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منحازون.. للحقيقة فقط
رئيس مجلس اإلدارة  و رئيس التحرير

أسامـــة شــرشـــر

أسبوعيـة - مستقلة - شاملة
www.alnaharegypt.com

3 جنيهات12 صفحة

ننشـــر أهــــم مـــواد قانـون األحــوال 
الشخصيـــــة للمسلميــــن واألقبــــاط انفــــراد.. 

توسيع حاالت طالق الزوجات المسيحيات.. والتوثيق من خالل الكنيسة
رسوم على الحفـالت 
وتذاكـــر المباريــــات 
والسينمـــا والمسرح

الحضانة لألب مباشرة.. 
و500 جنيــه على كــل 

زوج عنــــد الــــزواج

حكاية الدوالر 
والنــــاس

لماذا حاول الموساد 
اإلسرائيلى اغتياله 

أكثــــر مـــن مـــرة
 فـــى كنــــدا؟

الدكتور حاتم زغلول 
»النهار«:  يكشف لـ

»النهار«:  هانى توفيق يعترف لـ

قرض الصندوق 3 مليارات إهانة 
للحكومة وال يكفى الستيراد 
علف الدواجن لعدة أسابيع! 

عــدم التبرع باألعضاء البشرية.. جريمــة فى حــق الموتى 

كارثـــــة.. 
حبة الغلـــة 

سبب فى وفاة 
ـــا 

ً
164 مواطن

بالمنوفيــــة 

لماذا ال تعود الحكومة إلى خطة »ماما سنية« لترشيد المياه؟!

ا انتخابات المجالس البلدية فى سلطنة عمان إلكترونّيً

الدجالون والضحايا 
من المتهـــم فى دائــــرة السحــــر والشعـــوذة؟! 

عمرو عبد الجليـــل: أنـا مــش شبـه 
نجيـــب الريحـــانى.. ولو عاوزيــــن 
شكلــــه هاتــــوا مونولـوجيســــت 

»النهار«:  ريهام الشنوانى لـ
»راجعيــــن يـــا هـــوى« 
نقلنــــى حتــــة تانـيـــة 

انتبــــاه.. 
األطفال فى 
دائرة الموت 
فى المدارس 
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إزاى تعرف إن الواى فاى مسروق؟

»سوهنا وموهنا«..
 توءم ملتصق يواجهان الحياة مًعا

أول كفيفة تحصل على دكتوراه 
فى األدب اإلنجليزى

ا فى 2023 
ًّ
األكثر حظ

الرئيس يكرم رنا حامد

بطىء«  النت  بسرعة،  بتخلص  »الباقة 
الكثيرون من مستخدمى  يرددها  شكاوى 
للشك  يدفعهم  مما  المنزلى  اإلنترنت 
ال  لكنهم  فاى«،  »الواى  شبكة  سرقة  فى 
يعرفون كيفية التأكد من السرقة، وهو ما 

نقدمه لكم فى السطور التالية..
أضواء الراوتر

وأسهل  أسرع  الرواتر  إضاءة  تعتبر 
االنترنت  شبكة  من سرقة  للتأكد  الطرق 
الرابعة  النقطة  طريق  عن  بك؛  الخاصة 
أو  انترنت  صفحة  أى  على  دخولك  عند 
االلكترونية  أجهزتك  من  فتح جهاز  حتى 
كداللة  التذبذب  فى   4 رقم  الضوء  يبدأ 

على وجود نشاط على اإلنترنت.
شبكتك  اختراق  فى  شككت  وإذا 
اإللكترونية  أجهزتك  كل  إغالق  فيمكنك 
أضواء  راقب  ثم  فاى«،  بالـ»واى  المتصلة 
الراوتر فإذا استمرت فى التذبذب تتأكد 
ثبتت  إذا  أما  أن شبكتك مخترقة،  وقتها 
اختراق،  أى  هناك  فليس  كلها  اإلضاءة 
على  مرة  من  أكثر  األمر  تجربة  ويمكن 

مدار اليوم للتأكد التام.
معرفة المتصلين بالواى فاى

تسجيل  خالل  من  أخرى  طريقة  وهى 
الدخول على بيانات جهاز الراوتر الخاص 
وكلمة  المستخدم  اسم  باستخدام  بك 

الواى  حالة  صفحة  عن  وتبحث  المرور، 
األجهزة  جميع  عن  تكشف  والتى  فاى 
وتعرف  عليها  بشبكتك؛ اضغط  المتصلة 
جهاز  أى  ووجود  المتصلة،  األجهزة  على 
»الواى  أبرز عالمات اختراق  غريب أحد 

فاى«.
حالة  فى  فاى  الواى  حماية  كيفية 

السرقة
أجهزة  وجود  من  بالفعل  تأكدت  إذا 
عليك  فيجب  بشبكتك،  متصلة  غريبة 
كلمة  تغيير  طريق  عن  شبكتك  تأمين 
الكلمة  سهولة  تتجاهل  أال  على  السر 
فاى«  »الواى  اختراق  على  المساعدة  فى 
طويلة  المرور  كلمة  تكون  أن  فيجب  لذا 

وتحتوى على رموز وأرقام وحروف.
وكذلك يمكنك اختيار أن تكون شبكتك 
مخفية تماما، وهذا قد يكون حاًل عملًيا 
من  بك  الخاصة  اإلنترنت  شبكة  لتأمين 
أى  يتمكن  لن  الطريقة  فبهذه  السرقة، 
الواى فاى  جهاز جديد من الدخول على 
الخاص بك، وكذلك يمكن اختيار التغيير 
حتى  أشهر   6 أو   3 كل  لالسم  الدورى 
من جديد  لالختراق  أى محاوالت  تفسد 

والحفاظ على شبكتك بأمان.

ملتصق  توءم  سينج«،  وموهنا  »سوهنا 
يبلغان من العمر 19 عاًما، قلبان وكليتان 
زوجين  إلى  باإلضافة  شوكية،  وأحبال 
الكبد  فى  يشتركان  لكنهما  األذرع،  من 

والمرارة والساقين والطحال.
راتب  ويتقاضيان  الكهرباء  فى  يعمالن 
شخص واحد قدره 200 جنيه إسترلينى 
فقط فى الشهر، مقابل العمل لمدة 12 

ساعة يوميا.
فى  عام 2003  الملتصق  الثنائى  ُولد 
نيودلهى، وقرر األطباء عدم فصلهما لما 
على  وخيمة  عواقب  من  حدوثه  يمكن 
األوعية  فقدان  إلى  يؤدى  مما  أحدهما، 
السفلية  الدموية والعصبية فى األطراف 

من الشخص الباقى على قيد الحياة.
هجرهما والداهما فى عمر شهرين، ثم 
اتصل المسعفون بجمعية خيرية فى الهند 

الخاصة  االحتياجات  ذوى  من  لألطفال 
لتتولى رعايتهما.

»اإلندبندنت«،  لصحيفة  حديثهما  وفى 
مشتركة  اهتمامات  لديهما  أن  أوضحا 
األجهزة  إصالح  منها  طفولتهما،  منذ 
الكهربائية، لذلك قررا أن يطورا شغفهما 
الدراسات  فى  دبلوم  على  بالحصول 

الكهربائية.
العام  وظيفة  على  حصوله  وحول 
وقتها  من  »قررنا  سوهنا:  قال  الماضى، 
من  قدر  وبأقصى  بجد  سنعمل  أننا 
موهنا:  وأضاف  والتفانى«.  اإلخالص 
الخيرية  للمؤسسة  بشدة  ممتنون  »نحن 
فى  وساعدتنا  وعلمتنا  ربتنا  التى 

االعتماد على الذات«.

بعزيمة وإصرار وطموح.. ظهرت رنا 
على  تحصل  كفيفة  فتاة  كأول  حامد 
من  اإلنجليزى  األدب  فى  الدكتوراه 
كلية اآلداب بجامعة المنصورة؛ لتؤكد 
الصعاب،  تحدى  قدرتها على  للجميع 
وبدعم وعزيمة والدتها حققت مشوار 

نجاح لتكون فخًرا لكل مصرى.
محافظة  ابنة  رنا  مشوار  بدأ 
فى  عادية  مدرسة  بدخول  الدقهلية، 
االبتدائى،  والثانى  األول  الصفين 
النور  بمدارس  والدها  لها  قدم  ثم 
برايل  طريقة  وتعلمت  للمكفوفين، 
على  حصلت  حتى  شديدة،  بسرعة 
المركز األول على مستوى الجمهورية 
الهمم  لذوى  العامة  الثانوية  فى 

)المكفوفين(. 

بتقدير  الدكتوراه  على  وحصلت 
قسم  من  الشرف  مرتبة  مع  امتياز 
جامعة  اآلداب  بكلية  اإلنجليزية  اللغة 
النقد  حول  رسالتها  عن  المنصورة 
االجتماعى فى روايتى »اذهب واحكها 
فوق الجبل« لجيمس بولدوين و»االبن 
األصلى« لريتشارد رايت. وتمكنت من 
دبلومة  الماجستير و2  الحصول على 

من كلية التربية.
النجاح  يكلّل  أن  الطبيعى  ومن 
الرئيس  فكرمها  الدولة،  من  بالتقدير 
افتتاح  خالل  السيسى،  عبدالفتاح 
لها  ووجه  الجديدة،  المنصورة  مدينة 
رسالة دعم: "كملى ومتوقفيش" لتكون 
رسالته طاقة جديدة ودفعة لألمام فى 

مسيرتها.

عام  وبداية  العام  نهاية  اقتراب  مع 
متابعة  على  الكثيرون  يحرص  جديد، 
حظهم  ومعرفة  الفلكية،  األبراج  طالع 
هذا  وفى   2023 الجديد  العام  فى 
توقعات  النهار"  تستعرض"  اإلطار 
خبيرة األبراج والفلك عبير فؤاد لجميع 
األبراج، فى عام 2023 على الصعيد 
االجتماعى والعاطفى والمهنى والمالى 

حًظا،  األكثر  األبراج  لمعرفة 
األقل  األبراج  ومحذرة 

خالل  من  حًظا 
الفلكية  الحسابات 

المختلفة.
ت  د فا أ و
األبراج  خبيرة 
عبير  والفلك 
فى  بأنه  فؤاد 
شهور  الخمسة 
من  األولى 

 ..2023 عام 
"المشترى" و"زحل" 

من  ينتقلون  و"بلوتو" 
برج لبرج آخر. مع هذه 

يظهر  الفلكية..  التغيرات 
إيقاع جديد فى الحياة، وتتكون مالمح 
جديدة للعالم، وتبدأ مرحلة جديدة على 

األرض.
الدلو  مواليد  الشتاء..  أواخر  ومع 
من  يتحررون  والعقرب  واألسد  والثور 
السهولة  الضغوط، ويجدون مزيدا من 

واليسر فى العمل والحياة.
بينما مواليد الجدى قد عاشوا تقريبا 
العميقة،  التحوالت  من  عاما  عشرين 
الدلو  مواليد  على  جاء  قد  فالدور 

ليبدأوا رحلة التغيير خالل هذا العام.
مايو..   16 حتى  العام  أول  ومع 

"المشترى" كوكب الحظ يكمل مسيرته 
فى الحمل، ويمنح الحظ فى هذه الفترة 
ألبراج الحمل واألسد والقوس والجوزاء 
اإلرادة  أيًضا  وسيمنحهم  والدلو، 
والطموح والحيوية والنشاط لكن يجب 

الحرص من أخذ قرارات مصيرية.
فى  العزاب،  السرطان  برج  ومواليد 
القفص  دخولهم  مرحلة  الفترة  تلك 
الذهبى فى 2023، وبعضهم 
حب  عالقة  فى  سيدخل 
شهرى  من  بداية 
ويونيو،  أبريل 
سيعثرون  وغالبا 
نصفهم  على 
الثانى من خالل 

العمل.
من  ابتداء 
وحتى  مايو   16
 :2024 ربيع 
ينضم  "المشترى" 
"أورانوس"  لكوكب 
فى الثور ليبدأ مواليد 
جديدة  مرحلة  الثور  برج 

من الحظوظ.
األبراج األقل حًظا فى 2023

فى حين أن األبراج األقل حًظا هم:
-  برج الجوزاء.
 - وبرج القوس.

- ويمكن أن نضيف إليهم برج الحوت.
وقالت عبير فؤاد إن كل ما سبق من 
توقعات مجرد اجتهادات لخبراء األبراج 
على  القادر  فقط  وأنت  الفلك،  وعلماء 

خلق مصيرك.

أمريكى يمتلك 24 ألف لعبة 
بـ2.1 مليون دوالر

دخل موسوعة جينيس

ألعاب  فى  عشًقا  هام  مونتيرو  أنطونيو 
الفن  أشكال  أحد  رآها  حتى  الفيديو 
وتتخطى اإلبداع إلى إمكانيات ال حدود لها، 
لذا حطم الرقم القياسى لموسوعة جينيس 
قيمتها  تبلغ  فيديو  لعبة   24268 باقتنائه 
2.1 مليون دوالر، أى ما يعادل 52 مليون 

جنيه مصرى.
بدأ مونتيرو شغفه بجمع األلعاب منذ 35 
عاًما حين كان فى العاشرة من عمره، فكانت 
توسعت  ثم   ،Sega geneSiS ألعابه  أولى 
بدقة  مرتبة  كاملة،  غرفة  لملء  مجموعته 

حسب النظام ثم حسب الترتيب األبجدى.
بدًءا  شىء  كل  مونتيرو  ألعاب  جنة  تضم 
  nintendo ألعاب  تحكم  وحدات  من 
األولى إلى أحدث إصدارات ألعاب الفيديو، 
حالة  فى  القديمة  األلعاب  على  وللحفاظ 

جيدة، ابتكر طرًقا لحمايتها من التآكل.
وبالرغم من العدد الهائل لأللعاب إال أنه 
 Super« وتبقى  جميًعا  لعبها  من  يتمكن  لم 
nintendo Super CaStlevania iv« هى 
يصنف  تطبيًقا  ويستخدم  المفضلة،  لعبته 
مخصصة  بيانات  وقاعدة  بحوزته  لعبة  كل 
لمقارنة األلعاب التى يمتلكها واللعبة التى ال 

يزال يفتقدها إلكمال مجموعته.
عبر  مونتيرو  حصل 

عالمية،  قياسية  أرقام  خمسة  على  حياته 
ومازال  بعد  ينته  لم  ذلك  من  الرغم  وعلى 
الشمالية  أمريكا  مجموعة  إلكمال  يخطط 

لجميع منصات ألعاب الفيديو الرئيسية.
ووفًقا لديلى ميل، يقول مونتيرو: »ركزت 
فى  لعبتها  التى  األلعاب  شراء  إعادة  على 
أندر  بعض  منى  استغرقت  لقد  شبابى، 
جيدة  نسخة  على  للعثور  سنوات  األلعاب 

بسعر مناسب«.
إكمال  على  حالًيا  »أعمل  وأضاف: 
بى،  الخاصة   nintendo dS مجموعة 
أكثر من  بين  لعبة من  إلى آخر 98  وأعود 
هناك  المجموعة،  هذه  فى  لعبة   1500
لعبتان فى هذه المجموعة كان من الصعب 
جًدا الحصول عليهما بسعر مناسب، ولكن 

المثابرة والصبر أمران ضروريان«.
 1700 بعد  على  أننى  »تقديرى  يقول: 
مباراة من تحقيق هذا الهدف، لكننى لست 
وأخطط  لتحقيقه،  أمرى  من  عجلة  فى 

لالستمتاع بالرحلة«.
وقد حقق مونتيرو الرقم القياسى العالمى 
ألول مرة لمجموعة ألعاب الفيديو الخاصة 
بحوزته  كان  حيث   ،2019 عام  فى  به 
العامين  فى  وارتفعت  لعبة،   20193
الماضيين مجموعته بأكثر من 4000 لعبة.

»سرعة وإنجاز«.. 
عالج السرطان الجينى يثبت كفاءته

يهدد حياة  السرطان  زال مرض  ما 
البشرية، ويزداد األمر قسوة فى حالة 
عدم  من  ومعاناتهم  األطفال  إصابة 

القدرة على تحمل اآلالم .
المملكة  فى  طبى  فريق  واستطاع 
لعالج  جديد  أسلوب  ابتكار  المتحدة 
طفلة مصابة بسرطان الدم، يتمثل فى 
األورام  بقية  عالج جينى يقضى على 
الخبيثة مستقباًل لصغار السن، وبعض 

األمراض األخرى.
خضعت  جارديان«،  »ذا  وبحسب 
 13 العمر  من  البالغة  أليسا،  الطفلة 
اإلنجليزية،  ليستر  مدينة  من  عاًما 
للعالج  الدم،  بسرطان  المصابة 
الجديد بعدما باءت محاوالت األطباء 
فأجروا  بالفشل،  مداواتها  فى  األولى 
لها زرًعا لنخاع العظام، بخالف العالج 

الكيميائى.
واعتمدت على تبرع أحد األشخاص 

فى  حقنها  جرى  تائية،  بخاليا 
الصغيرة.

الخاليا  تغيير  من  األطباء  وتمكن 
بنظيرتها  المصابة  للطفلة  التائية 
يجرى  بحيث  بالمتبرع،  الخاصة 
سرطان  خاليا  على  القضاء  ضمنها 
الدم، اعتمادا على ما يسميه الخبراء 
بدوره  الذى  األساسى"،  بـ"التعديل 
يسمح بإجراء تغيير واحد فى مليارات 
التى  النووى،  الحمض  من  األحرف 

تشكل الشفرة الجينية للشخص.
وتجدر اإلشارة إلى استعداد األطباء 
ستريت،  أورموند  جريت  بمستشفى 
دائمين  متبرعين   10 عن  للبحث 
المصابين  لعالج  التائية،  بخالياهم 
التائية،  الخاليا  فى  الدم  بسرطان 
العالج  طرق  جميع  استنفدوا  والذين 
من  مزيد  إجراء  بغرض  التقليدية، 

التجارب.

رانيا خليل

رانيا خليل إسراء احلسيني

 إسراء احلسيني

األبراج
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شعبان خليفة 

أسعار  على  تنعكس  ال  اآلن  ــدوالر  الـ فأسعار 
المستندية  االعتمادات  أو  اإلنتاج  مستلزمات 
أو  المالية  التكلفة  أو  المصرفيين  الخبراء  بلغة 
بل  الــديــون،  أقساط  فوائد  أو  العامة  الموازنة 
وغريب  وجديد  وخطير  مباشر  وبشكل  تنعكس 
قرص  من  واحتياجاته  المصرى  المواطن  على 
أبسط  تحولت  حتى  والكشرى،  والفول  الطعمية 
المصرية،  األسر  كاهل  على  عبء  إلى  المأكوالت 
معاناة  يعانون  المواطنين  من   %70 أن  خاصة 
شديدة من دخول رمزية، وأصبح الفول والطعمية 
وجيب  وعقل  بطن  تمس  التى  الرفاهيات  مــن 
والتحليل:  التأمل  إلى  يدعو  بشكل  المصريين 
تصيب  ونقاطه  الدوالر  لعنة  بأن  األمر  يصل  هل 
الرئيسى  والــطــبــق  الــمــصــرى  الــمــواطــن  مسمار 

لماليين من المصريين فى مقتل؟!. 
وجشع  الــدوالريــة  للفوضى  دعـــوة  ــذه  ه هــل 
السلع  أصبحت  لقد  ألحد؟  استثناء  بال  الجميع 
المصرية يتم التالعب فى أسعارها بحجة ارتفاع 
الدوالر والسوق الموازية من السوق السوداء التى 
أصبحت ترتفع أسعارها بشكل جنونى غير مبرر 
على اإلطالق رغم االنخفاض فى كثير من السلع 
اإلمــدادات  وعودة  العالم  مستوى  على  الغذائية 
على  وأوكرانيا  روسيا  بين  االتفاق  بعد  الغذائية 

تشغيل سالسل غذاء من خالل تركيا؟!. 
هو:  المصرى  الــشــارع  فى  يــدور  الــذى  الــســؤال 
الحكومة  أن  أم  ــدوالر  ال رحمة  تحت  سنظل  هل 
والبنك المركزى سيتخذان قراًرا لمحاولة إيضاح 
تكون  أن  المهم  فمن  العام؟  الــرأى  لدى  الحقائق 
سواء  يعلم  الجميع  ألن  ووضــوح  شفافية  هناك 
اإلعــالم  وفــى  خارجها  أو  المغلقة  الغرف  داخــل 

الداخلى والخارجى أن إعالم الشائعات يرصد كل 
خاصة؛  بصفة  مصر  حول  يدور  حرف  وكل  كلمة 
بصفة  المصرى  والشعب  المصرية،  الدولة  ألن 
اإللكترونية  المواقع  هذه  من  مستهدفة  خاصة، 
الخارج  فضائيات  ومن  رصد،  سيما  ال  اإلخوانية، 
والمجالت والصحف األجنبية التى تنشر اتهامات 
وأكاذيب عن الوضع االقتصادى لمصر فى محاولة 
بأن  واالدعــاء  للمصريين،  المعنوية  الروح  لكسر 
غير  الكريمة  الحياة  من  األدنــى  للحد  الوصول 
متوافر، وأن البلد على حافة اإلفالس االقتصادى 
الدولة  سيطرة  خارج  فئات  هناك  وأن  واالنهيار، 
ــب الــرئــيــســى فى  ــالع ــى ال لــتــكــون الــشــائــعــات ه
حتى  البسيط؛  المصرى  الــمــواطــن  اســتــهــداف 

تجعله يكفر بكل األشياء. 
وال أنسى مقولة مظفر النواب:

 )ال تلم الكافر فى هذا الزمن الكافر؛ فالجوع أبو 
الكفار( 

وغير  المشروعة  الطرق  بكل  يحاولون  فهم 
إعالم  خالل  من  المواطن  استهداف  المشروعة 
مدفوع األجر، وفى المقابل ال يوجد إعالم يواِجه 
أن بعض اإلعالميين  لسبب بسيط  هذا اإلعالم؛ 
يقاَبلون برفض حقيقى من الشارع المصرى لكل ما 
يقولونه؛ ألنه إعالم التطبيل والتهليل والمبالغة 
وقواعد  وحقائق  أسس  على  ا  مبنّيً إعالًما  وليس 

مهنية تحترم عقل وذكاء المصريين. 
فلذلك فإن القرارات األخيرة التى تم اتخاذها 
االســتــيــراد  بفتح  الــمــاضــيــة  الــســاعــات  خـــالل 
البضائع  كل  وإدخــال  المستندية  واالعتمادات 
أكبر  هى  دوالر،  مليارات   5 من  بأكثر  المكدسة 
هذه  لمواجهة  الجمهورية  رئيس  من  عملى  رد 

وليس  والحقائق  باألفعال  واالتهامات  الشائعات 
فى  ونحن  المبشرة  األخبار  هى  فهذه  ــوال،  األق
األمل  من  نوًعا  تعطى  والتى   ،2022 عام  نهاية 
عبء  تحّمل  الــذى  المصرى  للمواطن  الجديد 
بقوت  التالعب  وعبء  الفساد  وعبء  الشائعات 
الغذاء  أسعار  فى  المبرر  غير  واالرتــفــاع  يومه 
والخدمات،  والماء  والكهرباء  والطعمية  والفول 
هذه  بأن  منه  إيماًنا  ويتحّمل،  تحّمل  ذلك  ورغم 
الدولة لن تسقط أبًدا أمام قاذفات وآالت اإلعالم 
أن تسيطر على  التى تحاول  الداخلى والخارجى 
وكرتونات  ضبابية  مساحات  وسط  العام  الــرأى 
المصريين  إقناع  على  الــقــدرة  وعــدم  إعالمية 
أكلوا  الذين  والمحتكرين  الفاسدين  تحكم  أمام 
السابقة،  واألنظمة  السياسية  الموائد  كل  على 
الشعب  على  ة  وِردَّ وعبًئا  وبااًل  يمثلون  وأصبحوا 
بأسمائهم  يعرفهم  ــذى  الـ العظيم  الــمــصــرى 
أرزاق  على  ُبنيت  التى  االقتصادية  وبكياناتهم 
الحديد  أن يحتكر سوق  ُيعقل  المصريين.. فهل 
رجل واحد أسقطه الشعب المصرى فى كل ميادين 
السلعة  هذه  ويحتكر  يتحكم  وأصبح  التحرير؟! 
الطن  سعر  وصــل  حتى  التشييد  فى  األساسية 
القلبية  بالسكتة  موت  وسط  جنيه  ألف   32 إلى 
التى  المستهلك،  وحماية  االحتكار  منع  لقوانين 
فى  المستهلك  على  ذاتها  حد  فى  عبًئا  أصبحت 
ليل  الوطن  هذا  تنهب  وأشكال  كيانات  مواجهة 
الغذائية  المواد  ا  يومّيً نرى  أصبحنا  حتى  نهار؛ 
والبضائع التى يتم ضبطها فى مخازن الفاسدين 
يصيدوا  أن  يحاولون  الذين  الجدد  والسماسرة 
فى األزمات ويغتنوا غنى فاحًشا ويتربحوا على 

حساب الفقراء!. 

رد  هناك  يكون  وأن  القانون  تفعيل  من  بد  ال 
والحروب  ــات  األزم ظل  فى  ألنــه  وسريع،  حاسم 
ليس هناك عرض وطلب، ولكن يجب توفير السلع 
مناسب  وبسعر  معقول،  ربح  بهامش  والخدمات 
بداًل من تخزين البضائع وتكديسها، خصوًصا فى 

المواد الغذائية. 
ولماذا ال تقوم الحكومة بإعالن أسماء محتكرى 
والسلع  واألسمنت  والحديد  الغذائية  الــمــواد 
أمام  عبرة  ليكونوا  العام؟  للرأى  االستراتيجية 
للدولة  بــأن  المصريون  يطمئن  حتى  الشعب؛ 
درًعا وسيًفا يذودان عنهم.. أم ستكتفى الحكومة 
بتخزينها  يــقــومــون  الــتــى  البضائع  بــمــصــادرة 

لتحقيق أعلى األرباح واللعب بورقة الدوالر؟!. 
كل  الـــدوالر  يلعن  المصرى  البيت  أصبح  لقد 
صباح وكل مساء.. ويا ليت الجنيه المصرى يعود 
إلى وضعه الطبيعى عندما كان يعادل جنيًها من 
سماسرة  ظل  فى  ذهًبا  يعد  لم  فالذهب  الذهب.. 
الشعب  على  وبااًل  أصبحوا  الذين  الجديد  الزمن 
فى  اهلل  يخشون  وال  اإلنسانية  وعلى  المصرى 
أصبحت  التى  السوداء  والسوق  والتدليس  الغش 
وبيع  الحالل  هو  االستثناء  وأصبح  القاعدة،  هى 

المنتجات بسعرها الحقيقى. 
ارحموا هذا الشعب العظيم من الدوالر وإخوته 
الــدوالر  وهــم  المصريين  وكفى  اهلل..  يرحمكم 
هذا  فى  العار  ومحتكرى  وسماسرة  تجار  زمن  فى 

الوطن الحبيب. 

ارحموا من فى األرض..
يرحمكم من فى السماء. 
ويحيا الشعب المصرى. 

