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قف على حافة ديسمبر .. وابتسم لسنة راحلة.
انس من أساء إليك.. واستقبل من أراد الدخول بحياتك 

بحب. قل للراحلين وداًعا ... وللقادمين أهًل. 
قصة  وبداية  مؤلمة..  قصة  نهاية  الراحلة  السنة  اجعل 

سعيدة. ال تعلق السنة الراحلة بأحبال السنة القادمة.
تفاءلوا بالخير تجدوه.

ما  واسكب  جديد  من  واكتب  السطور  حافة  على  قف 
أرهقك على هامش الورق... تعلمنا أال نكتب على الهوامش 
بقيت  كمسودة  هو  يقرأ  ال  الهامش  على  كتب  ما  كل  وأن 
كمسودة سنة مضت كذبت علينا عندما حلت أنها ال تحمل 

إال البياض من األيام والسعيد من األيام. 
قف على قارعة السنوات وقل لكل سنة بنا أمل.. سيأتى 
قلب  فى  أخفيت  ما  نكشف  حتى  بنوايانا  لك  نبوح  ولــن 

أول  نكتب  الهامش  على  نكتب  ال  نحن  السطر السطور 
نهاية  واضح حتى  الــورق بخط  أعلى  فى 

السطر بنفس الروح واألسلوب. ..مثلما 
نلونها  ــام  ــ األي صــفــحــات  عــلــى  نكتب 

بأمنيات لعلها تصفو وتحلو. 

أجــدادى  شجرة  هــى  الكريسماس  شجرة 
كله من ييجى ٧٠٠٠  للعالم  الفراعنة أهدوها 

سنة ويمكن أكتر.
وبعيد  الكريسماس  بشجرة  بنحتفل  كنا 
الكريسماس فى ٢٥ ديسمبر ٢٩ كيهيك، )شهر 
االحتفال بعودة األرواح وأهم روح كانت بتعود 
لنا روح مصرنا، وروح كل مصرى وعلى رأسهم 
إله وملك مصر أوزير/أوزوريس وهو أول من 

لقب بالمسيح. 
يوم ٢٩ كيهك فضل يعادل ٢٥ ديسمبر لغاية 
سنة   ٤٥٠ حوالى  من  الجيوجورى  اإلصــلح 
المصرية  السنة  ترحيل  إلــى  أدى  مما  فقط 

الفرعونية واصبح ٢٩ كيهك يعادل ٧ يناير. 

وتأثير  الــمــولــد،  كتابى  فــى  )والــتــفــاصــيــل 
البشرية،  على  الفرعونية  المصرية  الديانة 
اللى ها احكيه قريب جدا بالصوت والصورة، 

والكتاب فى مكتبة مدبولى واألنجلو(.
المصرية  بلغتنا  )دى  كريسماس  مــيــرى 
الفرعونية بمعنى ميلد سعيد للروح المقدسة، 

روح مصر وكل المصريين وإله 
وملك مصر(.

كل سنة ومصر العظيمة 
والدنيا كلها بألف خير.

مــن أصعب األشــيــاء واإلحــســاس فــى هذه 
ووجًعا  ألًما  تقتلنا  وتكاد  بنا  تمر  التى  الحياة 

من فرط صعوبتها على النفس: 
مغترب يغيب عنا فى وطن.. حبيب ال يشعر 
كالوثن.. وروح نعشقها فى كفن.. وبالرغم من 
ذلك تمر الحياة واأليام ال تنسينا ولكن تحاول 
تداوينا.. ومع بداية العام الجديد.. واالحتفال 
والنفس  الــروح  تتوق  المجيد..  الميلد  بعيد 
االنشغال  زخــم  وســط  والبهجة  الــفــرح  إلــى 
وبما  واألبـــدان..  المعيشة  وتعب  بالمشكلت 

يحدث هنا وهناك. 
لذا دعونا ننس العتاب ولو لبعض الوقت.. 
ونتهادى  األهــداب..  على  من  الدموع  ونمسح 

بطيب الكلم والهدايا بدون اسباب.. حتى تلين 
انفسكم  والمشكلت.. هونوا على  المصاعب 
فاأليام ستمر رغم كل معترض او راضى بما 
فيها.. توددوا وتحابوا واغتنموا األعياد فرصة 
والحسد  الحقد  حــواجــز  واكــســروا  لــذلــك.. 

والبغض والكره.. اتركوا للسعادة مكان.
وأرجــو  حــب..  الله  فــى  الحب  بعد  فليس 

فقط..  الله  فى  متحابين  أراكــم  عــنــدهــا أن 
رضــاء  وسيرضيكم  ستفرج 

هو  هكذا  منه..  تتعجبون 
الله 

تــدرس  الحكومة  هــل  ــؤال..  سـ مجرد  مــوش 
تــأثــيــر مــا تــصــدره مــن قـــــرارات تــمــس حياة 
الحياة  مظاهر  أبسط  على  وتؤثر  المواطنين.. 

اآلدمية للمواطنين؟ 
ــة عــن أســعــار  هــل الــحــكــومــة عــنــدهــا دراســ
وهــل  لــلــمــواطــنــيــن؟؟  تقدمها  الــتــى  الــخــدمــات 
الخدمات  هذه  تمثله  ما  نسبة  الحكومة  تعرف 
كان  التى  المصرية  األســرة  دخــل  متوسط  من 
يطلق عليها أسرة مصرية متوسطة؟.. ما الدول 
نسبة  الى  الخدمات  اسعار  بتحول  بتفهم  اللى 
محددة من الدخول.. طيب الحكومة عندها اى 
دراسة عن متوسط الدخل الذى يحفظ لألسرة 
دخل  يعنى  معقولة..  حياة  مستوى  المصرية 

تعيش به مستورة؟
المشكلة ان الحكومة تواصل اصدار قرارات 
كثيرة.. تسهم فى تحميل األسرة المصرية كثير 

من األعباء. 
متوسط  عن  تصور  اى  عندها  الحكومة  هل 
دخل أسر المحالين الى المعاش؟.. وهل تغطى 
قيمة المعاشات تكاليف انسان قضى عمره فى 

يجد  النهاية  وفى  والعطاء؟..  مــعــاش العمل 
العلج  فاتورة  تكلفة  يغطى  ال 

فقط؟ 

الكريم فى  القرآن  جاء ذكر الفساد والمفسدين فى 
خمسين موضًعا، حيث جعل الشرع الحنيف كل المعاصى 
فساًدا فى األرض، فقد يكون الفساد فى العقيدة فيكون 
فساًدا عقدًيا وهو أسوأ أنواع الفساد وصوره، وقد يكون 

أمنًيا واجتماعًيا، وقد يكون مالًيا أو أخلقًيا.
وفساد االعتقاد هو أساس كل فساد، فسلوك اإلنسان 
يكون تبًعا لمعتقده؛ فإذا كان المعتقد فاسًدا كان السعى 

المعتقد صحيًحا صالًحا  كان  وإذا  ــح فاسًدا،  ــ ــل صــ
اَل  َلُهْم  ِقيَل  )َوِإذَا  تعالى:  قال  سعيه، 

ُتْفِسُدوا ِفى اأْلَرِْض َقاُلوا ِإنََّما َنْحُن 
ُمْصِلُحوَن( ]البقرة: 11[.

عليك  الشتاء  فصل  بداية  مع 
بــســبــعــة.. دفـــى نــفــســك كــويــس 
نام  كثير..  تقيل.. اشرب  والبس 
واألمــل..  بالخير  احلم  بـــدرى.. 
تفكر  وال  بكرة  هم  تشيل  بــلش 
فيه.. اصحى بدرى.. انزل شغلك 

ومهما حصل خليك 
متفائل…  ــا  ــًم داي
افضل  والــجــاى 

بإذن الله.

األعياد الدينية فى مصر بالتحديد أخذت بُعد ثقافى
يعنى أصبح االحتفال بأعياد الميلد ورمضان 

وحط  شعبية  ثقافة  أخــرى  ومناسبات 
تحت شعبية دى 1٠٠مليون خط

 فى مصر بس
كل سنة والمصريين مصريين

بسيط الملبس
 )أتحداك لو صنفته لو قابلته اال انه واحد عادى من الناس بتقابل 

زيه مئات يوميا فى الشارع(.
اللى  مش  الحقيقية  مصر  )روح  حضرة  فى  فأنت  واخشع  )اصبر 

بعافية وأظن حولكم ما يكفى للتيقن أنها بعافية(.
ابن األرض الطيبة

حاصل على نوط الجمهورية كمقاتل
وحاصل على نوط الوطنية كمصرى

مصر أمرته يقف يدافع عن ترابها، ساب األرض 
)وراح يدافع عن عرض مصره(....

الرجل حفيد من عمروا األرض على مدى السنين،، يفهم فى البذور 
والماء والشمس والساقية والنورج والبهيمة.

 )ويستجدى الله رزقه ورضاه(.
فى مركز التدريب أعطوه سلح اسمه آر بى جى.

تدريب بدأ من الصفر.
تدريب على مستويين )تقنى ومعنوى(

أهم ما فيه كان:
تتعلم تضبط اعصابك لغاية مالدبابة تقرب وتقرب )صوت المحرك 
لوحده مرعب، تخيل بقى انت فى مواجهة وحش من الفوالذ يزن على 
األقل ٢٠ طن يزحف على جنزير قادم نحوك ورشاشاته مجنونة تقذف 
النار فى كل اتجاه( ... لو المسافه صح )هاتجيب برج الدبابة باللى فيها 

األرض(.

رحمة  به  تاخذك  ال  ارض  ســارق  حرامى  غاصب  هايواجهك  اللى 
)أصل ان ماقتلتوش هايقتلك(.

الى الكتيبة تم ترحيله بعد تمام تدريبه.
مدربه )رقيب أول( وصف صبره )بأنه أيوبى( وأتت الثغرة ومرحت 

الدبابات اإلسرائيلية غرب القناة. 
يقول قائده )ك ٢٠٩(

بعشرين دانة

او شعور  اى صوت  وال  انه  والغريب  دبابة،   1٩ البسيونى  )أصــاب   
بالفرحة وال اى كلمة، لكن عيون تبحث عن هدف جديد، حالة الثبات 

ماعرفتش زيها أبدا(.
انتهت الحرب

خلع ملبسه الكاكى 
ارتدى جلبابه

 )بنفس سهولة ارتداء الكاكى(
فقد كان فى مهمة ارتأتها مصر وهو االن فى طريقه لمهمة أخرى.

 طوبى لحياة 
)خلفها هدف نبيل( وعاد الى أرضه ليخوض حربًا أخرى معها )لكن 

لتنبت الحياة(.
تحياتى إلى:

الجندى الذى ساهم فى اكتوبر الشمس
الفلح الذى ساهم ويساهم فى إعمار االرض

الرزين الذى )ال من عنده وال أذى وهكذا يكون الصالحون(
فرد الكتيبة ٢٠٩

الحاصل على نوط الجمهورية 
فرج  البسيونى  الرفيع  المقام  صاحب  •سيدى   

بندق.

ابتسامه لسنة راحلة الكريسماس عيد مصرى قدمي

عام جديد.. يا رب يكون سعيد

الفساد أصل كل املصائبنظرة ألصحاب املعاشات نصائح شتوية

األعياد فى مصر

سيدى صاحب املقام الرفيع 
العدد: 730 2021/12/ 29

هنا وفيق 

أميمة راشوان

عزة سليمان 

زبيدة ثروت

د. صالح الدين السرسى عبدالسالم عبدالرازق د. هانى الناظر 

عالء الدين سويلم 
الجنرال المبدع 

الصحفى  التابعى  محمد  توفى   1٩٧٦ عــام  من  ديسمبر   ٢٤ فى 
المصرى الكبير الذى تتلمذ على يديه عشرات من األسماء اللمعة فى 
الصحافة منهم مصطفى أمين ومحمد حسنين هيكل وكامل الشناوى 
وإحسان عبد القدوس وأحمد رجب وغيرهم.. تعددت األلقاب التى 
ولد محمد  الصحافة.  ودونجوان  الصحافة  أمير  ومنها  عليه  أطلقت 
التابعى فى 1٨ مايو 1٨٩٦ فى خليج الجميل فى محافظة بورسعيد، 
كان  األهــرام،  الفنية فى جريدة  للمقاالت  كاتًبا  الصحفية  بدأ حياته 
يوقعها باسم "حندس" حيث كان يعمل آنذاك موظًفا فى البرلمان ثم 
فى  الصحفى  العمل  لممارسة  وتفرغ  الحكومية  وظيفته  من  استقال 
مجلة روز اليوسف التى أسستها السيدة روز اليوسف عام 1٩٢٥ وكانت 

وأنشأ مجلة  تركها  الكبير، حتى  السياسية سبًبا فى رواجها  مقاالته 
)آخر ساعة( عام 1٩٣٤، كما شارك محمود أبو الفتح وكريم ثابت فى 
إصدار جريدة )المصرى( 1٩٣٦ على مبادئ الوفد ثم باع حصته فيها 
الى أبو الفتح، ويعد التابعى صاحب مدرسة صحفية جديدة ومميزة 
يومنا  الى  المصرية  الصحافة  فى  مؤثرة  إرهاصاتها  مازالت  آنذاك 
الملك  وعام 1٩٣٣ فى عهد  مرتين عام 1٩٢٩  للسجن  تعرض  هذا، 
فواد. تولى رئاسة تحرير آخر ساعة بعد ان باعها لألخوين أمين ثم 
عمل مدير تحرير األخبار. أصدر التابعى عددا من الكتب والقصص 
قاتلة،  وأحببت  عرفت،  من  وبعض  والسياسة،  الساسة  أسرار  منها: 
وليلة نام فيها الشيطان، وغيرها، كما كان هو موضوع عدد آخر من 

الكتب. من أقواله المأثورة التى مازالت تتردد حتى اآلن: 
 • رسالتى الصحفية أن أحارب الظلم أّيًا كان وأن أقول ما أعتقد 

أنه الحق. 
أن الصحافة تستطيع  رأيى  المايل،  الحال  أنا ال أسكت على   • 

و أن توجه الرأى العام وال تتملقه أو تكتب ما يسره  أ
يرضيه.

 • أن يفوتك 1٠٠ سبق صحفى أفضل من 
أن تنشر خبرا كاذبا.

أمير الصحافة وتالميذه

د. نجوى كامل 
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الحـــدث

ــب  ــانـ إلـــــــى جـ
المصرى،  المواطن 
ــر  ــص حـــــرصـــــت م
وقيادتها على دعم 
ــة األمـــن  ــوم ــظ ــن م
وسط  واالســتــقــرار 
إقليمية  حــــدود 
وظـــــــروف دولـــيـــة 
شديدة االضطراب 
على  ســواء  والقلق، 

ليبيا  مع  الغربية  الحدود  أو  سيناء  فى  الشرقية  الحدود 
البحر  دول  مع  الشمال  فى  أو  السودان  مع  الجنوبية  أو 
المتوسط، فضًل عن أزمة سد النهضة التى ال يزال ملفها 

مفتوًحا. 
ومن هنا كان العمل على محورين، األول يخص قواتنا 
المسلحة واآلخر يخص جهاز الشرطة، وقد تابعنا جميًعا 
التدريبات والمناورات العسكرية ورفع الجاهزية القتالية 
للجيش، وهى رسائل ردع لكل من تسول له نفسه المساس 
بأمن مصر القومى، خصوًصا مع تصاعد التهديدات التى 
كثيرة  وهى  األخيرة  السنوات  فى  القومى  األمــن  تمس 
مناورة   33 نحو  المسلحة  قواتنا  نفذت  فقد  ومتعددة، 
االستراتيجية  االتجاهات  كافة  على  عسكرًيا  وتدريًبا 
هزيمة  فى  الشرطة  جهاز  مع  وتعاونت  الــبــلد،  ــل  داخ

اإلرهاب ووضع نهاية لجرائم اإلخوان. 
ويتراجع  يترنح  لإلخوان  الدولى  التنظيم  فرأينا 
الفوضى  لنشر  عليه  المليارات  إنفاق  تم  الــذى  إعلمه 
والشائعات فى مصر، ويمكن أن نقول بكل ثقة إن تنظيم 
عام  وإن   2021 عام  فى  نهايته  كانت  اإلرهابى  اإلخــوان 

2022 ربما يشهد محاوالت إحياء للتنظيم الميت.
وقد تم هذا النجاح لألمن بضرب قمة الهرم التنظيمى 
والعسكرية  االقتصادية  منابعه  وتجفيف  اإلخوان،  فى 

فى سيناء وفى كل محافظات مصر.

ــىء  ــش ال وألن 
بـــالـــشـــىء ُيــذكــر 
األمنى  الملف  فإن 
قاهرة  فــى  يحتاج 
المعز لتفكير خارج 
ــدوق بــشــأن  ــن ــص ال
المرورى  التكدس 
أسبابه  مــن  الـــذى 
ــع الــمــحــور  ــي ــوس ت

تكتمل،  لم  ــزال  ت ال  والــطــرق  الكبارى  من  عــدد  وإنــشــاء 
القاهرة وشوارعها فى  ولكن هذا ال ينفى ضرورة وحاجة 
االنتظار  عذاب  ألن  وفورية،  علمية  لحلول  مناطق  عدة 
كثيرة  أشياء  يفسد  السيارات  داخل  للمواطنين  الطويل 
راحة  من  والكبارى  الطرق  حققته  بما  تتعلق بإحساسهم 
بقية  على  ينطبق  واألمــر  وتحركاتهم،  حياتهم  فى  لهم 
المحافظات حيث إن مشروعات الطرق والكبارى بحجمها 
أنها  خاصة  بأثرها،  المواطن  يشعر  أن  البد  وتأثيرها 

تكلفت المليارات. 

 30 ثــورة  منذ  السابقة  وكاألعوام   2021 العام  شهد 
شكرى،  سامح  السفير  من  كثيرة،  نجاحات   2013 يونيو 
تفوقت  التى  بالوزارة  السفراء  وكتيبة  الخارجية،  وزير 
الدولية  القوى  مع  معقدة  ملفات  إدارة  فى  نفسها  على 
واإلقليمية ساهمت فى ارتفاع أسهم مصر وتزايد تأثيرها 

ونفوذها.
على  العدوان  وقت  تحديًدا  العام  هذا  تجسد  وقد   
للدبلوماسية  بارز  بدور  وتداعياته  آثاره  ومعالجة  غزة 
أوقفت  العامة فى جوالت مكوكية  والمخابرات  المصرية 

ــار  ــ ــدم ــ ــار وال ــ ــن ــ ال
هـــــــنـــــــاك، كـــمـــا 
تــــواجــــدت مــصــر 
المحافل  ــل  ك ــى  ف
والنزاعات  الدولية 
كقوى  اإلقليمية 
إفريقيا  فى  مؤثرة 
ــم الــبــحــر  ــيـ ــلـ وإقـ
وكذلك  المتوسط 
الدولية،  الملفات 

يأتى  ال  أمـــر  ــذا  وهـ
الدبلوماسية  فى  كثيرون  رجــال  خلفه  كان  بل  فــراغ  من 
المصرية العريقة، وخبرة ورؤية أعضاء جهاز المخابرات 

العامة خير أجناد األرض. 
كل  األفق  فى  يلوح  النهضة  سد  ملف  أن  من  وبالرغم 
وتفوقت  بامتياز  المصرية  الخارجية  نجحت  فقد  فترة، 
البحر  فى  الشرعية"  غير  "الهجرة  ملف  فى  نفسها  على 
 5 إلى  عددهم  وصل  الذين  اللجئين  واحتواء  المتوسط 
لم  وهذا  مصريين،  كمواطنين  يعاملون  شخص  مليين 

يحدث من قبل. 

ألى  يــمــكــن  ال 
أن  محلل  أو  مراقب 
يتجاهل إدارة ملف 
ــواء عبر  كــورونــا س
السياسية  القيادة 
العليا  اللجنة  أو 
أو  األزمــــة  إلدارة 
الصحة  وزارة  عبر 
سوء  من  كــان  التى 

تزال  ال  الــوزارة  فى  فساد  بقضية  العام  ينتهى  أن  حظها 
التحقيقات جارية بشأنها، ورغم هذا فإن إدارة هذا الملف 
والنجاح فيه تعود إلى الدور الذى قام به د. محمد عوض 
تاج الدين، مستشار الرئيس السيسى للشئون الصحية، أو 
حتى وزيرة الصحة التى ال يزال موقفها حتى اآلن محاًطا 

بالغموض. 
وبالطبع فإن جيش مصر األبيض من األطباء وقطاع 
دفعوا  وقد  كورونا،  مع  المواجهة  أبطال  هم  التمريض 
يزالون  وال  شهداء  منهم  فسقط  ورضا؛  قناعة  عن  الثمن 
مستمرين فى أداء دورهم البطولى مع استمرار الجائحة 
التى نتمنى أن يكون عام 2022 هو نهايتها.. مع التمنيات 
المستمرة بأن يصدر  لهم بالتوفيق والسداد.. ومطالبتى 
تشريع يضم شهداء ومصابى الجيش األبيض إلى صندوق 
ومعاملتهم  والشرطة  المسلحة  القوات  شهداء  تعويض 
المسلحة  القوات  ومصابى  بشهداء  أسوة  المعاشات  فى 

والشرطة. 

رغـــــم كــــل مــا 
جائحة  أحــدثــتــه 
تأثير  مــن  ــا  ــورون ك
فـــــى الـــمـــحـــافـــل 
نجحت  الثقافية 
عبر  الثقافة،  وزارة 
وزيرتها، فى تطويع 
الــتــكــنــولــوجــيــا 
الثقافة؛  لخدمة 
تنظيًما  ــا  ــن ــرأي ف

الكتب  عرض  فى  سواء  للكتاب  الدولى  للمعرض  مختلًفا 
إنقاذ  وتم  المسبق،  اإللكترونى  بالحجز  الدخول  نظام  أو 
المعرض من شبح اإللغاء، كما استمرت الفعاليات الثقافية 
ــراءات  اإلج مراعاة  مع  الثقافة  وقصور  ــرا  األوب دار  عبر 
االحترازية، ورغم تأجيل المعرض عدة شهور فإنه أقيم 
فى مكانه الجديد خلل 2021 وحقق نجاًحا كبيًرا سواء 
الزوار. وتشير األنباء واالستعدادات  أو عدد  فى التنظيم 
جيد  شىء  وهــذا   2022 العام  فى  موعده  فى  عقده  إلى 

للثقافة فى مصر  الثقافة ومكسًبا  وسيكون نجاًحا لوزارة 
والعالم العربى. 

ــح  ــج ن
ــر الــســيــاحــة  ــ وزي
ــور خــالــد  ــت ــدك ال
ــى  ــى ف ــ ــان ــ ــن ــ ــع ــ ال
إقــــــامــــــة عــــدة 
إلى  ترقى  مواكب 
أبرزها  األساطير 
الموميات  موكب 
مــــن الــتــحــريــر 
للمتحف الجديد 
طريق  ــاح  ــت ــت واف

ــاح  ــت ــت الـــكـــبـــاش واف
اإلداريــة،  العاصمة  فى  الجديدة  السياحية  المؤسسات 
ونشر  اإلرهـــاب  هزيمة  فى  األمنى  النجاح  ساعد  وقــد 
االستقرار فى جذب مزيد من السائحين؛ فكان عامًل قوًيا 
ودافًعا لينجح وزير السياحة فى زيادة عدد السياح؛ حتى 
والوباء فنادق  إننا شاهدنا ألول مرة منذ بداية اإلرهاب 
مشغولة  وغيرها  السخنة  والعين  الشيخ  وشرم  الغردقة 
الشمالى  الساحل  فى  السياح  زيــادة  عن  فضًل  بالكامل، 
الذى شهد اهتماًما غير مسبوق بتنميته عبر شبكة طرق 

تليق بمصر ومكانتها. 

