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شعبان خليفة

شعاع

بقلم:

ــادة الــقــلــق الــمــرضــى  ــ ــات الــعــصــر زيـ ــ مـــن آف
ــاره الــمــرهــقــة والــمــؤلــمــة على  ــ ــأعــراضــه وآثـ ب
زيادة  إلى  منها  نشير  أن  يكفى  والتى  المصاب 
وجفاف  الـــدم  ضغط  ــفــاع  وارت القلب  ضــربــات 
الحلق واألفكار المزعجة والخوف والهلع المبالغ 
فيه من أمور بسيطة أو مجهولة، ونتيجة لغياب 
الناس  يلجأ  ال  المجتمع  فــى  والثقافة  الــوعــى 
من  وغيره  المرض  هذا  مثل  من  العالج  لطلب 
المريض  يرهق  ما  والعصبية  النفسية  األمراض 
آثارًا مدمرة على حاضره  ويزيد معاناته ويرتب 
أن  الله  ورحمة  الحظ  حسن  ومــن  ومستقبله.. 
الطب يتقدم فى هذا المجال تقدًما كبيًرا بتعدد 
وتكامل العالجات ما بين العالج الدوائى وجلسات 
العالج المعرفى السلوكى وهو أمر متروك ألهل 
االختصاص بحسب كل حالة لكن ال خالف على 
أهمية اإليمان فى مواجهة القلق كآفة من آفات 
العصر وهو أمر لم يقل به أهل اإليمان فحسب 
بل دعا إليه شخصية بارزة فى هذا المجال مثل 
هارفارد  بجامعة  األمريكى  النفس  علم  أستاذ 
وليم جيمس الذى قال: »إن أعظم عالج للقلق، 

وال شك، هو اإليمان«.
وما من شك فى أن لإليمان تأثيًرا عظيًما فى 
ويزيد  بالله،  ثقته  من  يزيد  فهو  اإلنسان،  نفس 
ويبّث  الحياة،  مشاق  وتحمل  الصبر  على  قدرته 
األمن والطمأنينة فى النفس، ويبعث على راحة 

البال، ويغمر اإلنسان بالشعور بالسعادة.
ومما أخبر به ربنا، جل شأنه، أن طمأنينة القلب 
﴿الَِّذيَن  شأنه:  جل  قال  الله  بذكر  إال  تتحقق  ال 
اللَِّه  ِبِذْكرِ  أَال  اللَِّه  ِبِذْكرِ  ُقلُوبُُهْم  َوَتْطَمِئنُّ  آَمُنوا 

َتْطَمِئنُّ اْلُقلُوُب﴾ ]الرعد آية 28[.
خالق  أخبر  كما  القلوب  على  تنزل  والسكينة 
بأمره  يشاء  كيف  يقلبها  فيها  والمتحكم  القلوب 

جل شأنه فهو القائل جل شأنه:
ِكيَنةَ ِفى ُقلُوِب اْلُمْؤِمِنيَن  )ُهَو الَِّذى أَنَزَل السَّ
َماَواِت  َع ِإيَماِنِهْم َوِللَِّه ُجُنوُد السَّ ِلَيْزَداُدوا ِإيَماًنا مَّ
َعِليًما َحِكيًما )سورة الفتح  اللَُّه  َوَكاَن  َواأْلَرِْض 

آية 4( 
نحو  الطمأنينة  لبث  عظيم  نبوى  توجيه  وفى 
أوضح  اإلنسان  قلق  فى  تتسببان  قضيتين  أكبر 
الصالة  عليه  عبدالله  بــن  محمد  الــلــه  رســـول 
والسالم أن الرزق مقدر وأن األجل محدد، فلن 
تموت نفس حتى توفى رزقها، كما أن لكل أجل 
أو  يملك ضرا  أحد  أن ال  أوضح  أنه  كما  كتابًا، 

نفعا لإلنسان غير الله سبحانه وتعالى.
ومــن دعــائــه )الــلــهــم إنــى عــبــدك ابــن أمتك 
فىَّ  عــدل  حكمك  فــىَّ  مـــاٍض  بــيــدك  ناصيتى 
قضاؤك، أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو 
أنزلته فى كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو 
تجعل  أن  عندك،  الغيب  علم  فى  به  استأثرت 
وجالء  ونــور صــدرى  قلبى  ربيع  الكريم  القرآن 

حزنى وذهاب همى وغمى(.
الله وجهه  كــرم  ــام على  اإلم قــول  ومــن جميل 
"اطرح عنك الهموم بعزائم الصبر وحسن اليقين".
وال  الــوهــن  تــعــرف  ال  حــًقــا  المؤمنة  والنفس 
التشاؤم أو القنوط، ويقينها الدائم فى التوجه إلى 
ى َفِإنِّى  الله، فهو القائل: ﴿َوِإذَا َسأََلَك ِعَباِدى َعنِّ
اِع ِإذَا َدَعاِن َفلَْيْسَتِجيُبوا ِلى  َقرِيٌب أُِجيُب َدْعَوَة الدَّ

َوْلُيْؤِمُنوا ِبى َلَعلَُّهْم َيْرُشُدوَن﴾ ]البقرة آيه 186[.

الــمــبــارك،  الــفــطــر  ــام ويــحــل علينا عــيــد  أيـ
مختلف  فى  والمخابز  الحلويات  محال  وبــدأت 
والبسكويت،  الــكــعــك  طـــرح  فــى  الــمــحــافــظــات 
الفطر  بعيد  لالحتفال  استعدادا  فور،  والبيتى 
من  بداية  شرائها  على  المواطنون  اعتاد  والتى 
العشر  فــى  أو  الــكــريــم،  رمــضــان  شهر  منصف 
األواخر من الشهر الكريم، وشهدت األسعار هذا 

العام ارتفاًعا ملحوًظا.
هذا  الحلويات  شعبة  وأعضاء  تجار  وأرجع   
االرتفاع فى األسعار هذا العام إلى زيادة أسعار 
ومدخالت  والسكر  والدقيق  والــزيــوت  السمن 

إنتاج أخرى كالمكسرات والتعبئة والتغليف.
الحلويات  شعبة  رئيس  العبد،  صــالح  قــال 
العيد  كعك  أسعار  إن  التجارية،  القاهرة  بغرفة 
تشهد ارتفاعا هذا العام بنسبة تتراوح بين 20 

و30%، مقارنة بأسعار العام الماضى.
هذا  أن  "الــنــهــار"،  لجريدة  العبد،  وأضـــاف 
أغلب  نتيجة الرتفاع  يأتى  األسعار  االرتفاع فى 
كالدقيق  العيد  وحلويات  كعك  صناعة  مكونات 

والسمن والزيت والسكر.
بين  ما  تترواح  األسعار  أن  إلى  العبد  وأشار 
الكعك والبسكويت،  للكيلو من  70 و160 جنيًها 
باختالف  إلى 170 جنيًها،  والبيتى فور من 80 

محل آلخر.
وأوضح العبد أن الزيادة فى أسعار الخامات 
الروسية األوكرانية، حيث  الحرب  نتيجة  جاءت 
والسمن  كالدقيق  المستخدمة  الخامات  أغلب 
روسيا  من  صناعتها  خام  مواد  نستورد  النباتى 

وأوكرانيا.
رئيس  نائب  عيسى،  عبده  عالء  معه  واتفق 
الــتــجــاريــة،  الــقــاهــرة  بــغــرفــة  الــحــلــويــات  شعبة 
العام  ارتفعت هذا  العيد  قائال إن أسعار حلوى 
بنسبة 25% فى المتوسط، مقارنة بأسعار العام 

الماضى.
وأرجع عيسى زيادة أسعار الكعك إلى ارتفاع 
أســعــار الــزيــوت والسمن هــذا الــعــام بــاألســواق 

مقارنة بالعام الماضى.
التعبئة  ارتفاع تكلفة مواد  وأشار عيسى إلى 
والتغليف بشكل ملحوظ هذاالعام، حيث ارتفعت 
الخام  الــورق  أسعار  ارتفاع  نتيجة   ،%20 بنسبة 

والبالستيك.
وتوقع العبد أن تشهد السوق حالة رواج فى 
العيد  كعك  شراء  على  وإقبال  الحلويات  قطاع 

ولكن بنسبة أقل من العام الماضى.

وقـــال جــالل عــمــران، رئــيــس شعبة الــمــواد 
أسعار  إن  التجارية،  القاهرة  بغرفة  الغذائية 
ارتــفــاعــات  شــهــدت  والمعبأ  الــســائــب  الــدقــيــق 
خالل  للطن  جنيه   3000 بنحو  ليرتفع  متتالية 

شهر أبريل.
جملة  الدقيق  طن  سعر  أن  عمران  وأضــاف 
الزيادة بين 11 و12 ألف جنيه فى  يتراوح بعد 
الشهر  جنيه  آالف  و9   8 مقابل  الجملة،  ســوق 
و14   13 بين  بسعر  للمستهلك  ليباع  الماضى، 

جنيها للكيلو المعبأ.
العالم،  فــى  للقمح  مشتٍر  أكبر  هــى  ومصر 
أن  إلى  األمريكية  الزراعة  وزارة  بيانات  وتشير 
فى  مصر  إلــى  للقمح  مــورد  أكبر  كانت  روسيا 

الموسم الماضى.
وتسيطر روسيا وأوكرانيا على نحو 29% من 
 ،CNBC لبيانات  وفًقا  العالمية،  القمح  تجارة 

إمدادات  الكثير من  توقف  الحرب فى  وتسببت 
القمح عالمًيا مما رفع أسعاره.

متتالية  ارتفاعات  الــزيــوت  أسعار  وشهدت 
خالل الفترة الماضية، حيث قفز سعر طن الزيت 
بنحو 4500 جنيه، بحسب ما  الجملة  فى سوق 

قاله زكريا الشافعى، رئيس شعبة الزيوت.
النخيل  زيت  أن سعر طن  الشافعى  وأضــاف 
إلى  ارتفع  الصناعى،  السمن  منه  يصنع  الــذى 

26500 جنيه مقابل 21000 جنيه.
زيــادة  إلــى  األسعار  ارتفاع  الشافعى  وأرجــع 
األسعار عالميا بعد الحرب الروسية األوكرانية، 
من  استهالكنا  أغلب  استيراد  على  واعتمادنا 

الخارج.
استهالكها  من  مــن%87  أكثر  مصر  وتستورد 
من الزيوت من الخارج، بمراحل إنتاجية مختلفة، 
تتنوع بين استيراد بذور وعصرها وتكريرها، أو 

بمرحلة  االكتفاء  أو  وتكريرها،  زيــوت  استيراد 
التعبئة فقط.

ودول  األرجنتين،  من  الزيوت  وتستورد مصر 
البحر األسود وإندونيسيا وماليزيا.

ويعمل فى إنتاج زيوت الطعام بمصر 4 شركات 
الغذائية  للصناعات  القابضة  للشركة  تابعة 
للزيوت  اإلسكندرية  وهــى  للحكومة،  المملوكة 
والمياه  والصابون  للزيوت  وطنطا  والصابون، 
الطبيعية، وأبو الهول للزيوت والمنظفات )الملح 

والصودا سابًقا(، والنيل للزيوت والمنظفات.
وتنتج هذه الشركات زيت الطعام، بما يشمل 
إلى  إضــافــة  أســاســى،  بشكل  التكرير  عمليات 

بعض عمليات عصر البذور الزيتية.

المبارك  الفطر  عيد  المسلمون  يستقبل 
وعاداته  طقوسه  وتختلف  قليلة،  أيام  خالل 
ُمتشابهة  عــادات  وتوجد  آخــر،  إلــى  بلد  من 
صالة  مثل  واإلسالمية،  العربية  البالد  فى 
والرحالت  العائلية،  الزيارات  وتبادل  العيد، 
وتقديم  الــعــيــد،  كــعــك  ــاول  ــن وت الترفيهية، 

العيدية.
العادات  بعض  التقرير  هذا  فى  ونرصد 
التى تميز الدول خالل عيد الفطر المبارك.

فلسطين
طعام  بتقديم  الفلسطينى  الشعب  يقوم 
ــعــه على  ــوزي لــلــمــوتــى خـــالل أيـــام الــعــيــد وت

أرواحهم.
السودان

وساق  قــدم  على  السودانى  البيت  يقوم   
بعد منتصف رمضان، استعداًدا لعيد الفطر، 
الكعك  وألــوان  الحلوى،  أصناف  ُتعد  حيث 
بكميات كبيرة تكفى الزائرين الذين يتوافدون 
الساحات  فى  تــؤدى  التى  العيد  صــالة  بعد 
الجميع،  يشهدها  الــتــى  الــمــســاجــد  قـــرب 
إنسانية  الفتة  وفى  التهانى.  يتبادلون  حيث 
يتوافد رجال الحى فى كثير من القرى على 
عليه،  متفق  مكان  أى  أو  الكبار  أحد  منزل 
ثم يخرجون جماعات لزيارة المرضى وكبار 
الــنــســاء واألطـــفـــال..  تفعل  ــك  وكــذل الــســن 
ــوم األول فــى الــزيــارات  ــي يــقــضــون نــهــار ال
الجميع  ينطلق  أن  قبل  للجيران،  والتهانى 
وتستمر  ــرى  األخـ األحــيــاء  فــى  الــغــداء  بعد 
الزيارات طوال األيام األولى من شهر شوال، 
المقيمين فى  السودانيين  كثير من  ويحرص 
المدن على قضاء عطلة العيد فى قراهم بين 
األهل وتصنع السودانيات البسكويت بالفول 

السودانى والغريبة والالنكشير والبيتيفور.
ليبيا

وترى  العيد،  صــالة  ألداء  الليبيون  يقوم 
المصلين بمالبسهم العربية الليبية يتدفقون 
على المساجد مكبرين ومهللين، وعند العودة 
الفطيرة،  بتحضير  النساء  تقوم  البيت  إلى 

البعض  بعضهم  زيــارة  فى  العائالت  تبدأ  ثم 
معهم،  األطفال  اصطحاب  على  ويحرصون 

وهم يتباهون بمالبسهم الجديدة.
تونس

تبدأ فرحة العيد فى تونس فى آخر ثالثة 
أيام من شهر رمضان، أما القطاعات األخرى 
التى تؤشر على حركية العائالت التونسية فى 
استعدادها الستقبال يوم العيد فهى المخابز 

التى تضج بالحلويات التونسية التقليدية.
ومع فجر عيد الفطر تعج الجوامع بالخلق 
يتوجهون  ذلـــك  وبــعــد  الــعــيــد،  صـــالة  ألداء 
والية  فلكل  األمـــوات،  على  للترحم  للمقابر 
أن  نجد  لكن  بالعيد،  احتفااًل  المميز  طبقها 
طبق “الشرمولة” التونسى الشهير هو العامل 

فتتفن  للحلويات  بالنسبة  أمــا  المشترك، 
التونسيات فى صنع مختلف أنواعها.

المغرب
أداء  إلى  المغاربة  يخرج  العيد  فى صباح 
والضواحى،  والقرى  المدن  فى  العيد  صالة 
ويتبادلون التحية مرددين )عواشركم مباركة( 
ويكبرون لله، فى حين يسمح لموظفى الدولة 
بــمــجــرد سماعهم  الــعــمــل  بــاالنــصــراف عــن 
قبل  الــمــغــربــى  الــشــعــب  ويــحــرص  للتكبير، 
الذهاب الى المصلى ألداء صالة العيد على 
)الجلباب  وبخاصة  التقليدية  أزيائهم  ارتداء 

بالطربوش( و)الجبادور(.
جزر القمر

بممارسة  القمر  جــزر  فــى  العيد  يرتبط 

لعبة المصارعة الحرة، فمع بداية أيام العيد 
مرشحين  مصارعين  بين  المنافسات  تقام 
مهنية  واتحادات  ومجموعات،  مناطق،  من 
مختلفة، للتنافس على كأس بطل المصارعة 
أنجوان،  وهى:  الثالث،  الجزر  على مستوى 
وتجذب  الكبرى،  القمر  وجزيرة  وموهيلى، 
هذه المنافسات جماهير غفيرة من الرجال 
العيد  أيام  مدى  على  السواء  على  والنساء 

الثالثة .
موزمبيق

ــى الــعــيــد فى  ــادات الــشــائــعــة ف ــعـ ــن الـ م
يتسابق  العيد  أداء صالة  بعد  أنه  موزمبيق 
المسلمون على التصافح مع بعضهم بعًضا، 
بمصافحة  يبدأ  مــن  أول  أن  يــعــدون  حيث 
اآلخر هو الفائز بخير العيد كله وهذا تقليد 
يتماشى مع قول رسول الله صلى الله عليه 

وسلم: "... وخيرهما الذى يبدأ بالسالم".
الصومال.. حق العيد

تستقبل جمهورية الصومال الديمقراطية 
النار  اطالق  يتم  مثلما  النار  بإطالق  العيد 
مع قدوم رمضان، وتستعد االسر الصومالية 
بشراء مالبس جديدة لالطفال وفى صباح 
تبدأ  الصالة  من  االنتهاء  وبعد  العيد  يــوم 
الزيارات وتقديم التهانى لالسر وغالًبا ما يتم 
على  اللحوم  وتوزيع  العيد  أيام  العجول  ذبح 

االقارب والفقراء.
نيجيريا.. مواكب األمراء 

والسالطين
كثيًرا"،  الــلــه  والحمد  كبيًرا  أكــبــر  "الــلــه 
تكبيرات ينطق بها النيجيريون على اختالف 
لهجاتهم فى صالة عيد الفطر التى يؤدونها 
وسط األدغال، وهم يرتدون األزياء الموحدة 
اتجاه  ومعهم أطفالهم ونساؤهم حيث يسود 
بتفصيل  والتعاونية  المهنية  الجماعات  بين 
مالبس جديدة وموحدة األشكال فى األعياد. 
ويحرص مسلمو نيجيريا على الصالة خارج 
فى  أدائــهــا  عــن  مميز  مناخ  فــى  المساجد، 

المساجد.

أجرت وزارة األوقاف تعديال على ضوابط صالة عيد 
الفطر المبارك، تضمن حذف الفقرة الخاصة بمدة 

التكبيرات والمقدرة بسبع دقائق، وفتح المساجد قبل 
الصالة بنصف ساعة بدًل من عشر دقائق.

وأكدت وزارة األوقاف، فى بيان لها، إقامة صالة عيد 
الفطر المبارك فى المساجد الكبرى والجامعة التى 

تقام بها صالة الجمعة.
وأكدت أنه ل مجال إلقامتها بالساحات العامة، 

إلمكانية تطبيق إجراءات التباعد فى المساجد دون 
الساحات المفتوحة التى يصعب تطبيق إجراءات 

التباعد بها، أو التحكم فى تدافع الناس عليها.
وجاءت الضوابط الجديدة لصالة عيد الفطر 

المبارك، والتى أعلنتها وزارة األوقاف قبل قليل، على 
النحو التالى:

1- اللتزام بالكمامة وإجراءات التباعد.
2- فتح المسجد قبل الصالة بنصف ساعة على 

األكثر، بدل من عشر دقائق، وغلقه بعدها بـ10 
دقائق.

3- أن تكون خطبة العيد فى حدود 10 دقائق 
كالجمعة، مع اللتزام بخطبة العيد الموحدة نًصا أو 

مضموًنا.
4- السماح بفتح مصليات السيدات فى المساجد 

التى تفتح بها فى صالة الجمعة أو صالة القيام.

}َواَلِّذيَن ُيَظاِهُروَن ِمن ِنَّساِئِهْم ُثَمّ َيُعوُدوَن ِلَما 
َذِلُكْم  ا  َيَتَماَسّ أَن  َقْبِل  ن  ِمّ رََقَبٍة  َفَتْحرِيُر  َقاُلوا 
َفَمن   * َخِبيٌر  َتْعَمُلوَن  ِبَما  ـُه  َوالَلّ ِبِه  ُتوَعُظوَن 
أَن  َقْبِل  ِمن  ُمَتَتاِبَعْيِن  َشْهَرْيِن  َفِصَياُم  َيِجْد  َلّْم 
ِمْسِكيًنا  يَن  ِسِتّ َفِإْطَعاُم  َيْسَتِطْع  َلّْم  َفَمن  ا  َيَتَماَسّ
ـِه  الَلّ ُحُدوُد  َوِتْلَك  َورَُسوِلِه  ـِه  ِبالَلّ ِلُتْؤِمُنوا  َذِلَك 

َوِلْلَكاِفرِيَن َعَذاٌب أَِليٌم {.

الله  رســول  أن  عنه  الله  رضي  هريرة  أبي  عن 
رمضان  جــاء  »إذا  ــال:  ق وسلم  عليه  الله  صلى 
النار وصفدت  أبواب  الجنة وغلقت  أبواب  فتحت 

الشياطين«، )رواه مسلم(.

اإليمان فى مواجهة القلق

أبرزها طعام للميت وزيارة املرضى

قرآن كريمضوابط صالة عيد الفطر
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دينا خالد

أسعار كعك العيد تقفز نحو 30 % باألسواق هذا العام

عادات الشعوب فى عيد الفطر
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لتحرير  ـــ٤٠  ال بالذكرى  مصر  تحتفل 
األيام  أحد  العيد  هذا  يعد  حيث  سيناء، 
الفارقة فى تاريخ مصر، بداية من حرب 
أكتوبر العظيمة عام 1973، والتى استطاع 
االنتصار  تحقيق  المصرى  الجيش  فيها 
المصرية،  العسكرية  كبرياء  واستعادة 
ومن ثم البدء فى مفاوضات السالم، حتى 
أرض سيناء.  من  كل شبر  استعادة  تمت 
العلم  رفــع  تم  إبريل  1982   يــوم  25   فى 
المصرى على حدود مصر الشرقية على 

مدينة رفح بشمال سيناء.
معاناة 

لقد عانت سيناء من اإلهمال واإلرهاب 
ثم  بالدم  تحريرها  وبعد  طويلة  لسنواٍت 
استكمال التحرير بالسالم وبقيت أحوالها 
صعبة وسيئة وعلى مدى ٤٠ عاًما ظلت 
وتؤخر  رجاًل  تقدم  المختلفة  الحكومات 
أخرى حتى وصلنا لحكم اإلخوان والذى 
المدعوم  اإلرهاب  يد  جعلها مهددة على 
اإلرهابية  للجماعة  الدولى  التنظيم  من 
حتى جــاءت ثــورة 3٠ يونيو وبــدأت أكبر 
عملية مواجهة وتطهير لألرض التى فيها 

تجلى الرب وكلم موسى تكليًما.
تــحــريــر ســيــنــاء والسعى  ذكـــرى  فــى   
ــنــت الــحــكــومــة  ــهــا، أعــل ــات ــان ــاء مــع ــهـ إلنـ
سيناء  فى  التنموية  مشروعاتها  مواصلة 
ــارات من  ــي ــل ــم ــمــارات بــمــئــات ال ــث ــاســت ب
األقداس  قدس  تمثل  فسيناء  الجنيهات، 
الدرع  التاريخ هى  لمصر، ألنها على مر 
والطامعين،  الغزاة  من  التى حمت مصر 
وجل،  الله، عز  التى حباها  األرض  فهى 
والخيرات،  الثروات  من  نعمه  من  الكثير 
وبوركت بالرسل واألنبياء على مر التاريخ.

االستراتيجية،  النظرة  تغيرت  وقــد 
لتصبح سيناء أرًضا للنماء والخير لمصر، 
الشاملة،  التنمية  مــكــونــات  كــل  تجمع 

لمستقبل  جديد  عبور  جسر  وأصبحت 
مصر.

دروس 
إن ما مرت به سيناء درس مهم يجب 
المأساة  تتكرر  ال  حتى  تجاهله  يتم  أال 
ــًرا ومــســيــطــرا  ــؤثـ ــاب مـ ــ ــ ويــصــبــح اإلره
والشعب المصرى أصبح مدرًكا الظروف 
بعد  عاشتها سيناء خاصة  التى  الصعبة 
المصرية  المسلحة  القوات  أطلقت  أن 
بها  استهدفت  عسكرية  عملية  من  أكثر 
عملية  أبرزها  كان  اإلرهابية،  العناصر 
محققة  اآلن  وحتى   ،2٠18 مــن  سيناء 
التكفيرية  العناصر  ضد  كبيرة  إنجازات 

شديدة الخطورة.
ــحــكــومــة  ــن جـــانـــبـــهـــا، أعـــلـــنـــت ال ــ م

ــة مــشــروعــاتــهــا الــتــنــمــويــة فى  ــواصــل م
المليارات  بمئات  باستثمارات  سيناء 
المتحدث  أشــار  وكذلك  الجنيهات،  من 
اإلمـــداد  خــطــوط  »قــطــع  ــى  إل العسكرى 
نجاح  فى  ودوره  اإلرهابية،  العناصر  عن 

العمليات«.
أول  والفريق  السيسى،  الرئيس  وزار 
محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة 
والفريق  الحربى،  واإلنتاج  الدفاع  وزيــر 
أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات 
لشهداء  الــتــذكــارى  النصب  المسلحة، 
الموسيقى  وعــزفــت  المسلحة،  الــقــوات 
العسكرية سالم الشهيد، وتوجه الرئيس 
أنــور  محمد  الــراحــل  الرئيس  قبر  ــى  إل
الـــســـادات، ووضـــع إكــلــيــاًل مــن الــزهــور. 

وتحتفل مصر فى 25 إبريل من كل عام 
السترداد  تخليًدا  سيناء  تحرير  بذكرى 
مدينة طابا من االحتالل اإلسرائيلى بعد 
العلم  برفع  انتهت  دولية  تحكيم  عملية 

المصرى على المدينة.
بدوره، قال المتحدث العسكرى للجيش 
المصرى العقيد أركان حرب غريب عبد 
أخــذت،  المسلحة  الــقــوات  إن  الحافظ 
جزيرة  شبه  تنمية  مهمة  عاتقها،  على 
سيناء، وفق تكليفات رئاسية وبالتعاون مع 
الجهات المعنية بالدولة، كأحد المحاور 

الرئيسية لمجابهة اإلرهاب.
وأضاف أن جهود القوات المسلحة فى 
مكافحة اإلرهاب، وما بُذل من تضحيات 
خالل  سيناء  فى  لطبيعتها  الحياة  لعودة 

أحد  على  تخفى  ال  الماضية،  السنوات 
ونلمسها جميًعا.

مكافحة  أن  عــلــى  الــمــتــحــدث  ــدد  وشـ
ــا فــقــط؛  ــًي اإلرهـــــاب لــيــســت عــمــاًل أمــن
يشمل  أن  بد  اإلرهــاب ال  فالقضاء على 
القضاء على مسبباته، وقال: كان االتجاه 
المعيشية  الحياة  وتغيير  التنمية  إلــى 
النوعية  العمليات  مع  بالتوازى  للمواطن 
ــاصــر اإلرهـــابـــيـــة بــالــشــكــل  ــن ــع ضـــد ال
النتائج  إلـــى  أدى  مــا  وهـــو  ــمــعــروف؛  ال
الملموسة التى تناولتها تقارير دولية على 
الستراتيجية  تطرق  أممى  تقرير  رأسها 
خالل  من  اإلرهــاب  مكافحة  فى  الدولة 
)األمنى - االجتماعى –  رئيسية  محاور 

التنموى(.

ــال الــمــتــحــدث الــعــســكــرى إنـــه يتم  وقـ
بتسليم  تقوم  )التى  العناصر  مع  التعامل 
نفسها طواعية( وبعد التأكد من الجهات 
مطلوب  غير  أنــه  والمختصة  القضائية 
تأهيلهم  إعــادة  يتم  قضايا  أى  ذمة  على 
الجهات  مــع  بالتعاون  وفــكــرًيــا،  نفسًيا 

المعنية بالدولة على أسس علمية.
ونوه بأن قضية ضبط الحدود من أهم 
بالعالم،  دولة  أى  بها  تهتم  التى  القضايا 
تعانيه  لما  بشكل خاص؛  مصر  سيما  ال 

المنطقة من حالة عدم استقرار حولنا.
ــداد  ــ وأضــــاف أن قــطــع خــطــوط اإلم
فى  هام  دور  له  اإلرهابية  العناصر  عن 
مع  اإلرهـــاب  ومكافحة  العمليات  نجاح 
ــحــدود من  ــوات حــرس ال مــا تــقــوم بــه قـ
مختلف  على  المصرية  الــحــدود  ضبط 
والتى  للدولة،  االستراتيجية  االتجاهات 
وشدد  كيلومتًرا.   5995 من  ألكثر  تمتد 
المتحدث العسكرى على أن تحقيق األمن 
واالستقرار هو الضمان لمواصلة مسيرة 
التنمية، جنًبا إلى جنب، مع أجهزة الدولة 
المختلفة للنهوض بوطننا والحفاظ على 

مصالحه.
الخطة الشاملة

من ناحية أخرى أكد المركز اإلعالمى 
شبه  وضعت  مصر  أن  ــوزراء  الـ لمجلس 
جزيرة سيناء على مسار التنمية الحقيقية 
لتنميتها،  الشاملة  الخطة  إطالقها  منذ 
حــيــث عــمــدت إلـــى إطـــالق مــشــروعــات 
تشمل  مسبوقة  وغــيــر  عمالقة  قومية 
مصر  بوابة  وربــط  القطاعات،  مختلف 
القناة  مدن  مع  وجعلها  بالدلتا  الشرقية 
النيل،  ــوادى  ل طبيعًيا  امــتــداًدا  يعد  مما 
والعوائق  العقبات  كل  تذليل  عن  فضاًل 

لجذب الفرص االستثمارية.
تــنــمــيــة سيناء  تــتــضــمــن خــطــة  حــيــث 
من  أكثر  تبلغ  »استثمارات  القناة  ومــدن 
تنفيذها خالل 8  7٠٠ مليار جنيه وجار 

سنوات«.

