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كتب- محمد عبدالعاطى:

مــدبــولــى،  مصطفى  ــور  ــت ــدك ال عــقــد 
حول  اجتماًعا  الـــوزراء،  مجلس  رئيس 
تطوير صناعة الهيدروجني األخضر فى 
شاكر،  محمد  الدكتور  بحضور  مصر، 
كريستيان  والــدكــتــور  الــكــهــربــاء،  وزيـــر 
لشركة  التنفيذى  واملدير  الرئيس  بروخ، 
عماد  واملــهــنــدس  األملــانــيــة،  «سيمنس» 
سيمنس  لشركة  املنتدب  العضو  غالى، 

وعــدد  مــصــر،  للطاقة- 
من مسؤولى الشركة.

ــد «مـــدبـــولـــى»  ــ ــه وشــ
و«شــــــاكــــــر» الـــتـــوقـــيـــع 
ــفــاهــم  ــرة ت ــ ــذك ــ ــلـــى م عـ
القابضة  الــشــركــة  بــني 
لــكــهــربــاء مــصــر وشــركــة 
ــطــاقــة،  ــل «ســـيـــمـــنـــس» ل
وشدد رئيس الوزراء على 
الهيدروجني األخضر  أن 
الــطــاقــة،  مستقبل  يــعــد 
الفًتا إلى أن مصر لديها 
صناعته  لتطوير  خطة 
ــع الــبــرامــج  بــالــتــزامــن م
ــاد  االحتـ يطبقها  ــى  ــت ال

األوروبى حالًيا فى هذا الصدد.
مع  اتفاقية  توقيع  أن  مدبولى  وأكــد 
شركة «سيمنس» األملانية سيعطى دفعة 
اجلانبني،  بني  الوثيقة  للعالقات  قوية 
مذكرة  ترجمة  إلــى  تطلعه  عــن  معرًبا 
ــبــني إلــى  الــتــفــاهــم املــوقــعــة بــني اجلــان
مشروعات ملموسة فى القريب العاجل.

التى  بالقرارات اجلادة  وأشاد «بروخ» 
أجل  مــن  املــصــريــة  احلــكــومــة  اتخذتها 
تــطــويــر صــنــاعــة الــهــيــدروجــني، والـــذى 
الوقت  فــى  العالم  اهتمام  مــحــور  يعد 
الراهن، موضًحا أنه مازال هناك الكثير 
اجلديد،  املــجــال  هــذا  فــى  الستكشافه 

ــال،  الســيــمــا فــى مــجــال تــطــويــر األعــم
األخضر،  االقتصاد  وتعميم  والتصدير، 
معرًبا عن ثقته فى إمكانية حتقيق هذه 
الرؤى من خالل الشراكات الصادقة بني 
على  التوقيع  يبلورها  والتى  الطرفني، 

مذكرة التفاهم بني اجلانبني اليوم.
ــر» أن تــوقــيــع مــذكــرة  ــح «شــاك وأوضــ
التفاهم املذكورة جاء عقب توقيع اتفاق 
لكهرباء  القابضة  الــشــركــة  بــني  نــوايــا 
«سيمنس»  وشركة  مصر 
للطاقة، للبدء فى إجراء 
واملفاوضات  املــشــاورات 
تنفيذ  إمــكــانــيــة  ــشــأن  ب
مشروع توليد هيدروجني 
أخضر من طاقة كهربائية 
 ١٠٠ بــســعــة  مـــتـــجـــددة 
بنظام  أكثر  أو  ميجاوات 
 ، «E P C+ F i n a n c e »
ــر  ــاي ــن ي فــــى  الـــــــذى مت 
ــه  املـــاضـــى، مــضــيــًفــا أن
تبنى  الــعــمــل عــلــى  يــتــم 
تساعد  مختلفة  تقنيات 
ــة انـــتـــقـــال  ــقـ ــريـ فــــى طـ
الطاقة، مثل التوجه إلى 
استخدام الهيدروجني األخضر كمصدر 

من مصادر الطاقة املتجددة.
املتحدث  ســعــد،  نـــادر  السفير  وقـــال 
الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن مذكرة 
التفاهم التى مت التوقيع عليها تأتى فى 
للتوسع  الدولة  استراتيجية  تنفيذ  إطار 
وزيــادة  اخلضراء،  الطاقة  مجاالت  فى 
مساهمة نسبة الطاقة املتجددة فى مزيج 
قطاع  يوليه  ــذى  ال واالهــتــمــام  الطاقة، 
الكهرباء والطاقة املتجددة لتنويع مصادر 
إنتاج الطاقة الكهربائية، واالستفادة من 
مصادر  خاصة  الطبيعية،  مصر  ثــروات 

الطاقة اجلديدة واملتجددة.

مصطفى مدبولى
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د. حسام بدراوى
يكتب:

فى  السلطة  طالبان  تولى  على  تعليًقا  كتبت  قد  كنت 
أفغانستان بعد دمار البالد مادًيا بواسطة الواليات املتحدة، 
بعودة  والقسوة  التعصب  بواسطة  إنسانًيا  دمارها  وتوقع 

حركة طالبان، قلت فيه:
فى  اجلهاديني  ومّولت  املتحدة  الواليات  ساندت  «لقد 
ويسرت  مولت  كما  طالبان،  أصبحوا  الذين  أفغانستان 
لعمل  استكماًال  العربى  الــوطــن  فــى  اإلخـــوان  وســانــدت 
تأسيس  األول فى  الفضل  البريطانية صاحبة  املخابرات 
وبوكو  وأخواتها  داعش  فروعها:  وتأسيس  اجلماعة  هذه 
حرام وأشقائها. الواليات املتحدة حتت اسم الدعوة للحرية 
والدميقراطية خربوا كل مكان ذهبوا إليه، ونشروا التعصب 

والعنف حتت أعالم احلرية وحقوق اإلنسان.. 
النظرة التاريخية ملا يحدث فى أفغانستان اآلن ستوصم 
وضعونا  لقد  قــادمــة..  لسنوات  بالعار  أمريكا  حكومات 
بني مطرقة التعصب الدينى واإلرهــاب الفكرى، وسندان 
ويحدث  مير  ما  كل  فى  مصر  يحمى  ربنا  الديكتاتورية. 
حولها من الدمار الذى يتخلل بالًدا كان عندها كل إمكانات 
التقدم لوال التدخل األمريكى لتأييد احلكام املتسلطني فى 
زمن، ثم االنقالب عليهم وخلق جماعات اإلرهاب الدينى 
القمىء فى زمن آخر.. لقد جعلونى أترحم على االستعمار 
البريطانى التقليدى الذى كان ميتص دماء الشعوب دون 
تدميرها على األقل». وكانت اجلملة األخيرة فى تعليقى 

هى التى فتحت احلوار الذى دار مع الشباب..
قال الشاب القارئ فى التاريخ: هل تترحم يا دكتور على 
االستعمار البريطانى؟!، وهل يختلف عن الفرنسى الذى 
كان يقضى متاما على لغة وهوية وثقافة البالد املحتلة، أم 
االستعمار البلجيكى بقسوته واستعباده للكونغو وتقطيعه 
باالستعمار  تقارنه  أم  يــعــارضــه،  مــن  كــل  ــل  وأرجـ أيـــدى 
اإلجنليزى الفرنسى البرتغالى اإلسبانى لألمريكتني، الذى 
محا وجود شعوب سكنت هذه األرض آالف السنني.. لقد 

كانوا ومازالوا يدمرون الشعوب ولكن بأشكال مختلفة؟!.
(تتمة املقال ص١٢)
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يحيى،  ووفــاء  كامل  محمد  كتب- 
السمكورى  محمد  واملحافظات- 

ووليد صالح:
للقبول  الــتــنــســيــق  مــكــتــب  ــنــهــى  يُ
أعمال  العليا  واملعاهد  باجلامعات 
تــســجــيــل رغـــبـــات طـــالب الــثــانــويــة 
العامة، «املرحلة األولى»، فى السابعة 
املرحلة  طــالب  ويبلغ  الــيــوم،  مساء 
بحد  وطالبة  طالًبا  و٢٨٠  ألًفا   ١١٨
و٨٠٪  علوم،  علمى   ٪٨٨٫٤١ أدنــى 

للرياضيات، و٦٥٫٧٣٪ لألدبى.
قطاع  رئيس  عطا،  السيد  وأعلن 
الــتــعــلــيــم بـــــوزارة الــتــعــلــيــم الــعــالــى، 
واملشرف العام على مكتب التنسيق، 
املتوقع  املرحلة من  تنسيق  نتيجة  أن 
أن تكون خالل ٧٢ ساعة من إغالق 

تسجيل الرغبات.
ــارق شــوقــى،  ــرى الــدكــتــور طـ وأجــ
ــقــاًء مع  وزيـــر الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم، ل
لالمتحانات  القومى  املــركــز  رئيس 
والتقومي التربوى لشرح تفاصيل بناء 
االمتحانات  وآليات تصحيح  األسئلة 
لدى  التساؤالت  معظم  على  والــرد 
دقة  بشأن  والطالب،  األمــور  أولياء 

ومصداقية التصحيح اإللكترونى.
وأعــلــن الــدكــتــور رمــضــان محمد 

غرفة  وكــل  اجلمهورية،  وكنتروالت 
تضم ١٠ أفراد مسؤولني عن مراجعة 
والتأكد  البابل شيت  أوراق  وإحصاء 
الطالب  جلوس  أرقـــام  تسجيل  مــن 

وبياناتهم عليها وأكواد االمتحانات.
وأضاف أن املرحلة التالية للتصحيح 
على  شيت  البابل  أوراق  دخــول  هــى 
أجهزة سكانر، تصل سرعتها لـ١٢ ألف 
ورقة فى الساعة، وتنتهى من ١٢٠ ألف 
ورقة خالل ٨ ساعات. وأكد رمضان أن 
عدد أوراق البابل شيت يبلغ ٦ ماليني 
ورقة لـ٦٥٠ ألف طالب وطالبة فى نحو 
تبديل  شائعات  على  ورًدا  مــادة.   ١١
منــاذج اإلجــابــة مــع منــاذج األسئلة، 
أنــه فــى عملية املسح  أكــد رمــضــان 
إدخــال  يتم  شيت  للبابل  الــضــوئــى 
ــام منــوذج  ــ أكـــواد االمــتــحــانــات وأرق
االمتحان وبالتالى يتم تصحيحه وفق 
الورقة  على  املسجل  النموذج  رقــم 
بالطالب  اخلاص  الباركود  املتضمنة 
اخلاص  واإلجابة  االمتحان  ومنــوذج 
به، وبالتالى يتم تقسيم البابل شيت 
إلكترونًيا إلى ٤ مناذج إلكترونية، كل 
منوذج يصحح باملجموعة اخلاصة به 

وال مجال حلدوث خطأ فى ذلك.
(طالع ص ٤)

طالبة أثناء تسجيل رغبات القبول باجلامعات                              تصوير - محمد شكرى اجلرنوسى

ــان، رئــيــس املـــركـــز الــقــومــى  ــضـ رمـ
البابل  تصحيح  رحلة  لالمتحانات، 
الطالب  من  تسلمه  من  بــدًءا  شيت، 

حتى صــدور درجــة االمــتــحــان على 
ــد أن  قــاعــدة بــيــانــات الـــــوزارة. وأكـ
املدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر 

لتصحيح  املـــركـــزى  الــكــنــتــرول  هــى 
الــبــابــل شــيــت، ويــضــم بــداخــلــه ١١ 
قطاعات  جلميع  مــصــغــًرا  كــنــتــروًال 

تطعيم مواطن بلقاح كورونا فى الدقهلية                                                                                                       تصوير - محمود احلفناوى

كتب- محمد كامل، واملحافظات:
أنها  على  الصحة  وزارة  شــددت 
ســتــتــخــذ إجــــــراءات قــانــونــيــة ضد 
املــمــتــنــعــني مــن مــوظــفــى مــديــريــات 
ــى مــســتــوى  ــشــرة عــل ــت ــن الــصــحــة امل
كورونا،  لقاح  تلقى  عن  اجلمهورية 
جميع  تطعيم  تستهدف  أنها  مؤكدة 
بنهاية  لــهــا،  واملــنــتــســبــني  الــعــامــلــني 

أغسطس اجلارى.

وحثت الوزارة، فى منشور أرسلته 
ــصــحــة»، الــفــرق  ــريــات «ال إلـــى مــدي
اللقاح،  تلقى  ضـــرورة  على  الطبية 
حرص  هو  التطعيم  أن  إلــى  مشيرة 
ــعــامــلــني بــالــقــطــاع  عــلــى ســالمــة ال
وأنــه  الــوظــائــف،  مبختلف  الصحى 
املقبل  سبتمبر  أول  ــن  م ــاًرا  ــب ــت اع
ستُتخذ اإلجراءات القانونية ضد من 

ميتنع عن تلقى اللقاح.

ــوزارة إلى تعافى ٢١١  ال وأشــارت 
مصاًبا من «كورونا»، ليرتفع إجمالى 
املتعافني إلى ٢٣٦٠٧٥ حالة، مؤكدة 
أنه مت تسجيل ١٨٩ إصابة جديدة و٥ 
العدد  إجمالى  ليصبح  وفاة،  حاالت 
الذى مت تسجيله بالفيروس ٢٨٦٥٤١ 
شفاء،  حالة   ٢٣٦٠٧٥ بينها  إصابة، 

و١٦٦٧٦ وفاة.
ــه، أعــلــن ديـــــوان عــام  ــب مـــن جــان

املحافظ،  إصابة  القليوبية  محافظة 
بفيروس  الهجان،  عبداحلميد  اللواء 
أن  للمحافظة  بيان  وذكــر  كــورونــا.  
تفقدية  جولة  يُجرى  كان  «الهجان» 
«بنها  مبدينتى  املشروعات  من  لعدد 
األول،  أمــس  مساء  اخليمة»  وشبرا 
اإلصــابــة،  بــأعــراض  يشعر  أن  قبل 

مؤكًدا أن حالته مستقرة.
(طالع ص ٥)
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ومحمد  ــب  ــري غ مــحــمــد  ــب-  ــت ك
محمود خليل:

وزير  شعراوى،  محمود  اللواء  قال 
قامت  ــوزارة  ــ ال إن  املحلية،  التنمية 
تنظيم  قانون  تطبيق  جتــارب  بتقييم 
رقم  الــشــوارع  فــى  املــركــبــات  انتظار 
١٥٠ لسنة ٢٠٢٠ والئحته التنفيذية، 
فى  جتــريــبــًيــا  تطبيقه  ــدأ  بـ والــــذى 

سلبيات  ودراســـة  واجلــيــزة،  القاهرة 
الالئحة  مع  مالءمته  ومدى  التطبيق 
التنفيذية للقانون، واتخاذ اإلجراءات 
الالزمة لتصويب أى سلبيات، مبا فى 
ذلك محاسبة املسؤولني عن التطبيق 
قانون  أن  وأضــاف  للقانون.  اخلاطئ 
الشوارع  فى  املركبات  انتظار  تنظيم 
ســيــســاعــد فـــى حتــقــيــق االنــضــبــاط 

للشارع املصرى، وتعظيم موارد الدولة 
األنشطة  بعض  ودمــج  واملحافظات، 
غير الرسمية فى االقتصادى الرسمى 
املحلية  التنمية  وزير  وكلف  للدولة.  
جلــان  تشكيل  بــســرعــة  املــحــافــظــني 
محافظة  كــل  مستوى  على  مركزية 
لتنظيم انتظار املركبات فى الشوارع، 
على أن يكون من أعضائها ممثل من 

وزارة الداخلية، وإخطار الوزارة بقرار 
تشكيل تلك اللجان.

درويــش،  عمرو  طالب  جانبه،  من 
أمني سر جلنة اإلدارة املحلية مبجلس 
النواب، بوضع الئحة تنظيمية موحدة 
للقانون.  املحافظات  مستوى  على 
وقال فى تصريحات لـ«املصرى اليوم» 
إن اللجنة ستناقش أثر تطبيق القانون 

مع بداية انعقاد اجللسات، وإذا تطلب 
فى  احلكومة  مراجعة  ستتم  األمـــر 

أخطاء هذا التطبيق إن وجدت.
السيارات أسفل  وتعليًقا على ركن 
شهرًيا  جنيه   ٣٠٠ وحتصيل  املنازل 
مقابل ذلك، قال: «األمر ليس إلزامًيا، 
وال داعى لوجود أى غضب شخصى».
(طالع ص ٢)
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كتب- عنتر فرحات، و(رويترز):
د الرئيس التونسى قيس سعّيد،  مدَّ
البرملان  أعــمــال  تعليق  ــرار  ق أمــس، 
الرئاسة  وقالت  آخــر.  إشعار  حتى 
متأخر  وقت  فى  بيان،  فى  التونسية 
الرئيس قيس  إن  مساء أمس األول، 
يقضى  رئاسًيا  أمــًرا  «أصــدر  سعّيد 
االستثنائية  التدابير  فى  بالتمديد 
الرئاسى  األمـــر  مبقتضى  املــتــخــذة 
مجلس  اختصاصات  بتعليق  املتعلق 
ــع احلــصــانــة  ــرفـ ــشــعــب وبـ ــواب ال ــ نـ
ــل أعــضــائــه حتى  الــبــرملــانــيــة عــن ك
أن سعّيد  وأضــافــت  ــر»،  آخـ إشــعــار 
«سيتوجه فى األيام القادمة بخطاب 
إلى الشعب التونسى» دون مزيد من 

التفاصيل.
ــى ٢٥  ــد فـ ــن ــان «ســـعـــّيـــد» اســت ــ ك
من   ٨٠ الفصل  إلــى  املــاضــى  يوليو 

التونسى لعام ٢٠١٤، الذى  الدستور 
استثنائية،  تدابير  إصــدار  له  يخول 
ملدة  الــبــرملــان  عمل  مبوجبها  جمد 
هشام  احلكومة  رئيس  وأقــال  شهر، 
نواب  عن  احلصانة  ورفع  املشيشى، 
البرملان، كما تولى السلطة التنفيذية، 
األحــــزاب  بــعــض  فــيــهــا  ــى رأت  ــت ال
املؤسسات،  على  انقالًبا  التونسية 
وهو ما رفضه «سعّيد»، مشدًدا على 

أن كل ما أقدم عليه دستورى.
وبعد شهر من حتركه املفاجئ، لم 
للوزراء  جديًدا  رئيًسا  «سعّيد»  يعني 
الــطــريــق»،  ولــم يعلن عــن «خــارطــة 
الغربيون  احللفاء  بها  طالب  التى 
واألطـــــراف الــرئــيــســيــة فــى تــونــس، 
التونسى  العام  االحتاد  ذلك  فى  مبا 
للشغل، إحدى أكثر القوى السياسية 
تأثيًرا ونفوًذا، ونالت قرارات «سعّيد» 

تأييًدا شعبًيا واسًعا بعد أن تفاقمت 
ــة إثـــر ســنــوات  ــصــادي ــت ــة االق ــ األزمـ
مــن ســوء احلــكــم والــفــســاد والشلل 

السياسى وتفشى جائحة كورونا.
ووضـــعـــت الــســلــطــات الــتــونــســيــة 
عدًدا من املسؤولني، من بينهم وزراء 
ــة اجلــبــريــة،  ــام ســابــقــون، رهـــن اإلق
من  أعمال  ورجال  سياسيني  ومنعت 

السفر.
من جهة أخرى، قرر رئيس البرملان 
التونسى املعلق، زعيم حركة النهضة، 
راشد الغنوشى، إعفاء أعضاء املكتب 
ووصفت  النهضة.  حلزب  التنفيذى 
ــذراع  ــ ــل الـ «الـــنـــهـــضـــة»- الـــتـــى متــث
السياسية لإلخوان فى تونس- القرار 
من  استقر  ما  مع  «تفاعًال  جاء  بأنه 
توجه عام» إلعادة تشكيل املكتب «مبا 

يستجيب ملقتضيات املرحلة».

تونسيون وسط العاصمة «صورة أرشيفية»، «رويترز»
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ماهر حسن

املركبة  قــائــد رحــلــة  ــروجن،  أرمــســت نــيــل   
أول  جعلته  والتى   ،»11 »أبوللو  الفضائية 
يوليو   20 فــى  القمر  بقدمه  يطأ  إنــســان 
آخر   ،»11 »أبــولــلــو  الرحلة  وكــانــت   ،1969
ــى الــفــضــاء، ففى  رحــلــة لـــ»أرمــســتــروجن« إل
العام التالى عني فى وظيفة إدارية فى إدارة 
الطيران والفضاء األمريكية »ناسا« ثم تركها 
للهندسة  أســتــاًذا  ليصبح  التالى  العام  فى 
»أرمستروجن«  وكان  سينسيناتى،  جامعة  فى 
فى  األولــى  الفضاء،  إلى  رحلتني  فى  سافر 
1966 كقائد لبعثة »جيمينى 8« والتى انتهت 
تقريبا بكارثة، عندما انفجر أحد الصواريخ 
الدافعة، وتسبب بأضرار للمركبة الفضائية، 
ساملًا  ــودة  ــع وال عليها،  التغلب  مــن  ومتــكــن 
لألرض، وكانت املهمة الثانية فى يوليو 1969 
و»مايكل  الدرين«،  »باز  وزمياله  انطلق  حني 
كولينز«، على منت »أبوللو 11«، التى سافرت 
250 ألف ميل إلى القمر، واستغرقت أربعة 
أيام. وشاهد العالم املركبة القمرية »إيجل«، 
على  وتهبط  األم  املركبة  عن  تنفصل  وهــى 
 38 »أرمــســتــروجن«،  ليصبح  القمر  سطح 
سطح  قدمه  تطأ  إنسان  أول  آنــذاك،  عاما 
قال  القمر  الهبوط على سطح  وبعد  القمر، 
واحــدة  خطوة  هــذه  »إن  الشهيرة:  عبارته 
صغيرة لرجل، لكنها قفزة عمالقة للبشرية« 
و»أرمستروجن« مولود فى 5 أغسطس 1930 
علمية  درجة  على  وحصل  »أوهايو«،  بوالية 
ــوردو«،  »بـ جامعة  مــن  الفضاء  هندسة  فــى 
من  الفضاء  هندسة  فى  املاجستير  على  ثم 
جامعة »سوذورن كاليفورنيا«، والتحق بوكالة 
باحث  طيار  وظيفة  فى  األمريكية  الفضاء 
وشارك  كاليفورنيا،  فى  »لويس«  مختبر  فى 
ــواع  أن مختلف  فــى  جوية  رحلة  مائتى  فــى 
الطائرات، وفى 1962 رقى إلى منصب رائد 
 25 فى  النهارده«  »زى  توفى  أن  إلى  فضاء، 

أغسطس 2012.

أرمستروجن

سنـــــــــة
2012

وفاة رائد الفضاء 
»أرمسترونج«

كلمات متقاطعة
أفقيًا:

1- املقر الرئيسى لهيئة الصليب األحمر الدولية- 
العب كرة باألهلى.

2- أغنية لوردة- حسن املظهر »معكوسة«.
ــوســة«- جــبــل الــنــار  ــك ــع 3- عـــدم االنــحــيــاز »م

»معكوسة«.
4- ميشى »معكوسة«- أدركنا. 

5- مفجرات- »معكوسة«- واظب.
6- برنامج تليفزيونى مصرى قدمي.

7- للنفى- يبرران »معكوسة«- حيوان.
8- ملساء »معكوسة«- طل.

9- نهضن- عقاقير »معكوسة«- حرف عطف.
10- صاحب كتاب حياة احليوان »معكوسة«.

11- نغلقها- واسع.
12- بلد أفريقى- تقنص.

رأسيًا:
1- رياضة أوليمبية- تقابلها.

»معكوسة«-  دقيق  إلــى  احلــب  لتحويل  آالت   -2
مبعوث.

3- يبلغان سناً متقدمة- وداعة »معكوسة«.
4- صاحب رواية »بنت من شبرا«- حرف.

5- ثلثا »طول«- بطلة مسلسل امليزان »معكوسة«.
6- أغنية ألسمهان »معكوسة«.

7- ثلثا »عيد«- الفرائض الزائدة.
8- نستأصل- صوب »معكوسة«.

9- طائر- من املتفجرات.
10- عبادة يابانية قدمية- أزال اخلطأ »معكوسة«.

11- سهولة- ابن النسر.
12- أحد زعماء الثورة الفرنسية- مناص.

سودوكو

www.sudoku.com

احلل والتعليمات
وبرنامج الكمبيوتر

على موقع:

حسابية،  عمليات  دون  من  سهلة،  يابانية  لعبة  السودوكو 
تتألف شبكتها من 81 خانة صغيرة، أو من 9 مربعات كبيرة 
يحتوى كل منها على 9 خانات صغيرة، على الالعب إكمال 
الشبكة بواسطة أرقام من 1 إلى 9، شرط استعمال كل رقم 
مرة واحدة فقط، فى كل خط  أفقى وفى كل خط عمودى 

وفى كل مربع من املربعات التسعة.

حل أمس

د. هالة عمر األبراج

جتـــذب األنـــظـــار والـــدعـــم اإليــجــابــى من 
اآلخرين، ورمبا احلظ يقف بجانبك قلياًل.

الثور : 4/21 إلى 5/20

اجلوزاء: 5/21 إلى 6/20

السرطان: 6/21 إلى 7/20

األسد: 7/21 إلى 8/20

العذراء: 8/21 إلى 9/20

احلمل: 3/21 إلى 4/20
تبحث عن االنتفاع بشكل عملى من كل ما 
املشاعر،  مرهف  لكنك  الــظــروف،  تتيحه 
ورمبا تشعر باإلهانة أو الوجيعة النفسية.

إنك  حتى  أفقك،  يوسع  ما  كل  عن  تبحث 
الكثير  وتكتشف  وحتلل  خيالك  فى  تفتش 

عن نفسك وعن احلياة.

املقربني  العائلة واألصدقاء  بأجواء  تكتفى 
قدراتك،  إلثبات  نفسك  إلرهــاق  داع  وال 

مفيد لإلنسان أن يعيش فترة هدوء.

املعلومات واملعرفة أساس أسلوب تفكيرك 
على  آراءك  تقول  أال  حــاول  وتخطيطك، 

املأل، فأنت مشغول مبا فى ذهنك.

أفــراد  وأداء  حتمسك  املحيطة  األخــبــار 
استمع  يدهشك،  أو  ذهنك  يشتت  العائلة 

إلى أعماق حدسك.

تغيير  فرص  لديك  األسبوع  منتصف  فى 
األحداث والظروف التى ال تعمل لصاحلك.

األحـــداث  يبطئ  وهـــذا  منخفض،  القمر 
تستطيع  ونشاطك،  حماسك  من  ويخفض 

أن تستدعى خبراتك السابقة.

امليزان : 9/21 إلى 10/20

العقرب: 10/21 إلى 11/20

القوس: 11/21 إلى 12/20

اجلدى: 12/21 إلى 1/20

الدلو: 1/21 إلى 2/20

احلوت: 2/21 إلى 3/20

ما  ويعجبك  مزدحمة  االجتماعية  حياتك 
ــداث، هــنــاك أمنــاط  يـــدور حــولــك مــن أحــ
مختلفة من البشر تساعدك فى أمور كثيرة.

أال  املهم  الــنــاس،  كل  تسعد  أن  تستطيع  ال 
تزعج أحد دون أن تدرى وال بأس من جتاهل 

مواقف ال تعجبك حتى تسير املراكب.

الوقت مناسب للتعبير عن مشاعرك وهذا 
ليس من عادتك، ولكن يجب أن يعرف من 

حولك ما بداخلك.

مكان القمر ال يجعلك تفهم أو تثق فى آراء 
شريكك، وهذا ليس من عاداتك، ال تخادع 

أو تخون أحدا، وال جتادل فى تفاهات.
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ضحكات االستسالم اليائسة
الناس غاضبون، ال أحد ينظر إلى غيره بصفاء 
أهالى  رأيــت  املستشفى  فى  العذر.  له  يلتمس  أو 
أن  معتبرين  باألطباء،  يفتكوا  أن  يكادون  املرضى 
الطبيب هو الشيطان وأن املمرضة هى مساعدة 
ارتفعت أصواتهم  تأوه مريضهم  كلما  الشيطان.. 
تلعن املستشفى وتصب غضبها على الفريق الطبى 
بأكمله.. ال شىء يعجبهم وال شىء يرضيهم، حتى 
لو كان الطبيب يبذل جهده، واملمرضة تقدم الرعاية 
فى احلدود املمكنة. رأيت أيًضا فى غرفة األطباء 
جلسة أنس وسمر محورها أهالى املرضى الذين 
نالهم من الشتم واللعن والسخرية الشىء الكثير، 
حتى إن األطباء كبارهم وصغارهم اعتبروا أهالى 
املرضى مبثابة فئة جاحدة ملعونة تستحق احلرق!.

الزبائن يتحدثون عن  فى سوق اخلضار رأيت 
يخرج  يكاد  بالغضب حتى  بأعني متتلئ  البائعني 
لصوص  البائعني  كــل  ظنهم  وفــى  الــشــرر،  منها 
ربنا فى  يراعى  منهم  أحد  النبى، ال  مال  يأكلون 
نفسه  الوقت  فى  سليم.  يزن مبيزان  أو  األسعار 
االنتحار  فى  يفكرون  أنهم  البائعني  من  سمعت 
فراًرا من أبشع زبائن خلقهم ربنا، وبعضهم يقارن 
بني زبائن األمس الذين لم تكن تسمع لهم صوًتا 
والفاكهة  يقلبون اخلضر  الذين  اليوم  زبائن  وبني 
شيًئا.  يشتروا  أن  دون  ميضون  ثم  ويفعصونها 
وعلى باب املدرسة كان أولياء األمور يسخرون من 
املدرسني الذين تلهف مدرستهم الشىء الفالنى ثم 
ال تقدم تربية أو تعليًما، حتى إن املدرس بشكله 
البائس ومستواه العلمى املتدنى صار مسخرة فى 
أعني التالميذ بداًل من أن يكون مثاًل أعلى. وفى 
حجرة املدرسني جلس األساتذة يحدوهم األمل فى 
املتمثل  بعيًدا عن هذا اجلحيم  إعــارة  أو  سفرية 
يحصلوا  ولم  أهلهم  يربهم  لم  سفلة  تالمذة  فى 
أكثر  املدرسة  رعاية جتعل مهمة  البيت على  فى 
سهولة.. ولم يخل احلديث أيًضا من سباب فاحش 
ضد األهالى الذين يرسل األب منهم إلى املدرسة 
تلميًذا يشبه اللمبى فى هيئته وقدراته الذهنية، ثم 

يلوم املدرسة، إذا بسالمته لم يدخل كلية الطب!.
وفى طابور السفر باملطار شاهدُت الركاب يلعنون 
شركة الطيران ويتهمونها برفع األسعار مع تقدمي 
بأن  املوظفني  يتوعدون  رأيتهم  كما  خدمة،  أسوأ 
هذه آخر مرة يسافرون على شركتهم اللعينة. فى 
الوقت نفسه سمحت لى الظروف أن أرى املوظفني 
فى مكتبهم بعد إقالع الرحلة وهم يتناوبون الشتم 
والسب واللعن فى حق املسافرين الذين يصطحب 
الواحد منهم مائة كيلو وزنا زائدا، ثم يغضب إذا 
طالبته الشركة بدفع الرسوم املستحقة على ربع 
هذا الوزن فقط!.. وسمعت أحد املوظفني يقول إن 

الركاب هم أسوأ كائنات خلقها ربنا!.
املدهش فى كل ما سبق أنه ال توجد فئة اسمها 
أهالى املرضى أو زبائن السوق أو أولياء األمور 
أو الركاب، فكل الناس ميكن أن تكون فى كل هذه 

املواضع وعكسها، فكيف يتم لعنهم؟!. 
الناس غاضبة، وهذا طبيعى فى  أن  احلقيقة 
مجتمع مأزوم، غير أن املدهش أن هذا الغضب ال 
ينتهى بحلول تهدئ ثائرتهم، كما ال يتسبب بانفجار 

وإمنا ينتهى بضحكات االستسالم اليائسة!.