ــداث  األح من 
المهمة فى حصاد 
ــع  تـــراجـ  2021
القطارات  كــوارث 
يمكن  ال  ــذا  ــ وهـ
بسهولة،  حدوثه 
فــخــلــفــه أمــــور 
تتوقف  ال  مهمة 

تحديث  عند  فقط 
على  المخدرات  وكشف  واألسوار  والمزلقانات  القطارات 
السائقين لكنها تتجاوز ذلك إلى تطهير الوزارة من اإلخوان 
المرفق  هذا  داخــل  بالمئات  خفية  شبكة  كانت  أن  بعد 
يتضمن  مهًما  تشريًعا  استلزم  الذى  األمر  وهو  الحيوى، 
فصل الموظف الذى ينتمى لجماعة إرهابية دون اتخاذ 
المرفق،  تطهير  تعوق  كانت  التى  التأديبية  ــراءات  اإلج
ناهيك عن أن هذه وزارة مليارية، ويكفى فقط ذكر أمثلة 
عابرة حول حجم بعض المشروعات، فقد تم االنتهاء من 
مليار   127 وبتكلفة  كم   5000 بأطوال  مشروعات  تنفيذ 
تكلفة  بإجمالى  ونفًقا  كوبرى   857 تنفيذ  تم  كما  جنيه، 
120 مليار جنيه، وقائمة طويلة من المشروعات التى تبلغ 
انعكاس كبير على  تكلفتها مبالغ مليارية سوف يكون لها 
حمايتها  المهم  من  ولكن  االستثمارات،  وتشجيع  التنمية 
المواطن  على  تنعكس  إدارة  خلل  من  عليها  والحفاظ 

وحركته وصورة مصر الجميلة التى نتمناها جميًعا. 

أصـــــبـــــحـــــت 
ــات  ــ ــروع ــ ــش ــ ــم ــ ال
الــكــبــرى حــديــث 
الـــشـــارع الــعــربــى 
ــن  ــي ــول ــئ ــس مــــن م
ومنظمات وأفراد .. 
فالجميع يتساءل: 
ــدث فى  ــح ــاذا ي ــ م
ــر؟.. فــرغــم  ــ ــص ــ م
مــعــانــاة الــمــواطــن 

وفــاتــورة  والــوبــاء  الــغــلء  وتحمله  الــعــام  بطل  المصرى 
من  سمة  أهم  شكلت  الكبرى  المشروعات  فإن  اإلصــلح 

من  الخلص  بعد  انطلقت  مسيرة  فى  العام  هذا  سمات 
حكم اإلخوان عام 2013 ومستمرة بقوة حتى اآلن، وقد 
مشروع ضخم  مشروع توشكى وهو  إحياء  شاهدنا جميًعا 
المهم فيه؛ ولذا ذكره  كان للدكتور كمال الجنزورى دوره 
إنجاز  عن  نغفل  أن  يمكن  وال  باالسم،  السيسى  الرئيس 
مصرى مهم تحدث عنه العالم أجمع وهو فوز مصر بأربعة 
مشروعات مصرية فى مسابقة التحكيم العالمية لـ أفضل 
بمشاركة  وذلــك   ،2021 لعام  العالم  فى  إنشائية  أعمال 
التشييد  صناعة  فى  مختلًفا  مجااًل   18 فى  ــة  دول  21
 4 جوائز  بحصد  الفوز  من  مصر  نصيب  وجــاء  والبناء، 
مشروعات ضمن قائمة ضمت 30 مشروًعا فائًزا، ومن هذه 
المشروعات محطة معالجة مياه صرف بحر البقر ومترو 
بالعاصمة  النواب  مجلس  ومبنى  الثالث  الخط  األنفاق 

اإلدارية.

أم عن الحصاد 
ــى لــعــام  ــاضـ ــريـ الـ
مجال  ــى  ف  2021
الشعبية  اللعبة 
القدم  كرة  األولــى 
نجم  ــل  واصـ فــقــد 
محمد  ليفربول 
صـــــــلح تـــألـــقـــه 
المزيد  بتسجيل 
مـــــن األهـــــــــداف 

خيب  حين  فى  واأللقاب،  التكريمات  من  المزيد  وحصد 
العام كل اآلمال سواء مع حسام  المنتخب الوطنى خلل 
تولى  العام  شهد  فقد  سبقهما،  من  أو  كيروش  أو  البدرى 
ثلثة مدربين تدريب المنتخب دون تحقيق أى بطولة أو 
إنجاز، وفى األوليمبياد أيًضا لم يكن الحصاد مشرًفا سوى 
فى بعض األلعاب الفردية، حيث حصدت البعثة المصرية 
فى أولمبياد طوكيو 6 ميداليات، منها ذهبية فريال أشرف 
فى  الجندى  ألحمد  الفضية  والميدالية  الكاراتيه  فى 
الخماسى الحديث و4 ميداليات برونزية عن طريق هداية 
ملك العبة التايكوندو وسيف عيسى بطل التايكوندو، 
المصارعة، وجيانا فاروق  إبراهيم كيشو بطل  ثم محمد 
الكاراتيه، وهى كما ترى كلها ميداليات فى لعبات  العبة 
كرة  فريق  كان  وإن  جماعية،  لعبة  أى  بينها  ليس  فردية 

اليد هو األفضل بين كل فرق األلعاب الجماعية.
العام  إطللة  رغم  الكرة  اتحاد  مع  وقفة  من  والبــد 
وفتح  وشفافية  محاسبة  هناك  تكون  وأن   2022 الجديد 
حتى  االتحاد؛  أدارت  التى  المؤقتة  اللجان  فساد  ملفات 
تستعيد منظومة كرة القدم وضعها الطبيعى بعد تراجعها 
فى كأس العرب بالدوحة، ألن شعب مصر وكل الجماهير 
المشهد  بسبب  الــحــزن  أصــابــهــم  المصرية  والــبــيــوت 
الجنيهات  مليين  وإهــدار  قطر  فى  للمنتخب  المأساوى 
السيئ،  واألداء  االلتزام  عدم  نتيجة  هباًء  ذهبت  التى 
المسئولية  وعدم  المباالة  عدم  ولكن  واردة،  فاألخطاء 
الكرة يجب  واتحاد  المصرية  الكرة  فيروس جديد أصاب 

استئصاله مبكًرا. 

كل  تــطــالــعــنــا 
ــوم اكــتــشــافــات  ــ ي
وافــــتــــتــــاحــــات 
ــواء  ــ ــدة س ــ ــدي ــ ج
غازية  أو  بترولية 
بتروكيماوية،  أو 
وهـــو مــا يــؤكــد أن 
العمل  مــنــظــومــة 
البترول  قطاع  فى 

العاملين معه، هى  المل وكتيبة  المهندس طارق  برئاسة 
الطاقة  من  الذاتى  مصر  اكتفاء  تحقيق  فى  الحربة  رأس 

التى أصبحت مثار صراع بين دول العالم. 
كل عام ومصرنا بخير وأنتم جميًعا بكل خير. 

الثقافة فى زمن الوباء

أبطال المواجهة مع كورونا

بطل  فهو  المصرى؛  للمواطن  حق  شهادة  من  بد  ال   2021 العام  أيام  آخر  مع 
العام بل منافس بعد أن تحمل ضغوطات اقتصادية كبيرة، وهو أمر ال يمكن أن يجادل فيه 
أحد حتى المؤسسات الدولية اعترفت به فى حصاد 2021.. وإذا كان االقتصاد المصرى 
بشهادة هذه المؤسسات انتقل من حافة اإلفلس إلى ثالث أكبر اقتصاد عربى فإن هذه 

المعجزة بفضل المواطن المصرى.
المصرى ثالًثا بين أقوى 5  الدولية عن حصاد 2021 حل االقتصاد  التقارير  فحسب 
للعام  توقعات  وهناك  دوالر..  مليار   390 تجاوز  إجمالى  محلى  بناتج  عربية..  اقتصادات 
المصرى  المواطن  صمود  استمرار  مع   2022 عام  فى  والتقدم  التعافى  من  بمزيد  تشير 
وتحمله فاتورة اإلصلح والغلء رغم جائحة كورونا وال يتوقف حصاد ملف العام 2021 

عام المواطن المصرى على الجانب االقتصادى، بل طال األمر كل الملفات. 

حصاد 365 يوما
فى عام 2021

باألصول 

أسامة شرشر
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وزارة األوقاف توجه ضربة قوية ملصادر متويل اإلرهاب

تفاصيل استرداد مصر 36 قطعًة أثرية مُهربة إلى إسبانيا

أسرار عصابات التنقيب عن الذهب فى صحراء مصر

هربها مكتب استيراد وتصدير باإلسكندرية فى حاويات

زاد نشاطها مؤخًرا

فى  الباحث  فراويلة،  ياسر  كشف 
وزارة  اتجاه  سبب  الدينى،  الشأن 
الرقابة  لتشديد  المصرية  األوقاف 
ومنع  المساجد  تبرعات  على 
حيث  منها،  التبرعات  صناديق 
عن  تراقب  كانت  مصر  أن  أكد 
كثب ما يحدث فى بعض مساجد 
تحت  واقعة  كانت  التى  أوروبا 
والذين  المتطرفين  أيدى 
تبرعات  جمع  فى  استغلوها 
بعيدا عن أعين الحكومات ومن 
فى  األموال  تلك  استخدام  ثم 
تمويل نشاطات تنظيمى القاعدة 
تشهد  التى  البلدان  فى  وداعش 
بخالف  هذا  التنظيمين،  تواجد 
التى  اإلرهابية  العمليات  تمويل 
داعش  ظهور  منذ  أوروبا  ضربت 
عام 2014 من خالل من يعرفون باسم 

"الذئاب المنفردة".
داعش جديدة 

وشدد فراويلة فى حديثه لـ النهار أن أوروبا 
تراقب  وهى  داعش  ظهور  منذ  وأمريكا 
دعم  فى  المتورطين  على  وتقبض  المساجد 
المساجد  هذه  ضمن  ومن  اإلرهاب، 

مسجد الصحابة بحى فدينغ بالعاصمة األلمانية 
إمام  قيام  فى  ألمانيا  اشتبهت  الذى  برلين 
إرهابيين  بدعم  البراء"  "أبو  المسمى  المسجد 
إجرامية  أعمال  لتنفيذ  باألموال  سوريا  فى 

إرهابية وكان هذا فى ديسمبر2018.
فراويلة-  ياسر  لـ  -وفقا  فحسب  هذا  ليس 
األمن  أجهزة  ألقت  ففى سبتمبر عام  2019 

بينهم  أشخاص،   10 على  القبض  اإليطالية 
العاصمة  )شرق  أبروتسو  إقليم  مسجد  إمام 
فى  نجحوا  وقد  اإلرهاب،  تمويل  بتهمة  روما( 
جمع ما يزيد على مليون يورو فى غضون أيام 
واستخدموا ألمانيا وبلجيكا وبريطانيا كمحطات 
ترانزيت للتدفقات المالية الموجهة إلى كل من 

تركيا وسوريا.

على  منشورة  دراسة  ذكرت  الصدد  نفس  وفى 
موقع "ترند ريسيرش" ارتباط جمعيات إسالمية 
أيضا  اإلرهاب  بتمويل  أوروبا  فى  مساجد  لها 
التى  الفقراء  مع  والتضامن  الدعم  جمعية  مثل 
الشام” فى سوريا  تحرير  “هيئة  بتمويل  اُتهمت 
ليتم  هولندا  داخل  من  األموال  جمعت  أن  بعد 
نقل األموال من هولندا إلى تركيا، ثم إلى تنظيم 
داعش فى سوريا، وهو ما لفت أنظار السلطات 
ممثلى  مع  تحقيًقا  فتحت  التى  الهولندية 

المؤسسة فى هولندا.
خوف

ويشير فراويلة إلى أنه بسبب الخوف من تمويل 
اتخذت  أوروبا  فى  اإلرهاب  لقوى  المساجد 
من  كبير  عدد  بإغالق  قرارات  الدول  بعض 
المساجد مثل فرنسا التى اتخذ وزير داخليتها 
جيرالد دارمنان، قرارات بإغالق ستة مساجد 
وحّل جمعية وإقفال دار نشر بتهمة »التشدد«، 
 2017 منذ  دعوًيا  مركًزا   650 أغلقت  وقد 
حظرت  كما  تحقيق،  ألف   24 أجرت  بعدما 
األسباب،  لنفس  مكاًنا  فى 89  الصالة  إقامة 
وفى بلجيكا تم تشديد الرقابة على المساجد 
أنه  أمره  فى  يشك  إمام  أى  تراخيص  وسحب 
تبرعات  ويجمع  المتطرفة  التنظيمات  يدعم 

لها.

نجحت مصر بعد تحقيقات استمرت منذ عام 2014 
فى استرداد 36 قطعة اثرية نادرة تم تهريبها إلسبانيا 
باإلسكندرية،  وتصدير  استيراد  مكتب  طريق  عن 
فبعد اتصاالت مع الجانب اإلسبانى انتقل وفد رفيع 
المستوى من النيابة العامة المصرية برئاسة المستشار 
جورج سعد رئيس المكتب الفنى للنائب العام -بالنيابة 
عن المستشار النائب العام- إلى العاصمة اإلسبانية 
السترداد  وذلك  الجارى،  األسبوع  مقتبل  فى  مدريد 
قد  كانت  منهوبة،  مصرية  أثرية  قطعةً  وثالثين  ستٍّ 

ُهّربت إلى هناك فى غضون عام 2014م.
تنسيق

وقد جاء هذا التسليم بحسب بيان للنائب العام ثمرًة 
للتعاون القضائى الفّعال، ونتاًجا لتضافر الجهود بين 
وسفارة  المصرية  الخارجية  ووزارة  العامة  النيابة 
مع  للتنسيق  إسبانيا  لدى  العربية  مصر  جمهورية 
التراث  على  الحفاظ  أجل  من  هناك  السلطات 
بين  القضائى  للتعاون  وتتويًجا  المصرى،  التاريخى 
البلدين بهدف مكافحة هذا النوع من الجرائم العابرة 
البلدين،  بين  الثنائية  العالقات  ظّل  فى  لألوطان 

والروابط التاريخية واإلقليمية المشتركة بينهما.
وفى ذات السياق تجدر اإلشارة إلى أن التسليم قد جاء 
كذلك تفعياًل للقرار األممى الصادر بناًء على المشروع 
م من النيابة العامة المصرية فى مؤتمر الدول  المقدَّ
األطراف لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية فى 
أكتوبر 2020م؛ نفاذًا لخطة النيابة العامة المصرية 
إلصدار صكٍّ َدولى السترداد القطع األثرية المصرية 
المصرية فى  الدولة  استراتيجية  إطار  المنهوبة، فى 

الحفاظ على تاريخها ومقدراتها.
إجراءات

العشرين  الموافق  وبدأت إجراءات االسترداد االثنين 
من شهر ديسمبر 2021 بانتقال وفد النيابة العامة 
سفير  مكاوى  يوسف  السفير  رفقته  وفى  المصرية 
إلى  اإلسبانية  المملكة  لدى  العربية  مصر  جمهورية 
بمدير  التقوا  حيث  بمدريد،  الوطنى  التراث  متحف 

اإلسبانية،  بالسلطات  المسئولين  من  وعدد  المتحف 
وعاين وفد النيابة العامة المصرية اآلثار المضبوطة 
اإلسبانية  السلطات  من  المرسلة  بالصور  وضاهاها 

السابق فحصها بمعرفة إدارة اآلثار المستردة التابعة 
الوفد  واسترّد  المصرية،  واآلثار  السياحة  لوزارة 

القطع بعد التأكد من تطابقها مع الصور. 
هذا، وسيباشر الوفد اإلشراف على إجراءات التغليف 
العربية  مصر  جمهورية  إلى  المستردة  اآلثار  وشحن 
المصرية  اآلثار  وزارة  مسئولى  إلى  لتسليمها  تمهيًدا 

فى القاهرة.
تحقيقات

وكانت تحقيقات النيابة العامة المصرية قد بدأت فى 
يونيو من عام 2014م بورود مكاتبات من السلطات 
سّت  بضبط  المصرية  الخارجية  لوزارة  اإلسبانية 
وثالثين قطعة أثرية مصرية بميناء فالنسيا بالمملكة 
النيابة  فباشرت  اإلسكندرية،  من  قدمت  اإلسبانية 
العامة المصرية التحقيقات، والتى انتهت إلى اشتراك 
لالستيراد  مكتب  صاحب  -أحدهم  متهِمين  سّتة 
القطع  تهريب  فى  اإلسكندرية-  بمحافظة  والتصدير 

المضبوطة إلى المملكة اإلسبانية، وتزوير المستندات 
اآلثار  تضمنت  التى  الحاويات  بتصدير  الخاصة 
تقديمهم  إلى  التحقيقات  وانتهت  المهربة،  المصرية 
إلى  اآلثار  بتهريب  التهامهم  الجنائية  المحاكمة  إلى 
الخارج، وتزوير ُمحررات رسمية واستعمالها، وقضت 

المحكمة بمعاقبتهم بالسجن.
وفى إطار مباشرة النيابة العامة المصرية تحقيقاتها 
فى الواقعة أرسلت إدارة التعاون الدولى بمكتب النائب 
للسلطات  الدولية  القضائية  اإلنابة  طلبات  العام 
إلى  وإعادتها  األثرية  القطع  على  للتحفظ  اإلسبانية 
اإلجراءات  متابعة  ووالت  العربية،  مصر  جمهورية 
من  حكم  صدر  حتى  إسبانيا  فى  المتخذة  القانونية 
المنهوبة  األثرية  القطع  بتسليم  اإلسبانى  القضاء 
النائب  المستشار  كلف  وعليه  المصرية،  للسلطات 
واستالم  لمعاينة  لالنتقال  العامة  النيابة  وفد  العام 

القطع األثرية المشار إليها.

اآلثار  عن  المشروع  غير  التنقيب  ظاهرة  انتشار  بعد 
للتنقيب  جديدة  عصابات  ظهرت  األفراد  من  المصرية 
عن الذهب، حيث شهدت محافظة أسوان خالل األسابيع 
الماضية فى الفترة األخيرة العديد من الحاالت وتم ضبط 
بعض العصابات التى تعمل فى مجال التنقيب عن الذهب 
على  الحصول  دون  البالد  الشرقية جنوب  الصحراء  فى 
يطلق  ما  وهو  المختصة،  الجهات  من  رسمية  تصاريح 
عليهم "الدهابة" والذين يذهبون فى رحالت للتنقيب تصل 
لألسبوعين داخل الصحراء الشرقية فى مناطق معروفة 

ومليئة بخام الذهب.
عصابات

كانت آخر هذه العمليات هذا األسبوع حيث أعلنت األجهزة 
شاحنة  يقود  أسوان،  فى  سائق  على  القبض  األمنية 
بالحصول  اعترف  الذهب،  كيلو جراما من  وبحوزته 50 
عليها من عمليات التنقيب العشوائى غير المصرحة، وكان 

يشرع فى بيعها للتربح منها.
أسطوانات   3 السائق  بحوزة  أيضا  الشرطة  ووجدت 
فى  النائب  قال  ذلك  وعن  األحمر،  الزئبق  بمادة  مملوءة 
مجلس الشيوخ، أسامة الهوارى، إن المنقبين العشوائيين 
وغير الشرعيين عن الذهب والمعادن يستخدمون الزئبق 
بأنها  منهم  اعتقادا  التنقيب،  عمليات  خالل  األحمر 
تساعدهم فى الكشف عن المناطق التى بها الذهب عبر 

تسخير الجن.
وبحسب الخبراء يرجع السبب فى انتشار عمليات التنقيب 
ألسباب  والمعادن،  الذهب  عن  الشرعية  غير  العشوائى 
عديدة ابرزها أحالم الثراء غير المشروع وتأخر الحكومة 

ومعاقبة  التنقيب  لعمليات  المنظم  اإلطار  وضع  فى 
المنقبين غير الشرعيين.

إهدار الثروات
ثروات  يهدر  أنه  فى  العشوائى  التنقيب  مخاطر  وتتمثل 
الدولة وال  منها  تستفيد  والمعادن فال  الذهب  مصر من 

تدخل االقتصاد القومى، حيث يتم فى الغالب تهريب ما يتم 
اكتشافه إلى الخارج، فضال عن دخول منقبين عشوائيين 
من دول أخرى، وكذلك فإن تلك العمليات التى تتم بشكل 
بدائى ودون أية احتياطات تعرض حياة المنقبين للخطر 
وكثيرا ما تنهار عليهم حفر التنقيب وتقتلهم وقد حدثت 

وقائع عديدة من هذا النوع، ومع هذا فإن عمليات التنقيب 
غير الشرعى تزداد بصورة الفتة للنظر.

وثمة حديث يجرى اآلن عن وضع تشريع يتعلق بعمليات 
لمشروع  حاليا  الحكومة  تجهز  حيث  العشوائى  التنقيب 
ضخم يسمى "المثلث الذهبى"، قاعدته فى البحر األحمر 
هاتين  بين  المناطق  جميع  بين  ويربط  قنا،  فى  ورأسه 
العالمية  الخريطة  على  مصر  وضع  وهدفه  النقطتين 
بها.  والعبث  اإلهدار  من  مصر  ثروة  وحماية  للتعدين 
إنشاء  على  يقوم  المتاحة  المعلومات  بحسب  المشروع 
بينها  ومن  المعادن  لتصدير  وموانئ  لوجستية  مناطق 
لذلك  مصانع  إنشاء  سيتم  حيث  تصنيعها،  بعد  الذهب 
بشكل خاص وتجهيز مطارات خاصة معدة لنقل وتصدير 

المعادن.
مصر  ثروات  على  يحافظ  أن  المشروع  هذا  شأن  ومن 
الدوالرات  مليارات  وسيدر  األصفر،  المعدن  وخاصة 
لخزينة الدولة، وأهم ما كان يعرقل هذا المشروع هو عدم 
التحتية  البنية  تطوير  لكن  الالزمة،  التحتية  البنية  وجود 
الصعيد غير من  الجديدة فى  والمحاور  الطرق  وخاصة 
هذا الوضع ، ومن المتوقع أن تخدم الشبكة المتكاملة مثل 
اشراف  تحت  وتضعها  الضخمة  القومية  المشاريع  تلك 
السائدة فى هذا  الفوضى  الدولة وتقضى على  وسيطرة 

القطاع وهو أمر تنبهت إليه الدولة فى الفترة األخيرة.

ضبط منقبني غير 
شرعيني.. ومشروع 

مصرى ضخم ملنع 
السرقة

الصاوي

د. مختار
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المالية  الموارد  تعانى مصر من نقص فى 
ومن  النفسية  للصحة  المخصصة  والبشرية 
قــصــور فــى إتــاحــة هــذه الــخــدمــات الــتــى قد 
تتوافر  وال  فقط،  الكبرى  المدن  فى  تتوافر 
أن  كما  الريف  وخاصة  األخرى  المناطق  فى 
طور  فى  زالــت  ما  األولية  الصحية  الرعاية 
الخدمة  تقديم  على  ــادرة  قـ وغير  التطوير 
الصحية النفسية أو تحويل المحتاجين إليها 

أو توفير األدوية النفسية األساسية.
ونص القانون رقم 210 لسنة 2020 بشأن 
ــة الــمــريــض الــنــفــســى، عــلــى بــعــض من  رعــاي
ممارستها  من  التشريع  حذر  التى  المحاذير 
النفسى،  الــمــريــض  صــحــة  عــلــى  لــلــحــفــاظ 
تلقى  فى  ورغبته  خصوصيته  على  والحفاظ 
الــعــاجــات الـــازمـــة، حــيــث وضـــع الــقــانــون 
فى  الحق  كفالة  بهدف  لألطباء  تحذيرات 
أهم  ومــن  الصحية،  الخدمة  على  الحصول 
الحاالت التى حددها القانون إلجبار المريض 
ال  يلى:  مــا  النفسية،  المضحة  دخــول  على 
يجوز إدخال أى شخص إلزامًيا للعاج بإحدى 
منشآت الصحة النفسية إال بموافقة الطبيب 
النفسى، وال يجوز إدخال أى مريض للمصحة 
شديد  نفسى  مــرض  ثبوت  بعد  إال  النفسية 

يتطلب عاجه، كما أنه ال يجوز إدخال أى 
عند  إال  النفسية،  للمصحة  مريض 

حدوث تدهور شديد ووشيك للحالة 
المرضية النفسية، باإلضافة إلى 
على  المريض  إجبار  جــواز  عدم 
النفسية  بالمصحة  االلــتــحــاق 
المرض  ــراض  أعـ كــانــت  إذا  إال 
ــًدا جــدًيــا  ــدي ــه الــنــفــســى تــمــثــل ت

صحة  أو  لسامة  ووشيكًا 
وال  المريض،  حياة  أو 

على  المريض  إجبار 
بالمصحة  االلتحاق 
إذا  إال  الــنــفــســيــة 
تهدد  حالته  كــانــت 
ــة  ــحـ ــة وصـ ــ ــامـ ــ سـ

وحياة اآلخرين.
ــة  ــ ــال حــ فـــــــى   
رفـــض الــمــريــض 
المنشأة  ــول  دخــ

ومدير  أهله  إبــاغ  يتم  الــازم  العاج  لتلقى 
المنشأة والمجلس القومى للصحة النفسية أو 
بقرارات  النفسية  للصحة  اإلقليمى  المجلس 

إجباره إلزامًيا خال 24 ساعة.
وشدد عمرو هندى، عضو مجلس النواب، 
اإلهمال  وعــدم  النفسى  العاج  أهمية  على 
فى التوجه إلى طبيب نفسى إلجراء الكشف 
بمخاطر  والــتــوعــيــة  ــازمــة  ال والــفــحــوصــات 
إهمال المرض النفسى لما له من آثار سلبية 
واألبحاث  التقارير  أثبتته  لما  وذلك  خطيرة، 
ــن منظمات  م ــادرة  الـــصـ الــحــديــثــة  الــطــبــيــة 
كمنظمة  بالصحة  معنية  عالمية 
تؤكد  الــتــى  العالمية  الصحة 
هى  النفسية  األمـــراض  أن 
لألمراض  األول  المسبب 
والعضوية  الجسدية 
المزمنة  وبخاصة 
بعض  وتنظر  منها، 

المجتمعات إلى المرض النفسى على اعتبار 
أنه وصمة عار فى حق الشخص.