هل تنتقل سيناء من اإلرهاب للتنمية؟
شعبان خليفة

فى الذكرى الـ40 لتحريرها

أطلقها  التى  السياسية  الطلقة 
الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعوته 
المهم،  التوقيت  هذا  فى  المفاجئة 
سياسى،  ــوار  حـ إجـــراء  ضـــرورة  إلــى 
تعكس إحساس القيادة السياسية بما 
المواطنين  لدى  تساؤالت  من  يــدور 
الذى  المصرى  السياسى  الشارع  فى 
والقوى  يعج بأكبر نسبة من األحزاب 
السياسية فى تاريخ هذا الوطن، وهى 
المحصلة  فإن  ذلك  ورغم  حزًبا،   115
ــزاب والــقــوى  ــ الــنــهــائــيــة لــهــذه األحـ
فراغ  حالة  فى  نعيش  أننا  السياسية 
إحــســاس  ــدم  ــ وع حقيقى  ســيــاســى 
أو قــوى  ــزاب  ــ ــود أح ــوج ــمــواطــن ب ال

سياسية من األساس. 
وحتى نكون منصفين وموضوعيين، 
الشارع  فى  استبيان  عمل  تم  لو  فإنه 
المصرى عن عدد األحزاب السياسية 
صادمة  اإلجــابــة  لكانت  الــمــوجــودة 
أن  على  يدل  وهــذا  أحـــزاب(..  )صفر 
بين  وتــبــاعــًدا  ــا  تــاّمً انفصاًما  هناك 

القاعدة الشعبية واألحزاب. 
الحوار  اآلن:  الطبيعى  والتساؤل 
يكون  وهل  ولمن؟  أين؟  إلى  السياسى 
الرئيس  دعوة  خالل  من  الحوار  هذا 
السياسية  الحياة  فى  نوعية  لنقلة 
المصرية؟ أم سيقوم البعض بتفريغه 
صفر،  للمربع  ونــعــود  مضمونه  مــن 
نخلق  أننا  النهائية  المحصلة  وتكون 

أسقطه  بعدما  جديًدا  ا  وطنّيً حزًبا 
ميادين  ــل  ك ــى  ف الــمــصــرى  الــشــعــب 

التحرير فى 25 يناير؟!. 
السياسى  الحوار  هذا  يكون  وحتى 
يجب  حقيقية،  تحول  نقطة  المهم 
أن يعرف الرأى العام من هم القائمون 
ليتحقق  أجندته،  وما  تنفيذه  على 
الهدف منه.. ونتمنى أال يتم استبعاد 
إذا  حتى  مصرية  وطنية  ــراف  أط أى 
والتوجه  الرأى  فى  خالف  هناك  كان 

السياسى. 
والوجوه  النماذج  نــرى  أال  وأتمنى 
تواجدها  المصرى  الشعب  سئم  التى 
السابقة  السياسية  الحوارات  كل  فى 
الجديد،  السياسى  الحوار  مائدة  على 
للدولة  جــديــدة  ــا  ــاًق آف يبنى  ــذى  الـ
محاور  خالل  من  الجديدة  المصرية 
عن  بعيًدا  للتنفيذ  قابلة  حقيقية 
ليس  التى  الكرتونية  األحزاب  هيمنة 

لها وجود فى الشارع المصرى. 
الحوار  هذا  فى  أخشاه،  ما  وأخشى 
السياسى الذى سيشكل خارطة طريق 
إلعادة  السياسى  اإلصالح  فى  جديدة 
المجال،  هذا  فى  الريادى  مصر  شكل 
األجــنــدات  أصــحــاب  إلــيــه  يتسلل  أن 
ا  دينًيّ المتطرفة  والنماذج  الخارجية 
أن  خصوًصا  الشاذة،  ــوات  األص وبعض 
وحزب  النور  حزب  مثل  أحزاًبا  هناك 
البناء والتنمية وحزب مصر القوية ما 

وهى  أجندتها،  ومعروفة  قائمة  زالــت 
أكثر من اإلخوان تطرًفا وأكثر كراهية 
الحذر  فيجب  ــه..  ذات حد  فى  للحوار 
من مثل هذه األحزاب حتى يكون هذا 
الحوار السياسى نواة وأساًسا النتخابات 
محلية  مجالس  وانتخابات  تشريعية 
األحــزاب  اختزال  خــالل  من  حقيقية 
السياسية فى حزبين أو ثالثة يتم من 
خالل التنافس بينها تشكيل الحكومة 
يعرف  حتى  السياسية؛  الحياة  وإحياء 
لممارسة  بقوة  عــادت  مصر  أن  العالم 
الدور السياسى داخل الدولة المصرية 
بكل حرية وديمقراطية واحترام للرأى 
اآلخر وللمجتمع المدنى ومؤسساته.. 
وحتى ال يالعبنا المجتمع الدولى من 
اإلنسان  وحقوق  الحريات  ورقة  خالل 

كما تعود فعل ذلك. 
مجرد  لــيــســت  ــدة  ــدي ــج ال فــمــصــر 
واقًعا  تكون  أن  أتمنى  ولكن  عــنــوان، 
سياسية  ممارسات  خالل  من  جديًدا 
المعارضة  الكتلة  وعـــودة  حقيقية، 
داخل البرلمان، لتكون نموذًجا لتواجد 
األغلبية واألقلية تحت قبة البرلمان، 
مثلما يجرى فى البرلمان الكويتى، ولن 
وكذلك  األوروبــيــة،  البرلمانات  أقــول 
أتمنى أن تعود الرقابة البرلمانية التى 
افتقدناها كثيًرا من خالل استجوابات 
تنحاز بموضوعية للشعب المصرى فى 
طرح قضاياه وهمومه ومشاكله والذود 

خارجية،  هجمات  أى  أمام  الوطن  عن 
وأن يكون البرلمان والمجالس المحلية 
فى  ــات  ألزمـ رة  مــصــدِّ ليست  الــقــادمــة 
الشعب  صوت  ولكنها  المصرى،  الشارع 
كل  فى  هذا  وسينعكس  البرلمان،  فى 
المحافل العربية واإلقليمية والدولية. 
حوار  خالل  من  إال  يتأتى  لن  وهذا 
ال  بأنه  جميًعا  فيه  نعترف  سياسى 
فاعلة  سياسية  قوى  أو  أحــزاب  توجد 
االعــتــراف  وهـــذا  ــع،  ــواق ال أرض  على 
هــو أول خــطــوة فــى طــريــق اإلصــالح 
يؤسس  الـــذى  الحقيقى  الــســيــاســى 
لجمهورية جديدة مبنية على األفكار 
واآلراء والطروحات والبرامج السياسية 
والتنوع،  واالختالف  اآلخر  تقبل  التى 
هو  فيها  الــرئــيــســى  الــحــاكــم  ــون  ــك وي

الضمير الوطنى. 
تحويل  يتم  أن  أخشاه  ما  فأخشى 
السياسى  البعد  ذات  الرئيس  ــوة  دع
المستقبلى والهادف إلى مكلمة وفوضى 
البقية  على  قضينا  ونكون  سياسية 
السياسى  الحوار  محاوالت  من  الباقية 
والــرأى  الــرأى  إلى  االستماع  خالل  من 
شعارات،  وكفانا  كالًما  فكفانا  اآلخــر.. 
السياسى  الحوار  ُيترجم  أن  وقت  وآن 
لخلق كوادر سياسية حقيقية ومدارس 
اليد  ــع  ــاب أص عــلــى  تــزيــد  ال  حــزبــيــة 
الستيعاب  وصوًتا  وعاًء  تكون  الواحدة 
المصرية  والمرأة  المصرى  الشباب  كل 

السياسية  الــخــبــرات  ذوى  ــال  ــرج وال
الحوار  هــذا  يكون  وحتى  التراكمية، 
حتى  الواقع،  أرض  على  للتنفيذ  قاباًل 
التشريعات  إلغاء بعض  ب األمر  لو تطلَّ

أو تعديل بعض مواد الدستور.
ولكنه  فقط،  ا  سياسّيً ليس  فالحوار 
حوار قانونى ودستورى والئحى، وذلك 
أحزاب  الجديدة  للدولة  يكون  حتى 
والمتغيرات  الزمن  تسابق  حقيقية 
فى  والدولية  واإلقليمية  الداخلية 
عالم متعدد األقطاب والقوى، والبقاء 
السياسية  لألصوات  إال  فيه  يكون  لن 
هذا  من  والغرض  والوطنية،  العاقلة 
المصرى  الــشــعــب  يــعــرف  أن  الــحــوار 
سياسية  كيانات  خــالل  من  الحقيقة 
والمصداقية  السياسى  الحس  تملك 

والشفافية.
وحتى يكون الحوار السياسى هادًفا 
للشعب  الجمعية  ــإرادة  ــ ل ومحقًقا 
اإلعــالم  يكون  بــأن  أطــالــب  المصرى، 
المسئولية  مستوى  على  الــمــصــرى 
المعطيات  مــع  يتعامل  وأن  والــحــدث 
مهنية  إعــالمــيــة  ــة  ــرؤي ب ــدة  ــدي ــج ال
جديدة؛ حتى ال يشعر الشعب المصرى 
هى  وهذه  البعض؛  بعضنا  نخاطب  أننا 
بكل  المصرى  لإعالم  الكبرى  الطامة 

أحداثه.
رمضان  فــى  الشعب  هــذا  فارحموا 

يرحمكم اهلل.



04www.alnaharegypt.comالشارع السياسى

ــل عــن الــســاحــة عــادت  ــاب طــوي بــعــد غــي
الجماعة اإلسالمية إلى المشهد الدعوى من 
أسامة  لزعيمها  للجدل  مثيرة  بفتوى  جديد 
عن  الجماعة،  شــورى  مجلس  رئيس  حافظ، 

حلوى العيد وخاصة الكعك والبسكويت.
وقال حافظ فى فتواه عن حكم شراء الكعك 
فى العيد فى ظل تحريم البعض وخاصة من 
السلفيين هذا األمر كونه عادة غير إسالمية: 
أحب تتبع العادات والتقاليد الموروثة والبحث 
عن أصلها من تراثنا الفقهى الكبير، وقد لفت 
الدينية  المناسبات  من  كثير  ارتباط  نظرى 
بأكل حلويات مخصصة، فرمضان فيه الكنافة 
والبسكويت،  الكعك  فيه  والعيد  والقطائف، 
باسمه  اشتهرت  التى  الحلوى  فيه  وعاشوراء 
لتلك  وكـــان  وهــكــذا،  القمح،  مــن  وصنعوها 
كانت  اذ  المناسبات فى طفولتنا عبق خاص 
البيت  يتحول  رمــضــان  فــى  ــرة  األخــي األيـــام 
أياًما  النساء  تظل  النحل  من  خلية  الى  فيها 
تصنع تلك المعجنات ويحمل الصغار صيجان 
الحلوى الى الفرن ويعودون بها ويتهادى الناس 
أطباقها فيما بينهم فى تواصل جميل.. ثم لما 
شببنا على الطوق حاربنا تلك العادات حربًا 
ظانين  بيوتنا  فى  عليها  تقضى  كادت  شعواء 

أنها بدعة منكرة.
العلم  كتب  بين  وتقلبنا  األزمــان  مرور  ومع 
أدركنا أننا كنا مبالغين كثيرا فى حربنا هذه، 
فالتوسعة على العيال بأنواع التوسع المعتادة 

ومنها الحلوى مأمور بها فى مثل هذه األيام.
واضاف فى فتواه قائال: ففى عاشوراء مثال 
بعض  على  وموقوفة  مرفوعة  أحاديث  ذكرت 
الصحابة تدعو للتوسعة على العيال فى هذا 
اليوم وهذه األحاديث وإن كان أكثرها ضعيفا 
أو ال أصل له إال أنها إذا ضمت بعضها إلى 
بعض أحدثت قوة، وقد ذكر الحافظ العراقى 
فى  تحسينه  البيهقى  طريق  عن  أماليه  فى 
إنه على  وقال  العراقى حسنه  إن  بل  الشعب 
الهداية  شرط مسلم وصححه أيضا صاحب 
فقهاء  وتعرض  البداية  أحاديث  تخريج  فى 
فقهاء  وكــذا  العيد  فى  باستحبابه  األحناف 
وكذا  كتبهم،  أشهر  فى  والمالكية  الشافعية 
حسنه السخاوى وصححه السيوطى وغيرهم، 
باستحباب  قالوا  الفقهاء  من  كثيرا  فإن  ولذا 
وفى  الــيــوم،  هــذا  فــى  العيال  على  التوسعة 
العيد علق ابن حجر على حديث البخارى عن 
الجاريتين اللتين غنتا عند السيدة عائشة يوم 
على  التوسعة  مشروعية  الحديث  "فى  العيد 

العيال فى أيام األعياد بأنواع ما يحصل لهم 
من بسط النفس وترويح البدن..." وقد تداول 
حجر  ابــن  عبارة  والفقهاء  األحــاديــث  شــراح 
فى  العيال  على  التوسعة  استحباب  ــروا  وذك

هذه المناسبة.
الجماعة  شــورى  مجلس  رئيس  واستطرد 
الفقهاء  ــر  وذك قــائــال:  فــتــواه  فــى  اإلسالمية 
رمضان  فى  العيال  على  التوسعة  استحباب 
واعتبروه من سنن الصوم كما هو موجود فى 
الحضرمية  المقدمة  وشــرح  المنهاج  شــروح 

وغيرهما. 
الكويتية  الفقهية  الموسوعة  ذكــرت  وقــد 
األوقات التى يتأكد فيها التوسعة على العيال 
فذكرت العيدين والجمعة ورمضان وعاشوراء 
وذكرت من صور التوسعة الطعام والشراب. 

التوسعة  صــور  أقـــرب  مــن  أن  يخفى  وال 
المجتمع  فــى  خاصة  العيال  لــدى  المحببة 
المصرى أكل الحلوى، لذا فقد انتبه الفقهاء 
وتعرضوا  األمـــر  لــهــذا  المصريين  وخــاصــة 
الطالب  ــة  ــارح روضـ قــول شـ وذلـــك مثل  لــه 
األيــدى  وكثرة  الطعام  من  الحلو  "ويستحب 
عليه" وبعد فيستحب فى تلك األيام المباركة 
أن يتم التوسعة على العيال وال حرج أن تكون 
تلك التوسعة بالحلوى المحببة لديهم وكذا ال 
حرج من تخصيص نوع معين منها للمناسبة 
وال  مخيلة  وال  ســرف  فيها  يكون  أال  بشرط 
عنت. واألمر بصفة عامة ليس من العبادات 
بالبدعة،  فيها  المستحدث  يــوصــف  الــتــى 
الفقهاء  عند  ما  بصورة  مذكور  واألمــر  كيف 
وإن كانت االيام حورت فيها ما يالئم طبائع 

الشعوب التى صارت عندها عرًفا وعادة.

 حكاية نصاب سرق أموال 
قيادات اإلخوان فى تركيا

انفراد..

وبالتحديد  اإلرهابية  اإلخــوان  جماعة  شهدت 
شخص  استغل  حيث  غريبة  واقــعــة  تركيا  فــى 
وقياداتها  الجماعة  أرقام  من  كبير  بعدد  معرفته 
تطبيق  على  معهم  التواصل  فى  وبدأ  واعضائها 
على  منهم  ليحصل  اب  واتــس  الشهير  التواصل 
أموال كبيرة بحجة الصرف على فقراء الجماعة 
وفقراء  أمــوال ألسر سجناء  وإرســال  فى مصر 

التنظيم.
االخــوانــى  النصاب  استغل  للمصادر  ووفــًقــا 
معرفته باالرقام الخاصة بقيادات الجماعة فى 
تركيا إلقناعهم بأنه شخص حقيقى كما استغل 
اسم القيادى االخوانى جمال حشمت فى نصبه 
من خالل الزعم أنه أحد أقاربه وأنه حصل على 
أجل  من  من خالله  اإلخــوان  قيادات  ارقــام 

الحصول على تبرعات مالية كبرى منهم.
جمال  قــام  النصاب  عن  الكشف  وبعد   
ــهــارب فى  ال ــى  الــقــيــادى االخــوان حشمت 
تركيا بإرسال رسائل نصية لقادة اإلخوان 
يحذرهم من هذا النصاب الذى جمع منهم 

مبالغ طائلة.
حصلت  الــتــى  رسالته  فــى  حشمت  وقـــال 
واجب  تحذير  منها:  نسخة  على  »النهار« 
لجميع األصدقاء وغير األصدقاء!، يتصل 
مصرى  رقم  من  اب  الواتس  على  شخص 
باسم آية حمدى يدعى لمن يرسل لهم انه 
)أخوكم جمال حشمت( ويطلب ارسال اموال 
على حساب بنكى فى استانبول هو حساب حقيقى 

لكن صاحبه ال يعلم شيئا عما يصل اليه.
كى  المرسل  الخطاب  صيغة  وهــذه  وأضـــاف: 
صاحب  وال  ألحد  ارسلت  انا  فال  الجميع  يحذر 
ارجو  لــذا  لــه،  ارســل  عمن  شيئًا  يعلم  الحساب 
ممن ارسل على هذا الحساب شيئًا ان يراسلنى 
ابلغنى صاحب  كما  امواله  ليسترد  الخاص  على 
نعوذ  انا  اللهم  االرســال،  ايصال  الحساب بصورة 
يــتــاجــرون  الــذيــن  النصابين  الــكــذابــيــن  مــن  بــك 
اللهم  مصر  فى  والمقهورين  الغالبة  باحتياجات 

بلغت اللهم فاشهد هى ناقصة!!.

الجماعة اإلسالمية تعود 
بفتوى إباحة »كعك العيد«

»عزومات اإلفطار« تفضح اإلرهابية

»السويد« تعيد الدعوة السلفية للمشهد المصرى بعد غياب طويل

اإلرهــابــيــة  ــوان  اإلخــ جماعة  شــهــدت 
بسبب حفالت  كبرى  خناقات  تركيا  فى 

اإلفطار التى ينفذها التنظيم.
الجبهات  قيام  هــو  الخناقات  سبب 
يوم  باختيار  الجماعة  فــى  المتنازعة 
لجمع األنصار والمؤيدين من أجل حفل 
الحفل  بتصوير  يقوموا  ان  اإلفطار على 
فى  األقوى  الطرف  أنهم  والزعم  ونشره 

الصراع الدائر على قيادة الجماعة.
تليمة،  عصام  الخالفات  هــذه  كشف 
السابق،  الــقــرضــاوى  يــوســف  سكرتير 
مــن خـــالل كــلــمــات نــشــرهــا عــلــى بعض 
بالتنظيم  الخاصة  السرية  المجموعات 
على مواقع التواصل االجتماعى بمناسبة 
حفالت إفطار التنظيم فى تركيا والتى تم 
دعوتان  جاءتنى  قال:  إليها حيث  دعوته 
ــوم 3 رمــضــان،  ــى فــى ي لــإفــطــار، األولـ
والثانية فى يوم 8 رمضان، األولى كانت 
من طرف الدكتور محمود حسين وإخوانه 
بتوقيع الدكتور مصطفى طلبة، واعتذرت 

عنها بلطف لمن أعطانى بطاقة الدعوة، 
للرفض،  وكانت لدّى أسبابى الشخصية 
ألنــى ســأجــد فــى هــذا اإلفــطــار أناسا 
ــون رغم  ــزال خــاضــوا فــى عــرضــى وال ي
رمضان والصيام، وبااللى كانت ستحدث 
على  أفسد  وبذلك  مشكلة  وبينهم  بينى 
قياداتهم اإلفطار، وهذا ال يليق وال أقبله، 

لذلك اعتذرت.

جاءتنى  قــائــال:  حديثه  فــى  وأضـــاف 
ــوان  ــدعــوة الــثــانــيــة مــن جــمــاعــة اإلخـ ال
المسلمين بتوقيع األستاذ إبراهيم منير، 
واعــتــذرت فى بــادئ األمــر، حيث كانت 
هناك دعوة فى نفس اليوم لمجموعة من 
استقر  ولكن  المعروفين،  الكبار  العلماء 
إفطارهم  يقام  أن  العلماء  هــؤالء  رأى 
ممثاًل  اإلخـــوان  إفطار  أنــا  أحضر  وأن 

لنفسى، ونيابة عن العلماء، فذهبت على 
حسين  محمود  لجان  لكن  النية،  هــذه 
اآلن  وإلــى  يومها  من  الستة  ومجموعة 
نازلين شتيمة فى العبد لله، وكذلك فيمن 
إفطاركم  اعتذرت عن  دعونى، هل ألنى 
معناه  هذا  والشتم،  السب  جزائى  يكون 
لسوء  آتى إلفطاركم  أال  ا  كنت محّقً أنى 
أخالق من تصدرونهم للحديث باسمكم.

من  للظهور  السلفية"  "الــدعــوة  عــادت 
جديد بعد غياب طويل بإطالق بيان صحفى 
بشأن جريمة العدوان على "المصحف" فى 
السويد رغم اختفائها عن المشهد الدعوى 

المصرى لفترة طويلة.
وقالت الدعوة السلفية فى بيانها: أقدم 
فعلتهم  تكرار  على  السويد  سفهاء  بعض 
ــكــراء بـــإحـــراق الــمــصــحــف الــشــريــف،  ــن ال
لفعل  الــمــبــارك  رمــضــان  واخـــتـــاروا شهر 
يذكِّر  الــذى  الشهر  أنه  لعلمهم  جريمتهم؛ 
كانت  أنهم  ولــو  الــقــرآن  بنزول  المسلمين 
لديهم مسحة ِمن عقٍل إذ ظنوا أن القرآن 
أن  ُوسعهم  فى  فكان  الله؛  عند  ِمــن  ليس 
القرآن:  به  اهم  تحدَّ الذى  ى  حدِّ التَّ يقبلوا 
َعْبِدَنا  َعلَى  ْلَنا  َنزَّ ا  مَّ مِّ رَْيٍب  ِفى  ُكنُتْم  "َوِإن 
ُشَهَداَءُكم  َواْدُعـــوا  ْثِلِه  مِّ ن  مِّ ِبــُســورٍَة  َفأُْتوا 
أنهم  ولو  َصاِدِقيَن"  ُكنُتْم  ِإن  اللَِّه  ُدوِن  ن  مِّ
لــوجــدوا  عقولهم؛  ويستعملون  يــتــدبــرون 
عادل  اختبار  إلى  أرشدهم  قد  القرآن  أن 
فقال  غيره،  وصــدق  صدقه  به  يختبرون 
ِمْن  َكاَن  َوَلْو  اْلُقْرآَن  َيَتَدبَُّروَن  "أََفاَل  تعالى: 

ِعْنِد َغْيرِ اللَِّه َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتاَلًفا َكِثيًرا".
بيانها:  السلفية فى  الدعوة  واستطردت 
وقد تدبَّره عقالُء كثر فهداهم إلى اإليمان 
كــحــال الــبــروفــيــســور الــفــرنــســى "مــوريــس 
بوكاى" الذى تدبَّر القرآن من زاوية توافقه 
ن أن هذه الخاصية  مع الِعلْم الحديث، وبيَّ
ينفرد بها القرآن، وُتثِبت بما ال يدع مجااًل 
بهره  َمــن  ومنهم  الله  عند  ِمــن  أنــه  للشك 

به  وإن قعدت  متعددة،  ِمن جوانب  القرآن 
همته عن مخالفة دين قومه، مثل: األديب 
يت "جوته" حيث قال:  والمفكر الذائع الصِّ
"كلما قرأُت القرآن شعرُت أن روحى تهتز 
وإنى  الكتب،  كتاب  القرآن  جسمى؛  داخل 
وإذا  مسلم،  كــل  يعتقده  كما  هــذا  أعتقد 
فكلنا  لله،  االستسالم  يعنى  اإلســالم  كان 
"إن  وقـــال  اإلســــالم"،  على  ونــمــوت  نحيا 
التشريَع فى الغرب ناقص بالنسبة للتعاليم 
اإلســالمــيــة، وإنــنــا -أهــل أوروبـــا- بجميع 
إليه  ما وصل  إلى  بعد  لم نصل  مفاهيمنا 
م عليه أحٌد، وإذا  اإلسالم، وسوف ال يتقدَّ
نكون جميعنا  أفال  اإلســالم،  كان هذا هو 

مسلمين؟!". ونحن نقول لكل هؤالء -الذين 
وِمــن  الــقــرآن،  مــن  غيًظا  قلوبهم  امــتــأت 
العقول  لـــذوى  إقناعه  وِمـــن  حجته،  قــوة 
والحجى، فأخرجوا غيظهم فى حرق نسخ 
المصحف، وهو أمر ال يطفئ نار حقدهم، 
الله  يلقى  أو  يتوب  أن  إال  هكذا  تبقى  بل 
أَن  َيُظنُّ  ــاَن  َك "َمــن  تعالى:  الله  قــول  بها- 
َفلَْيْمُدْد  َواآْلِخَرِة  ْنَيا  َينُصَرُه اللَُّه ِفى الدُّ لَّن 
َهْل  َفلَْينُظْر  ْلَيْقَطْع  ُثمَّ  َماِء  السَّ ِإَلى  ِبَسَبٍب 

ُيْذِهَبنَّ َكْيُدُه َما َيِغيُظ."
قائلة:  بيانها  السلفية  الدعوة  وواصلت 
إذ تستنِكر ذلك اإلجرام  السلفية  والدعوة 
تطاِلب قيادات جميع دول العالم اإلسالمى 

لدى  االحــتــجــاج  لهجات  أشــد  باستعمال 
الدين  إلى  لَمن يسىء  الراعية  الدول  هذه 
المؤسسات  اإلسالمى! وتقديم شكوى فى 
الدولية، ووضع الدول الغربية الكبرى أمام 
ال  كنا  وإن  األحــداث،  هذه  فى  مسئوليتها 
أن  الخجَل  لعل  ولكن  نصًرا،  منهم  ننتِظر 
يعرَف إليهم طريًقا؛ فيكفوا عنا سفهاءهم. 
إن الــمــؤســســات الــديــنــيــة فــى الــعــالــم 
اإلسالمى "وعلى رأسها: األزهر الشريف" 
مطالَبة بالرد العملى بنشر القرآن وتفسيره، 
الدنيا  ــوع  رب كــلِّ  فــى  بــاإلســالم  والتعريف 
فوالله ما نسدى إلى البشرية شيئًا أنفع لهم 
من هدايتهم إلى القرآن واإلسالم، كما قال 
لِّلَْعاَلِميَن"  رَْحَمةً  ِإالَّ  أَرَْسلَْناَك  "َوَما  تعالى: 
وتنصح "الدعوة السلفية" جميع المسلمين 
بأن يستثمروا مواقَع التواصل فى التعريف 
غضب  عن  وبالتعبير  وبالقرآن،  باإلسالم 

الشعوب من هذا اإلجرام المتكرر.
ــال محمد يسرى  ق الــبــيــان،  وعــن هــذا 
البيان  الباحث فى الشأن السلفى إن هذا 
الدعوى  للمشهد  عودتها  تعلن  أن  هدفه 
المصرى بعد غيابها منذ أكثر من ٩ سنوات 
يونيو   3٠ ثــورة  بعد  تحديدا  المشهد  عن 

المجيدة.
جريمة  أن  تصريحاته  فى  يسرى  وأكــد 
كبرى  جــريــمــة  بالطبع  المصحف  حـــرق 
تستحق التنديد والشجب، وهو ما استغلته 
من  تواجدها  عن  لتعلن  السلفية  الدعوة 

جديد فى المشهد المصرى.
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على شيخ األزهر بعد دعمه األقباط
أعلنت جماعة اإلخوان اإلرهابية الحرب على شيخ 
رفضه  بعد  الطيب  أحمد  الدكتور  الشريف  األزهــر 

فتاوى التطرف والتشدد وخاصة تجاه األقباط.
لجانهم  تحريك  فى  اإلرهابية  الجماعة  وبــدأت 
الداعية  ضمنهم  ومن  األزهر  شيخ  ضد  اإللكترونية 
نشر  الــذى  العزيز  عبد  حسام  المتطرف  اإلخــوانــى 
ا على شيخ األزهر بعد دعمه لأقباط  مقااًل هجومّيً
عيسى  إبراهيم  من  الناس  يغضب  لماذا  فيه:  قــال 
بسبب مسلسل فاتن أمل حربى وال يغضبون من شيخ 
األزهر؟، هل ألن إبراهيم عيسى يحقر الفقهاء مثاًل؟، 
قد خالف شيخ األزهر إجماع الفقهاء المعتبرين كلهم 
وال  واجبة  ليست  المرأة  وجه  تغطية  إن  قال  عندما 
تغطية  أن  أزهــرى  كل  عند  ومعلوم  مستحبة،  حتى 
الوجه إما واجبة وإما مستحبة، وهو خالف معروف 
بين أهل العلم فمن أين جاء شيخكم بهذا القول؟ وقد 
خالف شيخ األزهر إجماع أهل العلم فى حكم ختان 
اإلناث كما خالف فقهاء المذاهب الذين حرموا تهنئة 
يخالف  ال  الطيب  أن  والكارثة  بأعيادهم،  النصارى 
فقط بل يسب من خالفه من أئمة المذاهب وفقهائها 
فالقائلون بتحريم التهنئة عند شيخ األزهر متشددون 
وال  للفتن  مثيرون  الشريعة  مقاصد  على  مفترون 

يفقهون اإلسالم، هكذا قال.
يقول  األزهــر  شيخ  قائال:  حديثه  فى  واستطرد 
فى  للمسيحى  الطعام  بيع  بتحريم  الجمهور  قول  إن 
المسلمين.  غير  على  وتضييق  سخف  رمضان  نهار 
سؤال لأزاهرة: هل هذا هو احترام االختالف الذى 

تدرسونه فى األزهر؟.
من جانبه رد حسين القاضى، الباحث فى الشأن 
األزهر  شيخ  على  االخوانى  الهجوم  على  اإلسالمى، 
قائال: بمناسبة الهجوم على اإلمام األكبر بعد كالمه 
المأكل  فــى  المسيحى  على  التضييق  سخف  عــن 
تهنئة  عن  كالمه  ذلك  وقبل  رمضان،  فى  والمشرب 
المسيحيين بأعيادهم.. ووصف تيار التخلف الدينى 
الفقه  وخالف  الكفار،  ووالــى  دينه،  باع  بأنه  لإمام 
)والفقه  التراث  إلى  الناظرين  فإن  إلخ  اإلسالمى.. 
منه( ثالثة تيارات، األول: تيار التخلف الدينى، وهم 
طائفة فى كثير من أفرادها نزعة إخوانية من الغالة 
أزاهــرة، هؤالء  أو  أشاعرة  لكنهم صــاروا  وهابية،  أو 
نعمة  ويعطلون  محنطة،  جثة  كأنه  الــتــراث  يبعثون 
حبلت  ما  بكل  ويتمسكون  الــواقــع،  وإدراك  النظر، 
الذين  فالفقه  مناهج،  ال  مسائل  من  الفقه،  كتب  به 

البداوة،  فقه  هو  وغيره  األكبر  اإلمــام  من  يريدونه 
الفقه عندهم صدام وحرب وعصبية وكراهية، ال نقد 
إبداع، قدموا صورة قاتمة مظلمة  وال تمحيص وال 
سوداء، وزعموا أن هذا السواد المظلم هو مذهب 
األئمة، ومن لم يقل به فقد خالف األئمة األربعة، 
ومن خالل هؤالء انتشر التخلف عند المسلمين، 
ووجد  اإلســالم،  لتخريب حصون  البعض  وتسلل 
البعض فى كالم هذا التيار شاهدا فقهيا للتشدد 
التيار  بهذا  والتحق  والسخف،  والقبح  والكره 
تبديع من هنأ  أن  مثاًل  الناس، ظنوا  عوام من 
غير المسلم بعيده أو تبديع من احتفل بالمولد 
النبوى جهاد أكبر، وتلذذوا بكل قبيح، ونسبوه 
إلى األئمة األربعة والسنة، والمذاهب بريئة من 
الفهم العفن لها، ومن التصلب فى النقل منها.
ــاف قــائــال: الــتــيــار الــثــانــى أمــعــن فى  واضـ
االزدراء بكل التراث، وانسلخ منه، وسيطر عليه 
بطريق الغرب، وانمحت روح األصالة والهوية 
وما  العلمانيين  غــالة  ومــنــه  تفكيرهم،  مــن 
غذى هؤالء إال الطائفة األولى، والعجيب أن 
الطائفة األولى تدعى محاربة الثانية، والثانية 
استمدادهم  أن  مع  األولـــى،  محاربة  تدعى 
الثالث فهو  التيار  واحد، ومعينهم واحد، أما 
األكبر  اإلمام  ومنه  والتجديد،  االعتدال  تيار 
)أتحدث عن المنهج وال عالقة لنا باإلدارة(، 
التراث،  استوعبوا  العلماء،  من  صفوة  ومنه 
منه،  النافع  على  وبنوا  المناسب،  وانتخبوا 
وردوا ما يستحق الرد، وأدركوا الواقع، وأدركوا 
ومنازل  والتمحيص،  النقد  فى  السليم  المنهج 

وتأويل  الغالين،  تحريف  فنفوا  الفتوى،  وآداب 
الجاهلين، وحولوا التراث إلى حى متوقد، ومشعل 

نور لإنسان والوطن لكن إن كان والبد من تحديد 
أيهما أشد ضررًا- وكالهما ضار-؟! فإن تيار التخلف 
وتشويًها  األربعة،  األئمة  لعرض  هتكًا  أشد  الدينى 
اآلخرين،  على  واستعالء  العقل،  عن  وبعًدا  للدين، 
وتزويًرا وتدليًسا فى حق األئمة، وجرأة على وصف 
كبار علماء األمة- وعلى رأسهم شيخ األزهر- بأنهم 
للكفر،  ومــوالــون  بالفقه،  وجاهلون  ومبتدعة  خونة 
ومعادون لإسالم.. وقالوا فى اإلمام وغيره أقبح مما 

قاله الشاعر الحطيئة فى هجائه.

