الملحوظ 
تسود  التى  الــركــود  وحــالــة  الطلب  مــعــدالت 
السوق المحلية، الفًتا إلى أن القرار سيلحق 
لكنه  المتكاملة  بالمصانع  فــادحــة  خسائر 

سيحقق مكاسب كبيرة لمصانع الدرفلة.
نافع،  مدحت  الدكتور  اعترض  حين  فى 
القابضة  الشركة  ورئيس  االقتصادى  الخبير 
للصناعات المعدنية السابق، على قرار إلغاء 
رسوم "البليت"، قائال إن القرار من شأنه أن 
يؤثر سلًبا على المصانع المتكاملة أو األقرب 

للمتكاملة والتى تنتج البليت.
بشكل  اتخاذه  تم  القرار  أن  نافع  وأضاف 
مفاجئ دون إجراء أى محادثات مع المصنعين 

الفًتا  الجميع،  لخدمة  نموذجى  قرار  التخاذ 
إلى أنه ضد أى قرار من شأنه أن يقيد حرية 
المنتج  حماية  باستثناء  والصناعة،  التجارة 
فى  المحلية  الشركات  إسهام  لمدى  المحلى 

تشغيل للعمالة وتسديد للضرائب.
يقف  الحماية  رســوم  أن  إلــى  نافع  وأشــار 
يقدمون  المصنعين  من  طائفة  فرضها  خلف 
قضية عادلة وملفا منصفا لمنافسة منتجات 
مستوردة  إنــتــاج  ومــدخــالت  الصنع  نهائية 
بشكل  أو  بالكامل  المنتج  المحلى  لمنتجهم 
جزئى فى مصر، وبقيمة مضافة كبيرة نسبيا، 
من  أخرى  طائفة  الرسوم  تلك  يعارض  بينما 
على  يقبلون  الذين  والتجار  أيضا  المصنعين 
استيراد المنتج بغرض االتجار فيه سواء على 
إضافة مرحلة  بعد  أو  الصنع(  )نهائى  حالته 
اإلمـــداد  سلسلة  فــى  التصنيع  مــن  أكــثــر  أو 
تضيف قيمة إلى هذا المنتج، ولكنها بالطبع 
ليست فى حجم القيمة المضافة للصناعات 

المتكاملة ونصف المتكاملة.
وأضاف نافع أنه فى كل االحوال تتعارض 
ــوال مــصــالــح الــمــدرفــلــيــن مع  ــ ــل األحـ ــى ك ف
أصحاب المصانع المتكاملة ونصف المتكاملة 
منتجهم  ــراد  ــي اســت يـــريـــدون  ال  كــونــهــم  ــى  ف

برسوم  تحميله  تم  وقد  )المربعات(  الوسيط 
إضافية ترفع من تكلفة إنتاجهم، كما تتعارض 
من  الذين  والمقاولين  التجار  مع  مصالحهم 
كمنتج  التسليح  حديد  استيراد  مصلحتهم 
نهائى من الخارج بغير رسوم حمائية! أى أن 
المدرفلين لن يقفوا ضد فرض رسوم حمائية 
يعترضون  ولكنهم  التسليح،  منتج حديد  على 

على فرض رسوم على منتج المربعات.
إصدار  بضرورة  النهاية  فى  نافع  وطالب 
عدة قرارات مكملة تتصل بسعر الطاقة وسعر 
بالبنية األساسية  الصرف وكل ما هو متعلق 
والنظام الضريبى، لحماية الصناعة المحلية، 
نموذج  وضع  يتم  أن  الضرورى  من  إنه  حيث 
ــرار على  قـ كــل  أثــر  لمعرفة  الــعــام  لــلــتــوازن 

االقتصاد الكلى قبل اتخاذه.
نعمان،  المهندس سمير  الــرأى  فى  وأيــده 
عضو المجلس التصديرى لمواد البناء، قائاًل 
واردات  على  الحماية  رســوم  إلغاء  قــرار  إن 
األلومنيوم  ومنتجات  التسليح  وحديد  البليت 
الكبير  االنهيار  غير مناسب، خاصة فى ظل 
فى الليرة التركية، ومن شأنه تدمير الصناعة 
سيؤدى  القرار  هــذا  أن  إلــى  الفًتا  الوطنية، 
البليت  من  مستوردة  كبيرة  كميات  لدخول 
للغاية  منخفضة  بأسعار  التركى  والحديد 
على  بالسلب  يــؤثــر  مــا  الــمــصــريــة،  لــلــســوق 
الحديد  أسعار  أن  المحلية، خاصة  المصانع 
انهيار  ضـــوء  فــى  منخفضة  بــاتــت  الــتــركــى 
الحديد  بأسعار  مقارنة  تماًما  التركية  الليرة 

المصرى.
وأوضح نعمان أن المصانع المحلية لديها 
مليون طن حديد  نحو 13  إنتاج  القدرة على 
بليت، علًما بأن  تسليح، ونحو 8 ماليين طن 
طن  ماليين  الـــ7  يتعد  لم  االستهالك  معدل 
لدينا،  كبير  فائض  يوجد  وبالتالى  حــديــد، 
ولسنا بحاجة إللغاء الرسوم لتحميل الصناعة 
المحلية والعمل على تدميرها لدعم الحديد 

المستورد.
عليان،  الرحمن  عبد  الدكتور  قــال  بينما 
الخبير االقتصادى، إن القرار سيؤدى إللحاق 
الــزيــادة  مــن  المتكاملة  بالمصانع  الــضــرر 
سيحقق  أنه  إال  البليت،  واردات  فى  الكبيرة 
النفع لمصانع الدرفلة فى توفير خام البليت 
لهم، الفًتا إلى أنه من الضرورى أن يتم تحقيق 
توازن بين المصانع المتكاملة ومصانع الدرفلة 
واستمرار  منها  بــأى  اإلضــرار  يتم  ال  بحيث 

تشجيع تعميق الصناعة.
أنه البد من وجود كوتة  إلى  وأشار عليان 
للبليت لمصانع الدرفلة، بحيث ال تحدث زيادة 

غير مبررة فى واردات البليت.

طارق اجليوشى: اإللغاء يساهم فى زيادة الطاقات اإلنتاجية من حديد التسليح باملصانع املصرية

أحمد الزينى: القرار 

سيلحق خسائر فادحة باملصانع 

املتكاملة لكنه سيحقق مكاسب 
كبيرة ملصانع الدرفلة

مدحت نافعأحمد الزينيطارق الجيوشى

خبراء: ارتفاع األسعار العاملية جراء أسعار الشحن دفع األسعار املحلية لالرتفاع

إلغاء رسوم احلماية ينقذ 22 مصنع درفلة من اإلغالق

غضب »الغالبة« من ارتفاع أسعار الفول
رئيس شعبة االتصاالت واملحمول بالغرفة التجارية: لم يتم أخذ رأى الشعبة فى الضريبة قبل إقرارها 

رسمًيا.. و42 % إجمالى نسبة الضرائب الفعلية على الهواتف املحمولة بعد الضريبة اجلمركية