خاصة  إطــاق حمات  إلــى  هندى  ــا  ودع
للتعريف بالمرض النفسى والتأكيد على عدم 
بالعار نتيجة مرضه،  النفسى  وصم المريض 
بضرورة  المصرية  واألســر  المجتمع  وتوعية 
النفسى فى  الطبيب  لدى  النفسية  المراجعة 
حالة وجود أى أعراض تدلل على أن صاحبها 

مريض نفسيا.
تــزداد  النفسية  ــراض  األم أن  هندى  وبين 
السيما  المجتمعات،  على  وخطورة  انتشارا 
الحياة،  ضغوط  بسبب  المصرى  المجتمع 
المصابين  من  المرتفعة  النسب  أن  موضًحا 
المراجعة  ضـــرورة  تــؤكــد  نفسية  ــأمــراض  ب
بد  ال  ثــم  ــن  وم ألصحابها  الــفــوريــة  الطبية 
النفسى  للمريض  مختلف  بشكل  النظر  من 
المرض  أنه مريض عادى وال حرج فى  على 

النفسى.
وكيل  أبوالسعد،  هالة  النائبة  معه  واتفقت 
والصغيرة  المتوسطة  الــمــشــروعــات  لجنة 
تغيير  ضــرورة  أكدت  التى  الصغر،  ومتناهية 
األفكار المرتبطة بالمرض النفسى خاصة ما 
عار«  »وصمة  من  النفسيين  المرضى  ياحق 
جاءت  فقد  ولألسف  لهم،  المجتمع  ونظرة 
مفهوم  بسبب  النظرة  وتــلــك  الوصمة  هــذه 
مثمًنا  النفسى،  الطب  عن  الخاطئ  المجتمع 
الحمات التى تقوم بها الجهات المعنية بإزالة 
تلك الوصمة وتغيير األفكار المرتبطة بالطب 
من  العاج  بأهمية  المجتمع  وتوعية  النفسى 

األمراض النفسية.
خلًطا  هــنــاك  أن  ــى  إل السعد  ــو  أب ولفتت 
والمرض  العقلى  المرض  بين  المجتمع  فى 
النفسى نتيجة عدم الوعى، ولدينا وصمة 
فى المجتمع من تلك األمراض 
المفاهيم  حــتــى  وتــنــتــشــر 
ــة عـــن الــطــب  الــخــاطــئ
ــنــفــســى و»وصـــمـــة  ال
الـــعـــار« الــمــرتــبــطــة 
أو  النفسى  بالطبيب 

المريض النفسى.

الطموح  بالسياسة  الخبراء  من  عدد  أشاد 
توليها  منذ  السياسية  القيادة  تتبناها  التى 
حكم الباد، والتى تستهدف االرتقاء بمستوى 
ــدور  ال مثمنين  الــمــصــرى،  الــمــواطــن  معيشة 
والتى  كــريــمــة”،  “حــيــاة  ــادرة  مــب لعبته  الـــذى 
كامل  بشكل  الصعيد  قرى  تطوير  استهدفت 
الخدمات  من  العديد  المواطن  منح  أجل  من 
رأسها  وعلى  المجاالت،  بمختلف  المتميزة 
فى  الصعيد  أن  موضحين  والتعليم،  الصحة 
التنمية  فى  األســد  نصيب  له  السيسى  عهد 
السياسية  الــقــيــادة  وبتوجيهات  والــتــطــويــر، 
تم  التى  القومية  وبالمشروعات  المستمرة، 
بالسام  مصر  قرى  ستنعم  مؤخًرا،  افتتاحها 
الخدمات  بجميع  تمتعها  واألمــان، فضا عن 

والمرافق األساسية فى القريب العاجل.
أكد النائب شحاتة أبوزيد، أمين سر لجنة 
الصناعة بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس 
المشروعات  من  عدد  افتتاح  خال  السيسى 
فى  غاية  الصعيد،  محافظات  فى  التنموية 
أوضـــاع  بتقنين  الــتــوجــيــه  خــاصــة  األهــمــيــة، 
إلى أن تلك  المرخصة، مشيًرا  المصانع غير 
الخطوة تأتى فى إطار دعم الصناعة المحلية، 
المصانع غير  تلك  أن بعض أصحاب  مضيًفا 
المرخصة حاولوا دعم الصناعة الوطنية ولكن 
ترخيص  فإن  وبالتالى  صحيحة،  غير  بطرق 
تلك المنشآت سيساهم فى توفير فرص عمل 
وكذلك دعم الصناعة الوطنية والمساهمة فى 

التنمية التى تتحقق فى كافة ربوع مصر.
بمجلس  الصناعة  لجنة  أمين سر  وأوضــح 
بأسبوع  الــرئــاســيــة  االفــتــتــاحــات  أن  ــواب  ــن ال
الصعيد، جاءت مؤكدة اهتمام الدولة المصرية 
محافظات  كافة  فى  الشاملة  التنمية  بتحقيق 
الصناعية  المجمعات  بإنشاء  مشيدا  مصر، 
المجمع  الصعيد منها مشروع  فى محافظات 
الصناعى بمدينة البغدادى بمحافظة األقصر، 
العرب  بــيــاض  بمدينة  الصناعى  والمجمع 
الصناعى  والمجمع  سويف،  بنى  بمحافظة 
والمجمع  الــمــنــيــا،  بمحافظة  بــالــمــطــاهــرة 
الصناعى  والمجمع  قنا،  بمحافظة  الصناعى 

بمدينة الغردقة بمحافظة البحر األحمر.
الرئيس السيسى  أبوزيد أن  وأشار شحاتة 
فى  أساسيا  شريكا  الخاص  القطاع  يعتبر 

الخاص  القطاع  التعاون مع  إن  التنمية، حيث 
للغاية  جيد  أمــر  التنمية  عملية  فى  ودمجه 
ويساهم فى تحسين بيئة االستثمار فى مصر.
قـــال الــنــائــب عــيــد حــمــاد، عــضــو مجلس 
فى  ســاهــم  السيسى  الــرئــيــس  إن  الـــنـــواب، 
الصعيد،  بــقــرى  مسبوقة  غير  طــفــرة  عمل 
تعليًقا  ذلـــك  ــاء  جـ يتخيلها.  ــد  أحـ يــكــن  ــم  ل
من  عــدًدا  السيسى  الرئيس  افتتاحات  على 
منوًها  الصعيد،  بإقليم  القومية  المشروعات 
بأن الرئيس السيسى خال افتتاح سلسلة من 
المشروعات بقنا أكد ضرروة متابعة األوضاع 
مشيرا  الجديدة،  الصناعية  المجمعات  فى 
والحكومة  المحافظ  مسئولية  أهمية  ــى  إل
المجمعات  هــذه  متابعة  أجــل  من  المشتركة 

وتفادى المشكات التى تواجهها.
وتابع عضو مجلس النواب أن شبكة الطرق 
الحديثة التى شهدها صعيد مصر، سواء عمل 
ستكون  متكاملة،  تحتية  وبنى  ذكية  مــحــاور 
بمثابة دعوة لاستثمارات األجنبية، لاستثمار 
بالنفع على  فى صعيد مصر، وهو ما سيعود 
العمل،  فرص  توفير  بسبب  الصعيد،  أهالى 
بدال  للعمال  مستقبلة  ألماكن  القرى  وتحويل 

من كونها فى السابق طاردة للعمال.
وكيل  منصور،  نشأت  أحمد  النائب  وعلق 
المعلومات،  وتكنولوجيا  ــصــاالت  االت لجنة 
الرئيس عبد  افتتاحات  النواب، على  بمجلس 
صعيد  بإقليم  مــشــروعــات  السيسى  الفتاح 
من  يشهده صعيد مصر  ما  أن  مؤكدا  مصر، 

كامل  تأكيد  الحياة،  مجاالت  بكافة  اهتمام 
فئات  بكافة  السيسى  الرئيس  اهتمام  على 
الشعب، وعدم ترك أى فئة للتهميش، موضحا 
ان المواطنين بالصعيد عانوا على مدار عقود 

طويلة من التهميش وعدم االهتمام.
وتابع النائب أحمد نشأت منصور أن الفترة 
بجودة  االرتقاء  على  العمل  شهدت  الماضية 
والتى  الصعيد،  بمحافظات  المواطنين  حياة 
تأتى فى اطار السياسة الطموح التى تتبناها 
الفتاح  عبد  القائد  برئاسة  السياسية  القيادة 

السيسى منذ توليه مقاليد حكم الباد.
وتكنولوجيا  االتصاالت  لجنة  وكيل  وأشــار 
الصعيد  تنمية  برنامج  أن  ــى  إل المعلومات 
فى  والتوسع  العمل  فرص  توفير  على  يعتمد 
وهو  الصناعية،  والمجمعات  الصروح  إنشاء 
كريمة  الرئاسية حياة  المبادرة  مع  يتكامل  ما 
من  العديد  اقامة  فى  أيضا  ساهمت  والتى 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما ساهم 
قرى  فى  المواطن  حياة  بجودة  االرتــقــاء  فى 

الصعيد.
المشروعات  أن  إلى  منصور  نشأت  ولفت 
التى اطلقها الرئيس السيسى خال السنوات 
الماضية بكافة محافظات مصر، شكلت نقطة 
فارقة ومضيئة داخل المجتمع فى ظل حرص 
القيادة السياسية على إحداث تغييرات نوعية، 
ا  واجتماعّيً ا  صحّيً المصرى  اإلنــســان  وبناء 
ــا، بــجــانــب تــوطــيــن مــفــهــوم الــعــدالــة  وتــعــلــيــمــّيً

االجتماعية.

أخيًرا.. التنمية تصل الصعيداملرضى النفسيون.. معاناة بال ذنب

إميان الشعراوى

طفرة غير مسبوقة فى إنشاء املدن اجلديدة.. واملشروعات مطلوب تغيير ثقافة املواطنني جتاه املرض النفسى
القومية نقطة فارقة فى اجلمهورية اجلديدة
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عـــام 2022،  وبــدايــة  عـــام 2021  نــهــايــة  مــع 
التى  التحديات  مــن  الــعــديــد  السطح  على  يطفو 
استقرارها  على  تؤثر  والتى  السمراء  القارة  تواجه 
سياسًيا واقتصادًيا، فضا عن عرقلة خطط النمو 
االقتصادى التى تتطلع لها الشعوب اإلفريقية، وذلك 
فى ظل فيروس كورونا الذى يهدد صحة المواطنين 
أهم  يلى  فيما  ونستعرض  الــســمــراء،  ــقــارة  ال فــى 

تحديات القارة السمراء فى العام القادم.
التغير المناخى

جهود  فــى  كبيًرا  تحدًيا  المناخى  التغّير  يمثل 
إفريقيا لتحقيق االكتفاء الذاتى من الغذاء، حيث إن 
الغذاء،  على  سنوًيا  دوالر  مليار   45 تنفق  إفريقيا 
وذلك فى ظل فشل الدول الغنّية فى الوفاء بتعهداتها 
مليار   100 البالغة  المناخ،  تغير  بشأن  السنوية 
توصف  بالبعيدة،  ليست  فترة  منذ  إنه  دوالر، حيث 
والمستقبل،  الفرص  قــارة  بأنها  اإلفريقية  القارة 
إلى  األقــرب  الوحيدة  الجغرافية  المساحة  وبأنها 
والتكنولوجى،  الصناعى  تخلفها  بسبت  الطبيعة 

مقارنة باألقطاب العالمية فى القارات األخرى.
القارة  المناخ يطرح على  لكن ظهور مشكلة تغير 
تفوق  تــحــديــات  والــمــشــكــات  بــاألزمــات  المثخنة 
المأساة  المتضررين من  أكبر  إمكاناتها، ما يجعلها 
فيها  مساهمة  أقل  أنها  من  الرغم  على  المناخية، 
التغير  ضحية  تــكــون  أن  وقــبــل  عنها،  ومسئولية 
اإلعــام  تعتيم  ضحية  أيًضا  هى  فقط،  المناخى 
القارة  ينتاب  ما  إلى  كثيًرا  ينتبه  ال  الــذى  العالمى 
الحرارى  االحتباس  ومشكلة  كــوارث،  من  السمراء 
تشغل  العالم،  أمام  شاخصة  حقيقة  أصبحت  التى 
إلى  بالنظر  األفارقة  القرار  وصّناع  المسئولين  بال 
المفقرة  القارة  تدفعه  أن  يمكن  الذى  الفادح  الثمن 
فى العقود المقبلة، السيما أن التقارير الصادرة من 
هيئات عدة تؤكد أن األوضاع ال تبشر إذا بقى تدهور 

األوضاع على حاله.
ضعف البنية التكنولوجية

سلطت جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19” الضوء 
وفى  العالم  واإلنترنت حول  االتصاالت  أهمية  على 
القلب منه إفريقيا، إذ أصبح التحول الرقمى للعديد 
نحو  واالتــجــاه  للمواطنين  المقدمة  الخدمات  من 
التعليم اإللكترونى، ال سيما إدخال التكنولوجيا فى 
أمًرا حتمًيا  المالى،  والشمول  المصرفية  الخدمات 

ولم يعد مجرد رفاهية خاضعة لتفضيات الدول.
وعلى الرغم من إحداث فيروس كورونا طفرة فى 
التحول الرقمى فى إفريقيا باعتباره إحدى الفرص 
الواعدة لتنمية المجتمعات اإلفريقية، وتحقيق بعض 
التحول  استراتجية  تبنى  كبيرة نحو  الدول خطوات 
فشلت  اإلفريقية  الدول  من  الكثير  أن  إال  الرقمى، 
تبنى  من  كورونا  فيروس  لما فرضه  االستجابة  فى 

التحتية  البنية  تدهور  بسبب  الرقمية  المنظومة 
عدم  ثم  ومن  اإلنترنت  أسعار  وارتفاع  التكنولوجية 
إفريقيا  فــى  المنخفص  الــدخــل  ذات  األســر  قــدرة 
تحمل تكاليف اإلنترنت العالية، حيث يعيش مايين 
فيه  يستقبل  وقــت  فى  إنترنت  بــدون  األفــارقــة  من 

العالم شبكة G 5 فائقة السرعة.
اإلنترنت  استخدام  معدالت  تمنع  لم  إنــه  حيث 

الجريمة  مجموعات  إفريقيا  فى  نسبًيا  المنخفضة 
المنظمة من استغال االنترنت، حيث تعتبر الجريمة 
السيبرانية ظاهرة عالمية، وتزعم بعض التقارير أنها 
تتفوق على تجارة المخدرات كمصدر لإليرادات غير 
المشروعة، وينتشر أثرها بصفة خاصة فى إفريقيا، 
لمواجهة  مشددة  أمنية  سياسات  وجود  لعدم  نظرا 
الجريمة اإللكترونية وتؤثر  الجريمة   السيبرانية   على  

 جميع   جوانب   الحياة   فى   إفريقيا، حيث تقرير   األمن  
 السيبرانى   فى   إفريقيا   لعام2017     "إن   البنوك  
 والخدمات   المالية   فى   إفريقيا   تعرضت   لما   يقرب  
 من   ربع   الخسائر   الناتجة   عن   الجرائم   السيبرانية  
 فى   القارة،   تليها   الحكومات   والتجارة   اإللكترونية  
 والمعامات   واالتــصــاالت   القائمة   على   الهاتف  
ملحة  قضية  السيبرانى  األمــن  ويعد   المحمول، 
حماية  ونقص  الهجمات  تزايد  مع  خاص،  بشكل 
من  مزيد  إلى  وهناك حاجة  الشخصية،  البيانات 
 20 من  أقل  إن  حيث  لألمن،  بالسياسة  االهتمام 
% فقط من الدول اإلفريقية لديها استراتيجيات 
أو لوائح لألمن السيبرانى، وتفتقر إلى سياسات 

سليمة بشأن حماية البيانات الشخصية".
اإلرهاب

تشهد منطقة الساحل اإلفريقى تصاعًدا مستمًرا 
التنظيمات  وعــدد  اإلرهابية  الهجمات  وتيرة  فى 
إلى  وتحويلها  استقرارها  تستهدف  التى  المسلحة، 
إلى  اإلرهـــاب  لتصدير  مــركــًزا  تكون  إرهابية  دول 
فيروس  اجتياح  وبسبب  والعالم،  إفريقيا  دول  باقى 
كورونا العالم فى 2020، فقد استغلت الجماعات 
خلفها  التى  األمنية  الثغرة  إفريقيا  فى  اإلرهابية 
نشاطها  وتوسيع  اإلرهابية،  عملياتها  لزيادة  الوباء، 
اإلفريقية  الــقــارة  سجلت  حيث  أخـــرى.  دول  إلــى 
زيادة فى عدد الهجمات اإلرهابية، وشهدت حوالى 
ا فى الفترة من يناير 2020  1325 هجوًما إرهابًيّ
بـــ20٪  تقدر  بــزيــادة  الــعــام،  نفس  من  أكتوبر  إلــى 
مقارنة بالفترة نفسها فى عام 2019 ووفًقا للمؤشر 
الذى يصدر عن معهد االقتصاد  العالمى لإلرهاب 
والسام )سيدنى(، فقد شهدت عدة دول فى أقاليم 
العمليات  أعلى معدل من  الصحراء  إفريقيا جنوب 
خال عام 2019، وهذه الدول هى )بوركينا فاسو 
الديمقراطية  الكونغو  وجمهورية  وموزمبيق  ومالى 

والنيجر والكاميرون وإثيوبيا(.
عدد  فى  زيــادة  أكبر  فاسو  بوركينا  سجلت  فيما 
العام  خــال  اإلرهــابــيــة  العمليات  نتيجة  القتلى، 
التهديدات اإلرهابية  المنصرم )2020(، وتزامنت 
فى تلك الدول مع عدد آخر من التهديدات المناخية، 
فضًا عن انتشار الفقر والنمو السكانى المرتفع مع 
ضعف المرونة المجتمعية، مما يزيد من عمق األزمة 

اإلنسانية التى تواجهها تلك الدول.
االتجار بالبشر

أخــرى  أزمــة  بالبشر  االتــجــار  ظــاهــرة  تمثل  كما 
لصيقة  ظــاهــرة  وهــى  اإلفــريــقــيــة،  الــقــارة  تعانيها 
بالهجرة غير الشرعية، واللجوء القسرى، إذ يتعرض 
صنوف  شتى  إلــى  األفــارقــة  والــنــازحــون  الاجئون 
ليبيا،  عبورهم  أثناء  خاصة  واالستعباد،  التعذيب 
التى تعانى هى األخرى من حالة انفات أمنى بسبب 

انهيار الدولة الليبية.

وحتديات
القارة السمراء

2022

غضب مكتوم، وأنات خافتة، وإحساس بالقهر والقمع والتهميش 
والنية المبيتة لقطع األرزاق، مشاعر مختلطة انتابت عددا من 
أصحاب الجمال والخيول والكاريتات من أعضاء رابطة أصحاب 

الدواب من أبناء نزلة السمان بمنطقة األهرامات بالجيزة.
وبين حالة العجز والخوف من تفاقم األزمة التى قد تصل إلى 

حد التشريد، لم يجد أصحاب المهنة التى تعتبر جزءا ال يتجزأ 
من منطقة األهرامات، وأحد العناصر الُمكملة لزيارة السائح 

للمنطقة، لم يجدوا أمامهم سوى االستغاثة برئيس الجمهورية 
أمًل فى حل أزمتهم، مؤكدين أنهم ليسوا ضد التطوير، آملين أن 

يكونوا جزءا من هذا التطوير بأى شكل تراه الدولة المصرية.

 الفشل فى مواجهة 
االجتار بالبشر وضعف 
البنية التكنولوجية 
يهددان التكامل 
االقتصادى

ضوابط واشتراطات دخول املريض 

النفسى مصحة لتلقى العالج فى 

مصر متوافقة مع املعايير الدولية
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السيسى،  الفتاح  عبد  الرئيس  شهد 
من  سلسلة  افــتــتــاح  الجمهورية،  رئــيــس 
بمختلف  الجديدة  القومية  المشروعات 
قنا،  بمحافظة  مصر  بصعيد  القطاعات 
حيث  كــونــفــرانــس،  الفيديو  عبر  وذلـــك 
محافظ  القاضى،  أسامة  الــلــواء  شــارك 

المنيا، فى االفتتاحات.
شملت االفتتاحات فى محافظة المنيا 
النيل،  نهر  على  سمالوط  محور  افتتاح 
بطول 24 كم / عرض 21م، يشتمل على 
كوبرى   30 عدد  منها  صناعًيا  عمًل   47
لتفادى  وبربًخا  نفًقا   17  /  24  ،09 كود 
والترع  الفرعية  الطرق  مع  التقاطعات 
 875 مليار  تكلفة  بإجمالى  والمصارف، 

مليون جنيه.
افتتاح  الجمهورية  رئــيــس  شهد  كما 
ــصــحــراوى الــغــربــى، امــتــداد  الــطــريــق ال
متر،  كم   230 بمسافة  المنيا   – القاهرة 
بعد االنتهاء من أعمال المرحلة األولى من 
القاهرة  من  الغربى  الصحراوى  الطريق 
حتى المنيا، حيث شملت األعمال تطوير 
وتوسعة الطريق ليصبح 3 حارات فى كل 
وإنشاء  مــتــًرا،   12 رصــف  بعرض  اتــجــاه 
طريق أسفلتى للشاحنات يضم 3 حارات 
فى اتجاه أسيوط بعرض رصف 11 متًرا، 
اتجاه  وطريق خرسانى يضم حارتين فى 
لتحمل  أمــتــار   9 رصــف  بعرض  القاهرة 
المحاجر  من  القادمة  الثقيلة  الشاحنات 
إنشاء  عن  القاهرة، فضًل  إلى  والصعيد 
و16  كبارى   5 بواقع  صناعًيا  عمًل   21
نفقا. كما شملت االفتتاحات فى محافظة 
المنيا افتتاح مجمع الصناعات بالمنطقة 
على  النيل،  شرق  بالمطاهرة  الصناعية، 

وحدة   68 يضم  حيث  فداًنا   19 مساحة 
وتبلغ  جنيه،  مليون   284 بتكلفة  صناعية 
مترا   432 الصغيرة  الــوحــدات  مساحة 
مترا   790 الكبيرة  الوحدات  بينما  مربعا 
مربعا، وتصل إلى مساحة 800 متر مربع.

من جانبه، أشاد محافظ المنيا بحجم 
ونوعية المشروعات القومية المنفذة فى 
المحافظة،  أرض  على  القطاعات  كافة 
الفتا إلى أن إنشاء كوبرى محور سمالوط 
على النيل، يعمل على تنمية وخدمة العديد 
االستصلح  مناطق  أهمها  المناطق  من 
األسمنت  ومصنع  المنيا  غرب  الزراعى 
ــطــوب  ومــحــاجــر الـــرخـــام ومــحــاجــر ال
الحجرى شرق النيل، مشيًرا إلى أن افتتاح 
الصحراوى  الطريق  من  األولــى  المرحلة 
يساهم  المنيا،   – القاهرة  امتداد  الغربى 
فى إحداث طفرة فى كافة جوانب التنمية 

بالمحافظة.
افتتاح  ان  المنيا  مــحــافــظ  ــاف  وأضــ
يأتى  المنيا  بمحافظة  الصناعات  مجمع 
وضعتها  متكاملة  استراتيجية  إطــار  فى 
التنمية  لتعزيز  والصناعة  التجارة  وزارة 
لخلق  الصعيد  بمحافظات  الصناعية 
على  الصناعى  للستثمار  جــاذبــة  بيئة 
مجمعات  بــإنــشــاء  الــجــمــهــوريــة  مــســتــوى 
مجهزة بوحدات مصانع جاهزة بمساحات 
ــاســب مــخــتــلــف نــشــاطــات  ــن مــخــتــلــفــة ت
الصناعات الصغيرة من أجل توفير فرص 
عمل جديدة للشباب سواء مباشرة أو غير 

مباشرة.