هجوم إخوانى

أحمد اجلدي

حافظ

تليمةمنيرحسين

الطيب
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الــخــبــراء على ضـــرورة تشديد  شــدد عــدد مــن 
التى  النقدية  التبرعات  صرف  أوجه  على  الرقابة 
تتلقاها الجمعيات األهلية للتحقق من أوجه الصرف 
فى ظل تنامى حجم التبرعات، محذرين من أن بعض 
الجمعيات تحولت إلى سبوبة لدى البعض، مطالبين 
بضرورة أن تكون هناك منصة إلكترونية يتم عرض 
عليها  التبرعات  بأموال  الخاصة  التفاصيل  جميع 
ومصارفها والمستفيدين بها وإتاحة جميع البيانات 
بالتفصيل للمواطنين لمزيد من الرقابة والشفافية 

فى نفس الوقت.
على  ــقــادرة  ال القومية  الــدولــة  بــنــاء  ويستدعى 
مواجهة وإدارة التحديات الكبرى التى تتهددها بناء 
عالقات  وتطوير  الحديثة  الدولة  هــذه  مؤسسات 
وبين  السياسى  المجتمع  بين  وصحيحة  صحية 
المجتمع المدنى أو األهلى، عالقات تقوم على فهم 
وإدراك كل منها أدواره وتوجهاته وعالقته بالطرف 
والمجتمع  السياسى  المجتمع  مــن  فلكل  اآلخـــر، 
تلتقى  أن  يجب  التى  واهتماماته  قضاياه  المدنى 
وبناء  والمواطنين  الــوطــن  مصالح  عند  جميعها 
باالحترام  العالقة  تتميز هذه  وأن  الواحد  المصير 
المتبادل والحرية والديمقراطية والعدالة  والتقدير 
التى تتمثل ليس فقط فى احترام حقوق األغلبية أو 
النخبة بل احترام حقوق العوام واألقليات والفقراء 

فى المجتمع بنفس القدر والمساواة.
عضو  المقرحى،  فــاروق  النائب  أكــد  جانبه  من 
مجلس الشيوخ، أن ملف التبرعات والتمويل األجنبى 
القومى،  األمــن  يمس  األهلية  بالجمعيات  الخاص 
التى  األمــوال  الجمعيات  هذه  تنفق  "أين  متسائال: 
عليه؟ محذرا  الذى تحصل  والتمويل  بجمعها  تقوم 
التى  المستندات  بتقديم  الجمعيات  قيام بعض  من 
تثبت إنفاق هذه األموال ولكن على األرض ال يوجد 
من  مــحــذرا  والــمــمــارســات،  الفعاليات  لهذه  أصــل 
غياب الرقابة على هذا الصدد، قائال: "كان هناك 

34 جمعية تحصل على تمويل من الخارج، ومن 
للوصول  بهدوء  الموضوع  مناقشة  يجب  ثم 

بتوصيات ملزمة، مطالًبا الرقابة الشديدة 
على أموال التبرعات".

عبد  السيد  النائب  وطــالــب 
العال بأن تكون هناك 

منصة إلكترونية يتم عرض جميع التفاصيل الخاصة 
بأموال التبرعات عليها ومصارفها والمستفيدين بها 
للمواطنين لمزيد  بالتفصيل  البيانات  وإتاحة جميع 
أن  مؤكدا  الوقت،  نفس  فى  والشفافية  الرقابة  من 
نكون  أن  ونحتاج  الخطورة،  غاية  فى  األمــر  هــذا 
كافة  تحكم  محددة  قانونية  وضوابط  قواعد  أمام 
ينظمه  والذى  الشأن  بهذا  المتعلقة  المسائل  أوجه 

الدستور والقانون.
 وأضاف أن قانون العمل األهلى ال يكفى لمواجهة 
هذه المسألة وما تنطوى عليها من خطورة على األمن 
القومى، والبد من ضوابط محددة وواضحة، مشددا 
عقوبات  به  توجد  ال  األهلى  العمل  قانون  أن  على 
بدنية أثناء وقوع الجريمة وإنما كلها غرامات مالية، 
الردع وهى عقوبات هزيلة والبد من  مما ال يحقق 
هذه  قائال  اإلجرامى،  الفعل  تناسب  قواعد  إقــرار 
األمــوال البد أن تعد أمــوااًل عامة يتم العقاب على 
صرفها فى غير مصارفها المبينة، وكذلك البد من 
جهة محاسبية تكون منوطة بالمحاسبة والمساءلة، 
وهيئة  حاكمة  نصوص  وجــود  ضــرورة  على  مشدد 

محاسبية، وعقوبات تتناسب مع الجرم.
التى  المرتبات  إلــى  حنا  هانى  النائب  وأشـــار   
المستشفيات  إدارة  مجالس  رؤســـاء  يتقاضاها 
أن  إلى  الفتا  األهلية،  للجمعيات  التابعة  الخاصة 
ألف  و100  جنيه  ألف  الـــ50  يتعدى  مرتبه  البعض 

جنيه.
 وتابع: من غير المنطقى أن التبرع للجمعيات يتم 
صرفه فى المرتبات، متسائاًل: هل وزارة التضامن 
على  الصرف  أوجه  فى  التدخل  على  القدرة  لديها 
الجمعيات  دور  ينكر  أحد  ال  أنه  مؤكدا  المرتبات؟ 
مركز  ــى  إل رمــضــان  فــى  حولوها  ولكنهم  األهلية 
فى  دور  التضامن  لــوزارة  يكون  أن  والبد  للشحاذة، 
وقف األمر، مشددا على أهمية الرقابة على أموال 
الجمعيات، مشيرا إلى أن بعض الجمعيات أصبحت 
للدولة رقابة  للبعض، والبد أن يكون  سبوبة 
ألغــراض  ــروج  ت التى  تلك  خاصة  عليها 

خارجية.

ــة مــن الــحــزن انــتــابــت الـــشـــارع الــمــصــرى  حــال
الطرق  حــوادث  من  عــدد  بسبب  الماضية  الفترة 
ــوع وفــيــات  بــالــمــحــافــظــات، الــتــى أســفــرت عــن وقـ
ومصابين، وبين حين وآخر نجد الكثير من الحوادث 
واستمرار نزيف األسفلت، وتعددت األسباب، منها 
السرعة الزائدة، واختالل عجلة القيادة بيد السائق، 
الذى  الكبير  التطور  ومع  األسباب،  من  وغيرهما 
البشرية  أن األخطاء  الطرق، نجد  تشهده منظومة 
لها اليد العليا فى وقوع الحوادث بالطرق وسقوط 

الضحايا.
الثالثة،  ولعل أبرز هذه الحوادث رحيل األشقاء 
مالكى  ســيــارة  انــقــالب  إثــر  المنية  وافتهم  الــذيــن 
عودتهم  خالل  الرابع  زميلهم  مع  يستقلونها  كانوا 
قلوب  ندبة فى  وتركوا  الخاصة،  من جامعة سيناء 
آية  وهــم  والــحــزن،  ــم  األل يعتصرها  التى  أسرتهم 
الصيدلة  كلية  فى  طالبة  عاًما،   24 عثمان،  أحمد 
 22 العمر  من  يبلغ  أحمد،  محمود  سيناء،  جامعة 
األسنان،  طب  بكلية  الرابعة  بالفرقة  طالب  عاما، 
العمر 19 عاما، وهى طالبة  تبلغ من  وآالء أحمد، 

أيًضا فى طب األسنان.
فــضــال عــن مــصــرع مــعــاون مــبــاحــث قــســم أول 
 10 ومصرع  مــرورى،  حادث  فى  وشقيقه  العامرية 
فى  آخرين   14 وإصابة  أجانب   5 بينهم  أشخاص 
السياحى  سمبل  ــو  أب طــريــق  شهد  حيث  أســـوان، 
وتحديًدا عند الكيلو 43، حادث تصادم سيارة نصف 
نقل بأتوبيس سياحى أدى إلى تفحمه، وأسفر عن 
 14 وإصابة  أجانب   5 بينهم  أشخاص   10 مصرع 

آخرين جميعهم أجانب.
مــن مستثمرى وخــبــراء  عـــدد  أكـــد  مــن جــانــبــه 
المؤدية  الطرق  حوادث  ظاهرة  تكرار  أن  السياحة 
التى  التحديات  أهم  من  يعد  السياحية  للمقاصد 
إلى اإلساءة  تواجه السياحة المصرية، حيث تؤدى 
إلى سمعة المقصد السياحى المصرى، كما تتسبب 

فى إهدار جهود القطاع فى جذب السائحين.
تشكيل  المعنية بضروة  الجهات  الخبراء  وطالب 
المسئولين  من  العديد  تضم  هندسية  فنية  لجنة 
الخاص وخبراء فى  السياحى  والقطاع  الحكوميين 
المؤدية  الطرق  تحسين  لدراسة سبل  النقل  مجال 

للمقاصد السياحية.
غرفة  عضو  بيتر،  هانى  السياحى  الخبير  وأكد 
أهم  مازالت  الطرق  حــوادث  أن  السياحة،  شركات 
السياحة  صناعة  تواجه  التى  والعقبات  التحديات 
طرق  مشروعات  أنــجــزت  الــدولــة  أن  مــن  بالرغم 
المحافظات  جميع  فــى  أساسية  بنية  وخــدمــات 
فى  وتصب  كبيرة  نوعية  نقلة  أحدثت  السياحية 
جنوب  محافظة  فى  تم  ما  ومنها  السياحة،  صالح 
الطريق  من  كبير  جانب  ازدواج  تم  حيث  سيناء، 
كيلومترا   150 طول  على  الشيخ  شرم  إلى  المؤدى 
لتتوقف سلسلة من الحوادث والتى كانت سبًبا فى 
توقف رحالت عديدة من مقاصد بعينها خوًفا على 

سائحيها بسبب الطرق البرية.
بضروة  المعنية  الجهات  الخبراء  بيتر  وطالب 
من  الــعــديــد  تــضــم  هندسية  فنية  لجنة  تشكيل 
الخاص  السياحى  والقطاع  الحكوميين  المسئولين 
تحسين  سبل  لــدراســة  النقل  مجال  فــى  وخــبــراء 
تكرار  ومنع  السياحية  للمقاصد  المؤدية  الطرق 
هذه الحوادث حتى ال تتسبب فى اإلســاءة لسمعة 

السياحة المصرية.
وزيــرى  تضم  أن  يجب  اللجنة  أن  إلــى  وأشـــار   
بالمناطق  والمحافظين  والنقل  واآلثــار  السياحة 
المؤدية  الطرق  تحسين  سبل  لدراسة  السياحية 
تكرار  عــدم  لضمان  ــك  وذل السياحية،  للمقاصد 
إلى  ــؤدى  وت الطرق  هــذه  على  تقع  التى  الــحــوادث 
أو  الــمــواطــنــيــن  ــن  م ــواء  ســ األرواح  ــى  ف خــســائــر 

السائحين عالوة على الخسائر المادية.
 ولفت إلى أن ذلك يأتى فى إطار تضافر جميع 
أجهزة الحكومة المعنية لرفع كفاءة الطرق للقضاء 
الحرص  منطلق  من  الطرق  حــوادث  ظاهرة  على 
أن  خــاصــة  والسائحين  المواطنين  أرواح  على 
تواجه  التى  التحديات  أهم  من  تعد  الظاهرة  هذه 
إلى  اإلســاءة  إلى  تــؤدى  حيث  المصرية؛  السياحة 

سمعة المقصد السياحى المصرى.
بضرورة  السياحة  شركات  غرفة  عضو  وطالب 
هذه  مثل  تكرار  أسباب  عن  شامل  تقرير  إعــداد 
الفترة  خــالل  منها  للحد  التدابير  ومــا  الــحــوادث 
جهود  وتضييع  إهدار  فى  تتسبب  ال  حتى  القادمة 
الخسائر  فى ظل  السياحى  القطاع  على  القائمين 
السنوات  خالل  السياحة  بها  مرت  التى  والمعاناة 
تطوير  على  التركيز  على ضرورة  االخيرة، مشددا 
الطرق وتدريب وتأهيل سائقى المركبات السياحية 
التتبع  أجهزة  تركيب  واستمرار  مستوى  أعلى  على 

فى جميع وسائل النقل السياحى.

مجلس  عضو  عكاشة،  عــمــرو  النائب  وطــالــب 
السيارات  قائدى  على  العقوبات  بتغليظ  الشيوخ، 
ممن ال يلتزمون بالسرعات المقررة لهم ويتسببون 
فى ارتكاب الحوادث المرورية التى تقع على الطرق 
خالل  وراءهــم  وخلفت  للمدن  والداخلية  السريعة 
الجمهورية  مستوى  على  مرورّيًا  حادًثا   126 شهر 
لسائقى  الــزائــدة  السرعات  أن  مضيفا  بالطرق، 
تحكم  لعدم  نظرا  محققة  كــارثــة  تعد  المركبات 
السيارة  انقالب  فى  وتتسبب  المركبة  فى  السائق 
اثناء الدورانات أعلى الطرق وعدم السيطرة عليها 
إعاقات وجروح  بين  ما  وقوع مصابين  وينتج عنها 

وكدمات ووفيات باالضافة إلى تكدسات مرورية.
وعدم  للسيارات  الخاطئ  التخطى  أن  وأضــاف 
للمركبات  المخصصة  المرورية  بالحارات  االلتزام 
يتسببان  فائقة  بسرعات  المركبات  بين  والتسابق 
فى اختالل عجلة القيادة من قائدى السيارات ومن 
المواطنين  جميع  ناصحا  الطرق  حوادث  وقوع  ثم 
من سائقى المركبات المختلفة باتباع قواعد وآداب 
المرور، موضحا أن هناك حوادث مرورية تنتج عن 
وذلك  الفرامل  تلف  او  المركبات  اطــارات  انفجار 
من  ويتم  عليها  المتواجدة  الكتابات  مراجعة  لعدم 
االطــارات  وصالحية  انتاج  تاريخ  معرفة  خاللها 
القديمة  االطــارات  شــراء  تجنب  ويجب  المختلفة 
من المحالت التى تبيع قطع الغيارات وعلى قائدى 
السيارات االنتباه إلى أال يكون ضغط اإلطار عاليا 
القيادة  أثــنــاء  انفجاره  يسبب  ألنــه  منخفًضا،  أو 
كلما  االحتكاك  معدل  إن  حيث  السيارة،  وانقالب 
أكثر  طاقة  توليد  فى  يتسبب  األرض  من  اقترب 

بمجرد السير على الطرق وينفجر اإلطار.

إميان الشعراوي

خبراء: العقوبات بقانون العمل األهلى هزيلة وال حتقق الردع
حزن كبير على مصرع طالب الطب األشقاء فى رمضان 
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خبراء:  هناك إرادة سياسية لتعمير أرض الفيروز.. وتنميتها على قائمة أولويات القيادة السياسية

سيناء تعود لحضن الوطن مجدًدا بتضحيات الجيش والشرطة
أكد  سيناء،  تحرير  بذكرى  المصريين  احتفال  مع 
عدد من الخبراء أن مصر خاضت العديد من الحروب 
بسيناء، وكان قدر تلك المنطقة أن تشهد أيًضا حروبًا 
انتصرت  التى  اإلرهاب  الحرب على  تقليدية مثل  غير 
وأهل  الشرطة  مع  بالتعاون  المسلحة،  الــقــوات  فيها 
سيناء، ودحرت التنظيمات اإلرهابية وفرضت سيطرتها 
اليوم  تشهد  سيناء  ان  متابعين  الحدود،  على  الكاملة 
التى  األنفاق  وأن  والموانئ،  والطرق  المطارات  تطوير 
تم إنشاؤها تحت قناة السويس -بجانب كوبرى السالم 
ونفق الشهيد أحمد حمدى- ستجعل سيناء تحقق قفزة 
بصورة  كلها  المنطقة  ستربط  ألنها  التنمية  فى  هائلة 
كبيرة، وستسهم فى نقل االستثمارات وازدهار السياحة.
أن  النواب،  مجلس  هندى، عضو  عمرو  النائب  أكد 
على  وغالية  عزيزة  ذكــرى  تظل  سيناء  تحرير  ذكــرى 
الوطن تذكرنا جميعا ببطوالته، ودفاع قواته المسلحة 
بالروح والدم عن أرضه، الفتا إلى أن التاريخ المضىء 
للقوات المسلحة المصرية، التى سّطرت فصاًل مجيًدا 
عن  الدفاع  فى  الماضية  العقود  وخالل  التاريخ،  عبر 
الوطن وترابه ووحدته واستقراره، مشيرا إلى أن عيد 
الشعب  عقدها  التى  بــاآلمــال  يذكرنا  سيناء  تحرير 
المصرى على قواته المسلحة، حتى استطاعت تحقيق 

النصر المشهود فى حرب أكتوبر 1973.
ولفت إلى النهضة الشاملة التى تشهدها سيناء اليوم، 

صدارة  على  وسيناء   ،2014 فمنذ 
أولـــويـــات الــتــنــمــيــة فـــى مــصــر. 
التى  المشاريع  مئات  وهــنــاك 
تنفذ فى اإلسكان، وفى التنمية 

والسياحية  والصناعية  الزراعية 
وغيرها  األعظم  التجلى  ومــشــروع 

تمنياته  خالص  مؤكدا  بها،  للنهوض 
للوطن، تحت قيادته السياسية، ممثلة 

فى الرئيس السيسى، واستمرار تحقيق 
واألعــيــاد  بــاألمــجــاد  والــفــرحــة  النصر 

الوطنية. وتحيا مصر قوية قادرة على مواجهة اإلرهاب 
مزدهر  وطن  فى  أمال  التحديات،  ومختلف  والتطرف 

اقتصادًيا ترفع راياته خفاقة بين األمم.
وأشار إلى أن أربعين عاًما مضت على تحرير سيناء 
وال يزال الجيش المصرى يبذل الغالى والنفيس لبقاء 
تلك البقعة الغالية من أرض الوطن آمنة مستقرة، وقد 
المقدسة  تلك األرض  تترك  أال  المسلحة  القوات  أبت 
فى أيدى التكفيريين الذين تم زرعهم خالل فترة حكم 
جماعة اإلخوان لمصر، وتمكنت من شن حرب شاملة 
على اإلرهاب وتصفية العناصر المتطرفة وبسط األمن 

لتبدأ على الفور مسيرة البناء والتعمير.
االستراتيجى  المحلل  بخيت،  حمدى  اللواء  ويقول 
والعسكرى وعضو مجلس النواب السابق، إن اإلرهاب 

أدوات  كإحدى  إلينا  تصديره  تم 
دولة  دعائم  تثبيت 
اإلخــــــــــــــوان فــى 
مصر، وكان أيًضا 
التهديدات  ضمن 
ــهـــت  ــــى واجـ ــت ــ ال
البالد عقب ثورة 
إال  يـــونـــيـــو،   30

مقارنة  مصر،  أن 
ــدول األخــــــرى  ــ ــ ــال ــ ــ ب

أرضها  على  انتشر  التى 
جيًشا  تمتلك  ــاب،  ــ اإلره

متماسكًا قوًيا ووطنًيا نجح فى التصدى لتلك الظاهرة 
حتى قضى عليها .

وتنظيمه  النوعية  مصر  جيش  قـــدرة  أن  ــح  وأوضـ
من  حالة  فــرض  إلــى  أدت  الدولة  حــدود  فى  وتحكمه 
بأن  مذكًرا  بسيناء،  المهددة  المناطق  فى  االستقرار 
مصر لم تنج من األعمال اإلرهابية إال بعد أن طهرت 
القوات المسلحة، وبالتعاون مع وزارة الداخلية، سيناء 

وجعلتها أرًضا جاهزة للتنمية.
ولــفــت إلـــى الــعــديــد من 
ــشــروعــات  ــم ال

الربط االستراتيجى  التى بدأت بسيناء ومنها  القومية 
المتنوعة،  المشروعات  بجانب  والــمــحــاور،  والــطــرق 
وهى  السمكية،  الــمــزارع  مثل  المكان،  لطبيعة  طبًقا 
مصدر دخل قومى، فضاًل عن تطوير بحيرة البردويل 
البحر  على  ا  رئيسّيً ميناء  ليصبح  العريش  وميناء 
المتوسط، وكذلك مصانع الرخام واألسمنت والتعدين 
والبتروكيماويات، وبناء المدن الجديدة وتطوير المعالم 

والمناطق السياحية.
مــرور 40 سنة على  بعد  أنــه  ــد  وأك

ــاء، نــجــد أن الــيــوم  ــن تــحــريــر ســي
أصبحت هناك إرادة سياسية 

ازدواج  وأن  المباركة،  األرض  تلك  تعمير  فــى  قوية 
فى  سيادًيا  قــرارًا  كان  السويس  قناة  ممر  أو  التفريعة 
إقامة  إلمكانية  الــمــجــال  فتح  حيث  األهــمــيــة،  غــايــة 
بوجود  كذلك  منوًها  القناة،  تخدم  كبرى  مشروعات 
القواعد اللوجستية التى وفرت دعًما مادّيًا كبيًرا وتكلفة 

النقل.
وأوضح النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، 
أن تجفيف منابع اإلرهاب بسيناء مر بعدة مراحل، كان 
الذين  اإلرهابيين  عن  الكافية  المعلومات  جمع  أولها 
الرفاعى"  "كمين  مرحلة  أعقبها  سيناء،  فى  زرعهم  تم 
)عام 2015( التى كانت فيصاًل فى القبض على عناصر 
إجرامية، وتلتها عمليات عسكرية جديدة حتى وصلنا 
مرحلة  ــدأت  ب ثم  الــحــالل،  جبل  منطقة  تطهير  إلــى 
تقريًبا،  واستمرت سنة  أخرى جديدة فى عام 2018 
التنظيم  جذور  على  المصرى  الجيش  خاللها  قضى 

اإلرهابى.
الثمانينيات  منذ  تبدأ  كادت  سيناء  تنمية  أن  ورأى 
ــهــا تــوقــفــت بــســبــب االهــتــمــام  والــتــســعــيــنــيــات إال أن
بمشروعات أخرى، كما أنها لم تكن آنذاك التنمية 
المنشودة، موضًحا أن شبه جزيرة سيناء تعرف منذ 
القدم بأنها "أرض عبور" ومطمع للغزاة وكان البد أن 
تتحول إلى "أرض إقامة"، ولكن ذلك لم يتحقق إال 

مع بدء مسيرة التنمية بها.
وأشــار إلــى أنــه عقب ردع اإلرهـــاب، بــدأت على 
لنجد  القومية  المشروعات  تدشين  مرحلة  الفور 
أربعين  يساوى  اليوم  سيناء  فى  التنمية  حجم  أن 
وإنشاء  أراض،  استصالح  تشهد  حيث  عام مضت، 
جديدة  ومـــدن  وجــامــعــات  ــدارس  ــ وم مستشفيات 
ومصانع، وشبكة طرق ومواصالت ووسائل اتصال، 
قبل  من  موجودة  تكن  لم  "كلها مظاهر حياة  الفًتا: 

وتعد دفعة مهمة للتنمية المستدامة فى سيناء ."

إميان الشعراوي
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االستراتيچية  الـــزراعـــة  تــلــك  الــقــصــب  ــة  ــ زراع
من  الكثير  هجر  بعد  باالنقراض  مهددة  أصبحت 
الزراع زراعته، لما تحققه من خسائر فادحة فى ظل 
حيث  الفدان،  إنتاج  وتكلفة  األسمدة  أسعار  ارتفاع 
تبلغ تكلفة إنتاج الفدان الواحد ما يقرب من 37 ألف 
جنيه، ما بين شتل ورى وتسميد وعمالة كسر وتشوين 
ورفع ونقل وتوريد حتى باب المصنع، فى حين ينتج 
الطن  قــصــب، سعر  طــن   40 نحو  الــواحــد  الــفــدان 
الواحد بعد توريده لمصانع السكر نحو 800 جنيه، 
وبذلك يدر فدان القصب عائًدا يبلغ 32 ألف جنيه، 
فى حين أن تكلفة إنتاجه تبلغ 37 ألف جنيه، بذلك 
أن  من  بداًل  نحو 4000 جنيه  الفدان خسارة  يحقق 
يدر دخال للمزارع. مما اضطر الكثير منهم إلى تبوير 

أراضيهم أو االتجاه لزراعات أخرى تدر ربحا لهم.
على الرغم من أن مساحات زراعات قصب السكر 
تصل إلى 32 ألف فدان بجنوب المنيا، فإن إجمالى 
المساحة،  هذه  ربع  إلى  يصل  ال  المحصول  توريد 
مما يشكل خطًرا على صناعة السكر، ويرجع بعض 
المزارعين السبب إلى التكلفة التى تزيد قيمتها على 
العسل  عصارات  أصحاب  واستغالل  التوريد،  سعر 

األسود للفالحين.
 70 منذ  القصب  نزرع  إننا  عطية:  محمود  يقول 
عاًما، ألن المحصول وقتها كان يجلب عائًدا ُيرضى 
وزراعـــة  القصب  بخلع  قمنا  اآلن  ولــكــن  ــزارع،  ــم ال
محصول آخر بعد أن ارتفعِت التكلفة عن سعر توريد 
الفدان الواحد إلى مصانع السكر، حيث تبلغ التكلفة 
بينما  الواحد،  للفدان  جنيه  ألف   37 من  يقرب  ما 
ينتج الفدان الواحد 40 طن قصب تقريًبا سعر الطن 
إلى 620  توريده يصل  بعد  المصانع  بداخل  الواحد 
إلى  ونتجه  التوريد  ننصرف عن  يجعلنا  مما  جنيًها، 

ارات العسل األسود. البيع لعصَّ
أيام  كل 10  ريه  يتم  القصب  إن  وأضــاف عطية: 
أصحاب  ِقبل  من  الــرى  سعر  رفع  بعد  مالى،  بمبلغ 
الماكينات.. موضًحا أن أصحاب العصارات يوفرون 
وأن  فقط،  التحميل  نفقة  تحميلهم  ويتم  النقل  لهم 
القصب  محصول  ضربت  الزراعية  األسمدة  أسعار 
بعدما ارتفعت عن السنوات الماضية، وأن سعر جوال 
 165 إلــى  الزراعية  الجمعيات  فى  وصــل  األســمــدة 
جنيًها، ورغم هذا ال تتوافر بشكل كبير مما يضطر 
بمبلغ 250  السوداء  السوق  من  الشراء  إلى  المزارع 

جنيًها.
العامل  يومية  أن  إلــى  إسماعيل  محمد  وأشـــار 
العام  جنيًها   80 من  بــداًل  جنيه   100 إلــى  ارتفعت 
األزمــات  وهــذه  والـــرى،  األســمــدة  وكذلك  الماضى، 
معه  مــا نضطر  مــوســم،  كــل  فــى  المزارعين  تــواجــه 
ســوالرا  تستلزم  التى  الــرى  ماكينات  استخدام  إلــى 
إضافية،  مصاريف  المزارع  يكلف  وهــذا  لتشغيلها، 
وبخاصة المزارعون الذين يمتلكون أراضى بعيدة عن 

الترع والمصارف.
وزارة  وكيل  ــوان،  رضـ إسماعيل  المهندس  كــان 
الزراعة فى المنيا، قد أعلن عن زراعة 37 ألًفا و150 
التسعة، حيث  المحافظة  بمراكز  فدان قصب سكر 
تزيد المساحات المنزرعة بمراكز ملوى وأبوقرقاص 
المحسن،  تحسن  مؤكًدا  المنيا،  جنوب  مواس  ودير 

والتنبؤ بإنتاجية عالية.
محاصيل  أسعار  على  طــرأت  التى  الزيادة  وبعد 
الظروف  ظل  فى   2021 موسم  فى  واألرز  القطن 
والسعر  البالد  بها  تمر  التى  االقتصادية  والحالة 
وسعادة  غامرة  بفرحة  مصر  فالحو  شعر  العالمى 
ارتفع  حيث  طـــوال،  ســنــوات  منذ  بها  يــشــعــروا  لــم 
طن  وسعر  جنيه،  آالف   5 إلــى  القطن  قنطار  سعر 
الزيادة مواكبة  إلى 5 آالف جنيه، وكانت هذه  األرز 
الفالح  وشعر  األسعار  كافة  فى  الموجود  لالرتفاع 
ثانية  أخذ مكانه وعاد مرة  األبيض قد  الذهب  بأن 
واستبشر  المصرية  المحاصيل  عــرش  على  يتربع 
لله  والشكر  الثناء  دعـــوات  فوجهوا  خــيــًرا  ــُزرّاع  ــ ال
للسعر  مواكبة  السعر  ارتفاع  على  وتعالى  سبحانه 
ساعات  سوى  تدم  لم  الفرحة  هذه  ولكن  العالمى، 
الجنونى  االرتفاع  على  الــزراع  استيقظ  حيث  قليلة، 
عشية  بين  ارتفعت  التى  اإلنتاج  مستلزمات  ألسعار 
ــى أضــعــاف، حيث ارتــفــع سعر جــوال  وضــحــاهــا إل
الكيماوى من 130 جنيًها إلى 450 أو 500 جنيه بعد 
وجاءت  واألرز،  القطن  على سعر  الملحوظة  الزيادة 
الكيماوى  وخاصة  اإلنتاج  لمستلزمات  الزيادة  هذه 
صادمة لكل المزارعين والفالحين فى أنحاء الوسط 
المصرى ألنهم لم يستمتعوا بزيادة اسعار محاصيلهم 
إال ساعات قليلة، األدهى من ذلك أن المحاصيل التى 
يتقاضوا  لم  الزراعية  الجمعية  إلى  بتوريدها  قاموا 
كافة مبالغها حتى اآلن لكنهم تقاضوا أقساًطا تصل 
الله،  عبد  محمد  وأرجــع  أحياًنا.   ٪50 أو   ٪70 إلى 
إلى  الكيماوى  أسعار  ارتفاع  أزمــة  زراعــى،  مهندس 
ارتفاع األسعار العالمية ونتيجة تعثر بعض المصانع 
بسبب فيروس كورونا، وقد تعدى سعر تصدير طن 
اليوريا 550 دوالرًا عالمًيا أى 8646 جنيًها وأحيانا 
يصل إلى 10 آالف جنيه مقابل 320 دوالرًا أى 5030 
جنيًها خالل الفترة الماضية بزيادة تصل إلى ٪73، 
الغاز على مصانع األسمدة.  وذلك بعد زيادة أسعار 
وتحاول الحكومة إلزام شركات األسمدة بتوريد ٪55 
بسعر التكلفة للجهات المسوقة وطرح 10٪ بالسوق 
الحرة بسعر 255 جنيًها للجوال بانخفاض عن سعر 
السوق الحرة التى يتراوح سعر الجوال فيها ما بين 
450 جنيًها و500 جنيه، ولكن مازال السعر كما هو 

لآلن دون دعم المزارع.