أسامة شرشر يكتب:

حالة االنفالت التى تعانى منها األسواق والتى 
أية  دون  ورفعها  باألسعار  التالعب  فى  تبرز 
ضوابط تمثل واحًدا من أكثر األمور المقلقة فى 
الشارع المصرى، والرسالة فى هذا الشأن باتت 
واضحة ووصلت للقيادة السياسية والحكومة وهو 
ما استوجب وضع خطط لمواجهة هذا االنفالت 
ما  وهــو  لــأســواق،  االنضباط  إعــادة  ومحاولة 
مجلس  رئيس  مدبولى،  مصطفى  الدكتور  دفع 
الوزراء، للقاء مع الدكتور على المصيلحى، وزير 
التموين والتجارة الداخلية، لُمتابعة موقف توافر 
السلع فى األسواق منتصف هذا األسبوع وقبيل 
أن  فى  أماًل  معدودة  بأيام  الجديد  العام  بداية 
يشهد العام الجديد خطة جديدة تعيد التوازن 

للعالقة بين التجار والمستهلكين.
اهتمام حكومى

ُمهتمة  الــحــكــومــة  أن  أكـــد  الـــــوزراء  رئــيــس 
بالمتابعة الدائمة لهذا الملف، فى إطار الحرص 
للمواطنين،  السلع  مختلف  توافر  ضمان  على 
وبــخــاصــة الــســلــع االســتــراتــيــجــيــة، بــاألســعــار 
المناسبة، السيما مع بدء االستعدادات الخاصة 

بشهر رمضان الُمعظم.
ــر الــتــمــويــن أن  ــ ــد وزي ــمــاع أكـ وخــــالل االجــت
األساسية  السلع  من  االستراتيجى  االحتياطى 
من  الرصيد  يبلغ  حيث  الُمَطمئنة،  الحدود  فى 
 2.7 يبلغ  السكر  ورصــيــد  شهر،   4.6 القمح 

السكر  توريد  أن موسم  إلى  اإلشــارة  مع  شهر، 
الجديد يبدأ فى شهر يناير المقبل.

كما أشار إلى أن رصيد الزيت يصل إلى 4.8 
شهر، ورصيد األرز يبلغ 5.7 شهر، بينما يصل 
رصيد المكرونة إلى 5.5 شهر، ويبلغ الرصيد 

المحلى من اللحوم الحية نحو 11.8 شهر.

وعرض الوزير جانًبا من الجهود التى تتم فى 
إطار االستعداد إلقامة منافذ بيع السلع بأسعار 
كافة  فــى  رمــضــان"  ــاًل  أهـ ــارض  ــع "م مخفضة 
التجارية،  الغرف  مع  بالتنسيق  المحافظات، 
ليبدأ العمل بتلك المنافذ بداية من شهر يناير 

المقبل.

المصارف والجمارك
بالتعاون مع  من ناحية اخرى تعمل الحكومة 
البضائع  عن  اإلفــراج  على  المصرفى"  "القطاع 
القصيرة  الفترة  خــالل  بالجمارك  المتبقية 
المقبلة وهى ليست قليلة فى ظل أزمة تكدس 

شهدتها الفترة الماضية. 
حسب مصادر الحكومة فإن األولوية هى فى 
ومكونات  الغذائية  للسلع  البضائع  عن  اإلفراج 

التصنيع الغذائى واألدوية ومستلزمات اإلنتاج.
رئيس  مدبولى،  الدكتور مصطفى  تابع  وقد   
الــوزراء  مع  اجتماع عقده  فى  الــوزراء،  مجلس 
عن  ــراج  ــ اإلف ــراءات  إجــ المختصة،  والــجــهــات 
وذلك بحضور  الموانئ،  الموجودة فى  البضائع 
حــســن عـــبـــداهلل، مــحــافــظ الــبــنــك الــمــركــزى، 
والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس 
ــد ســمــيــر، وزيــــر الــتــجــارة والــصــنــاعــة،  أحــم
الجمارك،  مصلحة  رئيس  الغتورى،  والشحات 
البنك  محافظ  أول  وكيل  موسى،  أبــو  ومحمد 
المركزى، وعصام عمر، وكيل محافظ مساعد 
البنك المركزى، والدكتورة منى ناصر، مساعد 
وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات 
الوّصال،  أمانى  والدكتورة  الجمارك،  وتطوير 
القائم بأعمال رئيس قطاع االتفاقيات والتجارة 
الخارجية بوزارة الصناعة، وأحمد رفعت، رئيس 
بوزارة  والتصدير  لالستيراد  المركزية  اإلدارة 

الصناعة.
توجيهات رئاسية

الــوزراء إن هناك متابعة لخطة  وقال رئيس 

الموانئ  فى  المتراكمة  البضائع  عن  اإلفــراج 
السلع  بتوافر  اإلسراع  بهدف  وذلك  المختلفة، 
تنسيق  وجــود  مؤكدا  األســـواق،  فى  المختلفة 
ومــتــابــعــة مــســتــمــرة مــن الــحــكــومــة والــقــطــاع 
لتوجيهات  طبقا  الــمــلــف،  لــهــذا  الــمــصــرفــى 
الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى 
االجتماع،  خالل  إنه  الــوزراء،  مجلس  لرئاسة 
ديسمبر   1 من  الفترة،  أن  إلــى  اإلشـــارة  تمت 
اإلفــراج  شهدت  الــجــارى،  ديسمبر   23 وحتى 
عما قيمته نحو 5 مليارات دوالر من البضائع 
الموجودة فى الموانئ، وذلك من بضائع قيمتها 
نحو 14 مليار دوالر كانت قد تراكمت بالموانئ 

منذ بدء أزمة تراكم البضائع.
المتبقية  البضائع  حجم  يبلغ  "سعد":  وتابع 
فى الموانئ حتى تاريخه، 25 ديسمبر 2022، 
أن  مــؤكــدا  دوالر،  مليار   9.5 نحو  قيمته  مــا 
المصرفى"  "الــقــطــاع  مــع  بالتعاون  الحكومة 
المتبقية  البضائع  عن  لإلفراج  خطة  وضعت 
خالل الفترة القصيرة المقبلة، مشيرا إلى أن 
مليار   3.4 بنحو  تقدر  بضائع صب  بينها  من 

دوالر.
وفى ختام االجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى 
ستكون  البضائع  عن  اإلفــراج  فى  األولوية  أن 
الغذائى،  التصنيع  ومكونات  الغذائية،  للسلع 
سيتم  قائاًل:  اإلنــتــاج،  ومستلزمات  ــة،  واألدويـ
سيتم  التى  البضائع  حجم  عن  تباًعا  اإلعــالن 

اإلفراج عنها.

هل تنجح خطة الحكومة فى ضبط األسواق مع بداية 2023؟
تبدأ فى يناير وشعارها »أهًل رمضان«

حكاية الدوالر والناس
باألصول أصبح الدوالر حديث الشارع المصرى على كل المستويات، وليس على 

مستوى النخب والخبراء المصرفيين فحسب، فلقد صار حديث رجل 
الشارع اآلن هو العالقة العشوائية بين الدوالر والمواطن المصرى.. 

المواطن الذى أصبح يدفع ثمن أى شائعة عن زيادة سعر الدوالر فى كل 
سلعة يشتريها. 
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الدكتور حامت زغلول يعترف لـ»النهار«:

لماذا حاول الموساد اإلسرائيلى 

اغتيالى أكثر من مرة فى كندا ؟
هناك 

العشرات 
بل املئات من 

املصريني الذين 
لم يعرفوا األضواء يوًما 

أو يسلكوا طريق الشهرة رغم 
خدماتهم املختلفة التى يعتمد عليها 

ماليني من املستخدمني حول العالم فى 
وقتنا احلالى، منهم العالم املصرى واملخترع 

العاملى صاحب الفضل األول فى اختراع تقنية الواى 
فاى، الدكتور حامت زغلول الذى اشتهر اسمه فى أوساط الشركات العاملية الكبرى العاملة فى مجال االتصاالت والتكنولوجيا 

كونه أول من طّور فكرة اتصال األجهزة اإللكترونية باإلنترنت كما ساهم فى زيادة سرعتها ونقلها للهواتف النقالة، فى العام 
1989 انضم إلى شركة اتصاالت كندية بعد هجرته من مصر إلى كندا فى العام 1983، وجنح فى التوصل الختراعه 

بالتعاون مع رفيق دربه وصديق عمره الدكتور ميشيل فتوش، وقد مّكنته دراسته للهندسة وعمله فى مجال 
البترول من التوصل لهذا االختراع، كان لنا ُحسن احلظ أن التقيناه فى مكتبه الذى اختاره مطاّلً على حضارة 

السبعة آالف عام إذ يفتح نافذته املطلة على األهرامات ليتذكر أنه ابن النيل وحفيد الفراعنة ووريث 
احلضارة العظيمة، الدكتور حامت زغلول فتح لنا قلبه ومكتبه وحاورناه فى لقاء ودى ...

نعلم أن الحاجة أم االختراع.. فما الذى جعلك تلجأ الختراع 
"الواى فاى" ؟

فكرنا فى كيفية زيادة سرعة االتصاالت فهذه كانت الحاجة، 
ففكرة اإلنترنت الالسلكى كانت موجودة من قبل ولكنها كانت 
مستغلة،  غير  تكنولوجيا  الستخدام  لجأنا  لذا  للغاية  بطيئة 
ولكى يلجأ شخص الختراع شىء فإنه البد أن يعلم قمة ما 
توصل إليه العلم فى هذا المجال لكى يضيف له جديدا وهذا 

مبدأ عام.
طلبت منى الشركة التى كنت أعمل بها تطوير نظام اإلنترنت 
كبرى  الثانى، حتى أصبحنا من  للجيل  لتصل  به  تعمل  الذى 

شركات االتصاالت فى كندا.
كيف استوعبت من البداية وجود فكرة إنترنت هوائى؟

الجيش  فكرة  وكان   1979 عام  منذ  موجود  اإلنترنت 
ببعضها عن  الكمبيوتر  أجهزة  توصيل  أراد  عندما  االمريكى 
طريق أسالك إنترنت ولكن سرعتها كانت محدودة، والتفكير 

فى الغاء تلك األسالك كان منطقيا.
هل كنت تضع فى الحسبان سلبيات اختراعك؟

الواى فاى  أن  تقنية، رغم  السلبيات مختلفة، هناك سلبيات 
هو أعلى كفاءة فى االتصاالت، فهو يستهلك طاقة البطارية، 
لم  المجتمعى، وهذا  المجتمعية فهى االنعزال  السلبيات  أما 
ا فكان حلمنا هو االتصال باإلنترنت عبر الهواء. نقصده نهائّيً

يقولون عن الواى فاى إنه جاسوس العصر.. فما رأيك؟
الهاتف المحمول هو الجاسوس وليس الواى فاى، فالمحمول 
البطارية وسيظل  إزالة  ويمكن  باإلنترنت  اتصاله  يمكن عدم 
فليس  موبايل  تحمل  فطالما  عليه،  قائًما  والتجسس  التتبع 

هناك خصوصية فى حياتك.
نحن نحاول استحداث استخدامات جديدة لإلنترنت فيمكن 
لولى األمر تتبع خط سير ابنه خالل تواجده بالمدرسة وأيًضا 
من  نوع  وهو  أبناؤه  إليها  يدخل  التى  المواقع  معرفة  يمكنه 

الرقابة على األبناء.
بالنسبة الختراقات األجهزة االستخباراتية األجنبية للهواتف 

المحمولة.. هل يمكن أن يحدث؟
بكل  مراقبتها  يمكن  "األندرويد"  التليفونات  أغلب  بالطبع، 
 ، )6G(سهولة، ونحن نعمل حاليا على نظام الجيل السادس
وهو نظام لزيادة تأمين الموبايل وسنقوم بطرح أجهزة تعمل 

بهذا النظام وسيكون كل عمله على اإلنترنت بحيث يكون تحت 
التحكم باللعب لمدة محددة والدخول لالنترنت لمدة محددة 

فهو ينظم الوقت.
نود التطرق لحياتك الدراسية؟ ولماذا قررت السفر لكندا؟

تعلمت فى مدارس إمبابة وتخرجت فى كلية الهندسة جامعة 
القاهرة وهذه هى أكبر مرحلة تعلمت فيها، أما فى كندا فكان 

مجرد تحصيل.
أما مرحلة السفر فكان أمرا طبيعيا ألننى أسافر كل صيف 
لوالدى فى انجلترا، ولكن عمليا كانت شركة أجنبية عرضت 
علّى العمل بها وقبلت العرض وسافرت هولندا ومنها أللمانيا 
ثم استقررت فى كندا وحصلت منها على درجتى الماجستير 
والدكتوراه، وتعلمت كيفية تقدير العمل المقبل عليه من حيث 

الوقت واإلنجاز.
ما نشاطك فى كندا؟

بكالجارى  المسلم  المجتمع  مؤسسة  تأسيس  فى  اشتركت 
كالجارى  فى  إسالمية  مدرسة  أول  بناء  تم  ذلك  إثر  وعلى 
على  إسالمية  خدمات  مجمع  بناء  وكذلك   2000 عام 

فى  بالمشاركة  قمت  كذلك  مربع.  قدم  ألف   94 مساحة 
تأسيس مجلة شهرية للمسلمين فى كالجارى وخدمت كرئيس 
للمجلس  بكالجارى عام 1993 وكرئيس  المسلمين  لجمعية 
اإلسالمى لكالجارى عام 2003، وكان هدفى الرئيسى فى 
كالجارى،  مدينة  فى  المسلمين  توحيد  هو  الجهود  تلك  كل 
ليصبحوا نموذجا يستطيع الكنديون عن طريقه فهم اإلسالم 

والمسلمين بطريقة أفضل.
حدثنا عن الشركة التى قمت بتأسيسها فى مصر؟

ما  ودعم  مواهبهم  وتنمية  المخترعين  الكتشاف  شركة  هى 
يمكن دعمه، فمن خالل مقابلتى معهم وجدت أفكارا غاية فى 
األهمية ولها تأثير فى العالم كله، ولكن دائما تكمن المشكلة 
فى التمويل ولكن ليست هناك دولة فى العالم تمول اختراعات 

شبابها، والحل فى التسويق والتصور الصحيح لالختراع.
دائما ما أقدم لهم نصائح فى تقييم الفكرة وشرحها وكيفية 
عملها واثبات نظريتى وتكلفة تنفيذها، فنحن فى شركتنا نبدأ 
من الصفر مع المخترع بداية من صياغة فكرة االختراع وكتابة 
تقرير عنها وتسجيلها فى أكاديمية البحث العلمى لتكون باسم 

المخترع ولحفظها من السرقة وتوجيهه للمكان الصحيح فيما 
بعد، وفى قليل من األحوال نساعدهم فى تطويرها وتنفيذها.

نريد معرفة من هم أعداء نجاحك؟
بالشك كانت هناك محاوالت اغتيال، ومحاوالت للسطو على 
اختراعى ونبهتنى الحكومة الكندية أكثر من مرة أن الموساد 

يتتبعنى بشكل كامل وقريب للغاية.
ينسب  ال  ولكنه  بأكملها  البشرية  أفاد  فاى  الواى  اختراع 
األمريكية  الممثلة  فمثاًل  أشخاص  لعدة  بل  واحد  لشخص 
هيدى المار كانت لها نقطة البداية ولم تؤجر على اختراعها 
من أى جهة، والشخص الثانى هو فيكهيز الذى قاد المجموعة 
زغلول  حاتم  هو  الثالث  والشخص  المواصفات،  كتبت  التى 
جديدة  تقنيات  استحداث  فى  وساهمت  السرعة  فطورت 

للجيل الثانى.
لتقنية  الواى فاى  فاستطعنا فى شركتنا واى الن فى تطوير 
الواى ماكس وهى تقنية اتصاالت تهدف لتوفير بيانات السلكية 
عبر المسافات الطويلة بعدة طرق تتراوح من وصالت نقطة 
الرابع  لنقاط إلى وصول هاتف متنقل، وأطلقنا عليه الجيل 

كانت  والمفاجأة  التقنية،  لتطبيق  نوكيا  مع  اجتماًعا  وعقدنا 
فى حذف اسهام شركتى فى "الواى ماكس" وهذا يرجع إلى 
تصدير صورة سلبية عن المسلمين، فال يجوز إظهار صورة 
شخص مسلم ومصرى بشكل ناجح ومتطور ومن أهدافهم أن 

يظل الشباب فى حالة احباط مستمرة.
حق الملكية الفكرية والنزاعات مع الشركات العالمية.. كيف 

تخطيت هذه األزمة؟
اعتمدنا على استراتيجية التفكير وأن نسبق اآلخرين، فعملنا 
تقوم  مؤسسة  أو  شخص  أى  بمقاضاة  تفيد  كافية  دعاية 
الـ"واى فاى" دون إذن شركة "واى الن" ومؤسسها  باستخدام 
حاتم زغلول، وعرفنا العالم أنه ملك لنا وكشفنا عن مزاياه، 
ومن استخدم االختراع دون إذن قمنا برفع قضايا ضده، منهم 
وعددهم 25  معنا  تهاون  من  ومنهم  بجدية  معنا  تعامل  من 
وحصلنا  دوالر،  مليون  تعويضات 700  على  وحصلنا  شركة 

على تعويض من شركة أبل قيمته 200 مليون دوالر.
كيف حصل العالم على حق استخدام "واى فاى"؟

الحصول  يمنع  فالقانون  دولة،  كل  عل  إتاوة  نفرض  لم  نحن 
ويفرض  القانون  على  يتحايل  من  فهناك  مرات،  عدة  عليها 
فنحن  به،  الخاصة  التقنية  تستخدم  شركة  كل  على  مبالغ 
أعطيناه بمقابل مرة واحدة لشركة أنتل الصانعة لموصالت 
استخدام  رقعة  توسيع  نشجع  حتى  والكمبيوتر  الراوتر 

االختراع.
ما تقييمك للبنية التحتية لالتصاالت فى مصر؟

مدن  فهناك  لالتصاالت،  التحتية  البنية  فى  مشكلة  هناك 
السرعة  متوسط  انترنت  بها  ليس  واالقاليم  بالصعيد  وقرى 

من الجيل الثانى.
وبالتالى  رفاهية  ليست  االتصاالت  أن  نعلم  أن  أيضا  البد 
مع  نعمل  أننا  كما  عليها،  المفروضة  الضرائب  نخفض 
تقنية  تخرج  لكى  الجامعات  بمختلف  الباحثين  من  مجموعة 
الجيل السادس من مصر وفى المستقبل سنقود العالم بمجال 

االتصاالت خالل 6 أشهر.

طورت الواى 
فاى ليكون فائق 

السرعة وابتكرت 
الواى ماكس ومت 

سرقته منى 

أغلب التليفونات 
»األندرويد« ميكن 
مراقبتها بكل سهولة.. 
ونحن نعمل حالًيا على 
نظام اجليل السادس

حوار- حسن بيومى 

لماذا ال تعود الحكومة إلى خطة 
»ماما سنية« لترشيد المياه؟!

طالب عدد من الخبراء بتفعيل سياسة الدولة 
لترشيد استهالك المياه، وتعزيز آليات إعادة 
والصناعى  الزراعى  القطاع  فى  التدوير 
العالم  واالستخدام اآلدمى، مشيرين إلى أن 
أصبح لديه يقين بمحدودية الموارد المتاحة 
على كوكب األرض مقارنة بعدد السكان، وهو 
ما يتطلب إدارتها واستغاللها بالشكل األمثل 
من  بداًل  عليها  الحفاظ  فى  يساهم  الذى 
إهدارها، للحفاظ على حق األجيال القادمة 

فى هذه الموارد.
هل  ساخرين:  المواطنين  من  عدد  وتساءل 
التي  سنية  ماما  خطة  إلي  الحكومة  تعود 
منذ  التليفزيون  في  كإعالنات  انتشرت 

سنوات لترشيد المياه؟!
محسب،  أيمن  الدكتور  تقدم  جانبه،  من 
عضو مجلس النواب، إلى المستشار الدكتور 
حنفى جبالى، رئيس المجلس، بطلب مناقشة 
عامة بشأن سياسة الدولة لترشيد استهالك 
فى  التدوير  إعادة  آليات  وتعزيز  المياه، 
واالستخدام  والصناعى  الزراعى  القطاع 

اآلدمى.
رأس  على  تأتى  المياه  إن  »محسب«  وقال 
الموارد المحدودة، حيث يعانى كوكب األرض 
للمياه،  العذبة  المياه  فى  شديد  نقص  من 
إلى  باإلضافة  المناخية،  التغيرات  بسبب 
السدود  مشروعات  إلطالق  الدول  اتجاه 

اتباع  يتطلب  ما  وهو  النيل،  نهر  أعالى  فى 
وتعظيم  المياه،  الستدامة  جديدة  سياسات 
باعتبارها  تدويرها  بإعادة  منها  االستفادة 
اإلنسان  عليها  يعتمد  التى  الموارد  أهم  من 
وإحدى آليات تحقيق خطط التنمية الشاملة.

وأضاف »محسب« أن موارد المياه فى مصر 
األساسى  االعتماد  حيث  للغاية،  محدودة 
بحوالى  تقدر  التى  النيل  نهر  مياه  على 
على  عالوة  سنويا،  مكعب  متر  مليار   60
الموارد  وهذه  الجوفية،  والمياه  األمطار 
معدالت  مع  يتناسب  الذى  بالحجم  ليست 
التى  السكانية الضخمة  الزيادة  التنمية، وال 
تشهدها البالد، لذلك البد من وضع خطط 
جادة لترشيد المياه وتعظيم االستفادة منها، 
جميع  فى  التدوير  إعادة  أساليب  وتعزيز 
القطاعات وتوعية المواطنين بها، باإلضافة 
البحار  مياه  لتحلية  مشروعات  إطالق  إلى 

لتعظيم مواردنا المائية.
مصر  أن  النواب  مجلس  عضو  وأوضح 
المائية  مواردها  من   82% نحو  تستهلك 
الزراعة، والتى تصل فى نهاية المطاف  فى 
إلى المصارف الزراعية، لينتهى بها المطاف 
العمل على  البحار، لذلك من الضرورى  فى 
مطالًبا  أخرى،  مرة  واستخدامها  معالجتها 
على  المصارف  إنشاء  فى  بالتوسع  الدولة 
البقر، وبعض المصارف  غرار مصرف بحر 

تستخدم  التى  اإلسكندرية،  فى  الموجودة 
تغذية  تدويرها من خالله فى  المعاد  المياه 
الدلتا  »مشروع  لخدمة  الحمام  محطة 
مستقبل  مشروعى  يشمل  الذى  الجديدة«، 

مصر وجنوب محور الضبعة.
الدور  تعزيز  ضرورة  على  النائب  وشدد 
حيث  المياه،  على  الحفاظ  فى  المجتمعى 
يبلغ االستهالك اآلدمى للمياه نحو 13.5% 
الترشيد،  خالل  من  مصر،  موارد  من 
االستفادة  كذلك  مضيفا:  التدوير،  وإعادة 

بالمعالجة  إما  الصناعى،  الصرف  من 
فى  الصناعية  العمليات  داخل  والتدوير 
صناعة  حاالت  فى  كما  نفسها  الصناعة 
أو  الورق والمعادن والسيراميك والسيارات، 
معالجتها لتتوافق مع معايير القوانين البيئية 
الصناعة،  استدامة  لذلك، لضمان  المنظمة 
موارد  من   4.5% القطاع  يستهلك  حيث 

مصر المائية.
عدم  أن  على  محسب  أيمن  النائب  وشدد 
بالمصانع  الخاصة  الصرف  مياه  معالجة 

سيساهم فى تسرب المخلفات الخطرة إلى 
باإلضافة  تآكلها،  فتسبب  الصرف،  شبكات 
إلى تأثيرها السلبى على وحدات المعالجة، 
مطالًبا بإلزام كل مصنع بمعالجة المخلفات 

السائلة الناتجة عن الصناعة.
مجلس  عضو  والى،  عالء  المهندس  قال 
النواب، إن ترشيد استهالك المياه والحفاظ 
على كل قطرة منها واجب وطنى علينا جميًعا 
الدولة  فيه  تواجه  الذى  الحالى  الوقت  فى 

تحدًيا كبيًرا فى هذا القطاع.
بات  المياه  على  الحفاظ  أن  والى  وأكد 
ضرورة ُملحة فى ظل ارتفاع النمو السكانى 
أمر  وهو  المياه،  من  مصر  حصة  وثبات 
وفر  تحقيق  على  العمل  ضرورة  يفرض 
المستهلكة، ونشر  المياه  حقيقى فى كميات 
ثقافة ترشيد االستهالك ورفع الوعى المائى 
ترشيد  قضية  أن  مضيًفا  المواطنين،  لدى 
سواء  وجود؛  قضية  تعتبر  المياه  استهالك 
المصانع  على  أو  الحكومية  القطاعات  على 
أو على القطاع الزراعى أو فيما يتعلق بمياه 
الشرب بالمنازل، األمر الذى يتطلب ضرورة 
البدء من اآلن فى الحفاظ على كل قطرة ماء 
أساليب  فى  خصوًصا  االستهالك؛  وترشيد 
انخفاض  إلى  تؤدى  التى  التقليدية  الرى 

الكفاءة وهدر المياه.
وتابع والى أن الدولة تبذل جهوًدا كبيرة من 

وتعظيم  ماء  قطرة  كل  على  الحفاظ  أجل 
المتاحة  المائية  الموارد  من  االستفادة 
وترشيد استهالك المياه وتحقيق استغاللها 
االحتياجات  كل  يلبى  بما  األمثل؛  بالشكل 
العمرانى،  بالتوسع  المتعلقة  والمتطلبات 
من  وذلك  المستمرة،  السكانية  والزيادة 
التحلية  محطات  إنشاء  فى  التوسع  خالل 
التوسع  جانب  إلى  الساحلية،  بالمحافظات 
لمياه  الثالثية  المعالجة  محطات  إقامة  فى 
الصرف الصحى، واستخدامها فى األغراض 
النواب  مجلس  عضو  وشدد  المخصصة. 
الشرب  مياه  فى  الفاقد  تقليل  على ضرورة 
فى جميع المجاالت وترشيد استهالك المياه 
وتطبيق تكنولوجيا القطع الموفرة الستهالك 
المياه من أجل المصلحة العامة وتقليل الفاقد 
التجارى والفيزيائى من مياه الشرب، وتوفير 
لتوعية  خطة  ووضع  المنزلية،  العدادات 
باإلضافة  االستهالك،  بترشيد  المواطنين 
من  الشرب  لمياه  بديلة  مصادر  توفير  إلى 
خالل تحلية المياه فى المحافظات الساحلية 
والتوسع فى إنشاء محطات معالجة الصرف 
كفاءة  ورفع  الصعيد  بمحافظات  الصحى 
معالجة  إلى  وتحويلها  المعالجة  محطات 

ثالثية.