نيفين جامع
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ــا إلـــى كــل من  ــى خــطــابً أرســـل الــنــادى األهــل
الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، 
األولمبية  اللجنة  رئيس  والمهندس هشام حطب 
بمنصب  فــاروق  العامرى  فوز  العتماد  المصرية 
نائب رئيس النادى بالتزكية وفًقا للوائح والقوانين 
العامرى  أمــر  عــرض  بعد  ــك  وذل االنتخابات  فى 
فاروق المرشح الوحيد على منصب نائب الرئيس 
على الجمعية العمومية من خالل استمارة التصويت 
على  وحصل  اإلداريــة،  الجهة  من  رسمًيا  المعتمدة 
عدد  مــن   %94 يــعــادل  مــا  أى  عــضــًوا   19472 تأييد 
الحضور. فى الوقت الذى اشترطت فيه الئحة النظام 
بالتزكية  الفائز  المرشح  حصول  للنادى  األساسى 
النادى  وقــال  الــحــضــور.  عــدد  مــن   %25 نسبة  على 
إجراءات  كافة  ومتابعة  بمراجعة  قام  إنه  فى خطابيه 
الجهة  مع  نهايتها  إلى  بدايتها  منذ  العمومية  الجمعية 
بتفويض  العمومية  الجمعية  أعمال  على  المشرفة  اإلداريــة 
فى  برغبته  ــادر  ب الــنــادى  أن  كما  األولمبية..  اللجنة  من  صــادر 
بالترشح  الفيل  وليد  لـ  الصادر سلًفا  اإلدارى  القضاء  تنفيذ حكم 
على منصب نائب الرئيس، وطلب من الجهة اإلدارية إدراج اسمه 
الجهة  لذات  المرشح  أوراق  بتسليم  وقام  المرشحين،  كشف  فى 
قامتا  األولمبية  واللجنة  ــة  اإلداري الجهة  أن  إال  مراجعتها..  بعد 
فى  الفيل.  وليد  المرشح  لصالح  الصادر  الحكم  على  باستشكال 
الحكم  تنفيذ  الستمرار  باستشكال  األهلى  النادى  تقدم  المقابل 
لكن  تــريــد.  مــن  تختار  العمومية  للجمعية  األمــر  ــرك  وت الــصــادر 
المحكمة اإلدارية العليا أصدرت قرارًا بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر 
القضاء،  الكامل ألحكام  النادى باالحترام  والتزم  المرشح،  لصالح 
وقامت الجهة اإلدارية باعتماد وختم استمارة التصويت دون اسم 
نائب  المرشح على منصب  اعتماد فوز  بند  الفيل ومتضمنة  وليد 
التصويت  إجــراءات  صحة  يؤكد  ما  وهو  بالتزكية،  النادى  رئيس 
والعرض على الجمعية العمومية. جاء فى الخطابين أيًضا أن الهيئة 
رئيس  حضور  فى  األولمبية  واللجنة  اإلداريــة  والجهة  القضائية 
مناقشة جدول  باعتماد محضر  قامت  العمومية  والجمعية  النادى 
بمنصب  فاروق  العامرى  فوز  بند  متضمًنا  عليه  والتوقيع  األعمال 
نائب رئيس النادى بالتزكية. وطالب النادى األهلى الجهتين بمبادلة 
سلطة  وإعــالء  القانون  حكم  تطبيق صحيح  على  الحرص  النادى 
الجمعية العمومية واعتماد فوز العامرى فاروق بمنصب نائب رئيس 
النادى بالتزكية، حرًصا على استقرار األهلى فى ظل الدعم الكبير 
من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى الستقرار تلك المؤسسات 

الوطنية التى تعمل بكل إخالص لمصلحة الوطن.

النجم الساحلى يتفق 
على جدولة قيمة 
مستحقات كوليبالى

اشتباك بين 
أبوالسعود وقاعود

كلوب يتحدث عن 
غياب مانى وصالح 

أثناء أمم إفريقيا

حقيقة هروب كارتيرون من الزمالك

سموحة يستغل فترة توقف الدورى لعالج األخطاء

توصل نادى النجم الساحلى 
األهلى  مــع  التــفــاق  التونسى 
قضية  مــســتــحــقــات  ــة  لــجــدول
كوليبالى،  سليمان  اإليــفــوارى 
مهاجم األحمر السابق والنجم 
لجدولة  التوصل  بعد  الحالى 
دفع األموال التى فى ذمة النجم 
الــالعــب  بقضية  عــالقــة  ــى  ف
كوليبالى،  سليمان  اإليــفــوارى 
بدفع  يقضى  االتفاق  إن  حيث 
مبلغ إجمالى قدره مليون و880 
و420  مليارات   5( دوالر  ألف 
أقساط  أربــعــة  على  مــلــيــوًنــا( 
منها  واحد  كل  قيمة  متساوية 
و355  )مليار  دوالر  ألف   470
األول  القسط  يدفع  مليوًنا(. 
وتدفع  االتفاقية  إمضاء  حال 
باقى األقساط حسب الجدول 
الزمنى التالى: 31 يوليو 2022 
/ 31 يناير 2023 / 31 يوليو 
المديرة  الهيئة  وثمنت   "2023
المتميزة  األخــويــة  الــعــالقــات 
وتشكر  العريقين  الناديين  بين 
محمود الخطيب، رئيس النادى 
األهلى، وعثمان جنيح الرئيس 
حمدى  وحسن  للنجم  السابق 
الرئيس السابق للنادى األهلى 
عــلــى مــجــهــوداتــهــم فــى سبيل 

التوصل إلى هذا االتفاق".

محمود  بين  مشادة  نشبت 
أبـــو الــســعــود، حـــارس مرمى 
ــادى  ــن ب األول  ــرة  ــكـ الـ فـــريـــق 
ومحمود  الــعــرب،  الــمــقــاولــون 
األهلى،  البنك  مهاجم  قاعود 
ــاراة الــتــى جمعت  ــمــب عــقــب ال
منافسات  ضــمــن  الــفــريــقــيــن، 
ــن عمر  ــســادســة م الــجــولــة ال
وجاء  الممتاز  الدورى  مسابقة 
تلفظ  خــارج  لفظ  بسبب  ذلك 
المقاولون  احتياطيى  أحد  به 
قاعود؛  محمود  تجاه  العرب، 
مشادة  فى  تسبب  الذى  األمر 
محمود  وتدخل  الثنائى،  بين 
قبل  األزمــة،  لحل  السعود  أبو 
األمــــر الشــتــبــاك  ــتــطــور  ي أن 
البنك  مــهــاجــم  بــيــن  بــاأليــدى 
الجبل،  ذئــاب  وحــارس  األهلى 
التى  المباراة  أحــداث  وانتهت 
جمعت فريق الكرة األول بنادى 
نظيره  أمام  العرب،  المقاولون 
ذئاب  بخسارة  األهلى،  البنك 
هدف،  مقابل  بهدفين  الجبل 
بتروسبورت، ضمن  على ستاد 
منافسات الجولة السادسة من 
عمر مسابقة الدورى الممتاز.

البنك  احتل  النتيجة  وبتلك 
ــمــركــز الـــرابـــع فى  األهــلــى ال
الدورى  مسابقة  ترتيب  جدول 
الــمــمــتــاز بــرصــيــد 10 نــقــاط، 
المقاولون  رصيد  تجمد  بينما 
العرب عند النقطة 5 بالمركز 

الرابع عشر.