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة 
أوراق  بإحالة  الدقهلية،  بمحافظة  الثالثة 
»حداد« إلى فضيلة مفتى الجمهورية، إلبداء 
وذلك  بإعدامه،  الحكم  فى  الشرعى  الرأى 
بسكين  بذبحه  صديقه  بقتل  اتهامه  بعد 
وخنقه بحبل، حتى يتأكد من إزهاق روحه، 
حتى يتخلص من ديونه، علوة على سرقة 
عليه،  بالمجنى  الخاصة  النارية  الــدراجــة 
من  التخلص  فى  المتهمين  باقى  وساعده 
الــدراجــة  وبيع  بــالــدمــاء،  الملوثة  ملبسه 

النارية.
وحددت المحكمة جلسة اليوم الخامس من 
دور انعقاد شهر فبراير 2022، للنطق بالحكم 

مع استمرار باقى المتهمين لتلك الجلسة.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فؤاد 
الشافعى، رئيس المحكمة، والمستشار خالد 
الدكتور  والمستشار  الحميد  السعدنى،  عبد 
خالد عبدالهادى الزناتى، والمستشار شعبان 
إبراهيم غالب، وذلك  فى الجناية رقم 17032 
برقم  والمقيدة  طلخا،  مركز   2019 لسنة 

2476 لسنة 2019 كلى جنوب  المنصورة. 
وأحيل المتهم »أحمد عطية على العجمى«، 
27 سنة، حداد من قرية دميرة، إلى محكمة 
جنايات المنصورة، لمحاكمته فى مواد االتهام 
الواردة بأمر اإلحالة، ألنه فى يوم 5 نوفمبر 
إبراهيم  »البشير  عليه  المجنى  قتل   ،2019
السعيد البشير« عمًدا مع سبق اإلصرار، بأن 
بيت النية وعقد العزم على قتله، وأعد لذلك 

الغرض سلًحا أبيض »سكين«، وأداة »حبل«، 
حتى استقل رفقة المجنى عليه دراجة نارية، 
واستدرجه إلى مكان ناء، وما إن ظفر به حتى 
األبيض،  السلح  باستخدام  عنقه  بنحر  قام 
تأكد  حتى  وخنقه،  عنقه  حول  حبًل  ووضــع 
من مفارقة المجنى عليه الحياة، قاصًدا من 

ذلك قتله.
واقترنت بتلك الجناية جناية أخرى، وهى 
بسرقة  قام  والمكان،  الزمان  ذات  وفى  أنه 
ذلك  وكان  عليه،  المجنى  ملك  نارية  دراجــة 
فى  المستخدم  السكين  حمله  حــال  لــيــًل 

ارتكاب الجريمة.
وساعد المتهم فى جريمته باقى المتهمين، 
»حامد  المدعو  الثالث،  المتهم  أخفى  حيث 
وصيانة،  تشغيل  عامل  سنة،   26 ح.«،  ك. 
عليه،  للمجنى  المملوكة  البخارية  الدراجة 
»محمد  وهما  والرابع،  الثانى  المتهمان  أما 
أ.«، 31  أ. ع.«، 38 سنة، فــلح، و»رضــا ح. 
سنة، عامل، يقيمان بقرية دميرة، فقد ساعدا 
الملطخة  ملبسه  من  التخلص  على  المتهم 
بدماء المجنى عليه والسلح المستخدم فى 
ملبس  أحدهما  وأعطاه  الجريمة،  ارتكاب 
يرتديها عوًضا عن الملبس المتسخة، عقب 
إخبارهما بارتكاب الواقعة، فتمت المساعدة 

له بتلك الطريقة.

وتسليم  تنفيذ  أســيــوط  محافظة  شــهــدت 
بدأ  التى  العملقة،  المشروعات  من  العديد 
السيسى  الــرئــيــس  تــولــى  عــقــب  فيها  الــعــمــل 
المسئولية، وتجنى اآلن ثمارها، بعد أن عانت 
مدت  أن  إلى  والتجاهل،  التهميش  من  لعقود 
وحظيت  إليها،  التعمير  يد  السياسية  القيادة 
عبدالفتاح  الرئيس  من  كبيرين  ودعم  باهتمام 
السيسى، الذى وضع الخطط التنموية لتحقيق 
المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030  التنمية 
ــلزم  ال والــدعــم  الــرعــايــة  سبل  كــافــة  بتوفير 
لــتــطــويــر مــحــافــظــات صــعــيــد مــصــر ورســمــه 
أسس  وإرســـاء  الجديدة  الجمهورية  بملمح 
الحياة الكريمة لمواطنيه من خلل مشروعات 
القومية  المشروعات  من  وغيرها  كريمة  حياة 

الجديدة .
ــام  األي خــلل  السياسية  الــقــيــادة  ودشــنــت 
القليلة الماضية أسبوع الصعيد تتويًجا لسلسلة 
نفذتها  التى  الجديدة،  القومية  المشروعات 
مصر،  بصعيد  القطاعات  بمختلف  الــدولــة 
حضارية  نقلة  ــداث  إحـ فــى  ستساهم  والــتــى 
للمواطنين  المعيشة  مستوى  وتحسين  شاملة 
السيسى  الفتاح  عبد  الرئيس  بافتتاحها  قام 
خلل "أسبوع الصعيد" وذلك فى أولى محطاته 
مشروع  الفتتاح  أســيــوط  محافظة  زيـــارة  فــى 
إنتاج البنزين بالمنطقة البترولية وافتتاح بعض 
مختلف  فى  والتنموية  القومية  المشروعات 

المجاالت بمحافظات الصعيد .
تفقدية  بــجــولــة  السيسى  الــرئــيــس  وقـــام 
لتكرير  أسيوط  بشركة  البنزين  إنتاج  بمجمع 
البترول بمحافظة أسيوط، باإلضافة إلى عدد 
نطاق  فى  األخــرى  التنموية  المشروعات  من 

إقليم الصعيد.
إلـــى شـــرح مفصل من  الــرئــيــس  واســتــمــع 
والثروة  البترول  وزير  المل،  طارق  المهندس 

المعدنية، حول طبيعة عمل المجمع .
أحد  البنزين  إلنتاج  أسيوط  مجمع  ويعتبر 
إطــار  فــى  االستراتيجية  الــدولــة  مــشــروعــات 

أكبر  يعد  حيث  مصر،  صعيد  تنمية  خطط 
مجمع بترولى فى الوجه القبلى، بطاقة إنتاجية 
800 ألف طن بنزين سنوًيا وباستثمارات تبلغ 
إمـــدادات  لتأمين  يهدف  دوالر،  مليون   450
وتوفير  الصعيد  محافظات  ألهالى  البنزين 
تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة بالقاهرة 
الصعيد  لمناطق  والــســويــس  واإلســكــنــدريــة 

المختلفة.
توسعات  الرئيس  افتتاح  الزيارة  وتضمنت 
تم  والتى  أسيوط  بجامعة  األسنان  طب  كلية 
أفضل  لتقديم  النظم  أحــدث  وفــق  إنــشــاؤهــا 
مساحة  على  المتخصصة  التعليمية  البرامج 
إجمالية تبلغ أكثر من 6 آالف متر مربع وُتعد 
على  األســنــان  لطب  جامعى  مستشفى  أكبر 

مستوى الجمهورية.
كونفرانس  الفيديو  عبر  الرئيس  افتتح  كما 
التنموية شملت محطة  المشروعات  عدًدا من 
صرف  ومحطة  بالمنيا،  قــرقــاص  أبــو  مــيــاه 
محطة  وتوسعات  بالفيوم،  شنب  أبــو  صحى 
التخصصى  األطفال  ومستشفى  دشنا،  مياه 

التخصصى،  سمالوط  ومستشفى  باألقصر، 
بجامعة  الهضمى  والجهاز  الكبد  ومستشفى 
المنيا، وتوسعات مستشفى طب أسنان بجامعة 

أسيوط.
على  السيسى  عبدالفتاح  الرئيس  وقع  كما 
أول نسخة من كتاب يوثق كل اإلنجازات، التى 
السنوات  خــلل  مصر،  ربــوع  جميع  فى  تمت 

السبع الماضية.
الكتاب  مــن  األولـــى  النسخة  أهــديــت  وقــد 
للرئيس السيسى، من جانب الدكتور مصطفى 
كلمته  عقب  الـــوزراء،  مجلس  رئيس  مدبولى، 
بمحافظة  المشروعات  الرئيس  افتتاح  خلل 

أسيوط.
على  السيسى،  عبدالفتاح  الرئيس  وشاهد 
بشركة  البنزين  إنتاج  مجمع  افتتاحه  هامش 
أسيوط لتكرير البترول، وعددا من المشروعات 
التنموية األخرى فى نطاق إقليم الصعيد، فيلًما 
إنتاج  مــن  الخير«،  »صعيد  بعنوان  تسجيلًيا 

الشئون المعنوية بالقوات المسلحة .
وتناول الفيلم مختلف المشروعات التنموية 

فى جميع المجاالت بمحافظات الصعيد، ومن 
المياه،  ومعالجة  الطاقة،  مشروعات  بينها 

والصحة، واإلسكان وغيرها.
الفتاح  عبد  الرئيس  أن  بالذكر  الجدير 
السيسى زار محافظة أسيوط فى مايو 2016 
لمحطة  األولــى  المرحلة  افتتاح  خللها  وتــم 
إنتاجية  بقدرة  الجديدة  أسيوط  غرب  كهرباء 
أضخم  مــن  واحـــدة  وتــعــد  وات  ميجا   1500
الكهرباء فى مصر وتضم 8 وحدات  محطات 
ميجاوات   125 وحــدة  كل  قــدرة  كهرباء  توليد 

وتنفذ على 3 مراحل .
كما زار الرئيس المحافظة عام 2018 وتم 
خللها افتتاح مشروع قناطر أسيوط الجديدة 
أكبر  من  يعد  ــذى  وال الكهرومائية  ومحطتها 
المشروعات القومية التى نفذتها الدولة خلل 
اآلونة األخيرة وذلك فى إطار تنمية محافظات 

الصعيد .

بــشــارة،  عبداللطيف  المهندس  ــد  أك
أن  الــشــروق،  مدينة  تنمية  جهاز  رئيس 
تمكنت  بالجهاز  الــفــوريــة  اإلزالـــة  لجنة 
بمشاركة  مهدها  فى  مخالفة  إيقاف  من 
تمثلت  حيث  بالمدينة،  التعمير  شرطة 
بــزيــادة  صاحبها  ــروع  شـ فــى  المخالفة 
النسبة البنائية بدور السطح بإحدى قطع 
وذلــك  الــنــادى،  بحى  السكنية  ــى  األراضـ
الخدمية  الغرف  استخدام  تغيير  بغرض 
للتراخيص  بالمخالفة  سكنية  وحدة  إلى 

الصادرة.
بشارة  عبداللطيف  المهندس  وأضاف 
أن الــلــجــنــة قــامــت أيــًضــا بــفــك الــشــدة 
الخشبية والتحفظ عليها بمخازن الجهاز 
المستخدمة،  ــمــواد  ال مــصــادرة  بجانب 
صاحب  ضــد  الـــلزم  المحضر  وتحرير 
التصدى  اســتــمــرار  ــًدا  ــؤك م الــمــخــالــفــة، 
للمخالفات البنائية بمشاركة قسم شرطة 
خالد  الــمــقــدم  بــقــيــادة  الــمــديــنــة  تعمير 

عبدالعزيز.

الشروق  مدينة  جهاز  رئيس  وطــالــب 
أصحاب قطع األراضى بالمدينة بااللتزام 
أعمال  تنفيذ  وعــدم  البنائية  بالشروط 

مخالفة وتوجيه االستثمار فى البناء طبًقا 
للتراخيص، حفاًظا على المدخرات وعدم 

الوقوع تحت طائلة القانون.

فى سياق متصل، قال المهندس عادل 
النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إنه 
تم شن حملة إزالة للمخالفات واإلشغاالت 
بالمنطقة الصناعية والمتمثلة فى )عربات 
إيداع  وتم  تروسيكلت(   - جائلين  باعة 
مــؤكــًدا  الــجــهــاز،  بمخازن  المضبوطات 
كافة  لمواجهة  اإلزالـــة  حملت  مواصلة 
والتعدى  واإلشــغــاالت  المخالفات  ــواع  أن

على حرم الطرق بالمنطقة الصناعية.
وشدد رئيس الجهاز على عدم التهاون 
الفًتا  الدولة،  أمــلك  على  المتعدين  مع 
إلى أنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة 
المخالفات  لتلك  فورية  إزاالت  وتنفيذ 

وردع المخالفين وتطبيق القانون عليهم.
اإلشــغــاالت  حملة  أن  بــالــذكــر  جــديــر 
بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، تم 
حسين  المهندس  إشــراف  تحت  تنفيذها 
للقطاع  الــجــهــاز  رئــيــس  نــائــب  إلــهــامــى، 
اإلدارات  مسئولى  وبــمــشــاركــة  الــغــربــى 

المختصة بالجهاز.

 سمير رشوان اجلعفرى

هالة العوضى

العدد: 730 2021/12/ 29

 جمال علم الدين

بابا نويل يوزع هدايا الكريسماس.. وحارس باريس 
سان جيرمان يحتفل بزواجه بالغردقة

بمرسى  السياحية  والمنتجعات  الفنادق  أحد  احتفل 
علم بأعياد الكريسماس بتوزيع الهدايا على السياح مع 
بابا نويل الذى ظهر بشواطئ البحر على ظهر "جمل" 
ووزع الهدايا على األطفال وسط فرحة وبهجة النزالء 

والعاملين بالفنادق السياحية.
وقال أبو الحجاج العمارى، الخبير السياحى ومدير 
تلك  وسط  كبيرة  بسعادة  يشعرون  السياح  إن  الفندق، 
دائما  والتى  الكريسماس  بأعياد  االحتفالية  األجــواء 
فكرنا  المرة  وهــذه  جديد،  كل  بها  يكون  أن  نسعى  ما 
فى قيام أحد العاملين بدور بابا نويل بالزى المعروف 

والركوب على جمل وتوزيع الهدايا على الشاطئ .
وأضاف أن كافة اإلجراءات االحترازية يتم تطبيقها 
من  اللقاح  جرعات  على  حصلوا  قد  العاملين  وجميع 
السياح،  اطمئنان  من  زاد  الــذى  األمــر  الصحة،  وزارة 
خاصة أن هناك مراعاة للتباعد االجتماعى والحفاظ 
الوقائية  ــراءات  اإلجـ وتطبيق  اآلمنة  المسافات  على 

واالشتراطات  للضوابط  طبقا  الفنادق  داخل  المتبعة 
التى أقرتها رئاسة الوزراء.

وارتفعت اإلشغاالت السياحية والحجوزات فى اعياد 
الكريسماس بمدينتى الغردقة ومرسى علم، وقد رفعت 
»كاملة  الفتات  السياحية  والفنادق  المنتجعات  بعض 
الكريسماس  بأنوار  مداخلها  الفنادق  وأضاءت  العدد« 
واعدت  نويل  بابا  ومجسمات  الميلد  اعياد  وعربات 
تطبيق  مــع  للسياح  الحفلت  والمنتجعات  الــفــنــادق 
لمواجهة  المتبعة  والوقائية  االحــتــرازيــة  ــراءات  اإلجــ

فيروس كورونا.
السياحية  األحــمــر  البحر  محافظة  فــنــادق  وأنــهــت 
الكريسماس  أعياد  احتفاالت  الستقبال  استعداداتها 
استقبااًل  األحمر  البحر  تستقبلها  والتى  السنة،  ورأس 
خلل  االحتفاالت  توقف  بعد  وذلك  العام  هذا  خاًصا 
عالمًيا،  كورونا  فيروس  تفشى  بسبب  األخيرة  الفترة 
حيث يصل فنادق المحافظة سياح من جنسيات مختلفة 

للحتفال على شواطئها، بعدما تزينت مداخل وواجهات 
الفنادق بأشجار أعياد الميلد وبابا نويل، وكذلك أجواء 

الكريسماس ورأس السنة.
جيرمان  ســان  باريس  فريق  مرمى  حــارس  واحتفل 
المطعم  داخـــل  زواجـــه  بعيد  وعائلته  نــافــاس  كيلور 
بالغردقة  باالس  الباتروس  بمنتجع  "طاجين"  المغربى 
المتنوع  المغربى  باألكل  الشديد  إعجابه  أبــدى  وقــد 
وبأجواء االحتفاالت وعروض التنورة والرقص الشرقى.
أعياد  يقضى  نــافــاس  كيلور  أن  بــالــذكــر  الــجــديــر 
الكريسماس ورأس السنة فى الغردقة بدعوة من رجال 
مجموعة  إدارة  مجلس  رئيس  على  أبو  كامل  األعمال 
بيك الباتروس للفنادق ورئيس جمعية مستثمرى البحر 

األحمر.

أسيوط حتظى بنصيب األسد فى املشروعات القومية بالصعيد

حمالت إزالة للمخالفات واإلشغاالت مبدينتى الشروق و6 أكتوبر

صالح عبداهلل 

مجمع الصناعات واملحور اجلديد 
شرايني حياة جديدة للمنيا

إحالة أوراق قاتل صديقه بالدقهلية لفضيلة املفتى
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ال حديث لوادى النظرون هذه 
األيام إال عن المحليات وحمالت 

المحليات ضد منشآت لها عشرات 
السنوات قائمة وتعمل. وتعد 

واقعة كافتيريا آل السنى واألراضى 
المحيطة بها أبرز هذه الوقائع 

خاصة أن آل السنى يرفعون شعار 
"سيادة القانون" ويعلنون قبولهم 

بما تنتهى إليه لجنة تحقيق 
محايدة فيما يحدث. 

تفجرت الوقائع بعد قيام مركز 
ومدينة وادى النطرون بمصادرة 
مبنى الكافتيريا الخاصة بعائلة 
السنى، بالقوة ومصادرته، وكما 

يقول سعيد السنى فإن هذا يحدث 
بأسانيد زائفة رغم ثبوت ملكيتى 

وأشقائى للكافتيريا، بالميراث 
عن والدنا منذ عام 1992 أى منذ 

30 عاما بأوراق رسمية، وصدور 
رخصة بناء منذ 20 عاما ونشاط 

لها. ويشرعون اآلن فى تأجيرها 
بالمزاد، مما قد ينذر بكارثة، وبما 

أثار سخط واستياء الرأى العام 
فى وادى النطرون على األخص، 

والبحيرة عامة. 

العدد: 730 2021/12/ 29

سعيد السنى: أطالب بلجنة قانونية محايدة تفصل بيننا وبني 

آل السنى: ملكيتنا للكافتيريا واألرض مستقرة منذ 30 عامًا.. 

املحليات حتى يسود القانون وليس األهواء الشخصية

والعدوان عليهما يهدد مصدر رزق عشرات األسر

إتالف 
وما  الكافتيريا  عند  األمــر  يتوقف  وال 
عشرين  من  ألكثر  رزق  مصدر  من  تمثله 
أسرة لكن تم إزالة وإتالف زراعات خمسة 
أبنية  وثالثة  الزيتون  أشجار  من  أفدنة 
المياه وهو بئر  بالبلدوزر، وتدمير مصدر 
آخــر..  إدارى  قــرار  إلــى  استنادا  جوفية، 
رغم ملكيتنا الثابتة لألرض الزراعية منذ 
بموجب  والدنا  عن  بالميراث  عاما،   30
عقد بيع ابتدائى خالص الثمن من الهيئة 
بتاريخ  الزراعية  والتنمية  للتعمير  العامة 

.1992/12/6
وتشريد  للممتلكات  تدميرا  كله  وذلــك 
فــرد،   100 نحو  بها  أســرة   25 مــن  أكثر 
من الورثة والعاملين، بالكافتيريا واألرض 
رزقهم،  مصدر  من  وحرمانهم  الزراعية، 
من  للسلطة  واســتــغــالاًل  وكــيــدا،  انتقاما 
يهتم  لم  الــذى  الفاسد،  ورجله  المحافظ 
تصفية  هذا  وكل  الموقف،  حقيقة  بتبيان 
خالفات شخصية، لكونى أعمل صحفيا، 
وسبق لى نشر وقائع فساد خاصة برئيس 
العام  النائب  المستشار  وإبــالغ  المدينة، 

عنها.
كافتيريا السنى

ويروى السنى القصة فيقول إنه بتاريخ 
وادى  مدينة  مجلس  قــام   ،2021/11/1
لقرار  نفاذا  الكافتيريا  بإخالء  النطرون 
الــذى   ،2021 لسنة   129 رقــم  المجلس 
استكمال  عدم  إلى  وبهتانا،  زورا  يستند 
ــداد قيمة  إجــــراءات الــتــعــاقــد، وعـــدم سـ
التمليك وعدم سداد المديونية رغم عدم 

مطالبتهم لنا بأى مبالغ. 
األسبق  البحيرة  محافظ  كــان  وقــد 
قد أصدر قراره رقم 650 لسنة 1992 

المساكن  عليها  المقام  األرض  بتقنين 
لكونها  نظرا  النطرون،  بــوادى  للحائزين 
القواعد  البند 8 من  مشكلة عامة وينص 
الملحقة به، على احتساب سعر المتر فى 
مدينة وادى النطرون ذاتها والقرى بواقع 
منطقة  وفــى  ــد..  واحـ وجنيه  قــرشــا،   50
فإن  نفسه،   8 البند  نص  بحسب  الرست 
قبل  كان  لمن  واحــدا  جنيها  يكون  السعر 
عام 1985، وخمسة جنيهات لمن كان بين 

عامى 19985، و1990.
علما بأن واحة عمر على سبيل المثال 
تم  الــحــديــث،  الــبــنــاء  كــيــمــاويــات  ومصنع 
 ،1990 عــامــى  لها  ــى  األراضــ تخصيص 
جنيه  نصف  عــن  تقل  بــأســعــار  و1991 
مقابل  بالفدان  لها  بيعت  حيث  للمتر، 

1400 جنيه. 
ونفاذا   ،1992/9/8 بتاريخ  أوال: 
المحافظة،  مــع  نـــزاع  تسوية  التــفــاق 
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ــادة  ــم ال فـــى  ــص  ــن وي  ،1992 رقم لــســنــة 
شركة  مشروع  هو  ما  على  منه   )1(
مربع،  متر   1000 ومساحتها  المياه، 
بالحدود المحددة بالقرار. يلى: "ُيعتد 
بوضع يد المواطن/ حسن على محمد 
على  السنى،  بحسن  الشهير  األحـــول 
قطعة األرض المقام عليها مبنى بغرض 
ممارسة نشاط كافتيريا بجوار أرض على 
للقرار  وفقا  القطعة  هذه  ثمن  يحدد  أن 

رقم 650 لسنة 1992. 
وضع يد 

هذه  على  الــيــد  وضــع  ــان  ك لما  ثانيا: 
الــمــســاحــة لــلــكــافــتــيــريــا ثــابــتــا قــبــل عــام 
ثمن  يكون  أن  ذلــك  مفاد  فــإن  1985م.. 
المعتد بها هو جنيًها  المتر من المساحة 

واحًدا للمتر.
 ،1993  /4/27 وبتاريخ  وعليه،  ثالًثا:   
قام مورثنا )أنا وأشقائى( والدى المرحوم 
حسن على محمد األحول الشهير بحسن 
السنى(، بناء على إذن إيداع من األمالك، 
بسداد مبلغ ألف جنيه إلى خزينة الوحدة 
النطرون،  وادى  ومدينة  لمركز  المحلية 
باإليصال رقم 765832 ومدون باإليصال، 
مربع  متر  ثمن 1000  تحت حساب  بأنه 
لسنة   716 رقم  المحافظ  قــرار  حسب 
1992.. حيث ال يمكن إيداع أى مبالغ 