أيمن محسب

هانى سويلم

عالء والى

حاتم زغلول

حاتم زغلول مع محرر النهار

إميان الشعراوى

مخترع 
الواى فاى
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غدير خالد – إجنى أشرف

ولم تكن تلك الحوادث هى األولى فى 
 New England Journal العالم، بل ذكرت مجلة

قلبية  ألزمــات  تعرضوا  ألطفال  حاالت   ،of Medicine
األلعاب  األســبــاب  ضمن  ومــن  مختلفة  بأعمار  مفاجئة 
اإللكترونية، فهناك صبى يبلغ من العمر 10 سنوات، فقد 
فى  الــحــروب،  ألعاب  إحــدى  فى  فــوزه  بعد  فجأة  الوعى 
المنزل، وعلى الرغم من أنه سرعان ما استعاد وعيه، إال 
أنه تعرض فى وقت الحق ألزمة قلبية فى المدرسة بسبب 
حالة  وهى  البطينى،  الرجفان  تسمى  معروفة  غير  حالة 
توقف القلب عن العمل بسبب خلل فى منظومة القلب تؤدى 

إلى ارتجاف البطينين بدل انقباضهما.
كما انهار صبى يبلغ من العمر 11 عاًما أثناء “ممارسة 
لعبة حرب إلكترونية مع صديقه بحماس”، وتم تشخيصه 
بمتالزمة كيو تى الطويلة، وهى حالة سمعية تسبب دقات 
قلب غير منتظمة، وهنا أشار الباحثون إلى أن كثرة ممارسة 

ألعاب الفيديو، هى التى تتسبب فى حدوث المشكالت.
قلبية  بأزمات  مؤخًرا  األطفال  وفيات  أحداث  وبتوالى 
من  ونكشف  المؤثرة  العوامل  أبرز  معكم  نعرض  مفاجئة، 
خالل األطباء ومتخصصى األمراض النفسية والجسدية، 
وكيفية  القلبية  باألزمات  اإلصابة  وراء  األساسى  السبب 

تفادى األمر.
الضغط العصبى وتأثيره على عضلة القلب

القلب لعدة أسباب  القلبية هى مرض يصيب  األزمات 
منها النفسية ومنها العضوية، وتتمثل فى إصابة الشرايين 
للطفل،  خلقية  عيوب  بسبب  أو  بجلطات  للقلب  الداخلية 
وهذا هو المتعارف عليه، ولكن اليوم نالحظ وفاة أطفال 
قلبية  أمــراض  من  يعانون  ال  وهم  قلبية  بأزمات  أصحاء 
سابقة، ويأتى السبب وراء ذلك من عامل نفسى أثر بالسلب 
على عضلة القلب فأدى لموت الطفل المفاجئ بسبب أزمة 
قلبية، حسبما قال الدكتور هانى راجى، استشارى أمراض 

القلب بالمعهد القومى للقلب.
المنية خالل  وافتهم  الذين  أن أغلب األطفال  وأضاف 
األيام السابقة كان السبب األساسى فى وفاتهم هو الضغط 
عليهم من قبل المدرسين أو األسر بسبب امتحانات الشهر 
أو الرسوب فى االمتحانات، كما لو أن االمتحان يمثل نهاية 
المصرية  األسر  أغلب  عن  الثقافى  الوعى  فيغيب  العالم 
يشعر  الطفل  يجعل  بأسلوب  أطفالهم  بتعنيف  فيبدأون 
بالحزن الشديد مما يؤثر على عضلة القلب ويسبب الوفاة 

فى الحال.
وأشار استشارى أمراض القلب بالمعهد القومى للقلب، 
يجب  المدرسة  فى  التالميذ  مع  المعلمين  تعامل  أن  إلى 
أن يتم تحت إشراف ورقابة دورية حتى نتمكن من إنشاء 
جيل سوى، وال نعامل األطفال تحت ضغط فنزرع 
بداخلهم حب التعليم والمواد 

الدراسية حتى نجنى ثمار ما زرعناه بداخلهم وال نتعامل 
معهم بقسوة وغضب حتى ال يهابوا المدرسة ويتحول األمر 
من  ينفر  الطفل  يجعل  مما  شديد  نفسى  وضغط  لكره 
الذهاب للمدرسة وبالتالى يؤثر بالسلب على نفسيته حتى 

يصل األمر إلصابته بأزمة قلبية تنهى حياته.
التأثيرات النفسية والمشكالت الجسدية

التعليمية  المراحل  بداية  فى  األطفال  من  كثير  يعانى 
الطفل  يعانى  قد  أو  العام،  بالمستوى  ضعف  من  األولــى 
من عدم فهم أو صعوبة فى االستذكار، وهنا يلجأ الكثير 
األبناء  على  المستمر  الضغط  إلــى  واألمــهــات  ــاء  اآلب من 
فاعلية،  أكثر  بشكل  الــمــذاكــرة  فــى  ويــكــدوا  يــدرســوا  كــى 
للضغط  الطفل،  مع  مختلفة  عنف  أساليب  مستخدمين 
عليه للدراسة بشكل أكبر، حسبما قال الدكتور محمد عبد 

العال، استشارى الطب النفسى والعالقات األسرية.
مع  العنف  أسلوب  تتبع  األســر  يجعل  ما  أن  وأضــاف 
أساليب  استخدام  تجيد  ال  ولكن  لهم،  حبها  هو  أطفالها 
أخرى للوصول للغرض المراد، فتبدأ بتعنيف الطفل وقهره 
ليتعلم وال يهمل الدراسة، ولكن األمر يخرج عن سيطرتها 
فى حالة إصابة الطفل بالعديد من األمراض النفسية 
وقــد  نــفــســًيــا،  مــشــوًهــا  فتجعله 
يــصــل األمـــر 

إلصابته بالعديد من األمراض العضوية مثلما حدث خالل 
األيام السابقة فنجد أن العديد من األطفال يتوفون بسبب 

اإلصابة بأزمات قلبية مفاجئة.
األسرية،  والعالقات  النفسى  الطب  استشارى  وناشد 
عدم  فى  األساسى  الخلل  وراء  البحث  المصرية  األســر 
حب الطفل للتعليم أو بمعنى آخر عدم اجتيازه االمتحانات 
أسلوب  ألن  عالية،  درجــات  على  والحصول  مرٍض  بشكل 
الترهيب ال يحل المشكلة، بل يؤدى إلى تربية عقد نفسية 
صعبة لديه تعمل على ابتعاده أكثر عن كل ما يمت للتعلم 
الضغط  نتيجة  قلبية  أزمـــات  لــه  يسبب  وقــد  صلة،  مــن 

الشديد الذى ُتصاب به عضلة القلب.
يلعبها  التى  اإللكترونية  األلعاب  أن  إلى  أشار  كما 
مما  وانــدفــاع  منافسة  فى  يدخلون  تجعلهم  األطفال 
يؤثر على عضلة القلب بسبب االندفاعات والصراعات 
التى يمارسونها على بعضهم البعض دون وعى منهم، 
ولذلك يجب على األسرة والمدرسة المتابعة المستمرة 

لألطفال وما يقومون به.
استشارى  عائشة،  الدكتورة  قالت  ذاتــه،  السياق  وفى 
من  لمزيد  تحتاج  األســـرة  إن  ــوى،  ــرب وت وأســـرى  نفسى 
تؤثر  التى  واألمــور  أطفالهم  تصرفات  ومراقبة  التخطيط 
عليهم وتغير من سلوكهم وتضغط عليهم عصبًيا، مشيرة إلى 
أن مراقبة األم لتصرفات أطفالها تجعلها تتوقع ما يحدث 
لديهم ويؤثر فيهم ويجعلهم متوترين 
فيؤدى  وقلقين 

نفسية  ــات  ــ ألزمـ تــعــرضــهــم  إلـــى 
وجسدية متقلبة.

وأشارت إلى أن الروتين الثابت دون وجود عوامل تغيير 
حسب  مناسبة  أقساط  وأخــذ  النوم  فى  انضباط  وعــدم 
عمر الطفل، والدخول فى محاوالت مقاومة القلق والتوتر 
قاسية فى  الطفل ألحداث  وتعرض  الدراسية،  المواد  من 
المدرسة باختالف أشكالها قد تسبب بشكل أو آخر حدوث 
التعامل مع  لعدم قدرتهم على  نظًرا  قلبية مفاجئة  نوبات 

تلك المشاعر.
التقرب من أطفالهما  األم واألب  أن واجب  واستكملت 
والسيطرة على توترهما الزائد تجاه الدراسة فيصل ذلك 
بصورة  مشاعره  عن  التنفيس  من  يتمكن  ويجعله  للطفل 
سليمة، وممارسة الرياضة والبعد عن األجهزة اإللكترونية 

والتعامل معها بطريقة منطقية أمور الزمة. 
حمالت توعية ومراقبة من التربية والتعليم

من جهتها، قالت داليا الحزاوى، مؤسس ائتالف أولياء 
والمراهقين  لألطفال  القلبية  السكتة  إن  مصر،  ــور  أم
أصبحت أمًرا منتشًرا هذه األيام فى ظل الضغوط النفسية 
وجود  وكذلك  البدانة  إلــى  يــؤدى  الــذى  الغذائى  والنمط 
مشاكل فى القلب لم يتم تشخيصها نتيجة جهل األهالى، 
أيًضا  دور  لها  العنيفة  اإللكترونية  األلعاب  أن  إلى  مشيرة 

وتأثير على األطفال سلبى سلوكًيا وجسدًيا.
الكشف  لمالحظة  قصوى  ضــرورة  هناك  أن  وأضافت 
الطبى على األطفال عند مالحظة أى تغيرات أو أعراض 
الرياضة  بممارسة  االهتمام  األمــور  أولياء  وعلى  غريبة، 
ألطفالهم واالهتمام بالتغذية السليمة والبعد عن األكالت 
والتوتر  القلق  عن  بالبعد  األمور  أولياء  وطالبت  الجاهزة، 
على  ينعكس  الذى  المذاكرة  أثناء  فيه  والمبالغ  المستمر 
األبناء مما يؤثر عليهم وعلى سالمة قلبهم، ومنع األلعاب 
فراغهم  أوقات  من خالل شغل  وذلك  العنيفة  اإللكترونية 

بممارسة الهوايات المختلفة.
وناشدت وزارة التربية والتعليم ضرورة االهتمام بتنفيذ 
التوعية  وكذلك  الرياضة  ممارسة  بأهمية  توعية  حمالت 
باإلسعافات األولية التى يجب القيام بها للحالة المصابة 

بنوبة قلبية إلى أن يتم نقلها للمستشفى لتلقى العالج.

تعرض األطفال ألزمات قلبية تودى بحياتهم أصبح ظاهرة 
منتشرة خالل األيام الماضية، مما يفتح باب التساؤالت حول 

السبب الحقيقى وراء تلك الحوادث، لنجد عاماًل مشترًكا يدق 
ناقوس الخطر لعدد من األطفال وافتهم المنية خالل الشهور 

الماضية وهو تعرضهم للضغط الشديد والقلق والتوتر من 
الدراسة أو األلعاب اإللكترونية الحادة، وكانت حالة الطفلة حور 

محمود العوضى، التى توفيت بعد امتحان الشهر مباشرًة إثر 
تعرضها ألزمة قلبية حادة وبالرغم من اإلسعافات 

التى قام بها األطباء ولكن دون جدوى.
وذكرت والدتها أن 

طفلتها 

تعرضت للقهر أمام زمالئها بسبب درجاتها فى امتحان الشهر مما 
بث الضيق فى نفسها وكرهها للمدرسة والحضور، وبعد إجبارها 
على الذهاب للمدرسة دون النظر للعواقب التى تلحق بها، كانت 

النتيجة سقوط الطفلة أرًضا وبالكشف عليها أبلغوا أسرتها 
بإصابتها بأزمة قلبية حادة أنهت حياتها.

وناشدت والدة "حور" األسر ضرورة البحث وراء المشكلة وعدم 
الضغط على أبنائهم، والتواصل مع المدرسة عند الشعور بأى 

تصرف من قبل المعلمين يسبب أذى نفسًيا للطفل، فغياب الوعى 
لدينا يعرض أطفالنا للخطر.

أما الحالة الثانية، فهى الطفلة يارا التى تعرضت ألزمة قلبية 
مفاجئة دون معاناتها من أى مرض، وكشف الدكتور طارق رشدى، 

والد الطفلة، تفاصيل الواقعة، مؤكًدا أنها كانت متأثرة بتوتر 
شديد بسبب امتحانات الشهر، وكان آخر ما قالته 

الطفلة هو رسالة على جروب المدرسة، 
متضمنة: "مش عارفة أحل 

حاجة".

األطفال فى دائرة الموت بالمدارس!

حلم التبرع أصبح حقيقة للبعض
ويروى حسين إبراهيم، أحد الراغبين فى 
عانى  قد  أنــه  الــوفــاة،  بعد  باألعضاء  التبرع 
منذ  العقارى  بالشهر  تبرعه  لتسجيل  كثيًرا 
واضح  تفهم  هناك  يكن  ولــم  أعـــوام،  عشرة 
للفكرة، وبالتالى يرفضون توثيق األوراق، وبعد 
حقيقة"  "الحلم  أصبح  الصحة  وزارة  إعــالن 

حسب وصفه.
باألعضاء  الــتــبــرع  لتوثيق  تجربته  وعــن 
فى  التوثيق  يتم  كــان  أنــه  إلــى  أشــار  مسبًقا، 
التوثيق  ــورة  ــال صـ وإرســ ــعــقــارى،  ال الــشــهــر 
لزراعة  القومى  للمركز  البطاقة  صــورة  مع 
تبدأ  وأخــيــًرا  الصحة،  وزارة  فــى  األعــضــاء 
لتفعيل  المتبرعين  من  عدد  بتجميع  الــوزارة 

بروتوكول القانون.
الصحة مؤخًرا  وزارة  قــرارات  أن  وأوضــح 
نموذج  إرســـال  بعد  وذلـــك  أفــضــل،  ستكون 
البشرية بجميع  باألعضاء  التبرع  الرغبة فى 
لجميع  ويمكن  بالمحافظات،  الــمــديــريــات 
وقت  أى  فى  التبرع  نموذج  توقيع  المواطنين 
إلثبات  الــعــقــارى  للشهر  الــلــجــوء  عــنــاء  دون 

الرغبة فى التبرع.
ــد الــراغــبــيــن فى  وأوضــــح مــهــاب، أحـ
بالبداية  اإلجـــراءات  صعوبة  أن  التبرع، 
ولم  للغاية  قلياًل  الُمتقدم  العدد  جعلت 
يتخط العشرات على مستوى جمهورية 
وجود  فى  يأمل  ولكنه  العربية،  مصر 
الصحة،  وزارة  قــرار  بعد  أكبر  أعــداد 
ومع وعدها أيًضا بتوفير مندوب يصل 

السن  كبار  على  األمــر  لتسهيل  للمنزل 
على  اآلن  يعملون  أنهم  كما  والمرضى، 

توفير بوابة رقمية للتبرع أونالين.
أن  أكد  التبرع،  فى  رغبته  وعن سبب 

التبرع  ينتظرون  أشــخــاًصــا  هناك 
بأعضاء مثل القرنية والكبد 

وتـــقـــف حــيــاتــهــم 
عــــــلــــــى 

هذا، وبعد الموت ال يستفيد اإلنسان بأعضائه 
فلماذا ال نتركها لغيرنا خاصة المحتاجين لما 

يتكلفونه من مبالغ ضخمة؟!.
وتابع حديثه بأن تجارة األعضاء قد تختفى 
صواب  بطريقة  األمــر  معالجة  تم  إذا  تماًما 
وهــذه  الحكومة،  وإدارة  بــروتــوكــوالت  ــق  ووف
الخطوة ُتعد األولى، وستساعد كثيًرا فى منع 

حدوث هذه األشياء إذا قبلنا فكرة التبرع.
»صحة البرلمان« ُتعلن التبرع بعد 

الوفاة
من جهتها، قالت النائبة إيناس عبدالحليم، 
قانون  لجنة  ورئــيــس  الــنــواب  مجلس  عضو 
التبرع باألعضاء فى لجنة الصحة، إن أعضاء 
اللجنة أعلنوا تبرعهم بأعضائهم بعد الوفاة، 
تحفيًزا للمواطنين على التبرع باألعضاء حال 

الوفاة إلنقاذ حياة مرضى آخرين.
هذه  أطلقوا  اللجنة  أعضاء  أن  وأوضحت 
ثقافة  لتنمية  تشجيعية  خطوة  فى  المبادرة 
ومن  باألعضاء،  التبرع 
ــاذ  ــقـ مــنــطــلــق إنـ
مريض  حــيــاة 
بعد  السيما 
ــاز  أجــ أن 
األزهـــــــــر 
وأفــــــتــــــى 
بـــــــعـــــــدم 
حــرمــانــيــة 
ــرع  ــ ــب ــ ــت ــ ال

باألعضاء، 
أن  مــــؤكــــدة 
أعلنوا  الجميع 
ــكــامــل  ــك ب ــ ــ ذل
ــم  إرادتــــهــــم، وت
استمارات  توزيع 
الــــــتــــــبــــــرع 

باألعضاء على أعضاء اللجنة تمهيًدا لتوثيقها 
بـــوزارة  الــحــر  الــعــالج  بـــإدارة  للقانون  طبًقا 

الصحة.
الرأى القانونى للتبرع باألعضاء

وخبير  محام  عبدالرازق مصطفى،  أوضح 
للمنشور  وفــًقــا  ضــوابــط  هناك  أن  حقوقى، 
أصدرته  الــذى   ،2022 لسنة   28 رقــم  الفنى 
مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، والذى ينص 
على أنه يراعى عند التصديق على توقيعات 
بالتبرع  المتعلقة  ــرارات  اإلق فى  الشأن  ذوى 
تضمين اإلقرار على وجه التحديد العضو أو 
جزء من عضو أو النسيج المتبرع به من جسم 

المتبرع.
كــمــا يــتــضــمــن اإلقــــــرار كــافــة الــبــيــانــات 
وللمتبرع  للمتبرع  القومى  والرقم  الشخصية 
وأن  بينهما،  القرابة  درجــة  أو  والصلة  إليه 
ويكون  عينى،  أو  مــادى  مقابل  بــدون  التبرع 
المتبرع كامل األهلية مع مراعاة أال يقل العمر 
عن 18 عاًما وال يزيد على 60 عاًما فى عملية 
للعمليات  عاًما  وخمسين  الكلى،  زرع  أو  نقل 

األخرى.
وأشار إلى أنه عند توثيق محررات متضمنة 
وصية من المتبرع إلى غيره بعضو أو جزء من 
عضو أو نسيج من جسمه بعد وفاته إلى أى 
إليه  الموصى  تعيين  يشترط  وال  حى  إنسان 
والبيانات  الجنسية  شــروط  تــوافــرت  طالما 
وبيانات  بــه،  الموصى  العضو  عــن  الكافية 

الموصى الشخصية ورقمه القومى.
يجوز  فــإنــه ال  التبرع  عــن  الــعــدول  بــشــأن 
على  التصديق  أو  توثيق  عن  االمتناع  للموثق 
الشأن حسب األحوال فى  توقيعات أصحاب 
التبرع  عن  العدول  تتضمن  التى  المحررات 
األحــوال  جميع  وفــى  عليه،  حصوله  السابق 
المتقدمة ال يجوز إثبات تاريخ هذه المحررات 
وذلك طبقا لنص المادة 8 من القانون والتى 
وفقا  وكــذا  موثقة  الوصية  تكون  أن  أوجبت 
أن  أوجبت  التى  القانون  من   5 المادة  لنص 
الشهر  فى  عليه  مصدًقا  التبرع  إقــرار  يكون 

العقارى.
ضوابط شرعية من اإلفتاء للتبرع 

باألعضاء
أكد الدكتور عباس شومان، عضو مجمع 
البحوث اإلسالمية ووكيل األزهر السابق، أن 
هبة  لكنها  له،  ملكًا  ليست  اإلنسان  أعضاء 
الخالق للمخلوق ينتفع بها حتى تنتهى حياته، 
ولذا ال يجوز له التصرف فيها بالبيع ال فى 
بعد  المشترى  يتسلمها  أن  على  وال  حياته 
الغير  به  لينتفع  جاء  إذا  التبرع  ولكن  وفاته، 

فال مانع فيه. 
وأشار إلى الشروط الواجب مراعاتها أثناء 

التبرع باألعضاء، فيجب عدم 
العضو  بنقل  المتبرع  تضرر 
أو بعضه، وذلك بعد إجراء 
عن  الــالزمــة  الفحوصات 
طريق أطباء متخصصين، 
يغلب  أن  الثانى  والشرط 
انتفاع  األطــبــاء  ظــن  على 
ــعــضــو  الـــمـــريـــض مــــن ال

الثالث  والشرط  المنقول، 
هو عــدم وجــود عــالج دوائــى 

يغنى عن هذا النقل.
وأوضح أن نقل األعضاء عن طريق التبرع 
طالما ال يضر بالمتبرع فهو نوع من التعاون 

البشرى الذى طالبنا به رب العزة -سبحانه-
َتَعاَوُنوا  َواَل  ْقَوى  َوالتَّ اْلِبرِّ  َعلَى  }َوَتَعاَوُنوا 
اللََّه  ِإنَّ  اللََّه  ُقوا  َواتَّ ــْدَواِن  ــُع َواْل ــِم  ْث اإْلِ َعلَى 
وهو من مقاصد شرعنا  اْلِعَقاِب{  َشِديُد 
ولذا  البشرية،  النفس  ليحفظ  جاء  الذى 
يتسبب  حيث  عظيما  أجرا  فاعله  يؤجر 
ــْن  فــى إنــقــاذ حــيــاة أخــيــه اإلنــســان }َوَمـ

اَس َجِميًعا{. أَْحَياَها َفكَأَنََّما أَْحَيا النَّ
أما بالنسبة للتبرع أثناء الحياة فيجوز 
العمليات  ما فيه من تحمل مشاق  على 
الجراحية وما تحتمله من نسب أخطاء 
مهما كانت مهارة األطباء، ويكون التبرع 
من  أكثر  جائزا  الــوفــاة  بعد  باألعضاء 

التبرع فى الحياة.

عدم التبرع باألعضاء.. جريمة فى حق الموتى

انتباه

إجنى أشرف 

بعد إعالن وزارة 
الصحة عن طرح النموذج األول لتوثيق 

رغبة الشخص فى التبرع باألعضاء بعد الوفاة بشكل 
رسمى، وتسليم المتبرع "كارنيه" يفيد برغبته التبرع باألعضاء، توالت طلبات 

المواطنين الراغبين فى التبرع باألعضاء بعد الوفاة للقيام بذلك.
وبعد صدور أول نموذج للتبرع باألعضاء بعد الوفاة بشكل رسمى من الوزارة، من المقرر أن تقوم الوزارة 

بتوثيقها وتسليمها للمتبرع، وأوضحت أنه سيكون سارى العمل به فى أى مستشفى.

عبدالغفار
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السحر من أقدم الظواهر اإلنسانية التى عرفها البشر، وال يزال الكثيرون 
يؤمنون بأشكال مختلفة من السحر عبر العالم كله، ويمارسون طقوسها، بل 
ازدادت حيل الدجالين والمشعوذين التى ال تنتهى، بل تتجدد وتتطور بتطور 
العالم، فالدجالون لهم القدرة على إقناع الضحايا بقدراتهم الخارقة، وعلمهم 
الذى ليس له حدود، وعالقاتهم بالجن، أو كما يطلق عليها بالعامية "مخاوى".

أبرز  على  الضوء  لتسلط  والشعوذة  الدجل  ملف  "النهار"  جريدة  تفتح 
على  الضوء  وتلقى  العالج،  تحت مسمى  ارتكبوها  التى  الدجالين،  جرائم 
ذلك الجانب المظلم فى المجتمع، لتنقذ ضحايا آخرين كانوا فى طريقهم 

نحو "دجال كاذب"، ولتؤكد فى النهاية أنه "كذب المنجمون ولو صدقوا".
»جواك جن والزم يطلع«.. دجال المرج قتل شاًبا بعد وصلة 

تعذيب بحجة العالج
المرج،  لدجال  األولى  الكلمات  كانت  تلك  أطلعه«  والزم  جن  »جواك 
الذى قتل شابًا بدعوى إخراج "جن" من جسده.. تفاصيل مثيرة كشفتها 
من  بالًغا  المرج  شرطة  قسم  تلقى  حيث  الواقعة،  تلك  تحقيقات 
مستشفى باستقباله شابًا متوفى، ووجود آثار اعتداء عليه حيث كان 
على جسده سحجات وكدمات متعددة، وأن هناك شبهة جنائية حول 

وفاته.
من  الثالثينيات  فى  عليه  المجنى  أن  التحقيقات  خالل  من  تبين 
عمره، وأنه كان يعانى من اضطرابات نفسية منذ فترة، وبسبب ذلك 
لتقديم  روحانى  معالج  أنه  ادعى  زيارة شخص  إلى  األسرة  لجأت 
المساعدة لنجلهم كى يعود إلى حالته الطبيعية، وقام ذلك "الدجال" 
بتقييد الشاب بواسطة حبال، ثم استمر فى االعتداء عليه بواسطة 

عصا.
استمر الدجال فى توجيه الضربات القوية إلى جسد الشاب، 
بدعوى أن جسده يسكنه جن، وظل الشاب يصرخ إلى أن خارت 
قواه وفقد الوعى، هرعت أسرة الشاب به إلى المستشفى ولكن 
بمجرد وصولهم وتوقيع الكشف الطبى المبدئى تبين أنه فارق 

الحياة.
شاب الشرقية دفع حياته ثمًنا للجهل

حياته  شاب  خاللها  دفع  حزينة،  تفاصيلها  أخرى  قصة 
عالًجا  يتطلب  نفسى،  بمرض  أصيب  أن  فبعد  للجهل،  ثمًنا 
دجال جاهل، ظل  ليد  تسليمه  تم  أطباء مختصين،  يد  على 
الحياة،  فارق  حتى  جسده،  من  الجن  إخراج  بدعوى  يعذبه 
فاقوس  لمركز  التابعة  الهيصمية  بقرية  أسرته  منزل  داخل 

بمحافظة الشرقية.
إخطارًا  الشرقية،  أمن  مدير  والى،  محمد  اللواء  تلقى 
من مأمور مركز شرطة فاقوس، يفيد بورود بالغ بمصرع 
شاب ُيدعى محمد م ع، 21 سنة، مقيم بقرية الهيصمية 
الموت  حتى  للضرب  تعرضه  إثر  فاقوس؛  لمركز  التابعة 
وتبين  جسده،  من  جن  استخراج  بزعم  دجال،  يد  على 
من التحريات األولية أن أسرة الشاب المتوفى استعانت 
أخبرهم  األخير  وأن  نجلهم،  لعالج  المتهم  بالدجال 
بعصا مقشة  الشاب، وضربه  يلتبس جسد  بوجود جن 
بزعم استخراج الجن إال أن الشاب لم يتحمل الضرب 

وفارق الحياة.

دجال يأمر بدفن شاب حى إلرضاء الجن
محافظة  أهالى  قلوب  فى  الرعب  أثار  شاب 
الشرقية، وهو يعمل نجارًا ويبلغ من العمر 18 سنة، 
أسرته  وقامت  عام،  منذ  نفسى  مرض  من  ويعانى 
أنه لم  بالتردد على عدد من األطباء؛ لعالجه، إال 
"دجال"،  األشخاص  ألحد  فلجأوا  للشفاء،  يتماثل 
الذى اقترح عليهم دخول المريض إحدى المقابر 
وتكفينه وإعالن خبر وفاته، بزعم أن ذلك يساعد 

على شفائه.
أحد  قتل  بأنه  الشاب،  أسرة  الدجال  وأقنع 
ويتم  الشاب،  يتوفى  أن  يجب  لذا  الجن،  ملوك 
الجان،  ملك  عنه  يرضى  له حتى  جنازة  نصب 
موهًما أهل الشاب بأن الجن الذى يلبس الشاب 
وعمل صوان  بوفاته  إال  من جسده  يخرج  لن 
بالفعل،  ووافقت  الشاب  أسرة  فرضخت  له، 
وبدأوا فى نصب صوان العزاء، وبدأ الجيران 
أذان  الظهر وحتى  التجمع من  واألهالى فى 
العزاء  واجب  لتقديم  كبيرة  بأعداد  العشاء 
الجميع  فوجئ  حتى  الفقيد،  الشاب  فى 

بخروج الشاب من النعش.

دجال حلوان طمع فى أموال 
ضحيته وحاول االعتداء عليها 

جنسًيا بدعوى عالجها

داخل المقابر بمحافظة "بنى سويف" 
سيدة  على  االعتداء  دجال  حاول 
أوهمها  بعدما  قتلها،  فى  والشروع 
بقدرته على عالجها من مرض نفسى، 

وحاول ابتزازها لالستيالء على فيال ملكها، وهددها بإلقاء ماء نار على وجهها، 
حتى صدر قرار من جهات التحقيق بضبطه وإحضاره.

الشرطة  لقسم  بالغها  خالل  عليها  المجنى  ترويها  القصة  تلك  تفاصيل 
حيث قالت إنها تعرضت للتعدى الجنسى والتحرش على يد المتهم، بعدما 
المس أجزاء حساسة من جسدها، كما أنه هددها وابتزها للتوقيع والتنازل 
عن ممتلكاتها، بعدما أوهمها بقدرته على عالجها من مرض نفسى، وحاول 
ابتزازها لالستيالء على فيال ملكها، مهدًدا إياها بإلقاء ماء نار على وجهها.
وأضافت الضحية خالل البالغ أن المتهم غيبها عن الوعى واصطحبها 
أثناء  فاقت  لكنها،  المقابر،  فى  ودفنها  قتلها  وحاول  سويف  بنى  لمقابر 
قيامه بخنقها بيده وخوًفا من افتضاح أمره تركها وتمكنت من الهروب، 

والعودة لمكان سكنها بحى حلوان.
دراسة: المصريون ينفقون حوالى 10 مليارات جنيه سنوًيا 

على السحر والعالج من الجن
ينفقون 10  المصريين  بأن  عدة سنوات  قبل  نشرت  دراسة  أفادت 
مليارات جنيه سنوًيا على الدجالين، وقالت الدراسة التى أعدها الباحث 
محمد عبد العظيم بمركز البحوث االجتماعية، إن هذه المبالغ تنفق 
على 300 ألف دجال فى مصر، مؤكًدا زيادة أعداد هؤالء الدجالين 
مع تزايد االعتقاد بالخرافات، ويأتى المتعلمون وأصحاب المستويات 
الدجالين، حتى  المترددين على هؤالء  الرفيعة فى مقدمة  الثقافية 
الدراسة،  تلك  نشر  وقت  مواطًنا،  لكل 240  دجااًل  المعدل  أصبح 

وبالطبع ارتفعت تلك األرقام فى الوقت الحالى.