قررت اللجنة األولمبية بناء على القرار الصادر من اللجنة القضائية 
المشرفة على انتخابات مجلس إدارة النادى األهلى للرياضة البدنية 
االنتخابية 2025/2021، حيث قررت  للدورة  بتاريخ 2021/11/26 

المرشح  أمر  االنتخابات عرض  على  المشرفة  القضائية  اللجنة 
على منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة على الجمعية العمومية 
وفًقا لنص المادة )2/43( من الئحة النظام األساسى للنادى 
بناء  القضائية  اللجنة  وانتهت  شئونها؛  التــخــاذ  األهــلــى 
عنها  أسفرت  التى  النهائية  النتيجة  إعالن  الى  ذلك  على 
 2025/2021 االنتخابية  ــدورة  ال عن  االنتخابية  العملية 
وقد تم اعتماد إعالن النتيجة من جانب اللجنة األولمبية 
لما  طبًقا  وكذلك  واللوائح،  للقوانين  طبًقا  المصرية، 
اللجنة  له  انتهت  وما  العمومية  الجمعية  سطره محضر 

القضائية المشرفة على العملية االنتخابية.

العدد: 726 2021/12/1

كوليبالى

صبحى

العامرى

أبو السعود

هشام حطب

الموقف  ــى صــحــة  الــنــادى األهــل أكـــد 
بمنصب  الفائز  فــاروق  للعامرى  القانونى 
تنص  حيث  بالتزكية  النادى  رئيس  نائب 
األساسى  النظام  الئحة  مــن   43 الــمــادة 
المترشح  )يفوز  أنــه  على  األهلى  للنادى 
الحاصل على أعلى األصوات، فإذا تساوى 
أُجريت  اثنان، أو أكثر فى عدد األصوات 
القضائية  اللجنة  رئيس  بمعرفة  قرعة 
وإذا  الفائز.  المترشح  لتحديد  الُمشرفة 
للعدد  ــا  مــســاوًي المترشحين  عـــدد  كـــان 
مجلس  مقاعد  وفــق  انتخابه  المطلوب 
اإلدارة، أو كان عدد المترشحين أقل من 
العدد المطلوب انتخابه ُتعرض أسماؤهم 
فوزهم  العتماد  العمومية؛  الجمعية  على 
موافقة  على  الحصول  بشرط  بالتزكية 

25% على األقل من عدد الحاضرين.
الجمعية  ــاد  ــم ــت اع ــدم  عــ ــال  حــ ــى  ــ وف
بالتزكية تطبق  المترشحين  العمومية فوز 
أحكام المادة »41 فقرة 2«، وإذا كان عدد 
ال  بالتزكية  فوزهم  الُمعلن  المترشحين 
اإلدارة  مجلس  اجتماعات  لصحة  يكفى 
بالتزكية،  فــازوا  ممن  مؤقتة  لجنة  تؤلف 
والمدير التنفيذى والمدير المالى، أو من 
يقوم بعملهما تتولى شئون النادى والدعوة 
النتخابات تكميلية لمجلس اإلدارة فى أول 

اجتماع جمعية عمومية عادية(.
عليها  المنصوص  األحــوال  جميع  وفى 
إرسال  يتم   )41( والمادة  المادة  هذه  فى 
الجمعية  ــمــاع  اجــت مــحــضــر  مـــن  ــورة  صــ
المصرية  األولمبية  اللجنة  إلى  العمومية 

العتماد النتائج النهائية.
الئحة  مــن   )43( الــمــادة  الــى  وبالنظر 

الــنــظــام األســاســى لــلــنــادى األهــلــى التى 
اإلداريــــة  الــجــهــة  مــن  كــل  إلــيــهــا  تستند 
العامرى  فوز  لتعليق  األوليمبية  واللجنة 
بالتزكية.  الرئيس  نائب  بمنصب  فــاروق 
فى  متطابقة  جاءت  الماده  هذه  أن  يتبين 
صياغتها مع ما تنص عليه الئحة النظام 
الصادرة  الرياضية  لألندية  االسترشادى 
وكــذا  الــمــصــريــة،  االولــمــبــيــة  اللجنة  عــن 
للعديد من لوائح النظام األساسى لألندية 
الرياضية والتى منها على سبيل المثال ال 
الرياضى،  الزهور  نــادى  الئحة  الحصر، 
نادى  والئحة  هليوبوليس،  نــادى  والئحة 
االندية  باإلسكندرية وغيرها من  سموحة 
بتلك  جــاء  بما  األخــذ  تم  والتى  األخــرى، 

اللوائح وإعالن فوز المترشحين 
لهذه  وفًقا  النوادى  بهذه  بالتزكية 
تم  التى  الجمعية  ذات  فى  المادة 
عرض التزكية فيها. وقامت اللجنة 
باعتماد  ــة  اإلداري والجهة  األولمبية 
النتائج فى هذه األندية بالتزكية، دون 
طلب عرض المرشحين على الجمعية 

العمومية مرة أخرى.
يحتاج  األمـــر ال  أن  األهــلــى  ويـــرى 
النادى  تأويل.  أو  تفسير  أو  لبس  إلى 
القانون  أحكام  صحيح  التزم  األهلى 
بـــشـــأن كـــافـــة إجــــــــراءات الــجــمــعــيــة 
العمومية للنادى المنعقدة بتاريخ 25-

توقيع  تم  انه  والدليل   ،2021/11/26
العمومية  الجمعية  اجتماع  محضر 
القضائية  اللجنة  أعضاء  السادة  من 
المشرفة على االنتخابات ومن اللجنة 
االنتخابات  على  المراقبة  القضائية 
ومن اللجنة األولمبية والمسئولين من 
بالجمعية  الحاضرين  اإلدارية  الجهة 
وهو المحضر الموجود بحوزة النادى، 
اعتماد  الرئيسية  بنوده  بين  والمدرج 
نائب  بمنصب  ــاروق  فـ الــعــامــرى  ــوز  ف
ذات  اعتماد  وتــم  بالتزكية.  الرئيس 
بذات  أيام  منذ  الزهور  لنادى  النتيجة 
نص المادة سالفة الذكر فى الئحة نادى 
الموجودة فى  المادة  الزهور، وهى ذات 
النادى  والئــحــة  االســتــرشــاديــة  الالئحة 
الشباب  وزارة  تــكــون  ــك  ــذل وب األهــلــى، 
القانون  بإعمال صحيح  ملزمة  والرياضة 
ال سيما وأن جميع اإلجــراءات تمت وفق 

نص المادة المذكورة.

األهلى يرد: العامرى فاروق فاز بمنصب نائب 
الرئيس بالتزكية وفق اللوائح والقوانين

اللجنة األولمبية تصدم األهلى.. وتجمد العامرى فاروق

خطابان من األهلى لوزير 
الرياضة ورئيس اللجنة 

األولمبية قبل اللجوء للقضاء

تــحــدث األلــمــانــى يــورجــن كلوب 
عن  ليفربول  لفريق  الفنى  المدير 
الغياب المحتمل للثنائى ساديو مانى 
ومحمد صالح خالل منافسات كأس 
كلوب  وأجاب  المقبلة.  إفريقيا  أمم 
لتعويض  تحضيراته  عن  سئل  حين 
غــيــاب الــثــنــائــى، الــمــصــرى محمد 
صالح والسنغالى ساديو مانى خالل 
مباراة الفريق الهامة أمام تشيلسى 
والتى  المقبل  يناير  من  الثانى  فى 
إفريقيا  أمــم  كــأس  بطولة  يتخللها 
وأوضح: "ال أعلم حتى اآلن، ما زلنا 
نجرى المحادثات". وتنطلق البطولة 
الممكن  ومن  يناير  من  التاسع  فى 
إلى  انتقالهما  الثنائى  يــؤخــر  أن 
حتى  بالدهما  منتخبات  معسكرات 
بعد المباراة، بينما قد يضغط كلوب 
لالحتفاظ بهما بعيدا عن المشاركة 
فى الكأس اإلفريقية وارتفع رصيد 
محتاًل   ،28 النقطة  إلــى  ليفربول 
نهاية  قبل  مــؤقــًتــا  الــثــانــى  الــمــركــز 
الجولة، ببينما حل ساوثهامبتون فى 

المركز 14 برصيد 14 نقطة.