»التنمية المحلية«: تقييم تجارب بدء تطبيق »قانون السايس«

أمين سر »محلية النواب«: دفع رسوم 
لـ»ركن« المركبات أمام المنزل ليس إلزامًيا

23 ألف مشاهد يحضرون فعاليات 
»مهرجان القلعة« خالل 9 أيام

كتب- محمد محمود خليل:
التنمية  وزيـــر  شــعــراوى،  محمود  ــواء  ــل ال قــال 
تطبيق  جتــارب  بتقييم  قامت  ــوزارة  ال إن  املحلية، 
رقم  الشوارع  فى  املركبات  انتظار  تنظيم  قانون 
بدأ  والذى  التنفيذية،  والئحته   2020 لسنة   150
ودراســة  واجلــيــزة،  القاهرة  فى  جتريبًيا  تطبيقه 
الالئحة  مــع  مــالءمــتــه  ومـــدى  التطبيق  سلبيات 
الالزمة  ــراءات  اإلجـ واتــخــاذ  للقانون،  التنفيذية 
ذلـــك محاسبة  ــى  ف ســلــبــيــات مبــا  أى  لــتــصــويــب 

املسؤولني عن التطبيق اخلاطئ للقانون.
أمس،  تصريحات صحفية،  فى  الوزير،  أضاف 
أنه سيتم البدء فى تنظيم ورش عمل مكثفة مبركز 
لسكرتيرى عموم  بسقارة  للتدريب  املحلية  التنمية 
فى  املــركــبــات  تنظيم  جلــان  ــاء  ورؤسـ املحافظات 
باملحافظات  والساحات  املواقف  ومديرى  الشوارع 
ومسؤولى التنظيم، لتبادل ونقل اخلبرات وتدريب 
الكوادر البشرية املسؤولة عن تطبيق هذا القانون 
على أرض املحافظات بالقدر الذى يحقق الهدف 
من إصداره وشرح فلسفة تطبيق القانون والهدف 
منه وكيفية تطبيقه، مشيرا إلى أن الورش التدريبية 
سيشارك فيها ممثلون عن وزارتى التنمية املحلية 
وبعض  الــنــواب،  مجلس  من  وأعضاء  والداخلية، 
من  والــهــدف  الــقــانــون  فلسفة  لشرح  القانونيني 

إصداره وآليات توحيد مفاهيمه.
الــقــاهــرة  محافظتى  أن  »شـــعـــراوى«  ــح  وأوضــ
للقانون،  التجريبى  التطبيق  فى  بدأتا  واجليزة 
وهى:  بالقاهرة  أحياء   6 فى  التطبيق  مت  حيث 
القاهرة  ووسط  وعابدين  أبوالعال  وبوالق  الوايلى 
وغرب القاهرة والسيدة زينب، بإجمالى 8 شوارع 
حى  فى  التطبيق  بدأ  اجليزة  وفى  ساحات..  و3 

كتب- محمد غريب:
السايس  قــانــون  تطبيق  عــن  اإلعـــالن  تسبب 
اجلديد ردود أفعال متباينة بني املواطنني متثلت 
فى  السيارات  ركن  بتنظيم  البعض  ترحيب  فى 
الشوارع العامة وبني تساؤالت عن حتصيل رسوم 
لوضع السيارات أسفل املنازل، وهو ما علق عليه 
األمر  أن  مؤكدين  النواب،  مجلس  أعضاء  بعض 
سيوضح  مــا  هــو  والتطبيق  بــدايــتــه  فــى  ــازال  مـ

السلبيات.
اإلدارة  أمني سر جلنة  درويش،  وطالب عمرو 
تنظيمية  الئحة  بوضع  النواب،  مبجلس  املحلية 
وقال،  للقانون،  املحافظات  مستوى  على  موحدة 
اللجنة  إن  ــيــوم«،  ال لـــ»املــصــرى  تصريحات  فــى 
انعقاد  بداية  مع  القانون  تطبيق  أثــر  ستناقش 
احلكومة  مراجعة  األمــر  تطلب  وإذا  اجللسات، 

فى أخطاء هذا التطبيق إن وجدت.
املــنــازل  أســفــل  الــســيــارات  ركــن  على  وتعليقا 

كتبت- سحر املليجى:
أعلن الدكتور مجدى صابر، رئيس دار األوبرا، 
أن 23 ألف مشاهد من مختلف الشرائح العمرية 

فعاليات  حــضــروا  واالجــتــمــاعــيــة، 
مهرجان قلعة صالح الدين الدولى 

للموسيقى والغناء، خالل 9 أيام.
يعكس  املهرجان  »أن  إلى  وأشــار 
للرسائل  اجلديد  اجليل  استجابة 
ــواد  ــ ــى انــتــقــاء امل ــ الـــتـــى تـــدعـــو إل
اإلقــبــال  وأن  اجلــــادة،  ــة  ــداعــي اإلب
يعبر  احلــفــالت  على  اجلماهيرى 
عن مكانة دار األوبرا وفنونها لدى 

جموع الشعب«.
ــة الــتــاســعــة من  ــل ــي ــل وكـــانـــت ال
مسرح  على  أقيمت  التى  املهرجان 
للمغنى  حــفــاًل  شــهــدت  املــحــكــى، 

وعازف العود حازم شاهني وفرقته، حاكى خالله 
الشكل التراثى للموسيقى العربية بأعمال حديثة، 

وأحمد  حداد  أمني  وكلمات  أحلانه  من  مبؤلفات 
األخير«،  »النداء  أمنيات«،  »مجنون  منها  أمــني، 
ــر«،  ــ ــى اهلل«، »ذك يــا مــجــتــش«، »عــل ــت جــت  »جـ
ــدى«  ــى أغــنــيــة »وحــ ــة إلـ ــاإلضــاف ب
وأحلـــان  مصطفى  عــمــرو  كــلــمــات 
مــــرمي صــالــح الــتــى شـــاركـــت فى 
أدائها، وكذلك أغنية »عبدالودود«، 
وأحلــان  فـــؤاد جنــم  أحــمــد  كلمات 

الشيخ إمام.
ــن ســلــيــمــان  ــارمـ ــا قـــدمـــت كـ ــم ك
املوسيقى  مــؤلــفــات  مــن  مجموعة 
ــى جــانــب  ــ ــرة إل ــي ــشــه ــة ال ــي ــرب ــع ال
اخلــاصــة،  أعمالها  مــن  مــخــتــارات 
حبيبى«،  مــش  »حبيبى  منها  كــان 
ــى ما  »مــش هــتــكــلــم«، »حــضــن دافـ
»ملا  رقــصــة«،  »لينا  يستهلوشى«، 
تشوفك عينى«، »سطور حكايتى«، »لعبتى«، »ربنا 

يخليك لقلبى«، و»حلوة يا بلدى«.

قال:  ذلــك،  مقابل  شهريا  جنيه   300 وحتصيل 
األمر  يتحول  ألن  داعى  وال  إلزاميا  ليس  »األمر 
مسألة  ينظم  فــالــقــانــون  شخصى،  غضب  ــى  إل
السايس  ألن  الوقت  طــوال  الناس  منها  يشتكى 
أصــبــح مــحــل شــكــوى مــن اجلــمــيــع، واألهـــم هو 

على  الرسوم  أن  أحــد  يقرر  ولــم  املوقف  تنظيم 
السيارات أمام املنازل أمر إلزامى«.

ــحــاول حـــل هــذه  وتـــابـــع أن املــحــافــظــات ســت
زاوية  من  لالمز  نظرنا  »إذا  مضيفا:  املشكالت، 
تكدس  بها  يوجد  التى  املناطق  أن  سنجد  أخرى 
بتنظيم  السايس  أو  البواب  يقوم  للسيارات  كبير 
مقابل  على  ويحصل  ــازل  املــن أمـــام  الــســيــارات 

مادى.
فاملسألة  ــني؟  مل بندفع  إحــنــا  ــســؤال:  ال وهــنــا 
ــر مـــوجـــود، خــاصــة أن  هــنــا مــجــرد تــقــنــني ألمـ
وهذا  كبير،  الدولة  عن  املخفى  االقتصاد  حجم 
أن  بعد  للدولة  األموال  تذهب هذه  أن  سيساعد 

السيارات«. بتنظيم  كان يحصل عليها من يقوم 
بحجم  مقارنة  للتطبيق  املتوقعة  املــدة  وحــول 
املشكلة قال »درويش«: »الدولة عندما تفتح ملفا 
تقضى  أن  وستستطيع  منه  تنتهى  حتى  تغلقه  ال 

وقتا«. بالتأكيد سيحتاج  الظاهرة واألمر  على 

الدقى بعدد 4 شوارع هى )مكة- الثمار- الثورة- 
سليمان أباظة(.

فى  املركبات  انتظار  تنظيم  قانون  أن  وأضــاف 

للشارع  االنضباط  حتقيق  فى  سيساعد  الشوارع 
املصرى وتعظيم موارد الدولة واملحافظات، ودمج 
االقــتــصــادى  فــى  الرسمية  غير  األنــشــطــة  بعض 

الــرســمــى لــلــدولــة، وحــمــايــة املــواطــنــني مــن بعض 
بالسايس  اخلاصة  واملشاكل  السلبية،  املمارسات 
فى الشارع، خاصة بعد الكثير من الشكاوى التى 

رصدتها الوزارة واملحافظات فى هذا الشأن.
وتابع الوزير: »العوائد املالية التى سيتم حتقيقها 
على  أخــرى  مــرة  ستعود  القانون  هــذا  تطبيق  من 
عبر حتسني  واملناطق  الشوارع  تلك  فى  املواطنني 
وتطوير  والرئيسية  الداخلية  الشوارع  كفاءة  ورفع 
املشروعات  وبعض  والتجميل  والنظافة  األرصفة 

اخلدمية والتنموية األخرى«.
التنمية املحلية، املحافظني، بسرعة  وكلف وزير 
محافظة  كل  مستوى  على  مركزية  جلــان  تشكيل 
لتنظيم انتظار املركبات فى الشوارع، على أن يكون 
وإخطار  الداخلية  وزارة  من  ممثل  أعضائها  من 

الوزارة بقرار تشكيل تلك اللجان.
وطـــالـــب املــحــافــظــني بـــاإلســـراع فـــى حتــديــد 
سيتم  التى  واألماكن  والشوارع  االنتظار  ساحات 
العمل بها، والتى تخضع لوالية املحافظات مبا ال 
يتم  أن  على  املواطنني،  وسير  املرور  حركة  يعوق 
البدء أواًل بساحات االنتظار املوجودة داخل املدن 

الرئيسية. والشوارع 
وأشار وزير التنمية املحلية إلى أن الوزارة ستقوم 
كراسة شروط ومواصفات منطية موحدة  بإعداد 
لكل املحافظات، وستتم مراجعتها مبعرفة األجهزة 
املعنية متهيًدا للبدء فى تنفيذ املنظومة فى جميع 

محافظات اجلمهورية.
أنه سيكون من شــروط قبول  وأكــد »شــعــراوى« 
شــركــة مساهمة  تــكــون  أن  املــتــقــدمــة  الــشــركــات 
بصورة  لألفراد  يترك  وال  جيد،  مالى  مركز  لها 
التى  للحاالت  بالنسبة  أنــه  إلــى  الفتا  عشوائية، 
التجريبى  التطبيق  إطار  فى  عليها  التعاقد  سبق 
ومدى  تقييمها  إعــادة  ستتم  والقاهرة  اجليزة  فى 

قانونيتها والتزامها بالالئحة التنفيذية للقانون.

9»شعراوى«: ورش عمل لسكرتيرى المحافظات ورؤساء لجان تنظيم المركبات وتدريب الكوادر المسؤولة عن »التنفيذ«
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قرار لـ»األعلى لإلعالم« بتنظيم اإلعالن 
عن الوحدات العقارية بالعاصمة اإلدارية

كتب- محمد طه: 
ــالم  ــلـــى لــتــنــظــيــم اإلعــ ــس األعـ أصــــدر املــجــل
ــرارا  ــرم جــبــر قـ بــرئــاســة الــكــاتــب الــصــحــفــى كـ
وسائل  مختلف  تنشرها  التى  اإلعالنات  بتنظيم 
عليها  والتعامل  العقارية  الوحدات  عن  اإلعالم 
الــقــرار  يشمل  اجلــديــدة.  اإلداريــــة  بالعاصمة 
املــؤســســات الــصــحــفــيــة والــوســائــل اإلعــالمــيــة 
تخضع  التى  واحلسابات  اإللكترونية  واملــواقــع 
ألحكام قانون تنظيم الصحافة واإلعالم الصادر 
نشر  أو  بــث   2018 لسنة   180 ــم  رق بــالــقــانــون 
بالعاصمة  عقارية  وحــدات  بحجز  يتعلق  إعالن 
على  أو  عليها  التعاقد  أو  ــدة  اجلــدي ــة  ــ اإلداري
األراضى املعدة للبناء بها أو البدء فى تسويق أى 
على  احلصول  بعد  إال  له  الدعاية  أو  تقدم  مما 
تصريح كتابى بذلك من شركة العاصمة اإلدارية 
والتعليمات  بالضوابط  ــتــزام  االل مــع  اجلــديــدة 

لذلك. املنظمة 
القرار يشمل جميع الصحف  وأكد املجلس أن 
والرقمية  واملسموعة  املرئية  اإلعــالم  ووســائــل 
اإلعالنات  وكــاالت  وكــذا  وغيرها،  واإللكترونية 
ــة لــلــعــمــل، وتــطــبــق الئــحــة  ــاصـ الــرســمــيــة واخلـ
ــيــة على  ــة واملــال ــ ــزاءات والــتــدابــيــر اإلداريـ ــ اجلـ

القرار. مخالفة أحكام هذا 
كثرة  مــن  للمجلس  تــالحــظ  ملــا  الــقــرار  وجــاء 
العقارية  للوحدات  والــدعــايــة  اإلعــالنــات  عــدد 
ضــوابــط  ــدون  بـ ــدة  اجلــدي اإلداريــــة  بالعاصمة 
بعد  القرار  وصدر  العمالء،  حقوق  يهدد  وبشكل 
 2018 لسنة   180 رقــم  الــقــانــون  على  االطـــالع 
بشأن تنظيم الصحافة واإلعالم واملجلس األعلى 
قرار  وعلى  التنفيذية،  والئحته  اإلعالم  لتنظيم 
رئيس اجلمهورية رقم 363 لسنة 2020 بتشكيل 

اإلعالم. لتنظيم  األعلى  املجلس 

تعتذر د. درية شرف الدين
عن  عدم كتابة مقالها وتواصل الحًقا

كتبت- والء نبيل:
اللواء أحمد راشد، محافظ اجليزة،  تفقد 
عدًدا من املحاور املرورية املهمة اجلارى تنفيذ 
أعمال تطوير وتوسعه بها، للوقوف على نسب 

التنفيذ واإلسراع من وتيرة األعمال.
وتابع راشد احلالة العامة ملحور املنصورية، 
النظافة  عــلــى  احلــفــاظ  بـــضـــرورة  ــا  مــوجــًه
الدورية للممشى السياحى باجلزيرة الوسطى 
واحلفاظ  االستدامة  عوامل  لتحقيق  للطريق 
كوبرى  تفقده  وخــالل  التطوير.  أعمال  على 
من  االنتهاء  بسرعه  وجه  اجلديد  املريوطية 
وشدد  للكوبرى.  املعدنية  الفواصل  تركيب 
تفقده محور  الطالبية خالل  رئيس حى  على 
محمد أنور السادات برفع السيارات املتهالكة 
املوجودة أسفل الكوبرى بنطاق شارع ترسا ملا 

متثله من مظهر غير حضارى.

محافظ الجيزة يتفقد محاور 
المنصورية والمريوطية والسادات

مجدى صابر



الخشت: نحن مسلمون ولسنا »أشاعرة«.. واالجتهادات الفقهية ليست مقدسة
كتب- محمد كامل:

ــام، أمــا التراث  »الــوحــى هو اإلسـ
فهو منجز بشرى«.. بهذه الكلمات أكد 
الدكتور محمد عثمان اخلشت، رئيس 
بني  فارًقا  هناك  أن  القاهرة،  جامعة 
األول  أن  إلــى  الفًتا  والــتــراث،  الوحى 
هو اإلسام متمثًا فى القرآن والسنة 
املصدر،  إلهى  وكاهما  الصحيحة، 
بينما يتمثل التراث فى املنجز البشرى 

الذى نقدر بعضه ونرفض بعضه.
وأضاف »اخلشت«، فى كلمته خال 
قــادة  معسكر  مــن  الــرابــعــة  النسخة 
املستقبل الذى تنظمه اجلامعة، أمس، 
أنه من اخلطأ واجلور على الدين أن نعد 
االجتهادات الفقهية أو التفسيرية من 
أى نوع ديًنا مقدًسا، ومن اخلطأ دمج 
التراث فى بنية وتكوين املقدس، مؤكًدا 

أن ما يدعو إليه فى كتاب »نحو تأسيس 
عصر دينى جديد« ال ينال من الثوابت، 
والسنة  القرآن  من  الثوابت  هذه  ألن 
الصحيحة املتواترة، وهى ليست جزًءا 
من التراث بل هى فوق التراث. وتابع: 
»نحن مسلمون فقط، ولسنا أشاعرة 
أو  جهمية  وال  مرجئة  وال  شيعة  وال 
غيرها من الفرق العقائدية التى يدافع 
عنها البعض دفاع املشجع ألحد الفرق 
الرياضية«، مؤكًدا أن كل ما جاء بعد 
اكتمال الدين ليس ديًنا وإمنا محاوالت 
وأن  واخلطأ،  للصواب  قابلة  بشرية 
بــدأت  ــام  الكلمة اإللــهــيــة فــى اإلســ
بـ»اقرأ باسم ربك الذى خلق«، وانتهت 
وأمتمت  دينكم  لكم  أكملت  بـــ»الــيــوم 
اإلســام  لكم  ورضيت  نعمتى  عليكم 
ديًنا«، حيث اكتمل الدين بإعان إلهى، 

وهذه هى كلمته األخيرة، وهنا أُغلقت 
دائرة الكلمات املقدسة، وبالتالى فإن 
كل ما جاء بعد ذلك فى التراث ليس 
ديًنا بل مجرد اجتهادات بشرية. وقال 
أستاذ  الهالى،  الدين  سعد  الدكتور 
الفقه املقارن بجامعة األزهر، إن تطوير 
العقل اجلمعى املصرى يستلزم تعميم 
دون  للدين  الشامل  مبفهومه  الوعى 
خوف عليه، واالنفتاح على اآلخر فكرًيا 
الداخلية  والسياحة  بالبعثات  وعلمًيا 
على  املؤامرة  فزاعة  دون  واخلارجية 
الدين، باإلضافة إلى التمكني للخطاب 
الدينى املستوعب لآلخر باملشاركة ال 
باملغالبة أو االستعاء، وتصحيح مساره 
من االستعباد أو التجنيد إلى السيادة 
بالرشد  واالعتراف  والتعليم،  باإلباغ 

الدينى للمواطن. رئيس جامعة القاهرة أثناء إلقاء كلمته مبعسكر قادة املستقبل

رئيس جامعة القاهرة: كل ما جاء بعد اكتمال الدين محاوالت بشرية قابلة للصواب والخطأ

مصر تدخل سوق »الصكوك السيادية« فى النصف الثانى للعام المالى الحالى
9وزير المالية: إصدار الالئحة التنفيذية للقانون خالل ٣ أشهر بالتعاون مع »األزهر« و»الرقابة المالية«

كتب- محسن عبدالرازق:
أن  املالية،  وزير  معيط،  محمد  الدكتور  أكد 
الصكوك  من  طرح  أول  إلصــدار  تستعد  مصر 
املالى  العام  الثانى من  النصف  السيادية خال 
الازم  التمويل  توفير  فى  يسهم  مبا  احلالى، 
ــدرجــة بخطة  امل االســتــثــمــاريــة،  لــلــمــشــروعــات 
بــاملــوازنــة  واالجتماعية  االقــتــصــاديــة  التنمية 
التنموية  املستهدفات  لتحقيق  للدولة،  العامة 
تعزيز  فى  الــدولــة  جهود  مع  يتسق  نحو  على 
معيشة  مستوى  حتسني  على  ــفــاق  اإلن أوجـــه 
ونوع  وحجم  توقيت  أن  إلــى  الفًتا  املواطنني، 

الطرح سيتم حتديدها الحًقا.
إصدار  على  العمل  أنه سيتم  الوزير  وأضاف 
أشهر،   ٣ خــال  للقانون  التنفيذية  الــائــحــة 
املالية،  للرقابة  الــعــامــة  الهيئة  مــع  بــالــتــعــاون 
الشرعية  الصبغة  إلضفاء  الشريف،  واألزهــر 
مــبــادئ  مــع  املــتــوافــقــة  للصيغ  طــبــًقــا  والــفــنــيــة 
الشريعة اإلسامية، على النحو الذى يسهم فى 
املصريني  املستثمرين  جذب شريحة جديدة من 

للشريعة  وفًقا  باالستثمار  الراغبني  واألجانب 
اإلسامية بالعملتني املحلية واألجنبية.

املعاملة الضريبية املقررة على  إلى أن  وأشار 
عوائد  على  أيــًضــا  ستسرى  اخلــزانــة  ســنــدات 
الصكوك السيادية وعائد التداول عليها، بحيث 
املحلية  السوق  فى  املصدرة  الصكوك  قيد  يتم 
بشركة  حفظها  ويتم  املالية،  األوراق  ببورصة 
الصكوك  قيد  ويتم  املركزى،  واحلفظ  اإليــداع 
بالعمات  الصادرة  الدولية  باألسواق  املصدرة 
للقواعد  وفــًقــا  الدولية  بالبورصات  األجنبية 
مبا  الــدولــيــة،  احلكومية  لــإصــدارات  املتبعة 
يُسهم فى توفير سيولة نقدية إضافية لاقتصاد 
االستثمارات،  متويل  تكلفة  وخفض  املــصــرى 
للصيغ  طبًقا  تصدر  الصكوك  هــذه  أن  خاصة 

املتوافقة مع مبادئ الشريعة اإلسامية.
على  الوزراء  مجلس  موافقة  فور  أنه  وأوضح 
العمل  سيتم  للقانون  التنفيذية  الائحة  إصدار 
خبراء  من  تتألف  للرقابة«  »جلنة  تشكيل  على 
االقــتــصــاد والــتــمــويــل والــقــانــون وبــعــض علماء 

فنًيا  اإلصــدارات  بإيجاز  معنية  وتكون  األزهــر، 
ــا، إضــافــة إلــى إنــشــاء شــركــة مملوكة  وشــرعــًي
للدولة إلدارة وتنفيذ عملية »تصكيك« الصكوك 
السيادية احلكومية، على أن يتم اإلصدار طبًقا 
الشريعة  مبادئ  مع  املتوافقة  الصيغ  من  ألى 
املنصوص  الرقابة  جلنة  تقرها  التى  اإلسامية 
اإلصــدار،  عقد  أســاس  وعلى  بالقانون،  عليها 
ــا وتــداولــهــا واســتــردادهــا  ــدارهـ ويــخــضــع إصـ
مع  املتوافقة  واإلجـــراءات  والقواعد  للضوابط 

مبادئ الشريعة اإلسامية.
أساس  على  يكون  الصكوك  إصدار  أن  وأكد 
ملكية  لــلــدولــة  مملوكة  ستكون  الــتــى  ــول  األصـ
بهذه  االنتفاع  بيع حق  خاصة، وذلك عن طريق 
األصول دون حق الرقبة، أو عن طريق تأجيرها، 
هذه  إصــدار  عقد  مع  يتفق  آخر  طريق  بأى  أو 
الشريعة اإلسامية، على  الصكوك وفًقا ملبادئ 
أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد 
الثابتة واملنقولة اململوكة للدولة »ملكية  األصول 
الصكوك،  أساسها  على  تصدر  التى  خاصة« 

بحيث تكون هناك آلية لتقييم حق االنتفاع بتلك 
أو  الصكوك  أساسها  على  تصدر  التى  األصول 

مقابل تأجيرها لهذا الغرض.
فى  الصكوك  إصــدار  أنــه سيتم  إلــى  وأشــار 
باملواصفات  إلكترونية  أو  ورقية  شهادة  شكل 
التى حتددها الائحة التنفيذية للقانون، وتكون 
محددة  ملدة  وتصدر  القيمة،  ومتساوية  اسمية، 
عن  األجنبية  بالعمات  أو  املــصــرى  باجلنيه 
طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق املحلية 

أو باألسواق الدولية.
وذكر أن احلد األقصى ملدة تقرير حق االنتفاع 
الصكوك  أساسها  على  تصدر  التى  باألصول 
بأحكام  التزاًما  عاًما  ثاثون  تأجيرها  مدة  أو 
الــدســتــور، ويــجــوز إعـــادة تأجير هــذه األصــول 
أو  احلجز  يحظر  أنــه  مــؤكــًدا  املــصــدرة،  للجهة 
التى  األصـــول  على  تنفيذية  ــراءات  إجــ اتــخــاذ 
أى  بطان  مع  الصكوك،  أساسها  على  تصدر 
إجراء أو تصرف مخالف لذلك، وتقرير عقوبة 

جنائية على املخالفني.
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»شكرى« يبحث مع نظيره السيراليونى مكافحة اإلرهاب
كتب- جمعة حمداهلل ويوسف العومى: 

استقبل سامح شكرى، وزير اخلارجية، أمس، 
السيراليونى،  الدولى  والتعاون  اخلارجية  وزيــر 
الدكتور ديفيد فرانسيس، فى إطار الزيارة التى 
يقوم بها للقاهرة، حيث مت عقد جلسة ُمحادثات 
الثنائية  املــوضــوعــات  رســمــيــة حـــول عـــدد مــن 
والقضايا اإلقليمية ذات االهتمام املُشترك، فضًا 

الثنائية  االتفاقيات  من  عــدد  على  التوقيع  عن 
لتعزيز التعاون بني البلدين. وأبدى الوزيران الرغبة 
فى تعزيز مستوى التبادل التجارى مبا يرقى إلى 
وقام  البلدين،  بني  السياسية  العاقات  مستوى 
التعاون فى  ثنائية حول  اتفاقية  بتوقيع  الوزيران 
مذكرتى  جانب  إلــى  السياسى،  التشاور  مجال 
تفاهم لتعزيز التعاون فى مجالى الثقافة والشباب 

بهدف تيسير التواصل بني مسؤولى البلدين مع 
تعزيز احلوار الثقافى بني الشعبني. وشدد شكرى 
واإلقليمية  الثنائية  اجلهود  تكثيف  أهمية  على 
ملكافحة التنظيمات اإلرهابية وجماعات اجلرمية 
املنظمة فى منطقة الساحل، كما تناولت املحادثات 
وتوسيع  إصــاح  ملف  حــول  املشترك  التنسيق 

مجلس األمن.

الثـالثـة الــصـفـحـة 

توصيل الكابالت الضوئية لقرى »حياة كريمة«

»كوبيش« و»المنقوش« يبحثان 
ترتيبات مؤتمر دولى جديد حول ليبيا

أسوان- أميرة صالح ومحمود ُمال:
وزير  طلعت،  عمرو  الدكتور  قــال 
تستهدف  الــــوزارة  إن  االتـــصـــاالت، 
حتسني وتطوير خدمات 900 مكتب 
بريد قبل نهاية العام اجلارى، ضمن 
ــادرة  ــب ــى مــن امل ــ قـــرى املــرحــلــة األول
إتاحة  مع  كرمية«،  »حياة  الرئاسية 
خدمات الصراف اآللى بهذه املكاتب، 
فضًا عن إقامة 1000 برج محمول 
بـــهـــدف حتسني  ـــ4،  ــ ــ ال ــات  ــشــرك ــل ل
ــاالتــصــاالت،  اخلـــدمـــات اخلــاصــة ب
ألكثر  الضوئية  الكابات  وتوصيل 
خدمات  لتوفير  مــنــزل،  مليون  مــن 

اإلنترنت فائق السرعة.
الفتتاح  ــوان،  أســ ــه  ــارت زي ــال  وخـ
ــات االتـــصـــاالت  ــروعـ ــشـ وتــفــقــد مـ
وتــكــنــولــوجــيــا املــعــلــومــات والــبــريــد، 
أضــاف وزيــر االتــصــاالت أنــه يجرى 
األلياف  كوابل  توصيل  على  العمل 
الضوئية لكل بيت فى »حياة كرمية« 
داخل املحافظة، بإجمالى 110 آالف 
البداية  نقطة  ستكون  حيث  منزل، 
مبنازل قرى »إدفو وكوم أمبو ونصر 
التعليم  خــدمــات  يتيح  مــا  الــنــوبــة«، 

»نعمل  واستكمل:  األسوانى،  املجتمع 
والفنى  التقنى  الــدعــم  توفير  على 
ــاق أكــثــر مــن 80 خــدمــة عبر  إلطـ

تطبيقات املحمول ملواطنى املحافظة 
للتحول  ــة  ــوم احلــك خــطــط  ضــمــن 
مكتب   44 هناك  أن  غير  الرقمى، 
شاملة  تطوير  لعملية  تخضع  بريد 
داخل ٣ قرى مدرجة باملرحلة األولى 

من املبادرة«.
بروتوكولى  توقيع  الزيارة  وشهدت 
تعاون بني الوزارة واملحافظة، وكذلك 
مذكرة تفاهم لبناء القدرات الرقمية 
أســوان،  ريــادة األعمال ألبناء  ودعــم 
املعلوماتية  التحتية  البنية  وتطوير 
ــوزارة  ــ ال تستهدف  حــيــث  ــالــقــرى،  ب
اخلريجني  شباب  من   1000 تأهيل 
ــارات تــكــنــولــوجــيــا املــعــلــومــات  ــهـ مبـ
احتياجات  تلبى  التى  واالتــصــاالت 
إتاحة  إلى جانب  العمل احلر،  سوق 
ونشر ثقافة التعلم اإللكترونى ودعم 
هذا  فى  عمل  فرص  صناعته خللق 
ــدرات طاب  املــجــال، وأيــًضــا بناء ق
التدريس  هيئة  وأعــضــاء  وخريجى 
بجامعة أسوان على تصميم املحتوى 
رقمية  دروس  ــاج  ــت وإن اإللــكــتــرونــى 
إنتاج  فى  متخصص  متدرب  ـــ٣00  ل

املحتوى اإللكترونى.