قانونى: جرائم الدجل والشعوذة تندرج تحت عقوبات 
النصب

يقول أنور السمرجى، المحامى، إن تلك الجرائم تندرج تحت 
عقوبة النصب وهو إيهام اآلخرين بمشروع وهمى غير حقيقى 
االستيالء  منها  الغرض  حقيقية،  غير  إيهام  وسائل  باستخدام 
على مبالغ نقدية أو هدايا أو عطايا من المجنى عليهم، وتتراوح 
العقوبة هنا ما بين 24 ساعة و3 سنوات، وفًقا لوقائع الدعوى 

وظروفها.
وتابع "السمرجى" أنه إذا ارتبطت جرائم الدجل والشعوذة 
بجرائم أخرى كاالعتداءات الجنسية أو االغتصاب أو الضرب 
المفضى لموت، فهنا تتحول إلى جناية تحدد العقوبة فيها 
المؤبد  السجن  إلى  العقوبة  تصل  وقد  جريمة،  لكل  وفًقا 

واإلعدام.
الشرعية  بالرقية  يقومون  من  بين  التفريق  يجب  وتابع: 
من  وبين  عليه،  متفق  بمقابل  حتى  أو  مادى  مقابل  دون 
ال  الشرعية  فالرقية  والشعوذة،  الدجل  أعمال  يمارسون 
وال  مجرمة،  غير  وهى  عليها  يعاقب  قانونى  نص  يوجد 

تدخل فى دائرة أعمال النصب.

استشارى صحة نفسية: هذه الممارسات تعد 
من أنماط التفكير الخرافى

فى السياق ذاته يؤكد وليد هندى، استشارى الصحة 
المصريين  من   63% من  يقرب  ما  أن  النفسية، 
المثقفين  من   11% منهم  بالخرافات  يؤمنون 
أن  مضيًفا  العليا،  المناصب  وذوى  والرياضيين 
%50 من النساء يؤمن بالقدرة على حل مشكالتهن 
باللجوء للمشعوذين، ويرجع ذلك لعدة عوامل منها 

التنشئة االجتماعية.
وتابع "هندى": بعض األفراد يلجأون إلى السحرة 
والدجالين؛ بهدف االنتقام من أشخاص بأعينهم، 
من  يعانون  النفسية  الناحية  من  األفراد  وهؤالء 
مواجهة  من  تمنعهم  الشخصية  فى  اضطرابات 
النفسية  والصالبة  والمرونة  بالصبر  األمور 
والشعوذة  للدجل  فيلجأون  بالقدر،  والرضا 

واالستعانة بالسحرة.
من  تعد  الممارسات  هذه  مثل  أن  ويوضح 
القتناع  يؤدى  الذى  الخرافى  التفكير  أنماط 
التفسير  لديه  يوجد  فال  بالشعوذة،  اإلنسان 
بالنتيجة،  السبب  لربط  والمنطقى  العلمى 
التفكير  وجانب  الشعبية  الموروثات  وأن 
الخرافى وصناعة األساطير وسيطرة القوة 
الخفية كل هذه األشياء أسباب للجوء بعض 

المواطنين الستخدام السحر والشعوذة.
يضاف  قائاًل:  حديثه  "هندى"  ويختتم 
إلى ذلك أن هناك برامج كانت تعتمد على 
بث حاالت من الدجل والشعوذة، مما جعل 
إضافة  إليها  يلجأون  المواطنين  بعض 
وأطباء  استشاريين  وجود  عدم  إلى 
نفسيين كافين، مؤكًدا ضرورة التصدى 

لهذه المشكلة.

الدجالون والضحايا النيل يستغيث كارثة.. 
لحمايته

من التعديات
حبه الغلة سبب

 فى وفاة 
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من المتهم فى دائرة السحر والشعوذة؟!

كشفت الدكتورة عزة الزناتى، رئيس قسم السموم بمستشفيات 
جامعة المنوفية، عن مستجدات حاالت االنتحار بسبب حبة الغلة 
السامة والتى ظهر اسمها وسط أهم أسباب الوفاة بالسموم خالل 
الفترة األخيرة، وسط تحذيرات كبيرة من تداولها بين المواطنين 
العقوبة  وتغليظ  أخرى  بدائل  عن  والبحث  بيعها  بمنع  ومطالبات 

على من يتاجر بها.
وأوضحت الدكتورة عزة الزناتى، رئيس قسم السموم بمستشفيات 
عام  أن  النهار،  لجريدة  خاصة  تصريحات  خالل  المنوفية،  جامعة 
الغلة  حبة  تناول  جراء  حالة   164 وفاة  اآلن  حتى  شهد   2022
المستشفى  طوارئ  إلى  وصلت  ما  هى  الحاالت  وتلك  السامة، 
للقرص،  المكونة  الفعالة  المادة  خطورة  بسبب  وتوفيت  الجامعى، 

وتفاعله مع المياه.
وأشارت الدكتورة عزة الزناتى إلى أن ضحايا حبة الغلة هذا العام 
بالمنوفية  الجامعى  المستشفى  السابقة، حيث شهد  األعوام  أكثر من 
وفاة، فيما شهد عام 2020 "141" حالة  عام 2021 "112" حالة 

وفاة، وشهد عام 2019 "135" حالة وفاة.
السامة  الغلة  حبة  أن  مؤكدة  حديثها،  السموم  قسم  رئيس  وتابعت 
القرص  تناول  بسب  للمتوفين  معينة  توجد سن  وال  داهما،  تمثل خطرا 
فالمستشفيات الجامعية استقبلت حاالت خالل هذا العام تتراوح أعمارهم 
التى شهدت حاالت هى شبين  المراكز  أكثر  بين 15 و60 عاًما، وكانت 

الكوم، منوف، الباجور، أشمون. 
األمونيوم  هى  الغلة  حبة  مكونات  أن  الزناتى  عزة  الدكتورة  واستكملت 
بين  يحدث  الذى  التفاعل  الحاالت  إنقاذ  مهمة  من  يصعب  وما  فوسفيد، 
إنقاذ  إمكانية  عليها  يتوقف  أخرى  عوامل  وهناك  والمياه،  الحبة  مكونات 
الحبة  وهل  المتناولة  الكمية  بينها  ومن  المصاب 
أو منتهية الصالحية، وكذلك اإلجراءات  صالحة 

التى اتخذت عقب تناول القرص.
اإلجراءات  بين  من  أن  الزناتى  وأوضحت 
الشخص  إنقاذ  لمحاولة  اتباعها  يجب  التى 
مثل  زيًتا  تناوله  الغلة،  حبة  تناول  الذى 
زيوت  أى  وليس  الهند،  جوز  أو  البرافين 
إعطاء  عن  االبتعاد  على  مشددة  أخرى، 
حتى  األلبان  أو  العصائر  أو  المياه  الشخص 
للقرص  الفعالة  المادة  امتصاص  زيادة  يتم  ال 

المميت.
وتابعت رئيس قسم السموم بمستشفيات جامعة 
تلك  غير  سوائل  أى  إعطاء  الخطأ  من  أن  المنوفية 
الزيوت حتى ال يتم تفاعل مادة غاز الفوسفين، والتى تسبب 
أن  مؤكدة  القلب،  عضلة  وتوقف  الدموية  الدورة  فى  حاًدا  هبوًطا 

حاالت انهاء الحياة عن طريق حبة الغلة لألسف يصعب إنقاذها.
وأكدت الزناتى أن مجلس القسم دائما يناشد كافة الجهات المعنية ضرورة تشديد 
الرقابة على بيع حبة الغلة وتغليظ العقوبات على من يتداولها، والبحث عن بدائل، لما 
يشهده القسم من حاالت مختلفة طوال العام، موضحة أن شهر مايو الماضى شهد 25 

حالة وفاة بسبب تلك الحبة السامة.
ولعل أبرز حاالت االنتحار فى عام 2022، بحبة الغلة فى محافظة المنوفية، انتحار 
زوجين بسبب تراكم الديون، وقال أحد أبنائهما إن والديه قد لجآ لديون بسبب تجهيز 
شقيقاته، والديون توالت بعد ذلك ومع ضيق المعيشة تراكمت واقترضا من أكثر من بنك 
خاص، حتى ضاق المطاف بهما وأخذا حبة الغلة وتوفيا مًعا وتم دفنهما فى جنازة واحدة 

بمقابر األسرة بمركز شبين الكوم.
من جانبه أكد محمد التركاوى، مدير مديرية الزراعة بالمنوفية، لـ النهار على استمرار 
مداهمة قسم المكافحة التابع للمديرية محالت بيع البذور والمبيدات الزراعية، باالشتراك 
الغلة  حبة  وتداول  بيع  لقرار  المخالفين  لضبط  والبيئة  المسطحات  وشرطة  التموين  مع 
السامة، ويتم رفع تقارير دورية إلى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بالضبطيات.

للطب  خلف  ميت  بمستشفى  النفسى  الطب  إخصائى  الموجى،  محمد  الدكتور  وأوضح 
وأكثر األسباب  المشاكل مؤقتة يمكن حلها،  ولكن  دائم فعال،  االنتحار هو حل  أن  النفسى، 
النفسية لالنتحار االكتئاب الجسيم، ومن أجل هذا البد أن يراعى أى شخص يمر بالضغط 
الضغوط  من  يعانى  أو  انتحارية،  أفكار  باله  فى  تخطر  أو  سيئة  نفسية  ظروف  أو  النفسى 
النفسية أن يطلب فورا المساعدة النفسية الضرورية، وعلى األسرة أن تساعده فى ذلك، وال 
الطبيب  ثقافة عداء  وليس  النفسى  الطبيب  ثقافة  هناك  يكون  وأن  والمجتمع،  المريض  تلوم 

النفسى.
ويرى الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى فى دار اإلفتاء المصرية، أن االنتحار من الكبائر، 
العلماء يصلى عليه ويكفن ويدفن فى مقابر المسلمين، وهذا  الله وعند  والمنتحر يموت بقدر 

أولى بالدعاء له.
وأوضح أمين الفتوى فى دار اإلفتاء أن المنتحر ليس كافًرا ومن يزعم أنه كافر فهو مخطئ، 
منوها بأنه ال أحد يعلم سبب االنتحار، فربما أصيب فى عقله بشىء أو أصيب باضطراب فى عقله.

ونصح أمين الفتوى من يفكر فى االنتحار بأن أى شاب من الممكن أن يقع فى ضيق من الحياة، 
وعليه أن يعلم أن الدنيا لن تتوقف باالنتحار، وعليه أن يكون على يقين بأن ما قدره الله له خير.

»ولم ألوث مياه النيل«.. هذه الجملة كان قدماء المصريين 
يكتبونها من أجل نيل الغفران والعفو من آلهتهم، إال انه يبدو 
انها أصبحت ماضًيا ال أثر له فى واقع أحفادهم فالنيل الذى 
احترمه األقدمون وقدسوه كشريان لحياتهم أهانه احفادهم 
النافقة  الحيوانات  فيه  فألقوا  اإلهانات  أبلغ  المعاصرون، 

والقمامة وتخلصوا فى مياهه من نفاياتهم،
وراح البعض يتعدى على شواطئه ببناء األندية وحرم الفقراء 

من حقهم فى االستمتاع بمجرد رؤيته.
رصدت "النهار" بعض التعديات الموجودة على نهر النيل فى 
محافظة الدقهلية وحالة االنفالت التى تشهدها المحافظة فى 
ظل سيطرة الفوضى على حرم النهر وتحويله الى سبوبة لبعض 
رجال األعمال واالستيالء على ضفتيه بمدينتى المنصورة وطلخا 
البناء  طريق  عن  برؤيته  التمتع  من  البسيط  المواطن  وحرمان 
بشكل علنى على شاطئيه فضاًل عن سيطرة النقابات المهنية وبناء 
األمالك،  ومسئولى  المحلية  الوحدات  غياب  فى  األفراح  قاعات 
حيث احتلت البنايات جسر نهر النيل بالكامل بعد تخصيصه لبعض 
للقانون  مخالفة  بارتفاعات  لألفراح  قاعات  وبناء  المهنية  النقابات 
حملة  السيسى شن  الفتاح  عبد  الرئيس  فيه  أعلن  الذى  الوقت  فى 
النيل  نهر  والتعديات على  الدولة  التعديات على أمالك  قومية إلزالة 
بناحية طلخا، فيما تغاضى مسئولو محافظة الدقهلية بشكل عام عن 
تلك المخالفات، وأصبحت منشآت تلك النقابات وقاعات األفراح التى 
يمتلكها كبار رجال األعمال واعضاء مجلس نواب سابقون أقوى نفوذا 

من  آخر  عدد  تمكن  فيما  إزالتها  يتم  أن  من 
النيل  نهر  حول  التعديات  باقى  استكمال 

وتبوير  القرى  عدد  فى  طلخا  بناحية 
وإنشاء  الزراعية  األراضى  من  أجزاء 
العقارات، فيما تحولت منطقة تقسيم 
أشبه  الى  المعلمين فى مدينة طلخا 
بمناطق الفيالت الخاصة حتى وصل 
األمر إلى إقامة مراسى مباشرة على 
أبراج  وإقامة  رقيب  دون  النيل  نهر 
إلى  وصلت  شاهقة  بارتفاعات  سكنية 

17 طابقا.
ورصدت "النهار" تعدى 28 نادًيا للنقابات 

يتم  لم  إزالة  قرارات  بحقها  صدرت  بطلخا 
تم  والذى  المخالف،  الصيد  مبنى  اال  منها  تنفيذ 

على شراء األرض الخاصة به على رقعة زراعية ويعتبر تعدًيا 
أراضى طرح النهر والتى تستخدم للمنفعة العامة، وكشف التقرير وجود 4296 
لها،  المجاورة  الزراعية  واألراضى  النيل  نهر  على  متعدًيا  بالمحافظة  عقارا 
وصدرت بشأنها قرارات إزالة كاملة حتى سطح األرض منها 723 عقارا ذا خطورة 
داهمة باإلضافة إلى حاجة 609 عقارات لتنكيس كامل. وأكدت التقارير أن أسباب 
االنهيارات البناء دون ترخيص وإضافة طوابق تفوق قدرة األساسات المنشأة على 
التحمل ورصدت غرفة عمليات محافظة الدقهلية ما يزيد على 16000 حالة تعدٍّ 
على نهر النيل منها ما ال يقل عن 200 متر لكل حالة منذ اندالع ثورة يناير وحتى 
اليوم. وأكدت التقارير الواردة من الجهاز المركزى للمحاسبات رصد حجم التعديات 
والخسائر التى فقدتها الدقهلية كما قام العديد من المستثمرين بالدقهلية بإنشاء عدة 
مشاريع على كورنيش المنصورة وحولوا قطًعا منه للملكية الخاصة بهم فقد أنشأوا 
منطقة سكنية امام قرية ميت خميس وقاموا بتوصيل المرافق لها من الوحدة المحلية 
بأويش الحجر رغم عدم حصولهم على رخص للبناء وأزيل معظمها فى الفترة األخيرة.

 يقول المهندس صالح محمود إن التعديات على النيل أصبحت بشكل واضح نتيجة 
تنفيذ  فى  المحلية  الوحدات  تقاعس  عن  فضال  المدن  بمجلس  العاملين  بعض  تواطؤ 

قرارات اإلزالة بدعوى عدم توافر قوى أمنية تحمى قرار التنفيذ.
احد  ان  تعرفوا  ان  ويكفى  كبيرا  خطًرا  أصبحت  النيل  على  الصارخة  التعديات  إن 
المواطنين قام ببناء فيال على النيل مباشرة بمدينة المنصورة دون أى رادع او أمر إيقاف 
او حتى إزالة، والعجيب انه قام بردم جزء من النيل فيما يتحمل المسئولية رئيس الوحدة 
المحلية ومدير الرى بالدقهلية اللذان اكتفيا بإصدار امر إيقاف العمل فقط ولم يلتزم احد 

بالتنفيذ.
فيما صرح محمد حمص، رئيس مركز مدينة المطرية، بأنه يوميا يتم مصادرة معدات بناء 
الزراعية  للتنمية  العامة  الهيئة  ملك  ارض  على  والتعدى  المخالف  البناء  فى  تستخدم  كانت 
والتعمير بمنطقة البر الثانى وعلى النيل قام بها أحد المواطنين وتم اتخاذ اإلجراءات القانونية 
تجاهه، باإلضافة إلى التصدى لقيام أحد المواطنين بالبناء المخالف بمنطقة الجسر الواقى 
على ارض ملك الهيئة العامة للتنمية الزراعية وتم فك الشدة الخشبية ومصادرة مواد البناء 

واتخاذ اإلجراءات القانونية.
فيما شدد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، على ضرورة المتابعة المستمرة ألعمال رفع 

كفاءة الشوارع والميادين والتصدى للتعديات بكافة أشكالها.

رامى خالف

روچينا فتح اهلل

أيمن مختارعزة الزناتى
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تنفرد جريدة النهار بنشر أهم مواد 
قانون األحوال الشخصية الذى تعده 

لجنة فى وزارة العدل، لحل المشكالت 
التى تواجه األسر المصرية بعد 

تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وقال المستشار عبدالرحمن محمد، 

رئيس لجنة إعداد مشروع قانون 
األحوال الشخصية، فى تصريحات 

خاصة لـ"النهار"، إنه من المقرر أن 
يتم االنتهاء من مشروع القانون خالل 

شهرين من اآلن، تمهيدا لطرحه 
للحوار المجتمعى، وفق تكليف 

الرئيس السيسى، على أن يتم إقراره 
من مجلس النواب خالل دور االنعقاد 

الحالى.

الجشع  على  دليل  وهذا  تماما  متفرقة  الذبح  قصص 
والسعى وراء المال ال يفرق بين طبقة وأخرى أو بين 
عن  نبحث  جعلنا  الذى  الخيط  فبداية  وأخرى،  بيئة 
القاهرة  بمقاهى  مناديل  تبيع  سيدة  هى  التفاصيل 
تحدثت معنا عن واقعة ذبح طفلة جارتها، فقالت إنه 
تتجاوز  لم  طفلة  جثة  اكتشفوا  مباشرة  رمضان  قبل 
وسط  وملقاة  رأس  وبدون  مذبوحة  أشهر  السبعة 
صناديق القمامة وأن هذه الحادثة دائًما ما تتكرر ألن 
المنطقة بها آثار والبد من تقديم األطفال قرابين حتى 
يرضى "الجنى" حارس المقبرة بفتحها وال يؤذى أحًدا 

من أهالى المنطقة.
حدثت هذه القصة بالفعل فى منشأة ناصر بالقاهرة، 
تعمل  ومنشأة ناصر هى منطقة فقيرة يسكنها طبقة 
مقابل  والمنازل  المحال  من  القمامة  وجمع  باليومية 
جنيهات، وكانت الضحية ليست الطفلة الرضيعة فقط 
بل الجانى أيضا الذى قام بقتلها بعدما خدعه الدجال 
وحفر  البيت  فهدم  منزله  تحت  آثار  بوجود  وأوهمه 
أسفله أمال فى الثراء ولكنه لم يجد شيئا وخسر منزله 

الذى كان يؤويه.
إحدى  فى  حدثت  أخرى  قصة  .ك"  "محمود  ويقص 
قرى محافظة الجيزة يقول: كان ابن عمى يبحث عن 
اآلثار ويشترى أراضى ويقترض من أقاربه وأصدقائه 
ويستجيب لكل مطالب أحد النصابين الذى أقنعه بأنه 
نجح فى فتح عدة مقابر أثرية من قبل، فقال له ذات 
مرة إن األرض التى اشتراها بها تماثيل ذهبية تجلب 
له الماليين ولكن هناك طلب واحد لكى يسهل فتحها 
وهو ذبح طفل لم يتجاوز العشر سنوات استجابة لرغبة 

الجنى الذى يحرسها منذ آالف السنين.

وبالفعل  الدجال  لطلب  األرض  صاحب  استجاب 
فى  تثق  والتى  أعوام   5 تبلغ  التى  أخيه  ابنة  استدرج 
جسدها  وتقسيم  دمها  بإهدار  بارد  بدم  وقام  عمها، 
إلى أجزاء فى أنحاء األرض ولكن الصدمة فى انعدام 
وتم  آثار،  أى  من  تماما  خالية  األرض  وأن  النتيجة 

القبض عليه بتهمة القتل والحفر والتنقيب.
بمحافظة  الصف  بمركز  الكبرى  غمازة  قرية  وفى 
قرباًنا  بالثراء  الحالمين  أحد  من  دجال  طلب  الجيزة 
عن طريق قتل ابنته الكبرى كى يقدمها قرباًنا للجنى 

لفتح المقبرة.
حيث أكدت التحريات أن والدها مشهور عنه التنقيب 
عن اآلثار واستعان بدجال شهير لفتح المقبرة فأخبره 
بفتح  ليسمح  للجنى  قرباًنا  ابنته  يقدم  أن  عليه  بأنه 
المقبرة، وعلى الفور استجاب لطلبه وقتل ابنته خنًقا 

من أجل ذلك.
والمعاقة ذهنًيا  القعيدة  الطفلة  بخنق  وعاونته زوجته 
حتى لفظت أنفاسها، ودفنها بكامل مالبسها فى حفرة 
معالم  إلخفاء  عليها  أجولة  ووضع  منزله،  فى  أعدها 

جريمته البشعة.
عدم  المباحث  رجال  الحظ  المتهم،  منزل  وبتفتيش 
استواء أرضية حوش المنزل، وبرفع األجولة عثر على 

الحفرة، التى ترقد بداخلها جثة الطفلة.
 واقعة أخرى ترويها "فاطمة.ص" تقول إن أحد جيرانها 
منه  اآلثار، فطلب  والتنقيب عن  بالحفر  مهووًسا  كان 
ببيع  فقام  للغاية  ثمينة  حفر  أدوات  الدجالين  أحد 
العمل حتى  وأصبح عاطاًل عن  رزقه،  سيارته مصدر 
فوجئ ذات يوم بطلب الدجال منه أن يذبح ابنه فوقع 

الطلب عليه كالصاعقة.

ولكن رد فعله كان مختلًفا 
وبيع  الدجال  بطرد  فقام 
واحتضان  الحفر  أدوات 

لديه  أغلى  إنه  وقال  ابنه 
ورفض  األرض  كنوز  من 

لحياته  وعاد  الحفر  استكمال 
للتنقيب  تفرغ  بعدما  مرة أخرى 

أكثر من عامين خسر فيها الكثير 
من أمواله.

الشباب  أحد  صابر،  محمد  يشرح 
الذين تفرغوا فترة للتنقيب، يقنع الدجال 

فى  ما  يرى  بأنه  المستهدف  المنزل  صاحب 
باطن األرض من آثار وذهب بواسطة تحضير الجن، 

ويصف لمعاونيه قبل الحفر عدد األمتار التى يصلون 
طريقهم  فى  يواجهونها  التى  األنفاق  وعدد  إليها، 
الموجودة تحت األرض،  األثرية  المقبرة  إلى  للوصول 
كما أن بعض الدجالين يطلبون ذبح طفل صغير على 
الحفر حتى يفتح الكنز، أو ذبح قطة سوداء داخل حفر 
التنقيب لفتح الصيد، وال يكون فيها أى نقطة من لون 

آخر.
فضاًل عن الدجل والشعوذة، حيث يطلب الدجال أنواع 
بخور مرتفعة الثمن بكميات كبيرة، ومجموعات زيوت 
ليستخدمها فى أعمال الحفر والتنقيب، ويقنع صاحب 
الكنز  حارس  لمقاومة  تعاويذ  يحضر  بأنه  المنزل 
والذى يطلقون عليه "الرصد"، ومنهم سحرة ودجالون 
بالفعل  يوجد  كما  المغرب،  من  قادمون  أنهم  يدعون 

بعض المشايخ يكونون من أصل مغربى.
ويكمل: "الطفل المطلوب للذبح له مواصفات خاصة- 

حسب 
ل  - قو لين جا لد ا

دماؤه محببة لـ الجن وله قدرات ومواصفات جسدية 
فى  شق  ولديه  السحر،  عمل  على  تساعد  وروحية 
من  بخط  مشقوق  لسانه  طفاًل  يكون  أى  اللسان، 
منتصفه، وخط عريض بكف اليد، أى يقسم كف اليد 
أعوام،   10 الطفل  عمر  يتخطى  أال  والبد  بالعرض، 
قتله  يتم  المواصفات  لو شاب فيه نفس  أحيانا  ولكن 
كلمة  من  ُمشتقة  دى  والتسمية  بدمائه،  والتضحيه 

الزهر، وهى تعنى فى بعض اللكنات العربية الحظ".
وتشير اإلحصاءات إلى أن حجم تجارة وتهريب اآلثار 
وأغلب  سنوًيا،  دوالر  مليار   20 إلى  يصل  مصر  فى 
فى  التنقيب  طريق  عن  تكون  تهريبها  يتم  التى  اآلثار 
والمناطق  الصعيد  بقرى  العصابات،  قبل  من  الخفاء 
النصب  عمليات  لتمارس  لها  وكًرا  تعد  والتى  النائية، 

بسهولة.
جهوده  يواصل  األمن 

عن  المنقبين  لضبط 
اآلثار 

جهودها  األمن  قوات  وتكثف 
إذ  اآلثار،  تجار  لضبط  المتواصلة 
أمن  بمديرية  األمنية  األجهزة  ضبطت 
بالحفر  لقيامهم  أشخاص؛   10 القاهرة 
العقارات  أحد  داخل  اآلثار  عن  والتنقيب 

بالقاهرة.
شرطة  قسم  مباحث  وحدة  وتحريات  معلومات 
)بعض  بقيام  أفادت  القاهرة،  أمن  بمديرية  البساتين 
القسم  بدائرة  كائن  عقار  على  بالتردد  األشخاص( 

وقيامهم بالتنقيب عن اآلثار داخله.
عقب تقنين اإلجراءات تم استهداف العقار الُمشار إليه 
معلومات  منهم  "الثنين  أشخاص   10( ضبط  وأمكن 
جنائية"( حال قيامهم بالتنقيب عن اآلثار داخل شقة 
ملك  إليه  المشار  بالعقار  األرضى  بالطابق  كائنة 
وبحوزتهم  متًرا   40 بعمق  )حفرة  وبداخلها  أحدهم 

أدوات الحفر والتنقيب.
الحفر  بأعمال  بقيامهم  اعترفوا  المتهمين  بمواجهة 
اإلجراءات  اتخاذ  وتم  اآلثار،  عن  التنقيب  بقصد 

القانونية.
الداخلية  وزارة  أجهزة  جهود  إطار  فى  ذلك  يأتى 
لمكافحة الجريمة بشتى صورها السيما جرائم الحفر 

والتنقيب عن اآلثار.

ذبح األطفال
قربانا لفتح المقابر األثرية

فى زمن البحث عن المال أصبح كل شىء مباًحا، فال تفريق بين حرام وحالل، فالسرقة 
تنطوى تحت مسمى أخذ الحق، والقتل تحت بند الدفاع عن النفس، وإخفاء الحقيقة 

والشهادة الزور تحت مسمى الكذب األبيض، ونحن اليوم أمام جرائم بشعة بحثا عن 
الثراء السريع، ولكنها دون مسمى وال مبرر وهى ذبح األطفال لتقديمهم قرابين للجن 

بهدف فتح المقابر األثرية.