بالخزينة دون إذن إيداع. 
أى   ،2001/12/14 بتاريخ  رابًعا: 
بعد نحو 9 سنوات من سداد المبلغ، 

أصدرت اإلدارة الهندسية، بمجلس مدينة 

وادى النطرون، ترخيص البناء رقم 6 لسنة 
محمد  على  حسن  هــانــى  بــاســم   ،2001
)وكيل عن الورثة( على ذات المساحة لبناء 
الكافيتريا )مرفق صورة ترخيص البناء(.. 
دائمة  رخصة  صــدرت   2003 عــام  وفــى 
لمزاولة النشاط )الرخصة الدائمة تصدر 

حين يكون العقار ملكا(
لم  المدينة  مجلس  أن  الثابت  خامًسا: 
يطالبنا حتى اآلن، بأى مبالغ أخرى تحت 
المعتد  مربع  متر  ألف  مساحة  ثمن  بند 
الُمسدد  المبلغ  كون  للكافتيريا،  بملكيتها 
هو نفسه ثمن األرض، وإال لما كانت قد 
صدر ترخيص البناء رقم 6 لسنة 2001، 
للكافيتريا.. فإذا ظهرت أى اوراق من هذا 
مفبركة  فهى حتما  المطالبة  تفيد  القبيل 

ومزورة.
سادًسا: أما ما قد ُيثار من عدم وجود 
عقد بيع لألرض المقام عليها الكافتيريا، 
ــى تم  ــت ال الـــحـــاالت  فــنــحــن ضــمــن آالف 
المحافظ رقم 650  لقرار  نفاذا  معاملتها 
لهم،  عقود  تسليم  يتم  ولم   ،1992 لسنة 

رغم سداد الثمن أو جزء منه.
مشكلة عامة 

 سابعا: ولما كان هناك مشكلة عامة فى 
وادى النطرون، بشأن العقود، فإن الجمعية 
العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، 
أصدرت فتواها فى شأن الحاالت الخاصة 
بالقرار 650 لسنة 1992، رقم 325/2/7، 
بالكتاب  البحيرة،  محافظ  إلى  والمرسلة 
التبليغ 2126، بتاريخ 2020/11/28  رقم 
)مــرفــق صـــورة الــفــتــوى(.. وقـــد انتهت 
)الصفحة األخيرة  أوال  البند  الفتوى، فى 

منها(، المنطبق على حالتنا، إلى ما يلى:
ــدم ســريــان أحــكــام قــانــون تنظيم   "عـ
لسنة   89 رقــم  والــمــزايــدات  المناقصات 
بالملكية،  االعــتــداد  حــاالت  على   "1998
جزء  أو  كــل  بــســداد  أصحابها  قــام  التى 
القانون  بهذا  العمل  تاريخ  قبل  الثمن  من 
تحرير  تراخى  ولو  فى 1998/8/6، حتى 
العقد الى ما بعد سريانه".. بمعنى سالمة 
موقفنا القانونى تماما، كون التصرف لنا 
الثمن )أو حتى جزء منه(، قد تم  وسداد 

قبل 1998/6/8.
األرض الزراعية

ومن  الزراعية  لألراضى  بالنسبة  أمــا 
بتاريخ  إنه  السنى  يقول  المستندت  واقع 
قام   ،2021/11/1 الموافق  االثنين  يــوم 
الموظفين  وعــشــرات  حقه  فــى  المشكو 
والمبانى  الزراعية  األرض  على  بالهجوم 
الواقعة عليها ودمروها والبئر مصدر المياه 
أفدنة،  مساحة خمسة  على  الرى  وشبكة 
تدميرا كامال، رغم ملكيتى وأشقائى ورثة 
المرحوم والدى حسن على محمد األحول، 
الثمن  خالص  ابتدائى  بيع  عقد  بموجب 
متسلحين   ..1992/12/6 بتاريخ  ومحرر 
بإزالة  لسنة 2020،  رقم 15  إدارى  بقرار 
أمالك  على  التعدى  زعم  على  الزراعات، 
أمــام  عليه  مطعون  ــرار  قـ وهــو  الــدولــة، 
محكمة القضاء اإلدارى بدمنهور، وال زالت 
الدعوى منظورة أمام المحكمة.. اغتصابا 
النزاعات،  فى  بالفصل  القضاء  لسلطة 
الخاصة  الملكية  حــرمــة  على  ــداء  ــت واع

المحمية دستوريا.
وحيث كان قد ثار نزاع فى التسعينيات 
التعمير  وهيئة  البحيرة  محافظة  بين 
)مصدرة عقد البيع(، فقد باشرت النيابة 
العامة التحقيق معى فى نهاية عام 1994، 
فى القضية رقم 233 لسنة 1995 إدارى 
لسنة   512 برقم  والمقيدة  دمــنــهــور، 
لسيادة  الفنى  المكتب  فحص   1996
الــمــســتــشــار الــنــائــب الـــعـــام، وانــتــهــى 
التحقيق إلى حفظ القضية إداريا وفقا 
الفنى  المكتب  مذكرة  إليه  انتهت  لما 
لسيادة المستشار المحترم النائب العام، 
القانون،  طريق  سلك  مورثنا،  والــدى  بأن 
ولم يرتكب أى مخالفة أو غش أو تدليس.

كتابا  العام  النائب  المستشار  وجه  وإذ 
منه  طالبا  الــــوزراء،  مجلس  رئــيــس  ــى  إل
حسم النزاع بين محافظة البحيرة، وهيئة 
قضية  ــى  إل ــارة  اإلشــ متضمنا  التعمير، 
والدى حسن األحول، وحتى يتم التصرف 
للفتوى  العمومية  الجمعية  فــإن  فيها، 
والتشريع انتهت فى يناير عام 1996م إلى 
بإدارة واستغالل  التعمير  اختصاص هيئة 
الصحراوية  األراضـــى  فى  والتصرف 
بوادى النطرون، ومنها قطعة األرض 

موضوع القضية ومحل العقد. 
 ،1996 عــام  الفتوى  هــذه  وبــصــدور 
ــؤكــد ســعــيــد الــســنــى، تــم حفظ  كــمــا ي
القضية ضد والدى مورثنا، وثبتت ملكية 
اإلزالة  تمت  األمر حتى  واستقر  لألرض، 
من  أكثر  مصير  لتهدد   2021/11/1 يوم 
واألهــم  رزقهم  مصدر  بضياع  أســرة   20

حقوقهم المستقرة قانوًنا.

شعبان خليفة

حسن السنى

هشام آمنة

صراع فى وادى النطرون بني املحليات والقانون



08www.alnaharegypt.com شئون عربية ودولية

أحمد ياسر 

منى عبدالغنى  هالة شيحة

أحمد ياسر 

العدد: 730 2021/12/ 29

»مليونية اخلميس« ترفع شعار »ال للبرهان«

السودان على صفيح ساخن

الرئيس التونسى يحذر من مؤامرات واغتياالت سياسية

الجيش  قائد  البرهان  عبدالفتاح  وعود  أن  يبدو 
السودانى رئيس مجلس السيادة االنتقالى بـ"االلتزام 
كفاءات  االنتقالية حكومة  الفترة  تكون حكومة  بأن 
االنتخابات  خوض  بعدم  وتعهداته  حزبية"  غير 
الفترة  عبور  على  والعمل   2023 فى  الرئاسية 
المكون  إلقناع  كافية  تكن  لم  بسالم  االنتقالية 

السودان-  وثوار  المدنى 
الذين أسقطوا نظام البشير 
الديكتاتورى- بالصمت إزاء 
 25 منذ  البرهان  قرارات 
تاله  وما  الماضى  اكتوبر 
اتفاق بعد إعادة رئيس  من 
حمدوك  الله  عبد  الوزراء 
نوفمبر  فى  منصبه  الى 
الفترة  الماضى وما تشهده 
ارباك  حالة  من  الراهنة 
واستقرار  أمن  تقوض 

البالد .
صاحب  هو  المدنى  المكون  ان  السودانيون  ويرى 
ليكون  الجيش  يترك  لن  وأنه  الحقيقى  الثورة 

المتحكم الرئيسى فى البالد .
وفى هذا االطار تشهد الساحة السودانية مظاهرات 
حاشدة وصلت الى القصر الرئاسى منددة بقرارات 
واستخدام  لها  األمن  قوات  تصدى  وسط  البرهان 

الغاز المسيل للدموع.
من  وعدد  الخرطوم  بالعاصمة  التظاهرات  ونددت 
رئيس  بين  الموقع  السياسى  باالتفاق  الواليات، 
مجلس السيادة االنتقالى الفريق أول ركن عبدالفتاح 
البرهان، ورئيس الوزراء االنتقالى الدكتور عبدالله 
حمدوك فى 21 نوفمبر الماضى، مطالبة بإسقاط 

قرارات 25 أكتوبر.
زمنى  جدول  إطار  فى  المظاهرات  هذه  وجاءت 
وضعته لجان ما تسمى بـ"المقاومة" فى السودان من 
تجمعات مهنية وتنظيمات سياسية رافضة للقرارات 

السابقة.
المقاومة  لجان  لملتقى  العام  المنسق  وقال 
"تلك  إن  إبراهيم،  أحمد  يوسف  السودانية، 
المحتجين  وإن  الثورة،  مطالب  تؤكد  المظاهرات 
الجمهورى  القصر  أمام  تظاهراتهم  سيواصلون 
رغم التكثيف األمنى وقطع اإلنترنت وبعض شبكات 

االتصاالت".
ودعا تجمع المهنيين السودانيين الحتجاجات جديدة 

غدا الخميس، قائال: "ندعو لالستمرار فى تنظيم 
ديسمبر  لمليونية 30  والدعائية  الثورية  الفعاليات 
وفق  السودان،  وبوادى  وقرى  مدن  كل  فى  الجارى 
توجيهات اللجان الميدانية واإلعالمية لكل منطقة".
وتتواصل تلك التظاهرات الحاشدة فى السودان بعد 
"الثورة"  الثالثة النطالق  الذكرى  من  أسبوع  حوالى 
 ،2019 فى  أنهت  التى 
ثالثين عاًما من الديكتاتورية 
السابق  الرئيس  حكم  من 

عمر البشير.
التقى  ذلك  غضون  وفى 
عبد  الوزراء  مجلس  رئيس 
اليومين  الله حمدوك خالل 
حزب  من  وفًدا  الماضيين 
رئيس  بقيادة  القومى  األمة 
الله  فضل  اللواء  الحزب 

ناصر.
وقال مجلس الوزراء ان هذا 
البحث  فى  الحزب  إطار محاوالت  فى  يأتى  اللقاء 

عن إيجاد حلول لألزمة السياسية الراهنة.
 وأضاف أن لقاءات الحزب بدأت مع الشركاء من 
السودان  خروج  حتى  وستتواصل  السياسية  القوى 

من األزمة الراهنة.
مع  ستتواصل  لقاءاته  أن  حمدوك  أكد  جانبه،  من 

بقية القوى السياسية والمدنية والشبابية الثورية.
االنتقال  عملية  أربكت  قد  البرهان  قرارات  كانت 
مع  عليه  والمتفق  له  المخطط  الديمقراطى 
المكون المدنى وفق إعالن دستورى وأدى ذلك إلى 

مظاهرات شوارع فى جميع أنحاء السودان.
المسئول  حمدوك،  الله  عبد  الوزراء  رئيس  وأعيد 
أنه  على  إليه  ُينظر  الذى  المتحدة،  باألمم  السابق 
الوجه المدنى للحكومة االنتقالية فى السودان، فى 
صفقة  فى  دولية،  ضغوط  وسط  الماضى  نوفمبر 
تدعو إلى حكومة تكنوقراط مستقلة تحت إشراف 

عسكرى يقوده.
المؤيدة  التغيير  حركة  رفضت  ذلك  من  وبالرغم 
تسليم  على  وأصرت  الصفقة،  هذه  للديمقراطية 
بقيادة  مكلفة  بالكامل  مدنية  حكومة  إلى  السلطة 

المرحلة االنتقالية.

وحذر عبد السالم نصية عضو مجلس النواب الليبى 
الليبيون  ينتظره  الذى  االستحقاق  هذا  عرقلة  من 
إلخراج البالد من النفق المظلم ودحض مخططات 
الليبيين  مع  ودولى  عربى  بتكاتف  مطالبا  االخوان 
من  وانقاذها  اجل  اقرب  فى  االنتخابات  الجراء 
المخططات الرامية لتأجيج الصراع ونشر االرهاب .

على  الليبيين  لحث  المبذولة  الجهود  اطار  وفى 
اجراء االستحقاق االنتخابى فى اقرب فرصة أجرى 
الرئيس  مع  اتصاال  السيسى  الفتاح  عبد  الرئيس 

جاء إعالن المفوضية الوطنية 
العليا لالنتخابات الليبية اقتراحها 

بتأجيل الجولة األولى من 
االنتخابات إلى 24 يناير 2022 

ليشكل صدمة كبيرة عصفت 
بأحالم الليبيين الذين كانوا 

ينتظرون كما ينتظر العالم اجراء 
االنتخابات فى 24 ديسمبر إلنقاذ 

البالد من مخططات االخوان 
والميليشيات التى تنشر اإلرهاب 

والفوضى فى البالد وتقوض 
الفرص الرامية لتحقيق األمن 

واالستقرار .
وقد تظاهر الليبيون فى اماكن 
متفرقة من البالد ضد تأجيل 

االنتخابات محذرين من ان هذا 
التأجيل سيفتح باب الصراع 

مجددا،

أهمية  توافقا على  بوتين، حيث  الروسى، فالديمير 
ووقف  ليبيا  فى  األزمة  لتسوية  الجهود  تكثيف 
التدخالت الخارجية فيها وتناوال استعراض تطورات 

األوضاع الراهنة فى ليبيا.
جهودها  فى  مستمرة  "مصر  أن  السيسى  وأكد 
األشقاء  بين  النظر  وجهات  لتقريب  ومساعيها 
الليبيين حتى يتسنى لليبيا عبور المرحلة االنتقالية 
الحالية وتفعيل اإلرادة الحرة للشعب الليبى الشقيق 

فى اختيار قياداته وممثليه".
أنطونيو  المتحدة  لألمم  العام  األمين  أكد  كما 
فى  الليبية  االنتخابات  إجراء  أهمية  جوتيريش، 
الظروف المناسبة لالنتقال السياسى ونقل السلطة 

إلى مؤسسات منتخبة.
وشدد األمين العام على ضرورة تحديد موعد جديد 
ليبيا،  فى  الرئاسية  االنتخابات  من  األولى  للجولة 
الرابع  عن  االنتخابات  مفوضية  إعالن  إلى  مشيرا 

والعشرين من يناير موعدا لالقتراع.
العملية  دعم  تواصل  األممية  البعثة  أن  إلى  وأشار 
إجراء  وضمان  التحديات  لمواجهة  الديمقراطية 
انتخابات رئاسية ونيابية فى أقرب وقت ممكن، كما 
طالبت كل من بريطانيا وألمانيا والواليات المتحدة 
وايطاليا وفرنسا باإلسراع فى تحديد موعد جديد 
الخماسى  البيان  ولوح  الليبية،  الرئاسة  النتخابات 
فى  االنتخابية  العملية  سير  يعرقل  من  كل  بمعاقبة 

البالد.
من جهتها اعلنت الجامعة العربية انها تتابع باهتمام 
تطورات االوضاع بليبيا داعية جميع االطراف العالء 

المصلحة العليا للبالد.
وأكد مصدر مسئول باألمانة العامة للجامعة العربية 
باهتمام  يتابع  الغيط  ابو  احمد  العام  االمين  ان 
التطورات التى تشهدها الساحة الليبية خالل الفترة 
الماضية والتى حالت دون عقد االنتخابات الرئاسية 

أن  سبق  الذى  المحدد  موعدها  فى  والبرلمانية 
الدولى،  المجتمع  وكذلك  الليبيون،  عليه  توافق 
بهدف التمهيد لعبور دولة ليبيا بأمان تلك المرحلة 

الحساسة من تاريخها .
وأهاب أبو الغيط بمختلف األطراف الليبية ضرورة 
حسابات  اية  فوق  للبالد  العليا  المصلحة  اعالء 
بمنعطف  تمر  ليبيا  أن  الى  ومصالح ضيقة، مشيًرا 
خطير يفرض على الجميع التكاتف والتعاون إلنجاز 
االستحقاق االنتخابى فى اقرب اآلجال، وبما يفضى 
الى تحقيق مصلحة عموم الشعب الليبى فى اختيار 
المعبرين عن ارادته، بما يساعد على الحفاظ على 

وحدة وسيادة الدولة.
لمجلس  العام  األمين  الحجرف،  نايف  دعا  كما 
إلى  الليبية  األطراف  جميع  الخليجى،  التعاون 
األمن  والعمل على تحقيق  الوطنية  المصالح  تغليب 

واالستقرار فى ليبيا.
بناء ليبيا الجديدة

الشاملة  والمصالحة  الحوار  ان  مراقبون  ويرى 
أصبحت خيارا ضروريا لمواجهة التحديات الراهنة 

على الساحة الليبية .
المرشحين  بين  اللقاءات  برزت  الصدد  هذا  وفى 

خالل االيام الماضية. 
لقاءه  أن  باشاغا  فتحى  الرئاسى  المرشح  وكشف 
بث  استهدف  حفتر،  خليفة  الرئاسى  بالمرشح 
الطمأنينة فى نفوس الليبيين، ويعكس رسالة مفادها 

أن "الجميع جزء من مشروع االستقرار".
فى  السابق،  الليبى  الداخلية  وزير  باشاغا،  وقال 
تصريح له عقب عودته إلى مصراتة بعد لقائه بحفتر 
فى بنغازى: "ذهبت للشرق للطمأنينة بيننا وبينهم.. 
المشروع  ذهابنا ليس ضد أحد، والكل سيكون فى 

المقبل فبراريين.. وسبتمبريين.. وكرامة."
وأضاف باشاغا: "الماضى صعب ننسوه، وصعب أن 

نقف عنده، ويجب أن ننطلق إلى ليبيا الجديدة".
وجبر  شاملة  وطنية  لمصالحة  السعى  أهمية  واكد 
المهجرين قسريا من مدنهم،  الضرر وإعادة حقوق 
وأن يكون الحكم للقضاء ضد كل من ارتكب جرائم 

بحق الشعب الليبى.
وجاء لقاء حفتر وباشاغا بعد لقاء أول عقد منذ ايام، 
معيتيق  وأحمد  حفتر  خليفة  الرئاسة  مرشحى  بين 
وفتحى باشاغا فى بنغازى شرقى ليبيا، لبحث خطة 

ما بعد تأجيل االنتخابات.
االنتخابية  العملية  تطورات  آخر  االجتماع  وناقش 

وآليات سد الفراغ السياسى بعد 24 ديسمبر.
ميليشيات  أزعجت  المرشحين  بين  اللقاءات  تلك 
الليبى  اإلرهابى  توعد  حيث  ومصراتة  طرابلس 
دولية،  عقوبات  قوائم  على  المدرج  بادى،  صالح 
دعا  الذى  للرئاسة  المرشحين  لقاء  فى  المشاركين 

إليه المرشح خليفة حفتر.
ويحذر مراقبون من تفويت فرصة إجراء االنتخابات 
واسع  ليبيا صراعا  المقبل حيث ستدخل  يناير  فى 
المدى فى ظل مخططات اإلخوان والميليشيات التى 

تهدد استقرار البالد لنهب ثرواتها .

هالة شيحة
Hal a4shiha@yahoo.com

إيران اخلاسر األكبر فى انتخابات العراق

هل تخاطر روسيا بغزو أوكرانيا؟

يشهد العراق أزمة سياسية، منذ إجراء االنتخابات 
الصدرى  التيار  تصدر  نتائجها  أظهرت  التى 
مقعدا،  بـ73  لالنتخابات  الصدر  مقتدى  بقيادة 
عدة  لميليشيات  ممثلة  شيعية  كتل  خسرت  فيما 
ومدعومة من إيران، خسارة فادحة، حيث وجدت 
إيران نفسها "الخاسر األكبر" فى هذه االنتخابات، 
السيطرة  أجل  من  استراتيجية  عن  تبحث  حيث 
محللون  قال  ما  وفق  وقعت،  التى  األضرار  على 

لمجلة ”ناشيونال إنترست“ األمريكية.
ومنذ اإلعالن عن النتائج األولية، دعت الميليشيات 
إلى االحتجاج فى  أنصارها  إيران،  المدعومة من 
فيما  االنتخابات،  نتائج  على  اعتراًضا  الشارع 

رفعت دعاوى قضائية طعًنا فيها.
ورأت المجلة األمريكية أن »الصدر« استغل موجة 
الوطنية العراقية وتزايد المشاعر المعادية إليران 
خالل  من  الماضيين  العامين  خالل  العراق  فى 
تقديم نفسه كشخصية وطنية مستقلة، إذ لم يتردد 
إيران  من  المدعومة  الميليشيات  انتقاد  فى  قط 
األرض  على  المنافسة  تصاعد  عن  فضال  علًنا، 

العراقية بين إيران والواليات المتحدة.
فعلى مدار األعوام الماضية، بدأ الصدر فى النأى 
المدعومة  العراقية  والجماعات  إيران  بنفسه عن 
أشد  أحد  فعلّيا  أصبح  أنه  لدرجة  طهران،  من 

التحديات التى تواجه مصالح إيران طويلة األجل 
فى العراق. 

وتشير التوقعات إلى أن إيران أدركت أن حلفاءها 
فى العراق تسببوا بأن تدفع ثمنا باهظا فى العراق 
قد  ولذلك  والسياسى،  الشيعى  المستويين  على 

نشهد عملية تغيير تدريجى لزعماء حلفائها.
كسب  إلى  الحالية  الفترة  خالل  إيران  وتسعى 
فازت  التى  والجماعات  السياسية  الطبقة  ود 
باالنتخابات لضمان تسيير مصالحها، وربما تسعى 
إيران للسيطرة على األضرار التى وقعت من خالل 
إحياء "البيت السياسى الشيعى، وذلك حتى تمنع 
أى عمليات تصادم بين الحلفاء واألحزاب الشيعية 

المختلفة، وتجميد الخالفات ما بينهم.
وعلى صعيد آخر، يرى الشارع العراقى أن إيران 
تنازع موتها فى العراق وال تريد رفع الراية البيضاء، 
المسلحة،  العراقية  الميليشيات  أن  إلى  باإلضافة 
المعارك  كما هو معروف، أوجدتها طهران إلدارة 
مع خصومها فى جبهات متقدمة وخارج أراضيها 
كأوراق ضغط الستحصال مواقف وتطويع إرادات 

إقليمية ودولية لحساب مصالحها.

"االخوان"  تنظيم  شرنقة  من  الخروج  تونس  محاوالت  مع 
منه  الخالص  الجميع  يحاول  كابوًسا  باتت  التى 
سعيد  قيس  التونسى  الرئيس  تحذيرات  تأتى 
من مؤامرات تصل إلى حد التخطيط الغتيال 
باعوا  الَخَونة  "بعض  أن  مؤكدا  سياسيين، 
الغتيال  أجنبية  الستخبارات  َضمائرهم 
الى  أدى  الذى  األمر  المسئولين"  عدد من 
التونسى  الشارع  لدى  متباينة  افعال  ردود 
التصريحات،  تلك  خطورة  مدى  عن 
السياسيين  صفوف  فى  بلبلة  أثارت  التى 

والمهتمين بالشأن العام. 
بما  علم  على  أنه  الرئيس  أكد  قد  وكان 
يدبرون فى الداخل والخارج إلى أن البعض 
الغتيال  األجنبية  االستخبارات  مع  تعاون 
عدد من المسئولين، مضيفا "هناك ما يدبر 
فى تونس من مؤامرات تصل عند اقتراحات 

بعضهم إلى حد االغتيال".
وشدد على أن الحرية ال يمكن أن تكون مجرد 
نص فى الدستور بل يجب أن تكون حقيقة، وأن 
عن  بعيدا  التونسيين  لكل  واقعا  تكون 

تونس  فى  يدبر  عما  أيضا  وبعيدا  والقذف  والشتم  السب 
من مؤامرات تصل عند اقتراحات البعض إلى حد االغتيال.