وزير االتصاالت أثناء زيارته ألسوان أمس

9وزير االتصاالت من أسوان: تحسين خدمات 900 مكتب بريد وإقامة 1000 برج محمول

جانب  إلى  اإلنترنت،  عبر  والتدريب 
محمول  بــرج   81 إنشاء  على  العمل 

لدعم خدمات االتصاالت.

التركيز  ضـــرورة  »طــلــعــت«  ــد  وأكـ
من  الــبــشــريــة  التنمية  مــحــور  عــلــى 
خال االهتمام بالعنصر البشرى فى 

محمد معيط

طالبان تبدأ تعيين حكومتها.. وتسعى 
لتشكيل مجلس حكم من ١٢ شخًصا

كتب- عنتر فرحات:
أعلنت وزيرة اخلارجية والتعاون 
الوطنية  الوحدة  بحكومة  الدولى 
أمــس،  املــنــقــوش،  جنــاء  الليبية، 
دولى  مؤمتر  لعقد  ترتيبات  إجراء 
أجل  من  قريًبا  ليبيا  حــول  جديد 
وقالت  الباد،  استقرار  استمرار 
بــعــد اجتماع  ــان،  ــي ب ــوزارة فــى  ــ الـ
ــى  ــع املــبــعــوث األممـ املــنــقــوش مـ
كوبيش،  يــان  ليبيا،  إلــى  اخلــاص 
اجلانبني  إن  األول،  أمــس  مــســاء 
بحثا األوضاع فى ليبيا والتطورات 

اإليجابية التى تشهدها.
املنقوش  أن  إلــى  البيان  وأشــار 
لعقد  تــرتــيــبــات  بــحــثــا  ــيــش  ــوب وك
خــال  ليبيا  حـــول  دولـــى  مــؤمتــر 
أن  وذكرت  املقبلة،  القريبة  الفترة 
الـــذى ستنظمه  املــرتــقــب  املــؤمتــر 
األمم  مبــشــاركــة  ليبيا،  وتــتــرأســه 
املتحدة، والدول الفاعلة فى امللف 
مبادرة  لتفعيل  سيخصص  الليبى، 
أطلقتها  ــتــى  ال لــيــبــيــا،  ــقــرار  اســت
حكومة الوحدة الوطنية فى مؤمتر 

»برلني- 2«، وتنفيذ بنودها، ووضع 
بنود  لتنفيذ  آليات محددة وعملية 
ــرارى  مــؤمتــرى »بــرلــني 1 و2«، وق
مجلس األمن رقمى 2570 و2571، 
االستعدادات  إلــى  اللقاء  وتطرق 
لانتخابات املقررة فى 24 ديسمبر 
املقبل، واستعداد املجلس الرئاسى 
لتسخير  الوطنية  الوحدة  وحكومة 
الوطنية  للمفوضية  اإلمــكــانــات 
هذا  إلجنــاح  لانتخابات،  العليا 
االستحقاق فى موعده، بحسب ما 

نقل موقع »بوابة الوسط الليبى«.
ومن املقرر أن حتتضن اجلزائر 
ــا لــــدول جـــوار  ــ ــ ــا وزارًيـ ــاًع ــم اجــت
أغسطس  و٣1   ٣0 يــومــى  ليبيا، 
اجلارى، ملساعدة ليبيا على جتاوز 
السياسية،  التسوية  مسار  تعثُّر 
مستوى  على  االجتماع  وسينعقد 
ومصر،  اجلــزائــر،  خارجية  وزراء 
ــودان، وتـــشـــاد،  ــ ــسـ ــ ــــس، والـ ــون ــ وت
ــة واملــعــنــيــة  ــ ــدودي ــجــر، احلــ ــي ــن وال
تليفزيون  بحسب  ليبيا،  باستقرار 
»الشروق« اجلزائرى. بدوره، أعلن 

رئيس املفوضية العليا لانتخابات 
الليبية عماد السايح أنه من املتوقع 
املسجلني  الليبيني  أعـــداد  تــزايــد 
خال األيام املقبلة، مشيًرا إلى أن 
للجاليات  املتاحة  الزمنية  الفترة 
مريحة  بــاخلــارج  املقيمة  الليبية 
الناخبني.  من  عدد  أكبر  لتسجيل 
تسجيل  متديد  أن  السايح  ــد  وأك
للفترة  ــل  ــداخـ الـ فـــى  ــنــاخــبــني  ال
حوالى  إضافة  تضمنت  اجلديدة 
قــاعــدة  ــى  ــ إل نـــاخـــب  ــف  ــ أل  500
 2 اإلجمالى  العدد  ليبلغ  البيانات 

مليون و800 ألف ناخب.
حكومة  رئيس  أكــد  جانبه،  من 
عبداحلميد  الــوطــنــيــة،  الـــوحـــدة 
العسكرية،  املؤسسة  دعم  الدبيبة، 
يخدم  ومنظم  وبناء جيش حقيقى 
الوطن واملواطن ويدافع عن الدولة 
املدنية، وقال »الدبيبة« خال حفل 
القيادة  بكلية   16 الدفعة  تخريج 
طرابلس،  فــى  الــعــامــة،  ــان  ــ واألرك
بالعبث  ألحــد  نسمح  ــن  »ل أمـــس: 

بأمن ليبيا«.

كتب- عنتر فرحات، و)رويترز(:
األفغانية  طالبان  حركة  اتخذت 
على  الهيمنة  نحو  جــديــدة  خطوة 
ــبــاد، وبـــدأت تعيني  احلــكــم فــى ال
العديد من املسؤولني فى حكومتها 
املالية  وزراء  بينهم  مــن  اجلــديــدة، 
والداخلية واملخابرات، فيما أعلنت 
تسعى  طالبان  أن  أفغانية  مصادر 
إلى تشكيل مجلس حكم مكون من 
الباد،  شــؤون  إلدارة  شخًصا   12
فى الوقت الذى يسابق فيه املجتمع 
الدولى الزمن إلجاء رعاياه وآالف 
املدنيني األفغان واملتعاونني مع قوات 
حلف شمال األطلسى »ناتو«، خال 
سنوات الغزو األمريكى، قبل انتهاء 
مهلة تــواجــد الــقــوات الــدولــيــة فى 

الباد، فى ٣1 أغسطس اجلارى.
وذكرت وكالة »بجواك« األفغانية 
لألنباء، أن طالبان عينت جول أغا 
إبراهيم  صــدر  وأن  املالية،  لـــوزارة 

سيكون قائًما بأعمال وزير الداخلية، 
كما عينت احلركة جنيب اهلل مديًرا 
املا  سيكون  بينما  لــلــمــخــابــرات، 
وحمداهلل  لكابول،  حاكًما  شيرين 

نعمانى رئيًسا لبلدية العاصمة. 
وقـــال مــصــدر مــقــرب مــن قيادة 
لتشكيل  توجًها  هناك  إن  »طالبان« 
ــن قــــيــــادات احلـــركـــة  ــ ــس م مــجــل
ــني ســابــقــني، مبـــن فيهم  ومــســؤول
مسؤولون من إدارة الرئيس الهارب 
وقال  الباد،  لقيادة  غنى،  أشــرف 
املصدر لوكالة »سبوتنيك« الروسية 
لألنباء: »سيحكم أو يقود أفغانستان 

مجلس مكون من 12 عضًوا«.
املتحدة  األمم  مفوضة  وقــالــت 
ميشيل  اإلنسان،  حلقوق  السامية 
باشيليت، إنها تلقت تقارير جديرة 
بالثقة عن انتهاكات خطيرة على يد 
طالبان، تشمل إعدام مدنيني خارج 
نطاق القضاء، وقيوًدا على النساء 

وعلى االحتجاجات الرافضة حلكم 
مجلس  باشيليت  وحثت  احلــركــة، 
ــســان عــلــى وضـــع آلية  حــقــوق اإلن
وقالت  طالبان،  تصرفات  ملراقبة 
»ستكون  جنيف:  فى  املجلس  أمــام 
والفتيات  للنساء  طالبان  معاملة 

خًطا أحمر أساسًيا«.
ــوال فــون ديــر الين،  وقالت أورسـ
أمس،  األوروبــيــة،  املفوضية  رئيسة 
إن االحتاد األوروبــى سيزيد الدعم 
اإلنسانى لألفغان داخل بادهم وفى 
الدول املجاورة، من 50 مليون يورو 
حالًيا إلى أكثر من 200 مليون يورو.

جو  األمريكى،  الرئيس  ويواجه 
بايدن، ضغوًطا لتمديد مهلة إجاء 
الباد  مغادرة  فى  الراغبني  آالف 
عليها،  طالبان  حركة  سيطرة  بعد 
أغسطس   ٣1 فــى  تنتهى  ــى  ــت وال
تلك  إن  طالبان  وقــالــت  ــارى،  اجلــ

املهلة »خط أحمر«.

قوات أفغانية تستعد ملواجهة عناصر طالبان »رويترز«
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القوات الجوية المصرية والفرنسية تنفذان 
تدريًبا بمشاركة طائرات متعددة المهام

كتبت- داليا عثمان:
القوات اجلوية  نفذت عناصر من 
جوًيا  تــدريــًبــا  والفرنسية  املصرية 
مشترًكا، مبشاركة عدد من الطائرات 
 ،2000 )ميراج  طراز  املهام  متعددة 

الرافال، »F -16«( املصرية.

اجلانبني  قيام  التدريب  وتضمن 
مترين  بتنفيذ  والفرنسى  املــصــرى 
إعادة التزود بالوقود فى اجلو، وذلك 
اجلو  فى  التموين  طائرة  باشتراك 

.)MRTT( الفرنسية طراز
تــأتــى تلك الــتــدريــبــات فــى إطــار 

ــاون املــشــتــرك  ــعـ ــتـ دعــــم ركـــائـــز الـ
ــني الـــقـــوات املــســلــحــة املــصــريــة  بـ
أحدث  على  والتعرف  والفرنسية، 
يساهم  مبا  القتال،  وأساليب  نظم 
ــرات  ــبـ ــارات واخلـ ــ ــه ــ ــل امل ــى صــق فـ

والعملياتية. القتالية 

جانب من التدريب اجلوى املشترك
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»التعليم«: نتيجة طالب الثانوية بـ»المستشفيات والسجون« ممتازة
يحيى: وفاء  كتبت- 

رئيس  رمضان،  محمد  رمضان  الدكتور  قال 
التربوى، إن  املركز القومى لالمتحانات والتقومي 
املستشفيات  داخل  العامة  الثانوية  طالب  نتيجة 
األسئلة  عــن  أجــابــوا  حيث  ممــتــازة،  والــســجــون 
نتائج  الــتــأكــد مــن  كــمــا مت  ــًدا،  بــشــكــل جــيــد جــ
وكذلك  سنتني،  على  للمواد  املقيمني  الــطــالب 

لـ»الغشاشني«. القانونية  الشؤون  موقف 
مراجعة  مــراحــل  أن  إلــى  »رمــضــان«  وأشـــار 
أرقــام  تــكــرار  عــدم  مــن  التأكد  شملت  النتيجة 
عملية  ومــطــابــقــة  الـــطـــالب،  ــواد  ــ أك أو  جــلــوس 
لالمتحانات«  »القومى  فريقني  بــني  التصحيح 
نسبة  إن  حــيــث  الــعــاملــيــة«،  بــيــرســون  و»شــركــة 
أخــطــاء،  أى  وقـــوع  دون   ٪١٠٠ بلغت  التطابق 
جلوسهم  أرقــام  بّدلوا  الطالب  »بعض  مضيًفا: 
مع زمالء لهم، لذا ظهرت نتيجتان لنفس الرقم، 
للتأكد  ورقًيا  للحاالت  الرجوع  إلى  دفع  ما  وهو 
اخلطأ  اكتشاف  عدم  وسبب  النتيجة،  من صحة 
من مدخلى البيانات فى البداية يرجع إلى كتابة 
رقم اجللوس بشكل سليم، لكن مت تبديل األرقام 
وترتيبها، وفى النهاية مت الرجوع لورقة كل مادة 
وحل االشتباكات، حتى وصلنا بعدد احلاالت إلى 

صفر«.
والتعليم  التربية  وزارة  أصدرت  جانبها،  ومن 
اإللكترونى  التصحيح  آليات  عن  وثائقًيا  فيلًما 
الدراسى  للعام  شيت(  )البابل  امتحانات  ألوراق 
من  الفترة  خالل  متت  والتى   ،)2٠2١/  2٠2٠(
١٠ يوليو املاضى حتى 5 أغسطس اجلارى، حيث 
أجرى الوزير الدكتور طارق شوقى لقاًء مع رئيس 
التربوى  والتقومي  لالمتحانات  القومى  املركز 
تصحيح  وآلــيــات  األسئلة  بناء  تفاصيل  لشرح 
لدى  التساؤالت  معظم  على  والــرد  االمتحانات 
ومصداقية  دقــة  بشأن  والطالب  األمــور  أولياء 

اإللكترونى. التصحيح 
الذى  والعمل  اجلهد  مقدار  الفيديو  ويوضح 
بذله جميع العاملني فى الوزارة إلجناح امتحانات 
الثانوية العامة. وأضاف »رمضان« أن املركز هو 
مركز بحثى مت إنشاؤه بقرار جمهورى فى ١٩٩٠، 
االمتحانات«  »تطوير  أهمها  أقــســام؛   5 ويضم 
التقييم  آلية وتطوير سياسات  املعنّى بوضع  وهو 

 7٠ ونحو  األسئلة،  بنوك  وإنشاء  واالمتحانات 
والتعليم،  التربية  تخصصات  فى  جامعيا  أستاذا 
املشاركني  املعلمني  مــن  كبير  عــدد  عــن  فضال 
عملية  على  واإلشــراف  األسئلة  بنوك  وضع  فى 
الـــ3  الــســنــوات  خــالل  بــأنــه  مــنــوًهــا  التصحيح، 
للصفوف  األســئــلــة  بــنــوك  ــشــاء  إن مت  املــاضــيــة، 

املقررات  بجميع  الثانوى  والثالث  والثانى  األول 
الدراسية.

تصحيح  رحــلــة  تفاصيل  »رمـــضـــان«  وكــشــف 
الطالب  مــن  تسمه  مــن  بـــدًءا  شــيــت«،  »الــبــابــل 
بيانات  قاعدة  على  االمتحان  درجة  حتى صدور 
 6 مبدينة  التعليمية  املدينة  إن  حيث  الـــوزارة، 

وتضم  للتصحيح،  املركزى  الكنترول  هى  أكتوبر 
قطاعات  جلميع  مصغًرا  كنترواًل   ١١ بداخلها 
ــل غــرفــة تضم ١٠  وكــنــتــروالت اجلــمــهــوريــة، وك
أوراق  وإحــصــاء  مراجعة  عــن  مسؤولني  أفـــراد 
جلوس  أرقام  تسجيل  من  والتأكد  شيت،  البابل 
االمتحانات،  وأكــواد  عليها  وبياناتهم  الطالب 

دخــول  هــى  للتصحيح  التالية  »املــرحــلــة  وتــابــع: 
األوراق على أجهزة سكانر، والتى تصل سرعتها 
عدد  إن  حيث  الساعة،  فى  ورقــة  ألــف   ١2 إلــى 
ورقــة  مــاليــني   6 نحو  يبلغ  شيت  البابل  أوراق 
فى  طالب  ألف   65٠ امتحان  كحصيلة  امتحانية 
ضوئيا  مسحه  يتم  شيت  البابل  مــادة..   ١١ نحو 
منه  بنسخة  واالحتفاظ  وتسجيله  سكانر  على 
الطالب  نتيجة  بإعالن  اخلاص  الباركود  تتضمن 
إلى  إرجاعه  يتم  ثم  الوزارة،  بيانات  قاعدة  على 
الضرورة  عند  به  لالحتفاظ  املركزى  الكنترول 
منه:  نسختان  لدينا  أصبحت  وبالتالى  لذلك، 
إلكترونية وورقية، وهو دليل إجابة الطالب على 

االمتحانات«.
أنه  لالمتحانات  القومى  املركز  رئيس  وأضاف 
بعد ذلك يأتى دور مدخلى البيانات، وعددهم 375 
شخًصا، يقومون على جزء »السوفت وير«، بينهم 
شخصان مهمتهما إدخال بيانات الطالب املكتوبة 
بخط الــيــد )رقـــم اجلــلــوس وكـــود االمــتــحــانــات( 
اليد،  بخط  املكتوب  يقرأ  ال  ويــر«  »السوفت  ألن 
مؤكًدا تأمني أوراق »البابل شيت« داخل الكنترول 
املركزى وعدم دخول أى شخص داخل الكنتروالت 
باإلضافة  التصحيح،  انتهاء  وبعد  خالل  املصغرة 
واملاسح  البيانات  مدخلى  غرف  بني  الفصل  إلى 
انتهاء  »بعد  واستكمل:  والكنتروالت.  الضوئى 
التصحيح  عملية  تأتى  البيانات،  إدخــال  عملية 
البابل  ورقة  السفلى من  فيها اجلزء  يظهر  والتى 
الطالب،  قبل  من  املظللة  الدوائر  وتضم  شيت، 
ويكون دور األشخاص التأكد من تعرف السكانى 
على  الشطب  حالة  وفــى  الطالب،  إجابات  على 
إجابة واختيار أخرى ال يستطيع السكانى التعرف 
الكمبيوتر  على  مالحظة  ــال  إدخـ فيتم  عليها، 
وتتم  الشطب،  بعد  الصحيحة  الطالب  بإجابة 
حالة  وفى  شخصني،  من  الطالب  ورقــة  مراجعة 
عدم توافقهما على اإلجابة تتم االستعانة بشخص 

ثالث حلسمها«.
مع  اإلجابة  منــاذج  تبديل  شائعات  على  ورًدا 
الضوئى  املسح  عملية  أن  أكــد  األسئلة،  منــاذج 
للبابل شيت يتم خاللها إدخال أكواد االمتحانات 
تصحيحه  يتم  وبالتالى  االمتحان،  منوذج  وأرقام 
املتضمنة  الورقة  على  املسجل  النموذج  رقم  وفق 

االمتحان  ومنـــوذج  بالطالب  اخلــاص  الــبــاركــود 
البابل  تقسيم  يتم  وبالتالى  به،  اخلاص  واإلجابة 
كل  إلكترونية؛  منــاذج   4 إلــى  إلكترونيا  شيت 
وال  به  اخلاصة  باملجموعة  تصحيحه  يتم  منوذج 

مجال حلدوث خطأ فى ذلك.
وفى سياق متصل، أكد وزير التربية التعليم أن 
آالف الطالب بالثانوية العامة حصلوا على مجاميع 
ما  ونفى  الوقت،  هذا  طوال  التشكيك  رغم  كبيرة 
التقسيم«  »طــالب  استحواذ  شائعات  من  يتردد 
بأن عدد هؤالء  منوًها  القمة،  كليات  مقاعد  على 
هو ١4٠2  أكثر من ٩٠٪  الطالب احلاصلني على 
بيان  فى  جاء  كما  استيعابهم  يتم  وســوف  طالب، 

وزارة التعليم العالى والبحث العلمى اليوم. 
حسابه  عبر  تصريحات  فى  »شوقى«،  وكــّذب 
تداوله  الذى مت  املنشور  بوك«،  بـ»فيس  الرسمى 
التواصل  موقع  على  األخــيــرة  الساعات  خــالل 
على  أنه حصل  زعم صاحبه  والذى  االجتماعى، 
الثانوية  كنتروالت  داخل  من  خطيرة  اعترافات 
هذا  امتحانات  تصحيح  أن  إلــى  تشير  العامة 
 4 من  فقط  واحــد  إجابة  منــوذج  على  مت  العام 
»ربع  أكثر من  إلــى رســوب  أدى  ما  وهــو  منــاذج، 
احلقيقية  النتائج  فى  تبديل  وحــدوث  الطالب« 
الطلبة فهو  الباقى من  الربع  أّما  أيًضا،  لنصفهم 

فقط ما مت تصحيح بطريقة سليمة. 
وقّررت الوزارة فتح باب التظلم لطالب الثانوية 
العلوم والتكنولوجيا  العامة ملدارس املتفوقني فى 
مت  التى  املــواد  على  االطــالع  يتم  حيث   ،STEM
رســوم  تسديد  بعد  البوكليت  بنظام  امتحانها 
االطالع للورقة االمتحانية الواحدة مبقدار ١٠٠ 
دعم  صــنــدوق  بــاســم  البنوك  فــى  تــســدد  جنيه، 

التعليمية. املشروعات  ومتويل 
بنظام  امتحانها  مت  التى  االمتحانات  وبشأن 
على  ــادة  املـ اســم  تسجيل  يتم  شــيــت«؛  »الــبــابــل 
النموذج )form( الذى أعدته وحدة دعم مدارس 
الغد  حتى  التسجيل  يــتــاح  أن  على  املتفوقني، 
ودون مقابل، وسيتم إرسال الرابط اخلاص بهذا 
اإللكترونى  البريد  عبر  الطالب  جلميع  النموذج 
التظلم  بنتيجة  الطالب  إخطار  وكذلك  املدرسى، 
من  االنتهاء  بعد  باملدارس  املسجل  إمييله  على 

التظلم. فحص 

9 فيلم وثائقى عن آليات التصحيح اإللكترونى لـ»البابل شيت« خالل الفترة من ١٠ يوليو إلى ٥ أغسطس للتأكد من توافر الدقة والمصداقية

شوقى خالل إعالن نتيجة أوائل الثانوية العامة

 اليوم.. الفرصة األخيرة لتسجيل رغبات المرحلة 
األولى لكليات »القمة« والنتيجة خالل 72 ساعة

9إقبال ضعيف فى»األقصر«.. و2٠2 طالب سجلوا بـ»الزقازيق«.. وأماكن إضافية لطالب التقسيم

ياسمني فؤاد

9»ياسمين«: تطوير مصانع للمعالجة والتدوير
ومحمد  الــعــراقــى  ريــهــام  كتبت- 

محمود خليل:
فــؤاد،  ياسمني  الــدكــتــورة  أكــدت 
تسليم  ســيــتــم  أنـــه  الــبــيــئــة،  ــرة  ــ وزي
ملحافظة  بسنور  الصحى  املــدفــن 
 5 مساحة  على  ويقع  سويف،  بنى 
جنيه،  مليون   2١ بتكلفة  أفــدنــة، 
ــن مــركــزى  ويــســتــقــبــل املــخــلــفــات م
إعداده  ومت  وأهناسيا،  سويف  بنى 
إدارة  تنظيم  جــهــاز  إشـــراف  حتــت 
باالشتراك  البيئة،  بوزارة  املخلفات 
ومحافظة  املحلية  التنمية  وزارة  مع 
للمواصفات  طــبــقــاً  ــف،  ســوي بــنــى 
جهاز  استشارى  قبل  من  املعتمدة 

املخلفات. إدارة  تنظيم 
فى  يأتى  هذا  أن  فؤاد  وأوضحت 
تنظيم  جهاز  به  املنوط  الــدور  إطــار 
رقم  لقانون  وطبقاً  املخلفات  إدارة 
بــاإلشــراف   ،2٠2٠ لــســنــة   )2٠2(
عــلــى تــنــظــيــم وتــخــطــيــط ومــراقــبــة 
للمخلفات  املتكاملة  اإلدارة  عمليات 
البلدية، فى ظل العمل التشاركى بني 

الوزارات الفاعلة. 
فعاليات  هـــذا ضــمــن  يــأتــى  كــمــا 
اإلدارة  ملــنــظــومــة  األول  الــبــرنــامــج 
املتكاملة للمخلفات الصلبة اجلديدة 
التحتية،  البنية  بتطوير  واملــعــنــى 
العشوائية  املــقــالــب  غلق  ويتضمن 
ــرق  ــرة احلــ ــ ــاه لـــلـــقـــضـــاء عـــلـــى ظــ
وسيطة  محطات  وإنشاء  العشوائى، 
ــر مــحــطــات وســيــطــة  ــي ــوف ــتــة وت ــاب ث
اجلمع  عمليات  كفاءة  لرفع  متحركة 
وتــطــويــر مصانع  وإنــشــاء  والــنــقــل، 

للمعاجلة والتدوير لتعظيم االستفادة 
من مكونات املخلفات، وإنشاء مدافن 
من  اآلمـــن  للتخلص  آمــنــة  صحية 

املخلفات.
وأكدت وزيرة البيئة أنه مت االنتهاء 
بسمسطا  ــصــحــى  ال املـــدفـــن  مـــن 
مساحة  على  سويف  بنى  مبحافظة 
جنيه،  مليون   2١ وبتكلفة  أفدنة،   5
 5 بالكيلو  الصحى  املــدفــن  وأيــضــا 
مبــحــافــظــة الــســويــس واملـــقـــام على 
سيتم  واللذين  أفــدنــة،   ١٠ مساحة 
ــمــحــافــظــات خــالل  ــل تــســلــيــمــهــمــا ل

األسبوع املقبل.
فى سياق مواز، أكد اللواء محمود 
أن  املحلية،  التنمية  وزيــر  شعراوى، 
تنفيذ  تشهد  سويف  بنى  محافظة 

الــعــديــد مــن املــشــروعــات اخلــاصــة 
املخلفات،  ملنظومة  التحتية  بالبنية 
تنفيذ  من  االنتهاء  مت  أنه  إلى  الفتاً 
مبنطقة  الوسيطة  املحطة  وتشغيل 
ناصر بسعة تصميمية تصل إلى 5٠٠ 
طن/ يوم وبإجمالى ١7 مليون جنيه، 
باإلضافة إلى املدفن الصحى بسنور، 
كما سيتم إنشاء مدافن صحية ببنى 
سويف باإلضافة إلى إنشاء محطتني 
وسيطتني فى »ببا«، و»الفشن«، ضمن 
خطة املشروعات احلالية للمحافظة 

بتكلفة إجمالية 74 مليون جنيه.
الــصــحــى  ــن  ــدفـ املـ أن  ــح  ــ وأوضــ
 2٠ حوالى  الكلية  مساحته  اجلديد 
على  دفــن  خلية  بــه  وتــوجــد  فــدانــا 
تصميمية  بسعة  أفدنة   5 مساحة 
تبلغ  حيث  قمامة،  طــن  ألــف   ١٠٠
مــتــر من  آالف   5 اخلــلــيــة  مــســاحــة 

القاع، و١١٠٠ متر علوى.
ــوزارة مــن خــالل  ــ ــد حـــرص الـ وأكـ
الوحدة التنفيذية للمخلفات بالوزارة 
ملشروعات  املستمرة  املتابعة  على 
ــدة لــلــمــخــلــفــات  ــ ــدي ــة اجلــ ــظــوم ــن امل
حالياً  تنفيذها  يجرى  التى  الصلبة 
اجلمهورية،  محافظات  مختلف  فى 
أو  آمنة  بإنشاء مدافن صحية  سواء 
ملصانع  تطوير  أو  وسيطة  محطات 
التراكمات  رفــع  أو  املخلفات  تدوير 
وإغالقها  العشوائية  أو  التاريخية 
تشرف  التى  اخلطة  ضمن  متــامــاً، 
بالتنسيق  تنفيذها  عــلــى  الـــــوزارة 
واإلنتاج  البيئة  وزارات  مع  والتعاون 

احلربى والهيئة العربية للتصنيع.

واملحافظات-  كامل،  محمد  كتب- 
محمد السمكورى ووليد صالح:

للقبول  الــتــنــســيــق  مــكــتــب  يــنــهــى 
أعمال  العليا  واملــعــاهــد  باجلامعات 
تسجيل رغبات طالب الثانوية العامة، 
مساء  السابعة  فى  األولـــى«  »املرحلة 
الـــيـــوم، ويــبــلــغ طـــالب املــرحــلــة ١١8 
أدنى  بحد  وطالبة  طالبا  و28٠  ألفا 
الشعبة  و٪8٠  علوم،  علمى   ٪88.4١

الرياضية، و65.73٪ لألدبى.
قطاع  رئيس  عطا،  السيد  وأعــلــن 
التعليم بوزارة التعليم العالى واملشرف 
هناك  أن  التنسيق،  مكتب  على  العام 
األولى  املرحلة  آالف من طالب   ١٠5
ــالل موقع  ســجــلــوا رغــبــاتــهــم مــن خـ
بالعام  لاللتحاق  اإللكترونى  التنسيق 
اجلامعى اجلديد، مشيرا إلى انتظام 
سير إجراءات إدخال الطالب لرغباتهم 
عبر موقع التنسيق اإللكترونى، موجًها 
رغباتهم  كــتــابــة  بـــضـــرورة  الــطــالب 
مضيًفا  وصحيحة،  سليمة  بطريقة 
إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة 

من مساء األربعاء املقبل.
وأضاف عطا، لـ»املصرى اليوم«، أن 
نتيجة تنسيق املرحلة سيتم إعالنها من 
خالل املوقع االلكترونى للتنسيق والذى 
رغباتهم،  الــطــالب  عليه  مــن  سجل 
للتنسيق  العليا  اللجنة  أن  موضحا 
ستعقد اجــتــمــاعــا فـــور إغـــالق بــاب 
التسجيل من أجل حسم موعد إعالن 
نتيجة املرحلة، وأنه من املتوقع خالل 
72 ساعة من إغالق تسجيل الرغبات، 
على أن يتم بدء تنسيق املرحلة الثانية 

عقب نتيجة املرحلة األولى مباشرة.
عبدالغفار،  عادل  الدكتور  وأوضح 
ــحــدث  ــت ــى وامل ــ ــالم ــشــار اإلعــ ــســت امل
معامل  فتح  مت  أنه  للوزارة،  الرسمى 
احلاسب اآللى باجلامعات احلكومية، 
ملساعدة الطالب فى عملية التنسيق 
الــتــاســعــة صباًحا  ــن  م اإللــكــتــرونــى 

أنه على  التنسيق، مؤكدا  طوال فترة 
بـــارتـــداء املاسك  الــطــالب االلـــتـــزام 
يسمح  لن  حيث  )الكمامة(،  الطبى 
ملعامل احلاسب  بالدخول  ألى طالب 
اآللى باجلامعات دون ارتدائها واتباع 
التعليمات واإلجراءات املنظمة للعمل 

بهذه املعامل.

فى سياق مواز، أعلنت وزارة التعليم 
التقارير  أن  العلمى  والبحث  العالى 
اإلحصائية الرسمية الواردة من وزارة 
التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن 
أعــداد طالب التقسيم الناجحني فى 
الثانوية العامة الذين يفوق مجموعهم 
طــالــب،   ١4٠2 عــددهــم  يبلغ   ،٪٩٠

الثالث  العلمية  الشعب  على  موزعني 
)علوم- رياضيات- أدبى(.