سماح عثمان

وأضاف عبدالرحمن: حصلنا على موافقة مؤسسة 
األزهر بشأن توثيق الطالق الشفوى، وأال يقع إال بعد 
يوثق  الزوج  الزم  المأذون، موضحا:  قبل  من  التوثيق، 
زوجته،  يطلق  ــزوج  ال أن  وجدنا  ألننا  زوجــتــه،  طــالق 
ثم يردها غيابيا، وتتزوج هى بآخر، وتقع فى مشكلة 
القانون  فى  الجديدة  المادة  األزواج،  تعدد  وقضية 
كله  الخوف  ألن  كبير،  بشكل  الغيابى  الطالق  تواجه 
وعندها  عارفة  تبقى  الدولة  عشان  األمــر،  هــذا  من 

إحصائيات وأرقام.
وأكمل المستشار عبدالرحمن محمد: الدكتور شوقى 
عالم، مفتى الجمهورية، قال لى إن نحو 5 آالف حالة 
طالق وصلت إليه، وبعد فحصها لم يجد إال 12 حالة 
طالق استوفت الشروط، ونحو 4988 حالة لم تستوف 
ال  للمأذون  قلنا  ا،  فعلّيً الطالق  فيها  يقع  ولم  الشروط 

تفت فى هذا األمر، اترك األمر لألزهر لتوثيقه.
األحــوال  قانون  مشروع  إعــداد  لجنة  رئيس  وكشف 
الشخصية، عن قيمة المبلغ الذى سيدفعه الزوج عند 
زواجه، لتنمية صندوق األسرة، وفق مواد القانون، قائال: 
المبلغ بسيط وكل شخص قادر على أن يدفعه، سيكون 

فى حدود 400 أو 500 جنيه، وسنفرض رسوًما على 
والسينمات،  والمسارح  والحفالت  المباريات  تذاكر 
جنيهات،   5 بقيمة  طابع  عن  فضاًل  للطالب،  ورسوما 

على أن توفر الدولة موارد بذات القيمة لتنمية صندوق 
األسرة.

مادة  وضعنا  محمد:  عبدالرحمن  المستشار  وأوضح 

عمل  وجــود  حــال  الــثــروة،  باقتسام  القانون،  فى  أيضا 
مشترك بين الزوج والزوجة، ما يعنى إلغاء الذمة المالية 

المشتركة، وتحرير عقود بحق كل شريك.

سينص  مــرة  ألول  عبدالرحمن:  المستشار  وقــال 
مباشرة  لــألب  الحضانة  نقل  على  الجديد  القانون 
بعد  أوالده  ينفق على  الذى ال  األب  وأيًضا  األم،  بعد 
الطالق، لن يستطيع رؤية أبنائه، هذه أحكام متوافق 
عليها فى مواد الرؤية ضمن مشروع القانون الجديد.

األحوال  قانون  مشروع  إعداد  لجنة  رئيس  وأوضح 
الشخصية: فيما يتعلق بالزيارة، سننظمها بـ3 مرات 

شهريا.
حاالت  من   36% أن  وجدنا  عبدالرحمن:  وقــال 

الطالق فى مصر تتم فى أول عامين من الزواج.
لألقباط،  الشخصية  األحــوال  بقانون  يتعلق  وفيما 
قال عبدالرحمن: هناك لجنة أخرى تعّد قانوًنا لهم، 
للمسيحيين  الطالق  حاالت  توسيع  يتضمنه  ما  وأهم 
عن طريق المحكمة، بحيث ال تقتصر على حالة الزنا 
كما جاء  القديم،  القانون  كان فى مشروع  كما  فقط، 
سيكون  هنا  والتوسيع  شنودة،  البابا  بموافقة  نصه 
لتحصل  والبدنى،  النفسى  واإليــذاء  الضرب  لحاالت 
توثيق  على  تحصل  ثم  بتطليقها  حكم  على  الــزوجــة 

للطالق من الكنيسة.
أيام،  منذ  السيسى،  الفتاح  عبد  الرئيس  واجتمع 
مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، 
جمال  واللواء  العدل،  وزير  مــروان،  عمر  والمستشار 
للتأمين  القومية  الهيئة  إدارة  مجلس  رئيس  عــوض، 
رئيس  محمد،  الرحمن  عبد  والمستشار  االجتماعى، 

لجنة إعداد مشروع قانون األحوال الشخصية.
الرسمى  المتحدث  راضــى،  بسام  السفير  وصــرح 
عرض  تناول  االجتماع  بأن  الجمهورية،  رئاسة  باسم 
الجديد لألحوال  القانون  أعمال لجنة إعداد مشروع 

الشخصية.
قانون  عن  السيسى  الفتاح  عبد  الرئيس  وتحدث 
عن  اتكلمنا  "لما  قائال:  الجديد،  الشخصية  األحوال 
قانون األحوال الشخصية قولنا شوية مالمح للقانون.. 
كل  خــدوا  إنهم  مطمئنين  فيه  اشتغلت  اللى  والنخبة 
بتشوف  كانت  الناس  ألن  وتم طرحها  النظر،  وجهات 
الكالم ده على منصة القضاء على مدى 30 سنة وأكثر".

افتتاح  فى  كلمته  خالل  السيسى،  الرئيس  وأضــاف 
الكيماوية  الصناعات  مجمع  فى  جديدة  مشروعات 
بالجيزة، االثنين: "لما اتكلمنا عن المالمح الرئيسية ده 
مش معناه إنكم ما تعملوش حسابكم فى الحوار حوله.. 
الزم تعملوا حوار مجتمعى للقانون.. وزير العدل موجود 

معانا يكلمنا عن القانون الجديد."

مسلسل اجلرائم مستمر

 ننشر أهم مواد قانون األحوال انفــراد.. 
الشخصية للمسلمين واألقباط

توسيع حاالت طالق 
الزوجات املسيحيات.. 

والتوثيق من خالل 
الكنيسة

احلضانة لألب مباشرة.. و500 جنيه على كل زوج عند الزواج.. 
ورسوم على احلفالت وتذاكر املباريات والسينما واملسرح

دينا خالد
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الحرب  بسبب  العالم  فى  التحالفات  تتغير 
على  بظاللها  تلقى  التى  األوكرانية  الروسية 

العالم أجمع.
التحالفات  متانة  عن  الحرب  كشفت  فقد 
العسكرية الموجودة بالفعل وجعلت قادة العالم 
هل  لبالدهم  جلل  حــدث  وقــع  إذا  يتساءلون 
أعضائه  لنجدة  العسكرى  الحلف  سيتحرك 
فى  الصمود  على  قادر  غير  ويكون  أم سيعجز 
الناتو  حلف  عن  هنا  والحديث  عــدو  أى  وجــه 

العسكرى.
فقد صرح الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون 
بأن على أوروبا ان تقوم بإنشاء حلف عسكرى 
باالستقاللية  أوروبــا  تتمتع  أن  وينبغى  لها  تابع 

عن أمريكا.
وهى تصريحات تعبر عن األزمة التى تعيشها 
أوروبا نتيجة جعلهم طرفا فى الحرب الروسية 
ــال الــمــســاعــدات  األوكــرانــيــة مــن خـــالل إرســ
العسكرية واإلنسانية تارة والتوقف عن استيراد 
ــارًة أخــرى باإلضافة  ت الــروســى  والــغــاز  النفط 

مما  الطاقة،  ــدادات  إمـ بتقليل  موسكو  لقيام 
تأمين  أزمــة فى  األوروبــيــة تشهد  ــدول  ال جعل 
األوروبيون فى  لمواطنيها شتاًء، وخرج  الطاقة 
العسكرية فبراير  العملية  بدء  احتجاجات عند 

2022 نتيجة ارتفاع أسعار الوقود.
وبــعــد ظهور  الــدائــرة  الــحــرب  وفــى خضم 

ونجاحه  خارجية  زيارة  فى  بأمريكا  زيلينسكى 
األمريكية  باتريوت  منظومة  على  الحصول  فى 
رد  كــان  لكن  الذخائر  من  المزيد  يطلب  كــان 
الرئيس األمريكى جو بايدن بأنه سيرسل 200 
ألف من الذخائر وهو ما يكفى لتدافع كييف عن 
نفسها وال يستطيع تقديم المزيد حتى يستطيع 
الحلف توفير ذخائر للدفاع عن الدول األخرى 
مستوى  عن  يعبر  مما  العسكرى،  الحلف  فى 
والمتوقفة  الحلف  يقدمها  التى  المساعدات 
المساعدات  عن  بعيدا  وذلــك  معين  حد  عند 
على  اشتملت  التى  للحلف  الضخمة  األمريكية 
45 مليار دوالر مساعدات إنسانية، و15 مليار 
دوالر مساعدات اقتصادية، و9 مليارات دوالر 

مساعدات عسكرية.
الفرنسى  الرئيس  جعلت  المؤشرات  هــذه 
ماكرون يفكر فى إنشاء حلفه الخاص األوروبى 
ليدافع عن القارة فى حالة نشوب نزاع عالمى 
ألحت  التى  أوكرانيا  سيناريو  تكرار  يريد  فال 
وانتظرت وقتا طويال حتى حصلت على السالح 

الالزم لتدافع عن نفسها ذلك عند تفكيرها فى 
االنضمام إلى حلف شمال األطلسى العسكرى 

الذى اعتبرته موسكو تهديدا لها.
يدور  الــذى  الصراع  من  اآلخــر  الجانب  فى 
الروسى  الرئيس  العالم كانت تصريحات  حوله 
فى  النووى  الثالوث  بجاهزية  بوتين  فالديمير 
بالده وهى األسلحة البرية، والجوية، والبحرية 
لمواجهة  االستعداد  أهبة  على  وأنها  النووية، 

العام الجديد من القتال المستمر.
أصبح  الفرنسى  والتفكير  العالمية  الرؤية 
يبشر بأن فكرة السالم وإنهاء الحرب أمر بعيد.
رقعتها  تــزداد  وربما  سيطول  الحرب  فأمد 
بعد المساعدات األمريكية الضخمة ألوكرانيا، 
وقد صرح الرئيس الروسى من قبل تعليًقا على 
استمرار المساعدات بأن الحرب ستبقى حتى 

عام 2025. متعددة  الــتــحــديــات  فــيــه  تتصاعد  عــالــم  فــى 
األقطاب، تعمل اإلدارة األمريكية على إعادة تقييم 
المقاتلة  القيادات  تلعبه  الذى  االستراتيجى  الدور 
إطار  فى  المتقدمة  العمليات  وقواعد  األمريكية 

األمن القومى. 
تعد  لم  المتحدة  الواليات  أن  من  الرغم  وعلى 
هيكل  أن  إال  العالمية  المهيمنة  العسكرية  القوة 
االفتراض،  المقاتلة يظل مركًزا على هذا  القيادة 
ويسعى إلى الهيمنة فى المناطق المخصصة لكل 
قيادة، وال سيما منطقة المحيطين الهندى والهادئ 

وأوروبا والشرق األوسط.
ــات  ــوالي ال أن  حقيقة  الــجــهــود  هـــذه  وتــكــافــح 
متزايد  بشكل  تفتقر  الحديث  العالم  فى  المتحدة 
فرض  لمواصلة  الــالزمــة  والوسائل  الــمــوارد  إلــى 
الهيمنة العسكرية فى كل مكان، وال يمكنها القتال 
والفوز بالحروب التقليدية فى بحر الصين الجنوبى 

وأوروبا والشرق األوسط فى وقت واحد.
ــهــادئ  يــتــعــرض كــل مــن أســطــول الــمــحــيــط ال
األمريكى وقوة االستطالع البحرية الثالثة، والجيش 
المحيط  فى  الجو  وســالح  كــوريــا،  فى  األمريكى 
اعتمادها  خــالل  من  تقليدى  صــراع  ألى  الــهــادئ 
 )FOBs(اللوجستى على قواعد العمليات األمامية
، خاصة فى اليابان وكوريا الجنوبية وغوام، والتى 
للواليات  الرئيسى  البر  عن  األمــيــال  آالف  تبعد 

المتحدة.
وتواجه القواعد األمريكية فى أوروبا مشكالت 
يمكن  وال  روســيــا،  مــع  الــصــراع  حالة  فــى  مماثلة 
االستمرار فى اعتبار أى من هذه القواعد مالذات 
لقدرات  المحاصر  النطاق  ضمن  جميعها  تقع 
الشمالية  والكورية  الصينية  والضربات  الصواريخ 

والروسية.

وحتى لو كانت هذه القواعد قادرة على الصمود 
ــى مــن خــالل االعتماد  فــى وجــه الــضــربــات األولـ
القوات  وتشتت  المحسنة  الجوية  الدفاعات  على 
مواصلة  على  اللوجستية  قدرتها  فإن  والمخابئ، 
وتزويد العمليات القتالية الجارية ستكون مشكلة، 

وعرضة للمضايقة والتعطيل المستمر.
وتمتلك الصين اآلن أكبر قوة بحرية فى العالم، 
الحربية  السفن  جميع  نشر  إعــادة  تم  لو  وحتى 
والهادئ  الهندى  المحيطين  قيادة  فى  األمريكية 
البحرية  فستظل  الهادئ،  المحيط  أسطول  لدعم 
قوة  وهى  عــدًدا،  تفوقها  الشعبى  التحرير  جيش 
بحرية ستدعمها صواريخ أرضية متنقلة وطائرات 
الصين  ساحل  طــول  على  وطــائــرات  طيار  ــدون  ب

البالغ طوله 9000 ميل.
األمريكية،  األمامية  القاعدة  استراتيجية  وتعد 
وهى عقيدة طورها الكابتن ألفريد ماهان فى عام 
1890 إلنشاء سلسلة من القواعد البحرية حول 
العالم إلظهار القوة األمريكية، تم تكريسها ولكنها 

أصبحت قديمة بسبب تقدم التقنيات العسكرية.
ــا، فـــإن أى   بــاإلضــافــة إلـــى الــصــيــن أو روســي
قدرات  أيًضا  اآلن  لديها  األصغر  القوى  من  عدد 
يمكن  وإنترنت  طيار  بــدون  وطــائــرات  صاروخية 
اللوجستية  للمراكز  حقيقية  تهديدات  تشكل  أن 

واألفراد فى الواليات المتحدة.
األمريكية،  المقاتلة  القيادة  بنية  عــززت  ولقد 
عليها،  تعتمد  التى  األمامية  العمليات  وقــواعــد 
الحقائق  مع  ولكن  لعقود،  المتحدة  الواليات  أمن 
المتغيرة بسرعة للحرب الحديثة، فإنهم معرضون 

لخطر أن يصبحوا قوات عفا عليها الزمن .

جيشها  لتعزيز  طموح  خطة  عن  روسيا  أعلنت 
من مليون إلى 1.5 مليون، وإنشاء وحدات جديدة 
فقدت  التى  القوات،  لتعزيز  محاولة  فى  متعددة، 
الزخم والعديد من الجنود فى الحرب فى أوكرانيا.
الناتو  إلى خطط  الروسى  الجيش  قائد  وأشار 
لدمج فنلندا والسويد، كعامل فى الحشد العسكرى، 

فيما يلى لمحة عن الخطط العسكرية لموسكو.
بحاجة  البالد  أن  الروسى  الدفاع  وزير  وأعلن 
إلى قوة قوامها 1.5 مليون "لضمان تنفيذ المهام 
لضمان أمن روسيا". ولم يذكر متى سيصل الجيش 

إلى هذا الحجم؟.
مليون  نحو  حاليا  الروسى  الجيش  عدد  ويبلغ 
جندى مقارنة بالقوة الصينية البالغة مليونى جندى 
لديها  والهند  مليون،   1.4 نحو  األمريكية  والقوة 

أيضا أكثر من 1.4 مليون جندى.
واعتبر الكرملين فى السابق حجم جيشه كافًيا، 
لكن الحسابات تغيرت بعد أن تحطمت اآلمال فى 
المقاومة  بسبب  جارته  على  سريع  نصر  تحقيق 

األوكرانية الشرسة.
روسيا  مــن  كــل  حافظت  الــحــرب،  وفــى خضم 

بشأن  السرية  مــن  محكم  غطاء  على  وأوكــرانــيــا 
الروسى  الجيش  وأعلن  العسكرية،  خسائرهما 
إن  قال  عندما  فى سبتمبر،  القتالية  عن خسائره 
تقديرات  لديه  الغرب  لكن  ُقتلوا  جنديا   5937

أعلى من ذلك بكثير. 
وفى وقت سابق، قال وزير الدفاع البريطانى بن 
واالس إن 100 ألف جندى روسى قتلوا أو أصيبوا 

أو فروا من الخدمة منذ بدء الغزو.
وبينما قال الرئيس الروسى فالديمير بوتين إنه 
ال توجد حاجة لجمع المزيد، فإن مرسوم التعبئة 
للجيش  يسمح  مما  الــمــدة،  مفتوح  أصــدره  الــذى 
باستدعاء المزيد من جنود االحتياط عند الحاجة. 
من  المتطوعين  الجنود  بوتين  مرسوم  حظر  كما 

إنهاء عقودهم.
جاءت التعبئة على رأس التجنيد المعتاد، الذى 
ألف رجل  إلى 140  ألًفا  بين 120  ما  يستدعى 
مرتين فى السنة فى جولة لمدة عام من الخدمة 

اإلجبارية.

بن  هيثم  السلطان  عهد  فى  بلدية  انتخابات  أول  فى 
بأصواتهم فى 63 والية  الُعمانيون  الناخبون  أدلى  طارق 
ممثليهم  الختيار  عــمــان،  سلطنة  محافظات  بمختلف 
تطبيق  عبر  وذلــك  الثالثة،  للفترة  البلدية  بالمجالس 
)أنتخب(، لتكون أول انتخابات بال طوابير أو انتظار طويل 

للناخبين .
الثالثة  للفترة  البلدية  المجالس  على عضوية  وتنافس 
727 مترشحا بينهم 27 امرأة الختيار 126ممثاًل، وبلغ 
وأدلى  وناخبة،  ناخًبا  و767  ألًفا   731 الناخبين  عدد 

الناخبون فى الخارج األسبوع الماضى بأصواتهم.
وأكدت وزارة الداخلية منع التجمع فى المبانى واألماكن 
العامة والخاصة بغرض التصويت، وأوضحت أن التجمع 
فى األماكن العامة والخاصة بغرض التصويت يعد مخالًفا 
المجلس  أعضاء  النتخابات  التنظيمية  الالئحة  ألحكام 

البلدى ويعّرض المخالف للمساءلة القانونية.
إلجراءات  وتسهياًل  الناخبين  على  تيسيًرا  انه  وقالت: 
سير العملية االنتخابية ومواكبة للتطور التقنى فى أعمال 
الثالثة،  للفتـرة  البلدية  المجالــس  أعــضــاء  انتخابات 
اعتمـدت الوزارة التصـويت عن بُعـد عبــر تطبيق »أنتخب« 
بما يتيح لجميع المواطنين أداء الواجب الوطنى وممارسة 
حق التصويت بكل أمانة وسرية وسهولة ويسر، وإذ تحثهم 
على ممارسة التصويت والمشاركة فى إنجاح االنتخابات، 

والخاصة  العامة  األمــاكــن  فى  التجمع  بمنع  تنوه  فإنها 
بغرض التصويت.

شمال  بمحافظة  سناو  واليتى  فى  الناخبون  ويصّوت 
الشرقية والجبل األخضر بمحافظة الداخلية ألول مرة فى 
االنتخابات الختيار ممثليهم فى المجالس البلدية بعد رفع 

مستوى اإلدارى من نيابة إلى والية.
وُصمم تطبيق »أنتخب« وفق معايير أمنية مع أخذ كل 
هاتف  توافر  ويتطلب  سرّية،  بكل  لالنتخاب  االحتياطات 
ذكى ُمعزز بخاصية اتصال المدى القريب »NFC« واتصال 
وأن  المفعول  سارية  شخصية  وبطاقة  اإلنترنت  بشبكة 
يكون الناخب ُمقّيًدا فى السجل االنتخابى، ويمكن تحميل 
التطبيق المتوافر على المتاجر اإللكترونية للهواتف الذكية 
التطبيق  يتطلب  حيث  األندرويد،  وهواتف   IOs لهواتف 

من  للناخب  الشخصية  البطاقة  ألصــل  صــورة  التقاط 
الجهتين.

وقد تمكّنت سلطنة ُعمان ممثلة فى وزارة الداخلية من 
تطوير طرق وآليات التصويت فى االنتخابات، ففى الفترة 
المجالس  أعضاء  النتخابات   )2016  /2012( األولى 
البلدية، حيث كان التصويت عبر صناديق االقتراع وتمت 
عملت  حيث  النهائى  الفرز  إلنجاز  التقنية  من  االستفادة 

على تقليص الوقت وسرعة اإلعالن عن النتائج.
استثمار  تم   )2022  /2017( الثانية  الفترة  وفــى 
فى  مميزة  عالمة  وأصبح  نوعى  بشكل  التقنى  الجانب 
السجل  فى  القيد  وكان  االنتخابية  الفترات  من  فترة  كل 
االنتخابى ونقل القيد إلكترونيا وُعمم التصويت اإللكترونى 

فى كل مراكز االنتخاب.
وتأتى الفترة الثالثة )2023/ 2026( من انتخابات 
خالل  من  فيها  االقــتــراع  عملية  لتتم  البلدية  المجالس 
تطبيق »أنتخب«، الذى يتيح للناخبين اإلدالء بأصواتهم فى 

انتخابات المجالس البلدية بسهولة ويسر.
المرأة الُعمانية وتنمية المجتمع :

وتــشــيــر الــبــيــانــات إلـــى ارتــفــاع فــى عـــدد الــعــضــوات 
بالمجالس البلدية ما بين الفترتين األولى والثانية بنسبة 
5.2 بالمائة حيث بلغ عدد المترشحات فى الفترة األولى 
على  منهن  مترشحة حصلت 4  ـ 2016( 23   2012(
العضوية، وبلغ عدد المترشحات بالفترة الثانية )2016 
ـ 2020( 23 مترشحة حصلت 7 منهن على العضوية، 
ويبلغ عدد المترشحات فى المجالس البلدية للفترة الثالثة 

2022م 27 مترشحة.
والتمكين  البلدى  العمل  فى  المرأة  دور  أهمية  وعــن 
الصعيد  على  بها  تحظى  الــتــى  للثقة  ونــظــًرا  الــقــيــادى 

الوهيبية  ناصر  بنت  أنفال  الدكتورة  قالت  المجتمعى، 
شئون  بعمادة  االجتماعية  للخدمات  العميدة  مساعدة 
تطورات  حدثت  لقد  قابوس:  السلطان  بجامعة  الطلبة 
وخاصة  العربية  الــدول  من  كثير  فى  إغفالها  يمكن  ال 
الخليجية فى الدور السياسى الذى تقوم به المرأة وتمثل 
فى تعيين النساء فى الكثير من المجالس والهيئات كذلك 
فى مجالس الشورى والبرلمانات بصورة واضحة، والمرأة 

الُعمانية ليست بمعزل عن هذا التطور.
وأضافت: إن الحكومة قامت برسم تشكيالت واضحة 
لمفهوم التمكين السياسى للمرأة لدى العاملين بها، وقد 
تمت ترجمة دعم القيادة الحكيمة فى التشريعات الوطنية 
فى  مهم  بــدور  القيام  فى  المرأة  ساعدت  التى  الداعمة 
التنمية وتعزيز دورها الوطنى فى مختلف ميادين العمل، 
السياسية  والقدرة  القوة  تمتلك  اليوم  الُعمانية  فالمرأة 
لتكون عنصًرا فاعاًل فى التغيير، ولعل مشاركتها الحالية 
البلدى  المجلس  فــى  واالنــتــخــاب  الــتــرشــح  فــى  وحقها 

ــد من  ــعــدي ــة ال ــامـ ــورى وإقـ ــشـ ومــجــلــس الـ
تهدف  التى  واألنــشــطــة  الــبــرامــج 
إلى زيادة مشاركتها الفاعلة أدت 
اختيار  لتفعيل  الــوعــى  رفــع  إلــى 

المجالس  هذه  فى  كمرشح  المرأة 
السياسية.

وذكرت أنه حسب اإلحصاءات بلغت نسبة 
واعتبرت   ،  46% البلدية  بالمجالس  الناخبات 
اإلدالء  للناخبين  ُيتيح  الــذى  »أنتخب«  تطبيق  أن 
ترجمة  البلدية  المجالس  انتخابات  فى  بأصواتهم 

واضحة لسعى الحكومة الدائم والمستمر إلدخال أحدث 
التقنيات بما يتماشى مع التطور فى العالم التقنى.

هل تستطيع فرنسا وألمانيا الخروج من عباءة الناتو واألمريكان؟ لعبة »القط والفار«
فى تايوان بين أمريكا والصين

1.5 مليون مقاتل روسى فى مواجهة 
اآللة األمريكية األوربية فى أوكرانيا

محمد عمر

أحمد ياسر

محمد عبد املعز 

ألول مرة فى عهد السلطان هيثم بن طارق

انتخابات المجالس البلدية فى سلطنة عمان إلكترونًيا

السلطان هيثم بن طارق

إيمانويل ماكرون

شي جين بينغ جو بايدن

وجود  ظل  فى  التعقيد  بالغ  الليبى  المشهد  يــزال  ال 
المسلحة  النزاعات  وتجدد  السلطة،  تتنازعان  حكومتين 
تدهور  الى  أدى  ما  الليبية وهو  المناطق  العديد من  فى 
بالبالد وعرقلة إجراء االنتخابات منذ ديسمبر  األوضاع 
قاعدة  الــى  التوصل  عــدم  ظل  فى  اآلن  وحتى   2021
والبرلمانية  الرئاسية  االنتخابات  إلجراء  تمهد  دستورية 
والعمل على تلبية تطلعات الليبيين فى وطن آمن مستقر .
والمجلس  صالح  عقيلة  الليبى  البرلمان  رئيسا  كان 
اليومين  خالل  اتفقا  قد  المشرى،  خالد  للدولة  األعلى 
الماضيين على إلغاء قانون إحداث محكمة دستورية فى 
مدينة بنغازى، وذلك تمهيًدا الستئناف مفاوضات قانون 

االنتخابات المتعّثرة منذ عدة أشهر.
ويرى الكاتب والمفكر الليبى عز العرب أبو القاسم أن 
المشهد الليبى بات بالغ الصعوبة فى ظل تنامى الصراع 
على السلطة وعرقلة االنتخابات منذ 24 ديسمبر 2021 
دون إرساء أى قاعدة لها وهناك اطراف بعينها مستفيدة 
من استمرار الوضع الراهن، وهو ما ينذر بعواقب وخيمة 
ويصعب اجراء االنتخابات ويسهم فى مزيد من الفوضى 
باالستجابة  ــراع  اإلسـ يجب  ولــذلــك  بالبالد،  واالرهـــاب 
وصلت  الذى  المظلم  النفق  من  للخروج  الحوار  لدعوات 

اليه ليبيا منذ سنوات.
قدًما  الدفع  فى  كثيرا  مصر  على  نعول  نحن  وقــال: 

بالحوار الليبى الليبى.
الليبى  للجيش  العام  القائد  كــان  السياق،  هــذا  وفــى 
لرسم  أخيرة  فرصة  عن  أعلن  قد  حفتر  خليفة  الُمشير 
خارطة الطريق وإجراء االنتخابات، مشددا على أن وحدة 
ليبيا خط أحمر، ولن نسمح بالتعدى عليها والمساس بها، 
وأكد على ضرورة توزيع عائدات النفط بشكل عادل دون 

تهميش.
ـــ71  ال ــذكــرى  ال بمناسبة  لــه  كلمة  فــى  حفتر  وقـــال 
بانتخابات  نــادى  من  أول  بأننا  "نذكر  ليبيا:  الستقالل 
تحمل  المتحدة  األمــم  بعثة  وعلى  وشفافة  ونزيهة  حرة 

مسئوليتها لحل األزمة الليبية". 
وتابع: ال يمكن للشعب أن يظل صامًتا على ما يحدث 
من إساءة لليبيين فى ظل تواجد األجسام السياسية التى 

عرقلت االنتخابات.
وتغيير  العنف،  ونبذ  التسامح  يجب  أنــه  على  وشــدد 
الخطاب اإلعالنى والدينى لتوحيد صفوف األمة الليبية.