تشهد محافظة الدقهلية حالة من االختناقات المرورية 
والعشوائية، فشواراعها الرئيسية بالكامل بها أعمال حفر، 
مما خلق أزمة مرورية صعبة خالل شهر رمضان، وباتت 
مدينة المنصورة عروس النيل تعانى بسببها من االختناقات 
المرورية والعشوائية، ورغم إعالن المحافظين السابقين 
عن وضع خطط لحل األزمة المرورية، إال أن هذه الوعود 
لم يتحقق جميعها على اإلطالق، مما أدى إلى حدوث حالة 
من االرتباك المرورى بقلب المدينة، بسبب عدم االنتهاء 
والتأخر فى أعمال تغيير البنية التحتية، والتى تم إسنادها 

لشركات من كبرى شركات قطاع األعمال اإلنشائية.
وأكد عدد من أهالى المدينة أن أعمال الرصف وتطوير 
البنية التحتية بمدينة المنصورة تسببت فى ارتباك مرورى 
من  حالة  فــى  تسبب  مما  الشديد،  الــزحــام  مــن  وحــالــة 
الشديد  الزحام  بسبب  المواطنين  بين  الشديد  االستياء 
ومنطقة  عــارف  عبدالسالم  شــارع  منطقة  تشهده  الــذى 
ــارع الــتــرعــة والــمــرور، وتــعــد هذه  مشعل والــمــجــزر وشـ
انتظار  عليه  يترتب  مما  المنصورة،  مدينة  قلب  المناطق 
المواطنين أوقاتا طويلة داخل السيارات حتى يصلوا إلى 
أعمالهم فضال عن تعطل مصالحهم اليومية وسط غياب 

تام لرجال المرور.
عبدالسالم  منطقة شارع  أن  محام،  زايد،  أكد محمد 
عارف من أهم المناطق الحيوية والمهمة وتجمع كثيًرا من 
المصالح الحكومية ومن بينها مستشفى الصدر والحميات 
المصالح  من  آخر  وعــدد  االجتماعى  التضامن  ومديرية 
الحكومية وسوق الجملة، مشيرا إلى أن السائقين استغلوا 
منطقة األعمال وعمل مواقف عشوائية لهم بالرغم من أن 

المنطقة حيوية.
فيما عبر الدكتور رضا عبد السالم وكيل كلية الحقوق 
فيسبوك  على  صفحته  عبر  السابق  الشرقية  ومحافظ 

قائاًل: حرام يا حضرات!!
المنصورة  مدينة  شــوارع  كافة  تكسير  يتم  منطق  بأى 
تقريبا؟! على األقل كنا ننتظر لما بعد رمضان واالمتحانات.

الــقــمــامــة وتــراكــمــهــا بشكل  انــتــشــار  ــة  ــ ــد ان أزم ــ وأك
الشباب  ومراكز  المدارس  وأمــام  الشوارع  داخــل  مخيف 
قمامة  مقالب  جعلها  الحكومية  والمبانى  والمستشفيات 

مفتوحة وسط غياب تام من األجهزة التنفيذية.
مثل  لمدينة  يعقل  هــل  فــتــحــى:  الــديــن  ســعــد  ــقــول  وي
تعيش حالة  أن  الجمال  النيل وعاصمة  المنصورة عروس 

من الفوضى وانتشار أكوام القمامة فى كل مكان بشوارعها 
قيام  فى  تتمثل  كبيرة  مشكلة  هناك  ان  مؤكدا  وحواريها، 
"الفريزة" بفك أكياس القمامة وجمع العبوات البالستيكية 

والصاج لبيعها.
وتابع: تتراكم أكوام القمامة فى جوانب األزقة والشوارع 
أنــواع  لكافة  مصدرا  القمامة  تلك  جعل  مما  والــحــارات 
والبعوض  الــذبــاب  جيوش  مــن  انتشار  فهناك  الــقــوارض 
هذه  فى ظل  للمواطنين خاصة  العامة  الصحة  يهدد  مما 
ينذر  مما  كورونا،  فيروس  انتشار  مع  العصيبة  الظروف 

بعواقب بيئية وخيمة. 
وأضاف: تقدمنا بالكثير من الشكاوى وتحدثنا أكثر من 
أساسيا  شيئا  أصبحت  التى  القمامة  تراكمات  لرفع  مرة 
على  للسيطرة  منهم  محاولة  فى  الفتا  جــدوى،  دون  لكن 
تلك المخلفات والقمامة يقوم بعض سكان المنطقة أحيانا 

بحرق هذه المخلفات، ما يؤدى إلى أمراض أخرى تصيب 
األطفال والكبار.

ويقول فهمى طلعت، عامل بأحد المحال الكائنة بشارع 
للغاية،  صعب  الشارع  فى  الوضع  إن  عــارف،  عبدالسالم 
ودائًما ما تحدث مشاجرات ومشاحنات بين السائقين، كما 

أن هناك حوادث تقع بكثرة
على الطريق، موضًحا أنه شاهد سيارة حديثة سقطت 
كبيرة،  أضــرار  بها  ولحقت  الــشــارع  بوسط  حفرة  داخــل 

واضطر صاحب السيارة إلى إحضار ونش لرفعها.
كان  التحتية  البنية  تطوير  أن مشروع  وأضاف" طلعت" 
أن  إلــى  مشيًرا  خابت،  آمالهم  أن  إال  وحلم،  أمــل  بمثابة 
يستأجرونها  التى  شققهم  تركوا  السكان  من  عدًدا  هناك 
ألن المنطقة أصبحت ال تصلح للسكن، وانتقلوا للعيش فى 
أماكن أخرى، فضاًل عن ركود حركة البيع بجميع المحالت 

أماكن  وجــود  لعدم  المجاورة  والمناطق  بالشارع  الواقعة 
انتظار للسيارات.

وأوضح ابراهيم صديق أن السير فى شارع عبدالسالم 
شارع  المجزر  منطقة  تجاه  الخصوص  وجه  وعلى  عارف 
تكدس  بسبب  حــرب  فــى  الــدخــول  بمثابة  أصبح  الترعة 
السيارات على الطريق ألن الطريق عبارة عن حارة واحدة 
فقط، ومن يسلك شارع عبدالسالم عارف عليه أن يسير 
بسيارته مسافة 1500متر فى نصف ساعة على أقل تقدير، 
وتصل أحياًنا إلى ساعة كاملة وقت خروج طلبة المدارس.

 من جانبه أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، 
تنفيذ  على  القائمين  المقاولين  مع  عقده  اجتماع  خالل 
المنصورة بحضور  الجارية بشوارع مدينة  التطوير  أعمال 
ومركز  وغــرب  لشرق  األحــيــاء  ــاء  ورؤسـ الــطــرق  مسئولى 
المنصورة، على ضرورة دفع الجهود بأعمال التطوير ورفع 

الكفاءة من خالل زيادة مجموعات العمل وتكثيف ساعات 
العمل لالنتهاء من االعمال وفقا للبرامج الزمنية المقررة.

ووجه "المحافظ" مدير مديرية الطرق بالدقهلية بتكثيف 
أعمال التطوير وتأهيل الشوارع سالفة الذكر إلعادة رصفها 
المعاناة  الزمنى لرفع  للبرنامج  لالنتهاء من األعمال وفًقا 

عن المواطنين .
ــى الــشــافــعــى مدير  ــات حــضــر االجــتــمــاع الــمــهــنــدس زن
مديرية الطرق بالدقهلية، واللواء سمير اإلمام رئيس حى 
غرب  حى  رئيس  عبده  صبرى  والــلــواء  المنصورة،  شــرق 
المنصورة والمهندسة رحاب المزين رئيس مركز المنصورة 
والمحاسب نادر محيى الدين رئيس جهاز نظافة وتجميل 
مدينة المنصورة والمهندسة منى الساعى مدير عام متابعة 
عام  مدير  الشال  وليد  والمحاسب  المشروعات  تنفيذ 

الحسابات بديوان عام المحافظة.
وقال "مختار" لـ »النهار« إن ما يحدث من أعمال تطوير 
بشوارع مدينة المنصورة هو النواة األولى ألعمال التطوير 
وهناك خطط يتم دراستها إلعادة المنصورة عروًسا للنيل 
كسابق عهدها، من خالل رصف جميع الشوارع الرئيسية 
الترفيهية،  واألماكن  الخضراء  المناطق  وتطوير  والفرعية 
وانشاء محاور مرورية جديدة للحد من التكدس المرورى 

بالمدينة وخلق متنفس مرورى جديد.
واوضح "المحافظ" أن المرحلة األولى لتطوير ورصف 
قناة  أبرزها  شــوارع   10 تشمل  المنصورة  مدينة  شــوارع 
إجمالية  بتكلفة  عارف  وعبدالسالم  والجمهورية  السويس 
110 ماليين جنيه، وأشار مختار إلى أنه من المقرر االنتهاء 
من المرحلة األولى ألعمال تطوير شوارع المنصورة 30 /6 
/ 2022 مؤكدا على ضرورة دفع العمل من قبل القائمين 

على التنفيذ.
العامة  بالحدائق  مساس  ال  أنه  على  "المحافظ"  وأكد 
تلك  تطوير  إعــادة  هو  اآلن  يتم  وما  الخضراء  والمناطق 
يتم  حيث  المعمارية،  التصميمات  ألحدث  وفًقا  الحدائق 
تطوير الجزيرة الوسطى بشارع قناة السويس لخلق متنفس 
للجلوس  وأمــاكــن  المنصورة  مدينة  بأبناء  يليق  ترفيهى 
هذه  على  تجارية  مشروعات  اى  إنشاء  يتم  ولن  وممشى، 

الجزيرة .

مشاكل زراعة القصب تهدد صناعة السكر فى المنيا

أزمة فى شوارع المنصورة
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الشوارع الرئيسية ترفع شعار العشوائية.. واالزدحام املرورى سيد املوقف

جمال علم الدين

 الدقهلية :هالة العوضي 

صالح عبداهلل

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك، حيث أعلنت 
مديرية أوقاف أسيوط استعداداتها الستقبال العيد، وذلك 
المبارك  الفطر  من خالل عدة ضوابط إلقامة صالة عيد 
وتعقيم  بتطهير  المقبل،  مايو   2 يوم  ستكون  والتى   ،2022
انتشار  من  للحد  المحافظة  ومدن  بمراكز  المساجد  ورّش 

فيروس كورونا المستجد .
التكبير والخطبة

األوقـــاف  وزارة  وكــيــل  قبيصى،  عــاصــم  الــدكــتــور  وأكـــد 
بأسيوط، أنه لن يكون هناك صالة عيد بالساحات العامة، 
الدكتور محمد مختار جمعة، وزير  وذلك تنفيًذا لتوجيهات 
األوقــاف، مشيًرا إلى أن الصالة سوف تقام فى المساجد 
الكبرى التى يقام بها صالة الجمعة، وذلك إلمكانية تطبيق 
إجراءات التباعد فى المساجد دون الساحات المفتوحة التى 
تدافع  التحكم فى  أو  بها،  التباعد  إجراءات  تطبيق  يصعب 

الناس عليها .
تشكيل  أنه جرى  بأسيوط  األوقاف  وزارة  وكيل  وأضاف 
استعداًدا لصالة عيد  واإلدارات،  بالمديرية  غرفة عمليات 
الفطر، مشدًدا على خطباء المساجد والعاملين خالل صالة 
الكمامة،  ــداء  وارت التباعد  بعملية  االلتزام  بضرورة  العيد 
للحفاظ على  الدولة  التى تتخذها  وذلك ضمن اإلجــراءات 

صحة وسالمة المواطنين .
قد  مــشــددة  تعليمات  أن  قبيصى  عاصم  الشيخ  ــد  وأك
فتح  يكون  بأن  المساجد،  عن  والمسئولين  لألئمة  صدرت 
بعدها  وغلقه  دقائق  بـ10  الفطر  عيد  قبل صالة  المسجد 
بـ10 دقائق، على أن تكون مدة التكبير فى حدود 7 دقائق 
بفتح  والسماح  دقائق،   10 الخطبة  كذلك  تكون  وأن  فقط 

فى  أيًضا  بها  تفتح  التى  المساجد  فى  السيدات  مصليات 
صالة الجمعة أو صالة القيام .

تكثيف حمالت النظافة 
تكثيف  على  أسيوط  محافظ  شــدد  السياق،  ذات  وفــى 
والحدائق  والميادين  الــشــوراع  بجميع  النظافة  حمالت 
الستقبال  العبادة  دور  محيط  على  والتركيز  والمتنزهات 
االستعداد  درجــة  رفــع  عــن  المحافظة  وأعلنت  ــاد،  األعــي
أقسام  وجاهزية  الصحية،  والوحدات  المستشفيات  بجميع 
فترة  خــالل  حـــاالت  أى  الستقبال  والــعــنــايــات  االستقبال 

اإلجازات واألعياد.
الرقابة على األسواق 

االستعداد  درجــة  بأسيوط  التموين  مديرية  رفعت  كما 
القصوى للطوارئ، بتكثيف الحمالت التموينية على األسواق 
من صالحية  للتأكد  البيع  منافذ  وكافة  التجارية  والمحال 
السلع المعروضة لالستهالك اآلدمى وتشديد الرقابة على 

األسواق ومنع االستغالل والتالعب بصحة المواطنين .

السياحة  مــن  انتعاشة  الــفــنــادق  تشهد 
ــقــرى  ــادق وال ــن ــف ــعــدت ال األجــنــبــيــة، واســت
لالحتفاالت  األحــمــر  بالبحر  السياحية 
وبمشاركة السائحين من مختلف الجنسيات 
المأكوالت  وتجهيز  الورود  توزيع  من خالل 
الملون  والــبــيــض  الفصح  بعيد  الشهيرة 
تبادل  وسط  للمطاعم،  الرئيسى  بالبوفيه 
والعاملين  األجانب  السائحين  بين  التهانى 

بالفنادق.
ارتفاع  األحــمــر  البحر  فــنــادق  وشــهــدت 
حجوزات أعياد القيامة وشم النسيم وعيد 
الفنادق  من  عدد  أعلن  حيث   ،٪85 الفطر 
تلك  خالل  العدد  كاملة  أنها  والمنتجعات 

األعياد.
ــت مــحــافــظــة الـــبـــحـــر األحـــمـــر  ــ ــه ــ وأن
المهمة  المناسبات  الستقبال  استعداداتها 
على  الــزائــريــن  مــن  عــدد  بها  يتوافد  التى 
وعيد  النسيم  شــم  عيد  مثل  المحافظة، 
ــه خالل  أن نــظــًرا  الــمــبــارك، وذلـــك  الفطر 

العامين الماضيين لم يكن هناك فرصة إلقامة 
العامة  للمتنزهات  الــخــروج  أو  احتفاالت  أى 
فيروس  جائحة  بسبب  الكبيرة؛  والــشــواطــئ 

كورونا المستجد.
المرشدين  نقيب  أبــوطــالــب،  بــشــار  وقـــال 
األشغال  نسبة  إن  االحمر،  بالبحر  السياحيين 
الحالية بفنادق مدينة الغردقة وصلت أكثر من 

60٪ من جنسيات مختلفة.
ترتفع  أن  المقرر  أنه من  ابوطالب  وأضاف 
فترة  خالل  الغردقة  فنادق  داخــل  اإلشغاالت 

العيد، إلى أن تصل إلى 80٪ بشكل عام.
ومن المتوقع أن تتواجد السياحة بقوة خاصة 
والمنتجعات  القرى  تنظمها  التى  العروض  مع 
السياحية لجذب المصريين لقضاء إجازة عيد 

الفطر المبارك على شواطئها.
واســتــقــبــل مــطــارا الــغــردقــة ومــرســى علم 

بمحافظة البحر األحمر، قرابة 22 ألف سائح 
من مختلف الجنسيات على متن 145 رحلة من 
مختلف المطارات األوروبية، على مدار السبت 
الوصول  معدالت  أعلى  يشهد  الــذى  الماضى 

بالمطارين أسبوعيا.
الغردقة  مــطــار  يستقبل  أن  المقرر  ومــن 
متنها  على  تحمل  طيران  رحلة   112 الدولى 

قرابة 17 ألف سائح من مختلف الجنسيات.
إلى مطار مرسى  الوصول  وكشفت جداول 
المطار  استقبال  األحمر،  البحر  جنوب  علم 
متن  على  سائح  آالف   5 الماضى  السبت  يوم 
33 رحلة طيران من مختلف الدول األوروبية، 
ــك ضمن أعــلــى مــعــدل لــلــزيــادة فى  ويــأتــى ذل
الرحالت على المطار منذ بدء الحرب الروسية 

األوكرانية.

الجارى  األســبــوع  خــالل  المطار  ويستقبل 
حتى الجمعة المقبل، 98 رحلة جوية بمعدل ما 

يقرب من 15 الف سائح.
وتتصدر ألمانيا الرحالت الوافدة للمطارين 
األكثر  قائمة  وهولندا،  وبلجيكا  إيطاليا  يليها 
بالبحر  السياحية  المنتجعات  ــى  إل ــواًل  وصـ
اإلشغال  نسب  فى  رواجــا  تشهد  التى  األحمر 

السياحى.
البحر  محافظ  حنفى،  عمرو  اللواء  وأعلن 
بـزيارة  المواطنين  لجميع  السماح  األحــمــر، 
جميع  فــتــح  إعــــادة  سيتم  حــيــث  ــشــواطــئ،  ال
الشواطئ مرة أخرى عقب غلقها خالل العامين 

الماضيين.
وأوضح أنه سيتم فتح جميع الشواطئ ولكن 
المشددة  االحترازية  بـاإلجراءات  االلتزام  مع 

بــاإلضــافــة  المستجد،  كــورونــا  لــفــيــروس 
التباعد  من  مساحات  على  الحفاظ  إلــى 
على  للحفاظ  المواطنين  بين  االجتماعى 

سالمتهم جميعا.
ــرز الــوجــهــات  ــ ــة أب ــردق ــغ وأصــبــحــت ال
للسائحين األلمان والبريطانيين والبولنديين 
واألوكران لقضاء احتفاالت أعياد الربيع أو 
المؤكدة  الحجوزات  وتشير  الفصح.  عيد 

إلى أن السائحين األلمان فى الصدارة.
ــدت فيه  ــع ــــت اســت ــذا فـــى وق يــأتــى هــ
األحمر  بالبحر  السياحية  والقرى  الفنادق 
من  السائحين  وبــمــشــاركــة  لــالحــتــفــاالت 
مختلف الجنسيات من خالل توزيع الورود 
الفصح  بعيد  الشهيرة  المأكوالت  وتجهيز 
والبيض الملون بالبوفيه الرئيسى للمطاعم، 
وسط تبادل التهانى بين السائحين األجانب 

والعاملين بالفنادق.
الفواكه  مهرجان  االحتفاالت  وشملت 
ــال، وتــلــويــن  ــفـ ــوه األطـ والـــرســـم عــلــى وجــ
البيض، والرقص والموسيقى، كما نظمت فرق 
خاًصا  برنامًجا  السياحية  بالقرى  األنيمشن 
ومسابقات  العرائس،  مع  والرقص  لألطفال 
والعصائر  الفواكه  من  خاص  بوفيه  ثم  للكبار 

الطبيعية.
وأكد خبراء السياحة أن إجازات عيد الفطر 
المبارك ستشهد تواجد أعداد كبيرة من السياح 
العرب بمصر السيما من دول الخليج، الفتين 
إلى ان تواجد السياح العرب بمصر خالل تلك 
فى  التراجع  لتعويض  وذلــك  جدا  مهم  الفترة 
من  كل  من  لمصر  الوافدة  السياحية  الحركة 
روسيا وأوكرانيا بسبب الحرب الدائرة بينهما.

أوقاف أسيوط تنهى استعداداتها الستقبال عيد الفطر

األعياد ترفع نسب اإلشغال السياحى بفنادق البحر األحمر

سمير رشوان اجلعفري
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تطلق شركة إنفنيتى 7 محطات جديدة لشحن السيارات 
الكهربائية فى منطقة الدلتا ألول مرة فى إطار خطط الشركة 
لتوسيع شبكتها المتخصصة فى شحن السيارات الكهربائية 
فى جميع أنحاء مصر، وبما يتوافق مع رؤية الحكومة الهادفة 
لبناء منظومة قوية ومتكاملة للسيارات الكهربائية فى السوق 
متميزة  استراتيجية  مواقع  إنفنيتى  اختارت  وقد  المحلية، 
احتياجات  تلبية  الجديدة من أجل  الشحن  إلقامة محطات 
أصحاب السيارات الكهربائية فى منطقة الدلتا وما حولها.

منطقة  فى  للشركة  تواجد  أول  المحطات  هــذه  وتمثل 
الدلتا، وتضم سبع محطات شحن جديدة بإجمالى 20 نقطة 
شحن فى مواقع رئيسية ومهمة يسهل الوصول إليها من أى 
مكان فى الدلتا. وتتواجد المحطات فى كل من شبين الكوم 
والمنصورة ودمياط، حيث تعد إنفنيتى الشركة الوحيدة التى 
المدن  الكهربائية فى هذه  السيارات  توفر محطات لشحن 
فى الوقت الحالى، كما تأتى فى إطار خطة إنفنيتى الطموح 

للتوسع فى منطقة الدلتا بالكامل.
وتعليًقا على افتتاح المحطات الجديدة، قال شمس عبد 
فى  الكهربائية  السيارات  لقطاع  المنتدب  العضو  الغفار، 
شركة إنفنيتى: "على الرغم من امتالكنا أكبر شبكة لمحطات 
شحن السيارات الكهربائية فى مصر، إال أننا نواصل جهودنا 
المستمرة لتوسيع هذه الشبكة فى مناطق ومحافظات جديدة 
فى السوق المحلية من أجل تلبية احتياجات المستهلكين فى 
مصر. فى الوقت نفسه، نتطلع للمساهمة فى تنفيذ خطط 
للسيارات  ومتكاملة  قوية  منظومة  إلقامة  الهادفة  الدولة 
شبكتنا  لتوسيع  جاهدين  ونسعى  الــبــالد،  فى  الكهربائية 

وتحقيق هذا الهدف اآلن وفى المستقبل".
التى  الكهربائية  السيارات  أن عدد محطات شحن  يذكر 
تضمها شبكة إنفنيتى يصل اآلن ألكثر من 90 محطة تضم 
300 نقطة شحن، وتتواجد على أهم وأكبر الطرق الرئيسية 
واإلسماعيلية  والغردقة  واإلسكندرية  القاهرة  من  كل  فى 

والعين السخنة وغيرها.

 حسمت مجموعة الجارحى للحديد والصلب 
للزجاج  الوطنية  شركة  على  االستحواذ  صفقة 
اإلسالمى-  ظبى  أبو  لمصرف  التابعة  والبلور، 

مصر.
 13.3 استجابة  المنافسة  نتائج  وأظــهــرت 
إلى  والبلور  للزجاج  الوطنية  فــى  سهم  مليون 
التابعة  الصناعية  للتنمية  الوحدة  شركة  عرض 
للسهم  جنيه   2.25 بسعر  الجارحى  لمجموعة 

بقيمة إجمالية 30 مليون جنيه تقريًبا.
ــجــارحــى« فــى االســتــحــواذ على  ونــجــحــت »ال
من  قوية  منافسة  بعد  والبلور  للزجاج  الوطنية 
قبل بعض الشركات، وكانت شركة الوحدة للتنمية 
رفعت  الجارحى  لمجموعة  التابعة  الصناعية 
 2022 مارس  مطلع  فى  به  تقدمت  الذى  السعر 
 2.25 إلــى  ليصل  للسهم،  جنيه   1.35 والبالغ 
جنيه فى 6 إبريل بعد دخول شركة قنديل للزجاج 

بعرض أعلى.
ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على رفع 
حملة  أمام  سريانهما  فترة  ومد  العرضين  سعر 
انتهت فى يوم  أيام إضافية  األسهم لمدة عشرة 
واحد )20 إبريل(؛ حيث تسمح قوانين سوق المال 
على  لالستحواذ  المتقدمة  للشركات  المصرى 
لم  ما  أعلى،  بسعر  بتقديم عرض شراء  أخــرى، 

لها،  منافس  عرض  آخر  على  عمل  أيــام   5 تمر 
وهو ما قامت به مجموعة الجارحى فى اللحظات 

األخيرة.
ــب آخـــر تــعــهــد مــصــرف أبـــو ظبى  مـــن جــان
اإلسالمى- مصر لصغار المساهمين فى شركة 
الوطنية للزجاج والبلور بضمان فارق السعر عن 
قرًشا   15( الحرة  السوق  فى  المنافس  العرض 
مجموعة  لعرض  االستجابة  حالة  فى  للسهم( 
من  المقدم  العرض  سعر  يبلغ  حيث  الجارحى؛ 
جنيه   2.25 الصناعية  للتنمية  الــوحــدة  شركة 
بسعر  للزجاج  قنديل  شركة  وينافسها  للسهم، 
للسهم  قــرًشــا   15 بــفــارق  للسهم  جنيه   2.40
التداول  وفًقا آلخر عروض منشورة على شاشة 
بالبورصة؛ حيث تسمح عروض الشراء اإلجبارى 
المال لحماية  قانون سوق رأس  المستحدثة فى 
حقوق المساهمين وحملة األوراق المالية األخرى 
بحيث يتم تمكينهم من حرية االختيار بين البقاء 
فى الشركة أو بيع األوراق المالية التى يملكونها 
لمن يرغب فى االستحواذ حتى ال يكونوا مجبرين 

على الرضوخ لقرارات الطرف المستحوذ.
"محمد  ــد  أكـ الــصــفــقــة،  تــلــك  خلفية  وعــلــى 
والعضو  اإلدارة  مجلس  رئيس  نائب  الجارحى" 
المنتدب أن مجموعته عكفت طوال العام الماضى 

على أعمال الفحص النافى للجهالة قانونًيا ومالًيا 
وفنًيا؛ للتحقق من جميع االفتراضات والمعطيات 
الخاصة بعملية الشراء، بما يؤمن مستوى مالئًما 

من الثقة واالرتياح لكلتا الشركتين.
العمالة  عن  االستغناء  بعدم  الجارحى  وتعهد 
فى الشركة الوطنية للزجاج والبلور، خالل السنة 
األولى على األقل، والحفاظ على حقوق العاملين 
وكل مزاياهم، وكذلك عدم وجود نية ببيع األسهم 
تاريخ  السنة األولى من  المستحوذ عليها، خالل 
الشركة  نية الندماج  بجانب عدم وجود  الشراء، 
كما  أخـــرى.  شــركــات  فــى  بالعرض  المستهدفة 
أشار "الجارحى" إلى تعهد شركة الوحدة للتنمية 
الصناعية بشراء جميع األسهم التى لم تستجب 
لعرض الشراء الماثل المشار إليه خالل 3 أشهر 
أى مساهم  إخطار  فور  وذلك  تنفيذه،  تاريخ  من 

يرغب فى بيع أسهمه.
على  االســتــحــواذ  صفقة  أن  بالذكر  الجدير 
لمجموعة  الثانية  تعد  والبلور  الــزجــاج  شركة 
الجارحى، إذ سبق لها فى سبتمبر 2016 التقدم 
 %100 نسبة  تمثل  مليون سهم   30 بعرض شراء 
من أسهم رأسمال شركة مصر الوطنية للصلب – 
عتاقة، بسعر 11 جنيًها للسهم عبر شركة الوحدة 

للتنمية الصناعية.

بترشيد  مصر  بيبسيكو  شركة  احتفلت    
حوالى 60 مليون لتر من المياه نتيجة للجهود 
برنامج  خالل  من   2021 عام  فى  المبذولة 
الشركة  أطلقته  الـــذى  بخيرها"  "عايشين 
بالتعاون مع وزارة التضامن االجتماعى وهيئة 
كير الدولية فى البحيرة والمنيا وبنى سويف 
لتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين 
بالقطاع الزراعى فى إطار تطبيق استراتيجية 
رؤية  فى  ودمجها   +pep اإليجابية  بيبسيكو 

مصر 2030.
لتمكين  بخيرها«  »عايشين  برنامج  يهدف 
الزراعة،  قطاع  فى  وأسرتها  الريفية  المرأة 
الالزمة،  الــمــوارد  إلــى  للوصول  ومساعدتها 
إنــتــاج  لـــزيـــادة  التقنية  الــمــســاعــدة  وتــوفــيــر 
الوعى  نشر  إلى  إضافة  الزراعية،  األراضــى 
ــمــوارد  ال واســتــغــالل  الصحية  الــتــغــذيــة  عــن 
القيمة  متكاملة  وجــبــات  لتقديم  المحلية 
الطرق  أفضل  عن  التوعية  ــادة  وزي الغذائية، 
عليها.  والحفاظ  المائية  الموارد  الستخدام 
خالل  بخيرها"  "عايشين  برنامج  واستطاع 
يقدم  أن  المنيا  بمحافظة  السابقة  الفترة 
الرى  أساليب  على  والتدريب  الفنى  الدعم 
 1000 من  ألكثر  المياه  وترشيد  الصحيحة 
لهم  الالزمة  األدوات  وتوفير  ومزارعة  مزارع 
 30 تحويل  تم  لذلك،  باإلضافة  لتطبيقها، 
فى  اآلن  هى  الحديثة  الــرى  ألساليب  فــدان 

مرحلة حصاد فصل الشتاء.
البرنامج  استطاع  العالمى،  الصعيد  وعلى 
وبيرو  وأوغندا  مصر  فى  باهر  نجاح  تحقيق 
دفعت  التى  الرئيسية  األسباب  أحد  ليصبح 
مع  بالشراكة  ومؤسستها  العالمية  بيبسيكو 
البرنامج  فــى  للتوسع  الــدولــيــة  "كــيــر"  هيئة 

جنوب  افريقيا  ليشمل  أخــرى  دول  لخمس 
وكولومبيا  وتركيا  وفيتنام  وتايالند  الصحراء 

خالل 2022.
شلباية،  محمد  صــرح  المناسبة  تلك  فى 
رئيس مجلس إدارة بيبسيكو مصر، بأنه "فخور 
عايشين  برنامج  يحققها  التى  بــاإلنــجــازات 
بخيرها على المستوى المحلى والذى يأتى فى 
الجديدة العالمية  بيبسيكو  استراتيجية  إطار 
البرنامج خطوة كبيرة فى دعم  pep+، فيعتبر 

المرأة المصرية بشكل عام والزراعة المصرية 
فى  الطويلة  بيبسيكو  بخبرات  خاص  بشكل 

هذا المجال."
وأضاف شلباية: "استطعنا أن نقوم بترشيد 
من  بــداًل  المياه  مــن  لتر  مليون   60 حــوالــى 
وذلك   2021 عــام  خــالل  لتر  مليون   31.8
الزراعية  الممارسات  نشر  فى  نجاحنا  يؤكد 
لتحسين  العالمى  هدفنا  وتحقيق  الصحيحة 
حياة أكثر من 250000 شخص فى سلسلة 
عام  بحلول  بنا  الخاصة  الــزراعــيــة  التوريد 

."2030
جديد  هــدف  لدينا  أصــبــح  عليه،  ــاًء  ــن وب
لترشيد 100 مليون لتر من المياه فى 2022 

ــة اإليجابية  ــزراع ال وذلـــك فــى إطـــار مــحــور 
".+pep الخاص باستراتيجية

الجدير بالذكر ان برنامج عايشين بخيرها 
حقق نتائج مبهرة فى زيادة دخل المزارعات، 
بمجموعات  ســيــدة   6566 التحقت  حيث 
االدخار واإلقراض القروية وبلغ عدد القروض 
إلى  ذلك  قرًضا،   634 إجمالى  االستثمارية 
جانب تلقى أكثر من520 مزارًعا الدعم الفنى 
لزراعة البطاطس فى محافظتى البحيرة وبنى 
من  فــدان   576.5 حصاد  تــم  كما  ســويــف، 
إجمالى مساحة األرض المزروعة بالبطاطس.