الفترة  األنــبــاء خــالل  بعض  تـــرددت 
األخيرة عن سفر كارتيرون وعدم عودته 
لتدريبات الزمالك خاصة فى ظل عودة 
لرئاسة  منصور  مرتضى  المستشار 
النادى وذلك على خلفية ترك كارتيرون 
للفريق فى وقت حرج قبل نهائى القرن 
اإلفريقى الذى جمع األهلى والزمالك.

استئناف  مــوعــد  كــارتــيــرون  ــدد  وحـ
عقب  للفريق  الجماعية  الــتــدريــبــات 
لالعبين  منحها  التى  الــراحــة  انتهاء 

الفوز على سيراميكا  بعد  أسبوع  لمدة 
المباراة  فى  رد  دون  بهدف  كليوباترا 
الماضى،  الخميس  بينهما  أقيمت  التى 
الدورى  لمسابقة  السادسة  الجولة  فى 

المصرى الممتاز.
الزمالك  لنادى  الفنى  المدير  وقــرر 
ــات فـــى الــرابــعــة  ــب ــدري ــت اســتــئــنــاف ال
 3 الموافق  المقبل  الجمعة  يوم  عصر 
ديسمبر المقبل على ملعب عبداللطيف 
اســتــعــدادا  الـــنـــادى،  بمقر  أبــورجــيــلــة 

لمباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم 
21 ديسمبر المقبل فى الجولة السابعة 

لمسابقة الدورى.
ــك أن  ــزمــال ــل ال ــد مــصــدر داخــ ــ وأك
كارتيرون غادر القاهرة السبت الماضى 
الخميس  يعود  دبى، حيث  إلى  متوجًها 
المقبل، ليقود تدريبات الفريق فى فترة 
توقف الدورى المصرى الممتاز 2021-
2022 وال صحة ألنباء هروبه أو رحيله 

من الزمالك.

المدير  ســامــى،  أحمد  يستغل 
بنادى  األول  الكرة  لفريق  الفنى 
مسابقة  تــوقــف  فــتــرة  ســمــوحــة، 
الدورى الممتاز لتصحيح ومعالجة 
العبو  فيها  يــقــع  الــتــى  األخــطــاء 
فريقه، خاصة أن سامى أكد أكثر 
فترة  يحتاج  فريقه  أن  ــرة  م مــن 
تطبيق  يستطيع  حتى  الوقت  من 
وحدوث  الفنية  الناحية  من  فكره 
بعد  خاصة  المطلوب  االنسجام 
للفريق  األســاســى  الــقــوام  تجديد 
هذا الموسم بالعبين صغار السن.

ورصــد أحمد سامى عــددا من 
العبو  فيها  وقــع  الــتــى  األخــطــاء 
الماضية  المباريات  الفريق خالل 
وآخرها مباراة األهلى فى الجولة 
ــن الــــــــدورى، ومــن  الـــســـادســـة مـ
الفنى  المدير  يستغل  أن  المنتظر 
فترة توقف مسابقة الدورى لخوض 
مبارياته  األول  الوطنى  المنتخب 
أجل  من  العرب،  كأس  بطولة  فى 
الفريق  وبــدأ  األخطاء  تلك  عــالج 
اليومية  تــدريــبــاتــه  مــواصــلــة  فــى 
باإلسكندرية  الــنــادى  ملعب  على 

عناصره  من  العديد  غياب  رغــم 
مهاجم  حمدى  مــروان  األساسية 
ــفــريــق وحــســيــن فــيــصــل العــب  ال
أطهر  والــســودانــى  الملعب  وســط 
مــع منتخب  الــمــتــواجــد  الــطــاهــر 
الــســودان، ووضــع مــدرب سموحة 
لمدافعى  خاًصا  تدريب  برنامج 
ومحمود عزت  نبيل  رجب  الفريق 
وأحمد عيد وأحمد رمضان بيكهام 
تطوير  اجــل  مــن  شكرى  ومحمد 
تــكــرار  بسبب  الــدفــاعــى  أدائــهــم 
الخمس  المباريات  فى  األخــطــاء 

األزرق"  "الــمــوج  خاضها  التى 
حتى اآلن ببطولة الدورى العام.

وبــــــدأ أحـــمـــد ســـامـــى فــى 
الذى  اإلسماعيلى  فريق  دراســة 
القادمة  الــجــولــة  فــى  سيواجهه 
ببطولة الدورى العام والتى ستقام 

ستاد  على  ديسمبر   21 يــوم 
على  للتعرف  اإلسكندرية 

والضعف  القوة  نقاط 
الــدراويــش خاصة  فى 

الفنية  القيادة  تغير  مع 
للمنافس.

اتخذ مجلس إدارة نادى فاركو قرارا بصرف مكافأة مالية 
الفنى بعد  الفريق األول لكرة القدم والجهاز  خاصة لالعبى 
هذا  الـــدورى  فى  متتالية  انتصارات  ثالثة  الفريق  تحقيق 
الفريق  لتحفيز  خاصة  مكافأة  صرف  تقرر  لذلك  الموسم؛ 
الفوز  فاركو  وحقق  المميزة.  النتائج  تحقيق  مواصلة  على 
ثم فاز على سيراميكا  المقاصة بهدفين دون رد  على مصر 
كليوباترا بهدف دون رد ثم حقق الفوز على االتحاد السكندرى 
بهدفين مقابل هدف، ويحتل فاركو المركز السادس فى جدول 
ترتيب الدورى حاليا برصيد تسع نقاط بعدما حقق الفوز فى 

ثالث مباريات وخسر مثلها.