ودعا حفتر "كل مدن ومناطق الغرب الليبى الى حوار 
ليبى ليبى ولم شمل الليبيين"، موضحا ان الشعب الليبى 
وسلموا  الليبيين  فرقوا  للذين  الكاملة  المسئولية  يحمل 

مواطن " بصورة غير قانونية" فى اشارة لـ"أبو عجيلة."
الجيش والشعب

وأشار حفتر إلى العالقة القوية التى تربط بين الجيش 
أصبحت  المسلحة  "الــقــوات  قائال:  الليبيين،  والشعب 
حاربنا  بأننا  الجميع  ونــذكــر  الشعب  بـــإرادة  مدعومة 

اإلرهاب وهزمناه نيابة عن العالم."
دعوات دولية

والــواليــات  بريطانيا  من  كل  دعــت  ذلــك  وفــى غضون 
فى  الفاعلة  الجهات  جميع  وإيطاليا  األمريكية  المتحدة 
ليبيا للعمل مع المبعوث األممى عبد الله باتيلى والوفاء 
السياسية  الــمــســارات  فــى  الشعب  تــجــاه  بمسئولياتها 

واألمنية واالقتصادية وحقوق اإلنسان.
رئيس  نــدعــو  البريطانية:  الخارجية  وزارة  وقــالــت 
للدولة  األعلى  المجلس  ورئيس  صالح،  عقيلة  البرلمان 
خالد المشرى للقاء تحت رعاية األمم المتحدة من أجل 

االتفاق بسرعة على القاعدة الدستورية.
والبرلمانية  الرئاسية  االنتخابات  إجراء  أن  وأضافت 
فى أقرب وقت ممكن يظل هو هدف الشعب الليبى الذى 
أن  يمكنها  ديمقراطيا  ومنتخبة  موحدة  حكومة  "يستحق 

تحكم من أجل مصلحة البالد".
وأكدت الخارجية البريطانية استعداد بريطانيا للعمل 
أنه  واعتبرت  األهــداف،  لدعم هذه  األطــراف  مع جميع 
الدولة التفاق سريع  ومجلس  البرلمان  توصل  حال عدم 
فيجب  مصداقية  ذات  انتخابية  طريق  خــارطــة  بشأن 

"استخدام آليات بديلة للتخفيف من المعاناة التى تسببها 
الترتيبات السياسية المؤقتة".

وفى السياق دعت بريطانيا جميع األطراف إلى تسريع 
التنفيذ الكامل التفاق وقف إطالق النار الموقع فى أكتوبر 
ووحدتها،  ليبيا  استقرار  على  الحفاظ  أجل  من   2020

ودعم اللجنة العسكرية المشتركة )5+5( بشكل كامل.
والــســفــارة  اإليــطــالــيــة  الــخــارجــيــة  وزارة  وجــهــت  كما 
فى  الفاعلة  للجهات  مماثلة  دعوات  ليبيا  فى  األمريكية 
البالد، ودعا الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة 
مختلف  من  الليبيين  كافة  باتيلى،  الله  عبد  ليبيا  فى 
لعهد  بــدايــة   2023 الــعــام  مــن  يجعلوا  لكى  التوجهات 
جديد للبالد، بما فى ذلك من خالل إجراء انتخابات حرة 

ونزيهة.
وحث باتيلى فى الذكرى الحادية والسبعين الستقالل 
ليبيا، القادة الليبيين على أن يكونوا قوة دافعة لحل األزمة 
الليبية التى طال أمُدها، وذلك من خالل التوافق على حل 
مبنى على توافق وطنى، وتجنب أية أعمال تصعيدية من 

ـْين أصاًل. شأنها تهديُد وحدة واستقرار ليبيا الهَشّ
وأضاف أن صبر الشعب الليبى آخٌذ فى النفاد. وقد آن 
األوان إلعالء مصلحة البالد والشعب، بمن فى ذلك 2.8 

مليون ليبى سجلوا للتصويت.
للمراحل  نهاية  وضع  الليبيين  القادة  "على  إن  وقــال 
واحتراِم  االنتخابات  إلجراء  البالد  وتحضير  االنتقالية، 

حق الليبيين فى السعى نحو مستقبل أفضل".
فى  جهًدا  تّدخر  لن  المتحدة  األمــم  أن  على  وشــدد 
العمل مع جميع األطراف، بشكل شامٍل وبناء وحازم فى 
نفس الوقت، لدعم الفرقاء الليبيين والحيلولة دون تعميق 

االنقسامات وإهدار المزيد من الوقت.
الماضى  ديسمبر  منذ  الليبية،  االنتخابات  وتعثرت 
األســاس  على  السياسية  األطـــراف  تــوافــق  عــدم  بسبب 
الدستورى للعملية االنتخابية، وشروط الترشح للرئاسة، 
العسكريين  ترشح  الليبى  الغرب  معسكر  يرفض  حيث 
معسكر  يطالب  فيما  الــمــزدوجــة،  الجنسية  وأصــحــاب 

الشرق بإتاحة الفرصة للجميع للترشح .

عماد السايحمحمدالمنفى

من يعرقل إجراء 
االنتخابات فى ليبيا؟

هالة شيحة 
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مدى  حول  التساؤالت  تزايدت  ما  سرعان  الفور  وعلى 
الموازنة  على   3% الفائدة  رفع  المركزى  قرار  تأثير 

العامة للدولة وخدمة الدين العام للدولة؟.
وتعليًقا على ذلك، قال الدكتور عز الدين حسنين، الخبير 
النقدية  االقتصادى والمصرفى، إن قرار لجنة السياسة 
برفع الفائدة %3 جاء لعدة أسباب أهمها احتواء الموجات 
التضخمية الناتجة عن خفض سعر الجنيه امام الدوالر 
بواقع %57 منذ 21 مارس 2022 وحتى اآلن وايضا 
ومستلزمات  الخامات  من  االولية  االسعار  زيادة  بسبب 
الخارج  المستوردة من  الغذائية والحبوب  االنتاج والسلع 
انعكاسا آلثار الحرب الروسية– االوكرانية وزيادة اسعار 
وانعكس  لوجيستيا،  البضائع  نقل  على  والنولون  الشحن 
ذلك على االسعار المحلية فارتفع التضخم العام 
الى  االساسى  والتضخم   18.75% الى 
جذب  على  الرهان  بجانب   ،21.5%
من  جديد  من  الساخنة  االموال 
الدين  ادوات  اسعار  رفع  خالل 
الوسادة  لتكون  الحكومية 
لتعزيز  المؤقتة  المالية 
النقدى  االحتياطى 
مما  سريعا  الدوالرى 
القادم  التوجه  يعزز 
البنك  من  المحتمل 
بخفض  المركزى 
وتعويمه  الجنيه 
وبالتالى  كامل  بشكل 
نقدى  غطاء  وجود 
سريع  قوى  دوالرى 
اجراء  فى  سيساهم 
سعر  ويستقر  التعويم 
الحدود  عند  الصرف 
المركزى  يرغبها  التى 
والطلب  العرض  وفق 
الرسمى  السعر  ويقترب 
الموازية  السوق  سعر  من 
لتتقارب  تباعا  ستنخفض  والتى 
الحالة  هذه  وفى  الرسمى  السعر  مع 
فى  الطولى  اليد  المركزى  للبنك  سيكون 

من  المستوردين  طلبات  يقابل  مرن  صرف  سعر  فرض 
الدوالر من البنوك .

مازالت  باالسواق  النقدية  السيولة  أن  حسنين  وأوضح 
المصرفى 800  القطاع  المتداول خارج  فالنقد  مرتفعة 
المحلية 24%  السيولة  تقريبا  ومعدل نمو  مليار جنيه 
اغسطس  عن  الشهرى  المركزى  البنك  نشره  بيان  وفق 

. 2022
وأشار إلى أن رفع سعر الفائدة سرعان ما سيؤدى لزيادة 
االعباء  زيادة  وبالتالى  الحكومة  على  اإلقراض  تكلفة 
 170 حدود  فى  للدولة  العامة  الموازنة  على  التمويلية 
مليار جنيه زيادة على االعباء الحالية مما يعمق من عجز 
االقراض  تكلفة  زيادة  إلى  الفًتا  للدولة،  العامة  الموازنة 
نسب  زيادة  فى  يساهم  مما  المقترضة  الشركات  على 
المتوسطة  الشركات  من  القريب  المستقبل  فى  التعثر 
والصغيرة  اما الشركات ذات االرباح المرتفعة قد تسرع 
من وتيرة سداد المستخدم من ارصدة القروض وبالتالى 
السيولة  وزيادة  بالبنوك  الربحية  هوامش  فى  انخفاض 

بالبنوك تباعا.
)قروض  العائلى  القطاع  على  االقراض  تكلفة  زياده 
كروت  الشخضية–  القروض  مثل  المصرفية  التجزئة 
ائتمان – وقروض السيارات وغيرها( مما قد يتسبب فى 

زيادة معدالت التخلف عن السداد .
وأوضح أن البنوك ستقوم بالتحوط ضد مخاطر التخلف 
زيادة  فى  فتبدأ  االفراد  او  للشركات  سواء  السداد  عن 
المخصصات، مما ينعكس سلًبا على ربحيتها، مشيًرا إلى 

زيادة  ستسبب  الشركات  على  االقتراض  تكلفة  زيادة  أن 
فى اسعار المنتجات النهائية التى ستتحمل الجزء االكبر 
من زيادة تكاليف االقراض مما يساهم فى زيادة التضخم، 
وبالتالى تباطؤ النشاط االقتصادى وقد تنخفض معدالت 
العام  من  الثالث  الربع  فى  االجمالى  المحلى  الناتج  نمو 

المالى 2023/2022 .
وأضاف أن رفع سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة اساس 
هو ارتفاع ضخم جدا ودفعة واحدة وغرضه االساسى هو 
الوصول الى سعر عائد مناسب لمستثمرى ادوات الدين 
االجانب من اجل وصل تدفقات نقديه دوالرية سريعة تعزز 
خفض  قرار  فى  وتسانده  الدوالرى  النقدى  االحتياطى 
االساسى  الهدف  هو  هذا  وان  كامال   وتعويمه  الجنيه 
المالية  المركزى ووزارة  الرفع الصارخ  فالبنك  من هذا 
الحكومية  التمويل  وأعباء  تكاليف  بزيادة  اآلن  يضحيان 
وخفض االستثمار المحلى من اجل ضبط سعر الصرف 
بأسرع وقت ممكن وتقريب السعر الرسمى لصرف الجنيه 
امام الدوالر من السعر بالسوق الموازية خالل فترة من 3 
الى 6 شهور لتستقر بعدها االسعار وتهدأ االسواق ويعاود 

سعر الصرف فى االنخفاض تدريجيا .
بينما قالت دينا صبحى، خبيرة أسواق المال، إن ارتفاع 
اإلطالق  على  متوقًعا  يكن  لم  قرار   3% الفائدة  أسعار 
خاصة أنه سيؤدى إلى زيادة أعباء الموازنة وزيادة حجم 
التى  للدولة  العامة  الموازنة  على  سيما  ال  العام،  الدين 
واألزمة  كورونا  جائحة  بسبب  كبيرة  زيادات  تحملت 
االحتياجات  شراء  تكلفة  ارتفاع  من  األوكرانية  الروسية 
الحماية  برامج  ومخصصات  األجور  وزيادة  األساسية 
االجتماعية، الفتة إلى أنه ينبغى على الحكومة استغالل 
قرض النقد الدولى وتوجيهه نحو إنشاء مشروعات تنموية 
لرفع معدل اإلنتاج، وزيادة األرباح، لسد العجز فى ميزان 
االكتفاء  وتحقيق  للدولة  العامة  والموازنة  المدفوعات 

الذاتى المحلى، ومن ثم تراجع معدالت التضخم.
فى حين قال الدكتور هانى أبو الفتوح، الخبير المصرفى، 
إن رفع الفائدة سيكون له جوانب سلبية، ألن القطاعات 
البنوك بسعر فائدة متغير سترتفع عليها  المقترضة من 

التكلفة، وبالتالى ينعكس ذلك على تسعير منتجاتها.

عن  األخيرة  الفترة  خالل  الحديث  تزايد 
والتى  المغتربين  سيارات  استيراد  مبادرة 
الخارج  فى  العاملين  للمصريين  تسمح 
من  معفاة  الخارج  من  سيارات  باستيراد 
دوالرية  وديعة  مقابل  والجمارك  الضرائب 
تسترد  األهلى  البنك  لحساب  تحويلها  يتم 

بعد خمس سنوات دون عائد.
ترحيًبا  القت  التى  المبادرة  تلك  ورغم 
بعض  هناك  بالخارج  المغتربين  من  كبيًرا 
أن  إال  المباردة،  شروط  على  التحفظات 
ا ألسعار  تلك الفترة شهدت ارتفاًعا جنونّيً
األسعار  ارتفعت  حيث  محلًيا  السيارات 

بنحو 25%.
تزايدت  ما  سرعان  ذلك  ضوء  وعلى   
بالخارج  المقيمين  المصريين  مطالب 
راغبى استيراد السيارات، وقامت الحكومة 
تم  حيث  لهم،  استجابة  تعديالت  بإقرار 
إلغاء الشرط الخاص بإيداع قيمة الوديعة 
مع  األقل،  على  أشهر  بـ3  التحويل  قبل 
بنكى  حساب  كشف  بتقديم  االكتفاء 
للحساب الُمحول منه المبلغ، كما تم إلغاء 
وزارة  لدى  بالتصديق  الخاص  الشرط 
الحساب  وكشف  اإلقامة  على  الخارجية 
البنكى وشهادة بيانات السيارة، والمقدمين 
كما  الخارج،  فى  المغترب  المصرى  من 
قيمة  تحويل  على  أيًضا  التعديالت  نصت 
فى  السيارة  لفئة  وفًقا  المستحقة  الوديعة 
الجداول المرفقة بالقرار، بما يعكس قيام 
متدرجة  فئات  بإضافة  الجمارك  مصلحة 
"عالية ـ متوسطة ـ عادية" داخل كل ماركة.

التقييم على  جدير بالذكر أن أبرز معايير 
وفقا  الخارج  من  المستوردة  السيارات 
من  المواطنين  سيارات  إعفاء  لمبادرة 
الخارج، وتتمثل فى الشريحة األولى 1600 
الخاصة 66%  الضرائب  قيمة  سى  سى 
على السيارة، والشريحة الثانية من 1600: 

سى   1900
سى 

السيارات،  على   224% الضرائب  قيمة 
قيمة  سى  سى   2000 الثالثة  والشريحة 

الضرائب تصل 278 % على السيارة.
مجال  فى  الخبير  شتا،  محمد  قال 
السيارات، إن هناك تالعًبا صريًحا بأسعار 
السيارات داخل السوق المحلية، حيث قام 
فى  بالمبالغة  والوكالء  السيارات  تجار 
لتسود  بالدوالر  ربطها  تم  حيث  أسعارها 
السيارات،  بسوق  برايس"  "األوفر  ظاهرة 
للسيارات  التوكيالت  بعض  أن  إلى  الفًتا 
بإلزام  قامت  المحلية  بالسوق  الموجودة 
السيارات  إلنهاء  بالدوالر  بالدفع  العمالء 
الحرة  المنطقة  من  يحتاجونها  التى 

بوساطة من التوكيل.
الذى  الكبير  الدور  رغم  أنه  شتا  وأوضح 
لعبته مبادرة سيارات المغتربين فى تحجيم 
بل مجابهة ظاهرة "األوفر برايس" تم فرض 
زيادة غير رسمية على سعر السيارة الُمعلن 
وذلك  العالمة،  صاحب  الوكيل  جانب  من 
للسيارة  الفورى  التسليم  العميل  ليضمن 
حجوزات  قوائم  فى  انتظاره  من  بداًل 
الدوالر  تسعير  يتم  أنه  خاصة  الوكيل، 
أن  إال  جنيًها   39 بنحو  السيارات  بسوق 
سوق  داخل  سادت  جديدة  كارثة  هناك 
السيارات محلًيا وهى تثبيت أسعار رسمية 
على  أو  المواطن  على  سواء  جًدا  غالية 
التاجر، األمر الذى دفع التجار لالمتناع عن 
البيع فى الوقت الحالى تخوًفا من حدوث 
السيارات  أسعار  وهبوط  للسوق  انفراجة 
بعد انفراج األزمة ومن ثم يتحملون خسائر 
فادحة جراء ذلك، السيما فى ظل تأكيدات 
وعلى  فى مصر  الكبرى  السيارات  كيانات 
بى  ومصنع  موتورز  جنرال  مصنع  رأسها 
إم دبليو ومصنع مرسيدس ومصنع نيسان 
بأن هناك انفراجة قريبة لسوق السيارات 
األجنبية  االستثمارات  من  مزيد  وجذب 

لمصر.

اقتصاديون يحذرون من تبعات القرار 

ورطة ولغز فائدة 3 % للمركزى 
بين عجز الموازنة وزيادة تكلفة الفائدة والدين

خبراء: مبادرة سيارات المغتربين 
نجحت في تحجيم »األوفر برايس«
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هالة عبد اللطيف

حسن عبدالله

اخلبير االقتصادى هانى توفيق يعترف لـ»النهار«:

 اآلن
ً

أنا ضد تعويم الجنيه كامل

بالمخالفة لجميع 
التوقعات، فاجأ المركزى 

الجميع وقرر خالل االيام 
القالئل الماضية، رفع أسعار 

الفائدة بنسبة %3 لتصل 
إلى ٪16.25 و17.25٪ 

و٪16.75 على عملية 
اإليداع واإلقراض لليلة 

واحدة بجانب العملية 
الرئيسية للمركزى، على 
التوالى، فيما سجل سعر 

االئتمان والخصم نحو 
.16.75٪

قرض الصندوق ٣ مليارات دوالر إهانة للحكومة 
وال يكفى الستيراد علف الدواجن لعدة أسابيع!

هالة عبد اللطيف

لهذا قررت "النهار" إجراء حوار مع الخبير االقتصادى 
سابقا  المباشر  لالستثمار  المصرية  الجمعية  ورئيس 
وذلك  التساؤالت  هذه  كل  عن  لإلجابة  توفيق،  هانى 

خالل السطور القادمة.
* فى البداية، ما تعليقك على موافقة صندوق 
النقد الدولى على منح مصر القرض وصرف 375 

مليون دوالر دفعة أولى؟
الغرب  أكثر من مرة صناديق ومؤسسات  كما ذكرنا 
عسكرًيا،  تركيعنا  فى  فشلت  االستعمارية  المالية 
كسوريا والعراق وليبيا واليمن وباقى دول الربيع العربى، 
فأوقعونا اقتصادًيا، فعلى الرغم أن مصر االعلى فى 
النمو االقتصادى فى كل دول المنطقة، ومصر سادس 
مصر  وديون   ،٢٠٣٠ سنة  العالم  فى  اقتصاد  اكبر 
إشادة  ورغم  اآلمنة،  الحدود  فى  تزال  ال  الخارجية 
الجميع بسياسة مصر المالية والنقدية، فرغم كل ما 
سبق فقد كان الغرض منه اسقاط مصر فى مستنقع 
الديون، وهم يعلمون قبلنا أن مصر لن تستطيع سدادها 
وسذاجة  المصرى،  االقتصاد  لهشاشة  مواعيدها  فى 
سياسة مصر النقدية )بالذات( والمالية، وغياب كل من 
الرياضية  والنماذج  العلمى  والتخطيط  االولويات  فقه 
الدخل  واستخدامات  لمصادر  المستقبلية  للتوقعات 
القومى )او مايعرف بالتدفقات النقدية(، وبما ال يؤدى 

الى تدهور صافى المركز المالى للدولة بهذا الشكل .
وأنه بعد موافقة النقد الدولى مؤخًرا على منح مصر 
القرض وبمبلغ به اذالل لنا، ال يسمن وال يغنى من جوع، 
اسابيع  لعدة  الدواجن  علف  استيراد  يكفى  يكاد  وال 
فى  القادمة  األيام  إن  القول  يمكن  فإنه  لهذا  فقط، 
قرارات  التخاذ  الحكومة  وستضطر  الخطورة،  منتهى 
مؤلمة تتعلق بالتضخم الحاد، وبسعر الصرف ومعدل 
القرارات  لهذه  المصاحبة  التمويلية  والحزم  الفائدة 
وهذا التضخم، والتى يجب ان يعد الشعب له، وبدراسة 
تعمل على مختلف المسارات االقتصادية واالجتماعية 
القرارات ما امكن، ومنع  الجانبية لهذه  لتالفى اآلثار 

اعداء الوطن من استغالل هذه الظروف الصعبة .
القرارات  اتخاذ  وآليات  منظومة  نسف  يجب  لهذا 
الهاوية،  هذه  الى  اوصلتنا  والتى  بالكامل  االقتصادية 
وعلى وجه السرعة الفائقة، لعلنا ننقذ ما يمكن انقاذه، 
علًما بأن المسئولية اواًل واخيًرا على طاقم ادارة الملف 
االقتصادى للدولة، التى ظل الجميع يلوح لها بصفارات 

االنذار منذ عدة سنوات، دون جدوى.
* فى حالة حدوث تعويم كامل وحر للجنيه، 
ما االشتراطات المطلوبة لتجنى اآلثار السلبية 

لذلك؟
توفر  يستوجب  للجنيه  والحر  الكامل  التعويم  إن 
الحصيلة الدوالرية الكافية لدى البنك المركزى للتحكم 
فى حركة سعر الدوالر فيما يعرف فنًيا بعمليات السوق 
المفتوحة Open Market Operations، واتخاذ 
األجنبية،  االستثمارات  جذب  بشأن  واضحة  خطوات 

والسياحة، والتصدير.
ا  تدريجّيً تخفيًضا  يستوجب  الجنيه  تعويم  وإن 
كاماًل  تعويًما  وليس  الجنيه  قيمة  فى  ومحسوبًا 

واجتماعًيا،  إيجابية سياسًيا،  نتيجة  ليعطى  ا،  وحّرً
واقتصادًيا، وليس العكس، وتجربة تركيا مع التعويم، 
الليرة  انخفضت  حيث  شاهد،  خير   ،2018 فى 

سنوات،   5 فى   75٪
معدل  وارتفع 

التضخم إلى 80٪.
السعر  ما   *
قع  لمتو ا
فى  للدوالر 
تعويم  حالة 
لجنيه  ا

مجدًدا؟

المصرية  السوق  فى  للدوالر  المتداول  السعر  إن 
يصل إلى 32 جنيها، ومن الصعب على البنك المركزى 
لسعر  يصل  حتى  الرسمى  السعر  يرفع  أن  المصرى 
يستمر  لن  الحالى  الرسمى  السعر  أن  السوق، خاصة 

عند مستواه بواقع 24.70 جنيه.
سعر  فى  المرونة  بعض  هناك  يكون  بأن  وأتوقع 
الصرف وليس تعويما كامال، إذ إنه من المتوقع أن يتم 

رفع السعر إلى 28 أو 30 جنيها كحد أقصى.
* ما الشروط التى ال بد أن تتوافر حتى يوافق 

المركزى على تعويم كامل للجنيه؟
يجب  للجنيه  كامل  تعويم  على  المركزى  يوافق  كى 
أن يدير صندوقا يعمل على استقرار سعر الدوالر فى 
المفتوحة  السوق  عمليات  فى  يتدخل  بحيث  السوق، 
أو  ألعلى  سعره  انفالت  عند  والبيع  بالشراء  سواء 
ألسفل، إال أن هذا الوضع غير متوفر حاليا، وبالتالى 

من المستحيل أن يطلب صندوق النقد تعويًما كاماًل.
سعر  برفع  المركزى  قرار  على  تعليقك  ما   *

الفائدة %3؟
رفع سعر الفائدة جاء نتيجة الرتفاع التضخم الذى 
وصل إلى %17؛ نظرا الستيراد مصر ما يقرب من 

%60 إلى %70 من احتياجاتها من الخارج.
سعر  أساسها  على  يتحدد  التى  األمور  ما   *

الصرف المرن؟
قوى  تفاعل  نتيجة  يتحدد  المرن  الصرف  سعر 
العرض والطلب فى البنوك األجنبية خارج مصر، علًما 
العمالت  من  بسلة  ربطه  ويجب  يكفى  ال  تحريره  بأن 
األجنبية، مع العلم أن السلع التى تصدرها مصر باتت 

غير قادرة على المنافسة.
الدكتور مصطفى مدبولى بالقضاء  وأطالب حكومة 

األكثر  الدولة  مصر  أن  خاصة  البيروقراطية،  على 
عن  فضال  إدارية،  جهة   23 بها  يوجد  التى  بالعالم 
نوعا  بـ25  عالميا  الضرائب  فرض  فى  األولى  كونها 
ضريبيا، والضريبة الفعلية تصل إلى %55 من قيمة 
بالد  إلى  االستثمارات  هروب  فى  يتسبب  ما  المنتج؛ 

أخرى.
* ما قيمة الفجوة التمويلية لمصر هذا العام؟
نحو  يبلغ  العام  هذا  لمصر  التمويلية  الفجوة  حجم 
16 مليار دوالر كعجز فى ميزان المدفوعات والميزان 
تسد  أن  المفترض  ومن  الدين،  خدمة  دون  التجارى، 
تلك الفجوة عبر حزمة التمويل التى أعلنت عنها مصر، 
مباشرة  أجنبية  استثمارات  خالل  من  منها  بأكثر  بل 

وغير مباشرة.
* هل تعتقد أن االتجاه لتعويم كامل للجنيه 
الفترة  خالل  األفضل  القرار  هو  المصرى 

الراهنة؟
على اإلطالق، فقرار التعويم الكامل للجنيه المصرى 
سيكون له عواقب وخيمة على االقتصاد، وخير مثال 
يكون  أن  األمل  فإن  لذا  التركية،  الليرة  وضع  لذلك 
التعويم  يتم  وال  الجنيه  لسعر  تدريجى  خفض  هناك 
اتخاذ  مع  بالبنوك  الدوالر  توفير  قبل  والكامل  الحر 

خطوات جادة لجذب االستثمارات وجذب السياحة.
* مع ارتفاع سعر الدوالر.. ماذا تتوقع بشأن الفاتورة 

االستيرادية لمصر؟
مع  لمصر  االستيرادية  الفاتورة  زيادة  المتوقع  من 
ارتفاع أسعار صرف الدوالر أمام الجنيه، ولكن ليس 
سيحدث  حيث  األمريكية،  العملة  ارتفاع  نسبة  بنفس 
على  أيًضا  واالعتماد  لالستهالك  تدريجى  ترشيد 

البديل المحلى.
* ما تعليقك حول ما تردد عن قناة السويس 

مؤخًرا؟
لقانون  مجتمعى  حوار  يدور  أن  الواجب  كان 
عدم  أو  إلصداره،  السويس  قناة 

استبدال  هو  القانون  من  الغرض  أن  إصداره، خاصة 
طويلة  بسندات  عاجاًل  المستحقة  الدولة  مديونية 

األجل )يصدرها الصندوق بضمان ايرادات القناة(.
وما يقلقنى فى هذا القانون هو المزيد من تجاهل 
مبدأ شمولية ووحدة الموازنة العامة للدولة، علًما بأن 
إال  اإلطالق،  على  وارد  غير  القناة  خصخصة  مبدأ 
يحقق  االيرادات  من  جزء  بضمان  إصدار سندات  أن 
فى  ويحتفظ  القصير،  المدى  على  الالزمة  السيولة 

نفس الوقت بملكيتها الخالصة لمصر.
ومأزق  المستوردين  أزمة  على  تعليقك  ما   *

اإلفراج عن بضائعهم؟
دوالرات  بتمويل  بالسماح  المركزى  أطالب  مازلت 
السوق الموازية لإلفراج عن البضاعة بالجمارك وفتح 
االعتمادات، إذ إن الضرورات تبيح المحظورات، فهذا 
اثره  المحدودة، واالهم   الموارد  يخفف الضغط على 

على التصنيع والتشغيل والتصدير.
* هل تجار العملة السبب وراء انتعاش السوق 

الموازية للدوالر؟
بشراء  يقومون  العملة  تجار  أن  خاصة  بالتأكيد، 
الدوالر من المصريين فى الخارج، ومن السائحين فى 
الداخل، مما أثر سلًبا على موارد مصر الدوالرية، ومن 
القطاع الخاص لمدة ٢٥ شهًرا  جهة اخرى فانكماش 
على  سيؤثران  المصانع  من  العديد  تعطل  مع  متتالية 

حصيلة الضرائب والجمارك وعجز الموازنة .
* فى النهاية.. ما السبب فى المأزق االقتصادى 

الذى تعانى منه مصر؟
الحقيقى،  االقتصاد  تناست  الحكومة  أن  السبب 
فوقعت فى براثن االقتصاد الورقى والدائرة المفرغة، 
من عجز موازنة، فتفاقم المديونية، الى مطاردة سعر 
الصرف للسعر الموازى، وخلفهما سعر الفائدة، ومازال 
على  نافذة  بقرارات  عليا  اقتصادية  لجنة  هو  الحل 
الجميع، لتحل المأزق الحالى، وتستعيد لمصر مقومات 
اقتصادها الحقيقى، لهذا البد من اعادة صياغة هوية 
الدولة االقتصادية والسياسية، وترتيب اولوياتها، وازالة 
وانتاج  اهدافها من استثمار وتصدير  معوقات تحقيق 
صناعى وزراعة وسياحة، وقرارات ادارية تنفيذية لنزع 
البيروقراطية والفساد من جذورهما، واصالح النظام 

القضائى البطىء  وما إلى ذلك .