للتطوير  مــصــر  ســـى  بـــى  ســـى  أعــلــنــت 
فى  الــرائــد  الصناعى  المطور  الصناعى، 
االفتتاح  عن  والمنطقة،  المصرية  السوق 
الرسمى للمجمع الصناعى الجديد بمدينة 
حجم  ويبلغ  المنوفية،  محافظة  السادات، 
ــمــارات الــصــنــاعــيــة الــمــتــوقــعــة فى  ــث االســت
المجمع الجديد 4 مليارات جنيه، ويساهم 
ــى خــلــق 15 ألـــف فــرصــة عــمــل جــديــدة  ف

للشباب المصرى.
كاملة  أرض  قطعة   80 المجمع  ويضم 
مختلف  فى  المصانع  لبناء  معدة  المرافق 
ــرى  ــذلـــك 20 قــطــعــة اخـ ــطــاعــات وكـ ــق ال
باالضافة  اللوجستية،  للمناطق  مخصصة 
إلى المناطق الخدمية واالدارية والترفيهية 

والمساحات الخضراء والمالعب .
ــذا االفــتــتــاح، أعــرب  وتــعــقــيــًبــا عــلــى هـ
الرئيس  ــن،  ــدي ال بــهــاء  المعتز  الــمــهــنــدس 
سعادته  عــن  ســى"  بــى  "ســى  لـــ  التنفيذى 
باستمرار نجاح الشركة فى تنفيذ مشروعات 
فى  والمساهمة  عمل  فــرص  وخلق  كبيرة 
مشيرا  المصرى،  الصناعى  القطاع  تنمية 
أنه منذ انطالق أعمال شركة سى بى  إلى 
سى فى عام 2007 وهى تسعى ألن تصبح 
بمصر  الصناعية  والتنمية  التطوير  بوابة 
الصناعية  المجمعات  تأسيس  طــرق  عــن 
االحتياجات  كافة  تخدم  التى  المتطورة 
مكانتها  لتعزيز  واللوجستية  الصناعية 
األول  الصناعى  المطور  بصفتها  الــرائــدة 
مجمع  بإنشاء  الشركة  قامت  حيث  بمصر، 
سى بى سى الصناعى بمدينة السادس من 
المليون  مليون ونصف  أكتوبر على مساحة 
عام  إبريل  وفى   ،2008 عام  فى  مربع  متر 
2019 قامت شركة سى بى سى بتوقيع عقد 
لتنمية  الصناعية  للتنمية  العامة  الهيئة  مع 
وتطوير وإدارة مجمع صناعى جديد بمدينة 
السادات على مساحة 1.1 مليون متر مربع، 
نوفمبر  فى  تنفيذه  فى  العمل  بدأت  والذى 

من نفس العام.

النجاحات  تستكمل  الشركة  أن  أضــاف 
التى حققتها على مدار السنوات الماضية فى 
المجمع الصناعى الجديد بمدينة السادات، 
حيث يوفر المشروع أحدث التصميمات من 
حيث التخطيط والبنية األساسية والمرافق 
والخدمات العامة مع تعزيز تجربة سى بى 
سى فى تطوير وإدارة المجمعات الصناعية 

فى مختلف القطاعات.
مميز  بموقع  سى  بى  سى  مجمع  ويقع 
الكوم  شبين  طريق  على  السادات  بمدينة 
كم   12 بعد  وعلى  اإلقليمى  الــســادات   -
طريق  مــن  الــســادات  مدينة  مــدخــل  مــن 
ويضم  الصحراوى،  اإلسكندرية  القاهرة 
األراضــى  من  متنوعة  مساحات  المجمع 
لخدمة  وذلــك  المرافق  كاملة  الصناعية 
مواد  وأبرزها:  الصناعة  مجاالت  مختلف 
الصناعات  الكيماوية،  والصناعات  البناء 
النسيج  صــنــاعــة  والـــدوائـــيـــة،  الــغــذائــيــة 
والجلود واألخشاب والصناعات الهندسية 
لتخصيص  ــة  ــاإلضــاف ب ــات  ــي ــرون ــت ــك واإلل
منطقة كاملة ألراضى المخازن والخدمات 

اللوجستية.
الصناعية  المنطقة  أن  الدين  بهاء  وتابع 
للصناعات  مجمًعا  أيضا  تضم  الجديدة 
الصغيرة والمتوسطة باسم "جاهز" بإجمالى 
110 وحدات جاهزة للتشغيل واالنتاج تبدأ 

مساحتها من 600م2 الى 800 م2.
أننا  للشركة  التنفيذى  الرئيس  وتــابــع 
لتتكامل  المميزة  نوفر حزمة من الخدمات 
خدمات  كانت  سواء  الصناعى  النشاط  مع 
التدريب الفنى، الورش الفنية والميكانيكية، 
ــخــدمــات الــلــوجــســتــيــة، خــدمــات  مــركــز ال
إداريا،  المعلومات، فندًقا، مبنى  تكنولوجيا 
ا  صاالت العرض ومنافذ البيع، نادًيا اجتماعّيً
ومنطقة ترفيهية ومالعب رياضية، عيادات 

طبية، مساكن العمال، حضانة لألطفال.

غادة حلمي 
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شلباية: نهدف لترشيد 100 مليون لتر من املياه فى 2022 فى إطار محور 

املعتز بهاء الدين: 4 مليارات جنيه استثمارات أولية 

+pep الزراعة اإليجابية اخلاص باستراتيجية

متوقعة.. واملجمع يضم صناعات متكاملة ومناطق 
لوجستية ومجمًعا للصناعات الصغيرة واملتوسطة 

بيبسيكو مصر تساهم فى ترشيد حوالى 60 مليون 
لتر من المياه عن طريق برنامج »عايشين بخيرها«

»إنفنيتى« تخطط الفتتاح 
٧ محطات جديدة لشحن 

السيارات الكهربائية فى الدلتا

استحواذ الجارحى على شركة الوطنية للزجاج والبلور بعد منافسة قوية

CPC تفتتح المجمع الصناعى بمدينة 
السادات على مساحة 1.1 مليون متر مربع

بالتعاون مع وزارة التضامن االجتماعى وهيئة كير الدولية

ــادرة  ــب ــچ مــصــر فـــى م ــ شـــاركـــت أورنـ
"مصر  مؤسسة  مــع  بــالــتــعــاون  جــديــدة 
شهر  فــى  كاملة  قــريــة  إلفــطــار  الخير" 
رحلة  بذلك  لتستكمل  المبارك،  رمضان 
عطاء دشنتها مع انطالق الشهر الكريم 
المبادرات  إطــالق  خاللها  من  وتواصل 
الخيرية والتنموية المتنوعة لدعم األسر 

األكثر احتياًجا طوال رمضان.
تساهم أورنچ مصر فى هذه المبادرة 
لقرية  إفطار جاهزة  توفير وجبات  عبر 
بحيث  الفيوم،  محافظة  قرى  من  كاملة 
المستحقين  على  مباشرة  توزيعها  يتم 
داخل منازلهم بما يتيح لهم تناول اإلفطار 

فى جو أسرى رمضانى مبهج ومطمئن.
ناجى،  مها  أعربت  المناسبة،  وبهذه 
أورنــچ  لشركة  التنفيذى  الرئيس  نائب 
ــال  ــصــ ــ مـــصـــر لـــقـــطـــاع اإلعـــــــالم واالت
الــمــؤســســى، عــن ســعــادتــهــا بــالــتــعــاون 
التنمية  مجال  فــى  رائـــدة  مؤسسة  مــع 
الخير"  "مــصــر  كمؤسسة  المجتمعية 
والتى  قرية"  "إفطار  مبادرة  خــالل  من 
التى  الــشــركــة  لجهود  استكماال  تــأتــى 
والتى  رمضان  شهر  بداية  منذ  أطلقتها 
"األورمــان"  جمعيتى  مع  بالتعاون  بدأتها 

للفئات  األغذية  لتوفير  األرض"  و"عمار 
عبر  وذلك  بالرعاية  األولــى  المجتمعية 
دعم  فى  للمساهمة  مختلفة  مــبــادرات 
جهود الدولة فى توفير حياة كريمة فى 

ربوع البالد.

أورنچ مصر تشارك فى إفطار قرية كاملة 
بالتعاون مع مؤسسة »مصر الخير«
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ودولية

يــنــذر الــصــراع الــدائــر فــى إقليم 
”دونباس“ شرق أوكرانيا، الذى تسعى 
روسيا للسيطرة عليه، بمخاطر واسعة 
الهدف  واضًحا  أصبح  حيث  النطاق، 
تلك  الذى تحاول موسكو تحقيقه من 
المعركة، حيث تسعى روسيا إلى تعزيز 
أوكرانيا،  شــرق  على  للهجوم  قواتها 
التهديدات  بــأن  عــام  إحساس  وســط 
شمال  لحلف  بالنسبة  كثيًرا  تراجعت 
األطلسى والغرب، بعد خسارة روسيا 
معركة كييف، وفقا لتحليالت صحيفة 

"وول ستريت جورنال."
هناك  تــزال  ال  أخـــرى،  ناحية  مــن 
فالديمير  الروسى  للرئيس  طموحات 
ــا من  بــوتــيــن، وهــو مــا أصــبــح واضــًح
أبرز  أحد  بها  أدلى  التى  التصريحات 
مينيكاييف،  روســتــام  وهــو  جنراالته، 
المرحلة  ــدء  بـ مــنــذ  ــه  إنـ ــال  قـ ــذى  ــ ال
الثانية من العملية العسكرية الروسية 
المكلف  المهام  إحــدى  فإن  الخاصة، 
ــجــيــش الـــروســـى تــتــمــثــل فى  ــا ال ــه ب
السيطرة الكاملة على دونباس وجنوب 
برًيا  ممًرا  ذلك  يوّفر  حيث  أوكرانيا، 
ضمتها  التى  القرم،  جزيرة  شبه  إلى 

موسكو فى 2014.

أن  إلى  أيًضا،  مينيكاييف،  وأشــار 
رغبة روسيا فى السيطرة على جنوب 
”ترانسنيستريا“  ومنطقة  أوكــرانــيــا 
المولدوفية، تؤكد أن مولودوفا ستكون 

الهدف المقبل على مائدة الكرملين.
جورنال  ستريت  تحليالت  ونوهت 
ــه فــى حــالــة نــجــاح روســيــا فى  ــى أن إل
الشرق،  فى  األوكرانية  القوات  سحق 
فإنها ستكون قادرة على تعزيز قواتها 
فــى اتــجــاه الــجــنــوب، وفــى حالة ضم 

جنوب أوكرانيا، فإن بوتين ربما يسعى 
وقتها لوقف إطالق النار، بعد أن يكون 

ربع أو ثلث أوكرانيا فى حوزته.
السيطرة  فى  روسيا  نجحت  وإذا   
على  المطلة  ماريوبول،  على  الكاملة 
فــإن  مــتــوقــع،  هــو  كــمــا  آزوف،  بــحــر 
أوديسا ستكون الرابط البحرى األخير 
حيث  العالمية،  التجارة  مع  ألوكرانيا 
أوديسا  تجاه  التحرك  موسكو  حاولت 
من قبل، ولكن القوات الروسية واجهت 

مقاومة أوكرانية عنيفة.
أشــارت صحيفة  سابق،  وقت  وفى 
ــى أن  ــان“ الــبــريــطــانــيــة إلـ ــارديـ ــجـ ”الـ
ماريوبول  لمدينة  الــروســى  الحصار 
نقاط  يظهر  االستراتيجية،  األوكرانية 
القوة اللوجستية لروسيا، لكنها اتهمت 
الــروســى،  الرئيس  نفسه  الــوقــت  فــى 
فالديمير بوتين، بأنه يحكم اآلن أرًضا 

مليئة بمقابر جماعية.
وتعتبر ماريوبول هدًفا بارًزا للجيش 
الروسى منذ 2014، حيث تعتبر مركًزا 
بحر  على  ومــيــنــاء  رئيسًيا  صناعًيا 
آزوف، فضاًل عن أنها حيوية اقتصادًيا 
فى  ضمها  روسيا  تعتزم  منطقة  ألى 
القيادة  أن  إلى  الفتة  المقبلة،  الفترة 
الروسية خصصت قوة كبيرة للسيطرة 
الجميع  خدعت  وأنها  المدينة،  على 
فى بداية الحرب بأن المدينة لم تكن 
وحاصرتها  لروسيا،  األساسى  الهدف 
من قبل قوات من الفرقة 150 بندقية 
والمقاتلين  البحرية  مشاة  لواء  و810 

المجندين من والية دونيتسك.

الرئاسية  باالنتخابات  األحد،  ماكرون،  إيمانويل  فاز 
الفرنسية وهزم منافسته مارين لوبان، ليصبح بذلك أول 

رئيس فرنسى يحظى بوالية ثانية منذ 20 عاًما.
وانتخب ماكرون )44 عاما( بعد حصوله على 58 فى 
المئة من األصوات، مقابل 42 فى المئة للمرشحة لوبان 

)53 عاما(، بحسب النتائج.
وقبل انطالق جولة الحسم فى االنتخابات الفرنسية 
2022، جرت مناظرة ساخنة األربعاء أكد ماكرون خاللها 
فى  الدائرة  الحرب  لوقف  روسيا  مع  الحوار  فى  رغبته 
أوكرانيا، مشدًدا فى الوقت نفسه على ضرورة مواصلة 
مارين  منافسته  متهًما  موسكو،  على  العقوبات  فــرض 
الروسى،  النظام  من  مــادى  دعم  على  بالتحصل  لوبان 
األمر الذى ردت عليه زعيمة اليمين بالتأكيد على دعمها 
الواليات  عن  ومستقلة"  "حــرة  أوكرانيا  تكون  أن  فكرة 

المتحدة واالتحاد األوروبى، وليس روسيا فقط.
 وتطرقت المناظرة االنتخابية لملفات عدة من بينها 
لألجور  األدنى  والحد  للمعاشات  ولوبان  ماكرون  خطة 
الرئيس  تعهد  حيث  المختلفة،  المالية  والسياسات 
للمعاشات ال يقل عن 1100  أدنى  الفرنسى بوضع حد 
يورو، فيما اقترحت لوبان زيادة تدريجية فى سن التقاعد 

لتصل إلى سن 62 عاما.
الجولة قبل 5  فــاز فى نفس  ــذى  وال مــاكــرون  وحــذر 
سنوات من "حرب أهلية" إذا تم انتخاب لوبان التى تشمل 
سياستها حظر ارتداء الحجاب فى األماكن العامة، ودعا 
ماكرون الديمقراطيين من جميع األطياف إلى دعمه فى 

مواجهة اليمين المتطرف.
تكاليف  ارتفاع  على  حملتها  ركــزت  فقد  لوبان  أما   
يقول  إذ  العالم،  فى  اقتصاد  أكبر  سابع  فى  المعيشة 

المعيشة زادت بشكل  تكاليف  إن  الفرنسيين  الكثير من 
كبير مع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. وركزت أيضا على 
إنه يظهر  تقول  والذى  البالد  قيادة  أسلوب ماكرون فى 

ازدراء النخبة للناس العاديين.

ماكرون أول رئيس فرنسى يبقى لوالية ثانية منذ 20 عاًمامخاوف من سيطرة روسيا على إقليم »دونباس«
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أحمد ياسر 

ــون مــن خــطــورة  ــراء اســتــراتــيــجــيــون ومــراقــب حـــذر خــب
وباحات  المحتلة  القدس  مدينة  تشهده  الــذى  التصعيد 
بين  والمتواصلة  المشتعلة  والمواجهات  األقصى  المسجد 
الذى  الفلسطينى  والشعب  االسرائيلى  االحتالل  سلطات 
إبادة  يستهدف  غاشًما  وعدواًنا  جسيمة  انتهاكات  يواجه 

الفلسطينيين ومقدساتهم وممتلكاتهم .
الفلسطينى  الــوزراء  رئيس  اكد  االنتهاكات  هذه  وازاء 
محمد اشتية أن حكومة اسرائيل ال تريد حل الدولتين وال 
حل الدولة الواحدة لحل الصراع مع الفلسطينيين، مضيفا 
أن الحكومة الحالية فى اسرائيل "تريد الحفاظ على األمر 
الواقع الذى هو متدهور بشكل يومى من كافة اإلجراءات 

اإلسرائيلية".
اإلسرائيلى  ــوزراء  الـ رئيس  تصريحات  اشتية  وانتقد 
محتلة  أرًضــا  ليست  فلسطين  بأن  األخيرة  بينيت  نفتالى 
وإنما أرض متنازع عليها، مؤكدا أن "فلسطين للفلسطينيين 
وهذه األرض المحتلة سوف تتحرر، فالحق التاريخى هو لنا 

والقدس هى لنا وفلسطين لنا".
من  اإلسرائيلية  ــراءات  ــ "اإلجـ أن  على  اشتية  وشـــدد 
االستيالء على األراضى الفلسطينية والتوسع االستيطانى 
وتفتيت للجغرافيا والتقسيمات الجائرة هى بهدف حجب 
المستقلة وضرب  الفلسطينية  الدولة  إقامة  وتعطيل  ومنع 

لحل الدولتين".
فى  يــرى  فهو  بمكيالين  يكيل  العالم  ان  اشتية  ــال  وق
احتالل  يجيز  ال  إرهــابــا،  فلسطين  وفــى  بطولة  أوكرانيا 
عاما، هذا  فلسطين من 74  احتالل  يجيز  ولكنه  أوكرانيا 
العالم ال يرى إال لغة المصالح ولغة األقوياء، فنحن قوتنا 

فى وحدتنا وإصرارنا.
ومندوبها  فلسطين  دولـــة  سفير  حــذر  الــقــاهــرة  وفــى 
بالجامعة العربية دياب اللوح من أن الممارسات العدوانية 
اإلجرامية من المستوطنين وسلطات االحتالل اإلسرائيلى 
من  وتزيد  المنطقة  فى  باالستقرار  المساس  شأنها  من 
خطورة وتدهور األوضاع، مشيًرا إلى الجهود المبذولة من 
اإلسرائيلية  الممارسات  لوقف  والصديقة  الشقيقة  الدول 

فى مدينة القدس المحتلة والمسجد األقصى المبارك.
والممارسات  بــاالعــتــداءات  اللوح  ديــاب  السفير  ونــدد 
اإلجرامية وغير القانونية التى تقوم بها سلطات االحتالل 
وجــه  وعــلــى  المحتلة،  ــقــدس  ال مــديــنــة  فــى  اإلســرائــيــلــى 
يتعرض  الذى  المبارك  األقصى  المسجد  فى  الخصوص 
بشكل يومى القتحامات من قبل المستوطنين تحت حماية 
بشكل  يستهدف  ذلــك  أن  موضحا  اإلسرائيلية،  الشرطة 
وهو  المستمر  الجديد  القديم  المخطط  تنفيذ  أساسى 
مشدًدا  ومكانًيا،  زمنًيا  المبارك  األقصى  المسجد  تقسيم 
على أن المس بالمكانة التاريخية والقانونية لمدينة القدس 

مرفوض فلسطينًيا وعربًيا وإسالمًيا ودولًيا.
وتقوم مصر والدول العربية بجهود مكثفة للتهدئة ووقف 
المحتلة حيث  القدس  المتصاعد فى  اإلسرائيلى  العدوان 

الدولى  بالتحرك  المكلفة  العربية  الوزارية  اللجنة  عقدت 
لمواجهة السياسات واإلجراءات اإلسرائيلية غير القانونية 
لبحث  اجتماًعا طارًئا  المحتلة مؤخرا،  القدس  مدينة  فى 
المسجد  فى  الخطير  اإلسرائيلى  التصعيد  مواجهة  سبل 
األقصى المبارك، الحرم القدسى الشريف، وبلورة تحرك 
فى  اإلسرائيلية  واالنتهاكات  االعــتــداءات  لوقف  مشترك 
الشاملة.   التهدئة  واستعادة  العنف،  ووقــف  المقدسات، 
القمة  رئيس  بصفتها  تونس،  عضويتها  فى  اللجنة  وتضم 
العربية الحالية، ومصر، والجزائر، والسعودية، وفلسطين، 
فى  العربى  العضو  بصفتها  واإلمــارات،  والمغرب،  وقطر، 
وتم  العربية.  الدول  لجامعة  العام  واألمين  األمن،  مجلس 
خارجية  وزيــر  اللجنة،  رئيس  مــن  إيــجــاز  إلــى  االســتــمــاع 
المملكة األردنية الهاشمية أيمن الصفدى، ووزير خارجية 
التصعيد  حــول  المالكى،  ريــاض  الدكتور  فلسطين  دولــة 
يمثله  وما  ومقدساتها،  القدس  فى  الخطير  اإلسرائيلى 
التاريخى  الوضع  لتغيير  ومدانة  مرفوضة  محاوالت  من 
والجهود  المصلين،  لحرية  وتقييد  الــقــائــم،  والقانونى 
واستعادة  العنف،  دوامة  وإنهاء  التصعيد،  لوقف  المبذولة 
الهدوء. وأدانت اللجنة االعتداءات واالنتهاكات اإلسرائيلية 
الحرم  الــمــبــارك،  األقــصــى  المسجد  فــى  المصلين  بحق 
القدسى الشريف، والتى تصاعدت على نحو خطير خالل 

األيام الماضية من شهر رمضان المبارك، وأدت إلى وقوع 
مئات اإلصابات واالعتقاالت فى صفوف المصلين، وإلحاق 
أضرار بالغة بمرافق الحرم القدسى الشريف. وحذرت من 
صارًخا  استفزاًزا  تمثل  واالنتهاكات  االعتداءات  هذه  أن 
العبادة  المسلمين فى كل مكان، وتقويًضا لحرية  لمشاعر 
المصلين  وصول  وحرية  المبارك،  األقصى  المسجد  فى 
األمن  تهدد  العنف  من  دوامــة  بإشعال  تنذر  وأنها  إليه، 
رفضها  اللجنة  وأعلنت  والعالم.  المنطقة  فى  واالستقرار 
جميع الممارسات اإلسرائيلية الالشرعية المستهدفة تغيير 
األقصى  المسجد  فى  القائم  والتاريخى  القانونى  الوضع 
لفرض  محاولة  وأى  الشريف،  القدسى  المبارك/الحرم 
التى  الممارسات  هــذه  وإدانـــة  ومكانًيا،  زمانًيا  تقسيمه 
إسرائيل  ولمسئوليات  الدولى،  للقانون  سافًرا  خرًقا  تمثل 
وشــددت  بــاالحــتــالل.  القائمة  الــقــوة  بصفتها  القانونية 
التاريخى  الوضع  إسرائيل  احــتــرام  ضــرورة  على  اللجنة 
والعودة  الشريف،  القدسى  الحرم  فى  القائم  والقانونى 
احترام  يضمن  وبما   ،2000 عــام  قبل  عليه  كــان  ما  إلــى 
القدسى  الحرم   / المبارك  األقصى  المسجد  أن  حقيقة 
الشريف، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وتكون الزيارة 
اإلسالمية،  األوقــاف  إدارة  من  بتنظيم  له  المسلمين  لغير 
األردنية،  اإلسالمية  والمقدسات  األوقــاف  لــوزارة  التابعة 

الحصرى  االختصاص  صاحبة  القانونية  الجهة  بصفتها 
ودعت  إليه.  الدخول  وتنظيم  الحرم  شئون  جميع  ــإدارة  ب
إلى  األمــن،  مجلس  وخصوًصا  الــدولــى،  المجتمع  اللجنة 
اإلسرائيلية  الممارسات  لوقف  والفاعل  الفورى  التحرك 
الشريف،  القدس والحرم  القانونية واالستفزازية فى  غير 
وللحيلولة  المتحدة،  األمم  وميثاق  الدولى  للقانون  حماية 
دون تفاقم موجة العنف، وحفاًظا على األمن والسلم، إلى 
جانب دعوة مجلس األمن إلى تحمل مسئولياته فى حفظ 
السلم واألمن الدولَيين، وتطبيق قراراته ذات الصلة بمدينة 
و267   )8691( القرارات 252  فيها  بما  الشرقية،  القدس 
و476 و478( 1980 )و2334 )6102(. وأعلنت اللجنة عن 
استمرار تنسيق الجهود بين جامعة الدول العربية ومنظمة 
المحتلة  القدس  مدينة  حماية  بهدف  اإلسالمى،  التعاون 
اإلسالمية  العربية  هويتها  على  والحفاظ  ومقدساتها، 
التى  التاريخية،  الهاشمية  الوصاية  ودور  والمسيحية، 
المملكة  ملك  الحسين  بن  الثانى  عبدالله  الملك  يتوالها 
األردنية الهاشمية، فى حماية األماكن المقدسة اإلسالمية 
والمسيحية فى القدس، والوضع التاريخى والقانونى القائم 
فيها، وضرورة إزالة جميع القيود والمعّوقات التى تقيد عمل 
دائرة األوقاف فى إدارة شئون المسجد األقصى المبارك/
وأكدت  مرافقه.  على  والحفاظ  الشريف  القدسى  الحرم 

واإلسالمى  العربى  المؤسساتى  العمل  دعم  على  اللجنة 
وتكثيفه لدعم القدس والمقدسيين، ودور لجنة القدس عبر 
وكالة بيت مال القدس، التى يرأسها الملك محمد السادس 
عاهل المملكة المغربية، والتعبير عن الدعم الكامل لصمود 
عن  دفاعهم  فى  ومؤسساته  وقيادته  الفلسطينى  الشعب 
مدينة القدس ومقدساتها وفى مقدمتها المسجد األقصى 
وجميع  صموده  ودعم  الشريف،  القدسى  المبارك/الحرم 
حقوقه المشروعة، وفى مقدمتها حقه فى الحرية والدولة 
المستقلة ذات السيادة على خطوط الـ4 من يونيو 1967، 
الدولَتين،  حل  أســاس  على  الشرقية،  القدس  وعاصمتها 
العربية والمرجعيات  الدولى ومبادرة السالم  القانون  وفق 

المعتمدة.
وشددت اللجنة على المطالبة بوقف إسرائيل ممارساتها 
الفلسطينية  األراضــى  جميع  فى  واعتداءاتها  التصعيدية 
جميع  ووقــف  غــزة،  قطاع  عــن  الحصار  ورفــع  المحتلة، 
اإلجراءات التى تهدد األمن والسلم، وتقوض حل الدولَتين 
وفرص تحقيق السالم العادل والشامل، الذى يشكل خيارًا 
استراتيجًيا عربًيا، وضرورة إقليمية ودولية. وحذرت اللجنة 
غياب  الستمرار  الكارثية  التبعات  من  اجتماعها  خــالل 
الشعب  على  االقتصادية  والضغوطات  السياسية،  اآلفــاق 
الجهود  تكثيف  إلى  والدعوة  فلسطين،  ودولة  الفلسطينى 
والحفاظ  الشاملة  التهدئة  الستعادة  والدولية  اإلقليمية 
الثقة  تعيد  وفاعلة  جادة  مفاوضات  إطالق  وإعادة  عليها، 
السلمية، وتضعها على طريق واضح نحو  العملية  بجدوى 
الذى  الدولَتين،  حل  أســاس  على  تفاوضى  لحل  التوصل 
ينهى االحتالل ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات 
السيادة؛ لتعيش بأمن وسالم إلى جانب إسرائيل، كسبيل 
والشامل.  العادل  السالم  وتحقيق  الصراع  إلنهاء  وحيد 
للجامعة  العام  واألمين  أعضائها  قيام  عن  اللجنة  وأعلنت 
العربية، وبالتنسيق مع الدول العربية، بالتحرك المشترك، 
وإجراء االتصاالت مع المجتمع الدولى والهيئات الدولية، 
فى  اإلسرائيلية  الممارسات  تمثله  الذى  الخطر  لتوضيح 
القدس ومقدساتها، والدفع باتجاه موقف دولى فاعل لثنى 
القانون  باحترام  وإلزامها  الممارسات،  هذه  عن  إسرائيل 
اللجنة األمين  التهدئة الشاملة. وطالبت  الدولى واستعادة 
الدبلوماسية،  لبعثاتها  باإليعاز  العربية  للجامعة  العام 
بالقيام  الدول،  العرب فى  وبالتنسيق مع مجالس السفراء 

بتحركات واتصاالت مماثلة .
العربى  الــبــرلــمــان  عــقــده مكتب  طـــارئ  اجــتــمــاع  وفــى 
بالقاهرة أشار رئيس البرلمان عادل العسومى إلى أنه منذ 
اللحظة األولى لبدء هذه االنتهاكات الغاشمة، وجه خطابات 
ومفوض  المتحدة  لألمم  العام  األمين  من  كل  إلى  عاجلة 
االتحاد  ورئيس  اإلنسان  لحقوق  السامى  المتحدة  األمــم 
البرلمانى الدولى ورؤساء البرلمانات اإلقليمية ومدير عام 
منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، 
طالبهم فيها بالتحرك الفورى وتحُمل مسئوليتهم القانونية 
واالعتداءات  للجرائم  التصدى  فى  واألخالقية  واإلنسانية 
الحماية  وتوفير  االحــتــالل،  قــوة  بها  تقوم  التى  الغاشمة 
وكافة  الــقــدس،  مدينة  فــى  الفلسطينى  للشعب  الدولية 

األراضى الفلسطينية المحتلة.