التقسيم  أن طالب  الــوزارة  وتؤكد 
فى  لهم  إضافية  أمــاكــن  حتديد  مت 
تنسيق املرحلة األولى، ال تؤثر ُمطلًقا 
على األماكن املحددة لطالب الثانوية 

العامة هذا العام فى هذه املرحلة.
مكاتب  واصلت  املحافظات،  فى 
املرحلة  طــالب  استقبال  التنسيق 
مبعامل  رغباتهم  لتسجيل  األولـــى 
رابع  فى  باجلامعات  اآللى  احلاسب 

أيام العمل مبكاتب التنسيق.
فــى األقـــصـــر، شــهــدت اجلــامــعــة 
للتنسيق  تقدم  حيث  ضعيفا،  إقباال 

٩٠ طالًبا فقط.
محجوب،  محمد  الــدكــتــور  وقـــال 
إنــه مت جتهيز 3  رئــيــس اجلــامــعــة، 
كمبيوتر،  جهاز   ١5٠ بطاقة  معامل 
ــومــات  بــكــلــيــات احلـــاســـبـــات واملــعــل
والسياحة والفنادق والفنون اجلميلة.

حافظ،  ليلى  قالت  الشرقية  فى 
باجلامعة،  التنسيق  مكتب  رئــيــس 
ما  كافة  وفــرت  اجلامعة،  إدارة  إن 
الرغبات  تسجيل  عملية  يلزم إلمتام 
إلكترونياً فى سهولة ودقة، والتى يقوم 
املؤهلني  اإلداريـــني  من  فريق  عليها 
التنسيق،  أعــمــال  ــراء  إلجـ املــدربــني 
إقباالً  شهدت  املعامل  أن  إلى  الفتة 
فى  سجل  حيث  الطالب،  من  كثيفاً 
وفى  وطالبة،  طالبا   ١٩ األول  اليوم 
اليوم الثانى 7٠، وفى ثالث األيام 8٩ 
طالًبا   24 سجل  الرابع  وفى  طالبا، 

بإجمالى 2٠2 طالب وطالبة.
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»تواضروس«: المصريون يعيشون حول »النيل« أسرة واحدة
كتب- وائل على: 

استقبل البابا تواضروس الثانى، 
الكرازة  بطريرك  اإلسكندرية  بابا 
دير  فى  البابوى  باملقر  املرقسية، 
ــا بــيــشــوى بـــوادى الــنــطــرون،  ــب األن
ــا، نــيــكــوال  ــي ــة صــرب ــر خــارجــي ــ وزي
له،  املرافق  والوفد   سيالكوفيتش، 
الرسمية   زيــارتــه  إطــار  فى  وذلــك 
خاللها  حــرص  والــتــى  مصر،  إلــى 
األنبا  دير  وزيــارة  البابا  لقاء  على 
الكنيسة  على  والــتــعــرف  بيشوى، 

األرثوذكسية. القبطية 
ــر الــصــربــى، خــالل  ــوزي ونــقــل ال
رئيس  حتيات  األول،  أمس  اللقاء 
ــا، ألــكــســنــدر فــوتــشــيــتــش،  ــي صــرب
ــيــســة  ــكــن وكــــذلــــك بـــطـــريـــرك ال
البطريرك  األرثوذكسية  الصربية 

بورفيريوس.
ــا، خـــالل الــلــقــاء،  ــاب ــب ــدث ال حتـ
وعن  القبطية  الكنيسة  تاريخ  عن 
يعيش  حــيــث  الــوطــنــيــة،  الـــوحـــدة 
النيل  نهر  حــول  املصريني  جميع 
ــار  ــدة، وأشـ ــواحـ ــرة الـ بـــروح األســ

الـــبـــابـــا إلــــى رغــبــتــه فـــى دعـــوة 
لزيارة  الصربية  الكنيسة  بطريرك 
الوزير  وأعرب  القبطية،  الكنيسة 

الصربى عن سعادته بذلك. 

ملتقى  واصل  متصل،  سياق  فى 
الكنيسة  لــشــبــاب  األول  لــوجــوس 
مصر  فــى  األرثــوذكــســيــة  القبطية 
األول،  أمــس  ــاجلــذور«،  ب »التمتع 

البابا تواضروس  ووزير خارجية صربيا

ــتـــضـــاف املــلــتــقــى  ــه واسـ ــات ــي ــال فــع
املدير  راغب،  عياد  رشا  الدكتورة 
الوطنية  لــألكــادميــيــة  الــتــنــفــيــذى 
الشباب  الــتــقــت  الــتــى  لــلــتــدريــب، 

امللتقى. فى  املشاركني 
األكادميية  عــن  عــيــاد  وحتــدثــت 
وأنــشــطــتــهــا فــى تــأهــيــل الــشــبــاب 
وهو  القيادية،  للمناصب  املصريني 
ما بدأ بالفعل من خالل تعيني عدد 
الرئاسى  الــبــرنــامــج  خريجى  مــن 
»الــذى  لــلــقــيــادة  الــشــبــاب  لتأهيل 
ــنــدرج ضــمــن بــرامــج األكــادميــيــة  ي
مجلسى  فى  نواًبا  حالًيا«  الوطنية 
ملحافظني،  ونواًبا  والشيوخ  النواب 
ــدد مـــن املــنــاصــب  وكـــذلـــك فـــى عـ

بالدولة. القيادية 
كــمــا مت عــقــد لــقــاء لــلــدكــتــورة 
ــني عـــــازر، نـــائـــب مــحــافــظ  ــل چــاك
خبراتها  لهم  ونقلت  اإلسكندرية، 
عدة  ضمن  املجتمعى  العمل  فــى 
برنامج  يستضيفها  ناجحة  مناذج 
امللتقى بهدف نقل اخلبرة وجتارب 

الشباب. إلى  النجاح 
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كتب- أحمد البحيرى:
الضوينى،  محمد  الــدكــتــور  ــال  ق
األزهــر  مؤسسة  إن  األزهـــر،  وكيل 
الوسطية  نشر  إلى  تسعى  الشريف 
التسامح  قيم  وتــعــزيــز  واالعـــتـــدال 
واألخوة اإلنسانية حول العالم، حيث 
يحرص الدكتور أحمد الطيب، شيخ 
األزهــر، على دفع احلــوار بني أتباع 
والتعايش  السالم  لتحقيق  األديـــان 
تأكد  ما  وهو  اجلميع،  بني  السلمى 
من خالل زياراته اخلارجية املتعددة، 
األخــوة  وثيقة  بتوقيع  توجت  والتى 
اإلنسانية، لتكون مبثابة تدشني لعهد 
واإلخــاء وإعالء  التسامح  جديد من 
قيم اإلنسانية والسالم واحلوار البناء 

بني أتباع األديان.
وأكد »الضويني«، خالل لقاٍء مبقر 
خارجية  وزيـــر  مــع  أمـــس،  املشيخة 
نيكوال  القاهرة،  يــزور  الــذى  صربيا 
سيالكوفيتش، أن األزهر يرفض كل 
أشكال التطرف والعنف، ويسّخر كل 
جهوده للتصدى لها على أرض الواقع 
أنشأها  التى  مؤسساته  خــالل  مــن 

واملتمثلة  املــهــمــة،  لتلك  خصيًصا 
للرصد  العاملى  األزهــر  مرصد  فى 
وزير  »الضويني«،  وأهــدى  والفتوى. 
كتاب  مــن  نسخة  صربيا،  خارجية 

اإلجنليزية،  باللغة  األزهـــر«  »ذاكـــرة 
»سيالكوفيتش«  أهــدى  املقابل  وفى 
وكيل األزهر، أول نسخة من القرآن 
ــكـــرمي تــكــتــب بــالــلــغــة الــصــربــيــة  الـ

وكيل األزهر خالل استقبال وزير خارجية صربيا أمس

وأضــاف  ـــ١٩.  الـ للقرن  تعود  والتى 
الكثير  لديه  األزهــر  أن  »الضويني« 
من التجارب اجلادة التى تؤكد دوره 
وتتبع  التطرف  مكافحة  فى  الرائد 
والــرد  املتطرفة  اجلماعات  فــتــاوى 
الدولة  توجهات  مع  متاشًيا  عليها، 
بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، 
للتواصل  ــك  ــذل ك يــســعــى  أنـــه  كــمــا 
املستمر مع األئمة املسلمني فى أوروبا 
لينشروا الصورة احلقيقية لإلسالم 
بني املجتمعني األوروبى والغربى. من 
جانبه، أكد وزير اخلارجية الصربى 
والتقدير  ــرام  االحــت تكن  بـــالده  أن 
األكبر،  وإلمــامــه  الشريف  لــألزهــر 
مع  الــتــعــاون  تعزيز  على  ــرص  وحتـ
األزهر وعالقاته باملجتمعات املسلمة 

فى صربيا.
وأجرى »سيالكوفيتش« زيارة إلى 
التطرف،  ملكافحة  األزهــر  مرصد 
ــة تــصــدى  ــي ــآل ــدى إعـــجـــابـــه ب ــ ــ وأب
املرصد للدعاوى املتطرفة، وحماية 
الــشــبــاب مــن االنـــخـــداع بــاألفــكــار 

املغلوطة واملتشددة.

»البيئة«: تسليم »مدفن سنور 
الصحى« بتكلفة 21 مليون جنيه
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ال حس من أنقرة 
وال خبر!

مع  التركى  الــتــقــارب  عــن  الــكــام  سكت 
القاهرة، بعد أن كان قد بدأ فى ربيع هذه 
دون  تراجع  ولكنه  ومندفًعا،  قوًيا  السنة 
مقدمات ولم يعد له حس وال خبر!.. فهل 
التقارب  أن  تركيا  أفهمت  السبب أن مصر 
معها له ضوابط وتسبقه مطالب؟!.. رمبا!.

ولكن املتابع لهذا الشأن البد أن يتساءل 
العاقات  التى أصابت  البرودة  عن أسباب 
أنقرة قد  كانت  أن  بعد  البلدين فجأة،  بني 
أيقظت ملف العاقات بقوة، وبعد أن كانت 
قد أبدت رغبتها فى عودة السفيرين، وبعد 
وزير خارجيتها قد جاء على  نائب  كان  أن 
رأس وفد دبلوماسى اجتمع مع وفد مماثل 
واملشكلة  النيل!..  فى مبنى اخلارجية على 
أن تركيا تتصرف هذه األيام فى املنطقة من 
حولنا مبا ال يبعث على الطمأنينة وال يدعو 

إلى الثقة فى صدق رغبتها فى التقارب!.
فهى مرة ترفض سحب قواتها من ليبيا، 
وتقول إن هذه القوات ليست أجنبية وليست 
واملجتمع  الليبيني  حديث  وإن  ميليشيات، 
الدولى معهم عن ضرورة خروج امليليشيات 
هو  الليبية  األراضى  من  األجنبية  والقوات 
فى  املوجودة  قواتها  على  ينطبق  ال  حديث 

طرابلس وحولها!.
وهى مرة ثانية، تستقبل الفريق عبدالفتاح 
االنتقالى  السيادة  مجلس  رئيس  البرهان، 
أثناء  معه  عت  وقَّ إنها  وتقول  السودان،  فى 
ومــذكــرات  االتفاقيات  مــن  عـــدًدا  ــارة  ــزي ال
رغبة  وكأنها  الزيارة  بدت  وقد  التفاهم.. 
تركية فى إحياء ما كان أردوغان قد حصل 
أيام  للخرطوم  الشهيرة  زيارته  وقت  عليه 

عمر البشير!.
وهى مرة ثالثة، تدعو آبى أحمد، رئيس 
خالها  جــرى  زيـــارة  إلــى  إثــيــوبــيــا،  وزراء 
احلديث عن تعاون بني البلدين فى مجاالت 
استعداد  عــن  احلــديــث  جــرى  ثــم  متنوعة، 
ــس أبــابــا  ــ أنـــقـــرة لــلــتــوســط فــيــمــا بـــني أدي
واخلرطوم حلل املشكلة فى منطقة الفشقة 

احلدودية املتوترة!.
يقع  التى  املنطقة هى  أن هذه  واملعروف 
فى  وأنها  اإلثيوبى،  النهضة  سد  ضمنها 
خالصة،  سودانية  كانت  األوقــات  من  وقت 
الوجود  ــام  أي كــان  إثيوبيا  إلــى  ضمها  وأن 
أن  ســًرا  وليس  الــســودان..  فى  اإلجنليزى 
احلكومة اإلثيوبية حني حتدثت فى مرحلة 
السد عن عدم  حــول  اخلــاف  مراحل  من 
النيل  مياه  باتفاقيات  جانبها  من  اعتراف 
القدمية ألن توقيعها كان أيام االحتال، فإن 
املقابل  فى  بأنها  ردت  السودانية  احلكومة 
ستفتح ملف الفشقة التى انضمت لألراضى 

اإلثيوبية أيام االحتال!.
ــر  ــائــب وزي ســكــوت تــركــيــا بــعــد زيــــارة ن
خارجيتها يبدو سكوًتا غير برىء، واحلركة 
من جانبها فى اإلقليم تبدو هى األخرى غير 

بريئة!.

سليمان جودة

خط أحمر »الصحة« تحذر موظفيها: إجراءات ضد الممتنعين عن التطعيم

الصين: تحقيقات االستخبارات األمريكية حول أصل »كوفيد-١٩« تفتقر للمصداقية

واملحافظات–عبداحلكم  كامل،  كتب-محمد 
نافع  وسعيد  خليل  محمود  ومحمد  اجلندى 
وتريزا كمال والسيد أبوعلى ومحمد السمكورى:

مديرياتها  إلــى  منشوًرا  الصحة  وزارة  أرسلت 
ضرورة  على  يحث  كافة،  املحافظات  فى  املنتشرة 
تلقى جميع العاملني »لقاح كورونا«، حيث تستهدف 
الــوزارة االنتهاء من تطعيم العاملني واملنتسبني لها 
بنهاية أغسطس اجلــارى، وشــددت على أنه  سيتم 
لقى  ت عن  املمتنعني  ضد  قانونية  إجـــراءات  اتخاذ 
من  مصاًبا   211 تعافى  الـــوزارة  وأعلنت  اللقاح. 
 236075 إلى  املتعافني  إجمالى  ليرتفع  »كــورونــا«، 
حالة، مؤكدة أنه مت تسجيل 189 إصابة جديدة و5 
حاالت وفاة، ليصبح إجمالى العدد الذى مت تسجيله 
حالة   236075 بينها  إصابة،   286541 بالفيروس 

شفاء، و16676 وفاة.
وفى القليوبية، أعلن ديوان عام املحافظة، أمس، 
إصابة املحافظ اللواء عبداحلميد الهجان بـ»كورونا«. 
وذكر بيان أنه تقرر تأجيل الدعوة املوجهة إليه ألداء 
صاة اجلمعة املقبلة مبسجد ناصر فى مدينة بنها 
يوافق 30  الذى  للمحافظة  القومى  بالعيد  احتفااًل 

أغسطس من كل عام.
جولة  يجرى  كــان  املحافظ  أن  البيان  وأضـــاف 
تفقدية لعدد من املشروعات مبدينتى »بنها وشبرا 
اخليمة« مساء أمس األول قبل أن يشعر بأعراض 

اإلصابة بالفيروس، مؤكًدا أن حالته مستقرة.
من ناحية أخرى، كلف الدكتور خالد عبدالغنى، 
الوقائى  الفريق  بالقليوبية،  الصحة  وزارة  وكيل 
والفرق املتحركة مبستشفى الرمد ومدخلى البيانات 
جميع  تطعيم  بضرورة  الصحية،  الشؤون  مبديرية 
»كــورونــا«،  بلقاح  املحافظة  عــام  بــديــوان  العاملني 

كتبت- سوزان عاطف ووكاالت:
الصينية،  اخلارجية  وزارة  باسم  املتحدثة  قالت 
واجن وين بني، إن حتقيقات االستخبارات األمريكية 
حول أصل فيروس كورونا »غير علمية وتفتقر إلى 

املصداقية«.
تصريحات  فــى  الصينية،  املــســؤولــة  وأوضــحــت 
صحفية، أمس، أن االستخبارات األمريكية ليس لديها 
سلطة إلجراء حتقيقات علمية، وبالتالى فإن أى وثائق 

ذات صلة ال ميكن أن تكون ذات مصداقية.
وأضافت: »التحقيق فى أصول الفيروس من خال 
االستخبارات نفسها هو أمر مخالف للعلم، وأجهزة 
املخابرات األمريكية معروفة منذ فترة طويلة بسوء 
سلوكها، ومن غير املرجح أن يستند ما يسمى بتقرير 
حتقيق كوفيد- 19، الذى يعّدونه إلى أى أسس علمية«. 
وشككت الدبلوماسية الصينية فى مصداقية التقرير، 
قائلة إنه من املحتمل أن يكون وثيقة »مطبوخة« مع 
أدلة مت جمعها، خصيصا لتأكيد االستنتاجات التى مت 

التوصل إليها منذ فترة طويلة.
وتابعت أن واشنطن تسعى حالًيا إلى حتقيق هدف 
االستخبارية  املعلومات  واستخدام  ضمنى  سياسى 
إلجراء التحقيق، مما يقوض التعاون الدولى بشأن 

هذه القضية.

الفًتا إلى أن الفرق الطبية الثابتة واملتحركة تواصل 
وسامة  صحة  على  للحفاظ  املكثفة  جــهــودهــا 
اجلميع، بالتزامن مع تسجيل املواطنني على موقع 

التسجيل اإللكترونى للوزارة للحصول على اللقاح.

كانت املتحدثة باسم البيت األبيض، جني ساكى، 
قالت، فى وقت سابق، إنه سيتم إصدار نسخة غير 
سرية من تقرير املخابرات األمريكية فى األيام املقبلة، 
مشيرة إلى أنه من املتوقع إطاع الرئيس جو بايدن 

أوالً على نتائج التحقيقات.
األمريكية، من  إن«،  إن  فيما حذرت شبكة »سى 
كارثة سياسية محتملة تهدد الدميقراطيني والرئيس 
جو بايدن، تتعلق بالتوقعات املتشائمة بشأن انتشار 
جائحة كورونا فى الواليات املتحدة، والتى جاءت على 

لسان كبير خبراء األوبئة فى اإلدارة األمريكية.
وذهبت الشبكة إلى القول بأن بايدن تلقى للتو بعض 
األخبار غير املرحب بها بشدة، وهى أن وباء كورونا 
الذى مت انتخابه من أجل السيطرة عليه قد ميتد إلى 
السياسى  الدمار  كل  النصفية، مع  االنتخابات  عام 

واالقتصادى الذى ميكن أن يسببه ذلك.
األمــراض  أبــرز خبراء  لسان  على  جــاء  التحذير 
أنتونى  الدكتور  األمريكية،  احلكومة  فــى  املعدية 
ــة لــن تصبح حتت  ــ ــذى قـــال إن األزم فــاوتــشــى، الـ
السيطرة حتى ربيع العام املقبل، أو حتى بعدها، وأن 
هناك حاجة لكى يغير أغلب األمريكيني املتشككني فى 
اللقاح رأيهم، فيما جاء ليكون مبثابة هزة قوية لبلد 

يسوده القلق بالفعل.

ــد اإلقــبــال مــن املــواطــنــني  ــزاي وفـــى األقــصــر، ت
املخصصة  ــز  ــراك امل على  السفر  فــى  والــراغــبــني 
للتطعيم، حيث مت تطعيم أكثر من 34 ألف شخص 
مبختلف  السياحى  القطاع  فى  العاملني  وجميع 

ــزر« عــلــى مــوافــقــة  ــايـ ــة »فـ ــقــاح شــرك وحــصــل ل
لقاح  أول  ليصير  األمريكية،  ــدواء  وال الغذاء  إدارة 
املتحدة  الواليات  يحصل على ترخيص رسمى فى 

السياحى  للموسم  اســتــعــداًدا  املحافظة،  مناطق 
أجــرى  املــقــبــل، فيما  الشهر  يــبــدأ  الـــذى  اجلــديــد 
اللواء أسامة القاضى، محافظ املنيا، جولة تفقدية 
بحضور الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، 

ثاثة  بينهما  تفصل  جرعتني  على  باستخدامه 
تزال  وال  فأكثر،  يبلغون سن 16 عاماً  ملن  أسابيع، 
املوافقة على استخدام اللقاح فى حاالت الطوارئ 

املنيا، بعدد  واللواء ياسر عبدالعزيز، رئيس مدينة 
من مراكز تلقى اللقاح ملتابعة آلية سير العمل وتذليل 

العقبات والتيسير على املواطنني.
وتابع املحافظ إجراءات تلقى لقاح كورونا باملركز 
ومستشفى  الغربى  الطبى  واملركز  للدم  اإلقليمى 
التأمني الصحى، إلى جانب متابعته فعاليات املشروع 
القومى لتجميع البازما، حيث وّجه بضرورة تنظيم 
مؤكًدا  املواطنني،  على  اإلجـــراءات  وتيسير  العمل 
أنه مت تخصيص 17 مركًزا ثابًتا جلميع املواطنني، 
كورنيش  على   2 منها  متحرًكا،  فريًقا   30 وكذلك 
النيل، بشرط التسجيل على املوقع اخلاص بوزارة 
الصحة، باإلضافة إلى 6 مراكز لـ »املسافرين« فقط.

الفقى  طارق  اللواء  املحافظ  تفقد  وفى سوهاج، 
ذوى  األشــخــاص  لتطعيم  الطبية  القافلة  فعاليات 
اإلعاقة، والتى نظمتها املحافظة بالتعاون مع مديرية 
الشؤون الصحية مبقر نادى اإلميان للمعاقني مبنطقة 
املاعب املفتوحة مبدينة سوهاج، واطمأن على تذليل 
اإلجـــراءات كافة أمــام املواطنني الذين يرغبون فى 
احلصول على اللقاح، موجًها بزيادة أعــداد مقاعد 
االنتظار ومد فترة عمل القافلة ليوم إضافى بهدف 

منع التكدس وزيادة أعداد احلاصلني على التطعيم.
اســتــعــداداتــهــا  رفـــع  الــصــحــة  وزارة  ــواصـــل  وتـ
باملحافظات كافة، ومتابعة املوقف أواًل بأول بشأن 
»كورونا«، واتخاذ اإلجراءات الوقائية الازمة ضد أى 
فيروسات أو أمراض معدية، فضًا عن تخصيص 
عـــدد مــن وســائــل الــتــواصــل لتلقى اســتــفــســارات 
املعدية،  الفيروس واألمــراض  املواطنني بشأن هذا 
ورقــم  و»15335«   ،»105« الساخن  اخلــط  منها 
الواتساب »01553105105«، باإلضافة إلى تطبيق 

»صحة مصر« املتاح على الهواتف.

سارية على األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني 12 
و15 عاماً. وأعلن وزير الصحة الفرنسى »أوليفييه 
فيران« إمكانية تقدمي جرعة ثالثة من اللقاح اعتبارا 
للخطر  املعرضني  لألشخاص  املقبل  سبتمبر  من 

وذلك لتقوية جهازهم املناعى.
وأكدت دراسة جديدة أجريت فى اململكة املتحدة 
على الفوائد الوقائية للرذاذ األنفى »فيراليز«، وهو 
رذاذ مضاد للفيروسات ومبيد للفيروسات فى أنواع 
متعددة من كورونا، مبا فى ذلك تعطيل 99.9 % من 
متغير دلتا، ومت تطوير الــرذاذ للتطبيق فى جتويف 
األنف للمساعدة فى تقليل التعرض لفيروسات اجلهاز 
التنفسى، مبا فى ذلك كورونا، واملنتج مسجل للبيع فى 
أوروبا والهند، ومتاح عبر اإلنترنت فى أسواق معينة. 
وتشير النتائج وفقا للموقع البريطانى »إكسبريس« 
للفيروسات  املضادة  األنــف  بخاخات  تناول  أن  إلى 
على نطاق أوسع ميكن أن يزيد ويعوض بعض أوجه 

القصور فى اللقاحات.
إن  البريطانية،  ــان«،  ــارديـ »اجلـ صحيفة  وقــالــت 
نيوزيلندا تستعد ألكبر تفشى للفيروس حتى اآلن مع 
زيادة عدد اإلصابات واملواقع محل االهتمام إلى أكثر 
من 400 موقع، وتضخم عدد املخالطني عن قرب إلى 

أكثر من 15700 شخص.

9إصابة محافظ القليوبية بـ»كورونا«.. وتطعيم جميع العاملين بقطاع السياحة فى األقصر

محافظ املنيا يتابع سير العمل مبراكز تلقى لقاح كورونا ويشدد على اإلجراءات الوقائية حتسبا للموجة الرابعة

عودة الجالية المصرية من أفغانستان على متن طائرة عسكرية
كتبت- داليا عثمان وأحمد البحيرى ومحمود رمزى: 
مساء  العسكرى،  القاهرة  شــرق  مطار  استقبل 
أمس األول، املصريني العائدين من أفغانستان، إلى 
عبدالفتاح  الرئيس  لتكليفات  تنفيًذا  الوطن،  أرض 

السيسى.
البعثة  مــن  املصرية  اجلالية  الــعــائــدون  وميــثــل 
املصرية  الــســفــارة  ومــســؤولــى  املصرية  ــة  األزهــري
فى  املصرية  البعثة  تــواجــدت  حيث  بأفغانستان، 
خال  مــن  الــعــودة  ومتــت   ،2009 منذ  أفغانستان 
الطائرات  إلحــدى  رحلة  عبر  العسكرية  املؤسسة 

استغرقت عدة ساعات حتى وصلت ألرض الوطن.
يذكر أن عدًدا من الدول، بينها مصر، بدأت فى 
إعادة مواطنيها من أفغانستان عقب سيطرة حركة 

طالبان على احُلكم، وانسحاب القوات األمريكية.
من  العائدين  املصريني  أحــد  قــال  جانبه،  مــن 
الــشــكــر للرئيس  بــخــالــص  أفــغــانــســتــان: »أتـــقـــدم 
أجل  مــن  املسلحة  والــقــوات  السيسى  عبدالفتاح 
تواجدنا  من  بــدًءا  املختصني  جميع  مع  التواصل 

مبطار كابول حتى عودتنا إلى أرض الوطن«.
ووّجه الدكتور نظير عّياد، أمني عام مجمع البحوث 
ومؤسساتها  للدولة  الشكر  بــاألزهــر،  اإلسامية 
األزهرية  البعثة  عــودة  تأمني  فى  لدورها  املختلفة 
من أفغانستان بعد التطورات األخيرة التى شهدتها 
تواجدهم  على  خطًرا  متثل  أن  ميكن  كانت  والتى 
هناك، وأكد أن الدكتور أحمد الطيب، شيخ األزهر، 
يتابع عودة مبعوثى األزهــر بشكل مستمر، كما أن 
لاطمئنان  يومى  بشكل  يتواصل  كان  األزهر  وكيل 
بعثات  أن  »عّياد«  وأضــاف  عودتهم.  تطورات  على 
األزهر الشريف إلى دول العالم ميثلون جزًءا مهًما 
الشريف  وأزهرها  به مصر  تقوم  الــدى  الــدور  من 
فى نشر الفكر واملنهج الوسطى بني جميع شعوب 
العالم ومواجهة كل فكر منحرف من شأنه أن ينال 
العاملى، خاصة أن  أو يؤثر على االستقرار والسلم 
األزهر سيظل حريًصا على أداء رسالته التى تكفل 
بها على مّر تاريخه فى أن يكون مصدر إشعاع ينهل 

من علومه كل طاب العلم من كل بقاع األرض.
إلى ذلك، قال عدد من أعضاء مجلسى »النواب 
والشيوخ« إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى 
انعكاس  أفغانستان  مــن  املصرية  اجلالية  بــعــودة 
باعتبارهم  املصريني  حياة  على  الــدولــة  حلــرص 

»ثروة«، وعلى رأس األولويات.
وأكد عاء عابد، رئيس جلنة النقل واملواصات 
مبجلس النواب، أن توجيهات الرئيس تؤكد أن مصر 
أبنائها فى اخلارج والداخل، غير أن  حتافظ على 
أبنائها املصريني فى  للدولة جتاه  السريع  التحرك 
على  يبرهن  الذى  اجلديد  باألمر  ليس  أفغانستان 
قبل  من  مت  حيث  مصرى،  مواطن  بكل  اهتمامها 
نقل املصريني من ليبيا فى أكثر من مّرة، والتحرك 
نحو نقل املصريني العالقني فى بداية جائحة كورونا 
وعودتهم بسام إلى أرض الوطن، ما أّدى إلى زيادة 

ثقة املصريني فى القيادة السياسية.
وأضاف أحمد بهاء شلبى، عضو مجلس النواب 
عن حزب »حماة وطن«، أن توجيهات الرئيس تؤكد 
امتاك الدولة للقدرة والقوة التى متكنها من حماية 
مواطنيها فى أى مكان فى العالم، باعتباره على رأس 
أولوياتها، كما أن حرص القيادة السياسية على حياة 

على  بجديد  ليس  أحمر«،  »خطا  باعتباره  املواطن 
املتسارعة فى  أنه رغم األحداث  املصريني، مؤكًدا 
أفغانستان وصعوبة األوضاع اإلنسانية فى »كابول«، 
إجاء  عن  تعجز  الـــدول  من  العديد  جعل  والـــذى 
رعاياها حتى هذه اللحظة، إاّل أن مؤسسات الدولة، 
كعادتها، قادرة على إجنار الصعاب فى ظل حرص 
الرئيس عبدالفتاح السيسى على احلفاظ على أمن 

وسامة جميع املصريني فى الداخل واخلارج. 
وجتهيز  الدولة  بجهود  املنزالوى  محمد  وأشــاد 
اجلالية  لــعــودة  عسكرية  طــائــرة  املسلحة  الــقــوات 
املصرية والبعثة األزهرية ومسؤولى السفارة املصرية 
من أفغانستان، وتابع: »الرئيس السيسى ال يتوانى 
حلظة فى احلفاظ على أمن وسامة املصريني فى 
التاريخ والواقع أكدا للمصريني  الداخل واخلارج.. 
بجميع اجتاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية 
واحلزبية أن حياة جميع املصريني وأمنهم وسامتهم 

الرى  القدمية من  األراضــى  مليون فدان من   3.7
بالغمر لنظم الرى احلديث خال 3 سنوات.

ــعــاطــى، خـــال اجــتــمــاعــه مع  وأضــــاف عــبــد ال
املهندس عبد اللطيف خالد، مستشار الــوزارة، أن 
أجهزة الوزارة بدأت فى تنظيم العديد من املؤمترات 
وزارة  مع  بالتنسيق  املحافظات،  مبختلف  املوسعة 
والسادة  الزراعى  والبنك  األهلى  والبنك  الزراعة 

املحافظني، حول تأهيل املساقى والتحول من الرى 
بالغمر إلى الرى احلديث، كما قامت الوزارة بطرح 
15 عقدا مبحافظات »القليوبية، الدقهلية، املنوفية، 
اإلسكندرية، الفيوم، أسيوط«، بإجمالى 557 مسقى 
بأطوال 462 كيلو مترا، ومت نهو التنفيذ فى 11.28 

كيلو متر، وجاٍر التنفيذ فى باقى األطوال.
جدير بالذكر أنه مت توقيع بروتوكول تعاون مشترك 

اجلالية املصرية خالل وصولها إلى أرض الوطن                                                                                        تصوير- أمين عارف

تأتى فى مقدمة اهتمام الرئيس والقوات املسلحة 
الباسلة والشرطة الوطنية وجميع أجهزة الدولة«.