شهدت الفترة األخيرة العديد من 
األحداث والقرارات االقتصادية، التى 

أثارت جداًل بين األوساط االقتصادية، 
ولعل أهمها رفع البنك المركزى رفع 

سعر الفائدة 3 %، وموافقة صندوق 
النقد الدولى على منح مصر قرًضا 

بقيمة 3 مليارات دوالر، وصوال النتعاش 
السوق السوداء للدوالر وما يتردد من 

اتجاه الحكومة خالل األيام القليلة 
المقبلة لتعويم كامل للجنية تنفيذا 

الشتراطات صندوق النقد الدولى.
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عمرو مكيعبداهلل السيد

بعد انتهاء كأس العالم

هل يخطف العربى الوحيد جائزة أفضل 
مدرب فى 2022 من األوروبيين؟

كرة القدم األوروبية 
تعود إلى عشاقها

كواليس اتصاالت األهلى لضم 
هداف الدورى التونسى

المصرى مينا عبيد.. أقوى رجل فى 
العالم للمرة الثالثة على التوالى

خرج مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، بعدة تصريحات قوية وجه 
من خاللها رسائل نارية لبعض العبى الزمالك السابقين.

الزمالك:  قناة  عبر  تلفزيونية  تصريحات  فى  مرتضى،  وقــال 
لى  يأتى  كــان  ووالـــده  الجميل،  يــرد  ال  العــب  فتحى  "مصطفى 
المكتب، ليقول لى إن مصطفى يعانى من سوء الحظ بسبب 
السحر.. كما أن الالعب بكى من أجل االنتقال إلى التعاون 

السعودى".
المتبقى  المبلغ  اآلن  حتى  يرسل  لم  "التعاون  وأضاف: 
من قيمة الصفقة، والمقدر بـ400 ألف دوالر هذا ال يليق 
بنادى التعاون، ومن المفترض أن يتحدث مصطفى فتحى 
رسمية  بشكوى  تقدم  المبلغ والزمالك  هذا  لتسديد  معهم 

ضد النادى السعودى فى فيفا."
بينما طلب مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، من نظيره 
 8 مبلغ  تسديد  بيراميدز،  مالك  الشامسى  سالم  اإلمــاراتــى 
ماليين جنيه، نظير انتقال أحمد الشناوى حارس مرمى الفريق 

السماوى الحالى.
وتابع: "قدمنا شكوى فى اتحاد الكرة، وطالبناه بدفع 8 ماليين 
الشناوى  ذهب  لبيب  حسين  وجاء  رحلت  وعندما  للزمالك،  جنيه 
بتسديد  الالعب  الحكم ضد  ألغت  والتى  والتحكيم  التسوية  للجنة 
المبلغ، رغم أن شيكاباال عندما رفعت عنه نفس اللجنة اإليقاف لم 

يتم تنفيذ القرار ألن اتحاد الكرة حكمه أعلى من اللجنة".
واختتم: "أقول لـ سالم الشامسى، أريد الـ8 ماليين جنيه بفوائدها 
الشناوى  يلعب  لماذا  بلطجة(  )دى  العام،  للنائب  ببالغ  سأتقدم  ألننى 
وهناك قرار بإيقافه، أم تغاضى الجميع عن هذا األمر ألن هذه أموال 

الزمالك وال أحد يتناول هذا الموضوع؟"!.
األهلى  النادى  لصفوف  كهربا  المنعم  عبد  محمود  عــودة  اقتراب  ومع 
كامال  مسئولو الزمالك ملفا  يجهز  الفريق  صفوف  مع  والمشاركة  مجددا 
“فيفا” ضد محمود  القدم  لكرة  الدولى  االتحاد  لتقديم شكوى جديدة لدى 

عبد المنعم كهربا العب الفريق السابق واألهلى الحالى.
وفى حال تقدم الزمالك بشكوى جديدة لفيفا ضد كهربا كما هو متوقع ومؤكد 
بإيقاف  الزمالك  عليه، سيطالب  الموقعة  الغرامة  يدفع  لم  الالعب  أن  خاصة 
كهربا لمدة عام على األقل حتى يتم دفع الغرامة ووفقا للوائح سيتمكن كهربا من 
باالستئناف وسيتمكن  الخاصة  الرسوم  االستئناف على عقوبة اإليقاف وسيدفع 

من المشاركة بشكل طبيعى.
الشتاء  لصفقات  جنيه  مليون   50 إلــى  تصل  ميزانية  الزمالك  إدارة  ورصــدت 
الفنى  المدير  فيريرا  جوسفالدو  البرتغالى  طلب  على  بناء  الفريق  لتدعيم صفوف 
للمشاركة فى دورى األبطال بدور  للفريق لرغبته فى ضم العبين سوبر لالستعداد 

المجموعات.
فيريرا يرغب فى ضم جناح أيسر إلى جانب مهاجم مميز واشترط أن يكون الثنائى 

فى المركزين العبين دوليين ويمتلكان خبرات كبيرة.
إدارة الزمالك تضع مواصفات خاصة فى الصفقات الجديدة والتعاقد مع العبين 
الهدف  تعتبر  والتى  إفريقيا  أبطال  دورى  بطولة  على  المنافسة  أجل  من  مميزين 

الرئيسى لفيريرا فى الموسم الجارى.
وأبرم الزمالك ما يقرب من 10 صفقات بداية الموسم الجارى لكن اإلدارة التزال 

ترغب فى تدعيم الصفوف والتعاقد مع العبين جدد للفريق.

لجائزة  المرشحين  واإلحصاء )IFFHS( عن  للتأريخ  الدولى  أعلن االتحاد 
أفضل مدرب فى العالم لعام 2022، بتواجد المغربى وليد الركراكى.
لكرة  األول  المغرب  لمنتخب  الفنى  المدير  الركراكى  وليد  وينافس 

بيب  واإلســبــانــى  ليفربول  كــلــوب مــدرب  يــورجــن  األلمانى  الــقــدم، 
جوارديوال، مدرب مانشيستر سيتى اإلنجليزى على جائزة أفضل 

مدرب فى العالم لعام 2022.
خالل  مميًزا  مستوى  يقدم  أن  الركراكى  وليد  واستطاع 
بــطــولــة كـــأس الــعــالــم قــطــر2022 حــيــث وصـــل إلـــى دور 
إلى هذا  النهائى كأول منتخب عربى وإفريقى يصل  نصف 

الدور وحصد المركز الرابع بعد الخسارة أمام كرواتيا صاحب 
المركز الثالث.

وصنع الركراكى المجد مع المغرب بعدما قاد أسود األطلس 
إلى نصف نهائى كأس العالم قطر 2022، بعد أن أطاح بـ إسبانيا 

فى  المجموعات، وساهم  دور  من  بلجيكا  ذلك  وقبل  والبرتغال، 
ا بالقرب من أعتد المنتخبات  احتالل “األسود” المركز 11 عالمّيً

العالمية.
فريق  قاد الركراكى  أغسطس،  قيادة المغرب فى  يتولى  أن  وقبل 

الوداد للتتويج ببطولة دورى أبطال إفريقيا فى كازابالنكا على حساب 
األهلى حامل اللقب آخر موسمين.

االتحاد الدولى للتأريخ واإلحصاء وضع الركراكى ضمن قائمة لم تضم 
الثنائية  بطل  أنشيلوتى  كارلو  تواجد  تشهد  غيره،  إفريقى  أو  عربى  أى 

)الدورى ودورى أبطال أوروبا( مع ريال مدريد، وبيب جوارديوال حامل لقب 
الدورى اإلنجليزى مع مانشستر سيتى، وكذلك يورجن كلوب المدير الفنى 

لـ ليفربول.
كان آخر مدير فنى فاز بهذه الجائزة، هو توماس توخيل فى 2021، بعد 

نجاحه فى الفوز ببطولة دورى أبطال أوروبا مع تشيلسى، قبل أن تتم إقالته 
وتعيين جراهام بوتر بداًل منه هذا الموسم.

وتميزت الالئحة التى تضم 15 اسما بحضور ألمع المدربين العالميين، حيث 
واأللمانيين  أنشيلوتى  كارلو  واإليطالى  الركراكى  وليد  تواجد  الالئحة  شهدت 

إيمرى  ــاى  وأون جــوارديــوال  بيب  واإلسبانيين  ناجلسمان  وجوليان  كلوب  يورجن 
وألبرت ريارا.

جوزيه  والبرتغالى  جالسنر  أوليفر  النمساوى  حضور  أيضا  الالئحة  وشهدت 
ولويس سكوالرى  دوليفار جونيور  والبرازيليين  لوتشانو سباليتى  مورينيو واإليطالى 

والبرتغالى أبيل فيريرا واألمريكيين هوغو إيبارا وبريان شميتزر.
ولم تشهد القائمة تواجد أى مدرب من الذين تأهلوا إلى نصف نهائى كأس العالم 
باستثناء الركراكى، رغم فوز ليونيل سكالونى باللقب مع األرجنتين على حساب فرنسا 

بقيادة ديشامب، بينما جاء فى المركز الثالث زالتكو داليتش مع كرواتيا.

بعد استراحة دامت لمدة طويلة، بسبب انطالق البطولة األضخم فى تاريخ كرة القدم "كأس 
العالم 2022" مونديال قطر، التى فاز بها منتخب األرجنتين للمرة الثالثة فى التاريخ أمام 
منتخب فرنسا، فى ركالت الترجيح، تنطلق الدوريات األوروبية من جديد على عجل، وتعتبر 
اهمية  من  يقلل  ال  وهذا  العالم،  حول  وجماهيرية  شعبية  األكثر  هى  اإلنجليزية  القدم  كرة 
باقى الدوريات األخرى، حيث اصبح االهتمام موزًعا الموسم الجارى، فبجانب "البريميرليج"، 
وجولة ال "بوكسينج داى"، تعود منافسات الدورى اإلسبانى، والفرنسى، والبرتغالى، إضافة إلى 
مسابقات أقل شهرة مثل اليونانى والبلجيكى والتركى، ويعود الدورى اإليطالى قبل انتهاء العام 
الحالى، على الرغم من أن الزخم لن يبدأ فعلًيا قبل 2023، وأيضا نفس األمر فى هولندا، 
وأجندة الدورى األلمانى "البوندسليجا" لم يحدث لها تغييرات كثيرة، حيث لن تعود المباريات 
سوى فى األسبوع قبل األخير من "يناير" المقبل، وفى ذلك الوقت ستكون باقى الدوريات حول 
العالم دائرة بالفعل، وبالنسبة للدورى اإلنجليزى لم تحدث تغييرات كثيرة فيه، حيث تقام جولة 
"بوكسينج داى" فى 26 ديسمبر، وتعتبر الجولة الـ15 من البطولة، وسيكون هناك منافسات 
لتوتنهام وليفربول، الذى يلعب فى صفوفه محمد صالح والذى تعول عليه جماهير ليفربول 
فى إخراج النادى من كبوته، وأرسنال متصدر "البريميرليج"، ومن االثنين الموافق 26 ديسمبر 
يوم  باستثناء  الـ 17 و 18 و19،  أيام ستقام 3 جوالت،  الـ10  يناير، خالل هذه  وحتى 5 
29 ديسمبر، ثم ينتهى الدور األول وال تعود الكرة قبل يوم 12 يناير، وذلك بسبب الكأس، 
وخالل هذه الفترة النارية، يلتقى فريق تشيلسى ومانشستر سيتى بقيادة جوارديوال وذلك فى 
5 من يناير، بينما يواجه فريق ليفربول فريق أستون فيال، ويجتمع كل من ليستر سيتى ضد 
برينتفورد، ويتوجه فريق مانشستر يونايتد بقيادة تين هاج إلى ملعب نوتنجهام فورست، وتشهد 
األيام األخيرة من عام 2022 منافسات قوية فى الليجا حيث تقام 3 مباريات فى الجولة 
مدريد  وأتلتيكو  بلباو،  وأثلتيك  وبيتيس  فايكانو،  ورايو  )جيرونا  بين  ديسمبر  يوم 29  الـ15 
التالى 30 ديسمبر تجرى مباريات اخرى، خيتافى مع مايوركا، وقادش  اليوم  وإلتشى، وفى 
مع ألميريا، وسلتا فيجو مع إشبيلية، وبلد الوليد مع ريال مدريد، ويوم 31 يلتقى برشلونة 
الفرنسى  للدورى  وبالنسبة  فياريال،  مع  وفالنسيا  سوسييداد،  بريال  وأوساسونا  بإسبانيول، 
فسيعود قبل اإلسبانى بيوم واحد فقط، 28 ديسمبر، بنصف عدد مباريات األسبوع الـ16 
أهمها باريس سان جيرمان وستراسبورج، وباقى المباريات تقام فى اليوم التالى، وعاد الدورى 
الـ14، وفى يوم  البرتغالى سريًعا بلقاء الجمعة الماضى بين ريو أفى وماريتيمو فى الجولة 
28 يلتقى بورتو بأروكا، والخميس يواجه سبورتنج منافسه باشوش فيريرا، ويوم 30 سيكون 
بنفيكا على موعد مع براجا، ومنافسات الدورى اإليطالى لن تعود حتى مطلع العام الجديد 
وتحديًدا 4 يناير المقبل وتنتهى الجولة الـ16 من "سيرى أ"، حيث يواجه ميالن سالرنيتانا، 
وروما ضد بولونيا، واليوفى يلتقى لكريمونيزى، وإنتر ميالن ونابولى، وكما اعتاد اإليطاليون، 
فلن تكون هناك أى مباريات فى 6 يناير، وتعود فى 7 من نفس الشهر بالجولة الـ17 وتستمر 
حتى 9، وستعود منافسات الدورى األلمانى فى 20 يناير 2023، حيث سيلتقى بايرن ميونج 

باليبزج فى الجولة الـ16 على مدار يومى 21 
و22 يناير.

لحسم  األهــلــى  ــادى  ــن ال مسئولو  يسعى 
النجم  العــب  الــضــاوى،  محمد  صفقة 

مباشر من  بقرار  التونسى،  الساحلى 
كولر المدير الفنى للفريق األحمر.

ــنــجــم الــســاحــلــى  وطــلــب نــــادى ال
مبلغ  عــلــى  ــحــصــول  ال ــونــســى  ــت ال
الضاوى  محمد  لبيع  دوالر،  مليون 
"كريستو" للنادى االهلى خالل فترة 

االنتقاالت الشتوية القادمة.
وجرت اتصاالت هاتفية بين االهلى 

أجل  من  الساحلى  النجم  ومسئولى 
ضم محمد الضاوى، ويترقب 

الــنــجــم وصــــول عــرض 
رسمى من جانب 

األهلى .
ــى  ــ ــع ــســ ــ وي
ــو  ــ ــول ــ ــئ ــســ ــ م
الـــــنـــــجـــــم 

االهلى  مستحقات  ازمــة  لحل  الساحلى 
كوليبالى  بسليمانى  والخاصة  لديهم 
تقدر  الــتــى  السابق  األهــلــى  العــب 
ألف   975 بنحو  الــغــرامــة  قيمة 

دوالر .
الضاوى صدراة هدافى  ويحتل 
ــدورى الــتــونــســى بــرصــيــد 5  ــ الـ

اهداف 
ويسعى األهلى لتدعيم صفوفه 
الشتوية  االنــتــقــاالت  فــتــرة  خــالل 
بطولة  فى  المشاركة  وقبل  القادمة، 
تستضيفها  التى  لألندية  العالم 
من  الفترة  خــالل  المغرب 
فـــبـــرايـــر   11  1-

المقبل.

يسعى كل رياضى فى أى لعبة كانت فردية أو جماعية إلى تسجيل رقم قياسى خاص 
به، ليسجل اسمه فى تاريخ اللعبة، وهذا أمر جيد، لكن األعظم هو أن ينافس الرياضى 
نفسه مرة أخرى، ليحقق رقًما قياسًيا جديًدا أكبر من الذى حققه سابًقا، وهذا ما 
أما االستمرارية  النجاح سهل نسبًيا،  أن  ليؤكد  المصرى مينا عبيد  البطل  له  سعى 

بالنجاح وتحقيق نجاح فوق نجاح شىء صعب ولكن يمكن تحقيقه. 
الميدالية  المصرى، على  العمالق  المصرى مينا عبيد صاحب لقب  البطل  حصل 
الذهبية فى الوزن الثقيل برفعه 355 كيلوجراما، فى مسابقة "الداد ليفت" الخاصة 
بالقوة البدنية، وساهم فى رفع علم مصر فى أقوى البطوالت للمحترفين والتى شارك 
فيها 150 العًبا يمثلون أكثر من دولة، والتى أقيمت فى والية الس فيجاس األمريكية.
وتمكن العمالق المصرى من كسر الرقم السابق المسجل باسمه 345 كيلوجراًما، 
بتحقيقه الرقم العالمى الجديد، والمسجل باسمه حتى اآلن، وذلك فى ختام بطولة 

مستر أولمبيا العالمية، والتى أقيمت فى والية الس فيجاس األمريكية.
ليفت خالل  الــداد  العالم فى رفعة  أقوى رجل فى  أن مينا عبيد حقق لقب  يذكر 
العامين الماضيين، ليتوج بلقب مستر أولمبيا للعام الثالث على التوالى، ورغم إصابته 

فى اليد، إال أنه فضل المشاركة وتحامل على نفسه لرفع علم بالده.
وحرص مينا عبيد على رفع علم مصر خالل تتويجه بالذهبية، مؤكًدا على فخره 

بمصريته، ورفع علم مصر عالًيا فى المحافل الدولية.
بنادى  أنه من من حى شبرا، والتحق  البطل المصرى مينا عبيد  ما ال تعرفه عن 
فى  حالًيا صيدلًيا  ويعمل  االحتراف،  عالم  يدخل  أن  قبل  الشرطة  واتحاد  الجزيرة 

أمريكا بجانب احترافه القوة البدنية.

القدم  كرة  تاريخ  فى  األضخم  البطولة  انتهاء  بعد 
الـــدورى  الــمــونــديــال، عـــادت عجلة  الــعــالــم"  "كـــأس 
 44 دام  توقف  بعد  أخرى  مرة  الدوران  إلى  اإلنجليزى 
أنظار  صالح  محمد  المصرى  الفرعون  وخطف  يوًما، 
متابعيه خالل األيام السابقة، بعد نشر مقطع فيديو 
له عبر حسابه الرسمى على "إنستجرام"، وهو جالس 
فى طائرة هليوكوبتر ويستعد للقفز، ووسط ذلك يقوم 
عدد كبير من األفراد بتشجيعه، رجاًل ونساء، وقاموا 
بتشجيعه قائلين "متخافش يا صالح.. نط يا صالح.. 
صالح  محمد  العالمى  النجم  وشــارك  صــالح"  يا  يال 
فى العديد من الحمالت الدعائية من قبل لشركات 
وبيوت أزياء، إل أنه لم يشارك من قبل فى أى أعمال 
درامية سواء سينما أو تلفزيون، وأثار هذا الفيديو 
حيرة متابعية حول ما إدا كان المقطع جزءا من 
فيلم  أم  ــى  درام مسلسل  من  أم  دعائية  حملة 
سينمائى، والجدير بالذكر أن النجم العالمى 
على  متابع  مليون   55 لديه  صالح  محمد 
مشاركة  على  يعكف  حيث  "إنستجرام"، 
من  ولقطات  لتدريباته  صورًا  متابعيه 
وكذلك  أسرته،  مع  اليومية  حياته 
الحمالت  مــن  المقاطع  بعض 
ينتظرها  التى  الدعائية 
بشغف  ــون  ــع ــاب ــت ــم ال
أخبار  لمتابعة 

أيام  منذ  المصرى  الفرعون  ونشر  المحبوب،  نجمهم 
بالعيد  احتفالهم  أثناء  وعائلته  هو  له  صورة  قليلة 

جانب شجرة عيد الميالد، مرفقا الصور بتهنئة بعيد 
الميالد ميرى كريسماس، كما احتفل "الملك المصرى" 
طريق  عن  الميالد  بعيد  ليفربول  لعبى  من  وزمــالؤه 
شارك  فيما  كلوز"،  "سانتا  أو  نويل"  "بابا  قبعة  ارتداء 
"إنستجرام"  على  اإلنجليزى  للنادى  الرسمى  الحساب 
التدريبات  هامش  على  الالعبين  احتفال  من  صــورًا 
الدولى  وينهى  القادمة،  ليفربول  لمباريات  استعداًدا 
اإلنجليزى،  ليفربول  لعب  صالح،  محمد  المصرى 
أبطال  دورى  هدافى  ترتيب  صــدارة  فى   2022 عام 

أوروبا للموسم الحالى للمرة األولى، بعدما استطاع 
الفرنسى  النجم  مع  بالشراكة  أهداف   7 تسجيل 

كيليان مبابى لعب باريس سان جيرمان، ويواصل 
النجم المصرى، محمد صالح، تقديم مستويات 

خالل  النجليزى،  ليفربول  فريقه  مع  جيدة 
فى  محليا  ــواء  س الحالى  الــكــروى  الموسم 

أو  الممتاز  اإلنجليزى  الــدورى  منافسات 
أبطال  دورى  مواجهات  خــالل  أوروبــيــا 

أوروبا.

هل يشارك محمد 
صالح فى عمل سينمائى قريًبا؟!

مرتضى منصور يقلب
فى دفاتره القديمة

بعد احلجز على أرصدة الزمالك الركراكى وسط العمالقة

عبداهلل عماد

عبداهلل السيد
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فـــــن

»ضرب نار« يجمع 
ياسمين عبد العزيز 

وأحمد العوضى 
للمرة الثانية

تخوض الفنانة ياسمين عبد 
العزيز السباق الرمضاني 

المقبل 2023 بمسلسل "ضرب 
نار"، الذي تتعاون فيه مع 

زوجها الفنان أحمد العوضي 
بعد نجاحها سوًيا عام 2021 

في مسلسل "اللي مالوش كبير"، 
كما يسجل العمل التعاون 

الثالث لها مع المخرج مصطفى 
فكري بعد "اللي مالوش كبير" 

و"ونحب تاني ليه".
سجل مسلسل "ونحب تاني 

ليه" التعاون األول لياسمين 
عبد العزيز مع المخرج 

مصطفى فكري، والذي عرض 
في دراما رمضان عام 2020، 

وشارك في بطولته العمل كل 
من: شريف منير، كريم فهمي، 

سوسن بدر، إيهاب فهمي، إسالم 
جمال، تارا عماد، هماد رشاد، 
ليلى عز العرب، إيمان السيد، 
وغيرهم من الفنانين، والعمل 

من تأليف عمرو محمود 
ياسين.

وفي العام التالي جددت 
ياسمين عبد العزيز تعاونها 

مع المخرج مصطفى فكري في 
مسلسل "اللي مالوش كبير" 

الذي عرض خالل السباق 
الرمضاني قبل الماضي 2021، 
وشاركها بطولته زوجها الفنان 
أحمد العوضي، خالد الصاوي، 

دينا فؤاد، خالد سرحان، 
أحمد سعيد عبد الغني، 

محمود حافظ، دنيا عبد 
العزيز، عايدة رياض، وغيرهم 
من الفنانين، والعمل من تأليف 

عمرو محمود ياسين.
بينما غابت "عبدالعزيز" عن 

موسم رمضان 2022، لتعود 
هذا العام من جديد بعمل 

درامي شعبي يحمل اسم "ضرب 
نار"، والذي يسجل التعاون 

الثالث لها مع نفس المخرج، 
وتجسد خالل أحداثه دور 

"مهرة" وهي فتاة شعبية من 
شبرا، ويجسد "العوضي" 
شخصية رجل من سوهاج 

يدعى جابر الكوماندا.
مسلسل "ضرب نار" تأليف 

ناصر عبد الرحمن وإخراج 
مصطفى فكرى وإنتاج شركة 

سينرجى، ويشارك في بطولته 
سهير المرشدى، هدى األتربى، 

إيمان السيد، بدرية طلبة، 
تامر نبيل، أحمد عبد الله 

محمود، تيسير عبد العزيز، 
وعدد آخر من الفنانين 

ويسجل العمل التعاون الثالث 
بين ياسمين والعوضى في 
الدراما بعدما قدما سويًا 

مسلسلى "آلخر نفس" و"اللى 
مالوش كبير".

العدد: 780

28 / 12 / 2022

ياسمين عبد العزيز

ريهام الشنوانى فى حوار خاص لـ»النهار«:

راجعين يا هوى نقلنى 
فى حتة تانية.. و»عزة« 

وش السعد عليا

هجوم كبير نال مسلسل "الضاحك الباكى" 
وبالرغم من ذلك حقق العمل نجاًحا جماهيرّيًا 

واسًعا وشعبية فى الشوارع، وإذا نظرنا لهذا النوع 
من أعمال السيرة الذاتية خاصة المرتبطة 
ا؛  بحقب زمنية نجدها غير مجدية إنتاجّيً

ألن تكلفتها ضخمة جدا فى حين أن عائدها 
غير ذلك، لكن هذا العمل حقق عكس المعادلة 

المعروفة وذاع صيته وكثرت إعالناته، وكان 
لـ"النهار" حديث مع منتج المسلسل شادى 

أبوشادى والذى كشف لنا فيه عن سر حماسه 
إلنتاج هذا العمل وأيضا صرح لنا عن أعماله 

الجديدة، وإلى نص الحوار:
اإليــجــابــيــة  األفـــعـــال  ردود  ــن  ع حــدثــنــا   *
والسلبية التى طالت مسلسل "الضاحك الباكى"؟

ردود أفعال الجمهور كانت منقسمة لنصفين البعض 
انتقد العمل قبل عرضه بمجرد اإلعالن عنه، والبعض 
النقد  انقسم  انتقده بعدما شاهده، وهنا أيضا  اآلخر 
نقد هــدام، وحصد  بناء واآلخــر  نقد  لشقين أحدهما 
الجزء األكبر من الهجوم المخرج محمد فاضل وزوجته 
بغرض  وذلــك  عبدالحميد،  فــردوس  القديرة  الفنانة 
إفشال تجربته اإلخراجية تحديدا؛ ألننا كشركة نؤمن 
منذ  يعملوا  لم  الذين  الكبار  المخرجين  إعــادة  بفكرة 
والفن  الدراما  فى  خبراتهم  من  لنستفيد  طويلة  فترة 
الــهــجــوم كان  الــمــصــرى، وتــأكــيــدا لما قلت كــل هــذا 
قضيته األولى تدمير وإيقاع محمد 
ــاضــل، وبـــدايـــة مــن عــرض  ف
الحلقة الثالثة والرابعة فى 
الجمهور  بــدأ  المسلسل 
يستوعب األحداث ويبدى 
وتوالت  بالعمل  إعجابه 
اإليــجــابــيــة  اآلراء 
عليه على صفحات 
مـــواقـــع الــتــواصــل 
وبين  االجــتــمــاعــى 
الناس فى الشوارع، 

ونــــــــال 

نسبة  أكــبــر  نصيب  وأخـــذ  كبيرة  شعبية  المسلسل 
مشاهدة لعمل درامى خارج الموسم الرمضانى.