اإلرهاب اإلسرائيلى يشعل األوضاع فى المسجد األقصى
هالة شيحة

Hal a4shiha@yahoo.com

حتركات دبلوماسية وبرملانية عربية لوقف االنتهاكات اإلسرائيلية وتوفير احلماية للفلسطينيني ومقدساتهم 

ماكرون

سفير الجزائر وشرشر

سفير الجزائر وشرشر يناقشان تطورات 
األوضاع الراهنة واستعدادات قمة الجزائر

تبون: كل الدول العربية أعلنت مشاركتها بقمة الجزائر

تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة ايناس عبد الدايم، نظمت سفارة 
الجزائر بالقاهرة سهرة رمضانية بالمسرح الصغير بدار األوبرا بحضور 
سفير الجزائر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية حميد شبيرة 
الجزائرية  والجالية  الجزائر  بسفارة  الدبلوماسية  البعثة  واعــضــاء 
المصريين  واإلعالميين  العربية  السفارات  ولفيف من ممثلى  بالقاهرة 
والعرب، ومشاركة الكاتب الصحفى اسامة شرشر، رئيس مجلس ادارة 

مؤسسة النهار للصحافة والنشر.
التراث  رائعة من  فنية  لوحة  الجزائرية  الرمضانية  السهرة  تضمنت 

الجزائرى والقسنطينى واالغانى واالناشيد الدينية .
بالقاهرة  الجزائر  وسفير  شرشر  ناقش  االحتفالية  هامش  وعلى 
فى  خاصة  المنطقة  دول  تواجه  التى  والتحديات  الراهنة  التطورات 
الجزائر  الروسى- األوكرانى، وكذلك استعدادات  ظل تصاعد الصراع 

الستضافة القمة العربية فى شهر نوفمبر المقبل .

فى إطار استعدادات الجزائر الستضافة القمة 
العربية والمقررة فى نوفمبر المقبل والتى ستكون 
الساخنة  بالملفات  وحافلة  جامعة  قمة  بمثابة 
العربية  الدول  تواجه  التى  والتحديات  والقضايا 
الجزائرى  الرئيس  تــأكــيــدات  جــاءت  والمنطقة 
أعلنت  العربية  الــدول  كل  بأن  تبون  المجيد  عبد 

مشاركتها فى القمة العربية بمستوى القادة.
وينظر مراقبون ومحللون سياسيون لهذه القمة 
العمل  مسار  فــى  تاريخيا  منعطفا  تشكل  بأنها 
العربى المشترك خاصة أن هذه القمة تم تأجيلها 
خالل  كــورونــا  جائحة  تفشى  بسبب  مــرات  عــدة 
العامين الماضيين، ومن المقرر ان تتسلم الجزائر 

الرئاسة من تونس الرئيس الحالى للقمة .
للقمة  المستضيفة  الــدولــة  الجزائر  وتــجــرى 
مكثفة  استعدادات  العربية  الجامعة  مع  بالتنسيق 
تمهيدا النعقاد القمة على أعلى مستوى وتحقيق 
تصاعد  ظل  فى  خاصة  منها  المرجوة  الغايات 

األزمات سواء فى سوريا او ليبيا واليمن والعراق 
فى  تأتى  التى  الفلسطينية  القضية  دعم  وكذلك 

صدارة القضايا الراهنة .
لقائه  فى  كشف  قد  الجزائرى  الرئيس  كــان 
بوسائل اعالم محلية عن جهود بالده الستضافة 
القمة العربية كما استعرض االوضاع فى الجزائر 

وخطة البالد لمواجهة التحديات الراهنة .
ــه لــعــالقــات الــجــزائــر مــع الـــدول  وفـــى إشــارت
العربية، وصف الرئيس عبدالمجيد تبون عالقات 

بالده مع مصر والسعودية بـالعالقات المتميزة .
وقال إن مصر تعد بمثابة دولة شقيقة بمعنى 
القومية  فى  أساسيا  قطبا  لكونها  نظرا  الكلمة، 
العربية  والــمــمــلــكــة  ــر  ــجــزائ ال بــجــانــب  الــعــربــيــة 

السعودية.
مجلس  بــدول  الجزائر  عالقات  يخص  وفيما 
ــد الــرئــيــس الــجــزائــرى  ــاون الــخــلــيــجــى، أكـ ــع ــت ال

عبدالمجيد تبون على أنها "عالقات متميزة".
كما رد تبون عن زيارات عدد من وزراء خارجية 
دول غربية مؤخرا، وأوضح أن "استشارة الجزائر 
فى  وكــذا  وغيرها  الساحل  ملفات  فى  ضرورية 
مهتمة  وكلها  المتوسطية،  والساحة  الليبى  الملف 
الجزائر  تجربة  ــجــاوزت  وت الــجــزائــرى،  بــالــرأى 

الحرب على اإلرهاب إلى عدة قضايا متنوعة.

تبون



09www.alnaharegypt.com
اقتصاد 

وناس

ــيــن األوســــاط  حــالــة مـــن الـــتـــفـــاؤل ســــادت ب
"فيتش"  مؤسسة  قــرار  خلفية  على  االقتصادية، 
من   "B+" عند  لمصر  االئتمانى  التصنيف  تثبيت 
نظرة مستقبلية مستقرة للمرة الرابعة خالل أزمة 
ثقة  شهادة  بمثابة  الكثيرون  اعتبره  وقد  كورونا. 
على  المصرى  االقتصاد  قــدرة  فى  جديدة  دولية 
الراهنة،  العالمية  االقتصادية  التحديات  مواجهة 
السيما أن هذا قد تزامن مع قرار بنك "ستاندرد 
باعتبارها  مصر،  فى  أنشطته  بتوسيع  تشارترد" 
بالمنطقة،  نموا  واألســرع  األكبر  االقتصادات  من 
مما يؤكد أهمية التنفيذ المتقن لبرنامج اإلصالح 
حنان  قــالــت  ــك،  ذلـ عــلــى  وتعليًقا  ــصــادى.  ــت االق
المراجعات  إن  الــمــال،  أســواق  خبيرة  رمسيس، 
الدورية والتصنيفات االئتمانية هى رسالة طمأنة 
بأن االقتصاد المصرى قادر على الوفاء بالتزاماته 
على  دليل  هــو  وبالطبع  الــدائــنــة،  الجهات  تجاه 

استقرار االداء االئتمانى للدولة.
المستفيدين  اكثر  من  أن  رمسيس  وأوضحت 
فى  والمتمثل  المصرفى  القطاع  التصنيف  بهذا 
يخلق  وبالطبع  الوطنية،  والبنوك  المركزى  البنك 
يتم  التى  الفائدة  أسعار  فى  االستقرار  من  حالة 
وتسمح  الــخــارج  من  اقــتــراض  كل  عند  اعطاؤها 
مختلفة  جــهــات  مــن  االقـــتـــراض  بــإعــادة  لمصر 

بعمالت وآجال مختلفة.
البورصة فقالت رمسيس إن  تأثيرها على  أما 
استثمارات  يدعم  ولكنه  للغاية  محدود  تأثيرها 
الفترة  فى  ولكنهم  المالية،  االوراق  فى  االجانب 
على  فالتأثير  إذًا  مستمر.  تخارج  على  االخيرة 
البورصة محدود للغاية، إال أنه قد يكون له أثر فى 
استقرار سعر الصرف وكذلك اداء القطاع البنكى 

فى البورصة.
نكون  كى  أنه  رمسيس  وأضافت 
ــا فـــإن األخــبــار  أكــثــر وضــوًح
الدولية  باإلشادات  المتعلقة 
بــاالقــتــصــاد الــمــصــرى، 
وفـــــــــــى ظـــل 

المصرية  البورصة  فى  تنتهى  ال  التى  المشاكل 
ا وضعيًفا للغاية، فالكل  فقد أصبح تأثيرها لحظّيً
فى  الــتــداول  لها  وصــل  التى  السيئة  الحالة  يعلم 
البورصة، السيما فى ظل ممارسات ادارية محبطة 
ومنفرة لالستثمار وتتسم بالجمود وعدم المرونة، 
المتاحة  الجيدة  الفرص  وجــود  من  الرغم  وعلى 
أن  إال  االســعــار،  وتدنى  البورصة  فى  لالستثمار 
تحركات التداول ال تسمح بانتعاش التداوالت فى 
البورصة  فى  االستثمار  عن  المتعاملين  نفور  ظل 

بسبب ارتفاع المخاطر وتدنى العائد.
قائلة:  لـ"النهار"-  تصريحاتها  رمسيس–  أنهت 
النصيحة  ــه  أوجـ المتعاملين  أنــصــح  أن  "وقــبــل 
البورصة  أن  االستثمارى  الملف  بــإدارة  للقائمين 
التكلفة،  منعدم  التمويل  مصادر  من  قوى  مصدر 
مصادر  من  ومصدر  الدولة،  ألصول  جيد  ومقيم 
على  وقـــادرة  االجــمــالــى،  القومى  الناتج  ارتــفــاع 
الباقية  البقية  أما  عالمية،  استثمارات  اجتذاب 
المتعاملين فأنصحهم بعدم استخدام مصادر  من 
للتمويل غير اموالهم الشخصية، وعليهم االحتفاظ 
بالصبر ألن  يتحلوا  وأن  الفرص  بسيولة القتناص 

غدا لناظره قريب".
فى حين قال محمد عبد الهادى، خبير أسواق 
للمرة  للتصنيف االئتمانى  تثبيت فيتش  المال، إن 
االقتصادية  ــات  األزمـ تــوالــى  مــع  خاصة  الرابعة 
العالمية المتتالية بعد جائحة كورونا وبعد الحرب 
اإلمــداد  سالسل  وانخفاض  االوكرانية  الروسية 
ذلــك على  وانعكاس  األســعــار  وارتــفــاع  والــتــوريــد 
ارتفاع التضخم عالميا، حتى أصبح خارج سيطرة 
العالم فى معالجتها للتضخم وأصبح الحل هو رفع 
اسعار الفائدة وهذا ما حدث فى شأن رفع الفائدة 
بنسبة 1% فى البنك المركزى المصرى واحتمالية 
مايو   4 يــوم  الفيدرالى  لــدى  الفائدة  اسعار  رفــع 

ولمدة 6 دورات اخرى. 
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اقتصاديون: بداية قوية لتعزيز الصادرات املصرية وحماية املواطن املصرى من البضائع مجهولة الهوية

المستوردون فى ورطة
الماضية عن  القليلة  الساعات  الحديث خالل  تزايد 
بالموانئ   »ACI« للشحنات  المسبق  التسجيل  منظومة 
منتصف  لها  التجريبى  اإلطــالق  سيتم  والتى  الجوية، 
من  األول  فى  اإللــزامــى  التشغيل  ــدء  وب المقبل،  مايو 
تقليص  فى  تساهم  أن  والتى من شأنها  أكتوبر ٢٠٢٢، 
الــجــمــركــى، وخــفــض تكلفة االســتــيــراد  ــراج  ــ زمــن اإلف
والتصدير، وحظر دخول البضائع الرديئة، بجانب إلزام 
المستوردين أو وكالئهم بتقديم مستندات الشحنة قبل 
وإصدار   ،»ACID رقم  على  للحصول  البضائع  شحن 
رقم القيد الجمركى»ACID«  فى الشحن الجوى بشكل 
فورى، وعدم السماح بتفريغ الشحنة فى الموانئ الجوية 
 »ACID«.إال بعد إدراج الناقل أو قادة الطائرات لرقم

 والالفت لالنتباه أن أكثر من ٣٠ ألف شركة انضمت 
لمنظومة  »ACI«  بالموانئ البحرية و٨٠ ألف مصدر 
"كارجو  منصة  على  إلكترونية  حسابات  سجلوا  أجنبى 

إكس".
وعلى الفور سرعان ما تزايدت التساؤالت حول هل 
منظومة التسجيل المسبق للشحنات الجوية بداية لدعم 
الصناعة الوطنية ومجابهة استيراد المنتجات الرديئة أم 

أنه يضع المستوردين فى ورطة؟.
وتعليًقا على ذلك، قال الدكتور رمزى الجرم، الخبير 
للشحنات  المسبق  التسجيل  نــظــام  إن  االقــتــصــادى، 
من   ٣9 للمادة  طبقا  جديد  جمركى  نظام  هو   )ACI(

وقـــرارات   ٢٠٢٠ لسنة   ٢٠7 رقــم  الــجــمــارك  قــانــون 
الدكتور محمد معيط وزير المالية رقم ٣٨ ورقم ٣٢٨ 

ورقم 4٣٠ ورقم 49٠ لسنة ٢٠٢1، الفًتا إلى أن هذا 
النظام ليس بجديد عالميا ولكنه طبقا للمعايير الدولية 
)والتجارة   WCO( الجمارك  منظمتى  عن  الــصــادرة 

 )WTO(.العالمية
  )ACI(وأوضح أن نظام التسجيل المسبق للشحنات

يأتى فى إطار التوجه االستراتيجى للتحول الرقمى فى 
كافة  فى  التكنولوجية  الحلول  بتطبيق  المصرية  الدولة 
الجمهورية  نحو  مصر  لتقود  والمشروعات  القطاعات 
بمصلحة  العمل  منظومة  تطوير  إطــار  وفى  الجديدة. 
التدريجى  والتحول  وميكنتها،  وتبسطيها  الجمارك 
إجراءات  الرقمية وحوكمة  إلى  الورقية  العمل  بيئة  من 
ــراج عن  ــ اإلف وتحقيق ســرعــة  والــتــصــديــر  االســتــيــراد 
البضائع وتيسير التجارة بما ينعكس على تقليل التكلفة 
ويؤدى إلى تحسين ترتيب مصر فى مؤشرات التنافسية 

الدولية، وتسهيل حركة التجارة، وتحفيز االستثمار.
 )ACI( وأضاف أن نظام التسجيل المسبق للشحنات
المواطن  وحماية  المصرية  الــصــادرات  لتعزيز  يهدف 
المصدر  أو  الهوية  مجهولة  البضائع  مــن  المصرى 
وليست  فقط  البضائع  لعبور  بوابات  الموانئ  فتكون 
أماكن لتخزينها، وكذا تقليل زمن اإلفراج ومن ثم تكلفة 
والمستندات  البيانات  واستخدام  البضائع  عن  اإلفراج 
اإللكترونية واالستغناء عن المستندات الورقية، وقد بدأ 
للشحنات   الُمسبق  التسجيل  لنظام  التجريبى  التشغيل 
)ACI(على المشحونات البحرية اعتبارًا من األول من 
بعد   ،٢٠٢1 أكــتــوبــر 
ــرة  ــفــت ــرور ب ــ ــمـ ــ الـ
تــشــغــيــل 

تمهيًدا  أواخر شهر سبتمبر ٢٠٢1،  انتهى فى  تجرييى 
الشحنات  على  المسبق  للتسجيل  التشغيل  لتفعيل 

الجوية، فى أول منتصف مايو ٢٠٢٢.
للشحنات   المسبق  التسجيل  نظام  أن  إلــى  وأشـــار 
الشحنة  ومستندات  بيانات  إتاحة  على  )ACI(يعتمد 
)الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية( 
الجهات  لتتمكن  األقــل  على  ساعة  بـــ4٨  الشحن  قبل 
المعنية من رصد أى خطر على البالد من خالل نظام 
حيث  المخاطر  إدارة 
المصرية  الدولة  تضع 
لضمان  قصوى  أولوية 
يشكل  وال  مواطنيها،  أمن 
المستوردين،  على  ا  إضافّيً عبئًا 
الحماية  توفر  تنظيمية،  عملية  انه  بل 
حتى  التعامل،  اطــراف  لكافة  الكاملة 
اإلجـــراءات  من  العديد  يحتاج  كــان  وإن 
المحمية،  المصلحة  أن  إال  الشكلية، 
تتجاوز اى إجراءات شكلية، أو أعباء 
مــالــيــة بــســيــطــة، فى 
كافة  استفادة  سبيل 

األطراف.
ــيـــن قـــال  ــى حـ ــ ف
ــد مــحــمــود  ــحــم م
عــبــد الــرحــيــم، 
الــــــــبــــــــاحــــــــث 
االقتصادى، فى 
يمكن  ــة  ــبــداي ال
الفرق  توضيح 

بين الشحن الجوى والبحرى حيث إن الشحن البحرى له 
سعة أكبر بكثير من الشحن الجوى ولكنه ابطأ فى زمن 
الوصول عكس الشحن الجوى الذى يكون اسرع ولكن له 
سعة اقل من الشحن البحرى، ووفًقا لألمم المتحدة فإن 
الشحن البحرى يساهم فى نقل حوالى ٨٠% تقريًبا من 

حركة التجارة العالمية .
مليارات   5 نحو  أنفقت  المالية  وزارة  أن  وأوضـــح 
جنيه من أجل تطوير المنظومة الجمركية، ويأتى نظام 
التسجيل المسبق للشحنات فى إطار تسهيل اإلجراءات 
الجمركية وتقليل العمل الروتينى والتحول الرقمى للدولة 

حيث يتم ربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة .
محددات  أهم  من  يعد  الجديد  النظام  أن  وأضــاف 
مراقبة حركة التجارة الخارجية وبالتالى حماية السوق 
المحلية من الواردات غير المطابقة للمواصفات وينتج 
ذلك بال شك رفع مستوى الجودة فى السوق المصرية، 
وبحسب تصريحات رسمية وبشهادة البنك الدولى فإن 
اإلفــراج  خفض  فى  ساهم  الجديدة  المنظومة  تطبيق 
بتخفيض  ذلــك  يؤثر  وبالطبع   %5٠ بنسبة  الجمركى 
النظام  نجاح  استمرار  أن  وأعتقد  الشحن،  تكاليف 
يعتمد على فتح قنوات اتصال لالستماع ألى أزمات أو 
مشكالت أو عوائق مع المؤسسات العاملة فى االستيراد 

والتصدير.
وتابع محمد تصريحاته لـ"النهار" قائاًل: "بعد تطبيق 
منظومة فى الموانئ البحرية وتسجيل أكثر من ٣٠ ألف 
شركة سوف يتم تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات 
الجوية فى منتصف مايو ٢٠٢٢ تمهيدا للتطبيق الكامل 
والفعلى فى أكتوبر القادم وتم بالفعل تدريب ٨٠٠ شركة 
االياتا  مخاطبة  تمت  كما  النظام،  على  الجوى  للشحن 

الجديد وضرورة  بالنظام  الدولى"  الجوى  النقل  "اتحاد 
تقديم الطلب قبل ٨ ساعات من إقالع الطائرة."

الخبير  حسانين،  الــديــن  عــز  الــدكــتــور  قــال  بينما 
الجوية   للشحنات  المسبق  التسجيل  إن  االقتصادى، 
للشحنات  للمسبق  للتسجيل  امــتــداد  اال  هــو  ACIمـــا 
تطبيق  فوائده  اهم  ومن  البحرية  الموانئ  على  الــواردة 
االستيراد  عمليات  لضبط  الموحدة  النافذة  منظومة 
والتصدير وضمان وربط كافة الموانئ المصرية منظمة 
إلكترونية موحدة، ووصول بضائع معروفة المصدر حيث 
سيتم تعريف واستعالم عن المستورد والمصدر لضمان 
وصول البضائع بالجودة والمواصفات القياسية الدولية 
للبضائع  كمواصفة  اعتمدناها  التى  االوربــيــة  خاصة 
تم  والــذى  الجمركى  االفــراج  زمن  وتوفير  المستوردة، 
السابق،  االفــراج  زمــن  من   %5٠ الــى  تخفيضه  بالفعل 
تقليل  خــالل  مــن  البضائع  تكاليف  تخفيض  بجانب 
والعموالت  االرضيات  تخفيض  وبالتالى  االفــراج  زمن 
توفير  االفــراج، فضاًل عن  بزمن  المتعلقة  والمصاريف 
ما ال يقل عن ٢٣ الف جنيه من تكاليف شحن الحاوية، 
تمثل  دوالر  مليارات   6 عــن  يقل  ال  مــا  توفير  بجانب 
التى  والبضائع  الخامات  من  االستراتيجى  االحتياطى 
كانت المصانع والمستوردون التجار يحتفظون بها لحين 
ان زمن  واالفراج عنها، حيث  والبضائع  الخامات  ورود 
االفراج فى الماضى كان يستغرق شهًرا كاماًل واكثر وهو 
االستيراد  قيمة  دوالر هى  مليارات   6 تقريبا  يعادل  ما 

الشهرى.
ــراج من  أنــه مــع خفص زمــن االفـ وأوضـــح حسانين 
خالل المنظومة الجديدة على الموانى البحرية والجوية 
سيوفر الكثير من العملة االجنبية الراكدة فى المصانع 
فى شكل خامات او بضائع مستوردة، واستحداث مراكز 
وتداول  االفراج  اجراءات  تبسيط  تساهم فى  لوجستية 
مستندات الشحن، بجانب استفادة الدولة من التسجيل 
التجارة  عن  متكاملة  بيانات  قاعدة  انشاء  فى  المسبق 
البيانات  هــذه  تحليل  وبالتالى  والخارجية  الداخلية 
واتخاذ القرارات الهامة المتعلقة بالتجارة الخارجية فى 

الوقت المناسب من متخذى القرار. 
سيتم  والضريبية  الجمركية  الحصيلة  أن  وأوضــح 
من  ستزيد  بها  الخاصة  االجـــراءات  وحوكمة  ضبطها 
حصيلة الجمارك والضرائب والرسوم، إذ إن االستفادة 
هنا للجانبين المستوردين الذين سيخفضون زمن االفراج 
وبالتالى تكلفة االرضيات والتخزين ستقل وافادة الدولة 
والجوية  البحرية  الموانئ  ضبط  من  الوقت  نفس  فى 

ومنع التهريب والتهرب الجمركى والضريبى.

شهدت الفترة الماضية ارتفاع أسعار الكثير من 
حيث  البناء،  مــواد  رأسها  وعلى  والسلع  المنتجات 
ما  ليتراوح  للمستهلك  األسمنت  طن  سعر  ارتفع 
متوسط  تــراوح  حين  فى  جنيه،  و16٠٠   15٠٠ بين 
سعر طن الحديد حاليا باألسواق للمستهلك ما بين 

٢٠5٠٠ جنيه و٢1 ألف جنيه.
وعلى الرغم من أن األسمنت منتج محلى بنسبة 
1٠٠%، إال أنه شهدت أسعاره ارتفاعا ملحوظا دون 
للمطالبة  البناء  مواد  شعبة  دفع  الذى  األمر  مبرر، 
البناء  مواد  مصانع  بعض  عن  الدعم  رفع  بضرورة 
ألنها تحصل على دعم وتبيع بأسعار أعلى من السعر 

العالمى.
وتعليًقا على ذلك، قال أحمد الزينى، رئيس شعبة 
اإلطــالق  على  مبرر  أى  يوجد  ال  إنــه  البناء،  مــواد 
يتم  أنــه  السيما  أسعاره  األسمنت  مصنعى  لزيادة 
من  أعلى  سعره  فــإن  ذلــك  ورغــم  محلًيا  تصنيعه 
ال  للطن  العادل  السعر  بأن  علًما  العالمية  األسعار 

ينبغى أن يتجاوز الـ9٠٠ جنيه. 
وأضاف الزينى أن مصانع األسمنت تحصل على 
المحلى عن  السعر  يرتفع  ذلك  ورغم  الطاقة،  دعم 
األسعار العالمية بنحو ٣٠ دوالرًا، حيث يصل سعر 
السعر  يبلغ  حين  فى  دوالرًا   ٨٠ لنحو  محلًيا  الطن 

العالمى 5٠ دوالرًا فقط.
أيًضا  الحديد  مصنعى  أن  إلــى  الزينى  وأشـــار 
أعلى  بسعر  المحلية  بالسوق  الحديد  ببيع  يقومون 
المصانع  أن  موضًحا  العالمى،  السعر  من  بكثير 
المتكاملة التى رفعت سعر طن الحديد إلى ٢٠ ألف 
البيلت  أسعار  بارتفاع  الزيادة  تلك  بررت  قد  جنيه، 

عالميا، رغم أنها تنتج البيلت لنفسها.
بالسوق  الــحــديــد  أن شــركــات  الــزيــنــى  وأوضـــح 
دوالرا   16٠ بسعر  الحديد  خــام  تستورد  المحلية 
عليه  يضاف  خــردة  طن  كل  ثم  ومــن  حاليا،  للطن 
تكلفة تحويله إلى حديد تسليح بقيمة 15٠ دوالرا، 
منتج  إلى  لتحويله  دوالرا   4٠ يكلف  بليت  طن  وكل 
نهائى، مضيفا أن هذه التكلفة تقدر محليا بحوالى 4 
آالف جنيه على سعر الخردة الذى وصل إلى 9 آالف 
العادل  البيليت، لهذا فإن السعر  جنيه للطن وسعر 
لطن الحديد من المفترض أن يتراوح بين 15 و16 
ألف جنيه، خاصة أن هناك تكلفة ثابتة تحدد سعر 

الحديد فى العالم كله.
االرتفاع  المعقول  غير  من  أنــه  الزينى  وأوضــح 
األســواق  تشهدها  التى  الحديد  ألسعار  الجنونى 
 ٢٠٠ بـ  الحديد  خــام  كــان طن  عندما  أنــه  موضًحا 
دوالر كان طن حديد التسليح محليا بـ1٣ ألف جنيه، 
جنيه  ألف  بـــ٢٠  محليا  التسليح  حديد  طن  وحالًيا 
وخام الحديد بـ16٠ دوالرا للطن، متسائاًل: هل هذا 
لحماية  لتدخل حكومى  يحتاج  أنه  أم  األمر طبيعى 

المستهلك من جشع المصنعين؟.
وطالب الزينى الحكومة بضرورة فرض سعر عادل 

المطلوب،  التوازن  يحدث  واألسمنت، حتى  للحديد 
ال  وحتى  تنفيذها،  يتم  التى  المشروعات  تتأثر  وال 

يتأثر هذان القطاعان المهمان فى الصناعة. 
بينما عارضه فى الرأى أحمد شرين ُكريم، رئيس 
فى  البناء  مواد  غرفة  فى  األسمنت  مصنعى  شعبة 
اتحاد الصناعات، قائاًل إن ارتفاع أسعار األسمنت 
العالمية  األسعار  لزيادة  يعود  طبيعى  أمــر  محلًيا 
البحرى،  الشحن  تكلفة  غــالء  عن  فضاًل  للطاقة 
علًما بأن صناعة األسمنت إحدى الصناعات كثيفة 
حرق  على  أساسا  تقوم  حيث  للطاقة  االستخدام 

المواد الخام داخل أفران خاصة إلنتاج األسمنت.
فى  األســمــنــت  مــصــانــع  أن جميع  إلـــى  ــار  وأشــ
الفحم،  الطاقة،  من  أنــواع  ثالثة  على  تعتمد  مصر 
والمازوت، والغاز الطبيعى وجميعها ترتبط باألسعار 
العالمية، الفًتا إلى أن تكلفة الطاقة تمثل نحو %6٠ 

من المنتج النهائى. 

وأضاف شرين أن أسعار الفحم شهدت ارتفاعات 
فى الربع األخير من عام ٢٠٢٠ من حوالى ٣5 دوالرا 
األول  الربعين  إلى  باإلضافة  دوالرا   65 إلى  للطن 
حوالى  إلــى  الفحم  ليصل   ٢٠٢1 عــام  من  والثالث 
الربع  فى  األسعار  ارتفعت  كما  للطن،  دوالرا   ٢5٠
األول من العام الجارى مع تفجر الحرب بين روسيا 
للطن وهى  دوالر  إلى حوالى 4٠٠  لتصل  وأوكرانيا 

أسعار عالمية.
وأوضح شرين أن صناعة األسمنت ال تعتمد على 
المكون المحلى بنسبة 1٠٠% كما يردد الكثيرون، إذ 
إنه بخالف اعتمادها على الطاقة لإلنتاج فإن تلك 
الصناعة تحتاج لشكائر مصنوعة من الكرتون الذى 
معدات  أن  عن  فضال   ،%1٠٠ بنسبة  استيراده  يتم 
أيًضا  يتم  غيار  قطع  تحتاج  قــد  االنــتــاج  وآالالت 

استيرادها من الخارج.
قائاًل  لـــ"الــنــهــار"-  تصريحاته  شــريــن-  وأنــهــى 

الــوزراء  لرئيس  تعهدوا  قد  االسمنت  مصنعى  إن 
إمكانية  مدى  على  للوقوف  التكلفة  هيكل  بدراسة 
تقليل  خــالل  مــن  األســعــار  خفض  فــى  المساهمة 
هوامش ربحهم، الفتا إلى أن أسعار األسمنت من 
الطلب،  تتراجع بسبب انخفاض حجم  المرجح أن 
حيث يصل سعر الطن حاليا إلى 1٣٠٠ جنيه، علًما 
بأن األسعار قد تظل فى مستويات منخفضة لمدة 
ال تقل عن ٣ شهور نتيجة ضعف الطلب مع زيادة 

المعروض.
ــر غــرفــة  فـــى حــيــن قـــال مــحــمــد حــنــفــى، مــدي
الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن االرتفاع 
أسعار  الرتــفــاع  يعود  الحديد  بأسعار  الملحوظ 
المواد الخام، خاصة أن هناك ٨5% من المواد يتم 
ارتفاع  مع  بالتزامن  وذلك  الخارج،  من  استيرادها 
الفترة  خــالل  مصر  شهدته  الـــذى  الـــدوالر  سعر 
 7.9 حوالى  تنتج  مصر  أن  إلى  مشيًرا  الماضية، 
مليون طن من حديد التسليح، وحوالى 4.5 مليون 

طن بليت، بينما تستورد ٣.5 مليون طن بليت.
انتظار  فى  الحديد  مصنعى  أن  حنفى  وأوضــح 
جهاز  قبل  من  تحديده  سيتم  الــذى  العادل  السعر 
حماية المنافسة، والذى سيدرس معطيات السوق، 
عقدوا  قد  واألسمنت  الحديد  مصنعى  أن  السيما 
اجــتــمــاًعــا مــع رئــيــس الــــوزراء الــدكــتــور مصطفى 
مدبولى خالل الساعات القليلة الماضية لمناقشة 
أوضاع الصناعة، فى ظل ارتفاع أسعار مواد البناء 
بصورة كبيرة، بما يؤثر بالسلب على قطاع التشييد 
والبناء بوجه عام، مضيًفا أن زيادة األسعار ناتجة 
عن التقلبات العالمية فى أسعار الطاقة، إلى جانب 

زيادة أسعار مدخالت اإلنتاج.