وأوضح مصطفى الكحيلى، عضو مجلس الشيوخ، 
أفغانستان فى هذا  من  املصريني  أن مشهد عودة 
وقيادتها  بالدولة  واالعتزاز  للفخر  يدعو  التوقيت، 
احلكيمة، ويؤكد أن مصر دولة كبيرة وقــادرة على 
فعل ما يظنه البعض مستحيا فى أحنك الظروف، 
كما أنها ال تنسى أبًدا أبناءها، وتقدر حياتهم الغالية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر توجيهات 
األفغانية،  ــى  األراضـ مــن  املصرية  اجلالية  بــعــودة 
أوامرها  املسلحة  للقوات  العامة  القيادة  ووّجهت 
املصرية،  اجلالية  إلعــادة  عسكرية  طائرة  بإرسال 
من  املصرية  السفارة  ومسؤولى  األزهرية  والبعثة 
مصرية،  عسكرية  طــائــرة  مــن  على  أفغانستان، 
وذكرت القوات املسلحة أن التجهيزات جاءت على 

أعلى مستوى بتوفير تأمني طبى وإدارى لنقلهم.

كتب- متولى سالم:
املــوارد  وزيــر  العاطى،  عبد  محمد  الدكتور  أكد 
املائية والرى، أن خطة الوزارة فى التحول لنظم الرى 
احلديث تستهدف ترشيد استخدامات املياه وحتقيق 
التنمية املستدامة ملشروعات التنمية الزراعية، مبا 
ينعكس إيجابياً على املزارعني باملقام األول، مشيراً 
إلى أن هذا املشروع العماق يستهدف حتويل زمام 

والبنك  واملالية  والزراعة  الرى  وزارات  من  كل  بني 
حتقيق  بهدف  الــزراعــى،  والبنك  املصرى  األهلى 
لتحقيق  طموحة  خطة  لتنفيذ  املشترك  التعاون 
التنمية املستدامة ملشروعات التنمية الزراعية، من 
لتحديث  الــازم  واملالى  الفنى  الدعم  توفير  خال 
املساقى  تأهيل  من خال  اخلاصة  الــرى  منظومة 

واستخدام نظم الرى احلديث.

9األزهر وأعضاء »النواب والشيوخ« يشيدون بتوجيهات الرئيس وقدرة الدولة على حماية أبنائها

»عبد العاطى«: تحويل ٣٫٧ مليون فدان للرى الحديث خالل ٣ سنوات

كتب- محمد كامل:
أعلن الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة 
الهيئة العامة للرعاية الصحية، املشرف العام على 
مشروع التأمني الصحى الشامل، عن إطاق املنظومة 
الذكية إلدارة وصيانة األصول الطبية وغير الطبية 
التابعة لهيئة الرعاية الصحية، بهدف احلفاظ على 
املال العام وضمان استدامة األصول، وكذلك استمرار 

أداء اخلدمات الصحية للمرضى بجودة عاملية. 
وقال السبكى إن املنظومة الذكية إلدارة وصيانة 
وحصر  جــرد  تشمل  رقمية  منظومة  هى  األصـــول 
الصحية  باملنشآت  الطبية  وغير  الطبية  األصــول 
التابعة للهيئة فى محافظات تطبيق منظومة التأمني 
الصحى الــشــامــل اجلــديــد )بــورســعــيــد، األقــصــر، 
اإلسماعيلية(، والعمل على تسجيلها بطريقة مميكنة 
تكويد هذه األصول بطريقة  إلى  إلكترونًيا، إضافة 
كما  حقيقية،  بقيم  وتثمينها  صحيحة،  محاسبية 
تتضمن تسجيل مواعيد الصيانات الدورية والوقائية 
مثل  منها،  احلساسة  األجــهــزة  وخاصة  لــألصــول، 
أجهزة أشعات الرنني واملقطعية والقسطرة، كما تدعم 
التعبوى باملستشفيات  متخذى القرار على املستوى 
واملراكز والوحدات الصحية، وعلى املستوى التكتيكى 
باألفرع، وعلى املستوى االستراتيجى برئاسة الهيئة 
فى اتخاذ القرارات، خاصة املتصلة بأعمال تطوير 
األمثل  واالستخدام  األصــول  إدارة  وكيفية  املنشآت 
للموارد، حيث إن عملية تكويد األصول تتيح حساب 
فى  تسهم  وكذلك  بصورة صحيحة،  اإلهــاك  قيم 
التنبيه مبواعيد الصيانات الدورية والوقائية لألصول، 
املفاجئة،  اإللكترونى عن األعطال  الفورى  واإلبــاغ 
إضافة إلى تسهيل مراقبة عمليات الصيانة وسرعة 

وذلك  األعطال،  إصــاح  وتلبية  الشركات  استجابة 
عاوة على أن عملية تثمني األصــول بقيم حقيقية 
تسهم فى حساب منافعها االقتصادية املستقبلية على 
املنشأة. وأكد السبكى أن هذه املنظومة الذكية تضمن 
الطبية  واملــعــدات  األجــهــزة  تشغيل  كفاءة  استدامة 
باملنشآت الصحية طوال عمرها االفتراضى بجودة 
عالية، إلى جانب أنها تضمن احلفاظ على املظهر 
الصحية  والــوحــدات  واملــراكــز  للمستشفيات  العام 
ث نقلة نوعية  التابعة للهيئة فى املحافظات، وستُحِدّ
فى احلفاظ على األصول واستدامتها، ومنها للحفاظ 

على استثمارات الدولة. 
ولفت السبكى إلى أن هذه املنظومة تعد خطوة من 
خطوات هيئة الرعاية الصحية نحو امليكنة والتحول 
الرقمى للخدمات باستخدام التكنولوجيات احلديثة 
وتطويعها فى املدخات العملية، مبا يسهم فى حتسني 
بيئة العمل ملقدمى اخلدمة الصحية وسرعة أدائهم 
للخدمة، وتيسير حصول املواطنني عليها بكل سهولة 
ويسر، وذلك مبا يتماشى مع التوجهات االستراتيجية 
للهيئة فى إلغاء كل التعامات الورقية وأن تصبح أول 
هيئة ذكية رقمية ال ورقية، وتوافًقا مع اجلهود املبذولة 
فى  الدولة  وهيئات  ومؤسسات  قطاعات  مبختلف 
حتقيق أهداف التنمية الشاملة املستدامة رؤية مصر 

2030 وبناء مصر الرقمية. 
من جهة أخرى، أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة 
الصحة، عن استقبال 2003 متبرعني مبراكز جتميع 
بالبازما،  للتبرع  القومى  املشروع  ضمن  البازما، 
فى إطار مبادرة رئيس اجلمهورية للتصنيع واالكتفاء 
انطاق  منذ  وذلــك  البازما،  مشتقات  من  الذاتى 

املشروع فى 14 من شهر يوليو املاضى.

املنظومة اجلديدة تساعد على كشف األعطال فوًرا

»الرعاية الصحية« تطلق المنظومة 
الذكية إلدارة وصيانة أصولها

الواليات املتحدة تتبرع بشحنة لقاح كورونا للفلسطينيني »رويترز«



صدر
حديًثا

للنشر  العرب  ديــوان  دار  ■ صدر حديثا عن 
للدكتور  األمثال  حكايات  كتاب   ٢٠٢١ والتوزيع 
صيدلى  ــكــاتــب  وال عــبــدالــعــال  فتحى  محمد 
املعهد  ودبلوم  احليوية  الكيمياء  فى  وماجستير 
الكاتب فى  ويقول  للدراسات اإلسالمية  العالى 
مقدمة الكتاب: (تعد األمثال ذاكرة األمم وميراث 
حكمة شعوبها وهى لون أدبى ال يختلف فى طياته 
عن باقى فروع األدب فمع ما يحمله من إيجاز 
منذ  أبطالها  غادرنا  معينة  مبناسبات  وارتباط 
القدم إال أنه يظل باقيا يزين ويزخرف مجالسنا 
وكتبنا بحكمته وتنوع مدلوالته حتى يوميا هذا. 

وفى هذا الكتاب حرصت أن تتنوع األمثال بني 
قدمي وحديث وفصيح وعامى وأن يكون التطرق 
من منظور مختلف كى ال يأتى العمل مكررا وال 
يضيف للقراء شيئا جديدا سوى إعادة اإلحياء 
دون إثراء للمعنى فكان التناول جامعا فى مواطن 
العلمى  واالستشهاد  والنقد  التحليل  بني  شتى 
ومناقشة قضايا املجتمع وفى هذا اإلطار أضع 
القبول  ينال  أن  متمنيا  األمثال  حكايات  كتابى 
واملكانة الالئقة فى املكتبة العربية)، ومن املقرر 
الدولى  عمان  معرض  فى  الكتاب  يشارك  أن 

للكتاب ٢٠٢١.

■ صدر حديثا عن مركز دراسات احلضارة اإلسالمية 
مبكتبة اإلسكندرية كتاب «بحوث فى التاريخ واحلضارة 
رواد  أحد  العبادى؛  مختار  أحمد  للدكتور  اإلسالمية» 
منشورات  سلسلة  ضمن  ويأتى  التاريخية،  الــدراســات 
ويتناول  اإلسكندرية.  مكتبة  تصدرها  وثائقية  علمية 
الكتاب فصوًال من التاريخ واحلضارة اإلسالمية مبراحل 
فى  الــريــادى  مصر  لــدور  صــور  منها  متعاقبة؛  تاريخية 
العصر اإلسالمى الوسيط، وتاريخ اإلسكندرية كعاصمة 
وحــضــارة  الــوســيــط،  اإلســالمــى  الــعــصــر  فــى  للثقافة 
واأليوبى،  الفاطمى  العصرين  فى  وتاريخها  اإلسكندرية 
ــاة االقــتــصــاديــة فــى املــديــنــة اإلســالمــيــة، ودولــة  واحلــي

سالطني املماليك فى الهند وأوجه الشبه بينها وبني دولة 
املماليك فى مصر، واملعراج وصداه فى التراث اإلنسانى.
مشرق  بني  العالقات  تناولت  دراســـات  يتضمن  كما 
املغرب  أهــل  نــظــرة  ومنها  ومــغــربــه؛  اإلســالمــى  العالم 
فى  املتوسطى  البعد  ومظاهر  القدس،  نحو  واألندلس 
اإلسالمية،  والــوحــدة  واملــوحــدون  األندلسية،  الثقافة 
ونظام  واألنــدلــس،  املــغــرب  نحو  الفاطميني  وسياسة 
الوسيط،  العصر  فــى  الــغــرب اإلســالمــى  فــى  اخلــالفــة 
والتبادل  السلمى  والتعايش  الدينى  التسامح  من  وصور 
العلمى فى األندلس، ودراسة مفصلة عن التراث العربى 

اإلسبانى.
إعداد:

لوسى عوض

ــن يــقــاتــل الــوحــوش  «مـ
ال  ــى  ك يــحــذر  أن  عليه 
يتحّول إلى واحد منهم»    

فريدريك نيتشه

«العقل الواعى هو القادر 
على احترام الفكرة حتى 

ولو لم يؤمن بها»   

جنيب محفوظ
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وهو  هــنــدو،  لفظ  مــن  مشتق  هندوسية  لفظ 
لفظ فارسى، ولفظ هندو مشتق من لفظ سندو، 
ويعنى باللغة السنسكريتية نهر السند فى الهند. 
وهذه املشتقات تشى بأن الهندوسية دين الهند. 
وحيث إن الهند شبه قارة فإنها عندئذ تنطوى على 
التعددية فى أى مجال أنت تختاره. فإذا اخترت 
ديناً مثل الهندوسية فلن يكون فى إمكانك حتديده 
مبيزات ال تقبل األضداد، إذ إن األضداد من لزوم 
التعددية. فإذا كنت راغباً فى اإلميان بإله واحد 
فالهندوسية تلبى طلبك. وإذا كنت راغباً فى تعدد 
اآللهة فالهندوسية تستجيب لك. وأنت فى إمكانك 
أن تكون مؤمناً أو ملحداً أو شاكاً من غير أن تواجه 
الهندوسية  فى  املهم  ألن  هندوسى  أى  من  بنقد 
املسلك وليس اإلميان. وحتى مصطلحاتها يصعب 
ترجمتها إلى أى لغة أخرى. مثال ذلك: لفظ «دارما» 
ليس مرادفاً للفظ «دين» و«مانديرا» ال تعنى معبداً 
هندوسياً. والهندوسية تأتى فى املرتبة الرابعة بني 
األديان الكبرى، ومع ذلك فليس لها مؤسس وليس 

لها كتاب مقدس.
الهندوسية  تــأثــرت  املاضيني  القرنني  ــى  وف  
بالغرب. إال أن هذا التأثير لم ميس املعتقد إمنا 
املجتمع  تغير  بسبب  وذلــك  تنويرية،  برؤية  مسه 
احلديث  ــى  ــ األوروب العصر  بــدايــات  مــع  الهندى 
ابتداء من القرن الثامن عشر، أى ابتداء من عصر 
التنوير األوروبـــى. وقد قيل عن هذا العصر فى 
الهند إنه «اليقظة الهندية»، ومن روادهــا العظام 
راجا راموهان روى، وهو رجل متميز يجيد العربية 
ويقرأ  والالتينية.  واليونانية  والعبرية  والفارسية 
يعثر  ولم  األصلية  نصوصها  فى  املقدسة  الكتب 
على أى خالفات فيما بينها، ويقف ضد الهندوسية 
األرثوذكسية، وفى املجال االجتماعى كان متقدماً 
بفكره على اآلخرين. وتابعه فى كل ذلك الشاعر 
العالم  أن  هنا  بالتنويه  واجلدير  طاغور.  الهندى 
الفيزيائى املشهور، فرنر هايزنبرج، صاحب مبدأ 
والذى  النووية  الفيزياء  فى  الاليقني  أو  الالتعني 
والظاهرة  املالِحظ  اإلنسان  بني  التداخل  يعنى 
املالَحظة، ومن ثم فإن قياسنا لن يكون دقيقاً، قد 
زار الهند فى الثالثينيات من القرن العشرين، ونزل 
ضيفاً على طاغور، وصرح بعد ذلك بأن حواراته 
مع طاغور كانت ملهمة له فى مجال الفيزياء. وقد 
امتد التأثير إلى نظرية الكوانتم التى تعنى أن ثمة 
نسبة معينة من اخلطأ عند رصد موضع اجلسيم 
إلــى تطوير جذرى  وسرعته، ومــا أدت بعد ذلــك 
فى الفيزياء النووية. وفى كتابه املعنون «الفيزياء 
والفلسفة» قال إن الهندوسية والفيزياء املعاصرة 
فى تشابكهما من شأنهما أن يلهما العقل الغربى 
فى اكتشاف الروح الثورية فى الفيزياء املعاصرة. 
ويضاف إلى هؤالء غاندى ومبدأه الشائع «أهمسا»، 
أى الالعنف، فى مواجهة الظلم االجتماعى. وقد 
تبنى مارتن لوثر كنج هذا املبدأ ملقاومة العنصرية 
فى أمريكا. وقال زعيم جنوب إفريقيا مانديال عن 

غاندى: 
«ينبغى أن نتذكر على الدوام أن فلسفة غاندى 
قد تكون مفتاحاً لبقاء البشرية فى القرن احلادى 
والعشرين». وقال توينبى فى هذه اللحظة اخلطرة 
من تاريخ البشرىة: ليس لدينا سوى طريق غاندى. 
وهكذا يصبح غاندى الهندوسى زعيماً للغرب كما 
للشرق. ومع ذلك قتل برصاص هندوسى متعصب. 

ألم أقل لك إن الهندوسية تؤلف بني األضداد؟.

ما اُحلبُّ العذرىُّ إال تصوٌف أو طريٌق إليه.
. وما اُحلبُّ إال مقاٌم إلهىٌّ

وفى اُحلبِّ يُعوِّل املرءُ على القلِب أكثر مما يُعوِّل 
على العقِل الذى قد ميثل حجاًبا كثيًفا على الذات 
ر والرُّوح حني تشتغُل؛ فاحلب يهتك ما  حني تفكِّ

. استتر، ويكشُف ما هو مخبوءٌ، أو ما هو سرىٌّ
وأنا أحاول مع الشاعر الرومانى فرجيل (١٥ 
سبتمبر  مــن   ٢١ - املــيــالد  قبل  أكتوبر ٧٠  مــن 
١٩ قبل امليالد) أن أقول فى هذا الكتاب: (اآلن 

أجدنى أعرف ماهو احلب؟).
اُحلبُّ لغًة كما جاء فى لسان العرب البن منظور 
(١٢٣٢ - ١٣١١ ميالدية -   ٦٣٠ - ٧١١ هـجرية): 
«نَِقيُض البُْغِض. واُحلبُّ الوداُد والـَمَحبَُّة، وكذلك 
، وهو َمْحبُوٌب..  اِحلبُّ بالكسر.. وأََحبَُّه فهو ُمِحبٌّ

.« والـَمَحبَُّة أَيًضا: اسم للُحبِّ
واُحلــبُّ الصوفىُّ هو أصــُل وجــود اُحلــبِّ فى 

العالم؛ ألن اُحلبَّ بطبيعته «أصل املوجودات».
وباحلب يستطيع من يحبُّ أن يصل إلى احلقيقة 
املطلقة التى يريدها ويسعى إليها، ليسكن النقطة 

األعلى من فردوِس الرُّوح.
د يقول: «ُجِبلت القلوب إلى حبِّ  والنبى محمَّ

من أحسن إليها».
ولــيــس محيى الــديــن بــن الــعــربــى وعــمــر بن 
الفارض بعيديْن عن ذهنى حني أقول إنهما انطلقا 
إلى سماء اهللا من سماء خلقه: وهى املرأة «حيث 
اتخذا من احلب العذرى والعشق اإلنسانى طريًقا 

إلى اُحلب اإللهى والعشق الربانى». 
فما املرأة كمخلوٍق عاٍل، وكائٍن ساٍم إال مْجلَى 
من صور اجلمال  الربَّانية، وصــورةٌ  املجالى  من 
ماوى القدسى، ومن هنا يأتى تقديس املرأة  السَّ

. فى اُحلبِّ
وقصة ُحب ابن العربى لـ «النظام» معروفٌة، وقد 

لها فى ديوانه «ترجمان األشواق»:  سجَّ
«لَْوالَ َجَمالُِك َما تََهتََّك ِسُرّ َعاِشٍق

ـِيُل»  بَْل ُكُل َمْعُشوٍق َعلَيِك َدل
ََّهـت ركائبُُه «أدين بديِن الـحـِب أّنى توجـ

فاحلـُب دينى وإميانى»
«احلبُّ يُنَسب لإلنساِن واِهللا 

 بنسبٍة ليس يدرى ِعلُْمنا ما ِهْى
احلبُّ ذوٌق وال تُدرى حقيقتُه 

أليَس ذا عجٌب واهللا واِهللا
لوازُم احلبِّ تكسونى هوّيتها 

ثوَب النقيضْني مثل احلاضِر الساهى
باحلبِّ صحَّ وجوب احلقِّ حيث يَُرى 

فينا وفيه ولسنا عْني أشباِه»
 وابن العربى فى شعره مثل ابن الفارض الذى 

يقوُل: 
«َوَعْن َمْذَهِبى ِفى اُحلِبّ َماِلى َمْذَهٌب

 َوإْن َملُْت يَْوًما َعنُْه َفاَرْقُت َملَِّتى
َولَْو َخطَرْت ِلى ِفى ِسَواَك إَراَدةٌ

ِتى» َعلَى َخاِطِرى َسْهًوا َقَضيَْت ِبِرَدّ
ماوّى أو  ميزُج بني عشقه المرأته وعشقه السَّ
وفّى، كما أنه من السهل  الربَّانى أو اإللهّى أو الصُّ
عشٌق  إنــه  ــرأٍة  المـ إنسانٍذ  عشٍق  عن  نقوَل  أن 
واحتــاٌد وحلوٌل بحيث  فناءٌ  فيه  كان  إذا  صوفٌى 
يصيران ُروحْني حالَّ فى بدٍن واحٍد: «أنا من أهوى 
ومن أهوى أنا/ نحُن ُروحاِن حللنا بَدنَا» بتعبير 
ج. بحيث ال يصير هناك عابٌد ومعبوٌد، أو  احلالَّ
عاشٌق ومعشوٌق، حيث يحدث االنصهار فى بوتقة 
العشق، ويندمجان مًعا؛ للوصول إلى أعلى مدارج 
عليه:  اإلنسان  ُفِطَر  الذى  الكمال  ذلك  الكمال، 
ِ الَِّتى َفَطَر  يِن َحِنيًفا  ِفْطَرَت اهللاَّ (َفأَِقْم َوْجَهَك ِللدِّ
يُن  الدِّ ِلــكَ  َذٰ   ِ اهللاَّ لِْق  ِخلَ تَبِْديَل  َال  َعلَيَْها   النَّاَس 
الَْقيُِّم َولَِٰكنَّ أَْكثََر النَّاِس َال يَْعلَُموَن) (اآلية ٣٠ من 

سورة النور).
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مصباح قطب 

سنوات، وكان هناك اتفاق بينهما على قيام 
حليم باالعالن عن الزواج لكن العندليب- 
بناء على نصيحة بعض املقربني منه- لم 
يعلن هذا الزواج خوفا على شعبيته لدى 
اجلنس الناعم األمر الذى أغضب سعاد 
وحدث االنفصال،  ويتضمن الكتاب حواًرا 
مع السيناريست املبدع ماهر عواد آخر 
أزواج سعاد والذى استمرت على ذمته حتى 
رحيلها.. يتحدث ماهر ملحمود عن سعاد 
فى سنواتها األخيرة حديثا مهما وشائقا، 
كما حتدث له عم مهدى حارس العمارة 
التى كانت تسكن بها السندريال ويحكى 
له عن زيــارة قام بها أحمد زكى لسعاد، 
الكاشف  سناء  خادمتها  أيضا  وحتدثت 
من  زوجة شقيقها  عبداحلميد  وسميرة 
أمها جالء عبداملنعم وابن شقيقها محمد 
املؤلف عــددا من  كما يستعرض  جــالء، 
شقيقها  ابــن  إلــى  السندريال  خطابات 
محمد جــالء الــذى كــان مالزما لها فى 
فيشرح  لندن  فى  أما  األخيرة،  سنواتها 
عاصمة  فى  السندريال  يوميات  الكتاب 
أمورها  قضاء  على  وحرصها  الضباب 
من خالل مصريني يعيشون هناك، سواء 
فى تنقالتها أو إقامتها، ويذكر فى النهاية 
كثيرا من املالبسات التى أحاطت مبصرع 
ورحيل السندريال فى احلادى والعشرين 
من يونيو عام ٢٠٠١ فى لندن.. رحم اهللا 

السندريال اجلميلة سعاد حسنى.

والصحفى الشاب، الذى أجرى معها كثيرا 
من احلوارات التى عرض لها فى الكتاب. 
سعاد  مــرض  تفاصيل  الكتاب  يتناول 
إنها  حتى  الفقرى  العمود  مع  ومعاناتها 
أخبرته يوما بأنها تشعر بأن ظهرها هو 
ويتناول  احلياة  فى هذه  الوحيد  عدوها 
الفرنسية  مرسيليا  إلــى  سفرها  أيضا 
ــراء جــراحــة فــى عــمــودهــا الفقرى  إلجــ
سينيه،  لــوى  الفرنسى  الطبيب  يد  على 
فاقمت  التى  وعدم جناح هذه اجلراحة 
يتناول  كما  الصحية،  سعاد  متاعب  من 
الوجه  فــى  الــســابــع  بالعصب  إصابتها 
وهو املرض الذى شفيت منه سعاد بعد 
على  طبيعى  جلسات عالج  تلقيها ست 
عبد  الدكتور  الطبيعى  العالج  أستاذ  يد 
احلميد كابش، الذى حتدث فى الكتاب 
عن اجلوانب اإلنسانية التى اكتشفها فى 

سعاد أثناء فترة عالجه لها.
يــتــحــدث الــكــتــاب أيــضــا عــن عالقة 
سعاد حسنى بزمالئها فى الوسط الفنى 
الوسط  فى  املقربات  سعاد  وصديقات 
ومصممة  سالوسة  وإنعام  لطفى  نادية 
األزياء سوسن الصاوى ابنة شقيقة سعاد 
الكبرى، وكيف حتدثت السندريال للمؤلف 

عن نادية لطفى صديقتها املقربة. 
ويتناول املؤلف قصة احلب التى جمعت 
بني سعاد وعبداحلليم حافظ مؤكدا أنهما 
تزوجا زواجا عرفيا ملدة تقترب من الست 

من الفنانني الذين يتصلون بها فى لندن، 
كما حتدثت فيه عن مناسبة عيد احلب، 
خالل  مــن  اإلجنليز  معا  يتعامل  وكيف 
أصدقائهم  إلى  ــورود  ال ملاليني  إرسالهم 
محمود  يتناول  الكتاب  فى  وأحبائهم.  
كان  وكيف  السندريال  تعرفه على  قصة 
 ١٧ فــى  شقتها  تليفون  على  بها  يتصل 
يومى  بشكل  بالزمالك  إبراهيم  يحيى 
يوم  ملــدة ثالثة أشهر متواصلة وفــى كل 

كانت ترد سناء الكاشف خادمة سعاد ردا 
وحيدا ودائما هو أن سعاد غير موجودة 
وال  اخلاصة  حياتها  فى  مشغولة  وأنها 
توافق على إجراء أية حوارات صحفية.. 
حتى كان يوم طلبت فيه سناء من محمود 
االنتظار لتكلمه السندريال، وبالفعل ردت 
الشاب  سعاد واستفسرت من الصحفى 
مطر عن إصــراره على احلديث معها.. 
معجبيها  كــبــار  مــن  واحـــد  أنـــه  لتعرف 
قبل أن يكون صحفيا يبحث عن انفراد 
ما  تقرأ  بأن  مطر  عليها  وليلح  صحفى 
فتوافق  املجلة  كتبه عنها على صفحات 
عم  عمارتها  حــارس  إليه  وترسل  سعاد 
العدد  ليعطيه مطر نسختني من  مهدى 
الذى كتب به مقاله عن السندريال لتبدأ 
عالقة إنسانية ومهنية بني النجمة الكبيرة 

الصحفى  كتب   ١٩٩٤ عــام  شتاء  فى 
الشاب مبجلة اإلذاعة والتليفزيون محمود 
محبا  مقاال  مجلته  مطر على صفحات 
لسعاد حسنى يطالبها فيه بالعودة والظهور 
مرة أخرى بعد أن كانت قد اختفت وآثرت 
الصعبة،  املرضية  ظروفها  عقب  العزلة 
وأراد أن يكون هذا املقال املحب مدخله 
واقتحام  السندريال  عالم  إلــى  للدخول 

عزلتها.. وهو ما حدث بالفعل
الصحفى  الــكــاتــب  بنا  يــدخــل  هــكــذا 
مجلة  رئيس حترير  نائب  مطر  محمود 
أجواء  إلى  مباشرة  والتليفزيون  اإلذاعــة 
كتابه املهم الذى صدر فى معرض القاهرة 
واملعنون  بتانة،  دار  عن  للكتاب  الدولى 
ــقــاهــرة- لــنــدن..  بـــ«ســعــاد حــســنــى.. ال
والذى حقق  السنوات األخيرة»  تفاصيل 
صدى واسعا ومردودا متميزا.. ويتضمن 
أجراها  مطولة  مكاملة  تفاصيل  الكتاب 
املــؤلــف مــع السندريال فــى لــنــدن، وهى 
املكاملة التى عرض مطر مقاطع صوتية 
منها فى حواره للدكتور محمد الباز فى 
برنامج آخر النهار، وفيها حتدثت سعاد 
الدكتور  ــرار  ــ وق مرضها  تفاصيل  عــن 
اجلنزورى رئيس الوزراء آنذاك بعالجها 
الــدولــة ومــشــروع فيلم اسمه  على نفقة 
أن  املقرر  من  كــان  السالح  تهديد  حتت 
وإخــراج رافت  تأليف  ببطولته من  تقوم 
وزمالئها  أصدقائها  عن  وكذلك  امليهى، 

الصحفى  الكاتب  مــذكــرات  مــن  الثانى  اجلـــزء 
العام،  العمل  ورجل  والشاعر،  والقاص  واملسرحى 
محمد سلماوى، املعنون بـ(العصف والريحان)، مثير 
كتابات  أم  مذكرات  هو  وهل  تصنيفه،  فى  للجدل 
اجلميع  أن  منه  املتيقن  اخلــاصــة»،  أوراقـــه  «مــن 
سيجد متعة فى قراءة هذا اجلزء من السيرة، كل 
 ،٣٣ عند  عــددهــا  وقــف  التى  الفصول  مــن  فصل 
عنوانى  مع  واالتساق  املسبحة،  حبات  بعدد  تبركا 
جزئى املذكرات، اجلزء الثانى عرض شيق للمسيرة 
كتبها  مسرحية  كل  وقصة  للكاتب  الغنية  املهنية 
الرقابة،  مع  ومواقفه  العمل  وخلفيات  ــة)  رواي (أو 
وترجماته، واألدوار العامة التى مارسها كوكيل أول 
الوزير  بعهد  اخلارجية  للعالقات  الثقافة  لـــوزارة 
ورئيس  الصحفيني،  نقابة  وعضو  حسنى،  فــاروق 
األعلى  املجلس  ووكيل  بها،  الثقافى  النشاط  جلنة 
للصحافة، ورئيس الحتاد الكتاب، ثم احتاد الكتاب 
وأمريكا  وإفريقيا  آسيا  كتاب  احتــاد  ثــم  الــعــرب، 
فى  ودوره  محفوظ،  بنجيب  وعالقته  الالتينية، 
الدستور احلالى، مع ثالثة  لوضع  جلنة اخلمسني 
فصول عائلية ذات شجن، عن أمه ومعنى رحيلها، 
الريفى  األســرة  وبيت  اخلمسة،  الشياطني  وأحفاد 

فى دهشور. 
 أكثر ما يلفت فى الكتاب كله هو صالبة مواقف 
ميسور،  رجــل  من  توقعها  يصعب  والتى  الكاتب، 
قراءة  أبدا من  كاتب ال تشعر  للتأميم،  أبوه  خضع 
العمل  من  والفصل  للسجن  تعرض  مثله  أن  وجهه 
الكتاب  نــراه طــوال  الصحفى واإلبعاد مــرات، لكن 
كامب  وضــد  بحسم،  الــســادات  أنــور  انفتاح  ضــد 
ديفيد، وضد القوى الظالمية ومع احلق الفلسطينى 
ومع احلرية وضد الفساد والتوريث فى عهد مبارك، 
على الرغم من أن سنوات مبارك هى التى شهدت 
ثانى  أما  أعلى ظهور لشخصية سلماوى وألدواره. 
أهم ملمح فهو اجلرأة والثبات على احلق، حتى ولو 
زكريا عزمى  أمــرا من  أو  األمــر يخص طلبا،  كان 
سيشاهدها  التى  اجلنزير،  مسرحية  نهاية  بتغيير 
إلرئيس مبارك، ألن فيها ضرب «نار»، حيث صمم 
الكاتب على بقاء النهاية مفضال أال يأتى الرئيس 