قال مصدر مسئول داخل النادى المصرى 
البورسعيدى، إن إذاعة مباراة ريفرز يونايتد 
النيجيرى فى الكونفدرالية، أصبحت صعبة 
المنافس.  الفريق  إدارة  تعنت  بسبب  للغاية 
خاصة:  تصريحات  فى  المصدر،  وأضــاف 
ــا بــالــقــلــق بــســبــب رفــــض الــجــانــب  ــرن "شــع
يكون  أن  وتمنينا  المباراة  إذاعــة  النيجيرى 
الجانب  المصدر:  وتابع  عـــادال".  التحكيم 
للموافقة  دوالر  ألــف   50 طلب  النيجيرى 
على إذاعة المباراة لكن إدارة قناة أون تايم 
بدفع  وتمسكوا  عرضهم  رفضت  سبورتس 

20 ألف دوالر فقط وهو ما رفضه الجانب 
البورسعيدى  المصرى  أن  يذكر  النيجيرى. 
استاد  على  النيجيرى،  يونايتد  ريفرز  واجه 
التكميلى  الـ32  دور  إنيمبا، ضمن منافسات 

من بطولة الكونفدرالية اإلفريقية.
المباراة  إذاعــة  واقعة  أن  بالذكر  الجدير 
بعدما  ــات  ــ أزم لسلسلة  ــمــرارا  اســت كــانــت 
على  الشديد  الغضب  مــن  حــالــة  سيطرت 
بسبب  البورسعيدى،  المصرى  النادى  بعثة 
الــمــضــايــقــات الــتــى تــعــرضــوا لــهــا مــن قبل 
نيجيريا.  فى  يونايتد  ريفرز  نــادى  مسئولى 

فى  المصرى،  الــنــادى  داخــل  مصدر  ــال  وق
ريفرز  نــادى  إدارة  إن  خــاصــة،  تصريحات 
للغاية،  سيئة  بطريقة  معنا  تتعامل  يونايتد 
أى  فــى  األمـــور  هــذه  مثل  تقابل  لــم  وبعثتنا 
وأضاف:  السمراء  القارة  فى  سفرية سابقة 
السفارة  مع  ونتواصل  سيئ،  معنا  "التعامل 
خالل  لمساعدتنا  نيجيريا  فــى  المصرية 
األمــور  أن  مــؤكــًدا  نيجيريا"،  فــى  تــواجــدنــا 
المصدر:  وأتم  السفرية.  تلك  خالل  صعبة 
"سنتعامل مع بعثة الفريق النيجيرى بطريقة 
جيدة فى مصر، ولن نرد اإلساءة باإلساءة."

غضب فى المصرى من إدارة ريفرز يونايتدمكافأة خاصة لالعبى فاركو

الخطيب

حلبية

كارتيرون

سامى

صالح
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لمهرجان  الـــ43  الــدورة  فعاليات  تستمر 
انطلقت  التى  الدولى  السينمائى  القاهرة 
مساء الجمعة الماضى وتستمر حتى االثنين 
للمرة  مشرفة  مصرية  بمشاركة  المقبل، 
بين  أفالم  بـ8  األولــى، حيث تشارك مصر 
نصيب  السينما  صانعات  وتمثل  دولــة،   63
األسد من األفالم المصرية المشاركة حيث 
مسابقات  الــــ3  فــى  مخرجات   5 تــشــارك 
الرئيسة فى المهرجان، 5 أفالم منها بتوقيع 

مخرجات.
للمخرجة  »أبوصدام«  فيلم  ينافس  حيث 
نادين خان فى المسابقة الرسمية للمهرجان، 
ويتنافس بين 13 فيلًما على جائزة أحسن 
فيلم وتدور أحداثه حول سائق سيارة نقل 
األربعين من  "ابــو صــدام" فى  يدعى  ثقيلة 
عمره ولكنه عاطل عن العمل بسبب مزاجه 
"تريال"  قيادة  مهمة  يتسلم  أن  إلــى  الحاد 
على طريق الساحل الشمالى ولكنه يتعرض 

لمواقف صعبة وتتوالى األحداث.
وهو  خــان  نــاديــن  ــراج  وإخـ قصة  الفيلم 
إخراج  بعد  الطويلة  الروائية  أعمالها  ثانى 
من  وهــو  عــام 2012،  ــرج"  ومـ "هـــرج  فيلم 
تأليف محمود عزت وبطولة محمد ممدوح، 
وأحمد داش ومجموعة من ضيوف الشرف 
على  قاسم،  وعلى  رجــب،  سيد  بينهم  من 
عبد  التصوير  مدير  حسن،  هديل  الطيب، 
ديكور  العدل،  ريم  مالبس  موسى،  السالم 
باهر رشيد، موسيقى  عاصم على، مونتير 

شريف ثروت.
الفيلم  مخرجة  عبرت  المشاركة  وعــن 
نادين خان عن سعادتها بانتماء "أبو صدام"، 
الجمهور  أن  خاصة  الــقــاهــرة،  لمهرجان 
سيشاهده ألول مرة، وأشارت إلى أنها تعمل 

تصوير  وتم  طويلة،  فترة  منذ  الفيلم  على 
أغلب مشاهده فى منطقة الحزام األخضر، 
من  مهمة  فئة  يمثل  الفيلم  ان  الى  مشيرة 
المجتمع المصرى واتمنى ان ينال اعجاب 

الجمهور.
كما يشارك فيلم »من القاهرة« للمخرجة 
السينما  آفــاق  مسابقة  ضمن  جــالل  هالة 
الوحيد  الــمــصــرى  الــعــمــل  ــو  وهـ الــعــربــيــة 
توثيق حياة  احداثه حول  وتدور  بالمسابقة 
وحدهما  تعيشان  اللتين  الفتاتين  وآية  هبة 
قرارات صعبة  تتخذان  حيث  القاهرة،  فى 

وسط العديد من المخاوف.
بمشاركة  ســعــادتــهــا  عــن  هــالــة  عــبــرت 
لسيدتين  انسانية  تجربة  انه  وقالت  الفيلم 
تعانيان من مشكلة يتم الكشف عنها ضمن 
آفاق  إلــى أن مسابقة  األحـــداث، وأشــارت 

مجموعة  فيها  يــشــارك  العربية  السينما 
مهمة من االفالم العربية وتشمل مشاركات 
سعودية ولبنانية مختلفة، وهذا يمثل متعة 
بمشاركة  يسمح  الــذى  المهرجان  لجمهور 

عدد كبير من األفالم .
»تمساح  الوثائقى  الفيلم  يــعــرض  كما 
قسم  فى  الشاذلى،  نبيل  للمخرج  النيل« 
مشاريع  أحــدث  وهــو  الخاصة،  الــعــروض 
المخرج الذى بدأه منذ 20 عاًما مع صديقه 

عبد اللطيف أبوهيف .
صورة  ينقل  وثائقى  إنسانى  فيلم  وهــو 
اللطيف  المصرى عبد  القرن  لسباح  طيبة 
القديم  صديقه  عيون  خالل  من  أبوهيف، 
نبيل الشاذلى، من خالل مقابالت معه ومع 
يتتبع خاللها  ثمينة  آخرين ومواد أرشيفية 
بداية  أبوهيف  اللطيف  عبد  رحلة  الفيلم 

من مدينة نشأته باإلسكندرية مرورًا بكندا 
والسفر حول العالم.

أبو  اللطيف  الى ان عبد  والفيلم يتطرق 
هيف لم يكن معروًفا فقط بقدرته الخارقة 
وشخصيته  بإنسانيته  أيــًضــا  بــل  كــســّبــاح، 
الساحرة، فقد كان صاحب كاريزما خاصة 
هو  ولألسف  مصر  خــارج  ومشهورًا  ا  جــّدً
حسب  وطنه  داخــل  كبيرة  بــدرجــة  منسى 

تصريحات المخرج الشاذلى.
فيلم  ألفضل  الدولية  المسابقة  فى  أما 
قصير فيتنافس 5 أفالم، يتم خاللها اختيار 
عمل واحد فقط للفوز بجائزة أفضل فيلم 
ويتم ترشيحه مباشرة لتصفيات األوسكار .