شرين حنفيالزيني

خبراء أسواق املال: تأثير إيجابى على استقرار 

سعر الصرف وأداء القطاع البنكى فى البورصة

حسانينعبدالرحيم الجرم
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قــــررت إدارة نــــادى ريــــال مـــدريـــد اإلســـبـــانـــى اإلطــاحــة 
بالعديد من الالعبني الكبار داخل صفوف الفريق، على 

مارسيلو،  والبرازيلى  بيل،  جاريث  الويلزى  رأسهم 
وصانع األلعاب إيسكو، خالل فترة االنتقاالت 

الصيفية املقبلة، فى ظل عدم احلاجة جلهود 
الـــثـــالثـــى داخـــــل كــتــيــبــة املـــريـــنـــجـــى، وأيـــًضـــا 

باتت  التى  الكبيرة  رواتبهم  التخلص من 
متثل عبًئا كبيًرا على خزينة النادى، كما 
أنها ُتريد فتح املجال أمــام شــراء العبني 

ممــيــزيــن ودفـــــع رواتــــــب لــهــم وعــلــى 
رأسهم األملانى روديجر مدافع 

تـــشـــيـــلـــســـى اإلجنـــــلـــــيـــــزى، 

القادمة  املــوهــبــة  إلــى  بــاإلضــافــة  تشوامينى،  والفرنسى 
كيليان مبابى والذى سيتم اإلعالن عن ضمه بعد ختام 

املوسم اجلارى.
ــإن صــحــيــفــة لــيــكــيــب  ــ عـــلـــى جـــانـــب آخــــــر، فـ
فى  ريــال مدريد  رغبة  الفرنسية كشفت عن 
ريــاض محرز جناح  التعاقد مع اجلــزائــرى 
مــانــشــســتــر ســيــتــى اإلجنـــلـــيـــزى، حــيــث بــات 
مرشًحا وبقوة لالنضمام إلى صفوف امللكى 
نــادى باريس  يــدرس  املــوســم املقبل. كما  فــى 
ــان جــيــرمــان وضــعــيــة الـــدولـــى اجلـــزائـــرى،  سـ

ليكون بدياًل لألرجنتينى أنخل دى ماريا.

طــلــبــت جلــنــة الــتــخــطــيــط لــلــكــرة بــالــنــادي األهــلــي 
تــقــريــرًا عــن حــالــة الــدولــي املــغــربــي بــدر بــانــون، 

ــذى ُيـــعـــانـــي مـــن إصــابــة  ــ ــع الـــفـــريـــق، الـ ــدافـ مـ
طــويــلــة مــنــعــتــه مـــن املـــشـــاركـــة فـــى تــدريــبــات 
ومباريات األهلي ومنتخب بالده منذ قرابة 

الثالثة أشهر.
ــرر مــســئــولــو اجلـــهـــاز الــفــنــي لألهلي  وقــ
تــأجــيــل عــــودة بـــدر بــانــون لــلــقــاهــرة بسبب 
عدم اكتمال شفائه بشكل تام من تداعيات 

ــازال الــالعــب فــى املغرب  فــيــروس كــورونــا، ومــ
بعدما منحه اجلهاز الفني راحة سلبية منذ 

شهر يناير املاضي .
الفترة  الطبي لألهلي  خــالل  ويــقــوم اجلــهــاز 
املقبلة بتقدمي ملف طبي للجنة التخطيط 
ــورات حــالــة  ــطـ بــاألهــلــي يــتــم فــيــه تــوضــيــح تـ

الالعب وموقفه من العودة للتدريبات.
ويــعــانــي بـــانـــون مـــن ُمــضــاعــفــات كــورونــا 
فتم  القلب  عضلة  يف  التهابات  لــه  سببت 
منتخب  قائمة  مــن  أثــرهــا  على  استبعاده 
بالكاميرون  أفريقيا األخيرة  بــالده يف أمم 
طوال  االهلي  تدريبات  من  استبعاده  مت  كما 

الفترة املاضية.

لجنة تخطيط األهلي تطلب تقريرًا عن بدر بانون وتطور حالتهريال مدريد يراقب رياض محرز 

رياض

أثار النجم المصرى محمد صالح، الجدل مجدًدا 
اإلنجليزى،  ليفربول  نــادى  مع  عقده  تجديد  بشأن 
مشيًرا إلى أنه يتبقى له عام واحد فقط، وال يتخيل 
نفسه بعيًدا عن قلعة الريدز، لكنه لم ُيغلق الباب أمام 
فكرة البقاء داخل النادى، بعدما حصد معه العديد 

من األلقاب خالل السنوات الماضية.
وقال صالح إنه ال يعرف مصيره مع ليفربول بعد 
عام 2023، مشيًرا إلى أن مشجعى النادى ُيدركون 
جيًدا أنه يريد البقاء داخل النادى، لكن هناك أمور 

تمثل  الريدز  قلعة  أن  مؤكدا  فقط،  بالمال  تتعلق  ال 
ال  لحظات  عاش  بعدما  له  بالنسبة  كبيرة  أهمية 

الفردية  الــجــوائــز  مــن  بالعديد  وفــاز  ُتــصــدق 
واأللقاب الكبرى سواء الدورى اإلنجليزى أو 

دورى أبطال أوروبا.
ليفربول  فريق  المصرى  النجم  وشبه 
عدم  مبدًيا  الواحدة،  العائلة  مثل  بأنه 
قلقه تماًما من أى شىء، كما أنه يحلم 
بالتتويج بلقب الدورى اإلنجليزى هذا 
للحصول  يطمح  أنه  مؤكًدا  الموسم، 
على الكرة الذهبية التى ُتمنح ألفضل 
العب فى العالم، ويعتبرها األهم فى 

مستقبله الكروى.
ــتـــرف  ــر، اعـ ــ ــ ــــب آخـ ــان ــلـــى جــ عـ
المدير  ــوب،  ــل ك ــورجــن  ي األلــمــانــى 
خطأ  فى  بوقوعه  لليفربول،  الفنى 
تجديد  عــن  الحديث  بــشــأن  كبير 
لن  أنه  مؤكًدا  صالح  محمد  عقد 
يكرر ذلك مرة أخرى. وقال كلوب 
فى  "وقعت  اإلنجليزية:  للصحافة 
خطأ كبير بعدما تحدثت عن ملف 
عــقــد محمد صـــالح مع  تــجــديــد 
ليفربول، وهذا األمر لن أفعله مرة 
عقد  تجديد  عــن  وأتــحــدث  ثانية 

مانى".
فى  تصريحاته  خــالل  أضـــاف 
الصحافة اإلنجليزية: ساديو مانى 
العب مميز يستطيع اللعب داخل 
صفوف الريدز ألكبر فترة ممكنة 
عالية  بفنيات  يتمتع  أنــه  خاصة 

للغاية، ولكن  وإمكانيات بدنية قوية 
ليفربول  مع  عقده  تجديد  عن  أتحدث  لم 

كما أخطأت فى هذا األمر مع محمد صالح. 
وطلب كلوب من الصحفيين اإلنجليز االنتظار 
مانى  عقد  تجديد  ملف  فى  الفصل  لحين 

التفاصيل  كافة  عن  رسمى  بشكل  واإلعــالن 
مع  التيرانجا  أسد  مع  الجديد  بالتعاقد  الخاصة 

إدارة الريدز.

األهلى يرصد مكافآت خيالية للبطولة اإلفريقية

رمضان صبحى.. الصفقة الحلم داخل ميت عقبة

مصيلحى يتفاوض مع مهاجم الزمالك

قررت إدارة نادى الزمالك الدخول وبقوة فى سوق االنتقاالت 
الصيفية القادمة، من أجل إعادة ترميم الفريق، خصوًصا 
مع وجود نية لإلطاحة بعدد من الالعبين الذين فشلوا 
عالوة  الماضية،  الفترة  خالل  جدارتهم  إثبات  فى 
رزاق  رأســهــم  على  األجــانــب  بعض  رحيل  على 
سيسيه ومحمد أوناجم وسيف الدين الجزيرى 

المعروض للبيع.
وكشفت مصادر داخل نادى الزمالك 
أن أمير مرتضى منصور بدأ التفاوض 
ــب،  األجــان المحترفين  بــعــض  مــع 
وتــلــقــى تــرشــيــحــات عــديــدة خــالل 
ضم  أجــل  مــن  الماضية  الفترة 
العــبــيــن مــمــيــزيــن، عــلــى رأســهــم 
الكعبى،  أيــوب  المغربى  المهاجم 
ماالنجو  بين  الكونغولى  والمهاجم 
ــة  ــشــارق ــى صـــفـــوف ال ــرف فـ ــمــحــت ال
الوداد  اإلماراتى حالًيا، وجوى مبينزا العب 

المغربى.
الكرة  على  المشرف  مرتضى،  أمير  تلقى  كما 
بنادى الزمالك، اتصاالت من بعض وكالء الالعبين 
فى تونس والمغرب، وقاموا بعرض بعض الالعبين 
الذين يلعبون فى صفوف الترجى التونسى والوداد 
المغربى تحديًدا، وأبرز األسماء على طاولة مجلس 
إدارة النادى األبيض أيمن الحسونى ويحيى جبران 
مدافع  بــدران  الــقــادر  عبد  وكذلك  ــوداد،  الـ العبا 
منتخب الجزائر وفريق الترجى والذى ينتهى عقده 

مع ختام الموسم الجارى.
أحمد  توقيع  على  الزمالك  نادى  إدارة  وحصلت 

كما  حــر،  انتقال  صفقة  فى  بيراميدز  فريق  مدافع  منصور  أيمن 
اقتربت صفقة مهند الشين العب وسط طالئع الجيش من الحسم، 
خصوصا بعد ترحيب الالعب، لكن إدارة النادى العسكرى تريد إرجاء 
المفاوضات فى الوقت الراهن، نظًرا النشغال الفريق بتأمين موقفه 

فى بطولة الدورى.
فى نفس السياق، فإن رمضان صبحى جناح منتخب مصر وفريق 
بيراميدز، أصبح بمثابة "الصفقة الحلم" داخل أرجاء ميت عقبة، حيث 
يسعى مرتضى منصور رئيس النادى إلبرام صفقة جماهيرية كبيرة، 
من أجل إعادة البريق إلى الفريق فى الموسم المقبل، وكذلك اكتساب 
ثقة جماهير النادى، وأجرى أمير مرتضى نجل رئيس الزمالك عدة 

التنفيذى لنادى بيراميدز، وعمرو  اتصاالت مع ممدوح عيد المدير 
بسيونى مدير التعاقدات بالنادى، فى محاولة إلبرام صفقات تبادلية 

بين الطرفين، مع دفع مقابل مالى لضم رمضان صبحى.
من جانبه، فإن رمضان صبحى حتى اآلن يرفض فكرة االنتقال 
إلى الزمالك، خصوًصا فى ظل رفض والد زوجته "إكرامى الشحات" 
فكرة اللعب بالقميص األبيض، كما أن المقابل المالى الذى يتقاضاه 
داخل بيراميدز كبير للغاية، وقريب من المبالغ التى كان يحصل عليها 
فى إنجلترا، عالوة على أن رمضان يخشى من الضغوط الجماهيرية 
الكبيرة التى ستقع عليه من جماهير األهلى والزمالك مًعا، حيث ال 
فى  سواء  الحمراء  القلعة  جمهور  هجوم  من  ُيعانى  اآلن  حتى  يزال 
االجتماعى  التواصل  ومواقع  ميديا  السوشيال  على  أو  المدرجات 

المختلفة.
مليون   35 إلــى  يصل  مالى  مبلغ  على  صبحى  رمضان  ويحصل 
جنيه سنوًيا من نادى بيراميدز، وهو األمر الذى لن ُيشكل أزمة فى 
الزمالك، خصوًصا أن المغربى أشرف بن شرقى طلب الحصول على 
أن  قبل  مطالبه،  على  الموافقة  وتمت  سابق،  وقت  فى  الرقم  نفس 
يتم التراجع عن التجديد له بسبب المماطلة فى التوقيع على العقود 

الجديدة.
على جانب آخر، بدأت إدارة نادى الزمالك فى فرض حصار قوى 
ضد محمود عبدالمنعم "كهربا" العب الفريق السابق واألهلى الحالى، 
من أجل سرعة الحصول على الغرامة المالية التى ُتقدر بنحو مليونى 

دوالر باإلضافة إلى الفوائد المتراكمة على المبلغ.
وقررت إدارة نادى الزمالك رفع خطاب جديد إلى لجنة االنضباط 
باالتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" من أجل مخاطبة الالعب ومحاميه 
اللعب،  إيقافه بشكل رسمى عن  أو  المالية،  الغرامة  لسرعة تسديد 
لحين تسديد المبلغ المستحق لخزينة نادى الزمالك. وكان مرتضى 
بالحجز على أمالك الالعب فى مصر، حال عدم  منصور قد هدد 

دفع الـ2 مليون دوالر فى أقرب وقت، وقبل انتهاء المهلة المحددة.

تسود حالة غليان شديدة داخل أرجاء 
الخسائر  بعد  السكندرى،  االتحاد  نادى 
الدورى  بطولة  فى  الكرة  لفريق  األخيرة 
الزمالك  أمام  السقوط  وآخرها  المصرى، 
بهدفين نظيفين، لكن محمد مصيلحى رئيس 
النادى رفض توقيع عقوبات مالية ضد الالعبين، 
حفاًظا على الروح المعنوية ومنح فرصة لتحسين 
الدورى  ببطولة  له  المقبلة  الجوالت  فى  النتائج 

الممتاز.
وعقد عماد النحاس المدير الفنى جلسة مع 
الالعبين، وطالبهم بالعودة لالنتصارات والتركيز 
التسرع  من  والتخلص  المقبلة،  المواجهات  فى 
النتائج  تحسين  وراء  سعًيا  األخيرة  اللمسة  فى 
الــجــدول  فــى  سريًعا  ــان  األمـ لمنطقة  والــتــقــدم 
الثانى. وهدد  للقسم  الهبوط  والهروب من شبح 
النحاس باستبعاد المقصرين من صفوف االتحاد 

عدة  إجراء  قرر  كما  الموسم،  نهاية  حتى  تماًما 
المواجهات  الفريق خالل  تشكيلة  على  تغييرات 
المقبلة، وإعادة نادر رمضان ومحمد عبد السالم 
والسيد سالم للمشاركة بشكل أساسى، باإلضافة 
رأس  مركز  فى  مابولولو  باألنجولى  الدفع  إلى 

الحربة بداًل من اللعب على األطراف.
خالل  نشبت  التى  األزمـــة  احــتــواء  تــم  فيما 
الفترة الماضية من هشام صالح مدافع الفريق 
الفريق  فــى  زميله  مــع  مــشــادة  فــى  دخــل  بعدما 
خالد الغندور، تم على أثرها توقيع عقوبة مالية 
كبيرة، لكن تم حل الملف بشكل ودى بعدما تدخل 
عماد النحاس المدير الفنى لتهدئة األجواء ولم 
القادمة  الصعبة  المواجهات  قبل  الفريق  شمل 
فى بطولة الدورى. كان هشام صالح قد اعتذر 
إلدارة  نفى  كما  رسمى،  بشكل  الغندور  لزميله 
خصوًصا  نــاٍد،  ألى  عقود  بتوقيع  قيامه  ناديه 

بعدما أثيرت عدة أقاويل بشأن قيامه باالتفاق مع 
نادى الزمالك.

مصيلحى  محمد  يــرغــب  ــر،  آخـ جــانــب  عــلــى 
رئيس نادى االتحاد فى ضم عمر السعيد مهاجم 
الزمالك خالل فترة االنتقاالت الصيفية المقبلة، 
سيسيه  رزاق  اإليــفــوارى  الالعب  إعــادة  وكذلك 
الموسمين  فى  الزمالك  لــدى  معارًا  يلعب  الــذى 
الماضيين، خصوًصا أن الثنائى ستنتهى عقودهما 
مع الزمالك مع ختام الموسم الجارى، ويحق لهم 

التوقيع ألى ناٍد فى صفقة انتقال حر.
إلى صفوف  باالنضمام  السعيد  عمر  ورحب 
أبلغهم  لكنه  المقبل  الموسم  فــى  الثغر  زعيم 
والجونة،  فيوتشر  من  أخــرى  عروضا  بامتالكه 
بينما لم يحسم سيسيه موقفه حتى اآلن، وسط 
تلقيه  أعماله حــول  وكــيــل  مــن جــانــب  أحــاديــث 

عروًضا خارجية.

محمد صالح: بقائى فى ليفربول ال يتعلق 
بالمال.. وأحلم بالكرة الذهبية

مرتضى

مصيلحى

الكومى

حسم محمود الخطيب، رئيس النادى األهلى، 
الجدل بشأن إنهاء عمل لجنة التخطيط برئاسة 
وحسام  ناصف  زكريا  وعضوية  صالح  محسن 
موعًدا  القادم  يوليو  مطلع  تحدد  بعدما  غالى، 
لتولى شركة كرة القدم برئاسة ياسين منصور، 
القطاع  إدارة  فى  رسمى،  بشكل  ــور  األم زمــام 

الكروى داخل النادى بشكل كامل.
منصور  ياسين  مــن  الخطيب  وطــلــب 
ضم أعضاء لجنة التخطيط إلى شركة 
الكرة، من أجل االستمرار فى تحقيق 
المستويات،  كـافة  على  النجاحات 
أكاديميات  أو  الناشئين  قطاع  سواء 
لكرة  األول  الفريق  وكذلك  النادى، 
بجميع  األخذ  ُيفضل  القدم، حيث 
جــانــب  مـــن  ــصــدر  ت ــى  ــت ال اآلراء 
رئيس  يعتبره  الذى  محسن صالح 
كــرة  لعبة  ــراء  الـــنـــادى، أحـــد خــب
القدم فى العالم العربى، وواحد 
على  الــبــارزة  الشخصيات  من 
عام  بشكل  التخطيط  مستوى 

للنادى.
ــعــض  كـــــانـــــت هـــــنـــــاك ب
داخل  تــرددت  التى  األقاويل 
الــنــادى األهــلــى، قد أشــارت 
إلــى وجـــود رغــبــة فــى عدم 
لجنة  بــأعــضــاء  االســتــعــانــة 
ــالل الــفــتــرة  الــتــخــطــيــط خـ
لم  أنها  المقبلة، خصوًصا 
دائــم،  بشكل  تجتمع  تعد 
مسبًقا،  يحدث  كــان  كما 
لكن الخطيب أبلغ محسن 
ــه بــشــكــل  ــمــســك صـــالـــح ت
رسمى بوجوده ضمن الهيكل 
القدم  ــرة  ك لشركة  التنظيمى 

بالنادى.
القدم  كــرة  شركة  تتولى  أن  وينتظر 
حقوق  تسويق  ملف  ــى،  األهــل بــالــنــادى 

وكذلك  األول،  الفريق  لمباريات  الفضائى  البث 
بيع حقوق الرعاية، لعدة سنوات مقبلة، وسيتم 
المسئولية  تولى  فــور  الــعــروض  كافة  مناقشة 
بشكل رسمى، وينتظر أن يجلب المسئولون عن 
الشركة مبالغ مالية كبيرة، ُتمكنهم من الصرف 
على قطاع الكرة خالل المواسم المقبلة، والتى 
كأس  لقب  لتحقيق  النادى  جمهور  فيها  يطمح 
بات مشروًعا  الذى  الحلم  وهو  لألندية،  العالم 
للجميع، بعدما حقق الفريق الميدالية البرونزية 

فى أكثر من مناسبة.
على جانب آخر، أرسل األهلى خطابًا رسمًيا 
ألف   80 بقيمة  الخاصة  الشيكات  به  مرفًقا 
الفريق  لمواجهات  أجانب  حكام  لجلب  دوالر، 
الجيش  أمام طالئع  المصرى،  الــدورى  ببطولة 
األخطاء  تعددت  بعدما  كليوباترا،  وسيراميكا 
األخيرة،  المباريات  فى  النادى  التحكيمية ضد 
ــام  وتــســبــبــت فــى خــســارة الــفــريــق األحــمــر أم

مطالب  األهلى  ونفذ  البورسعيدى،  المصرى 
االستعانة  بــضــرورة  الفنى  والجهاز  جماهيره 
بحكام مميزين من الدول الكبرى، خصوًصا أن 
المصرى  الــدورى  لقب  الستعادة  يسعى  الفريق 
الذى فقده فى الموسم الماضى، واشتكى بيتسو 
الفنى خالل جلسته األخيرة  المدير  موسيمانى 
مع الخطيب، من سوء مستوى العديد من حكام 

الدورى المصرى.
موسيمانى،  بيتسو  ــإن  ف آخـــر،  جــانــب  على 
محمد  بــعــودة  تمسك  لألهلى،  الفنى  المدير 
نهاية  بعد  "بــيــكــهــام"  رمــضــان  وأحــمــد  شــكــرى 
إعارة الثنائى لصفوف فريق سموحة، مع ختـام 
محمود  استبعاد  يدرس  بينما  الجارى،  الموسم 
وحيد من قائمة الفريق، كما قرر استمرار إعارة 
بعض الالعبين لموسم آخر وهم شادى رضوان 

ووليد مصطفى وفهد جمعة.
آخر  بطلب  التقدم  موسيمانى  ــدرس  ي كما 

ــارة بــعــض الــالعــبــيــن الكــتــســاب الــخــبــرات  إلعــ
المطلوبة، من بينهم زياد طارق ومحمد فخرى 
أنهم خامات واعدة،  يرى  ومحمد نصير، حيث 
وهم نواة المستقبل بالنسبة لفريق الكرة بالنادى 
مستمرة  بصفة  للعب  فى حاجة  لكنهم  األهلى، 
الــذى سيعمل  األمــر  الممتاز، وهو  الــدورى  فى 
على تنفيذه أمير توفيق، مدير التعاقدات، خالل 

المرحلة المقبلة.
فيما سادت حالة من السعادة الشديدة داخل 
نصف  إلــى  التأهل  بعد  األهلى،  النادى  أرجــاء 
الفريق  بــات  إذ  إفريقيا،  أبــطــال  دورى  نهائى 
قريًبا للغاية من االحتفاظ باللقب القارى للعام 
الخطيب،  محمود  ووعــد  التوالى،  على  الثالث 
الفنى بصرف  النادى، الالعبين والجهاز  رئيس 

مكافآت خيالية حال تحقيق اللقب.

شركة الكرة باألهلى تتولى ملف الرعاية والبث.. و80 ألف دوالر جللب حكام أجانب 

عبداحلميد جالل

رمضان

صالح

الخطيب

رئيس  الكومى،  يحيى  المهندس  أعلن 
لن  أنه  اإلسماعيلى،  النادى  إدارة  مجلس 
من  أســاســى  العــب  أى  فــى  التفريط  يتم 
الموسم  خــالل  الحالية  الفريق  تشكيلة 
أى  برحيل  يسمح  لن  أنه  مؤكًدا  المقبل، 
عنصر من أبناء النادى، باإلضافة لرغبته 
المميزة،  العناصر  من  المزيد  جلب  فى 
الــكــرة بالشكل الــذى  بــنــاء فــريــق  ــادة  إلعـ
ُيرضى طموحات عشاق الدراويش، بعدما 
الماضية  السنوات  خــالل  الفريق  عانى 
بشكل ملحوظ، وتراجع فى ترتيب مسابقة 

الدورى المصرى.
عدد  عقود  بيع  رفض  قد  الكومى  كان 
الجارى،  الموسم  ختام  مع  الالعبين  من 
وباهر  مــجــدى  الــرحــمــن  عبد  خــصــوًصــا 
وكــالء  بعض  وجـــود  ظــل  فــى  المحمدى، 
الالعبين يرغبون فى تسويق هذا الثنائى 
ــى والــزمــالــك  ــل ــًدا عــلــى فـــرق األه تــحــدي
وبيراميدز، وهى األندية الجاذبة لالعبين 

من األقاليم خالل السنوات الماضية.
النادى اإلسماعيلى  داخل  وقال مصدر 
الكومى رئيس  إن هناك رغبة لدى يحيى 
بيع أى العب، لكنه  اإلسماعيلى فى عدم 
فى نفس الوقت يريد جلب عناصر مميزة 
على  عينيه  ووضع  والزمالك،  األهلى  من 
محمد  وهــم  الناديين  من  األســمــاء  بعض 

األهلى،  من  ربيعة  ورامــى  محمود 
وإســـالم جــابــر وعــبــد الــلــه جمعة 

ومحمد عبد الغنى من الزمالك.
وكــالء  مــن  تكليف عــدد  تــم  كما 
الالعبين بترشيح بعض المحترفين 
المستويات  أصحاب  من  األجانب، 
عدم  ظــل  فــى  خصوًصا  المميزة، 
ــرضــا عــن بــعــض األســـمـــاء التى  ال

يناير  شهر  خــالل  معها  التعاقد  تــم 
الماضى، ولم يقدموا المردود المنتظر 
منهم بالشكل األمثل، الذى ُيرضى إدارة 

النادى وجماهير اإلسماعيلى.
االرتــيــاح قد  مــن  كانت حالة شــديــدة 
حقق  بعدما  اإلسماعيلية،  داخل  سادت 
حساب  على  متتاليين  انتصارين  الفريق 
كومبانى،  وإيسترن  السكندرى  االتحاد 

الصحيح  بالشكل  يسير  الفريق  أن  ليثبت 
هناك  كانت  بعدما  الـــدورى،  مسابقة  فى 
حالة إحباط شديدة من النتائج السلبية فى 
مطلع الموسم الجارى، األمر الذى كان معه 
الفريق ُمهدًدا بالدخول فى دوامة الهبوط 
قيادة  تحت  اإلسماعيلى  لكن  جًدا،  مبكًرا 
فى  ملحوظ  بشكل  استفاق  إبراهيم  حمد 
إلضافة  يسعى  كما  األخيرة،  المواجهات 
وحصد  رصيده،  إلى  النقاط  من  المزيد 

مركز متقدم فى جدول مسابقة الدورى.

اإلسماعيلى يرفض
 رحيل نجومه
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فـــــن

»حواديت صاحبة السعادة« 
مسلسل جديد يكتشف 

المواهب الشابة

إسعاد

ى:
لط�ف

طار�ق 

بدأت الفنانة واإلعالمية 
إسعاد يونس التحضير 

لمسلسلها الدرامى 
الجديد »حواديت 

صاحبة السعادة«، المقرر 
بدء تصويره منتصف 

مايو المقبل. 
 وتعقد إسعاد حاليا 

جلسات عمل مكثفة 
للوقوف على التفاصيل 

المبدئية للمسلسل 
من اختيار األبطال 
المشاركين، وأيضا 

السيناريو، لينطلق 
التصوير فى 20 مايو 

المقبل، والفنانة 
ستعتمد على عدد كبير 

من المواهب الشابة من 
خريجى المعاهد الفنية 

للمشاركة فى العمل. 
المسلسل من المقرر 
عرضه خارج السباق 

الرمضانى، وهو عبارة عن 
حلقات متصلة منفصلة 
فى إطار اجتماعى حول 

عدد من القضايا التى تهم 
مصر. 

وتشارك إسعاد يونس 
بدور وزيرة الثقافة ضمن 

أحداث مسلسل »االختيار 
 ،»3

كما ظهرت النجمة إسعاد 
يونس كضيف شرف فى 

أولى حلقات مسلسل 
»العائدون« للنجم أمير 

كرارة.

العدد: 747

27 / 4 / 2022

 دينا دياب

أيــتــن عــامــر عــن سعادتها  الــفــنــانــة  ــت  أعــرب
الشديدة بردود األفعال حول مسلسل "مكتوب 
عليا" بشكل عام، وعلى شخصية "رقية" بشكل 
بتعاونها مع  أنها سعيدة  إلى  خاص، مشيرة 
الفنان  رأسهم  وعلى  المسلسل  عمل  فريق 

أكرم حسنى.
ــة"  ــي ــجــاح شــخــصــيــة "رق وقـــالـــت إن ن
حولها  ــال  ــع األف وردود  بــشــدة  أســعــدهــا 
فاقت توقعاتها، مؤكدة أن العمل كوميدى 
وتكشفها  مهمة  رسالة  ويحمل  اجتماعى 
والرسالة  األخــرى،  تلو  واحــدة  الحلقات 
يجب  الشخص  أن  اآلن  حتى  الواضحة 
أن يرضى بحياته التى كتبها الله له دون 

طمع أو جشع.
وأضافت أن مسلسل "مكتوب عليا" 
فكرته مختلفة، ويعتبر سبب عودتها 
كانت  التى  الكوميدية  لألعمال 
تتأنى فى اختيارها بشدة، خالل 
الفترة الماضية، مشيرة إلى أنها 
على  وافقت  عليها  عرض  عندما 
الفور دون تردد، خاصة أنها وجدت 
أنه توافرت فيه عوامل النجاح من 
مشاركتها مع الفنان أكرم حسنى 
والمخرج خالد الحلفاوى وفريق 
ــذى يتصف  الــعــمــل بــالــكــامــل الـ

بالحب وروح التعاون.
ــدت أيــتــن عــامــر أنـــه فى  ــ وأك
البداية عرضت عليها الفكرة دون 
وعندما  لــه  حمسها  مــا  وهــو  ورق 
تسلمت السيناريو زاد تحمسها بسبب 
اجتماعى  قالب  فى  الهادفة  المتماسكة  األحــداث 
أنه  إلى  الفتة  الوقت،  نفس  فى  كوميدى  رومانسى 
يحمل مفاجآت فى كل حلقة، ما يزيد من إثارة الجمهور 
لمعرفة تفاصيل الحلقة التالية وصواًل للنهاية التى تحمل 

فك األلغاز التى عرضت ضمن الحلقات السابقة.
ويشاركه  حسنى،  أكــرم  بطولة  عليا"  "مكتوب  مسلسل 
أيتن  عبدالجليل،  عمرو  أبرزهم  النجوم  من  عدد  البطولة 
عامر، هنادى مهنا، وألول مرة المطربة هال رشدى، إضافة 
فرغلى،  وإسماعيل  سليمان،  حنان  القديرة  الفنانة  إلى 
ومحمد طعيمة، وآخرين، كما يظهر فى المسلسل عدد 

من ضيوف الشرف.

انطلق موسم أفالم عيد الفطر المبارك بمشاركة أكثر من 
عمل سينمائى متنوع بين الكوميديا والرومانسية واألكشن، 
هذا  فى  مشاركتهم  عن  النجوم  من  كبير  عدد  أعلن  حيث 

الموسم المتنوع فنًيا.
النجم  فيلم  الموسم  فى  المتنافسة  األعمال  هــذه  أول 
أحمد حلمى بعد غياب 3 أعوام، من خالل فيلم "واحد تانى" 
الذى يجسد خالله شخصيتين ضمن أحداثه التى تجرى فى 

إطار كوميدى.
ومحمود  عبدالجليل،  عمرو  الفيلم  بطولة  فى  ويشارك 
هيثم  وتأليف  أمين،  ونسرين  وروبــى،  رجب،  وسيد  حافظ، 

دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.
كوميدى  رومانسى  بفيلم  وهبى  هيفاء  النجمة  وتشارك 
الفيلم فى إطار  يحمل اسم "أشباح أوروبــا"، وتدور أحداث 
تتطرق  لم  ومختلف،  جديد  بشكل  والمغامرات  الحركة  من 
له السينما المصرية من قبل، باإلضافة إلى بعض المشاهد 

الرومانسية.
ويشارك فى بطولة الفيلم هيفاء وهبى، ومصطفى خاطر، 
وسيناريو  الحسن،  أبو  وعباس  جودة،  وأروى  سمرة،  وباسم 
وحوار أمين جمال ومحمد أبوالسعد وشريف يسرى، وإخراج 

محمد حماقى.
كما يشارك فى الموسم الفنان أحمد زاهر بفيلم "فارس" 
وإنتاج  عبدالعزيز،  رؤوف  وإخراج  موسى،  تأليف حسام  من 
إيمان  فهمى،  حسين  زاهــر،  أحمد  وبطولة:  يوسف،  أيمن 
زاهر،  أحمد  ملك  أحمد صفوت،  العاصى، صالح عبدالله، 
اللبنانية باميال الكيك، دارين حداد، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار أكشن تشويقى وفى إطار من 
اإلثارة والتشويق وجرعة عالية من الدراما، ويحتوى على عدد 
كبير من مشاهد األكشن، وقد اختار صناعه تغيير اسمه من 

"مهمة مستحيلة" إلى "فارس".
ربيع  على  النجمين  بطولة  الزومبى  فيلم  صناع  ويستعد 
الموسم  ضمن  السينما  دور  فى  لطرحه  الميرغنى  وحمدى 

السينمائى المقبل عيد الفطر.
وحمدى  عفيفى  وكريم  ربيع  على  بطولة  الزومبى  فيلم 
أبو  ووليد  جمال  أمين  تأليف  من  وهو   ، وآخرين  الميرغنى 

المجد وإخراج عمرو صالح.