على أن يأتى ويشاهد عمال مبتورا، وحضر مبارك 
والسلطان قابوس فعال العرض.  امللمح الثالث الذى 
التنظيمية واإلجنازية  متيز به سلماوى هو قدراته 
الهائلة فى كل املواقع التى شغلها.. وعقليته املرتبة 
واملبادرة، ويكفى اإلشارة إلى أنه كمسؤول النشاط 
الثقافى بـ«الصحفيني» نظم مؤمترا ضخما بالنقابة 
لألستاذ  ومحاضرة  أياما،  استمر  يوليو  ثــورة  عن 
عروضا  ونظم  لسنوات،  صوته  تغييب  بعد  هيكل 
التطبيع  مسرحية، ومعارض كتب، ومؤمترات ضد 
وضد مشاركة إسرائيل مبعرض الكتاب، واستضاف 
رموزا مثل محمود درويش ووحيد رأفت، ودعا كتابا 

وصحفيني عامليني. وغير ذلك. 
فى ١٩٨٨ سافر مع ابنتى جنيب محفوظ لتسلم 
نوبل، وكلنا يعرف ما تعرض له جنيب وسلماوى من 

على أن يأتى ويشاهد عمال مبتورا، وحضر مبارك 

ضغوط وقتها لترشيح آخر ينوب عن محفوظ غير 
أنه متسك بسلماوى. الكاتب يذكر أنه خالل لقاء مع 
ملك السويد قال له إن كاتبا مصريا، نسى اسمه، له 
نظارة كثيفة، حضر عشاء، رتبه لى الرئيس مبارك 
عند زيارة امللك مصر فى ١٩٨٧، أهدانى كل كتبه، 
وهى كثيرة جدا، ظنا منه أن بإمكانى التأثير على 
عرف  إنه  سلماوى  قال  فائزا.  لتختاره  نوبل  جلنة 
الكاتب (ولم يقل لنا من هو)، لكن سلماوى يكشف 
ما هو أخطر وهو أن سفارتنا هناك تلقت توجيها 
من القاهرة بلفت نظر املسؤولني بالسويد إلى هذا 
الكاتب، وأن الدولة فى مصر ستكون سعيدة لو فاز، 
الكتابة  يجيد  كان  لو  إنه  لسلماوى  امللك  قال  وقد 

لترك مقعد امللك ليصير أديبا. 
لزم  كثيرا، عندما  استقال سلماوى من مناصبه 
األمر، واستقال طوعا من رئاسة احتاد الكتاب بعد 
ثورة يناير، فعل ذلك وهو من وقف وراء أقوى موقف 
رحيل  قبل  االحتــاد  أعضاء  املصريني  املثقفني  من 
مرسى بأيام، حيث أصدر االحتاد بيانا غير مسبوق 
بسحب الثقة من مرسى ومن دستوره الديكتاتورى، 
العمومية  اجلمعية  تختار  أن  غريبا  يكن  لم  ولــذا 
للجنزورى  اعتذر  األصــوات.  بأعلى  ثانية  سلماوى 
عن أن يكون وزيرا ورشح غيره، وترك رئاسة حترير 
اإلبدو التزاما بقانون لم يلتزم به أحد إال هو، وهكذا. 
 كان لدى سلماوى الشجاعة أيضا ليطلب من ملك 
السعودية مراجعة حكم بإعدام شاعر، ويطلب من 
الرئيس السيسى العفو عن أحمد دومة، وأن يقدم 
بالغا ضد محرقة بنى سويف ٢٠٠٥، وهو الصديق 
النيابة  املقرب لفاروق حسنى، وهو من شهد أمام 
لصالح الروائى أحمد ناجى الذى نشر فصوال من 
والفجور،  للفسق  دعوة  البعض  فاعتبرها  له  رواية 
وكان دفاعه عن حرية املبدع أمام النيابة هو أبلغ ما 
قيل من عقود بهذا الصدد. كما رفض االستمرار 
أيام املجلس  فى املجلس  االستشارى الذى تشكل 
العسكرى، حني شعر بعدم اجلــدوى، وأصــر، رغم 
الرفض احلاد من منصور حسن الذى ترأس املجلس 
بفضل جهود لسلماوى نفسه بذلها ليقطع الطريق، 
أبواملجد  الدكتور أحمد كمال  اختيار  على محاولة 

رفض  االستشارى.   لرئاسة  اإلخــوان،  من  املقرب 
لعمل  اإلخــوان  تأسيسية  إلــى  بشخصه  االنضمام 
دستور، رغم أن اإلخوان ساقوا عليه كثيرين، منهم 
نور، اعتراضا على عدم تعيني أى كاتب من  أمين 
العشرة الذين رشحهم سلماوى للتأسيسية ليمثلوا 
االحتــاد  مفوضة  اشــتــون،  كاترين  واجــه  الكتاب. 
األوروبــى للسياسة اخلارجية، رافضا نظرة أوروبا 
فى  كذلك  فعل  وهــكــذا  كانقالب،  يونيو   ٣٠ إلــى 
مجلسى العموم والــلــوردات.  كان قد شن هجوما 
عنيفا على العدوان األمريكى على العراق وتخاذل 
كان  (وإن  الكتاب  ضمنها  قصيدة  وكتب  الــعــرب، 
صوت الغضب فيها أعلى من صوت الفن الشعرى)، 
تلقى تهديدات إخواجنية بال عدد بسبب مواقفه، 
ولكل ذلك، فإن مقولة إن الكاتب هو أول من يقتل 

وآخر من ميوت تنطبق فعال على أمثال سلماوى. 
كشف أن الرئيس محمود عباس قال له إن مرسى 
جزء  فى  الفلسطينيني  توطني  بخطة  عباس  أخبر 
من سيناء والتخلى عن الضفة إلسرائيل، وقد عمل 
الرئاسية،  موسى  عمرو  حملة  فى  بجد  سلماوى 
بحيث  صباحى  حمدين  مع  حتالف  لعقد  وسعى 
يتنازل عن الترشيح ويكون نائبا ملوسى حال فوزه، 
فقال حمدين إنه ال يسعى إلى منصب، ولكن إلى 
سلماوى  فعرض  اجلماهير  أمانى  لتحقيق  وسيلة 
عليه أن يختار مهاما للنائب جتعله يحقق األمانى 
مع ضمان املنصب بدال من أن يخسرا معا. وقال إنه 
لوال حنكة وبراعة ودهاء عمرو موسى لكانت جلنة 
اخلمسني لوضع الدستور احلالى قد هلكت من أول 
مصدرها  جــاء  التى  اخلالفات  قــوة  بسبب  حلظة 
من السلفيني واإلخوان املتسترين بصفتهم ممثلني 
نقابيني وقوى محافظة أخرى، وكان عمله كمتحدث 
قدراته  على  آخــر  دليال  اخلمسني  باسم  رسمى 
التنظيمية الفعالة. وقف سلماوى عند العام ٢٠١٥، 
عام بلوغه السبعني، ولعلنا ننتظر جزءا ثالثا من هذه 

السيرة الغنية.

محمود مطر

كانت ترد سناء الكاشف خادمة سعاد ردا 
وحيدا ودائما هو أن سعاد غير موجودة 
وال  اخلاصة  حياتها  فى  مشغولة  وأنها 
توافق على إجراء أية حوارات صحفية.. 
حتى كان يوم طلبت فيه سناء من محمود 
االنتظار لتكلمه السندريال، وبالفعل ردت 
الشاب  سعاد واستفسرت من الصحفى 
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محمد رفاعى
يكتب:

رواية الكاتب والفنان عز الدين «املسافر خانة»، 
للكتاب، بطلها  العامة  الهيئة  الصادرة حديًثا عن 
الذى يهرع حلظة سماعه صوت  نعمان»  «شوقى 
املطافى وتعثرها فى الوصول إلى قصر املسافر 
ليس  والتناقضات،  األضــداد  تالقى  مركز  خانة، 
مجرد بناء من حجر وخشب، وإنه حياة حقيقية 
وهى  للصعاب،  مرحلة حتديه  فى  الفنان  عاشها 
وقع  الذى  املنتمى،  املرهف  الفنان  اإلنسان  رحلة 
أجل  من  وصراعه  الــوجــودى  الصراع  بوتقة  فى 

احلق والعدل فى مواجهة الزيف والكذب. 
والشر،  اخلير  بــني  بالصراع  الــروايــة  تنشغل 
العمل  على  القادر  بني  املنتمى،  وال  املنتمى  بني 
شيئا  ميلكون  ال  ومــن  ومعهم،  الــنــاس  أجــل  مــن 
ببساطة  تخدعك  الرواية  والزيف،  البلطجة  إال 
الذاتية  السيرة  يشبه  ما  إلــى  وتوهمك  سردها 
أو املكانية بذكرها أسماًء وأماكن حقيقية، لكنها 
متزج  وروايــة  ووجودية،  إنسانية  قيم  فى  تغوص 
الرواية  بطل  احلقيقة.  من  ما  وقدر  اخليال  بني 
اعتقل  سياسى،  ماضى  له  فنان  نعمان»  «شوقى 
وله جتارب  الطعام،  عن  وأضــرب  وُحّوكم  مرتني 
فى العمل العام من خالل الوظائف التى تقلدها. 
ويقظة، صدمة  واعية  ذاكرة  على  الكاتب  يعتمد 
حريق القصر دفعته إلى احلدث األهم فى حياة 

«شوقى»، وقمة مأساته، تاريخ خروجه من القصر 
لضربه  البلطجية  وتــأجــيــر  مــرســمــه،  وحتطيم 
والنيل من كرامته، فأصبح بال مرسم أو لوحات 
وحاسًما.  مضاغًفا  كــســًرا  لكسره  وظيفة،  أو 
على  والوحدة،  واالختناق  احلصار  الفنان  عانى 
العام اخلانق  كافة املستويات، والوضع السياسى 
وتبخر  العشوائى،  االنفتاح  سياسات  وسيطرة 
واملعنوى،  املـــادى  للعوز  حتديه  بالعدالة  حلمه 
وضعه االجتماعى واألســرى، خالفه املستمر مع 
اخلليج  فى  للعمل  وسفرها  طالقهما،  ثم  زوجته 
وحرمانه من ابنته. منذ شبابه البكر حّدد انحيازه 
حياة  يستلهم  الفنى  أسلوبه  واملهمشني،  للفقراء 
يلتفت  لم  آالمهم،  على  واحلنو  وتقاليده  الشعب 
إلى كلمات مثبطة مثل: ال تبدد طاقتك فى أمور 
السياسة وصراعات املثقفني، لم يبق غير لوحاتك 
وكلمتك، أكسب نفسك وإبداعك، معاركك مجانية 

طواحني  وحـــدك  حتـــارب  وستظل  جـــدوى،  بــال 
فلم  احلقيقى  انتماؤه  كيشوت.  دون  مثل  الهواء 
يغير الطريق الذى اختاره عن قناعة، لذا صمد 

وحتمل وقاوم. 
 املسافر خانة القصر ذاته صار 
أن  بعد  واملالذ،  البيت  لـ«شوقى» 
واالبــنــة،  ــزوجــة  وال السكن  فقد 
ــة قــضــاهــا  ــوات كــامــل ــنـ ــع سـ ســب
شفائه  مصدر  صــار  رحــابــه،  فى 
طويلة  أوقاًتا  فيه  قضى  وشقائه، 
واستأنس املكان وصار جزًءا منه، 
واستعاد موهبته وثقته كفنان، فيه 
ــل لــوحــة والدة  ولـــدت لــوحــاتــه، وك
أســرتــه  كــل  وثــمــثــل  ــه،  لـ حقيقية 
وفى  احلــيــاة،  فى  وعــزوتــه  وأوالده 
أخفى  املظلمة  القصر  أركــان  أحد 

وصية وأوراق صديقه وأستاذه محمد جاد الرب. 
احلريق الذى تسبب فى ضياع وتدمير األثر، فتح 
على الفنان الواعى ذكريات وأحداثا، امتزج فيها 
الذاتى بالعام، فى عقل املوظف املثقف، 
سلمه وزير الثقافة ثروت عكاشة العمل 
له  ترضية   ،١٩٦٩ عام  للقصر  مديًرا 
التى  الصعوبات  من  خلاطره  وجــبــًرا 
الثقافة  بــجــهــاز  الــعــمــل  فــى  واجــهــهــا 
اجلماهيرية. وتُّذكره وصية الوزير يوم 
قابله ألول مرة عام ١٩٦٨: «أرجو أن 
أمامية  قلعة  رأس  على  أنــت  تصمد، 
القالع  بعدها  ستسقط  سقطت  لــو 
تباًعا». أخذه احلنني والذاكرة الواعية 
ــائــه بــالــرســم  ــن بــاســتــعــادة الــقــصــر وب
اخلاصة  محنته  بني  وربط  والكلمات، 
روحه،  بلسم  كان  الــذى  القصر،  وبني 

والوجه،  الظهر  فى  اخليانة  طعنات  شهد  وفيه 
وشهد القصر صداقات العمر وحميمية التالقى 
ملعان  اكتشاف  ووهج  للوطن  مخلصة  نفوس  بني 
ثالثة  دام  عمل  بعد  وظيفته  من  فصله  جديدة. 
عشر عاًما، اعتمد فيها على ذاته، صارت مصدر 
ُقّوته، كيف يّصرف على ضروراته وعلى القضايا 
املرفوعة فى املحاكم؟، يلجأ شوقى إلى والده فى 
القرية، يعيش مستور احلال، معتمًدا على معاش 
يكاد  دخله  ومحلني،  فدانني  إيجار  ومن  ضئيل، 
يكفى ضرورات من يعولهم. مع تداعيات احلريق 
يتذكر  الغورية،  إلى حوارى  «نعمان»  أقدام  قادت 
إلى  ومنتمني  فريد،  نــادر  طــراز  من  شخصيتني 
إنسانى،  ال  الــركــام  وســط  إنسانية  ومــبــادئ  قيم 
اللبان»،  «محمود  املوهوب  الفنان  بصديقه  يلتقى 
صانع التماثيل اجلصية، يصنع منها عاملًا طفولًيا 
عجيًبا، مليئا بحيوانات طيبة وشريرة، وأشخاص 

هذا  أساطير.   كأنهم  املسحورين،  أو  كالسحرة 
ــه «نــعــمــان»  ــاح ل الــفــنــان الــفــطــرى والــشــعــبــى، أتـ
مرسًما فى القصر، وقدم له دعًما معنوًيا وجعله 
وقائع  شهد  اللبان  الكبار،  الفنانني  مصاف  فى 
االعتداء على الفنان ودافع عن «نعمان» باستماتة 
والوحيد  عنه،  بــدًال  الضربات  وتلقى  وشهامة، 
ــارة، وألنــه  ــع إلــى احلــ الـــذى تــرك مرسمه ورجـ
فنان وطنى منتم، وتعلم بحق من احلارة وفنونها 
نتيجة  الشخصية األخرى «فريدة» دفعت حياتها 
غياب الضمير، حاضرة طوال الرواية رغم غيابها 
باالنتحار، كانت مجنونة بالعمارة اإلسالمية تقرأ 
كل ما يصل إليها من كتب، أحبت الفنان بصدق 
ورأت فيه الرجولة والشهامة، كانت مخطوبة إلى 
شاعر ال ميلك ضميًرا أو شرًفا، أثمرت العالقة 
االكتئاب  إلــى  وأوصلها  منها  وتــهــرب  حمل  عــن 
واالنتحار، وكانت مبثابة الداعم واألمل الذى قاد 
مسافر  يحرق  لم  واملقاومة.  التحدى  إلى  شوقى 
من  وتصدع  سقط  بل   ،١٩٩٨ أكتوبر  فى  خانة 
الداخل منذ ربع قرن نتيجة الصراعات والفساد 
واستبعاد الكفاءات املؤمنة العمل امليدانى الرواية 
إلى  ليصل  وقسوته،  وتناقضاته  الواقع  من  تنهل 
املتعة واإلدهاش والتأمل والصدمة. أليس هذا هو 

جوهر الفن وجمالياته؟.

«א���א�� �א��».. �אכ�� א���א�
� �א��כ�א�א�

واستأنس املكان وصار جزًءا منه، 
واستعاد موهبته وثقته كفنان، فيه 
ــل لــوحــة والدة  ولـــدت لــوحــاتــه، وك
أســرتــه  كــل  وثــمــثــل  ــه،  لـ حقيقية 
وفى  احلــيــاة،  فى  وعــزوتــه  وأوالده 
أخفى  املظلمة  القصر  أركــان  أحد 

الذاتى بالعام، فى عقل املوظف املثقف، 
سلمه وزير الثقافة ثروت عكاشة العمل 

عام  للقصر  مديًرا 
التى  الصعوبات  من  خلاطره  وجــبــًرا 

عام  للقصر  مديًرا 
التى  الصعوبات  من  خلاطره  وجــبــًرا 

عام  للقصر  مديًرا 

الثقافة  بــجــهــاز  الــعــمــل  فــى  واجــهــهــا 
اجلماهيرية. وتُّذكره وصية الوزير يوم 
الثقافة  بــجــهــاز  الــعــمــل  فــى  واجــهــهــا 
اجلماهيرية. وتُّذكره وصية الوزير يوم 
الثقافة  بــجــهــاز  الــعــمــل  فــى  واجــهــهــا 

قابله ألول مرة عام 
اجلماهيرية. وتُّذكره وصية الوزير يوم 

قابله ألول مرة عام 
اجلماهيرية. وتُّذكره وصية الوزير يوم 

أمامية  قلعة  رأس  على  أنــت  تصمد، 
القالع  بعدها  ستسقط  سقطت  لــو 
تباًعا». أخذه احلنني والذاكرة الواعية 
القالع  بعدها  ستسقط  سقطت  لــو 
تباًعا». أخذه احلنني والذاكرة الواعية 
القالع  بعدها  ستسقط  سقطت  لــو 

ــائــه بــالــرســم  ــن بــاســتــعــادة الــقــصــر وب
اخلاصة  محنته  بني  وربط  والكلمات، 
روحه،  بلسم  كان  الــذى  القصر،  وبني 

غالف الكتاب



للباحث  كورونا«  وفيروس  »التقنية  كتاب  حديًثا  صدر   ■
عبدالعزيز حمد املتخصص فى تقنية الذكاء االصطناعى عن 
مركز احلضارة العربية بالقاهرة، وأكد البحث على أن أزمة 
فيروس كورونا )COVID-19( غير املسبوقة على الدور احليوى 
الذى تؤديه التكنولوجيا الرقمية احلديثة، يناقش هذا الكتاب 
مجموعة من الرؤى املفيدة للخبراء بشأن كيفية االستفادة من 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فى التصدى للجائحة، وكانت 
هذه  منذ ظهور  الصمود  على  واألشــخــاص  الشبكات  قــدرة 
اجلائحة استثنائية بالفعل وقد شهد العالم تسارع رقمنة العديد 
من الشركات واخلدمات، مبا فى ذلك أنظمة العمل عن بعد، 
واملؤمترات الفيديوية فى مكان العمل وخارجه واحلصول على 

الرعاية الصحية والتعليم والسلع واخلدمات األساسية. وجاء 
البحث فى أربعة فصول منها الفصل األول حول تبادل أفضل 
املمارسات بشأن التعاون الرقمى خالل جائحة فيروس كورونا 
وما بعدها والفصل الثانى يناقش فيروس كورونا وكيف تناولت 
بعض البلدان فجوة التعليم الرقمية الفصل الثالث ناقش كيف 
نستخدم أدوات الصحة اإللكترونية اجلديدة ملكافحة جائحة 
فيروس كورونا الفصل الرابع كيف دعمت احلوسبة السحابية 
التصدى جلائحة فيروس كورونا. أوضح عبدالعزيز حمد أن 
قدرة البشر على التأقلم مع جائحة فيروس كورونا كانت ستكون 
مختلفة بشكل كبير، إذا حصل األمر قبل عقد أو أكثر، بسبب 
عدم توفر التقنيات اخلاصة بالصحة الرقمية فى ذلك الوقت.

■ صدر حديًثا كتاب »آليات النص الروائى من الداخل« للباحث 
حمد عبداهلل القحطانى عن الدار العربية للعلوم والنشر ببيروت. 
باالجتاهات  تأثرت  النقدية  األعمال  من  الكثير  الباحث:  أكــد 
الغربية فى النقد، وهى اجتاهات تفصل بني الشكل واملضمون، 
إن هذه الدراسة ترى أن النظرة إلى الرواية، وحتليلها، ال ينبغى 
أن  واملعنى(، إمنا يجب  )املبنى  واملضمون  الشكل  أن تفصل بني 
يكون  وأن  الداللة،  من  جــزءاً  باعتباره  الشكل  إلى  النظر  يكون 
حتليل العناصر واملكّونات هو السبيل للوصول إليها. وقد سعت 
النص  داخــل  املعنى  تشّكل  كيفية  فى  البحث  إلى  الدراسة  هذه 
الروائى، باعتباره وشيجة ممتدة من أول كلمة حتى آخرها، وكانت 
بداية النص الروائى املحور الذى رّكزت عليه هذه الدراسة، فى 

التمييز بني  النص، ومن خاللها جرى  داخل  الداللة  تتبع  سبيل 
وال هى  ليست مجّرد حكاية،  فالرواية  املختلفة،  البدايات  أنواع 
النظرية  للقضايا  األول  الفصل  لغوى. فقد خصص  مجّرد نص 
املتعلقة مبفهوم البداية، مناقشة طبيعة البداية فى األدب عامة، 
وخصوصية األجناس األدبية فى ذلك. وكانت بداية املكان محور 
تاله  روائية،  ثالثة مناذج  الثانى من خالل  الفصل  فى  االهتمام 
حول  والرابع  الشخصية،  بداية  حول  متمحوراً  الثالث  الفصل 
بداية الزمن، واخلامس حول بداية احلوار، والسادس حول بداية 
احلدث، والسابع حول البداية ما وراء روائية، وقد خالف الفصل 
السابع بقية فصول الرواية فى عدد الروايات املدروسة الشتماله 

على روايات ست، أما اخلامتة فقد تضمنت خالصة البحث.

»العاشق اجَلباُن ال يعرُف 
السروَر أبًدا«

لوبى دى فيجا

وفيها  بــادى  كّلها  »هــذه 
كّل شىء إال أنا وبادى«

عبداهلل البردونى
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أحاول التشَبّث فهل استطعت؟
تلتصق  املعقوفة  األحبال  جدائل  إن 
لكننى  تدميها،  أن  كــادت  حتى  بيدى 
لى،  يبدو  ما  على  املحاولة  فى  أجنــح 
حتى إن األلم قد زال بالكلية رغم آثار 

. الزرقة الواضحة على جنبات راحتَىّ
- ملاذا تصمت؟

يوم،  ذات  مساعدتى  منك  أطلب  لم 
لم أطلب منك سوى أال تفلت يدى عند 

اقتراب الوصول.. أليس كذلك؟
حسًنا.. سأظل أواصل الصعود إلى 
تلك القمة، ألقف إلى جوارك ذات يوم 
تلك  تعالج  أن  فقط  تستطيع  وليتك 

الزرقة على يدَىّ املنهكتني.
فأكثر  أكثر  منك  دنــوت  كم  ترى  أال 
البرد  ذاك  من  بداخلك  أختبئ  لعلى 
فلماذا متوت  أتــيــُت  قــد  هــا  الــقــارس، 

الكلمات على فمك اآلن؟

ملاذا تبدو على غير عادتك؟
تبدو غريًبا.. لقد كدُت أمِيّز وجهك 
فال يوجد غيرك على ذلك السفح منذ 

أن أُْخِبْرت مبكوثك هنا منذ أعوام.
- هال تكلمت؟

السفح  أعلى  من  النظر  أن  أتعلم   -
للوهلة  تــصــورت  كما  مخيًفا  يبدو  ال 

األولى.
لذا  أيــًضــا  أنــت  ذلــك  تعلم  أكنت   -

قررت البقاء هنا بغير عودة؟
- ملن هذه األحبال املقطوعة بجانب 

النهر؟
إنها تشبه تلك التى فى يدَىّ رمبا.. 
أمازلت   - هى؟  ملن  كثيًرا  تشبهها  بل 

على صمتك؟!
لك أنت، هذه األحبال كانت لك، لقد 
أفلَتّ يدك منذ زمٍن بعيد، فلماذا تعود 

تذكر ذلك اآلن؟.

األحبال المعقوفة

منال رضوان
»قصة قصيرة«

مؤسسة »فاروق حسنى« تفتح الباب لخمس جوائز قيمتها اإلجمالية 
نصف مليون جنيه فى الفن والنقد التشكيلى والتصوير والنحت

للثقافة  حسنى  ــاروق  فـ مؤسسة  أعلنت 
والفنون عن فتح باب التقدم جلوائز الفنون 
مجاالت  خمسة  فى  الثالثة 2022،  ــدورة  ال
هى الفن التشكيلى والنقد التشكيلى والنحت 
والعمارة والتصوير الفوتوغرافى. وخصصت 
ثالث جوائز فى كل مجال واستعانت فى كل 
بارزين،  وفنانني تشكيليني  بأكادمييني  منها 
تلقى  بــدء  موعد  عن  املؤسسة  أعلنت  كما 
األعــمــال املــشــاركــة فــى املسابقة بـــدءا من 
الواحدة ظهرا فى األول من سبتمبر 2021 
وحتى الساعة 24:00 بتاريخ األول من نوفمبر 
الترشح  طلبات  تقدمي  يتم  أن  على   ،2021
املسابقة  فــى  التسجيل  خــالل صفحة  مــن 
الوصول  ميكن  والتى  اإلنترنت  شبكة  على 
للمؤسسة  الرسمى  املوقع  طريق  عن  إليها 
http://apply.« الــتــالــى:  الــرابــط  عــبــر 

.»faroukhosnyfoundation.org
ــى مجال  ــا املــســابــقــة األولــــى فــهــى ف أمـ
التصوير »الرسم«، وحددت املؤسسة القيمة 
ألف   100 وهــى  للجائزة  اإلجمالية  املالية 
للفائزين فى ثالث  ثالثة مراكز  جنيه على 
جوائز: األولى قيمتها 50 ألف جنيه والثانية 
 20 قيمتها  والثالثة  جنيه  ألــف   30 قيمتها 
ألف جنيه. وقد أعلنت املؤسسة عن أسماء 
جلنة التحكيم فى هذه الدورة للجائزة، وهم 
الدكتورة علية عبد الهادى، عميد كلية العمارة 
)األردن  عمان  الــبــتــرا-  جامعة  والــفــنــون- 
سابًقا( وكيل كلية الفنون اجلميلة للدراسات 
العليا والبحوث، جامعة حلوان سابًقا، والفنان 
خبير  الشابورى  حسني  الدكتور  التشكيلى 
التصميم والعرض املتحفى، والفنان التشكيلى 
محمد عبلة، والفنان التشكيلى سمير فؤاد، 
والفنان الدكتور أحمد رجب صقر، عميد كلية 

الفنون اجلميلة- جامعة املنيا األسبق.
ــددت املــؤســســة شــروطــا يتعني  ــد حــ وقـ
االلتزام بها من قبل املتنافسني على اجلائزة، 
وهى أن يكون املتقدم مصرى اجلنسية. وأن 
فى  عــاًمــا   35-18 بــني  املتقدم  عمر  يكون 
تاريخ 31 ديسمبر 2021. ويجب على املتقدم 
املفاضلة  يتم  لكى  فنيني  بعملني  االشتراك 
بينهما ويتم اختيار عمل واحد فقط منهما 
فى حال اجتياز املتقدم إلى املراحل النهائية. 
األعمال  بطبيعة  املتعلقة  الشروط  عن  أما 
الفنية املشاركة فى املنافسة ومواصفاتها وفق 
ما حددته مؤسسة فــاروق حسنى، فهى أن 
يكون العمل الفنى فى مجال التصوير باأللوان 
الوسائط  األكريليك-  الزيتية-  )املــائــيــة- 
املتعددة(، وأال يحتوى العمل الفنى على أى 
)جرافيك(.  أو  )ديجيتال(  رقمية  معاجلات 
وأال يزيد أحد أضالع العمل الفنى املشارك 
على 120 سم باإلطار اخلارجى. وأن يكون 
العمل الفنى املشارك من إنتاج آخر عامني 
بحد أقصى 2019. وأن تكون صورة العمل 
الفنى املحملة فى استمارة التقدمي بصيغة 
JPEG أو JPG، وأن تكون ذات جودة ودقة 
عاليتني وواضحة ومناسبة للنشر والطباعة، 
بحيث ال يقل حجم الصورة عن 5 ميجابايت 
وال يزيد على 10 ميجابايت، على أن ال يقل 
أطول ضلع فى الصورة عن 2000 بكسل وال 

تقل اجلودة عن dpi 300. وأن يكون العمل 
الفنى أصليا من إنتاج املتقدم وميتلك كافة 
احلقوق الفكرية له. ولم يسبق للعمل املقدم 
االشتراك فى أى مسابقات محلية أو دولية أو 
احلصول على أى جوائز أخرى، أو مت نشره أو 
التعامل به مع أى من وسائل اإلعالم من قبل، 
وكذلك لم يعرض على أى من مواقع التواصل 
االجتماعى، حتى ال يتم االستبعاد، وأن يكون 
التسجيل فى املسابقة عن طريق ملء استمارة 
التقدمي املتاحة على موقع املؤسسة، وال ينظر 
املشاركة  تعتبر  كما  أخــرى.  وسائل  أى  إلى 
باالطالع  املُشارك  من  إقــرارا  املسابقة  فى 
واملوافقة وااللتزام بجميع الشروط واألحكام.
»التشكيلى«  الفنى  النقد  مسابقة  وفــى 
تبلغ قيمتها اإلجمالية 60 ألف جنيه، قيمة 
اجلائزة األولى 30 ألف جنيه والثانية 20 ألف 

جنيه والثالثة 10 آالف جنيه.
ومت تشكيل جلنة التحكيم فى هذه املسابقة 
»النقد التشكيلى« وهى مؤلفة من الدكتورة 
أمل نصر والدكتور هانى أبو احلسن والدكتور 
مصطفى عيسى أحمد والدكتور طارق عبد 
حددت  وقد  على.  فاطمة  والناقدة  العزيز 
املؤسسة شروط التقدم لهذه املسابقة وهى 
أن يكون املتقدم مصرى اجلنسية وأن يكون 
عمر املتسابق من 18 حتى 40 عاًما فى 31 
ديسمبر 2021. وأن تكون الدراسة النقدية 
عدد  يتجاوز  ال  وأن  العربية  باللغة  املقدمة 
كلمات الدراسة النقدية فى الفن التشكيلى 
3000 كلمة. وقد أفادت املؤسسة أن مجال 
الدراسة مفتوح، وللمتسابق احلرية فى تناول 
بالفنون  كافة القضايا واألفكار ذات الصلة 
البصرية، سواء عن أعمال فنية، أو أساليب 
ذات  فكرية  ظواهر  أو  اجتاهات  أو  فنانني 
صلة بالفنون البصرية احلديثة واملعاصرة. 
ويراعى فى الدراسات املقدمة منهجية الطرح 