"الحفرة"  فيلم  المشاركة  األفـــالم  أول 
إخراج وتأليف عمرو عابد ونتاج كريم قاسم 
بطولة صدقى  سيرة،  اإلنتاج  فى  ويشاركه 

صخر، أحمد بنهاوى.
وقال كريم قاسم عن تجربة اإلنتاج ألول 
مستقل  بشكل  الفيلم  قدمت  قــائــال:  مــرة 
مع عمرو عابد، وأضــاف: سعيد بمشاركة 
الفيلم فى المهرجان خاصة أن أول انطالقة 
لى من مهرجان بلدى، وانوى مشاركة الفيلم 
السينمائية  المهرجانات  من  العديد  فى 
وبخاصة  المقبلة،  الفترة  خــالل  الدولية 
فيلم  النتاج  وانا أخطط  المقبل،  العام  فى 
المقبل، وفيلم طويل  العام  قصير أخر فى 

بعد عامين أو 3 أعوام.
ال  الــعــادة  »فــى  المشاركة  األفــالم  ثانى 
أشارك هذا« للمخرجة نور عبدالرحمن فى 
عرضه العالمى األول، وتدور أحداث الفيلم 
الوثائقى التحريك حول محادثة مع خمسة 
فنانين مصريين يرشدوننا خالل رحالتهم 

الكتشاف الذات، وكيف يتعثرون فى الشك 
الذاتى. وخالل المحادثة، يتشاركون لقطات 
من ذكرياتهم وآرائهم الشخصية وشكوكهم.

البحر«  أنــســى  »ال  فيلم  يــشــارك  أيــضــا 
للمخرجة هالة القوصى، وهو انتاج مشترك 
 MeMentoمــع هــولــنــدا، وتـــدور أحــــــداث
مرة،  ألول  عالميا  يعرض  الــذى   ،"Mare

فى منتجع صحى مهجور حول شاب يقابل 
على  محمولين  "األم".  الحكايات  ســيــدة 
البحر  إلى  رحلة  فى  االثنان  يبحر  كلماتها 
فــى ماهية  تــأمــل شــعــرى  الــمــجــهــول، فهو 

الخوف وقوة الخيال.
ناجى،  يا  »وال حاجة  فيلم  يشارك  كما   
تدور  حيث  ناجى،  يوحنا  للمخرج  أقفل« 
 It’s nothIng - أحداث الفيلم التسجيلى
يعرض  الــذى   ،"nagy, Just hang up

فى  اآلالم  أسبوع  مــرة، خالل  ألول  عالميا 
على  الصحى  الحجر  يخيم  وبينما  مصر، 
مواصلة  القبطى  المجتمع  يقرر  الــبــالد، 
يوحنا  ويحاول  افتراضى.  بشكل  االحتفال 
ُيَعِلم جدته كيفية استخدام التكنولوجيا  أن 
الــتــواصــل مع  مــن  تتمكن  الــحــديــثــة حــتــى 

صديقاتها خالل فترة الحظر.
يــعــرض فيلم »ثــالثــة اخــتــفــاءات  أيــضــا 
ويشهد  غــانــم،  نــاديــة  للمخرجة  وأغــنــيــة« 
المهرجان عرضه العالمى األول، وتعيد فيه 
وتلتقط  العائلة،  أرشيف  ــارة  زي المخرجة 
أشخاص   3 وتصور  بها،  الخاصة  الكاميرا 
ليكونوا:  جــديــدة  طــرق  إليــجــاد  يكافحون 

والدتها وأباها وهى.

شهدت األيام األولى من الدورة الـ43 لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى إقبااًل 
جماهيرًيا كبيًرا، خاصة على األفالم المعروضة فى مسابقة األفالم القصيرة، حيث 
المشاركة فيها والتى  العام أهمية خاصة نظًرا لعدد األفالم  المسابقة هذا  تنال 

تعتبر زيادة عن كل عام .
القاهرة  بمهرجان  القصيرة  األفالم  المخرج مروان عمارة، مدير مسابقة  أكد 
السينمائى، أن جميع تذاكر المجموعة األولى من األفالم نفدت بالكامل لترفع الفتة 

كاملة العدد قبل بدء العرض بيوم.
أكبر عدد ممكن من حضور  يتمكن  لكى  تم وضع طريقة جديدة  أنه  وأضاف 
العروض، وذلك من خالل إعادة عروض األفالم ثالث مرات على أوقات متفرقة، 
حتى يتمكن من لم يسعفهم الوقت للحصول على تذكرة أن تكون أمامهم أكثر من 

فرصة لحضور العروض فى أيام اإلعادة.
أنــه سيتم عــرض 4 أفــالم قصيرة يوميا فى عــروض مسابقة األفــالم  أوضــح 
القصيرة، مشيرا إلى أن جميع عروض أفالم المسابقة عرض عالمى أول ولم يكتب 
أحد عنها من قبل، وهو ما سيكون فرصة كبيرة للصحفيين والجمهور المصرى 

لمشاهدة األفالم ألول مرة.
وأضاف ان االهتمام باألفالم القصيرة هذا العام كان كبيًرا للغاية حيث تقدم 
أن هذه  إلى  المتاحة، مشيرا  األفالم  منها مجموعة  لنختار  فيلم  أكثر من 5000 
العربى  المهرجان  األوسكار، وهو  للمنافسة فى مهرجان  تؤهل مخرجيها  األفالم 
األول  اليوم  عــروض  أن  إلى  مشيرا  االختيار،  لهذا  صاحبه  يؤهل  الــذى  الوحيد 
الكورى  بين  الجنسيات  كانت مختلفة  أنها  إقبااًل جماهيريا ضخما، خاصة  نالت 
واألمريكى والمصرى وأتوقع فى كل يوم أن تنال هذه المسابقة اهتمام الجمهور 

بشكل كبير.

العابدين  ظــافــر  التونسى  الفنان  أعـــرب 
القاهرة  مهرجان  فى  بالمشاركة  سعادته  عن 
بفيلم  وذلك  الـ43،  بدورته  الدولى  السينمائى 

"غدوة" الذى يعد أول تجربة إخراج له.
له  أول فيلم  إن فيلم "غدوة"  وقال »ظافر« 
فى  بمشاركته  فخور  أنه  إلى  مشيًرا  كمخرج، 
األهم  يعد  الذى  السينمائى  القاهرة  مهرجان 

ومتشوق لرد فعل الجمهور.
من  أكــبــر  اإلخــــراج  »مسئولية  وأضــــاف: 

وأتمنى  بها  استمتعت  تجربة  وهــى  التمثيل 
هو  الفيلم  نــجــاح  عــنــاصــر  ــم  وأهـ ــكــرارهــا،  ت
فيلم،  تبنى  هتقدر  مش  غيره  من  السيناريو، 
باإلضافة إلى وجهة نظر المخرج ألنها مهمة، 
للسينما  العناصر  ــل  وك التصوير،  وطــريــقــة 
وأردف  الــواحــدة".  والــروح  وورك(  )التيم  هى 
كله  الفريق  والزم  جماعية،  صناعة  »السينما 
وعن  جيد.»  فيلم  نشوف  عشان  بــدوره،  يقوم 
خوضه تجربة اإلخراج، أكد أنها تجربة مختلفة 

عن تجربة التمثيل، وتتطلب منه مسئولية أكبر، 
كونه المسئول األول عن العمل بأكمله، مشددا 
فى الوقت ذاته على أنه استمتع بهذه التجربة، 
ويحب أن يكررها مستقباًل، مصرًحا بأن لديه 
مجموعة من األفكار حالًيا يعمل على تنفيذها.