* عرض العمل على أكثر من جهة إنتاج مسبًقا 
ولكن تم رفضه بسبب تكلفة إنتاجه، ألم تتخوف 

من هذا؟
نعمل عليه من منطلق فنى  لم  العمل  عندما أخذنا 
بتحديد  قمنا  حيث  أيضا،  مالى  منطلق  من  بل  فقط 
ميزانية خاصة له كى يظهر للنور، والحمدلله استطعنا 
الميزانية  ضــوء  فــى  الشكل  بهذا  المسلسل  إخـــراج 

المحدودة.
من  ــنــوع  ال هــذا  ــتــاج  إلن حماسك  ســر  ومــا   *

األعمال؟
ما  اإلعــالمــيــة  للخدمات  المتحدة  الشركة  "لـــوال 
المتحدة  الشركة  تدعمنا  لم  لو  وجود"  للمسلسل  كان 
إنتاج  توجد شركة  للنور، ألنه ال  العمل  لما خرج هذا 
بدون  كهذا  ضخم  مسلسل  وإنتاج  المغامرة  تستطيع 
جهة عرض تتبنى عرضه، لذلك عندما تبنت الشركة 
التجربة  نخوض  أننا  كبيرة  ثقة  هــذا  أعطانا  العمل 
ونتحمس للمشروع، ألن إنتاج هذه النوعية من األعمال 
لم تحظ بمشاهدات عالية مقابل إنتاجيتها الضخمة، 
وال تحصل على إعالنات، ولكن تفاجأ الجميع بالعكس 
تماما عند عرض مسلسل الضاحك الباكى حيث توالت 
اإلعالنات عليه مثله مثل المسلسالت التى تعرض فى 
وجهة  يغير  الجميع  يجعل  وهذا  الرمضانى،  الموسم 
الفترة  ويــفــكــرون  التاريخية  المسلسالت  فــى  نظره 

المقبلة فى إنتاجها وعرضها.
* من صاحب اختيار الفنان عمرو عبدالجليل 

لتجسيد شخصية الفنان نجيب الريحانى؟
نحن كشركة أصررينا على اختيار عمرو عبدالجليل 
الغيطى  محمد  المؤلف  أمــا  المتحدة،  الشركة  مــع 
فعندما عرض الورق علينا لم يكن مكتوبا فيه أى أسماء 
لممثلين وكان هناك اقتراح منه لمجموعة من الفنانين 
كنا  لكننا  عبدالجليل،  عمرو  هو  له  اختيار  آخر  وكان 
الريحانى  نجيب  لشخصية  عمرو  بتجسيد  مؤمنين 
عمرو  فكان  فاضل  محمد  المخرج  أمــا  واحــد،  رقــم 
عبدالجليل هو االختيار الرابع له لكننا أقنعناه وجلسنا 

معه ومع عمرو وقد تم.
* ماذا عن جديدك الفترة المقبلة؟

أستعد إلخراج مسلسل من تأليف محمد الحناوى، 
ا نعقد  وسوف يعرض خارج السباق الرمضانى، وحالّيً
جلسات عمل أنا والمؤلف لالنتهاء منه، وهو مسلسل 
فى  أحداثه  وتــدور  جديدا  موضوعا  يطرح  اجتماعى 
حلقة   30 حلقاته  وعــدد  والمحاكم،  النيابات  أروقــة 
المرشحين  أبرز  ومن  المقبل،  رمضان  بعد  وسيعرض 
لبطولته الفنان سيد رجب فى دور جديد عليه تماًما، 
وأيضا الفنانون سهر الصايغ، صالح عبدالله، 
رامــى  عنانى،  عابد  لطفى،  محمد 

الطمبارى.

الهجوم الكبير على المسلسل هدفه األكبر 
تدمير تجربة محمد فاضل اإلخراجية

عمرو عبدالجليل: أنا مش شبه نجيب الريحانى 
لو عاوزين شكله هاتوا »مونولوجست«

حوار-  بسمة رمضان

النجمة 
تبحث  الــشــنــوانــى  ــام  ــه ري
دائما عن التميز، دائما اى شخصية 
او دور تقدمه مهما كان حجمه يصبح عالمة 
الجميع  لحديث  محورا  ويكون  العمل  فى  بــارزة 
عن مدى قدرتها على جذب األنظار اليها ولو من كلمة 
ما  خالل  من  الخاص  مذاقه  دور  لكل  تعطى  فهى  بسيطة، 
استحضارها  او  تحضيرها  وقت  الخاصة  تفاصيلها  من  تضيفه 

اى شخصية تقدمها.
دائما ما تفاجئ جمهورها من وقت آلخر بأدوار وتفاصيل جديدة فى 
ولكنها تضيف  قبل  من  قدمتها  الشخصية  كانت  لو  تقدمه حتى  كل عمل 
لها، تحدثت عن آخر اعمالها )العيلة دى( وحصوله على اعلى نسب مشاهدة.

* ما السبب الذى حمسك للمشاركة فى مسلسل العيلة دى؟ 
وطبيعة  السابقة،  االعمال  فى  قدمته  عما  وجديدة  مختلفة  الدور  طبيعة  أوال 
الكاركتر مختلفة عليا وانا ال اميل مطلقا إلى كوميديا اإليفيهات التى ال تشكل محتوى 

بل أهتم بالكوميديا التى تتبع من الشخصية نفسها كما فعلت فى دور دعاء.
* كيف كانت ردود فعل الجمهور على المسلسل؟ 

وأسعدتنى  كانت جميلة  االفعال  ردود  لله  والحمد  الجمهور،  افعال  برود  ا  جّدً سعيدة 
والمسلسل حقق نسب مشاهدة عالية.

* مسلسل )العيلة دى( العمل الدرامى الثانى الذى يجمعك بالفنانة وفاء عامر.. 
حدثينا عن كيمياء التعامل بينكما؟ 

بتشتغل معاه  اللى  الناس  كبيرة وشخصية محترمة جدا وبتحب  استاذة وفاء عامر نجمة 
وبتساعدهم وأشعر بالسعادة دائما عندما نعمل مًعا واستمتع كثيرا بالمشاهد التى جمعتنى بها 

خالل العمل وهى من رشحتنى للدور.
* ما معايير اختيارك لألدوار؟ 

اوال السيناريو الذى يجذبنى ويشدنى ويضيف لى وانا اضاف له بغض النظر عن 
مساحة الدور، ثانًيا المؤلف والمخرج وفريق العمل وشركة اإلنتاج.

* هل ستشاركين فى دراما رمضان ٢٠٢٣؟ 
انا حاليا فى مرحلة قراءة االعمال التى تم عرضها علّى ولكننى لم اقرر بعد 
العمل ولكن انتهيت من تصوير مسلسل )صاحب الظل الطويل( والذى سوف 
يعرض على إحدى المنصات وأعتبر هذا الدور مختلًفا ومميًزا وأجسد فيه 
ودورى هيكون مميز وجديد ألنه  زكى  الفنانة ماجدة  )نجيبة( أخت  دور 
مزيج بين الكوميديا والميوزيكل، والمسلسل ينتمى لنوعية المسلسالت 
ذات الحلقات القصيرة ويتكون من ٨ حلقات ويشارك فيه نخبة كبيرة 
الفنان محمد ثروت وعدد من األطفال منهم  النجوم على رأسهم  من 

ياسمين العبد وحال الترك وإخراج تامر المهدى.
* ما الدور الذى تودين تقديمه؟ 

نفسى اقدم حاجة سيكو دراما ودوار اخرى كثيرة ومتنوعة.
* من الفنانون الذين تحبى ان تمثلى معهم؟ 

انا عايزة أشتغل مع كل الفنانين ألن كل ممثل بتشتغلى معه 
بتتعلمى منه حاجة وانا عايزة أتعلم حاجات كثيرة وأشتغل 
مع كل الناس وكل المخرجين، مثاًل شغلى مع الفنانة وفاء 
عامر علمنى حاجات كتير ومحمد ثروت وسما إبراهيم.

* هل من الممكن أن تقدمى اعمال سيرة ذاتية 
لنجوم مقربين لقلبك؟ 

نعم انا فى بدايتى قدمت مسرحية مع المخرج خالد 
صدقى  زينات  شخصية  بتجسيد  فيه  وقمت  جــالل 

ونجمة ابراهيم وهما من النجوم المقربين لقلبى.
الذى  إيه؟(  )أعمل  مسلسل  عن  وماذا   *
ــرا وحــقــق اعــلــى نسب  ــؤخ عـــرض م
مشاهدة؟ ما السبب وراء نجاح 

هذا المسلسل؟ 

األسر  يشبه  اجتماعى  والمسلسل  جيد  بشكل  الشخصيات  تناول  العموم  فى  فكرته 
المخرج  وتعالى  سبحانه  ربنا  بعد  المسلسل  هذا  نجاح  وراء  االسباب  اكبر  ومن  المصرية 

الكبير  والفنان  المؤلف  ايضا  النجاح  اسباب  ومن  دؤوب جدا،  راجل  فهو  احمد عبدالحميد 
على  وافقت  العمل  فى  أنه شقيقى  علمت  وعندما  معه  العمل  اتمنى  كنت  انا  الصاوى  خالد 
المسلسل فورا وهذا السبب الذى قام بتشجعى على المسلسل وخالد الصاوى شخصية طيبة 

وجميلة جدا.
* وما ردك على تشبيه دورك فى )أعمل إيه؟( بالفنانة عبلة كامل؟ 

يشرفنى طبعا ان يذكر اسمى بجوار عبلة كامل وال أجرؤ ان افعل هذا الن الموضوع سيصبح 
صعًبا وانا شخصيتى فى الحقيقة ملمسة مع الشخصية التى جسدتها فى المسلسل حتى فى 
تصرفاتها الطبيعية باالضافة إلى أن هذا النمط من االدوار ال يتم تقديمه منذ فترة طويلة لذلك 

عندما ظهرت هذه الشخصية تذكر الجمهور على الفور عبلة كامل.
كبيرا،  جماهيريا  نجاحا  وحقق  هوى(  يا  )راجعين  مسلسل  فى  مؤخرا  شاركت   *

فما تعليقك؟ 
راجعين يا هوى يحمل جميع عناصر ومقومات العمل الناجح بداية من قصته التى كتبها 
المؤلف الكبير أسامة انور عكاشة والسيناريو والحوار للمؤلف محمد سليمان عبدالمالك، 
وضم العمل كوكبة كبيرة من النجوم وعلى رأسهم الفنان الكبير خالد النبوى، وشخصية عزة 

وش الخير والسعد عليا، والفضل يرجع فى إتقانى للشخصية إلى المخرج محمد سالمة.
* كانت لك مشاركة فى اإلعالنات كيف وجدتها؟ 

االعالنات خطوة جيدة ألنها تعطى خبرة مختلفة وهى إثبات على ان الفنان لديه 
جمهور كبير يحبه ويثق فيه لذلك يأتى إليه المعلنون ألنهم يعلمون ان وجوده سيكون 

داعًما له.
* أيهما افضل بالنسبة لك السينما اما الدراما؟

ال هو مفيش افضل، العمل الحلو بيجيلى أشتغله باإلضافة إلى مخرجين 
الدراما  تانى،  شىء  والسينما  شىء  والدراما  معاهم  أشتغل  حابه  وفنانين 

بتدفعلك فلوس عشان تجيلك  الناس  السينما  اما  احنا بندخل كل بيت 
والسينما تاريخ وانا متعطشة اوى للفن وعايزة أعمل كل حاجة.

من  وغيره  رمضان  موسم  بين  االختالف  ما  رأيك  فى   *
المواسم؟ 

أنا بالنسبالى مفيش اختالف زى ما بشتغل هنا بشتغل 
ربنا سواء فى موسم رمضان  بتاع  ده  والنجاح  هنا 

او غيره.

منتج »الضاحك الباكى« شادى أبو شادى لـ»النهار«:

بخفة  يمتاز  رفيع  طراز  من  كوميدى  فنان 
لجمهوره  عالمة  ويــتــرك  أعماله،  فــى  ظله 
بـ"إفيهات" أفالمه تجعلهم يرددونها باستمرار، 
انتهى  ــذى  ال عبدالجليل  عمرو  الفنان  إنــه 
حيث  الباكى"  "الضاحك  مسلسل  من  مؤخرا 
الراحل  للفنان  الذاتية  السيرة  فيه  جسد 
معه  نقاش  لـ"النهار"  كــان  الريحانى،  نجيب 
تطرقنا  كما  أعماله،  آخــر  عــن  فيه  تحدث 
ثم  الباكى"،  "الضاحك  نالت  التى  لالنتقادات 
انتهينا لمعرفة أعماله القادمة، وإلى تفاصيل 

أكثر..
* قلت إنك كنت مترددا كثيرا عندما ُعرض 
جعلك  الــذى  ما  الريحانى،  نجيب  دور  عليك 

تحسم قرارك وتقبل الدور؟
الفضل يرجع للمخرج الكبير محمد فاضل؛ هو من 
أقنعنى بتجسيد الدور وأوصل لى كثيًرا من المعانى 
يجهز  متميز  مخرج  أنه  كما  العميقة،  واألحاسيس 
للبروفات قبل التصوير وهذا يعطى ثقة كبيرة للفنان 
الوسط  فى  اختفت  الصفة  وهــذه  التصوير،  أثناء 
أحصل  أن  الصعب  ومــن  موضة،  وأصبحت  الفنى 
على السيناريو كاماًل قبل بدء التصوير، لذلك أعتبر 
األستاذ محمد فاضل وقود هذا 
العمل وسبب نجاحه وسأظل 

أشكره دائما.
عــلــى  ردك  ــا  ــ م  *
التى  االنــتــقــادات 
للعمل  وجهت 
صفحات  على 
ــال  ــيـ ــوشـ ــسـ الـ

ميديا؟
كالم  أى  أتــابــع  ال 
أهتم  وال  ــا،  ــالًقـ إطـ
بحديث اآلخرين؛ ألن 
عن  يعبر  شخص  كل 
"اللى  نفسه 

إنه  كويس  اتبسط  واللى  اضايق  إنه  كويس  اضايق 
اتبسط."

تجسيدك  على  الذع  نقد  هــنــاك  كــان   *
ما  ـــ١٦،  ال سن  فى  الريحانى  نجيب  شخصية 

ردك على هذا؟
أجاب ممازحا: "هى الناس مش عارفة إنى فى يوم 

من األيام كان عندى ١٦ سنة".
عمرو  أداء  قــدمــت  إنـــك  يــقــول  الــبــعــض   *
عبدالجليل أثناء تجسيدك نجيب الريحانى، 

كيف ترى ذلك؟
نجيب  الـــراحـــل  الــفــنــان  أقــلــد شخصية  ــم  ل أنـــا 
الريحانى، وإنما قمت بعرض سيرته الذاتية مستعيًنا 
بروحه وأدائه، وغير ذلك يسمى اصطناع، متعجًبا: 
هذه طريقتى، بوقى كده، يعنى أسيب بوقى فى البيت 
وأروح أشتغل؟!، الدور بأكمله كان صعبا وأنا مدرك 
إن الناس سوف تراه غريبا، ولو اهتميت بالشكل فقط 
والتفاصيل  بالروح  نهتم  واألهــم  خاطئ،  شىء  هذا 
أقلد  الرهان أن  للجميع، وإذا كان  وأحاول توصيلها 
فقط إذن من األفضل أن يذهب الدور لمونولوجست 

سيصبح أحسن منى.
الفنان  وبين  بينك  المشتركة  الصفات  ما   *

نجيب الريحانى؟
ليس هناك أى شىء مشترك بيننا غير أننا ممثالن، 
وليس شرطا عندما أجسد شخصية أن يكون هناك 
أبعاده  الدور وأقرأ  بيننا، لكن أعيش  صفة مشتركة 

على الورق ثم أستمع لتوجيهات المخرج.
مألت  التى  التاريخية  األخطاء  عن  وماذا   *

العمل؟
أنا ال أسأل فى التاريخ؛ ألنى لست مدرس تاريخ، 
الغيطى  للمؤلف األستاذ محمد  ويمكنك سؤال هذا 
والمخرج األستاذ محمد فاضل، أما أنا ممثل أحفظ 

دورى وأقوم بتمثيله فقط.
الختيار  بــك  خاصة  معايير  هناك  هــل   *

األدوار التى تجسدها؟
لكنها  أدوارى؛  الختيار  معينة  معايير  لــدّى  ليس 
أرزاق ومؤمن إنى سآخذ كل ما لى نصيب فيه وأقدمه 

والعكس سأترك العمل الذى ال نصيب لى فيه.
* وماذا عن جديدك الفترة القادمة؟

أستكمل حاليا تصوير مشاهدى فى فيلم "التجربة 
مصر  ــى  ــت دول بــيــن  أحــداثــه  ــدور  ــ وت المكسيكية"، 
وتعاقدت  قريبا،  لعرضه  اســتــعــداًدا  والمكسيك 
الفنان عمرو  مع  "األجهر"  على مسلسل  مؤخرا 
الموسم  فــى  لعرضه  اســتــعــدادا  سعد 

الرمضانى المقبل ٢٠٢٣.

ريهام الشنوانى

عمرو عبد الجليلشادى أبو شادى

ريهام الشنوانى مع محررة النهار

همسة هاللهمسة هالل

بسمة رمضان
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طـــارق المــــال يعلـــــن:
اكتشـــاف احتيــــاطى فوسفــــات ضخـــم 

يصــل إلى مليــار طــــن فى الــــوادى الجديـــد

قـــدم على
التمــــويل اونــــالين
مـن خالل مسح رمز
االستجـــابة السريع

QR CODE

- تمويل يبدأ من 30 ألف جنيه وحتى 250 ألف جنيه
في أسرع وقت وبأقل المستندات.

- مدة القرض من 6 شهور وحتى 36 شهر ويسدد
على أقساط شهرية.

ــى  ــارتـ ــلـــك عــنــد زيـ لـــم أمـ
الحقيقى  والصحفى  للزميل 
والبصمات  الخبطات  صاحب 
عبدالعاطى،  سيد  الصحفية 
الوفد،  جريدة  تحرير  رئيس 
دار  مستشفى  فى  يرقد  الذى 
والموت  الحياة  بين  الــفــؤاد 
إال  صناعى  تنفس  جهاز  على 

الدعاء. 
الصحفيين  زمالئى  وأطالب 
يدعوا  بأن  المصرى  والشعب 
الرائع  الوطنى  الصحفى  لهذا 

أن ينجو من هذا المرض.
لشفائه  الفاتحة  ونسألكم 

العاجل. 

نسألكم الدعاء

أسامة شرشر

للزميل سيد 
عبدالعاطى 
رئيس تحرير 
جريدة الوفد 

البترول  وزير  المال،  طارق  المهندس  أصدر 
العمل  ببدء  توجيهاته  المعدنية،  والــثــروة 
لخام  جديد  منجمى  كشف  موقع  وتدشين 
الجديد  الـــوادى  محافظة  فــى  الفوسفات 
التى  التعدينى  العمل  منظومة  ضمن  لينضم 
الوطن  ــروات  ثـ الستغالل  ــوزارة  ــ ال تنفذها 

التعدينية.
تحقيق  فى  نجحت  الــوزارة  أن  المال  وأعلن 
الــوادى  محافظة  فى  ضخم  تعدينى  كشف 
الجديد فى منطقتين فى هضبة »أبو طرطور« 
مصنع  لتشغيل  تكفى  الفوسفات  خام  إلنتاج 
مقبلة  عاًما   25 الفوسفوريك  حامض  إلنتاج 
اكتشافات  تحقيق  خالل  من  ذلك،  من  وأكثر 
بها  الخام  يقدر  التى  الهضبة  فى  جديدة 
بحوالى مليار طن فى إجمالى مساحتها الذى 

يصل لـ1200 كم2.
المنجمى  الــكــشــف  أن  »الـــمـــال«  ــاف  ــ وأض
و«الـــزيـــات«  الــصــبــايــا«  ــوع  ــل »ق منطقة  ــى  ف
مجال  فى  هائلة  ونقلة  نوعية  طفرة  يشكل 
تنفيًذا  يأتى  ــذى  وال الفوسفات،  خــام  إنتاج 
السيسى،  الفتاح  عبد  الرئيس  لتوجيهات 
رئيس الجمهورية، بتكثيف األبحاث الخاصة 
مصر،  بربوع  المعدنية  الثروات  عن  بالكشف 
وتنفيًذا لتكليفات للدكتور مصطفى مدبولى، 
رئيس مجلس الوزراء، بتحقيق أعلى معدالت 
استفادة من ثروات الخامات التعدينية لدعم 

االقتصاد الوطنى للبالد.
عبد  محمد  المهندس  ــال  ق جانبه،  مــن 
بوزارة  مصر  فوسفات  شركة  رئيس  العظيم، 
توجيهات  تنفيذ  جرى  إنه  االثنين،  البترول، 

المهندس طارق المال، وزير البترول، فى بدء 
مدينة  غرب  الصبايا«  »قلوع  بموقع  العمل 
الخارجة بمنطقة »أبو طرطور« والتى تعتبر 
ا تابعة لمركز بالط فى محافظة الوادى  إدارّيً

الجديد.
اكتشافات  هناك  أن  العظيم  عبد  ــاف  أض
إنتاج  ومناطق  جديدين  موقعين  فى  جديدة 
إلنتاج  الجديد  الــوادى  بمحافظة  جديدة 
»الزيات«  الفوسفات األول ويسمى قطاع  خام 
مليون   50 بحوالى  يقدر  خام  على  ويحتوى 

طن فوسفات، وتم تخصيصه إلمداد وتشغيل 
المزمع  الفوسفوريك  حامض  مصنع  خــط 

إنشاؤه فى المنطقة ونسبة الخام به 27.%.
المصنع  لتشغيل  القطاع  هذا  يكفى  وتابع: 
هذا  من  الغرب  وعلى  مقبلة،  عاًما   25 لمدة 
القطاع قطاع »قلوع الصبايا« وهو من الهضبة 
 40 بحوالى  تقدر  الخام  من  هائلة  كميات  به 
 %28 إلــى   %27 من  تركيز  بنسبة  طن  مليون 
والغطاء  أمتار   4 إلــى   2 من  الخام  سمك  وأن 
وتكاليف  نفقات  يقلل  بما  قليل  له  الصخرى 

بدأ  الــذى  القطاع  وهــو  االستخراج  عمليات 
العمل به تنفيًذا لتوجيهات وزير البترول.

وأوضح عبد العظيم أن الشركة بدأت تنفيذ 
عمل  منها  بالمنطقة  جديدة  عمل  سياسات 
صناعات قيمة مضافة للخام تشمل صناعات 
فوسفاتية  أسمدة  أو  فوسفاتية  تعدينية 
تنفيذها  جار  ــات  دراس خالل  من  عضوية  أو 
يحقق  بما  البحثية  الجهات  بعض  مع  ا  حالّيً
الغطاء  من  حتى  أو  الخام  من  استفادة  أعلى 

الصخرى نفسه للخام.
المركز  تحتل  مــصــر  أن  بــالــذكــر  جــديــر 
السابع على مستوى العالم فى احتياطى خام 
الفوسفات، والمركز السادس فى إنتاج الخام، 
لــوزارة  التابعة  مصر  فوسفات  شركة  وتنتج 
على  الفوسفات  خــام  ناتج  من   %70 البترول 
مستوى مصر، وحوالى 8.5 مليون طن سنويا 
الشركة  ورئيس  البترول  وزير  رؤية  خالل  من 
ومساعده لتنمية األعمال فى العمل فى مواقع 
فى  سواء  موقع  من  أكثر  فى  الخام  استخراج 
الوادى الجديد أو حتى فى محافظتى البحر 
األحمر وأسوان، وهو ما جعل شركة فوسفات 
مصر بوزارة البترول الداعم األساسى والمنتج 

الرئيسى للخام على مستوى الجمهورية.
يذكر أن المهندس طارق المال، وزير البترول 
والثروة المعدنية، أعلن فى شهر يونيو 2022 
مناجم  عــن  الكشف  فــى  ــوزارة  ــ ال نجاح  عــن 
الوادى  محافظة  نطاق  فى  الفوسفات  إلنتاج 

الجديد.

األعمال  لمجلس  النهائى  التشكيل  اعتماد  السعودية  الغرف  اتحاد  أعلن 
رجال  تولى  حيث   ،)1448-1444( الجديدة  دورتــه  فى  المصرى  السعودى 
بن  عبدالوهاب  من  وكل  للمجلس،  رئيًسا  العامرى  محمد  بن  بندر  األعمال 

سعيد السيد وعبد اهلل بن إبراهيم الخريف نائبين للرئيس.
فى  يأتى  المجلس  تشكيل  أن  العامرى  أكد  توليه،  عقب  له  تصريح  وفى 
بقوة  استراتيجًيا  بعًدا  المصرية  السعودية  العالقات  فيه  اتخذت  مهم  وقت 
أنباء  لوكالة  وفًقا  الشقيقين،  البلدين  فى  السياسية  القيادة  من  كبيرة  دفع 

السعودية »واس«، أمس الثالثاء.
تنمية  فى  األكمل  الوجه  على  دوره  تحقيق  على  سيعمل  المجلس  أن  وأكد 
قطاعى  بين  العمل  وتعزيز  ومصر  المملكة  بين  الثنائية  التجارية  العالقات 

األعمال السعودى والمصرى وتذليل التحديات التى تواجه الجانبين.
تدعم  ثنائية  اتفاقية   160 من  بأكثر  ترتبطان  ومصر  المملكة  أن  يذكر 
مليار   54 نحو  إلى  التجارى  التبادل  حجم  ووصل  االقتصادية،  العالقات  نمو 
ريال عام 2021 كأعلى قيمة له تاريخًيا محقًقا نمًوا بنسبة 87% مقارنة بعام 
2020، حيث بلغ حجم الصادرات السعودية للسوق المصرية 38.6 مليار ريال 
بلغت  قياسى  بنمو  ريال  مليار   15.7 السعودية  للسوق  المصرية  ــواردات  وال

نسبته %60..
فيما بلغ حجم استثمارات المملكة فى مصر أكثر من 32 مليار دوالر أمريكى 
وذلك من خالل أكثر من 6800 شركة سعودية، أما االستثمارات المصرية فى 

المملكة فتبلغ 5 مليارات دوالر من خالل أكثر من 802 شركة مصرية.

السفير  الرياض  فى  المصرى  العام  القنصل  أكد 
التطبيق  من  انتهت  القنصلية  أن  المليجى  طــارق 
اإللكترونى الخاص بالمعامالت القنصلية للمقيمين 

فى المملكة .
التطبيق  أن  لـ»النهار«  خاص  تصريح  فى  وأضــاف 
إنهاء  ليسهل  الجواالت  لمستخدمى  متاًحا  سيكون 
المعامالت القنصلية ورفع كفاءة الخدمات وإنجازها 
إنهائها  فى  المستخدمة  المدة  وتقليل  وقت  بأسرع 
الــقــدوم  قبل  المستندات  مــراجــعــة  يتيح  وأيــضــا 

للقنصلية، مما يسهل عملية انهاء المعاملة .
وأشار لموعد بدء التطبيق فى مرحلته التجريبية 
يوم  وسيكون   2023 يناير  لمنتصف  تستمر  والتى 
األول  اليوم  هو   2023 عــام  يناير  من  األول  األحــد 
موعد  حجز  خاللها  من  سيتاح  والتى  الخدمة  لبدء 
العام  القنصل  وناشد   . الالزمة  المستندات  ورفــع 
التواصل  السعودية  العربية  المملكة  فى  المصريين 
الالزمة فى حالة  المقترحات  القنصلية وتقديم  مع 
تطوير  يسهل  حتى  مشكلة  أو  شكوى  أى  مواجهتهم 

العمل القنصلى والتطبيق اإللكترونى.

بندر العامرى رئيًسا لمجلس 
األعمال السعودى المصرى

»النهار«: القنصل العام بالرياض لـ

ا للخدمات القنصلية ا إلكترونّيً
ً
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