وعمق التناول، وأن يتوفر لها من املضامني 
والنواحى األسلوبية ما يضفى أبعاًدا فكرية 
وأن  ملوضوعاتها،  قيمة  مبتكرة  ــاءات  وإضـ
الرؤية،  املقدمة سعة  الدراسات  يراعى فى 
والربط بني السياق العاملى والسياق املحلى. 
النقدية  الــدراســة  نــص  ملف  حتميل  ويتم 
املقدمة فى صيغة ملف ميكروسوفت وورد 
)Microsoft Word( حجم اخلط 12 وبخط 
صــور  ــاق  ــ وإرفـ  ،Times New Roman
الدراسة  ملوضوع  املصاحبة  الفنية  األعمال 
النقدية بصيغة JPEG أو JPG، وأن تكون 
ذات جودة ودقة عاليتني وواضحة ومناسبة 
للنشر والطباعة، بحيث ال يقل حجم الصورة 
عن 5 ميجابايت وال يزيد على 10 ميجابايت، 
على أن ال يقل أطول ضلع فى الصورة عن 
 .dpi 300 2000 بكسل وال تقل اجلودة عن
وأن تتجنب الدراسات املقدمة النمطية فى 
للمناهج  احلرفى  التطبيق  وجمود  الطرح 
النقدية االعتيادية. ومراعاة الدقة والصحة 
اللغوية للنص املرسل واالعتماد على األسلوب 

الشخصى فى الكتابة.
ولم  حديثة  النقدية  الــدراســة  تكون  وأن 
أى  فى  االشــتــراك  املقدمة  للدراسة  يسبق 
مسابقات محلية أو دولية أو احلصول على 
أى جوائز أخرى أو نشرها ورقًيا أو إلكترونًيا، 
وأن ال تكون مقتبسة أو مستخلصة من رسالة 
جميع  على  ويتعني  دكــتــوراه.  أو  ماجستير 
املتسابقني توثيق املصادر واملراجع والدراسات 
التى يستعينون بها فى إعداد الدراسة )إن 
وجدت(، وتثبت فى مواقعها فى منت البحث 
وإثباتها فى صفحة مراجع مسلسلة فى ختام 
الدراسة. وال يحق للمتقدم االشتراك بأكثر 
من دراسة نقدية واحدة فقط. وأن يتحمل 
املتسابق كامل املسؤولية القانونية واألدبية، 
فى حالة ثبوت انتحال الدراسة النقدية أو 

أجــزاء منها دون إشــارة أو توثيق للمصدر. 
حاالت  انطباق  تبني  عند  للمؤسسة  ويحق 
االنتحال وانتهاك قوانني امللكية الفكرية على 
إحدى املساهمات الفائزة أن تتخذ اإلجراءات 
الرسمية املعمول بها فى هذا الشأن. على 
أن يتم إرسال جميع االشتراكات عن طريق 
املوقع وال ينظر إلى الطلبات األخرى. وتعتبر 
املُشارك  من  ــرارا  إق املسابقة  فى  املشاركة 
باالطالع واملوافقة وااللتزام بجميع الشروط 

واألحكام.
أمـــا املــســابــقــة الــثــالــثــة فــقــد خصصتها 
مؤسسة فــاروق حسنى فى مجال التصوير 
ألف   100 اإلجمالية  وقيمتها  الفوتوغرافى 
جنيه، ويتم التقدمي فيها فى نفس مواعيد 
وتتم  والنقد،  الرسم  مسابقتى  فى  التقدمي 
ومت  الرابط،  نفس  عبر  باألعمال  املشاركة 
القيمة اإلجمالية للجائزة على ثالث  توزيع 
جوائز األولى قيمتها 50 ألف جنيه والثانية 
قيمتها 30 ألف جنيه والثالثة قيمتها 20 ألف 
جنيه. وسسيقوم بالتحكيم فى هذه املسابقة 
جلنة مؤلفة من الدكتور أشرف رضا والفنان 
واملــصــوريــن أميــن لطفى  ــو سيف  أب أنسى 

وعماد عبد الهادى وأمين نصار.
وحددت املؤسسة شروط التقدم للمسابقة 
للمصورين  مــفــتــوحــة  املــســابــقــة  أن  ــى  وهـ
الفوتوغرافيني وهواة التصوير املصريني. وأن 
يكون عمر املتقدم بني 18 حتى 35 عاًما فى 
31 ديسمبر 2021. على أن تكون املسابقة 
مفتوحة جلميع أفرع التصوير الفوتوغرافى. 
املركبة  أو  املباشرة  الفوتوغرافية  وللصور 
من  العمل  عناصر  جميع  تكون  أن  بشرط 
التحكيم  املــشــارك، ومــن حق جلنة  تصوير 
طلب ملفات RAW من املشارك للتأكد من 
أصل الصور. ويحق لكل متسابق االشتراك 

بثالث صور فوتوغرافية على حد أقصى.

جنيه والثانية قيمتها 30 ألف جنيه والثالثة 
فى  التحكيم  وجلنة  جنيه  ألــف  قيمتها 20 
هذا الفرع مؤلفة من الدكتور محمد العالوى 
فريد  ناجى  والــنــحــات  التشكيلى  والــفــنــان 
والدكتور عصام درويش أستاذ دكتور بقسم 
النحت جامعة حلوان، الدكتورة مروة يوسف 
أما شروط  اللبان.  إيهاب  والنحات  والفنان 
التقدم للمسابقة فى هذا املجال فهى أن يكون 
املتقدم مصرى اجلنسية وأن يكون عمره بني 
18-35 عاًما فى 31 ديسمبر 2021. والعمل 
الفنى نحت وأصلى، ومن إنتاج املشارك، وأن 
ميتلك كافة احلقوق الفكرية واإلبداعية له. 
ويراعى فى األعمال املقدمة البعد الفكرى 

واإلبداع وعدم النمطية.
ويشترط أال يقل أحد أبعاد العمل الفنى 
املشارك عن 60 سم. وأن يكون العمل الفنى 
ــاج بحد أقــصــى عــام 2020،  ــت حــديــث اإلن
ويشترط تسليم عدد 3 صور لزوايا مختلفة 
لكل عمل فنى مشارك، وتوصيف اخلامات 
املستخدمة وأبعاد العمل، وأن يتم التسجيل 
فــى املــســابــقــات عــن طــريــق مــلء استمارة 
وأن  املؤسسة،  موقع  على  املتاحة  التقدمي 
تكون صورة العمل الفنى املحملة فى استمارة 
التقدمي بصيغة JPEG أو JPG وأن تكون 
ذات جودة ودقة عاليتني وواضحة ومناسبة 
للنشر والطباعة، بحيث ال يقل حجم الصورة 
عن 5 ميجابايت وال يزيد على 10 ميجابايت، 
على أن ال يقل أطول ضلع فى الصورة عن 
 .dpi 300 2000 بكسل وال تقل اجلودة عن
ولــم يسبق للعمل املقدم االشــتــراك فى أى 
مسابقات محلية أو دولية، أو احلصول على 
االشتراك  للمتقدم  ويحق  أخرى  جوائز  أى 
بعملني فنيني بحد أقصى لكى يتم املفاضلة 
بينهما، واختيار األعمال التى سوف تعرض، 
ويجب أن يكون العمل الفنى متوازنا متماسك 

عن  االشتراكات  جميع  ترسل  وأن  الهيكل. 
طريق املوقع وال ينظر إلى الطلبات األخرى. 
من  إقـــرارا  املسابقة  فــى  املشاركة  وتعتبر 
املُشارك باالطالع واملوافقة وااللتزام بجميع 

الشروط واألحكام.
خصصتها  فقد  اخلامسة  املسابقة  أمــا 
املؤسسة ملجال العمارة، ويتم التقدم لها فى 
نفس التوقيتات اخلاصة باجلوائز األخرى، 
لالشتراك  املــحــددة  الــفــتــرة  نفس  وخـــالل 
اإللكترونى،  الرابط  نفس  وعبر  باألعمال 
جنيه  ألــف  مائة   100 اإلجمالية  وقيمتها 
موزعة على ثالث جوائز، األولى قيمتها 50 
جنيه  ألــف   30 قيمتها  والثانية  جنيه  ألــف 
وتتألف  جنيه،  ــف  أل  20 قيمتها  والثالثة 
املسابقة  الفرع من  التحكيم فى هذا  جلنة 
سعدة  أبو  محمد  االستشارى  املهندس  من 
رئيس مجلس إدارة اجلهاز القومى للتنسيق 
احلــضــارى، والــدكــتــورة سهير زكــى حــواس 
بكلية  العمرانى  والتصميم  العمارة  أستاذة 
الهندسة، جامعة القاهرة. واملهندس املعمارى 
حمدى السطوحى استشارى تصميم مبانى 
عامة وخبير باملجلس الدولى للمعالم واملواقع 
السعيد  حامت  املعمارى  واملهندس  التراثية، 
مصمم معمارى وحاصل على جائزة الدولة 

لإلبداع فى العمارة.
والشروط التى وضعتها املؤسسة للتقدم 
للمعماريني  مفتوحة  أنها  املسابقة  لهذه 
املصريني سواء بشكل فردى أو مجموعات 
الشعبة  املهندسني،  نقابة  أعــضــاء  عمل، 
املعمارية، وفى حالة مجموعات العمل ميكن 
بشرط  العمارة،  كليات  من  طلبة  تضم  أن 
أن ال يزيد عدد الفريق على 4، وأن يكون 
ممثل املجموعة عضًوا فى نقابة املهندسني، 
الشعبة املعمارية، وأن يكون عمر املتقدم بني 
 ،2022 فبراير   1 تاريخ  فى  عاًما   40-18
على أن متنح اجلائزة للفائزين فى مسابقة 
معمارية لألفكار بعنوان: مركز احلياة »تعليم 
- ثقافة - معرفة«، وال يحق لكل متسابق أو 
فريق عمل املشاركة بأكثر من مشروع واحد 
فقط، وأن يتم تقدمي املشروع على عدد 4 
 84x59(  Landscape A1 مقاس  لوحات 
PDF بجودة  cm( مجمعة فى ملف واحد 
تقرير  ويرفق   ،300dpi عن  تقل  ال  عالية 
كلمة   2000 على  يزيد  ال  العربية  باللغة 
على صفحات مقاس A4، ويتضمن عرض 
وشرح الفكرة التصميمية والدراسات التى 
قام بها املتسابق، وذلك كما هو موضح فى 
اإلجراءات التنظيمية على املوقع اإللكترونى 
للمؤسسة، وفى حال تأهل العمل للمرحلة 
قبل النهائية سيطلب من املتسابق طباعتها. 
على أن تكون املشروعات املقدمة خالية من 
أو  تــدل عليه،  أو أى إشــاره  املتسابق  اســم 
على شخصيته وأن يكون التصميم املعمارى 
املشارك حديثا ولم يسبق له احلصول على 
أى جوائز أخرى سواء فى املسابقات املحلية 
أو الدولية. وال يجوز االشتراك بأى تصميم 
غرض  ألى  مسبًقا  استخدامه  مت  معمارى 
االشتراكات عن  ترسل جميع  وأن  جتــارى، 

طريق املوقع اإللكترونى. 

اللبنانى  املفّكر  حيدر،  محمود  الدكتور 
واإللهّيات  الفلسفة  فى  املحاضر  واألستاذ 
واألديان املقارنة، كان قد زار جامعة القاهرة 
قبل عامني وطرح فى حلقة نقاشية بعنوان 
كلية  الفلسفة  بقسم  العلمانية«  بعد  »مــا 
فعاليات  ضمن  الــقــاهــرة،  جامعة  اآلداب 
املوسم الثقافى لقسم الفلسفة بالكلية ورقة 
حول مفهوم العلمانية واحلضارة وعالقتهما 
مبفهوم وجوهر العلمانية، وقال فى سياقه إن 
مفهوم ما بعد العلمانية لم يكتمل بعد. وعن 
عن معنى ما بعد العلمانية، قال إن العلمنة 
تطورت مع تطور حركات رأس املال وحركات 
تطورها واملنظمة اإلداريــة التى أدارت تلك 
احلــركــة وهــى مــن أقصت اجلــانــب الدينى 
للعلمنة. وأن العلمانية الفرنسية تتميز بحدتها 
وطبيعتها األيديولوجية وحتولت إلى عقيدة 
بينما  احلاكمة  والسلطة  الفرنسية  لألمة 
جرى نوع من التركيب والتزاوج بني العلمانية 
والفكر الدينى فى الواليات املتحدة األمريكية 
التى استطاعت أن تشكل دستوًرا بني العلمنة 
والشأن الدينى وكانت جتربة مميزة. ومؤخرا 
دراســة علمية  الدكتور محمود حيدر  أجنز 
عثمان  محمد  الــدكــتــور  فكر  حــول  حديثة 
اخلشت املتخصص فى علم األديان ورئيس 
عنوان:  حتت  الغرب  لفهم  القاهرة  جامعة 
»نقد التأسيس األنطولوجى للحداثة تنظير 

الغرب فى منظومة محّمد عثمان اخلشت«. 
كما تبني الدراسة منظومة د. اخلشت النقدّية 
ومدى اقتران نقد الغرب احلديث مبراجعة 
واإلسالّمية  العربّية  النخب  لذهنّية  عميقة 
التى عاشت دهشة احلداثة ولم تتخلّص من 
سطوتها بعد. وفى مستهل بحثه عن الدكتور 
اخلشت وفيما يشبه املدخل والتوطئة واصًفا 
الذهنية البحثية للدكتور اخلشت ومنهجيته 
النقدية، يقول حيدر: »تسعى الدراسة لتعيني 
املشروع  فى  الغرب  لنقد  املعرفية  األســس 
عثمان  املصرى محمد  املفكر  عند  الفكرى 
اخلشت واستقراء منهجيته النقدية من خالل 
سلسلة ثرية من أعماله فى ميدان الفلسفة 
وعلم االجتماع والالهوت وفلسفة الدين«، إلى 

محمد عثمان اخلشتمحمود حيدر

مسائل ومشكالت، مضيفا: أميل إلى القول 
أن الرجل ملا كتب على نفسه متاخمة الغرب 
انطالقا من خصوصيته العربية واإلسالمية، 
ــان يـــدرك أن احلــداثــة هــى لغة مــن قبل  ك
الغرب  لغة  وأن  حضاريا،  بنيانا  تكون  أن 
هى الــوعــاء احلــضــارى للشعوب األوروبــيــة 
يعرب عن  ما  لكل  واألمريكية، وهى حاوية 
حيدر  وأشــار  وأهوائهم.  وميولهم  مذاهبهم 
إلى أن د. محّمد عثمان اخلشت يأخذ بهذه 
املنهجية وهو يجول محاريب احلداثة وقيمها، 
ولقد بدا للناظر فى أعماله النقدية لثقافة 
الغرب أنه وهو يهاجر إلى منازلها القصية فى 
اختباراتها والتباساتها ومطارحها الغامضة، 
لم ينفصل عن مشرقيته وثقافته اإلسالمية، 
وهو األمر الذى ستكون له مكانة حاسمة فى 
تشكيل دربته اجلامعة بني منهجني يبدوان 
متناقضني ألهل العقل املحض: منهج الوحى، 
الدكتور  وأوضــح  العقلى.  االستدالل  ومنهج 
حيدر أنه ألجل تظهير غايته التنظيرية، أخذ 
محّمد عثمان اخلشت مبنهجية مركبة تقوم 
على تفعيل ثالثة خطوط متوازية ومتالزمة 
فى الوقت نفسه وهى: األول: التعرف على 
املجتمعات الغربية كما هى فى واقعها، من 
والفكرية  العلمية  تطوراتها  مواكبة  خــالل 
والثقافية والسياسية، وكذلك عبر ما تقدمه 
نخب هذه املجتمعات من معارف فى سياق 

قوله: »ولو أطللنا على أعمال املفكر املصرى 
محمد عثمان اخلشت لالحظنا أنه يستمع 
إلى خطب الغرب بأذن واعية«. وفى دراسة 
األســس  حتديد  إلــى  سعى  حيدر  الدكتور 
الفكرى  املشروع  فى  الغرب  لنقد  املعرفّية 
عند املفّكر محمد عثمان اخلشت، كما سعت 
الستقراء منهجّيته النقدية من خالل سلسلة 
وعلم  الفلسفة  ميدان  فى  أعماله  من  ثرّية 

االجتماع والاَلّهوت النقدى وفلسفة الدين.
وقال الدكتور حيدر، فى دراسته احلديثة، 
املصرى  املفكر  أعمال  على  أطللنا  لو  إنــه 
محمد عثمان اخلشت لالحظنا أنه يستمع 
يقرأها  ثم  واعية،  بــأذن  الغرب  خطبة  إلى 
بعناية من أجل أن يقف على ما تختزنه من 

إعرابها عن القضايا واملشكالت التى تعيشها 
فى مطلع القرن احلادى والعشرين. أما الثانى 
فيتمثل فى التعرف على املناهج واآلليات التى 
واملجتمعات  الشرق  حيال  الغرب  اعتمدها 
اإلســالمــيــة على وجــه اخلــصــوص، وذلــك 
بقصد جالء كثير من احلقائق وتبديد األوهام 
من  واســعــة  شريحة  تفكير  استحلت  التى 
املثقفني العرب واملسلمني بسبب االستشراق 
املراجعة  خــط  هــو  والــثــالــث:  الكولونيالى، 
التأسيسية.  ومعارفه  الغرب  لقيم  النقدية 
دراسته: جتاوزت  فى  اللبنانى  املفكر  وتابع 
ألفته  مــا  اخلشت  البروفيسور  مجهودات 
الدراسات واألبحاث األكادميية الكالسيكية، 
حيث جنح فى كسر القوالب اجلامدة ومال 
التى أخذت  املؤسسة  األسئلة  إلى مساجلة 
بها امليتافيزيقا وحولتها إلى أيقونة ال تقبل 
ينالها  ال  خاصية  وهــذه  والنقض،  املجادلة 
الــدرس اجلامعى  القليلون ممن امتهنوا  إال 
الصارمة،  التعليمية  باملقررات  انشغلوا  أو 
بهذه املــجــاوزة التى قــام بها اخلشت ميكن 
وصفه بأنه فيلسوف ميسك بناصية السؤال 
أن  ويـــدرك  املــســؤول،  الــســائــل  استمساك 
موقوف  غير  القصوى  مآالته  فى  التنظير 
على توصيف ظواهر األفكار واألحداث، وأنه 
يــروم معاينة  أى شىء مجهود متبصر  قبل 

القابليات الكامنة وراء الظواهر. 

»حيدر«: مفهوم ما بعد »العلمنة« لم يكتمل.. و»الخشت« غير منفصل عن الثقافة اإلسالمية

على أن يتم إرسال الصور على هيئة ملف 
JPG ال يقل حجمها عن 5 ميجابايت وال تزيد 
على 10 ميجا بايت، باأللوان أو أبيض وأسود، 
ويجب أن تقدم األعمال بجودة عالية، وفى 
حال تأهل الصور للمرحلة قبل النهائية سوف 
يتم طلبها مطبوعة بجودة عالية وإخراج جيد، 
وال تقل الطباعة عن cm 50x70 وال تزيد 
على cm 100x70. ولن يتم النظر إلى الصور 
املصورة باملوبايل وتستبعد من املسابقة، ولن 
توقيع  أو  كتابة  تتضمن  التى  الصور  تقبل 
املصور أو أى عالمات على الصور املرسلة. 
للمسابقة  املقدمة  الصور  تكون  أن  ويجب 
حديثة بحد أقصى مت تصويرها خالل عام 
من  تشارك  أو  تعرض  ولــم   ،2021/2020
قبل فى أى مسابقة فوتوغرافية ولم تعرض 
على أى من جلان التحكيم من قبل، أو مت 
وسائل  من  أى  مع  بها  التعامل  أو  نشرها 
على  تعرض  لم  وكذلك  قبل،  من  اإلعــالم 
أى من مواقع التواصل االجتماعى، حتى ال 
يتم االستبعاد. وأن تكون الصور من تصوير 
غير  اكتشاف  حــال  وفــى  نفسه،  املشارك 
ذلك يتم استبعاد جميع مشاركات املتسابق 
وحرمانه من أى مشاركات مستقبلية. وأن 
ترسل جميع االشتراكات عن طريق املوقع 
االشــتــراكــات  إلــى  ينظر  وال  اإللــكــتــرونــى 
املسابقة  فــى  املــشــاركــة  وتعتبر  األخـــرى. 
بــاالطــالع واملوافقة  ــرارا مــن املـُـشــارك  إقـ

وااللتزام بجميع الشروط واألحكام.
أما املسابقة الثالثة فهى فى مجال النحت 
ــال صــور األعــمــال املــشــاركــة فى  ويتم إرسـ
نفس توقيتات اإلرسال املحددة فى اجلوائز 
الثالث األخرى، وفى نفس املواعيد املحددة 
وعبر نفس الرابط اإللكترونى، وتبلغ القيمة 
جنيه  ألــف   100 اجلــائــزة  لهذه  اإلجمالية 
ألف  ــى قيمتها 50  األول ثــالث  موزعة على 
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بالغردقة، الحائز على المركز الثانى 
كأفضل مزار جاذب للسياحة عالمًيا 

فى الشرق األوسط.

إجمالى عدد الليالى السياحية التى فازت 
بها روما خالل يونيو ويوليو وأغسطس، 

مقارنة بـ28 مليون ليلة سياحية خالل 
ألف متر مربعنفس الفترة من العام الماضى. مليون ليلة

..وشرايين الحياة تنبض فى فنادق الغردقة وشرم الشيخ
بعد ستة أعـــوام عــجــاف، اشتد فــى آخر 
عامني منها اجلفاف، بسبب جائحة كورونا، 
مــزارات  عشاق  السياحة،  سحابات  أمطرت 
مصر من املواطنني الروس، لترجح التوقعات 
فيضا متزايدا خالل الشهرين القادمني ليصل 
املتزايدة  األرقـــام  الشتاء..  حلول  مع  ذروتــه 
للسياحة الوافدة منذ األسبوع الثانى من شهر 
أغسطس اجلارى تبعث على التفاؤل ومعدالت 
إشغال الفنادق واملنتجعات فى مدينتى شرم 
الشيخ والغردقة، مثيرة للبهجة وتبشر بظهور 
نقطة النهاية لصفحات من الركود الذى واكب 
مرحلة عدم االستقرار التى أعقبت ثورة يناير.
سكان األقاليم الروسية غاروا من موسكو 
وطالبوا مبساواتهم فى فرص الطيران مباشرة 
من بلدانهم إلى األراضى املصرية، والعائدين 
منها أشعلوا رغبة مواطنيهم مبا نقلوه إليهم من 
أمان املقصد املصرى وما شاهدوه من تطور 
وحتضر أبهرهم.. خبراء السياحة وأصحاب 
الشركات السياحية ومالك الفنادق املصريون 
الذين  الزائرين  الستقبال  استعدوا  بدورهم 
طال غيابهم لتعويض خسائرهم طوال أعوام 

مضت.
إدارة  مجلس  رئيس  حسن،  أحمد  أعــرب 
صن إنترناشنول، الوكيل السياحى األوكرانى 
باملؤشرات  تفاؤله  عن  مصر،  فى  والروسى 
اإليجابية املصاحبة لعودة السياحة الروسية 
إلى مصر خالل األسبوعني املاضيني، متوقعا 
املقبلة،  الفترة  الوافدين خالل  أعــداد  تزايد 
خاصة مع حلول الشتاء، قائال إن توافد السياح 
الــروس بدأ مع تفعيل القرار اخلــاص بذلك 
ومبعدل  اجلــارى،  أغسطس  من  التاسع  فى 
5 رحالت أسبوعية لكل من مدينتى الغردقة 

وشرم الشيخ وحتمل كل رحلة 520 راكبا.
أضاف أنه مع تزايد الطلب وإيجابية تقرير 
مصر،  إلى  املوفدة  الروسية  األمنية  اللجنة 
قامت شركة مصر للطيران ومن خالل شركتى 
أخــرى  رحـــالت   7 بتسيير  ــوى،  ــي وت أنيكس 

لشرم  و3  الغردقة  ملدينة   4 بواقع  أسبوعية 
الشيخ، وحتمل كل رحلة 340 راكبا، موضحا 
أنه على أثر توالى املؤشرات اإليجابية أسفر 
اجتماع شركات السياحة الروسية مع السلطات 
احلكومية هناك عن املوافقة على تسيير املزيد 
من الرحالت للوفاء بالطلب املتزايد من قبل 
ما  وهــو  ــارة مصر،  زيـ على  الـــروس  السياح 
تقرر على أثره زيــادة عدد الرحالت وهو ما 
نتوقع معه توالى التدفقات السياحية الروسية 
وكذلك  روسيا  القارس فى  الشتاء  مع حلول 
املقاصد املنافسة فى أوروبــا لتقفز املقاصد 

املصرية الدافئة إلى مرتبة الصدارة.
اإليجابية  النتائج  حسن  أحــمــد  ــع  وأرجــ
إلى كفاءة األجهزة املصرية فى ضبط إيقاع 
االلتزام باإلجراءات االحترازية، وهو ما أثار 
انتباه وإشادة جلان املتابعة الروسية املوفدة إلى 
مصر، مشيرا إلى سرعة قيام اجلهات الرقابية 
املصرية بتالفى املالحظات التى رصدتها هذه 
اللجان، وهو ما أسفر عن غلق بعض املنشآت 
السياحية التى تراخت فى تطبيق الضوابط 
املقررة من قبل مجلس الوزراء ملقاومة جائحة 

كورونا.
وأضاف أنه كان لردود األفعال اإليجابية من 
قبل الوافدين الروس جتاه مالمح التطوير فى 
مدينتى الغردقة وشرم الشيخ أثرها الكبير فى 
دعم الترويج السياحى للمدينتني، مشيرا إلى 
أن انخفاض معدل إنفاق السياح الروس حاليا 
سنوات  قبل 6  املعدل  عليه  كان  مبا  مقارنة 
زيادة  استمرار  لن تستمر مع  مضت ظاهرة 
وكذلك  السياحى،  التوافد  ومعدالت  الطلب 
األمــان الصحى  الثقة فى مقومات  استمرار 
التى تتزايد وتيرتها مع استمرار خطة تلقى 
الطعوم  املصرى  السياحى  بالقطاع  العاملني 
اإلجــراءات  وكذلك  كورونا،  لفيروس  املضادة 
االحترازية املعمول بها لتقويض العدوى خالل 
الرحلة السياحية ومطارات الوصول والسفر. 

وأكد مصطفى اخلضرى، مدير عام أنيكس 

تورز مبصر؛ الشركات املتخصصة فى جلب 
السياح الروس إلى مصر، أن هناك مؤشرات 
واضحة لزيادة الطلب على املقاصد املصرية 
من قبل السياح الروس، مشيرا إلى انعكاس 
ذلك على زيادة عدد الرحالت من 3 إلى شرم 
الشيخ و4 إلى الغردقة مع بداية تنفيذ القرار 
فى األسبوع الثانى من أغسطس اجلارى إلى 
5 رحالت لكل من املدينتني فى الوقت احلالى، 
متوقعا توالى زيادة عدد الرحالت خالل األيام 

القليلة القادمة.
وأوضح اخلضرى أن التقارير الصادرة عن 
اللجان املتخصصة التى أوفدها الروس لرصد 
األحوال فى مصر كانت إيجابية للغاية، وهو 
ما دعم مطالب نحو 40 إقليما روسيا لتسيير 
املقاصد  إلى  مطاراتها  من  مباشرة  رحــالت 
السياحية املصرية فى الغردقة وشرم الشيخ، 
بينما تشير املعلومات إلى أنه من املتوقع إقالع 
ما بني 2 و5 طائرات من كل إقليم وهو مؤشر 
يدلل على جتاوز عدد الرحالت املتوقع وصولها 

نحو مائة رحلة فى األسبوع لكل من املدينتني، 
القادمة  القليلة  األيــام  إنه فى غضون  قائال 
سوف يصدر تقرير جديد وفى حال استقرار 
املتوقع  من  كورونا  لفيروس  الوبائية  احلالة 
تعاظم طلب السياح الروس على زيارة مصر، 
مشيرا إلى أن السائح الروسى كان يتكبد عناء 
الرحلة البرية ما بني القاهرة والغردقة أو شرم 
من  املباشر  بالطيران  التصريح  قبل  الشيخ 
بالده إليهما، وهو ما يشير بوضوح إلى أنها 

مقاصد سياحية مفضلة للمواطنني الروس.
وأعرب اخلضرى عن تفاؤله بزيادة أعداد 
إلى  منوها  الروسية،  السوق  من  الوافدين 
التصريح  طلبت  رحــالت  رصــدت  معلومات 
إلى  رحــلــة   169 نحو  بلغت  بــالــطــيــران  لها 
الغردقة و126 رحلة إلى شرم الشيخ بحلول 
يوم السابع والعشرين من أغسطس اجلارى 
ورمبــا قبل ذلــك، مشيرا إلــى أن ذلــك مينح 
فى  السياحى  الـــرواج  ملعدل  متزايدة  فرصا 
املدينتني وينعكس بزيادة مؤكدة على معدالت 

اإلشغال فى الفنادق، وهو ما يتوقع معه ارتفاع 
األسعار وحتسن األحوال فى القطاع السياحى 

والعاملني به.
وقال إن املراقب لتفضيالت السائح الروسى 
لن يرصد تغييرا كبيرا فى أمناطه السياحية 
املفضلة، والتى تنحصر فى السياحة الشاطئية 
اليوم  لسياحة  منهم  العض  وميول  باألساس 
إلى  الغردقة  من  فيها  ينطلق  التى  الــواحــد 
إلى  الشيخ  شــرم  ومــن  األقصر،  أو  القاهرة 
سانت كاترين، مضيفا أن معدل إنفاق السائح 
الروسى لم يطرأ عليه تغيير يذكر خاصة إذا ما 
أخذنا فى االعتبار انخفاض معدالت اإلنفاق 
للسياح فى العالم عموما جراء اآلثار السلبية 
جلائحة كورونا، ومنوها بأن ذلك عرضة للتغير 
معدالت  وارتــفــاع  األسباب  زوال  مع  بالطبع 
األمان الصحى وانخفاض اإلجراءات والقيود 

خالل حركة تنقالت األفواج السياحية.
محمد عيد، مدير إدارة التسويق مبجموعة 
فنادق الباتروس للسياحة، قال: إننا تخصصنا 
منذ زمن طويل فى استقبال السياح الروس 
معهم،  التعامل  فى  متميزة  خبرات  ولدينا 
وميكننا أن نؤكد بوضوح مشاعرهم اإليجابية 
وشعورهم  مصر،  فى  للسياحة  العودة  جتاه 
لهم،  املقدمة  اخلدمات  كفاءة  عن  بالرضا 
وكذلك اإلجراءات االحترازية املعمول بها منذ 
حلظة وصولهم املطار وحتى املغادرة عائدين 
إلى وطنهم. مضيفا: نحن بدورنا كعاملني فى 
القطاع السياحى ضاعفنا اجلهود واإلجراءات 
مالحظات  أى  حلــدوث  جتنبا  بها  املعمول 
حتدث أثرا سلبيا يعود باملؤشر السياحى إلى 
اهتمت  املجموعة  إن  وقــال  مجددا.  اخللف 
عودة  بدء  مع  متميز  استقبال  حفل  بتنظيم 
الغردقة،  إلــى  املباشرة  الروسية  السياحة 
وحرصنا على تواجد فعال لإلعالم الروسى 
يقني  على  زلنا  ما  ألننا  االحتفالية  لتغطية 
بضرورة مواصلة اجلهود النشطة من خالل 
جمعية املستثمرين فى كل من الغردقة وشرم 

تستهدف  التى  الدولة  جهود  لدعم  الشيخ 
السياحى، خاصة  التوافد  استقرار معدالت 
من األســواق الكبيرة فى العالم التى تفضل 
الروسية.  السوق  مثل  مصر  فى  السياحة 
وأوضح أن أهمية هذه السوق تكمن فى كثافة 
الوافدين منها وهو ما يؤثر إيجابيا ولفترات 
الفنادق،  فى  اإلشغال  معدالت  على  طويلة 
الدرجة  بــذات  لم يحدث حتى اآلن  وهو ما 
التى كانت عليها املعدالت قبل ست سنوات، 
استمرار  مــع  طبيعى  ذلــك  أن  ــى  إل مشيرا 
احلالة الوبائية العاملية وعدم استقرارها، إال 
أنه أعرب عن تفاؤله بزيادة معدالت السياحة 
الروسية الوافدة بعد منتصف سبتمبر القادم 

وطوال فترة الشتاء.
وأضاف: لدينا فرصة كبيرة فى دعم معدل 
توافد السياحة الروسية إلى مصر بعد عودة 
الطيران املباشر من مختلف األقاليم الروسية 
القاهرة  فى  خاصة  الروسية  املطارات  إلى 
حتالف  ضــرورة  موضحا  والغردقة،  وشــرم 
والــشــركــات  واملستثمرين  ــال  األعــم ــال  رجـ
مشتركة  دعــايــة  لتنظيم  السفر  ومنظمى 
الروسية،  الــســوق  فــى  املصرية  للمقاصد 
الروسية  الشركات  مع  التواصل  أن  خاصة 
بات مباشرا ودافئا بعد فترة انقطاع طويلة 

دامت السنوات املاضية.
وطالب عيد بضرورة استمرار االستعداد 
التام الستقبال ممثلى الشعب الروسى، سواء 
الصحفيني  مــن  أو  الرسمى  املستوى  على 
ــذلــك دعما  واإلعـــالمـــيـــني، بــل والــســعــى ل
الستمرار حالة الثقة واالطمئنان من جانبهم 
جتاه املقاصد السياحية املصرية، فضال عن 
فى  املشاركة  على  املصرى  اجلانب  حــرص 
املعارض الدولية بهدف تعزيز جهود الترويج 
الــســيــاحــى ملــصــر واإلســـــراع بــوتــيــرة عــودة 
الروسى  خاصة  السياحى  التوافد  معدالت 
معدالته  يستعيد  أنـــه  واضــحــا  بـــدا  ــذى  الـ

بالتدريج وبشكل متسارع.