يقدم قصة  »غــدوة«  فيلمه  أنه  إلى  وأشــار 
العرب  أو  تونس  وليس  أجــمــع،  العالم  تمس 
بمشاركة  الكبيرة  سعادته  عن  معربًا  فقط، 

الفيلم بالمسابقة الدولية للمهرجان.

إلى أن "غــدوة" فيلم تونسى يحكى  وأشــار 
عن عالقة ابن ووالده، مضيًفا: "عندى شعور 
الوطن  من  الجمهور  لكل  قريًبا  سيكون  أنــه 
 2 يوم  له  األول  العالمى  العرض  يوم  العربى، 
ديسمبر الجارى بالمسابقة الدولية، وأنا فائز 
القاهرة". وعن تكريم  بمشاركتى فى مهرجان 
نيللى قال: "نيللى من أهم نجوم العرب والتى 
أحبت السينما وشرف كبير جًدا تكريمها وفى 

تونس بنحبها أوى".

دعا المذيع عمرو عبدالحميد، فى نهاية الحلقة النقاشية "مقدمة لنوع 
جديد أحدث ثورة فى الدراما الرمضانية" الُمقامة على هامش مهرجان 
القاهرة السينمائى، وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم لتصعد على 
عن  الوزيرة  وأعربت   .2 االختيار  مسلسل  فريق  لتكريم  المسرح  خشبة 
سعادتها بتجربة عقد حلقة نقاش تتناول هذا الموضوع، متابعة "احنا فى 
مجتمع الثقافة كل ما يتم من فعاليات مهم نذكر اإلبداع، وفيه جيل بحاله 

بنحاول نفكره ويعرف ما حدث." وأضافت "فى الندوة استمتعنا بالعمل فى 
الجزء األول والتانى، كنا محظوظين اننا الجيل اللى عاش هذه التجربة، 
تاريخ مصر  فى  مهمة  مرحلة  فى  ألننا  موجودة،  تفضل  ومهم  بيها  أتألم 
المناقشة  العمل".  ولفريق  ليكم  أحداث، شكرا  بتوثق  كتير  أعمال  مفيش 
والفنان  بيتر ميمى  المخرج  وناقش  أدارها اإلعالمى عمرو عبدالحميد، 

إياد نصار، والسيناريست هانى سرحان.

العدد: 726 2021/12/ 1

 دينا دياب

مهرجان القاهرة السينمائى ينير سماء القاهرة بأضواء الفن

أفالم مصرية بتوقيع مخرجات مصر متثل 
السينما املصرية فى املسابقات املختلفة

العروض كاملة العدد.. إقبال 
ظافر العابدين عن مشاركته باملهرجان: مسئولية اإلخراج أكبر من التمثيلجماهيرى كبير على األفالم القصيرة

ألول مرة.. تكرمي جنوم الدراما التليفزيونية فى مسلسل »االختيار«

قال فى حواره لـ»النهار«: أنا الفائز

رفع  بعدما  ونجلها،  وزوجها  ابنته  مع  توفيق  رشوان  الفنان  أزمة  على  صبحى  محمد  الفنان  علق 
شاشة  على  ُيعرض  الذى  الناس«،  من  »واحد  برنامج  فى  ذكر  حسبما  ضده،  قضية  األخير  الطرف 
سيرته  فى  يكن  لم  توفيق  رشوان  الفنان  ومصدقتش،  تألمت  »أنا  صبحى:  قال  إذ  أمس،  »الحياة« 
أنه شعر بالفنان رشوان توفيق، عندما تحدث عن حجم تألمه بسبب ما  الخلل«، كما  أى شىء من 

يتعرض له من ابنته، وذلك فى الجزء الثامن من »ونيس« الذى عرض فى 2012.
وقال إن الفنان رشوان توفيق »الزم يعرف إن فى حاالت بتحدث مثل ما تعرض له، ما قيل مجرد 
عنوان ولم يقل أى تفاصيل وبناته األخريات يشاركوه ويساندوه وكفاية إن أبناءه جنبه«، موضًحا 

أنه فى مسلسل »ونيس« شعر أن كل ما زرعه فى أبنائه انهار تحت فوضى مفتعلة.

محمد صبحى لرشوان توفيق: متزعلشى
علقت المطربة شهد عز األسطول على مشاركتها فى احتفالية افتتاح طريق الكباش، بغناء أنشودة 
»النداء األول«، مؤكدة أنه منذ موكب نقل المومياوات الملكية، وهى تتمنى أن تشارك فى حدث مثل هذا، 

ولهذا كانت «، بعدما وقع عليها االختيار لغناء تلك األنشودة باحتفالية طريق الكباش.
المايسترو نادر عباسى،  أن  العمل بجد، فور اختيارها لتلك األنشودة، كاشفة  أنها بدأت فى  وأضافت 

كان له الفضل األول فى اختيارها لتقديم تلك األنشودة، بعد ترشيح من والدها المطرب عز األسطول.

شهد عز عن مشاركتها بـ»طريق الكباش«: »طايرة من الفرحة« 
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 العدد: 726  
 26 من ربيع اآلخر 1443هـ

1 من ديسمبر 2021

مليون أوقية ذهب حًدا أدنى فى كشف »إيقات«
طارق المال:

لماذا ال يعامل محمد رمضان 
مثل مطربى المهرجانات؟

وفاة عروس عراقية تكشف 
مأساة الالجئين فى بحر المانش

رأس المهندس طارق المال، وزير البترول 
والثروة المعدنية، اجتماع الجمعية العمومية 
ــى لــشــركــة إيـــقـــات لــمــنــاجــم الــذهــب  ــ األولـ
التجارى  إيقات  كشف  تنمية  عن  المسئولة 
خالصة،  مصرية  بجهود  تحقيقه  تم  الــذى 
لبدء  طموح  خطة  إطــالق  عن  المال  وأعلن 
للذهب  التجارى  الكشف  من  المبكر  اإلنتاج 
الشرقية  مصر  بصحراء  إيقات  منطقة  فى 
االحتماالت  ظل  فى  القادمة  الفترة  خــالل 
المرتفعة لنسبة استخالص ذهب االكتشاف، 
حيث يبلغ متوسط تركيز الذهب 1.5 جرام 

فى الطن.
إيقات  بمنطقة  تحقق  الذى  الكشف  ويعد 
واعًدا، ويبشر بنتائج إيجابية تزيد من إنتاج 
احتياطى  وجــود  ظل  فى  الذهب،  من  مصر 
الذهب  مــن  أوقــيــة  مليون  مــن  بأكثر  يــقــدر 
تتجاوز  استثمارات  وبإجمالى  أدنــى،  بحد 
حاجز المليار دوالر، كما يعد نتاًجا الستثمار 

مصرى خالص فى مجال التنقيب عن الذهب 
واستغالله من خالل شركة شالتين المصرية 
والتى تشهد شراكة ناجحة وتعاوًنا مثمًرا بين 
عدد من قطاعات الدولة، وبذلك تكون إيقات 
ثالث شركة فى مصر تقوم باستخراج الذهب 
كل  حالًيا  تعمل  حيث  المصاحبة،  والمعادن 
وشركة  الذهب  لمناجم  السكرى  شركة  من 