يدبر  ما  إلى  والتونسيات  التونسيون  ينتبه  أن  "يجب  وقال 
ضمائرهم  باعوا  والذين  الخونة  بعض  قبل  من  اليوم 
نحن  المسئولين،  من  عدد  الغتيال  األجنبية  للمخابرات 
التى  الثقة  نكون فى مستوى  أن  يهمنا  بل  الحياة  تهمنا  ال 

أعطانا إياها الشعب".
فهذه ليست المرة األولى التى يكشف فيها الرئيس التونسى 
عن مخطط الغتياله، لكن لم تكشف تفاصيل أى من تلك 
للرئيس  موالية  معارضة  أحزاب  مطالبات  مع  التهديدات 
التفاصيل، ودعت وزارة الداخلية إلى إصدار بيان  بكشف 
توضيحى، ولم تصدر وزارة الداخلية أى بيان أو توضيح فى 

خصوص تصريحات الرئيس .
تونس، عن  فى  العامة  النيابة  إعالن  الى  أدى  الذى  أالمر 
فتح تحقيق بشأن ما صرح به الرئيس، قيس سعيد، حول 
"رصد مكالمة هاتفية تضمنت مقترح ارتكاب جرائم اغتيال 

عدد من المسئولين".
أن  بتونس  االبتدائية  المحكمة  فى  االتصال  مكتب  ذكر   
البحث فى هذه القضية أوكل لقاضى التحقيق فى القطب 
القضائى لمكافحة اإلرهاب، مضيفا أن "األبحاث ال تزال 

جارية".
خلفية  على  تحقيق  فتح  عن  التحقيقى  البحث  وأوضح   
"العزم المقترن بعمل تحضيرى على قتل شخص وإحداث 
واإلضرار  العنف  أنواع  من  ذلك  وغير  وضرب  جروح 
والبنية  الحيوية  وبالموارد  والخاصة  العامة  بالممتلكات 

األساسية وبالمرافق العمومية."
ويشمل البحث أيضا االنضمام عمدا إلى تنظيم إرهابى له 
عالقة بالجرائم وتلقى تدريبات، واستخدام أراضى البالد 
النتداب وتدريب شخص أو مجموعة من األشخاص بقصد 
تونس  أراضى  داخل  اإلرهابية،  الجرائم  إحدى  ارتكاب 

وخارجها.
اتهامات  عدة  تونس  فى  اإلخوانية  النهضة  حركة  تواجه 
بعض  ودعم  أجنبية،  تمويالت  تلقى  أبرزها  القضاء؛  أمام 
المؤسسة  استغالل  عن  فضاًل  المتطرفة،  الكيانات 
القضائية والتورط بتصفية المعارضين، وتشير أدلة االتهام 
شكرى  مقتل  قضية  فى  رئيسًيا  فاعاًل  باعتبارها  للحركة 

بلعيد ومحمد البراهمى.

فى  والتوتر  القلق  من  حالة  تسود 
بين  األزمة  حيال  األوروبى  الشارع 
وتثار  الغربية،  والقوى  وأوكرانيا  روسيا 
التساؤالت حول جدية تصريحات روسيا 
ام  العسكرية،  بالقوة  أوكرانيا  غزو  فى 
انه اعتاد التلويح باستخدام أدوات القوة 
بين  ذلك  يأتى  الدبلوماسية،  معرض  فى 
تحذيرات أمريكية وأوروبية من أن العمل 
العسكرى المحتمل لروسيا ضد أوكرانيا 
سيكون له عواقب وخيمة، وفقا لمجلة ذى 

إيكونوميست البريطانية.
من جانبه أكد باحث فى العالقات الدولية 
روسيا  أن  بيجانوف،  روالند  موسكو  من 
تخشى من توسع قوات حلف الناتو نحو 
الشرق، وأوضح بيجانوف أن روسيا تعتبر 
االتحاد  جمهوريات  تجاه  الناتو  حلف 

السوفيتى السابق أمًرا غير مقبول.
على  روسيا  تخشى  أخرى،  ناحية  من 
حلف  قوات  تجاوزات  من  القومى  أمنها 
األطلسى تجاه حدودها، باإلضافة إلى أن 
روسيا التى تزعم أن قوات حلف األطلسى 

تتمدد هى نفسها تتمدد خارج أراضيها.
وفى تصريحات لصحيفة "داغنس نيهتر" 
العسكرى  العام  القائد  قال  السويدية 
بالغة  أوكرانيا  حول  األزمة  يعتبر  إنه 
الخطورة، قائال: "لقد رفعنا تأهب قواتنا 
إلى درجة تناسب ظروف الوضع الراهن، 
فهو خطير ومثير للقلق. من الطبيعى أننا 
إلى  مستعدون  أننا  كما  اآلن،  أكثر  نفعل 
نحن  المعتاد.  من  أسرع  بشكل  التحرك 
مستعدون لكل سيناريوهات تطور الوضع، 

بما فى ذلك بالقرب من حدودنا".
وقال القائد العام السويدى: "فى ظروف 

من  أوروبا  وفى  أوكرانيا  فى  التوتر 
الطبيعى أن تشمل تدابير ضمان التأهب 
أيضا.  البلطيق  وبحر  غوتالند  القتالى 
على  للعمل  مستعدين  نكون  أن  فيجب 

مختلف المسارات".
"فورين  مجلة  رأت  أخرى،  ناحية  من 
أفيرز" األمريكية أن روسيا حققت نصرا 
غريبا أثناء هجومها على أوكرانيا عامى 
اتفاقات  وفرضت   ،2014-2015
لكييف.  مناِسبة  غير  النار  إطالق  لوقف 
وتطور الجيش األوكرانى كثيرا حين ذلك، 
ويظل  أيضا،  تطور  الروسى  نظيره  لكن 
الروسى  والنوعى  الكمى  التفوق  هامش 

واسًعا.
سيادتها  أوكرانيا  تستِعد  لم  جهتها  من 
على أراضيها، وفشلت الواليات المتحدة 
وحلفاؤها األوروبيون فى إجبار روسيا على 
رغم  العقوبات،  ضغط  تحت  االنسحاب 
ب مفاقمة الصراع بينهم  نجاحهم فى تجنُّ
وبين قوة نووية كبرى. أما روسيا فتضاءل 
-2015بعيدا  عام  منذ  باطراد  نفوذها 
أو  عليها  استحوذت  التى  األراضى  عن 
شراكة  اتفاق  أوكرانيا  وّقعت  إذ  غزتها- 
ما   ،2014 عام  األوروبى  االتحاد  مع 
األوروبى،  القانونى  النسق  داخل  وضعها 
روسيا  سعت  التى  ذاتها  النتيجة  وهى 
مضت  وقد  وقوعها.  دون  الحيلولة  إلى 
كييف فى سعيها الحثيث من أجل عضوية 
فى  الحالية  انعدام فرصها  ورغم  الناتو، 
دخول التحالف، فإن تعاونها معه ما انفك 

يتزايد.

بعد تأجيل االنتخابات

شبح احلرب األهلية 
يهدد مستقبل ليبيا

حتركات مصرية ودولية حلث الليبيني على إجراء االنتخابات 
فى أقرب وقت وإنقاذ البالد من الفوضى واإلرهاب

حمدوكالبرهان

حفترسيف اإلسالمأنطونيو جوتيريشبوتينالسيسى

مصطفى الكاظمىإبراهيم رئيسى
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فعاليات  فــى  ــرز  ــ األب المشهد  كـــان 
افتتاحات المشروعات بالصعيد، تأكيد 
الدولة  أن  السيسى  الرئيس عبدالفتاح 
الخاص  القطاع  بمشاركة  توجه  لديها 
بالتمويل  سواء  المشروعات  تنفيذ  فى 

أو طرح المشروعات عبر البورصة.
محاوالت  بعد  جــاء  الرئيس  حديث 
ــازات فى  ــجــ ــ ــم مـــن إن ــت ــا ي لــتــشــويــه مـ
بأن  التحتية  والبنية  اإلنشاءات  مجال 
على  وتستحوذ  شريكا  ليست  الــدولــة 

المشروعات وال تدفع ضرائب.
بعض  إلى  بالسؤال  توجهت  »النهار« 
رؤساء شركات المقاوالت الذين يعملون 
ــة، الــذيــن أكـــدوا أن الــدولــة  ــدول مــع ال
ســواء  حقيقية  نهضة  إحـــداث  تــحــاول 
العمل  فــرص  وخلق  والتعمير  بالبناء 

للشباب.
يقول حسام فكرى، الشريك المؤسس 
لشركة كونكريت للمقاوالت، إن شركته 
المصرية  السوق  فى  استثمارات  تنفذ 

بلغت أكثر من 20 مليار جنيه.

أبرز  من  أن  للنهار،  فكرى،  وأضــاف 
هو  الشركة  نفذتها  التى  المشروعات 
التعاون مع وزارة اإلسكان فى العاصمة 
 ،R5 والــحــى   R3 الحى فــى  ــة  ــ اإلداري

وحى المال.
وأشار إلى أن شركته بدأت العمل فى 

مثل  العلمين  داخل  جديدة  مشروعات 
والعمل  األبــراج،  مزارين خلف  مشروع 
والتعاون  الجديدة  المنصورة  أيًضا فى 
وادى  سجن  فــى  الداخلية  وزارة  مــع 

النطرون.
وتنفذ الشركة حاليا، معهد موسيقى 

فى ٦ أكتوبر، ومعسكر أمن مركزى فى 
مستشفيات  ومجموعة  السالم،  مدينة 
كفر  مستشفى  مثل  الصحة  وزارة  مع 
البلينة  فى  ومستشفى  لــأورام  الشيخ 
ومستشفى مطوبس ومستشفى العريش 

ودهب.

وأوضح أن الشركة تعمل فى مشروع 
تطوير القطارات فى قطاع الدلتا، حيث 
تنفذ الشركة 3 محطات للقطار السريع 

و2 كوبرى فى نطاق مرسى مطروح.
وأضاف فكرى أن الدولة حاليا تمتلك 
من  وتوفر  المشروعات  من  عدد  أكبر 
وبالتالى  العمل،  فرص  ماليين  خاللها 
والدولة  الخاص  القطاع  بين  فالشراكة 
ضرورية وليست على حساب أى طرف.
صاحب  محمود،  سعيد  الحاج  وقال 
فوجئ  إنه  للمقاوالت،  السعداء  شركة 
السيسى  عبدالفتاح  الرئيس  بحديث 
معه، خالل افتتاح عدد من المشروعات 

فى الصعيد، السبت الماضى. 
نفذ  أنه  هاتفيا،  لـ»النهار«،  وأضــاف 
بينها  للدولة  المشروعات  من  العديد 
الرئيس  مــوضــحــا:  ســمــالــوط،  مــحــور 
بيلف على كل المشروعات وعارف اللى 

شغالين. 
السيسى  الــرئــيــس  إن  سعيد  وقـــال 
مطلع على المجهود المبذول من القطاع 

الخاص الذى يعمل بالكامل.
ــد: نــنــفــذ مــشــروعــات  ــي ــع ســع ــابـ وتـ
ــق الــعــمــال  ــيــارات الــجــنــيــهــات وحـ بــمــل

ورواتبهم أهم حاجة عندى.
وقال المهندس أشرف تادرس، رئيس 
شركة السالم انترناشيونال للمقاوالت، 
تدخل  ــة  ــدول ال أن  صحيحا  ليس  ــه  إن
شريكا وتضيق على العاملين فى القطاع 

الخاص عند تنفيذ المشروعات. 
وأضاف: لدى 2100 موظف بالشركة 
مؤكدا:  ومهندس،  وعامل  فنى  بين  ما 
ــحــكــومــة هى  ال أن  "لـــيـــس صــحــيــحــا 
فى  المشروعات،  على  تستحوذ  التى 
عشرات  وجــدنــا  الصعيد  افــتــتــاحــات 

الشركات من القطاع الخاص". 
يستطيع  ال  الخاص  القطاع  وتــابــع: 
القيام  ــا  ــًض بــمــفــرده وأي الــطــلــب  خــلــق 

بمشروعات بمفرده.

العدد: 730 2021/12/29

تفاقم الدين اخلارجى ملصر

العمالت الرقمية تتحكم فى مستقبل اقتصاد 

مفاجأة: تصنيع أول دواء فموى لعالج كورونا فى مصر قريًبا

دينا خالد

2021

مقاولو القطاع اخلاص لـ»النهار«:

الدولة

خلفية  على   2021 عــام  خــالل  والقلق  الحديث  تزايد 
إعالن البنك المركزى ارتفاع الدين الخارجى لمصر إلى 
حيث  الماضى،  المالى  العام  بنهاية  دوالر  مليار   137.8
الذى  العام  مع  بالمقارنة  دوالر،  مليار   14.4 بنحو  ارتفع 
سبقه، األمر الذى زاد من المخاوف بأن مصر باتت مقبلة 

على شبح اإلفالس.
وتعليًقا على ذلك، قال الدكتور مختار الشريف، الخبير 
االقتصادى، إن ارتفاع الدين العام الخارجى لمصر البد ان 
يكون له صدى فى دق أجراس الخطر لدى صانعى القرار 
الدين  أن  علمنا  ما  اذا  والسياسى، خصوصا  االقتصادى 
طويل األجل قد ارتفع، هو ايًضا، الفًتا إلى أنه على الرغم 
المتخصصين؛  بعض  يسوقها  التى  المبررات  وجاهة  من 
والخارجى  الداخلى  بشقيه  العام  الدين  أن  بخصوص 
مازال فى الحدود اآلمنة، وأن معركة التنمية االقتصادية 
من  المزيد  إلى  األولى  مراحلها  فى  تحتاج  واالجتماعية، 
التمويالت، من خالل االقتراض الداخلى، أو استيراد نقد 
اجنبى من خالل االقتراض الخارجى، لزوم توفير المبالغ 
واآلالت  والــمــعــدات  األساسية  السلع  الستيراد  المالية 
من  االقتصاد  حققه  ما  أن  أو  اإلنتاج،  لعمليات  الالزمة 
معدالت نمو، ُتبرر عمليات االقتراض وزيادة معدل الدين 
العام بهذا الشكل؛ إال أنه ال ينبغى أن يصل األمر إلى الحد 
ثلث  من  اكثر  الديون  فوائد  فيه  تصل  الذى 
إجمالى مصروفات الموازنة العامة 
للدولة البالغة 1.8 تريليون جنيه، 
على  ذلــك  النعكاسات  نــظــًرا 
زيادة العبء على 

الحكومة والمواطن فى آن واحد، بل ان هذا األمر سيؤدى 
الى المزيد من االقتراض، حتى نظل ندور فى حلقة مغلقة.

أرقــام  قفزتها  التى  القفزة  أن  إلــى  الشريف  وأشـــار 
التى  القروض  حزمة  بسبب  كانت  الخارجى،  االقتراض 
فضال  كورونا،  أزمة  بسبب  مؤخًرا،  مصر  عليها  حصلت 
سندات  دوالر  مليون  لبيع  مؤخًرا  اتجهت  مصر  ان  عن 
خضراء ألجل 5 سنوات بعائد 5.25٪، وكذا إصدار البنك 
المركزى أذون خزانة حكومية بقيمة مليار دوالر، بخالف 
إصدار اذون خزانة حكومية فى وقت سابق بنفس القيمة 
ألجل 3٦4 يوما، بمتوسط عائد 3.395٪؛ إال أن وصول 
حجم الدين الخارجى لحاجز 137.8 مليار دوالر ليصبح 
أمًرا ُمفزًعا للغاية، سوف يكون له تداعيات خطيرة على 
مدى توفير الدولة لمزيد من الموارد المالية الالزمة لدعم 
المواطن الفرد المعنى بأى تطور اقتصادى أو اجتماعى أو 

سياسى على كافة األصعدة.
السياسات  صانعى  على  ينبغى  أنه  الشريف  وأوضــح 
واجــراءات  سياسات  من  يلزم  ما  يتخذوا  أن  االقتصادية 
اإلنتاج  خصوصا  االنــتــاج،  زيـــادة  يكفل  بما  وتشريعات، 
الضرائب  على  االعتماد  وعدم  حقيقى،  بشكل  الصناعى 
االقتصادية  التنمية  مشروعات  تمويل  فى  واالقــتــراض 
من   ٪75 لمعدل  الضرائب  وصلت  بعدما  واالجتماعية، 
إيرادات الدولة، وبما يشكل عبئا اضافيا على المواطنين 
عــبء سداد  الــى  باالضافة  الــدخــل،  مــحــدودى  خصوصا 

ــروض عــلــى االجــيــال  ــق ال
القادمة.

حيث  نزيف خسائرها  فى  الرقمية  العمالت  تستمر 
بلغت نحو 500 مليار دوالر أمريكى، بينها أكثر من 100 
مليار دوالر خسرتها "بيتكوين" فقط فى قيمتها السوقية، 
بعد أن انخفض سعرها، فى غضون أسابيع قليلة، من 

٦7 ألف دوالر تقريًبا إلى 48 ألف دوالر.
متحور  إلــى  الكبير  االنخفاض  هــذا  البعض  ويرجع 
وأزمة  األمريكية  التضخم  معدالت  وارتفاع  "أوميكرون" 

سالسل التوريد عالمًيا.
المركز  فى  االقتصادى  الخبير  شادى،  محمد  ويرى 
البنك  اعتمد  إذا  ــه  أن والـــدراســـات،  للفكر  المصرى 
المركزى الصينى، اليوان اإللكترونى سيكون له مستقبل 
كبير، ومتوقع أن يحل مكان الدوالر خالل 10 سنوات. 

الرسمية  غير  المشفرة  العمالت  أن  شادى  وأضاف 
مثل البيتكوين لو بدأت البنوك المركزية تحاربها ستندثر 
مجال  فــى  وستعمل  ــســوداء  ال ــواق  األســ فــى  وستعمل 

المخدرات فقط واآلثار والجريمة غير المنظمة.
قبل  كبيرة  تــراجــعــات  "بيتكوين"  تشهد  مــا  وغالبا 
صعودها إلى مستويات قياسية عادة، علًما بأن توقعات 
تزال  ال  عــام  غضون  فى  دوالر  ألــف  مئة  قمة  بلوغها 

سارية.
ونجحت البيتكوين فى السنوات السابقة فى استعاده 
مرة  ونجت  قيمتها،  من   ٪84.5 من  انهيار  بعد  قواها 

أخرى من انهيار ٦3٪، ومرة ثالثة من انهيار ٪53.
لها  ليس  افتراضية  عمالت  هى  الرقمية  والعمالت 

ويجرى  ملموسة،  بــأصــول  مغطاة  وغير  ــادى  م وجــود 
بنك  أى  يصدرها  وال  اإلنــتــرنــت،  شبكة  عبر  تداولها 
مركزى، وال تخضع إلشراف أى جهة رقابية وال تتحكم 

فيها أى سلطة مركزية.
صحة  على  تعدينها  فى  الرقمية  العمالت  وتعتمد 
صحة  من  تتحقق  التى  العالم  حول  الكمبيوتر  أجهزة 
المعامالت وتضيف المزيد من هذه العمالت إلى النظام 

المالى.
وتعد عملة بيتكوين هى العملة الرقمية األشهر ولكنها 
السنوات األخيرة،  التى ذاع صيتها فى  الوحيدة  ليست 
حيث يصل عدد هذه العمالت حاليا إلى آالف خاصة 
لبيتكوين فى 2017  األولى  الكبيرة  الصعود  بعد موجة 
فيه  والتداول  المجال  هذا  على  الضوء  سلطت  والتى 

وبالتالى ظهور المزيد من هذه العمالت.

تامر  الدكتور  برئاسة  المصرى،  الــدواء  هيئة  قامت 
مصانع  أحــدث  ألحــد  طــوارئ  تصريح  بإعطاء  عصام، 
مربع فى  متر  ألف   22 على  والمقام  المصرية  األدويــة 
مدينة بدر بمواصفات جودة ألمانية لتصنيع وإنتاج عقار 
دواء هوكستربريفر لعالج فيروس كورونا فى خمسة أيام 
فقط، وهو نفس العقار الذى تنتجه شركة ميرك تحت 

اسم مولونوبرفير. 
ويأتى ذلك تزامًنا مع إطالق العقار بالمملكة المتحدة 
بعد اعتماده من وكالة األدوية البريطانية، وقيام الواليات 
المتحدة األمريكية بحجز شراء جرعات منه بمبلغ 1.2 
مليار دوالر، واليابان بحجز جرعات 1,٦ مليون جرعة 
بمبلغ 1.1 مليار يور، وإبرام أستراليا وسنغافورة وكوريا 

الجنوبية اتفاقيات شراء مماثلة.
وتصنيع دواء هوكستربريفر لعالج كورونا فى خمسة 
أيام يأتى فى إطار سعى الدولة المصرية الدائم للقضاء 

رقابة  تحت  التصنيع  سيكون  حيث  كــورونــا؛  وبــاء  على 
الدواء المصرى  ومراجعة صارمة من قبل خبراء هيئة 
سالمة  على  حــرًصــا  ــدواء  الـ وفاعلية  سالمة  لضمان 

وصحة المواطن المصرى.
الجديد  العقار  أن  األمريكية  ميرك  شركة  وتؤكد 
يحتوى على ملف أمان نظيف، وألن الدواء الذى تنتجه 
الشركة يؤخذ عن طريق الفم، يمكن أن يتم تناوله فى 

المنزل بسهولة.
وتصنيع الدواء الجديد فى مصر بالتزامن مع طرحه 
فى إنجلترا وأمريكا سيغير قواعد اللعبة؛ حيث إنه دواء 
فموى يعالج كورونا فى أقصر وقت ممكن؛ حيث يدخل 
ضمن مضادات الفيروسات التى تستطيع الحّد من قدرة 
والقضاء  المرض  إبطاء  ثّم  ومن  التكاثر  الفيروس على 

عليه.

المهندس أشرف تادرسسعيد محمودحسام فكرى

 داعم لنا وننفذ مشروعات باملليارات
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على  شــرســا  هــجــومــا  السلفيون  شــن 
ونجم  مصر  منتخب  قائد  صــاح  محمد 
خلفية  على  اإلنجليزي  ليفربول  نــادي 
ابنتيه  ــع  م احــتــفــالــه  لــصــور  نــشــره 

وزوجته بالكريسماس.
الــســلــفــيــيــن  رأس  عــلــى  وكـــــان 
ــو  ــاح اب الــمــهــاجــمــيــن لــمــحــمــد صــ
اسحاق الحويني الذي نشر نجله حاتم 
المسلمين  لعموم  منه  رسالة  الحويني 
أو  بالكريسماس  االحتفال  فيها  يحرم 
مهاجما  بأعيادهم  األقباط  تهنئة  حتى 
إشارة  في  به  احتفلوا  الذين  المشاهير 
واضحة للنجم المصري محمد صاح.

ــور  ــت ــدك ــة ال ــجــمــهــوري مــفــتــي ال
ــدى  ــــصــ ــي عـــــــــام ت ــ ــ ــوق ــ شــ
بشأن  المتشددين  لفتاوي 
الكريسماس حيث أكد على  
السنة  بــرأس  االحــتــفــال  أن 
مياد  بيوم  المؤرخ  الميادية 
على  مريم  ابن  عيسى  المسيح  سيدنا 
من  يتضمنه  بما  السام،  وعليه  نبينا 
جائز  به:  والتهنئة  االحتفال  مظاهر 
شرًعا، وال حرمة فيه؛ الشتماله على 
ووطنية  ودينية  اجتماعية  مقاصد 
تذكر  من  وعــرًفــا؛  شرًعا  بها  معتدٍّ 
األزمنة  تــداول  في  تعالى  الله  نعم 
وتجدد األعوام، وقد أقرت الشريعة 
إلى  لحاجتهم  أعيادهم  على  الناس 
العلماء  ونص  نفوسهم،  عن  الترويح 

المواسم  هــذه  استغال  مشروعية  على 
والمنافع  الــرحــم  وصلة  الخير  فعل  فــي 
وأن  المجتمعية،  والمشاركة  االقتصادية 
بها  تعلق  إذا  تضر  ال  المشابهة  صـــورة 
صالح العباد، ما لم يلزم من ذلك اإلقرار 
فضًا  ــإســام،  ل مخالفة  عــقــائــد  عــلــى 
لسيدنا  المعجز  للمولد  ذلك  موافقة  عن 
السام،  عليه  مريم  ابن  عيسى  المسيح 
بالتذكير  وأمر  الكريم  القرآن  خلّده  الذي 
به على جهة العموم بوصفه من أيام الله، 
يوم سام  بوصفه  الخصوص  جهة  وعلى 

على البشرية.
ــدد مــفــتــي الــجــمــهــوريــة عــلــى أن  وشــ
مناسبة  الميادية  السنة  برأس  االحتفال 

ودينية،  اجتماعية،  مــقــاصــد:  تتناولها 
الناس يودعون عاًما ماضًيا  ووطنية؛ فإن 
التقويم  حسب  ــا؛  ــًي آت عــاًمــا  ويستقبلون 
المسيح  سيدنا  بمياد  المؤرخ  الميادي 
عيسى ابن مريم عليهما الصاة والسام، 
واالخـــتـــاف فـــي تــحــديــد مـــولـــده عليه 
به؛ فإن  ينافي صحة االحتفال  السام ال 
المقصود: إظهار الفرح بمضي عام وحلول 
عام، وإحياء ذكرى المولد المعجز للسيد 
الصاة  وعليه  نبينا  على  عيسى  المسيح 
والسام، مع ما في ذلك من إظهار التعايش 
والمواطنة وحسن المعاملة بين المسلمين 
وغيرهم من أبناء الوطن الواحد، ومن هنا 
الجديدة  الميادية  بالسنة  لاحتفال  كان 
عدة مقاصد، وكلها غير بعيد عن قوانين 
الشريعة وأحكامها كما  أن فيه استشعار 
نعمة الله في تداول األيام والسنين؛ ذلك 
هو  الناس  على  وتداولها  األيــام  تجدد  أن 
التي تستلزم الشكر عليها؛ فإن  النعم  من 
الحياة نعمة من نعم الله تعالى على البشر، 
ومرور األعوام وتجددها شاهد على هذه 
المجتمع  فيه  يشترك  مما  وذلك  النعمة، 
إلبــراز  داعــًيــا  ذلــك  فكان  ككل،  اإلنساني 
وال  الناس،  بين  والــســرور  التهنئة  معاني 
إنما تكون بما هو محل  التهنئة  يخفى أن 
للسرور؛ وقد نص الفقهاء على استحباب 

التهنئة بقدوم األعوام والشهور.