السقا على جمهوره فى موسم  أحمد  الفنان  ويطل 
عيد الفطر من خالل فيلم العنكبوت والذى انتهى من 
تصويره منذ أكثر من عام، ولكنه تعرض لعدة تأجيالت.

األول  الرسمى  الملصق  المنتجة  الشركة  وطرحت 
للفيلم الذى تدور أحداثه فى قالب من الحركة والرومانسية 

السقا  إذ يواجه  الفيلم طابع اإلثارة والتشويق،  ويغلب على 
ظافر  شقيقه  أفــعــال  بسبب  المافيا  رجــال  مــع  صــراعــات 
وهى  زكــى  منى  الفنانة  وتظهر  المشروعة،  غير  العابدين 
تتحدث باللغة الكورية ألول مرة خالل أحداث الفيلم، حيث 

تقدم دور مرشدة سياحية.       

تجتمع كل من الفنانة يسرا والنجمة نيللى كريم، فى بطولة 
مسلسل جديد تحت عنوان »روز وليلى«، يتكون من 10 حلقات، 
أعمال  صاحب  كــول  يس  ر ك ى  ن ا البريط السيناريست  تأليف 
»Mad dogs« و»ana« و»Pelican Blood«، ويتولى إخراجه 

البريطانى أدريان شيرجولد.
السوداء  الكوميديا  من  ر  ا ــ ط إ فى  المسلسل  أحــداث  تــدور 
تدور  إذ  والمغامرة،  ق  ي و ش ت وال باألكشن  ملىء  سياٍق  وضمن 
التعاقد معهما لكشف  يتّم  ْين  ت لّ ق ُمست األحداث حول محّققتْين 
عملية احتيال مصرفى كبرى يجرى التخطيط واإلعداد لها فى 

مصر. وخالل سير األحداث، تجد المحققتان- اللتان تفتقران 
إلى الكفاءة المهنية المطلوبة– نفسيهما فى قلب مواجهات مع 
عبر  فتنجرفان  للخطر،  ا  م ه ت حيا ُتعّرض  غامضة  شخصيات 
مسارات مغايرة لمسار التحقيق، قبل أن تعود الخيوط الحًقا 
اللغز  حّل  نحو  أخــرى  بعد  طوة  خ ى  ل ولي روز  ُمقّربة  لتتشابك 

وكشف مالبسات القضية.
ُيعرض العمل على »شاهد ViP« فى الربع األخير من العام 
الحالى 2022، ويأتى ضمن 10 حلقات تمتد كل منها على مدى 

نحو ساعة تلفزيونية.

أيتن عامر: »مكتوب عليا« 
حرب ضد الطمع والجشع 

أفالم تتنافس على كعكة عيد الفطر

الكوميديا فرس الرهان.. وأحمد حلمى ينافس زوجته وهيفاء وهبى

عمل بريطانى يجمع يسرا ونيللى كريم

أنا غجرى فى »جزيرة غمام« 
شخصية  الـــبـــدايـــة..  ــى  فـ  *
ــات  ــي ــص ــخ ــش ــن ال ــ "خـــــلـــــدون" م
لتلك  حبك  أسباب  فما  المركبة.. 

األدوار؟
نعم،  فأنا أميل أكثر لألدوار المركبة 
والصعبة، التى تتطلب جهدا فى أدائها، 
وتكون تحدًيا لقدرات أى ممثل، كما أن 
النفس البشرية بها الخير والشر، فالبد 
الشخصية  تكون  كــى  ذلــك  أعكس  أن 
لألسف  لكن  ودم،  لحم  مــن  حقيقية 
الشخصيات  يكتبون  المؤلفين  أغلب 
شخًصا  يكون  أن  فإما  أحــادى،  بشكل 
للعمل  تحمست  لذلك  شريًرا،  أو  طيًبا 
مع المؤلف عبد الرحيم كمال فهو مميز 
ثانى  أنه  التفاصيل، كما  أدق  كتابة  فى 
العام  كابول  القاهرة  بعد  بيننا  تعاون 

لماضى.
* "جزيرة غمام" ينتمى لنوعية 
أخذت  هل  الصعيدية..  األعمال 
ــة حــقــهــا فى  ــي ــوع ــن ــذه ال ــ ه

االنتشار؟ 
ذلك،  أقــول  أن  أستطيع  ال 
ال  أية حال جزء  على  ولكنها 
ألن  مجتمعنا،  مــن  يتجزأ 
ــجــزء األكــبــر  الــصــعــيــد ال
من المساحة الجغرافية 
أن  عــن  فضاًل  لمصر، 
ــى أى  ــ ــوب ف ــنـ ــجـ الـ
ــا  دولـــــة عــمــوًم
عــادات  لديه 
ــد  ــيـ ــالـ ــقـ وتـ
ومــوروثــات 
مـــتـــعـــارف 
عـــلـــيـــهـــا 
تـــخـــتـــلـــف 
تــمــامــا عن 
الــــــمــــــدن، 
وجود  لذلك 
النوعية  هــذه 
فــــى الــــدرامــــا 
شكل  ــة  ــمــصــري ال

طبيعى للغاية.
فكرة  ــت  رأي كيف   *

"جزيرة غمام"؟
وجديدة  مختلفة   الفكرة 
ــن قــبــل،  ــه مـ ــت ــدم ــا ق عــم
الــمــؤلــف عبد  فــاخــتــيــار 
الــرحــيــم كــمــال لــلــزمــان 
والــمــكــان، خــاصــة فى 
مهمة  تــاريــخــيــة  حقبة 
كانت  التى   1920 عام 
ــد الـــخـــديـــو  ــهـ فــــى عـ

أحـــداث  ألى  ــطــرق  ــت ال دون  عـــبـــاس، 
تاريخية فى تلك الفترة، والتركيز فقط 
على قرية صعيدية تقع على البحر فهذا 
من النادر جًدا فى الدراما، وكان عنصر 
جذب لى، ألنه من المعروف أن سكان 
النيل  ضفاف  على  يعيشون  الصعيد 
وليس على البحر، وجاء اختيار المؤلف 
لذلك كى يقول إن سكان تلك الجزيرة 
عاداتهم  على  محافظون  انعزالهم  رغم 
التى  اإلسقاطات  من  كنوع  وتقاليدهم 

كانت تحدث فى تلك الفترة.
من  قدمتها  الغجرى  شخصية   *
الذى  فما  الحالل"  "جبل  فى  قبل 
مرة  لتقديمها  لطفى  طــارق  دفــع 

أخرى فى "جزيرة غمام"؟
ككل،  والعمل  بالشخصية  إلعجابى 
العمل،  هذا  تقديمى  على  وافقت  فقد 
وهو مجرد فكرة وقبل ما يقوم بكتابته 
تقديمى  عــن  أمــا  كــمــال،  الرحيم  عبد 
غمام"  "جزيرة  فى  أخرى  مرة  للغجرى 
فهو تحدٍّ لى كممثل، باالضافة إلى أن 
الشخصية ليس لها أى صلة بما قدمته 
مــن قــبــل فــى "جــبــل الـــحـــالل"، فليس 
تفاصيله  فى  اآلخــر  يشبه  غجرى  كل 
أننى  إلى  باإلضافة  شكله،  أو  النفسية 
دائما يستهوينى اللعب على الشخصيات 
حتى لو قدمتها من قبل، ألنها بالنسبة 

لى تحدٍّ إلمكانياتى التمثيلية.
تــحــضــيــرك  كـــــان  ــــف  ــي ــ وك  *
تظهر  لكى  ــدون"  ــل "خ لشخصية 

بهذه البراعة؟
استغرق  "خلدون"  شخصية  تحضير 
مع  كثيرة  عمل  وجلسات  كبيًرا  وقــًتــا 
أن  خاصة  المنباوى،  حسين  المخرج 

تجعل  ببراعة  كتبها  كمال  الرحيم  عبد 
أى ممثل يجتهد لتظهر بالشكل المرسوم 
داخل الورق، فكان تركيزى على كل أدق 
أو  الشكل  ســواء  للشخصية  التفاصيل 
نبرة الصوت أو الحركة، باإلضافة إلى 
أن مالمح الشخصية توحى من الشكل 
الخارجى أن "خلدون" بداخله انتقادات 
كثيرة، فإذا نظرنا إلى الشكل نجد أنه 
تجد  الوقت  نفس  وفى  بُقصة"،  "رجــل 
عليه  يقف  كأنه  ألعلى  "مــبــروم"  شنبه 
فى  وجــهــه  على  وشــم  وهــنــاك  الصقر 
مكان غير مألوف وبجانب العين حروف 
يخاف  شخص  أى  فتجد  ولحية  سحر 

منه، وهنا كانت الصعوبة.
تــقــدم  أن  اســتــطــعــت  ــف  ــي ك  *
خالل  من  مختلف  بمنظور  الشر 

شخصية "خلدون"؟ 
الشر  أدوار  نــظــرى  وجــهــة  مــن  ألن 
فى  تــقــدم  كــانــت  عما  تــمــاًمــا  اختلفت 
تراثنا الفنى بأن مالمحه يجب أن تكون 
مخيفة ويخرج من عينه نار الشر، وهذا 
ال يجذبنى كممثل ألن الشخص الشرير 
من  التى  الشخصيات  ألطف  مــن  هــو 
خبيث  ألنه شخص  تقابلها  أن  الممكن 
ثانية  أول  من  لك  بداخله  ما  أظهر  لو 
وعرفت أنه شرير فسوف تأخذ حذرك 
منه، لذلك يجب أال تشعرى بوجود شره 
ولكن يظهر من خالل أفعاله وتأثيرها، 
وحرصت فى شخصية خلدون أن يكون 
الوقت  فطول  جلده  تغيير  على  قــادرًا 

تشعرين بالخطر منه.
صــوت  الــمــمــثــل  أدوات  مـــن   *  
الــشــخــصــيــة كــيــف اســتــطــعــت أن 
طوال  الصوت  طبقة  على  تحافظ 

األحداث لكى تجعلنا نشعر بوجود 
خطر طوال األحداث؟

اســـتـــخـــدام طــبــقــة الـــصـــوت طـــوال 
من  لى  بالنسبة  كان  المسلسل  أحــداث 
الهدف  ألن  واجهتها،  التى  الصعوبات 
من استخدام طبقة الصوت كان وصول 
يأتى  المشاهد اإلحساس بوجود خطر 

من وراء خلدون، حتى وهو يبتسم لك.
* لـــمـــاذا تــكــتــفــى فـــى الــفــتــرة 
األخيرة بتقديم عمل واحد فقط 

كل عام؟
التحضير  أن  بينها  من  أسباب  لعدة 
كبيًرا، والسبب  ألى عمل يستغرق وقًتا 
اآلخر يرجع لوجود عيب فى آليات العمل 
التى  تهتم بقوة باألعمال  التى  الدرامى 
فقط،  الرمضانى  الموسم  فى  تعرض 
وأى عمل درامى خارج رمضان ال يأخد 
تصويره  أيام  قلة  فى  سواء  اهتمام  أى 
قررت  لذلك  الضعيفة،  ميزانته  فى  أو 
أن أقدم أعمالى فى رمضان فقط إلى 
أن تتغير آليات السوق الدرامى وتجعلنا 
األعمال  إمكانيات  بنفس  أعمااًل  نقدم 

الدرامية المعروضة فى رمضان.
* هل تهتم باألجر فى أعمالك؟

يهتمون  ال  استثناء  دون  الفنانين  كل 
بقيمة األجر على قدر االهتمام بجودة 
الذى  هو  الحقيقى  الفنان  ألن  العمل 
يهتم بجودة العمل فى المقام األول قبل 

األجر الذى يحصل عليه.
"ليلة  مسلسل  ــن  ع حــدثــنــا   *

سقوط"؟
اإلنتاجية  العوامل  كــل  فيه  تــوفــرت 
الفنية لذلك وافقت على تقديمه وسيتم 
ويتناول   MBc على فى سبتمبر  عرضه 
من  ويــرصــد  بــغــداد  سقوط  ليلة  قصة 
أثناء  حدثت  التى  الحوادث  كل  خالله 
إنتاج  والعمل  لبغداد،  داعــش  اجتياح 
عراقى ويضم مجموعة كبيرة من نجوم 
وسما  ياخور  باسم  مثل  العربى  الوطن 

مبارك وأخرين.
"ليلة  ــى  ف دورك  ــن  ع ــاذا  ــ وم  *

سقوط"؟
أقدم شخصية أمير حرب فى داعش 
الدابح ونرى كيف كانت  اسمه عبدالله 
ونوضح  أســرتــه  ومــع  عمله  فــى  حياته 
خالل األحداث حقيقة هؤالء الدواعش 
لهم  بــل  بالدين  عالقة  لهم  ليس  فهم 
واقتصادية  سياسية  بــأهــداف  عالقة 

واضحة جدا.

 ممثل من العيار الثقيل يجتهد على كل شخصية يقدمها، ومؤمن بأن العمل 
ا، وفى نفس الوقت يحاول أن  الفنى عمل ثقافى فى المقام األول، وليس ربحّيً

يقدم نفسه بشكل مختلف عما قدمه فى السنوات الماضية، إنه الفنان طارق 
لطفى الذى حقق نجاًحا مدوًيا بمسلسل "جزيرة غمام" الذى يعرض ضمن 

الموسم الرمضانى الحالى، وإلى نص الحوار:

6

طارق لطفى

ايتن عامر

نيللى يسرا
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وزير  المال،  طارق  المهندس  بحث 
خالد  مع  المعدنية،  والثروة  البترول 
هاشم، رئيس شركة هنى ويل العالمية 
ومحمد  أفــريــقــيــا،  شــمــال  لمنطقة 
لمنطقة  الــشــركــة  ــيــس  رئ مــحــيــســن، 
مصر،  فى  توسعها  األوســط،  الشرق 

بحسب بيان من وزارة البترول .
التى  الــمــشــروعــات  اللقاء  وتــنــاول 
ــادة  تــشــارك بها هنى ويــل وفــرص زي
أنشطتها بقطاع البترول فى ظل رغبة 
محفظة  لتوسعة  الشركة  مــن  كبيرة 
فى  والــمــشــاركــة  مصر  فــى  أعمالها 
خاصة  االستراتيجية  الــمــشــروعــات 
وتوفير  األخضر  الوقود  مجاالت  فى 
لتقليل  ــمــتــطــورة  ال الــتــكــنــولــوجــيــات 
وفًقا  منها،  واالســتــفــادة  االنــبــعــاثــات 

للبيان.
عن  هاشم  أعــرب  البيان،  وحسب 
رغبة شركة هنى ويل القوية للعمل فى 
مجاالت البتروكيماويات وإنتاج الوقود 
األخضر لتموين الطائرات باستثمارات 

تصل إلى حوالى 200 مليون دوالر.
باالستثمار  الــشــركــة  تــرغــب  كــمــا 
 RTG أجهزة  تركيب  مشروعات  فى 
بالشراكة  المستودعات  على  للرقابة 
المعدات  وتصنيع  البترول  هيئة  مع 
الالزمة للمشروع فى مصر، مما يوفر 
نسبة تتراوح بين 20 و30% من تكلفة 

التصنيع، وفًقا لبيان الوزارة.

وقال وزير البترول إن القطاع يولى 
الرقمنة  لمشروعات  قصوى  أهمية 
الــتــحــول الرقمى  بــرنــامــج  ــار  فــى إطـ
ضمن مشروع تطوير وتحديث القطاع 
فى  التكنولوجيات  أحـــدث  وتطبيق 
لــزيــادة  بــكــفــاءة  الــمــشــروعــات  تنفيذ 
ــيــل الــفــاقــد وخــفــض  اإلنـــتـــاج وتــقــل

التكاليف.
ــاج  ــت ــإن ــام ب ــمـ ــتـ وأشــــــار إلــــى االهـ
بالتوافق  منتجات بمواصفات قياسية 
البيئية  والــضــوابــط  الــســيــاســات  مــع 

الممارسات  أفضل  من  وباالستفادة 
والـــنـــمـــاذج الــعــالــمــيــة الــنــاجــحــة فى 
وانتقاء  الخضراء  الطاقة  مشروعات 
أفضل العناصر المهمة منها من حيث 

إمكانية تطبيقها فى مصر .
ورحـــب الــوزيــر بــرغــبــة هــنــى ويــل 
ومبادرات  مشروعات  فى  للمشاركة 
وتخزين  والتقاط  االنبعاثات  خفض 
الكربون واالستفادة منه والتى يستعد 
قمة  خــالل  إلطالقها  البترول  قطاع 

 COP27.
ــنــاس عــن أســبــاب  يــتــســاءل ال
بعد  للصحة  وزيــر  تعيين  تأخر 
ــن قبلها  ــد ومـ ــ ــة زاي إقــالــة هــال
اإلعالم  وزارة  من  هيكل  أسامة 
؟  اإلنتاج اإلعالمى...  ثم مدينة 
بتغير  مرتبط  األمــر  تأخر  وهل 
بعض  أداء  أن  خــاصــة  وزارى، 

الوزراء فى أسوأ حاالته؟
الــمــاضــيــة زادت  فــى األيــــام 
التكهنات حول احتمالية أن تشهد 
األيام المقبلة تغيًرا وزارّيًا بل زاد 
البعض على هذا االحتمال وقفز 
إلى التأكيد على أن التغير قادم 
وسوف يشهد مفاجآت من العيار 
الشارع  لنبض  استجابة  الثقيل 

المصرى. 

ــعــض بــعــيــًدا عن  ــب يـــربـــط ال
هذا  بين  اإلعالمية  التسريبات 
من  وشيكًا  ــات  ب الــذى  التغيير 
من  االنتهاء  وبين  نظرهم  وجهة 
للدولة،  العامة  الموازنة  مناقشة 
ــحــادة  ــغــيــرات الــعــالــمــيــة ال ــت وال
ضد  روسيا  لحرب  المصاحبة 
أوكرانيا ويرى البعض أنه سيكون 
على  يقتصر  ولن  شامال  تغييرا 
وهما  الشاغرتين،  الحقيبتين 
وحقيبة  الصحة  وزارة  حقيبة 

وزارة اإلعالم. 
الرئيس  مفاجأة  ستكون  فهل 
اإلعالن  هى  القادمة  األيــام  فى 
عن تشكيل حكومى جديد؟ هذا 

ما ستجيب عنه األيام القادمة.

»البترول«: شركة هنى ويل ترغب فى  استثمار 
200 مليون دوالر إلنتاج وقود أخضر بمصر

هل تشهد مصر حكومة 
جديدة فى األيام القادمة؟

 تواصل وزارة الخارجية القيام بالدور النشط لحل األزمات ومواجهة التحديات 
السالم  تحقيق  أجــل  من  والعمل  المصرية  الخارجية  السياسة  تواجه  التى 
النيل  حوض  دول  فى  األطــراف  والمتعدد  الثنائى  التعاون  وتنمية  واالستقرار 
األوربى،  االتحاد  ودول  األمريكية  المتحدة  والواليات  وإفريقيا  العربى  والوطن 
دول  إطار  وفى  المتوسط،  البحر  وأمن  األحمر  البحر  أمن  تحقيق  عن  فضال 
قدمت  ماذا  السؤال:  ويبقى  وغيرها..  أولى  كأولوية  المباشر  اإلقليمى  الجوار 

كسفير مصر لدى اليمن فى هذا اإلطار خالل تلك األزمة؟.
منذ تسلمى العمل فى صنعاء أول سبتمبر 20١٤ كنت جنديا ميدانيا وسط 
لرموز  واالغتياالت  اإلرهابية  والعمليات  األمنى  والتدهور  العسكرية  العمليات 

سياسية يمنية، وذلك لتحقيق المصالح المشتركة واألمن القومى المصرى.
واقع  األزمــة خاصة من  يمكن معالجة هذه  انه  رأيــى  اإلطــار، فى  وفى هذا 
خدمتى الدبلوماسية سفيرا لمصر السابق لدى اليمن، فى صنعاء وعضو مجموعة 
سفراء أصدقاء اليمن السياسية وكذا عضو لمجموعة سفراء المجموعة األمنية 
بإغالق  ا  قيامى شخصّيً بعد  أو  فى صنعاء،  عملى  إبان  الصدد سواء  هذا  فى 
السفارة هناك بالشمع األحمر وإغالق السفارة وجميع المكاتب التابعة للسفارة- 
والتى تزيد على عدد المكاتب المماثلة فى سفارتنا فى لندن- وهى القنصلية 
المكتب  ومكتبة  الثقافى  والمكتب  التجارى  والمكتب  الدفاع  ومكتب  فى صنعاء 
الزاخرة بالكتب الدراسية والعلمية والثقافية والعامة والمكتب العمالى والمكتب 
الطبى ومكاتب اخرى الى جانب مكتب مصر للطيران، فضال عن بعثة األزهر 
الشريف الكبيرة وبعثة موفدى وزارة األوقاف والذين أتشرف بتوجيه الشكر لهم 
جميًعا وأيًضا الى السادة أعضائها من جهاز حراسة امن السفاره البواسل الذين 

كانوا يسهرون ويضحون لحماية السفارة واألعضاء والسفير.
جهات  مع  وبالتشاور  عليه  حصلت  الذى  التصديق  بعد  باإلغالق  قمت  وقد 
االختصاص بجمهورية مصر العربية وقمت بتنفيذه بعد تشكيلى لجنة لمكافحة 
اإلرهاب وأخرى إلجالء جميع السيدات والسادة أعضاء السفارة، وقد آثرت أن 
أكون آخر عضو يغادر صنعاء حفاًظا على جميع أعضاء السفارة والمكاتب فى 
ظروف قاسية وأمنية بالغة الصعوبة بالحكمة وإدارة تلك العمليات الالزمة بهدوء 
تام وبعيد عن اإلعالم وتحت سماء مفعمة بالعمليات الحربية والقصف الجوى 
على القصر الجمهورى المقابل للسفارة ودار سكن سفير مصر الذى كنت أقيم 
فيه ومعى مجموعة متميزة أتوجه بالشكر الجزيل لها من حراس االمن البواسل 

الذين كانوا يحرسوننا ليال ونهارا وفى التحركات الرسمية.
تجدر االشارة الى ان عمليات االجالء ثم اغالق السفارة قمت بتنفيذها وفقا 
للشروط واالحكام األمنية واإلدارية والمالية والقنصلية من خالل تشاورى على 
مدى 2٤ ساعة مع السادة بجهات االختصاص بوزارة الدفاع والمخابرات الحربية 
والسيد الفريق العظيم اللواء محمد العصار ووزارة الداخلية والمخابرات العامة 
ووزارة التعليم العالى ووزارة الثقافة ووزارة التجارة وخاصة مع صديقى ورفيق 
الدرب وزميل الدفعة السفير ياسر رضا مساعد وزير الخارجية المشرف على 
مكتب السيد وزير الخارجية حينذاك الذى اسجل الشكر له وصديقى وزميلى 
بكلية االقتصاد ورفيق الدرب السفير عبدالرحمن صالح مساعد الوزير للشئون 
العربية حينذاك الذى اسجل له الشكر، والشكر الجزيل لرفيق الدرب السفير 
شريف شاهين مساعد الوزير للشئون المالية واالدارية حينذاك وتقديرى لجهات 

االختصاص بالوزارة األمنية واالدارية.
كما أود ان اسجل الشكر الجزيل لكافة السادة الزمالء اعضاء السفارة من 
المحليين  ومن  جميًعا  المختلفة  الفنية  المكاتب  ورؤساء  واداريين  دبلوماسيين 
وتعاونوا  بكفاءة عالية وخلق رفيع  والسكرتارية على خدمتهم  الخدمة  ومعاونى 
إلنجاز عملية اإلجالء من صنعاء وعدن بسالم، وقد حافظت على إتمام اإلجالء 

بنجاح.. 

البقية فى الحلقة القادمة 

تويتر  منصة  على  انتشرت  وأوكرانيا،  روسيا  بين  الدائرة  الحرب  بعيًدا عن 
فولوديمير  األوكــرانــى  الرئيس  ــروة  ث عــن  تتحدث  التى  التغريدات  عــشــرات 

زيلينسكى.
هذه التغريدات قدرت ثروة الرئيس األوكرانى بأكثر من مليار دوالر، ووضعته 

ضمن قائمة مليارديرات العالم.
إنه يمتلك 5 يخوت فاخرة و3  المنتشرة عن ثروة زيلينسكى، قالت  األخبار 
طائرات خاصة، باإلضافة إلى 60 مليون دوالر من األسهم فى شركات مثل ميتا 

وتسال.
كل هذه المعلومات واألرقام تم تداولها بين العديد من األشخاص والحسابات 
المجهولة وأيضا من قبل بعض المشاهير على حساباتهم الموثقة دون أى سند 

أو دليل.
تدعى إحدى الميمات المنتشرة على اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعى، 
دون دليل، أن الرئيس األوكرانى فولوديمير زيلينسكى يملك ثروة تبلغ ١.٤ مليار 
والمعنى  تشابيل مجتمعين«.  وديف  روك  وكريس  ويل سميث  من  »أكثر  دوالر، 
واضح، لكى يجمع الممثل الكوميدى السابق ثروة بهذا الحجم، يجب أن يكون 

فاسدا.
الفيلم  الذى ظهر فى  إذاعة سبوتنيك األمريكى لى ستراناهان،  غرد مقدم 
الوثائقى ألوليفر ستون »RevealinG UkRaine«، إلى نحو 

١00 ألف متابع: »لماذا زيلينسكى ملياردير؟«.
ــوربـــس، زيــلــيــنــســكــى ليس  لــكــن بــحــســب فـ
المليارديرات  ثروات  تأثرت  لقد  مليارديرا. 
يتبق  ولــم  بشدة،  الحرب  من  األوكرانيين 
سوى 7 مليارديرات فى البالد، وزيلينسكى 
ليس واحدا منهم )وال حتى الرئيس السابق 
وقطب الشوكوالتة بيترو بوروشينكو، الذى 
خرج من القائمة هذا العام(، وفًقا لقائمة 
والثالثين  الــســادســة  الــســنــويــة  فــوربــس 

للمليارديرات فى العالم.
تبلغ ثروة الرئيس األوكرانى حالًيا نحو 
على  بناء  األكــثــر،  على  دوالر  مليون   20

تقارير فوربس أوكرانيا.
ومن بين أصوله األساسية حصة تقدر 
بنحو 25% فى شركة kvaRTal 95، وهى 
نقل  لكن  فكاهية،  عروًضا  تقدم  مجموعة 
هذه الحصة إلى شركائه بعد انتخابه رئيًسا، 
يستعيد  أن  المحتمل  من  أنه  من  الرغم  على 

أسهمه بعد ترك منصبه.

على  الضوء  »الموريتانى«  فيلم  سلط  بعدما 
مأساة المواطن الموريتانى محمد ولد صالحى 
الذى سجن لسنوات فى معتقل جوانتانامو سيئ 
الصيت، عقب اتهامه بعالقة مع منفذى أحداث 
الحادى عشر من سبتمبر عام 200١، عاد اسم 

هذا الرجل إلى الواجهة مجدًدا.
فقد رفع محمد الذى اشُتبه به خًطا باإلرهاب 
دعوى  جوانتانامو،  فى  عاًما   ١٤ لمدة  واعتقل 
عن  المسئولة  الكندية  السلطات  ضد  قضائية 

اعتقاله.
أن  عاًما   5١ العمر  من  البالغ  الرجل  يعتقد 
بشأن  كندا  بها  أدلت  التى  الخاطئة  المعلومات 
الفترة التى كان فيها مقيًما دائًما فى مونتريال 
تسببت باعتقاله، وفق الشكوى التى رفعت قبل 

يومين بحسب ما أفادت »فرانس برس«.
وطالب الرجل بتعويض قدره 35 مليون دوالر 

كندى عن األضرار التى لحقت به.
الخاطئة  المعلومات  أن  الشاكى  اعتبر  كما 
أدت  التى  هى  الكندية  السلطات  قدمتها  التى 

إلى اعتقاله فى السجن العسكرى األمريكى.
ــعــرض ألصــنــاف من  ــه ت ــد أنـ ــك، أكـ ــ ــى ذل إلـ
التعذيب وسوء معاملة ال توصف، شملت الضرب 
والحرمان من النوم واالعتداء الجنسى والتهديد 

بالقتل وغيرها، وفق قوله.
مع  تسامحوا  بأنهم  الكنديين  اتــهــم  كــذلــك 
التعذيب الذى تعرض له، واستخدموا معلومات 
تحت  مــنــه  انــُتــزعــت  اعــتــرافــات  مــن  مستمدة 

التعذيب.

هل زيلينسكى ملياردير؟
ا 

ً
موريتانى يطلب تعويض

بـ35 مليون دوالر عن
 14 عاًما فى جوانتانامو

اليمن إلى أين؟ )٢(

 : بقلـــــــــم

السفير د. يوسف الشرقاوى

يعتذر الدكتور مدحت حماد
 عن عدم كتابة مقاله هذا األسبوع 

ويواصل الكتابة العدد القادم

جمال الوصيف

الطاقة  لتوليد  جديدة  نوعية  خطوة  وفي  آخر  جانب  وعلى 
التدوير،  تكنولوجيا  في  طفرة  يعد  الذى  الشعلة  غاز  باستخدام 
المعدنية  والثروة  البترول  وزير  افتتح  المال  طارق  المهندس  افتتح 
الشعلة  غــاز  من  الكهربائية  الطاقة  توليد  مشروع  المال،  طــارق 
بالصحراء  كالبشة  حقول  فى  غازية  مولدات  محطة  باستخدام 
الغربية التابعة لشركة خالدة للبترول الذى سيوفر شهريا 80 ألف 
المشروعات  تلك  من  المنتج  للغاز  المالية  القيمة  وتقدر  ديزل  لتر 
الموارد  مع  ومتوازن  متوازى  بشكل  للتنفيذ  عامين  لها  المخطط 

المتاحة حوالى 45 مليون دوالر سنويا.
وبعد نجاح هذا المشروع من خالل استخدام تكنولوجيا التدوير 
وزير  نجاح  يؤكد  ما  الشركات،  باقى  على  بكثافة  تطبيقه  سيتم 
حقول  في  والعمال  والمهندسين  معه  العاملين  وكتيبة  البترول 
وتوفير  األخضر  الوقود  مجاالت  نحو  التوجه  في  القطاع،  شركات 

التكنولوجيات المتطورة لتقليل االنبعاثات واالستفادة منها