حمش مصر لمناجم الذهب.
األول  االجتماع  تدشين  أن  المال  وأضــاف 
البترول  وزارة  برنامج  ثمار  إحــدى  للشركة 
قطاع  وتحديث  لتطوير  المعدنية  والــثــروة 
التعدين لزيادة مساهمته فى الناتج القومى، 
ــراءات الــالزمــة  ــ ــ ووجـــه بــاتــخــاذ كــافــة اإلج
كفاءة  ذات  تحتية  وبنية  تسهيالت  إلقــامــة 
من  تنفيذه  يمكن  ما  بكافة  وااللــتــزام  عالية 
ضوابط واشتراطات لتحقيق األمن والسالمة 
ظل  فــى  والعاملين،  والمنشآت  للعمليات 
الجديدة  الشركة  تكون  الواضحة ألن  الرؤية 

الخبرات  واستغالل  أعمالها  ونتائج  بنظامها 
الوطنية المتراكمة وااللتزام لدى هيئة الثروة 
المعدنية والشركاء والتعاون البناء مع جهات 

بمنطقة  المحيط  المجتمع  وتنمية  الــدولــة 
فى  به  يحتذى  ناجح  نموذج  إلقامة  االمتياز 

مجال التعدين .
وخالل االجتماع عرض د. محمد العصار، 
رئيس شركة إيقات، اإلجراءات التى تمت منذ 
أعمال  اآلن من  الكشف وحتى  اإلعــالن عن 
وإقــامــة  االحتياطى  ــادة  ــزي ل مستمرة  حفر 
منشآت  من  األساسية  والبنية  التسهيالت 
ومعدات ومصنع االستخالص وتمهيد الطرق 
الالزمة لإلنتاج، مشيًرا إلى أن اعتماد نظام 
قوية  دفعة  سيعطى  وانطالقه  الشركة  عمل 
للشركة الجديدة فى طريق تحقيق أهدافها. 
حضر االجتماع المهندس عالء خشب نائب 
خالد  والجيولوجى  المعدنية  للثروة  الوزير 
المعدنية  ــروة  ــث ال هيئة  رئــيــس  الــشــشــتــاوى 
شركة  رئيس  األمــيــر  أشــرف  والجيولوجى 
شالتين والدكتور شيرين حلمى رئيس شركة 

ثروات القائم باألعمال.

على  شاكر  هانى  الفنان  يشنها  التى  الكبيرة  الحملة  من  بالرغم 
مطربى المهرجانات، وتأكيد نقابة الممثلين على عدم االستعانة بهم، 

إال أن االستثناء الوحيد لهذه الحملة هو محمد رمضان. 
ولكن  فحسب،  رمضان  من  االقتراب  عدم  على  يتوقف  لم  األمــر 
أن  على  والتأكيد  محاسبته  من  الموسيقيين  نقابة  تهرب  درجة  إلى 
محاسبته اختصاص المهن التمثيلية، فيما قامت نقابة المهن التمثيلية 

بتعيين محام للدفاع عن طلب شطبه.
وكشف الممثل القانونى لنقابة المهن التمثيلية المصرية، تفاصيل 
دفاع النقابة أمام محكمة القضاء اإلدارى بمجلس الدولة، فى القضية 
النقابة  رمضان من سجالت  اسم محمد  تطالب بشطب  كانت  التى 

ومنعه من مزاولة مهنة التمثيل.
وقال شعبان سعيد، المحامى بالنقض، فى تصريحات صحفية إن 
النقابة فى المقام األول دافعت عن نفسها ألن الدعوى مقامة ضد 

نقيب الممثلين أشرف زكى.
نقابة  إن  المحكمة  أمــام  دفاعها  فى  قالت  النقابة  أن  وأضــاف 
فيما  بها محاسبة أعضائها عما يصدر منهم  المنوط  الممثلين هى 
يخص مهنة التمثيل، وأنه لو كانت هناك تجاوزات من رمضان أو غيره 

من أعضائها، فإنها ال تتوانى عن محاسبتهم واتخاذ الالزم ضدهم.
وشدد على أن النقابة كذلك دافعت بأن الدعوى مقامة من شخص 
غير ذى صفة وطالبت المحكمة برفض الدعوى وهو ما حدث بالفعل.

وبشأن قرار نقابة المهن الموسيقية برئاسة المطرب هانى شاكر 
بمنع محمد رمضان من الغناء، قال محامى نقابة المهن التمثيلية إن 
قرار هانى شاكر يخص مسألة غناء محمد رمضان فهو يحاسبه عن 
النقابة فى  بتعليمات  يلتزم  لكونه ال  والموسيقى نظرا  الغناء  مسألة 
الدفاع عن  بها  التمثيلية منوط  المهن  نقابة  ولكن  رأيه، وهذا حقه، 
أعضائها فى أى موقف يخص مهنة التمثيل، والدعوى القضائية كانت 
تطالب بشطب رمضان من جداول نقابة الممثلين، والنقابة ال ترى أنه 

فعل تجاوزا فى مهنة التمثيل يستدعى ذلك.
قراره  مع هانى شاكر فى  الممثلين تضامن  نقيب  أن  وشدد على 
بمنع مطربى المهرجانات من الغناء، وقرر هو اآلخر عدم التصريح 
لهم بالمشاركة فى أى عمل تمثيلى فيما يخص مسألة الغناء، بينما 
الممثلين  نقابة  فى  عضو  ألنه  مختلف  فالوضع  لرمضان  بالنسبة 

باألساس.

أصبحت مريم نورى، العروس الكردية العراقية التى لقيت حتفها 
عنواًنا آلالف  المانش،  ببحر  الالجئين  قارب  مأساة غرق  فى  غرًقا 
قصص العذاب والقهر والموت التى راح ضحيتها أبرياء هائمون على 

وجوههم، بحًثا عن حياة كريمة وآمنة فى الغربة.
مريم المولودة عام 1997 فى مدينة سوران، وهى مركز قضاء تابع 
لمحافظة أربيل فى إقليم كردستان العراق، كانت على تواصل مستمر 
مع خطيبها عبر إحدى منصات التواصل االجتماعى وهى على متن 
القارب المطاطى، أثناء محاولتها عبور القنال، لدرجة أنها أخبرته أن 

القارب يكاد يغرق وأنهم ينتظرون النجدة.
وحسب ما سرده خطيبها لوسائل إعالم بريطانية، فإنه كان يتعقب 
مسار مريم عن طريق نظام تحديد المواقع )جى بى إس(، وعندما 

غابت إشارتها أدرك بحرقة شديدة أنه قد فقدها، ولألبد.
وطلب كرمانج ابن عم العروس من حكومة إقليم كردستان العراق 
حياة  لتبدأ  هاجرت  التى  فهى  للوطن،  جثمانها  إعــادة  على  »العمل 
فــى سبيل  وغــامــرت  والــطــمــوحــات،  األحـــالم  ملؤها  جــديــدة أفضل 
هناك،  إلى  وصلت  حتى  الطرق  أصعب  وخاضت  بحياتها،  تحقيقها 
لكن مع األسف غرقت على بعد كيلومترات قليلة قبل الوصول إلى البر 

البريطانى، حيث خطيبها الذى كان بانتظارها«.

المال

رمضان