عامر حسين: 
قرار توقف الدورى 

يأتى التزامًا 
باألجندة الدولية

إصابة الحلوانى بشد
فى العضلة الخلفية

عضو  حسين  عامر  أكــد 
رابطة أندية الدورى أن قرار 
المحلية  المسابقة  تــوقــف 
ــزام  ــتـ ــى االلـ ــاء بـــنـــاء عــل جــ
الدولية  واألجــنــدة  باللوائح 
قبل انطاق منافسات كأس 
ــم اإلفــريــقــيــة الــمــقــرر  ــ األم
ــى الــكــامــيــرون.  إقــامــتــهــا ف
وقال عامر حسين: خاطبنا 
بعض الدول لتأخير انضمام 
لخوض  المنتخبات  العبى 
ــن أجـــل  ــ ــم إفـــريـــقـــيـــا م ــ أمـ
الثامنة،  الجولة  استكمال 
ــا رغــبــة وأمـــل  ــن وكــــان لــدي
الجولة  خــوض  فــى  بالفعل 
ولكننا  كامل،  بشكل  الثامنة 
واألجندة  باللوائح  التزمنا 
ــتــى تــنــص على  ــة ال ــي ــدول ال
أمم  انــطــاق  قبل  الــتــوقــف 
لذلك  بأسبوعين،  إفريقيا 
قــرار إيــقــاف الـــدورى يأتى 

التزاما باألجندة الدولية.
حسين  عـــامـــر  ــرق  ــطـ وتـ
كأس  بطولة  عــن  للحديث 
ــا الــبــطــولــة  ــائ الــرابــطــة ق
سوف تنتهى فى شهر يونيو 
بطولة  سنلعب  كنا  المقبل، 
كـــأس الــرابــطــة فـــى فــتــرة 
لبطولة  الـــدولـــى  ــتــوقــف  ال
األمـــــم اإلفـــريـــقـــيـــة ولــكــن 
الزمالك لديه معسكر خارج 

مصر.

الحلوانى،  عمرو  كشف 
الــكــرة  فــريــق  أيــســر  ظهير 
ســيــرامــيــكــا  ــنـــادى  بـ األول 
اإلصــابــة  حجم  كليوباترا، 
التى تعرض لها قبل انطاق 
العرب  الــمــقــاولــون  ــاراة  ــب م
الـــتـــى جــمــعــت الــفــريــقــيــن 
ــر. وقـــال  ــضـ بــالــجــبــل األخـ
العضلة  فى  بشد  شعر  إنــه 
عمليات  خـــال  الــخــلــفــيــة 
اإلحماء. يذكر أن سيراميكا 
كــلــيــوبــاتــرا يــحــتــل الــمــركــز 
الــســابــع فــى جـــدول ترتيب 
الممتاز  ــدورى  ــ ال مسابقة 

برصيد 10 نقاط.
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مدافعه  رحيل  من  األهلى  موقف  كشفت مصادر 
المقبلة  الشتوية  االنتقاالت  فترة  خال  بانون  بدر 
بعد أن تلقى الاعب العديد من العروض لتألقه مع 
حيث  العربية،  البطولة  فى  األطلسى  أسود  منتخب 
يعد  ألنه  بانون  بدر  رحيل  ترفض  األهلى  إدارة  إن 
األعمدة  ومن  الفريق  فى  األساسيين  الاعبين  من 
الرئيسية. ورغم أن بدر بانون تواصل مع أحد األندية 
الخليجية الكبيرة على الرغم من عدم تقديم النادى 
كان  الجارى.  الوقت  فى  لألهلى  رسمى  عرض  أى 
اإلماراتى  العين  نــادى  من  عرًضا  تلقى  قد  األهلى 
لضم بدر بانون فى فترة االنتقاالت الشتوية المقبلة 
موسيمانى  بيتسو  إن  حيث  دوالر  مايين   5 مقابل 
فى  بانون  بدر  رحيل  يرفض  لألهلى  الفنى  المدير 
خاصة  الفريق،  فى  ببقائه  متمسكًا  الحالية  الفترة 
سواء  البطوالت  من  العديد  على  ينافس  األهلى  أن 

المحلية أو اإلفريقية.
على  موسيمانى  بيتسو  وافق  السياق  نفس  وفى 
بيع الثنائى المعار السنغالى آليو بادجى والكونغولى 
والتر بواليا وذلك بسبب عدم الحاجة إلى خدماتهما 
خال الفترة المقبلة. كان آليو بادجى قد خرج معارا 
جوجو  أنقرة  نــادى  صفوف  إلى  الماضى  يناير  فى 

وافقت  الجارى  الموسم  بداية  وقبل  التركى، 
إدارة األهلى على تجديد إعارة بادجى لنادى 
أميان الفرنسى لمدة موسم على سبيل اإلعارة 

بنية البيع مقابل مليون و800 ألف دوالر، بينما 
خرج والتر بواليا معارا قبل انطاق الموسم الجديد 
الجونة  مع  األهلى  تعاقد  من  فقط  شهور   6 وبعد 
قادما من صفوف الجونة وانضم بواليا إلى صفوف 
ماالتيا سبور التركى لمدة موسم بنية البيع مقابل 2 

مليون دوالر.

ــادى اقــتــراب  ــن ــل ال أكـــد مــصــدر مــســئــول داخـ
للدراويش  الفنى  المدير  براون  خوان  األرجنتينى 
إدارة اإلسماعيلى  من الرحيل. وقال المصدر إن 
لن تصبر كثيرا على األرجنتينى خوان براون خاصة 
الماضية.  الفترة  فى  يتحسن  لم  الفريق  أداء  أن 
األقــرب  الــمــدرب  هــو  الجمل  أن حمزة  وأضـــاف 
لقيادة اإلسماعيلى خلًفا لخوان براون خاصة أن 
اإلدارة لديها قناعة كاملة بابن الدراويش خاصة 
أن اإلسماعيلى لم يحقق أى انتصار فى مسابقة 

الدورى المصرى الممتاز حتى اآلن.
من جانبه عبر األرجنتينى خوان براون المدير 
سوء  بسبب  حزنه  بالغ  عن  لإسماعيلى  الفنى 
بعض  عن  التركيز  غياب  أن  على  وشدد  النتائج، 
واألهم  الرئيسى  السبب  كان  اإلسماعيلى  العبى 
أكثر  نتحسن  أن  علينا  لكن  النقاط،  فقدان  فى 
من  اعتبارا  المواقف  تلك  مثل  تــكــرار  ونتجنب 
حزن  مــدى  أعــلــم  ــل:  وواصــ المقبلة.  الــلــقــاءات 
واستياء جماهير الدراويش العاشقة للفريق. بدون 

لكن  طبيعى  أمــر  فهذا  الغضب  حقهم  من  شك 
الفريق فى موقف صعب للغاية، ويحتاج لدعمهم 
يسعى  النادى  إدارة  مجلس  أن  خاصة  المستمر 
خال  الفريق  صفوف  لتدعيم  المستطاع  بقدر 
فترة االنتقاالت الشتوية والذى سيسهم فى تطور 

الفريق لألفضل.

حقيقة انضمام طارق حامد لمنتخب مصر!

موسيمانى يصدم العين اإلماراتى

اإلسماعيلى يقترب من إقالة براون.. 
والجمل البديل األقرب

عامر حسين

طارق حامد

الحلوانى

تــردد  مــا  حقيقة  مصر  منتخب  مسئولو  كشف 
لصفوف  الزمالك  العب  حامد  طارق  انضمام  عن 
الفراعنة فى بطولة كأس األمم اإلفريقية بعد إصابة 
عمرو السولية العب األهلى. وقال مسئولو منتخب 
الفنى  والجهاز  نية لضم طارق حامد  ال  إنه  مصر 
للفراعنة حرص على وضع كل البدائل فى المراكز 
المختلفة من الملعب تحسًبا ألى ظرف يحدث. وقال 
الدكتور أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبى للفريق 
إن  الفحوصات  األهلى  بالنادى  القدم  لكرة  األول 
الفريق  العب  السولية  عمرو  أجراها  التى  الطبية 
فى  المتوسطة  من  الدرجة  إلصابة  تعرضه  أثبتت 
عضلة السمانة ويحتاج إلى فترة عاج لن تقل عن 
بدأ  السولية  إن  األهلى  وقال طبيب  أسابيع.  ثاثة 

برنامج العاج الطبيعى تحت إشراف الجهاز الطبى 
 بالنادى وحصل على حقنة بازما. كان السولية قد 
تعرض لإصابة قبل انطاق مباراة الرجاء المغربى 
توج  والــذى  قطر  فى  السوبر  اإلفريقى  كأس  على 
به األهلى.  وشارك ياسر  إبراهيم بديا له وحرص 
الجهاز الطبى لألهلى على إجراء كافة الفحوصات 
إصابته  لكشف  حجم  للسولية  الــازمــة  الطبية 
وتحديد الفترة المقدرة لعاجه والبرنامج الذى بدأ 

تنفيذه داخل مقر النادى. 
منتخب مصر  السياق كشف مسئولو  نفس  وفى 
اللحاق  يمكنه  األهــلــى  العــب  السولية  عــمــرو  أن 
بمباريات الفراعنة فى بطولة كأس األمم األفريقية 
المقرر أن تقام من 9 يناير وحتى 6 فبراير المقبل 

بالكاميرون. وقال مسئولو منتخب مصر إن إصابة 
عمرو السولية عبارة عن مزق فى السمانة ويغيب 
على إثرها لمدة تتراوح من أسبوع إلى 21 يوًما لكنه 
يمكنه التواجد فى القائمة النهائية ألمم إفريقيا إذا 
ما اختاره البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى 

للفراعنة.
الجدير بالذكر أن القائمة المبدئية لمنتخب مصر 
الشناوى  محمد  المرمى:  حراسة  كالتالى:  جــاءت 
أبوجبل  ومحمد  فـــوزى  ومحمد  صبحى  ومحمد 
وأحمد  أشــرف  أيمن  الدفاع:  وخط  جــاد،  ومحمود 
وعمر  حــجــازى  وأحــمــد  عــاء  ومحمود  الفتوح  أبــو 
هانى  ومحمد  الــونــش  ومحمود  عبدالواحد  كمال 
حمدى  ومحمد  عبدالمنعم  ومحمد  ياسين  وأحمد 

ومــروان  بيكهام  رمضان  وأحمد  الله  فتح  ومحمد 
وحمدى  السولية  عــمــرو  الــوســط:  وخــط  داوود 
زيــزو  سيد  وأحــمــد  دونــجــا  عــمــاد  ونبيل  فتحى 
وإمــام عاشور  السعيد  الله  وعبد  توفيق  وأكــرم 
ومحمد مجدى أفشة وإبراهيم عادل ورمضان 
الشين  ومهند  تريزيجيه  ومحمود  صبحى 
ومحمد صاح  مرموش  وعمر  رفعت  وأحمد 
ومحمد الننى ومصطفى فتحى وخط الهجوم: 

ــروان  وم ــان  ري ياسر  وأحــمــد  محمد  مصطفى 
حمدى ومحمد شريف وأحمد حسن كوكا.

للترشح  هــريــدى  ــال  جـ عــمــر  ــقــدم  ت
ــادى الــزمــالــك  ــ عــلــى مــنــصــب رئـــاســـة ن
الرئيس  مقعد  على  للحصول  ويسعى 
التى ستقام فى  القادمة  االنتخابات  فى 
من   22  ,21  ,20 ــام  أي البيضاء  القلعة 

يناير القادم. 
األول  المرشح  هــريــدى  عمر  ويعتبر 
ــادى  الـــذى تــقــدم بـــأوراقـــه النــتــخــابــات ن
يدخل  قائمة  لتكوين  حاليا  ويجهز  الزمالك 

بها انتخابات نادى الزمالك.
»النهار« التقت به وكان معه هذا الحوار.

الترشح  قــررت  لماذا  البداية  فى   *
النتخابات نادى الزمالك؟

نادى الزمالك فى هذه المرحلة يحتاج 
لكل أبنائه، ويكفى حالة عدم االستقرار 
واالنتخابات  الماضية،  الشهور  خال 
ــادى  ــقــرار ن هــى الــحــل الــوحــيــد الســت
الزمالك، وقرار الترشح جاء بعد تفكير 
كبير ومشاورات مع اصدقاء وزماء فى 

الترشح  الزمالك ألن  لنادى  العمومية  الجمعية 
قد  خاصة  مواصفات  يحتاج  الزمالك  لرئاسة 
مع  المعارك  فى  الدخول  أريــد  وال  تمتلكها  ال 

أى شخص .
للنزول  تخطط  المرشحين  أبرز  من   *

معهم؟
أنا لدى رؤية وتفكير مختلف وأحب التنفيذ 
من  العديد  تشهد  ســوف  وقائمتى  الــكــام  ال 
ــى والــوجــوه  ــاقـ ــاط الــســلــوكــى واألخـ ــضــب االن
الجديدة مثل كابتن حسين سمير الاعب الذى 
بنادى  الصاالت  ألعاب  فى  كبيرا  تاريخا  يملك 
الشباب  من  جمال  محمد  واألســتــاذ  الزمالك 
للتطوير  يسعى  والذى  النادى  داخل  المتحرك 
الزمالك  رئيس  نائب  لمنصب  وبالنسبة  دائما, 
سأنتظر قليا فى مقعد نائب رئيس النادى ألنه 
أدخل  فلن  جــال  احمد  المستشار  ترشح  اذا 

نائب رئيس مرشًحا ضده .
* ما البرنامج االنتخابى الخاص بك؟

برنامجا  أمــلــك  أنــنــى  للترشح  دفــعــنــى  مــا 

فى  المالية  األزمــات  حل  على  قــادرا  انتخابيا 
نادى الزمالك وبرنامجى االنتخابى يعتمد على 
الزمالك العرب؛ حيث إننى سأقوم بافتتاح فروع 
نادى الزمالك فى جميع محافظات مصر وفى 
دول الخليج كافة, فنادى الزمالك غنى بموارده 
وإمكانياته وأبنائه وله اسم كبير ويمتلك عامة 
داخــل  منها  االســتــفــادة  يجب  ضخمة  تجارية 
وخارج مصر لحل األزمات المالية التى تواجه 

النادى.
* وماذا عن اتهامك بأنك أهالوى؟

انا ال أعلم ما االستفادة من الترويج للشائعات 
الخاطئة انا زملكاوى وأتشرف بتاريخى الكبير 
بنادى الزمالك وكنت عضو مجلس ادارة بالنادى 
الزمالك وبذلت جهوًدا كبيرة خال الفترة التى 
الصعبة  الظروف  رغــم  زمائى  مع  فيها  كنت 
من  الفترة  تلك  فى  النادى  بها  يمر  كــان  التى 
عدم استقرار مالى وإدارى وإن كان ما قدمته 
العمومية  الجمعية  اعضاء  يحقق طموحات  لم 
وجماهير نادى الزمالك وأتمنى ان احقق ذلك 

فى الفترة القادمة اذا فزت باالنتخابات.
لالعبى  المكافآت  صــرف  قصة  ومــا   *

األهلى بعد الفوز ببطولة إفريقيا؟
 عندما سافرت مع النادى األهلى لتونس فى 
بدافع  كان   2008 افريقيا  ابطال  دورى  نهائى 
وجودى  وكان  نواب  مجلس  وكنت عضو  وطنى 
كانت  التى  الشحن  وحالة  التعصب  نبذ  بسبب 
ولــألســف  واألهـــلـــى،  الــزمــالــك  جماهير  بــيــن 
بسبب  اآلن  وزادت  الحالة عادت  الشديد هذه 

اإلعام ووسائل التواصل االجتماعى.
قدمه  الذى  االستشكال  فى  رأيك  ما   *

ممدوح عباس؟
والدعوه  استشكااًل  قدم  لماذا  أعرف  ال  انا 
االنتخابات  إلقامة  العمومية  الجمعية  لرفض 
بالنفع على  يعود  الزمالك وال  نادى  وهذا ضد 

أى شخص منتم للزمالك .

عبداحلميد جالل

احمد اجلدي

أحمد ثابت

الجزيرى يمتلك 6 عروض خارجية.. وال يمانع فى الرحيل عن الزمالك

خليلوزيتش

رئيس ابراهيم عثمان حلبية  سمير  عقد  الماضية  ــام  األي شهدت 
جلسة  البورسعيدى  المصرى  الــنــادى  إدارة  مجلس 
حيث  بورسعيد،  محافظ  الغضبان  عــادل  الــلــواء  مــع 
من  فترة  بعد  جديد  من  بينهما  التواصل  عاد 

االنقطاع. 
وقال مصدر مسئول داخل النادى المصرى 
إن سمير حلبية أنهى الخاف الذى نشب مع 
وأضاف  الماضية.  الفترة  فى  الغضبان  عــادل 

المصدر أن حلبية تحدث مع المحافظ بشأن مستقبل 
النادى فى ظل عدم إقامة االنتخابات بسبب انسحاب 
جميع المرشحين. وتابع: خال الجلسة اتفق حلبية مع 
اللجنة  مع  منصبه  فى  األول  استمرار  على  الغضبان 

الجديدة التى ستقود النادى فى الفترة المقبلة.
المصرى  لــلــنــادى  الــعــمــومــيــة  الجمعية  أن  يــذكــر 
انسحاب  بسبب  انتخابات  بدون  ستعقد  البورسعيدى 

كافة المرشحين بعد غلق باب الترشح.

هجوم السلفيين على محمد صالح وزوجته بسبب الكريمساس

صلح بين رئيس المصرى ومحافظ بورسعيد..
 وحلبية األقرب لرئاسة اللجنة الجديدة

عمر هريدى المرشح لرئاسة الزمالك يفتح قلبه لـ»النهار«:

المفتى يتدخل

كشف عاء أباظة، وكيل التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق 
األول لكرة القدم فى الزمالك، عن تلقيه عروًضا لرحيل الاعب خال فترة 
االنتقاالت الشتوية المقبلة. وقال أباظة: هناك 6 عروض للتعاقد مع سيف 
الدين الجزيرى حيث إن هناك ناديين من السعودية ومثلهما فى قطر ونادًيا 
تركيا وآخر إماراتيا. وأضاف: ال توجد أى عروض رسمية، فقط اتصاالت 

من األندية واستفسار للتعاقد مع الاعب فى يناير.

وأشار إلى أن عقد الجزيرى مستمر بعد عامين ونصف وال يوجد شرط 
جزائى قبل نهاية الموسم المقبل مع الزمالك وشرطه الجزائى بعد ذلك 
يصل لما هو أكثر من 2 مليون دوالر. وأكمل أن الزمالك لم يتحدث معى 
الجزيرى وصل  أن سيف  اآلن خاصة  يوجد عروض رسمية حتى  ألنه ال 
هناك  وواصــل:  العرب.  كأس  فى  مشاركته  بعد  فقط  أيــام   3 منذ  مصر 
كأس  بطولة  نهاية  مع  تتطور  األمــور  وبــدأت  الوكاء  بعض  من  اتصاالت 

العرب ولم يكن هناك وقت للجلوس مع إدارة الزمالك لكنهم تواصلوا معى 
لمعرفة رغبة الجزيرى الذى ال يمانع الرحيل إذا وصل عرض جيد وليس 
لديه مشكلة فى الخروج من الدورى المصرى مع اقتناعه بأنه متواجد مع 
ناد كبير مثل الزمالك. وشدد: أعتقد أن سيف يحتاج للعب لناد كبير إذا 
رحل من الزمالك وهدفه األساسى ليس األموال سينظر أوال السم وتاريخ 

النادى الذى يمكنه االنضمام له.

عمر هريدى

قادر على حل مشاكل النادى المالية.. وسأفتتح فروًعا فى الخليج والمحافظات
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نانسى عجرم ومحمد حماقى يحييان الكريسماس فى »العني السخنة« 

سينما »رأس السنة« سمك لنب متر هندى

تبدأ الفنانة منة شلبى تصوير أول مشاهد مسلسلها الجديد "اتجاه 
به  اللبنانية بيروت، والذى تخوض  بالعاصمة  يناير  إجبارى"، بداية شهر 

السباق الرمضانى لعام 2022 المقبل.
الزمنية  الخطة  على وضع  الحالية  الفترة  العمل خالل  ويعكف صناع 
والمكانية للعمل، باإلضافة إلى االستقرار على القائمة النهائية للفنانين 

المشاركين بالعمل.
سيناريو  من  حلقات   8 من  يقرب  ما  كتابة  من  العمل  مؤلف  وانتهى 
أولى  تصوير  لبدء  استعداًدا  المنتجة  للجهة  بتسليمها  وقام  المسلسل، 
الحلقات، وتدور أحداث مسلسل اتجاه إجبارى حول قصة حقيقية، وتظهر 
بالعديد  تمر  إلكترونيات،  مهندسة  تعمل  أم  منة شلبى خالله بشخصية 
من األزمات وتحاول حلها، ويقدم أحمد داود شخصية زوج منة شلبى 

فى األحداث.
اسم  تغيير  المقرر  من  حيث  للعمل،  مؤقت  اســم  إجــبــارى"  "اتجاه 
المسلسل السم آخر خالل الفترة المقبلة، ولكن حتى اآلن لم يستقر 

صناعه على االسم الجديد، وتدور أحداثه خالل 15 حلقة فقط.
ويعد مسلسل "اتجاه إجبارى" هو التعاون الثالث بين منة شلبى والمخرجة 
كاملة أبوذكرى، حيث قدما سوًيا فيلم "عن العشق والهوى" عام 2006، 
مع النجم أحمد السقا، كما قدما سوًيا مسلسل "واحة الغروب" عام 

الرياض  بموسم  السنة  رأس  احتفال  فى  عربًيا  نجًما   13 يجتمع 
مسرح  على  المقام  الحفل  يحيى  حيث  السعودية،  العربية  بالمملكة 
محمد عبده أرينا، فى بوليفارد رياض سيتى، ونشر الحساب الرسمى 
لموسم الرياض على موقع "تويتر"، بوستر الحفل الذى يضم عدًدا من 
أكبر نجوم الوطن العربى ومنهم "أنغام، أصالة، محمد عبده، أحالم، 

نوال الكويتية، راشد الماجد، نبيل شعيل، وغيرهم من النجوم".
أكثر  أن  السعودية  الترفيه  هيئة  أعلنت  أن  فيما سبق  يأتى هذا 
الموسيقى  بيست"  "ميدل  مهرجان  ألف شخص حضروا   732 من 
السنوى خالل األيام األربعة الماضية، حيث نشر الحساب الرسمى 
للمهرجان عبر موقع "تويتر"، بياًنا رسمًيا لإلعالن عن الرقم النهائى 
ونانسى  ديــاب  عمرو  النجمان  اختتمها  والتى  الفعالية،  لحضور 
عجرم بحفل كبير أمس، وعلق الحساب قائاًل: "بحضور تجاوز 732 
ألًفا ومشاركة 200 نجم عالمى.. أضخم حدث موسيقى بالشرق 

األوسط يختتم فعالياته بالرياض".
وتألقت النجمة اللبنانية نانسى عجرم بحفلها فى ختام فعالية 
المقام  الــريــاض،  موسم  من  الثانية  النسخة  فى  بيست  ميدل 
عمرو  الهضبة  به  شاركها  والــذى  السعودية،  العربية  بالمملكة 
دياب، والتى حضرها عشرات اآلالف من الجمهور من مختلف 
أنحاء الوطن العربى، ونشرت نانسى مجموعة صور وفيديوهات 
من الحفل، ظهرت بها بإطاللة من الجلد الالمع، عبر حسابها 
الجمهور  مع  "قصتى  بتعليق:  مصحوبة  "إنستجرام"،  بموقع 

بالسعودية.. حياة وفرح ونجاح".

العدد: 730 2021/12/29

منة شلبى تبدأ 
2022 فى بيروت

وكانت  قرأها  أن  منذ  قلبه  الَمست  عائلى"  "موضوع  مسلسل  قصة  أن  الكدوانى  ماجد  النجم  أوضح   
البطولة  مببدأ  أؤمن  "أنا  مضيًفا:  الصغيرة،  الشاشة  على  له  تلفزيونية  بطولة  بأول  مشاركته  فى  سبًبا 
رغم  التجربة  بهذه  سررت  وقد  وطاقمه،  ممثليه  لكل  جناح  هو  عمل  أى  جناح  بأن  ومقتنع  اجلماعية، 
كونى غير معتاد على فكرة التصوير ضمن حلقات." وحول شخصية إبراهيم التى يقدمها فى العمل، قال 
وبسيط  وتلقائى  منطلق  شخص  هو  املسئولية.  حتّمل  يحب  ال  ولكنه  طيب  شخص  "إبراهيم  الكدوانى: 
يكره  كونه  عن  فضًل  بالتغيير  يرغب  وال  كلًيا  حياته  منط  عن  راٍض  أنه  كما  بعفويتها،  احلياة  ويعيش 

املفاجآت.. إلى أن يتلّقى أكبر مفاجأة فى حياته".

يخوض المخرج الكبير عمرو عرفة مجال اإلخراج المسرحى للمرة األولى بمسرحية "فى نص الليل" والتى 
يخوض بها تجربة جديدة، مستوحاة من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر، وهو مشروع جديد يعرض للمرة 
األولى فى موسم الرياض. ويعتمد العرض على إعادة تيمات مختلفة قدمها الكاتب الراحل بهجت قمر فيها 
جديد  مسرحى  قالب  فى  وضعها  وتم  والتلفزيونية،  اإلذاعية  والمسلسالت  واألفالم  المسرحيات  من  مزيج 

برؤية مختلفة وعصرية كتبها أيمن بهجت قمر نجل الكاتب الراحل.
الرحمن وريم مصطفى وسليمان  الرداد ومحمد عبد  الليل" بطولة غادة عادل وحسن  مسرحية "فى نص 

عيد ومصطفى هريدى ومصطفى بسيط ونيللى محمود.
والعمل يعتبر أول انتاج لشركة ABK mediA pro BAhgAt KAmAr، وتمثلها إنجى عبد الحافظ، ومن المقرر أن 

تعرض المسرحية فى آخر ديسمبر بموسم الرياض على مسرح محمد العلى.

عمرو عرفة يخوض اإلخراج املسرحى للمرة األولى »فى نص الليل« ماجد الكدوانى: كنت متخوفًا من »موضوع عائلى« 

دور  بــدأت  السينمائى،  السنة«  »رأس  لموسم  انطالقة  فى 
للنجم  »ريتسا«  هــى:  أفــالم،   ٤ عــرض  فى  المختلفة  السينما 
محمود حميدة، و»برا المنهج« من بطولة الفنان ماجد الكدوانى، 
و»مربع برمودة« لكل من روجينا وعمرو عبدالجليل ومصطفى 

خاطر، وصواًل إلى فيلم »أبوصدام« للفنان محمد ممدوح.
وتكتب األفالم األربعة موسًما سينمائًيا فى غاية التنوع، فى 
النوعية  ــالف  اخــت ظــل 
بين  المقدمة 

الرومانسى والتراجيدى والكوميدى.
»ريتسا«  الجديد  فيلمه  الكبير محمود حميدة  الفنان  اعتبر 
الجمهور  من  كبيرة  وجود شريحة  فى  للرومانسية،  عودة  ُيمثل 
أفــالم  كثرة  مــع  خاصة  األعــمــال،  مــن  النوعية  لهذه  متشوقة 
»األكشن«، وهى أعمال محبوبة أيًضا، لكن الفيلم الرومانسى لم 

يعد ُيقدم بالعدد المطلوب هذه األيام. 
)مالك  شخصية  »أقــدم  فقال:  الفيشاوى  أحمد  الفنان  أما 
هى  »ريتسا«  أن  مبيًنا  مشهور«،  وروائــى  كاتب  وهو  منصور(، 
سعادته  عن  »الفيشاوى«  وأعرب  البحرية.  المأكوالت  من  نوع 
 20 منذ  به  تجمعه صداقه  الذى  مع محمود حميدة،  بالتعاون 
وأشرف  باستمرار،  نلتقى  وطيدة،  »صداقتنا  مضيًفا:  عاًما، 
بالعمل معه«. وواصل: »كواليس التصوير مع الفنان محمود 
حميدة إيجابية جًدا، وهو يشجع من حوله على تقديم 
أفضل ما لديه فى األداء التمثيلى، ودائًما ما يطلق 
أفضل  لتقديم  أمامه  الموجود  وللممثل  له  العنان 

أداء".
إنه وجد  الكدوانى فقال  الفنان ماجد  أما 
الذى  المنهج«،  »برا  فيلم  فى  كبيًرا  اختالًفا 
عِلم بفكرته منذ 7 سنوات، حين حدثه عنها 
المخرج عمرو سالمة، لكن التنفيذ بدأ قبل 
تغيير  دون  االختالفات  بعض  مع  عامين، 

الخط الدرامى.
وأضاف أنه كان متخوًفا من العمل مع 
الطفل عمر الشريف، لكنه وجده متعاوًنا 

حالة  له  العمل  أن  خاصة  التصوير،  فى  ذكــاؤه  وظهر  ومميًزا، 
ومركبة  مختلفة  دالالت  تحمل  به  الصمت  فلحظات  خاصة، 
تحتاج إلى وعى باإليماءات، ومن ثم كان ال بد من االنتباه إلى 
»الشريف«،  فيه  نجح  ما  وهو  التصوير،  فترة  األمر طوال  هذا 
الذى يخوض بطولة الفيلم، وهو ال يزال عمره 8 سنوات فقط.

أدواتــه  ويعرف  جــًدا،  ذكى  مخرج  عمرو سالمة  أن  واعتبر 
ويستغلها فى التصوير، ومالحظاته كانت فى موضعها، وهو ما 

جعل الجميع يقدم أفضل ما لديه من أداء.
ورأت الفنانة روبى أن المميز فى »برا المنهج« هو أن بطله 
األعمال  نوعية  من  »الفيلم  مضيفة:  ســنــوات،   8 عمره  طفل 
الجديدة، وأنا أحب التجريب، ووجود طفل بهذه السن فى عمل 

مثل هذا أمر جيد".
وواصلت: »علينا أن نسلط الضوء على هذه الفئة العمرية، 
ونهتم بطبيعة تفكيرها وطباعها، لذا رغم استمتاعى بالعمل مع 
أكثر  سعدت  الكدوانى،  ماجد  والفنان  سالمة،  عمرو  المخرج 

بالعمل مع الطفل عمر الشريف، فهو ذكى ورائع جًدا".
كما يعيد فيلم »مربع برمودة« الفنانة روجينا إلى 

الكوميديا من جديد، بعد تجربتها األخيرة فى 
ربع«  إال  »محترم  فيلم  النوعية، وهى  هذه 

مع الفنان محمد رجب.
روجينا عن سعادتها  وعبرت 

الكبيرة بالعمل مع الفنانين 
عـــمـــرو عــبــدالــجــلــيــل 

ــحــة  ــا شــي ــ ــنـ ــ وهـ

الفيلم  أن  معتقدة  برمودة«،  »مربع  فيلم  فى  ومصطفى خاطر، 
»سيجعلنى فى منطقة جديدة«.

وقال الفنان مصطفى خاطر إنه يحرص على اختيار الفكرة 
المميزة، قبل المشاركة فى أى عمل سينمائى، وهو األمر الذى 

وجده فى »مربع برمودة«، الذى يلعب فيه دور رسام كاريكاتير.
وأضاف »خاطر«: »درست الشخصية من خالل عقد جلسات 
مع عدد من الرسامين، ومشاهدة العديد من الفيديوهات لهم«، 
ألنه  عبدالجليل،  عمرو  الفنان  مع  بالتعاون  سعادته  عن  معبًرا 

»كوميديان مميز قادر على إضحاك اآلخرين بأقل التفاتة«.
عبر الفنان محمد ممدوح عن سعادته 

ــد  ــجــدي ــمــه ال ــل ــرض فــي ــعـ بـ
»أبــــوصــــدام« فى 

الـــــــــدورة 

األخيرة من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، وحصوله على 
جائزة أفضل ممثل عن شخصيته فى العمل، التى اعتبرها »أهم 
وأكبر تكريم«، مضيًفا: »أنتظر حالًيا ردود أفعال الجمهور على 

الفيلم، بعد عرضه فى دور العرض السينمائى".
عندما  الفيلم،  لتقديم  جذبه  ما  أكثر  إن  »مــمــدوح«  وقــال 
حول  تدور  ألنها  وجديدة،  مختلفة  فكرته  أن  هو  عليه،  ُعرض 
ما وصفه بـ»دراما الطريق«، التى ال ُتقدم كثيًرا فى مصر، وهو 

تنوع مطلوب جًدا.

ألول مرة: السعودية حتتفل برأس 
السنة مبشاركة 13 مطربًا عربًيا

لتستعيد  شــاكــر"  "هــانــى  النجم  اســم  يذكر  أن  يكفى 
بذاكرتك روائع زمن الفن الجميل وروح الشباب المتجددة، 
فنًيا وشكلًيا،  رونقة  بالحفاظ على  بين جيله  متفرد  فهو 
الشجى،  بصوته  جمهوره  قلوب  فى  مكانته  على  وأيضا 

وموهبته الحقيقيه التى تجعله أميًرا للقلوب.
ظهوره  كان  حيث  والتألق،  النجاح  من  عاًما  خمسون 
األول فى 28 ديسمبر عام 1971، فى حفل جمعه بالنجمة 
فايزة أحمد وعمره وقتها 19 عاما، وغنى فى هذا الحفل 
أولى أغانيه "حلوة يا دنيا" ألحان الموسيقار الكبير محمد 
الموجى، واستطاع المطرب الشاب ان يثبت جدارته بشدة 
ليصبح نجًما فى عصر العمالقة، وبعد أشهر قليلة لحن له 
الموسيقار الراحل بليغ حمدى ليقدما معا أجمل األغنيات 
"خايف عليك" و"يا عشره هونى" و"عومنى فى بحر عنيك"، 
ريتك  و"يــا  الحب"  "قابلت  فى  سلطان  محمد  مع  وأبــدع 

معايه"، و"سيبونى أحب".
النجم  قال  يستخدمها،  التى  السحرية  الوصفة  وعن 
وصفة  لـــ»الــنــهــار«:  خاصة  تصريحات  فــى  شاكر  هانى 
أهتم  أن  للعصر"،  مواكب  دائما  أكــون  "أن  وهى  بسيطة 
بهانى شاكر الفنان وأن أكون متجدد وقررت التواجد على 
أغانى  طرح  على  والتركيز  بأعمالى،  ميديا  السوشيال 

قبل،  عن  قليال  باأللبوم  االهتمام  أصبح  بعدما  سينجل 
كل  بتقديم  دائما  الجمهور  وأعد  مختلفة،  أعماال  وأقدم 

جديد، ومواجهة الكورونا بالموضوعات المهمة.

وعن مشاركته الدائمة فى مهرجان الموسيقى 
قال  السنوية،  المشاركة  على  وحرصه  العربية، 
بالمشاركة  المحظوظين  المطربين  من  أنا  شاكر: 
فترة  بدايته  منذ  العربية  الموسيقى  مهرجان  فى 

المهرجان،  رئــاســة  الحفنى  رتيبة  الــدكــتــورة  تولى 
دور  لها  وكــان  مشاركتى،  على  حريصة  دائما  فكانت 

منافًسا  وجعله  المهرجان  بهذا  النهوض  فى  وقوى  فعال 
الفن  لوجهة  متصدرا  بل  الدولية،  المحافل  لكافة  قويا 

العربى.
 وأنا اشعر بأن مهرجان الموسيقى العربية "عيد فنى" 
لمصر واألوبرا فى كل عام، وأتمنى أن يتم تنفيذه مرتين 
فى العام الواحد، ألن ما نشاهده فى األوبرا من حضور 
وإقبال وسعادة كبيرة من الجمهور فى كل محافظات مصر 
جيدا  نفكر  يجعلنا  وغيرهما،  واإلسكندرية  دمنهور  فى 
فى  األهــم  المهرجان  وآلية  بقوة  اخر  مهرجاًنا  نقيم  ان 
المنطقة، ذلك ان هذا المهرجان يجمع كوكبة فنية كبيرة 
اكبر قدر من  وتميزه، ويجمع  ومــازال يحافظ على قوته 
للفن  وشرف  فخر  هذا  اجيالهم،  باختالف  العالم  نجوم 
دول  بين  ا  فنّيً على صدارة مصر  يؤكد  وكذلك  المصرى 

العالم.

ساعات قليلة وتبدأ حفالت رأس السنة لعام 2022، فى عودة 
كورونا  فيروس  تفشى  لمنع  الماضى  العام  منعها  بعد  لها  قوية 

المستجد بين المواطنين.
الغناء  عن  األول  الصف  نجوم  غياب  الحفالت  يميز  ما  وأهم 
فى القاهرة، فيحيى عمرو دياب حفاًل بالسعودية ضمن فعاليات 
العين  مدينة  فى  حفاًل  حماقى  محمد  ويحيى  الــريــاض،  موسم 
السخنة، وتصل اسعار التذاكر لـ1000 جنيه، أما أنغام فتشارك فى 
حفل موسم الرياض الذى يقام فى 31 ديسمبر بمشاركة 12 نجًما 

عربًيا على رأسهم محمد عبده وأحالم وأصالة ونوال الكويتية.
الليلة  تلك  فى  كبيًرا  غنائًيا  حفاًل  منير،  محمد  الفنان  يحيى 
بأحد الفنادق الكبرى فى القاهرة بالتجمع الخامس وتصل التذكرة  
لـ1200جنيه، وذلك بعد حفله الكبير الذى أحياه أول أمس، وشهد 

حضورًا جماهيرًيا طاغًيا فى أحد فنادق مدينة نصر.
ومن أبرز الحفالت المقرر إقامتها الحفل الغنائى الذى 
مقابل  نصرى  أصالة  للفنانة  األهرامات  سفح  عند  يقام 
3000 جنيه للتذكرة، والتى تطير إلى السعودية للمشاركة 

فى موسم الرياض عقب انتهاء الحفل مباشرة.
عجرم  ونانسى  عياش  ورامــى  حماقى  محمد  ويحيى 
وأحمد سعد، حفالت الكريسماس بمدينة العين السخنة. 

بسبب  الحفالت  عن  المهرجانات  ــؤّدو  م ويتغيب  هــذا 
الحفالت،  فــى  مشاركتهم  بمنع  شاكر  هانى  الفنان  قــرار 

ويكتفى شاكر بإحياء حفل فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة 
مع محمود الليثى وأمينة، فى حين يكون مسموًحا لمطربى 

الراب بالغناء.

هانى شاكر لـ»النهار«:

سعر التذكرة يبدأ من 1000 جنيه

 أمتنى إقامة مهرجان املوسيقى العربية مرتني فى العام على األقل

حفالت رأس لألغنياء فقط

حماقىنانسى

منة

شاكر
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ألول مرة.. خدمات جديدة فى معرض الكتاب

تنفقها فى أعمال البحث واالستكشاف بمصر 

الثقافة  بـــوزارة  مطلعة  مصادر  أكــدت 
فى  للكتاب،  الدولى  القاهرة  معرض  أن 
شهر  نهاية  ستنطلق  والتى  ـــ53،  ال دورتــه 
يناير المقبل، سوف تشهد إطالق خدمات 
للمعرض،  الرقمية  المنصة  على  جديدة 

من أهمها بيع الكتاب الديجيتال.
العليا  بــالــلــجــنــة  مـــصـــادر  ــحـــت  وأوضـ
لهذه  النهائية  الــلــمــســات  أن  للمعرض 
من  ــام  أيـ قبيل  تفعيلها  سيتم  الــخــدمــة 
إصدارات  مع  البداية  وستكون  المعرض، 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــكــتــاب، وعــلــى رأســهــا 
سليم  للدكتور  القديمة  مصر  موسوعة 

حسن.
ولفتت المصادر إلى أن أسعار بيع الكتب 
بالديجيتال ستكون بأسعار زهيدة يتوقع أن 
تكون بنحو ١٠% من أسعار الكتب الورقية، 
بينما ستكون جودتها عالية وشكلها مبهًرا، 
سيكون  اإلقبال  أن  المصادر  توقعت  كما 
الكبيرة  والكتب  الموسوعات  على  كبيرا 
والتى تتضمن صورا وخرائط وغيرها من 

الوثائق.
تفعيل خدمة  الــدورة  كما ستشهد هذه 
توصيل الكتاب للمنازل بالتعاون مع هيئة 
ستمتد  الخدمات  أن  إلى  مشيرة  البريد، 
فى  الــمــشــاركــة  الــنــشــر  دور  جميع  إلـــى 
مصر،  محافظات  كافة  وتغطى  المعرض 
وستكون بمقابل بسيط، وسيتم تفعيل هذه 
الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد، مشيرة 
دور  جميع  إلى  ستمتد  الخدمات  أن  إلى 
النشر المشاركة فى المعرض وتغطى كافة 
محافظات مصر، وستكون بمقابل بسيط، 
خاصة  استثنائية  تسهيالت  وجـــود  مــع 
عدد  شحن  إمكانية  وإتــاحــة  بالمعرض، 
دون  كتب   ١٠ إلــى  يصل  الكتب  من  كبير 
سيعلن  زهيد،  وبسعر  الــوزن،  إلى  النظر 

عنه خالل األيام المقبلة.
وأكدت المصادر أن تذاكر دخول معرض 
القاهرة الدولى للكتاب، فى دورته الـ53، 
والتى ستنطلق نهاية شهر يناير المقبل، لن 
وإنما  الماضية  الدورة  مثل  مجانية  تكون 
للفرد  جنيهات  بخمسة  الدخول  سيكون 

كما كان األمر خالل األعوام الماضية.
التذاكر  حجز  أن  إلى  المصادر  ولفتت 
ولن  فقط،  المنصة  على  من  يكون  سوف 

يدوى، وستكون  تذاكر  يكون هناك شباك 
مثل  فقط،  واحــدا  يوما  للدخول  التذكرة 
تذكرة المترو، إذا خرج الشخص فلن يدخل 
إال بتذكرة جديدة، وتسهيال على الجمهور 

يحملون  متطوعين  وجود  المصادر  أكدت 
أجهزة لحجز التذاكر أمام بوابات معرض 

الكتاب، لمن ليس لديه خبرة باألمر.
وأعلن الدكتور هيثم الحاج على، رئيس 
من   53 الــدورة  أن  للكتاب،  العامة  الهيئة 
 ،2٠22 للكتاب  الدولى  القاهرة  معرض 
ستقام فى الفترة من 26 يناير 2٠22 إلى 
ضيف  اليونان  وستحل   ،2٠22 فبراير   6

شرف المعرض.
التنسيق  ــرى  جــ ــه  ــ أن الـــحـــاج،  ــابـــع  وتـ
الستضافة اليونان، خالل لقاء مع ممثلى 
معرض  فعاليات  هــامــش  على  الــيــونــان 
استعداًدا  للكتاب،  الــدولــى  فرانكفورت 

لمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2٠22.
وقالت الوزارة إن معرض القاهرة الدولى 
للكتاب 2٠22 سيشهد توسعات فى قاعات 
إلى خمس صاالت،  والبيع لتصل  العرض 
للناشرين  مخصصتان  والثانية  ــى  األولـ
المصريين، والثالثة ستكون صالة العرض 
واألجــانــب،  الــعــرب  للناشرين  الرئيسية 
فى  المتخصصين  الــمــصــريــيــن  بــجــانــب 
كتب  لناشرى  والرابعة  األجنبى،  الكتاب 

ومكتبات  الثقافية  والمؤسسات  الــتــراث 
سور األزبكية إلى جانب الصالة الخامسة 
المخصصة لمعرض كتاب وأنشطة الطفل.

حول  الناشرين  الكتاب  هيئة  ودعـــت 
القاهرة  مــعــرض  فــى  للمشاركة  الــعــالــم 
الهيئة عبر  الدولى للكتاب 2٠22، وقالت 
النشر  لدور  تجمع  ألكبر  »انضم  المنصة 
الــدورة  للكتاب  الدولى  القاهرة  بمعرض 
الكتاب  53، والذى يعد من أكبر معارض 
فى الشرق األوسط، يزور المعرض حوالى 

2 مليون شخص سنوًيا«.
الـ52 من  الدورة  الثقافة  وأقامت وزارة 
»الــدورة  للكتاب  الدولى  القاهرة  معرض 
يونيو   3٠ مــن  الفترة  فــى  االستثنائية« 
رعاية  تحت   2٠2١ يوليو   ١5 إلى   2٠2١
وشهدت  السيسى،  عبدالفتاح  الرئيس 
الدورة إقبااًل جماهيرًيا كبيًرا بالرغم من 
تحديد نسبة الزوار بسبب ظروف كورونا 
آنذاك، حيث شهدت الدورة مليوًنا و7٠٠ 

ألف زائر.

وقع المهندس طارق المال، وزير البترول والثروة المعدنية، وكل من المهندس عابد 
عزالرجال، الرئيس التنفيذى لهيئة البترول، وديفيد تشى نائب رئيس شركة أباتشى 
األمريكية ومدير عام الشركة بمصر، اتفاقية تلتزم شركة أباتشى االمريكية بموجبها 
بإنفاق 3.5 مليار دوالر كحد أدنى على أعمال البحث واالستكشاف والتنمية واإلنتاج 

فى مناطق االمتياز بصحراء مصر الغربية .
 وتأتى االتفاقية الموقعة فى اطار جهود التطوير والتحديث المشتركة بين الجانبين 
بالعمليات  القائمتين  للبترول  وقارون  خالدة  شركتى  امتياز  مناطق  دمج  خالل  من 
نيابة عن هيئة البترول وشركة أباتشى بما يسهم فى رفع الكفاءة واالستثمار األمثل 

للقدرات وتحقيق التميز فى ظل المتغيرات الحالية.
فى  الطبيعى  والغاز  الخام  الزيت  من  اإلنتاج  معدالت  لتعظيم  المجال  تفتح  كما 
بالصحراء  االمتياز  مناطق  فى  االستثمارات  من  المزيد  ضخ  على  االتفاق  ضوء 
البحث  مجاالت  فى  المطبقة  التكنولوجيات  احــدث  باستخدام  والتوسع  الغربية 
والحفر واإلنتاج، األمر الذى يحقق طموحات واهداف قطاع البترول وشركة اباتشى 
الستغالل إمكانيات التسهيالت االنتاجية بالصحراء الغربية فى تحقيق المزيد من 

النجاحات المشتركة لصالح الجانبين.
 حضر التوقيع أسامة مبارز، وكيل الوزارة للمكتب الفنى، والدكتور عادل سماحة، 

نائب الرئيس التنفيذى لهيئة البترول لالتفاقيات واالستكشاف .

طارق المال يوقع اتفاقية جديدة مع »أباتشى 
األمريكية« بقيمة 3.5 مليار دوالر

تفعيل خدمة الكتاب الديجيتال والتوصيل للمنازل

محمد لطفى

المال

إيناس عبد الدايم