مصطفي اخلضرى

أحمد حسن

محمد عيد

■ ما هى الزيادة املتوقعة فى رحالت الطيران لنقل 
السياح من روسيا خالل الفترة املقبلة؟

السلطات  مع  واالتفاق  والتنسيق  التشاور  مت   -
إلى 30  لتصل  الرحالت  زيــادة عدد  الروسية على 
رحلة مناصفة من موسكو إلى كل من مدينتى الغردقة 
وشرم الشيخ عبر الشركات املصرية ومثلها للشركات 
إلى  ليصبح اإلجمالى 60 رحلة أسبوعية  الروسية 
من  والعشرين  السابع  يوم  من  بداية  املدينتني  كلتا 
أغسطس اجلــارى بدال من 20 رحلة يتم تسييرها 

حاليا.
■ تــواتــرت أنــبــاء عــن اســتــعــدادات مــطــارات أقاليم 
ــال رحـــالت إلــى  روســيــة أخـــرى بــخــالف مــوســكــو إلرســ

مصر.. ما مدى صحة هذه األنباء؟
بتسيير  الروسية  السلطات  صرحت  بالفعل   -
الشيخ  وشــرم  الغردقة  مدينتى  إلى  طيران  رحلتى 
أسبوعيا مناصفة بني الشركات املصرية والروسية 
انطالقا من مطارات األقاليم املصرح لها بنشاطات 
ويبلغ  املقررة  االحترازية  اإلجــراءات  وفق  التشغيل 

عدد هذه املطارات 46 مطارا.
■ يعنى ذلك انتهاء اإلجــراءات اخلاصة بالتنفيذ 

العملى لهذا القرار؟
- ننتظر وصول قائمة بالشركات املصرية الراغبة 
فى العمل على نقل السياح الروس إلمتام التنسيق 
املطارات فى  وإدارة  الروسية  الطيران  مع سلطات 
موسكو واألقاليم ومن املتوقع إجناز ذلك قبل حلول 

يوم اجلمعة 27 أغسطس اجلارى.
■ هل هناك أمناط سياحية جديدة غير الشاطئية 
الــروســى خــالل السنوات  طـــرأت على مــيــول السائح 

املاضية؟
السياح  لدى  املفضل  األساسى  النمط  اليــزال   -
الروس هو النمط الترفيهى على الشواطئ إال أنه 
خالل العشر السنوات األخيرة ظهرت أجيال لديها 
عالى  منــط  وهــو  الثقافية  السياحة  لنمط  ميول 
اإلنفاق فضال عن السياحة الدينية التى زاد االهتمام 
بها كثيرا ونعمل على تعزيزه بالتنسيق مع األجهزة 
احلكومية والقطاع اخلاص من خالل تكثيف الدعاية 

ومحتوى البرامج السياحية.
■ كيف مت رصــد املستجدات فــى هــذه املــيــول رغم 
الــوافــدة من  السياحة  املــؤثــرة سلبيا على  الــظــروف 

روسيا إلى مصر؟
- خـــالل الــفــتــرة املــاضــيــة اســتــمــرت الــرحــالت 

السياحية مبعدالت قليلة من موسكو إلى القاهرة، 
وكان ذلك كافيا لرصد اجتاهات وميول وتفضيالت 
عينة من املسافرين توجهوا لزيارة املتاحف ومواقع 
التراث فى القاهرة واملناطق األثرية فى كل من الفيوم 

واألقصر وأسوان.
■ على ذكــر الــدعــايــة والــبــرامــج.. هــل تــرى ضــرورة 
ــادة النظر فــى طــرق الــدعــايــة الترويجية وعــرض  إعـ

البرامج السياحية؟
ــد مــن مــواكــبــة االجتــــاه العاملى  بــالــطــبــع البـ  -
جهود  وهناك  الشأن،  هذا  فى  العاملية  والظروف 
رسمية للترويج السياحى تهتم بها القيادة السياسية 
ممثلة فى شخص الرئيس عبدالفتاح السيسى من 
خالل تعزيزه أواصر الصداقة والتعاون مع قيادات 

العالم من جهة وجهوده امللموسة فى التطوير وإجناز 
على  انعكست  التى  العمالقة  القومية  املشروعات 
إيجابية الصورة الذهنية عن مصر فى عيون العالم.. 
السياحة  وزارة  تتوالها  التى  اجلــهــود  عــن  فضال 
املجال  هذا  فى  السياحى  التنشيط  وهيئة  ــار  واآلث

وهى جهود متخصصة يوليها الوزير الدكتور خالد 
املستمرة  زياراته  خالل  من  خاصة  عناية  العنانى 
ملواقع املزارات فضال عن زياراته اخلارجية لألسواق 

املوفدة للسياحة إلى مصر وفتح أسواق جديدة.
■ هل تــرى ضــرورة استمرار اجلهود الدبلوماسية 
املصرية لتعزيز النتائج اإليجابية من عودة السياحة 

بني البلدين؟ 
- نعم بكل تأكيد وفى هذا اإلطار من املنتظر أن 
العنانى  الدكتور خالد  واآلثــار  السياحة  وزير  يقوم 
القادمة  القليلة  ــام  األي غضون  فى  موسكو  بزيارة 
ما  وهو  الروسى  اجلانب  مع  رسمية  لقاءات  لعمل 
سيتيح فرصا رائعة لتعزيز التعاون ودفع التدفقات 
السياحية من روسيا إلى مصر، حيث مت التنسيق 
واإلعــداد للقاء الدكتور خالد العنانى مع عدد من 
وأصحاب  األعمال  ورجال  احلكومة  فى  املسؤولني 
هذا  لتحقيق  الـــروس  السفر  ومنظمى  الشركات 

الغرض.
■ حدثنى عن األساليب املبتكرة واألنسب مستقبال 

فى الترويج السياحى للمقاصد املصرية؟
- خالل األشهر املاضية فرضت اجلائحة الوبائية 
السياحية  خاصة  للدعاية  أنسب  أمناطا  العاملية 
مواقعها  تتخذ  والبرامج  اإلعالنات  تعد  فلم  منها 
ــدران أو فــى وســائــل املــواصــالت العامة  على اجلـ
اإللكترونية عبر  واملنصات  للمواقع  احتاللها  بقدر 
واليوتيوبر  البلوجرز  مــن  واملــؤثــريــن  املتخصصة، 
ترتيب  خالل  من  بذلك  لالهتمام  دعانا  ما  وهــذا 
رحالت لهم لزيارة مصر وأثبتت التجربة فاعلية 
الوسيلة من حيث سرعة الوصول للمتلقى وكثافة 
مقارنة  التكلفة  انخفاض  عن  االنتشار، فضال 

بالوسائل التقليدية للدعاية.
■ هل يعنى ذلك أنه متت االستعانة باملؤثرين 
ــل االجـــتـــمـــاعـــى مــؤخــرا  ــواصـ ــتـ عــلــى مــــواقــــع الـ
وبالتزامن مع عودة رحالت الطيران الروسية إلى 

مصر بتنسيق ورعاية سفارة مصر فى موسكو؟
السفارة  فعال وحرصت  ما حدث  نعم هذا   -
املصرية فى موسكو على إحلاق وفد من اإلعالميني 
إلى  اجتهتا  رحلتني  أول  على  الــروس  والصحفيني 
الغردقة وشرم الشيخ، وكان ذلك من األحداث املهمة 
التى أثمرت نتائج كبيرة منذ سنوات حيث تضمن 
األوســع  اإلعــالم  وسائل  جميع  من  ممثلني  الوفد 
تأثيرا ومنها 4 قنوات هى األعلى  انتشارا واألكثر 
مشاهدة فى روسيا، فضال عن مراسلى الصحف 
موسكو  فى  املصرية  السفارة  وكانت  ــات..  واإلذاعـ
ترصد بدقة وتتابع صدى ما يتم بثه وردود األفعال 
وتأكد لنا إيجابية فاعلية ذلك مما عزز لدينا ضرورة 

احتفاظا  الدعاية  من  النمط  ذات  على  االستمرار 
السياحية  التدفقات  الالزمة الستقرار  الدفع  بقوة 

إلى مصر.
ــدروس املــســتــفــادة مـــن مــالحــظــات  ــ ــاذا عـــن الــ ــ ■ ومـ
مصر  إلــى  الروسية  السلطات  أوفدتها  التى  اللجان 

لتقييم مدى مالءمتها لسياحة مواطنيهم؟
إيجابية  كانت  اللجان  حررتها  التى  التقارير   -
للغاية ورصدت بحيادية وكفاءة ثمار اجلهود املصرية 
وكذلك  واملنشآت  باملطارات  األمــان  إجـــراءات  فى 
على  أدل  وليس  واالحترازية  الوقائية  ــراءات  اإلجـ
املطرد فى عدد  التزايد  من  التقارير  إيجابية هذه 
الرحالت وتنامى أعداد السياح طالبى زيارة مصر 
منتصف  قبل  الــطــيــران  خطوط  تسيير  ــدء  ب منذ 

أغسطس اجلارى.
■ هل ترى أنه اليزال على القطاع اخلاص السياحى 
املصرى دور يتحتم القيام به لتعزيز جهود احلكومة 

فى تنشيط السياحة الروسية الوافدة ملصر؟
أكبر  جهود  بذل  يتحتم  القادمة  الفترة  خالل   -
وبوسائل مبتكرة من جانب القطاع اخلاص للتعريف 
يظل  ولكن  السياحية،  والبرامج  واملنشآت  باملنتج 
األهم هو توفير كل الضمانات الستمرارية التدفقات 
تقدمي  كــفــاءة  على  احلــرص  مــن خــالل  السياحية 
اخلدمات واالهتمام بتدريب ودعم مهارات الكوادر 
العاملة فى القطاع ورقابة األداء باستمرار وتطبيق 

اإلجراءات االحترازية بصرامة وحزم.
السفارة  لها  تعد  الــتــى  الفعاليات  ــرز  أبـ هــى  مــا   ■
املــصــريــة فــى موسكو فــى مــجــال الــتــرويــج السياحى 

األيام القادمة؟
املصرية  واآلثــار  السياحة  وزارة  مع  بالتنسيق   -
يجرى حاليا إمتام االستعداد ملشاركة مصر بجناح 
كبير فى معرض leisure وهو أحد أهم املعارض 
العاملية التى تنظم مبوسكو سنويا فى مجال الترويج 
سبتمبر   9 إلــى   7 من  الفترة  فى  ويقام  السياحى 
القادم.. ولدينا مخطط ترويجى مبتكر يتناسب مع 
حجم املشاركة املصرية األولى بعد عودة الطيران بني 
البلدين واعتمادا على مميزات املقاصد السياحية 
املصرية وتفردها بخدمات نوعية مميزة غير متاحة 
وجــود  فــرص  استثمار  عــن  فضال  مصر،  فــى  إال 
دالالت إيجابية تعلن عن نفسها بقوة وتبرهن على 
لزيارة مصر، وهو ما ظهر  الروسى  املواطن  عشق 
واضحا فى نسب اإلشغال على الطائرات والتى بلغت 

100% خالل األسبوعني املاضيني.

جناح مصرى كبير فى معرض »leisure« ترويجا لمقاصدنا الفريدة.. ونستعد لزيارة »العنانى« قريبا لتعزيز التنسيق والتعاون

»حسن«: التقارير اإليجابية عن الواقع المحلى دعمت توافد السياح .. و»الخضرى«: 200 رحلة متوقعة أسبوعًيا بنهاية أغسطس

جهود القيادة السياسية والحكومة 
مستمرة الستقرار التدفقات السياحية

60 رحلة من موسكو إلى المنتجعات المصرية أسبوعًيا
:» إيهاب نصر سفير مصر لدى روسيا فى حوار خاص لـ»

رحالت من ٤٦ إقليًما 
روسًيا تنتظر التصريح 

بالطيران لمقاصدنا

نسب اإلشغال %100 
على الطائرات القادمة 

طوال أسبوعين

أسماء قنديل

الوطنى  واحلــمــاس  البهجة  مشاعر  مــن  خليط 
لــدى  مــصــر  نــصــر، سفير  إيــهــاب  السفير  عــبــر عنها 
روسيا االحتادية، خالل رصده لنا اآلثار اإليجابية 
الطيران بني  عــودة  أعقبت  التى  املبشرة  والتوقعات 
مصر وروسيا بنسب إشغال كبيرة للسياح، مؤكدا أن 
الطموحات ال  البداية، وسقف  فى  الطريق اليــزال 
الوافدة  السياحة  معدالت  استعادة  من  بأقل  يقبل 
إلى ما كانت عليه قبل توقف الطيران بني البلدين 
من 6 سنوات. ومضى السفير إيهاب نصر فى حواره 
الذى اختص به »املصرى اليوم«، يستعرض اخلطط 
واجلـــهـــود املــســتــمــرة لــتــحــقــيــق األهــــــداف الــقــومــيــة 
األسمى لتعود السياحة املصرية إلى سابق عهدها 

قادرة على قطر التنمية بقوة. وإلى نص احلوار:
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اإلسماعيلى يحسم التجديد إليهاب جالل األسبوع المقبل.. وفشل محاوالت اإلبقاء على حسين السيد
كتب- معاذ عبد املنعم:

يعقد مسؤولو النادى اإلسماعيلى، برئاسة املهندس إبراهيم 
عثمان، جلسة مع إيهاب جالل، املدير الفنى للفريق األول لكرة 

القدم، من أجل حسم جتديد التعاقد معه.
إيهاب جالل،  مع  جلسة  الدراويش  مسؤولو  يعقد  وسوف 
عقب مباراة سيراميكا كليوباترا املقبلة، من أجل حسم ملف 
النجاحات  بعد  وذلك  آخر،  ملدة موسم  معه،  التعاقد  جتديد 
التى حققها مع الفريق هذا املوسم، وجناحه فى قيادته للبقاء 

بالدورى املمتاز.
الــدراويــش  مسؤولى  تنفيذ  جــالل  إيهاب  وينتظر 
وعدهم بالتعاقد مع الصفقات التى طلبها 

خالل امليركاتو الصيفى، لكى يجدد تعاقده مع النادى، ملدة موسم 
آخر. وطلب املدير الفنى للدراويش من اللجنة الفنية، برئاسة 
على أبو جريشة، التعاقد مع 7 صفقات، على رأسهم اإلثيوبى 
شيملس بيكلى واملدغشقرى باولن فوافى، العبا مصر املقاصة، 
باإلضافة إلى جتديد التعاقد مع شكرى جنيب، وعماد حمدى، 
العبا الفريق. وفى ذات السياق، فشلت محاوالت اللجنة الفنية 
بالنادى فى إقناع حسني السيد، املعار من صفوف طالئع اجليش 
حتى نهاية املوسم اجلارى، باالستمرار مع صفوف الدراويش فى 

املوسم املقبل.
وعلمت »املصرى اليوم« أن حسني السيد رفض االستمرار مع 
اإلسماعيلى، حيث يرغب الالعب فى خوض جتربة جديدة مع 

بيراميدز، املوسم املقبل، وذلك بعد العرض املغرى الذى تلقاه من 
النادى السماوى، لالنضمام إلى صفوف خالل امليركاتو الصيفى 

اجلارى.
ومن ناحية أخرى، قرر إيهاب جالل الدفع بالالعبني البدالء 
اجلولة  فى  املقبلة  كليوباترا  سيراميكا  مباراة  فى  والناشئني 
األخيرة للدورى، للحكم على مستواهم الفنى، قبل اتخاذ القرار 
املوسم  نهاية  فى  الفريق  عن  الراحلني  حتديد  بشأن  النهائى 

اجلارى.
يذكر أن اإلسماعيلى ضمن البقاء فى مسابقة الدورى املمتاز، 
بعد تعادله مع طالئع اجليش سلبًيا، حيث ارتفع رصيد الفريق 

إلى 35 نقطة فى املركز الثالث عشر.

المنتخب يفقد صالح أمام ليبيا

9 »شيكاباال« يرفض االعتزال.. ومحمد أشرف يخطط للرحيل إلى االتحاد

9 محاوالت لالستعانة بـ»مو«  أمام الجابون.. وليفربول يترقب محاوالت اتحاد الكرة إلنهاء األزمة
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صحافة اإلنجليز وأزمة صالح
ليس االحتــاد املصرى لكرة القدم هو املسؤول 
عن أزمة محمد صالح واحتمال عدم مشاركته مع 
منتخب مصر فى مباراة أجنوال فى بدء تصفيات 
السماح  ليفربول  رفض  وليس  العالم..  كأس 
قــراًرا يخص مصر  للقاهرة  باملجىء  لصالح 
وحدها أو جنمها الكبير.. إمنا املسؤول األول 
واحلقيقى، حسب بعض الصحفيني اإلجنليز، 
ــدورى  ال تدير  التى  ليج  البرميير  رابطة  هو 
اإلجنليزى املمتاز.. فقد كان هناك اتفاق قدمي مع 
الفيفا مينح األندية اإلجنليزية حق رفض انضمام 
العبيها األجانب إلى منتخبات بالدهم فى مباريات 
وباء  مهددة مبخاطر  بالدهم  كانت  إن  رسمية 
كورونا.. وبات من حق املنتخبات بعد انتهاء 
مدة هذا االتفاق ضم العبيها املحترفني فى 
الدورى اإلجنليزى دون أن ترفض األندية 
اإلجنليزية ذلك.. لكن األندية اإلجنليزية 
اصطدمت بتصنيف حكومة بالدها لدول 
البلدان  العالم وفًقا ملخاطر كورونا.. وأن 
التى تقع فى الدائرة احلمراء ال ميكن السماح 
للقادمني منها بدخول إجنلترا إال بعد فترة احتجاز 
فى أحد الفنادق ملدة عشرة أيام.. وهو األمر الذى 
استندت إليه األندية اإلجنليزية فى رفض انضمام 
العبيها ملنتخباتهم إن كانت بالدهم داخل الدائرة 
احلمراء.. ومن هؤالء محمد صالح والنجوم الثالثة 
البرازيليون فيرمينيو وأليسون وفابينيو.. فمصر 
داخل هذه  تقع  دولة  قرابة 50  والبرازيل ضمن 
الالعبون  هــؤالء  سافر  وإن  احلــمــراء..  الدائرة 
الدائرة..  بلدان فى نفس  إلى  ينتمون  وآخــرون 
عودتهم  بعد  أيام  احتجازهم عشرة  من  فالبد 
إلى إجنلترا دون أن يكون من حقهم االنضمام 
األندية  ترفض  ولهذا  واللعب معها..  ألنديتهم 
اإلجنليزية انضمام صالح ملنتخب مصر وجنوم 
البرازيل ملنتخبهم رغم أن هذه األندية تعرف 
أنها ليست صاحبة حق، وأن الفيفا ال يعترف 
بتلك الدوائر احلمراء التى هى شأن إجنليزى 
ليس ملزًما للفيفا وأى دولة أخرى.. ولهذا اتهم 
اإلجنليزى  الـــدورى  رابطة  إجنليز  صحفيون 
الضرورى  كــان من  واإلهــمــال.. فقد  بالفشل 
مبجرد انتهاء مدة االتفاق مع الفيفا أن تنتبه 
رابطة الدورى اإلجنليزى وتبدأ مفاوضات مع 
احلكومة البريطانية الستثناء العبى كرة القدم 
أجروا  طاملا  احتجازهم  دون  بدخولهم  والسماح 
سالمتهم..  وثبتت  عودتهم  فــور  االخــتــبــارات 
هى  وغيرهما  والــبــرازيــل  مصر  وأصبحت 
هذا  نتيجة  بتحمل  اآلن  وحدها  املطالبة 
اإلهمال والفشل اإلجنليزى.. فهل ستقبل 
وتكتفى مبشاركة صالح  ذلك  مصر 
فى مباراتى اجلابون وليبيا على 
بلداًنا  باعتبارهما  أرضهما 
الــدائــرة احلمراء..  خــارج 
بحقها  مصر  تتمسك  أم 
مشاركة صالح  فى  املشروع 

فى كل املباريات؟

ياسر أيوب
yaserayoub810@gmail.com
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وكشفت  إجنلترا.  إلــى  الــعــودة  لــدى  أيــام 
لــيــفــربــول لم  تــقــاريــر عــن أن مــســؤولــى 
مصر  منتخب  جلــوء  أنــبــاء  على  يعلقوا 
ــاد الــدولــى لــكــرة الــقــدم حلل  ــى االحتـ إل
إليه  ما ستصل  يترقبون  ومازالوا  األزمة، 
ظــروف  أن  خاصة  املــصــريــة،  املــحــاوالت 
إرادتهم فى ظل  الالعب خارجة عن  منع 
إجنلترا  فى  بها  املعمول  احلالية  القوانني 
فى  هــذا  يأتى  كــورونــا.  فــيــروس  ملجابهة 
البدرى،  حسام  فيه،  استقر  الذى  الوقت 
أحمد  على  االعتماد  على  الفنى،  املدير 

ليكون  الشحات،  حسني  أو  زيزو  سيد 
صالح  ملحمد  بديال  أحدهما 

مباراة أجنوال. خالل 

سفر محمد صالح لالنضمام ملنتخب مصر 
فى  ستقام  التى  الثانية  اجلابون  مباراة  فى 
مباشرة،  للجابون  يسافر  أن  على  اجلابون 
ــون ضــمــن الــقــائــمــة  ــابـ ــك لـــوجـــود اجلـ ــ وذل
اإلجبارى  العزل  فــرض  يتم  وال  الصفراء، 

ملدة 10 أيام على العائدين منها.
نــادى ليفربول قد أرســل خطاًبا إلى  وكــان 
احتاد الكرة، أمس، يعتذر فيه عن عدم إمكانية 

انضمام محمد صالح ملعسكر مصر املقبل.
ــخــاذ هــذه  ــاب ات وتــضــمــن اخلــطــاب أســب
ــى اإلجــــــراءات املــطــبــقــة فى  اخلـــطـــوة، وهـ
ــروس كـــورونـــا، وهــذه  ــي إجنــلــتــرا ملــجــابــهــة ف
بعض  من  العائدين  إجبار  تشمل  اإلجــراءات 
لعشرة  صحى  حلجر  اخلضوع  على  البلدان 

بيكر،  أليسون  واحلــارس  فيرمينو  وروبــرتــو 
الــبــرازيــل  ــى  إل ــدز، مــن السفر  ــري ال العــبــى 
البرازيلى،  املنتخب  مــع  املــبــاريــات  خلــوض 
القائمة  ضمن  أيًضا  البرازيل  لوجود  وذلك 

الصفراء.
ونــقــلــت الــصــحــيــفــة عـــن أحـــد مــســؤولــى 
تعنًتا  ليس  صــالح  محمد  منع  أن  ليفربول 
ملسؤولى  ليفربول  اعتذر  وقــد  الالعب،  مع 
االحتاد املصرى لكرة القدم، خاصة فى ظل 
فى  املصرى  الفرعون  املاسة جلهود  احلاجة 
صعبة  مباريات  تشهد  التى  املقبلة  الفترة 
الــدورى  بطولة  فى  ليفربول  لفريق  ومهمة 

اإلجنليزى املمتاز.
وأضاف املوقع أن إدارة ليفربول ال متانع 

قطر. وأشارت تقارير إجنليزية أمس إلى أن 
األزمة تتفاقم بني نادى ليفربول وعدد كبير 
من العبيه املنتمني ملنتخبات دول تقع ضمن 
الوضع  على صعيد  احلمراء،  املنطقة  قائمة 
املستجد  كورونا  بفيروس  اخلــاص  الوبائى 

»كوفيد- 19«.
أيًضا  بالغياب  مهدًدا  محمد صالح  وبات 
عن املنتخب فى معسكر شهر أكتوبر املقبل، 
فى  أيــًضــا  مــبــاراتــني  خالله  يخوض  والـــذى 
يومى  ليبيا  أمام  املونديال  تصفيات  مشوار 

6 و10 أكتوبر.
املتخصص  إيكو«،  »ليفربول  موقع  وكتب 
ليفربول  إدارة  أن  ليفربول،  نادى  أخبار  فى 
فابينيو  الــبــرازيــلــى:  الــثــالثــى  أيــًضــا  منعت 

كتب - إسالم صادق وإيهاب اجلنيدى:
تواصل اللجنة الثالثية إلدارة احتاد الكرة 
املكثفة  االتــصــاالت  مجاهد  أحمد  برئاسة 
ــراف خــالل األيـــام اجلــاريــة  مــع كــافــة األطــ
املنتخب  ملشكلة جنم  التوصل حلل  أجل  من 
الوطنى محمد صالح، مهاجم فريق ليفربول 
متواجًدا فى صفوف  يكون  اإلجنليزى، حتى 
ويستعد  املــقــبــل.  معسكره  خــالل  املنتخب 
الشهر  نهاية  معسكر  لــبــدء  مصر  منتخب 
اجلارى استعداًدا ملباراتى أجنوال فى القاهرة 
ثم اجلابون فى مدينة فرانسفيل اجلابونية، 
واملقررتني يومى 2 و5 من شهر سبتمبر فى 
اإلفريقية  القارية  التصفيات  مشوار  مستهل 
فى   2022 العالم  كأس  نهائيات  إلى  املؤهلة 

الزمالك يفاوض دونجا وأحمد أيمن و»وادى«

كتب- إسالم صادق وأحمد رضا:
طلب الفرنسى باتريس كارتيرون، املدير الفنى 
التعاقد  الزمالك،  بنادى  األول  الكروى  للفريق 
منصور،  أمين  أحمد  بيراميدز  فريق  ثالثى  مع 
فترة  خالل  وادى،  ومحمود  »دوجنا«  عماد  نبيل 

اجلارية. الصيفية  االنتقاالت 
محادثات  هناك  أن  اليوم«  »املصرى  وعلمت 
بني حسني لبيب، رئيس اللجنة التى تدير شؤون 
القلعة البيضاء، وممدوح عيد، الرئيس التنفيذى 
كافة  على  االتــفــاق  أجــل  مــن  بيراميدز،  لــنــادى 
الفريق  يرغب  حيث  املنتظرة،  الصفقة  تفاصيل 
العبى  بعض  على  أيًضا  احلصول  فى  السماوى 
ومنهم عبد اهلل جمعة ومحمود  األبيض،  الفريق 

»جنش«. عبدالرحيم 
وأبدى كارتيرون موافقته على رحيل عبد اهلل 
املوسم  فى  إليهما  حاجته  لعدم  وجنش،  جمعة 
بسبب  طويلة  لفترة  األول  يغيب  حيث  املقبل، 
اإلصابة، إلى جانب أزمته مع اجلهاز الفنى منذ 
وأيضا  يعتذر،  أن  قبل  التدريب  عن  لغيابه  فترة 
خالل  الفريق  مرمى  حارس  افتعلها  التى  األزمة 
احتياطيا  بجلوسه  علمه  بعد  سيراميكا  مباراة 

السويس. الفريق فى  وتركه ملعسكر 
عبدالرازق  محمود  يرفض  آخــر،  سياق  فــى 
بنهاية  االعــتــزال  الــفــريــق،  قــائــد  »شــيــكــابــاال«، 
األبيض  الــفــارس  اقــتــراب  بعد  اجلــارى،  املوسم 
للمرة  املمتاز  الـــدورى  لقب  على  احلــصــول  مــن 
على  األباتشى  استقر  حيث  تاريخه،  فى  الـــ13 
إضافى  ملوسم  االستمرار  وفضل  اعتزاله  تأجيل 
على  قــادرا  اليــزال  أنــه  يــرى  املالعب، حيث  فى 

العطاء.
وميــنــى شــيــكــابــاال الــنــفــس بــتــتــويــج الــزمــالــك 
املقبل  املوسم  فى  إفريقيا  أبطال  دورى  ببطولة 
يحلم  كان  حيث  املالعب،  اعتزاله  بعدها  ليعلن 

الدورى وإفريقيا قبل االعتزال. بحصد 
ــاد  ــادى االحتــ ــ ــر، يــســعــى نـ ــ ــى جـــانـــب آخـ ــل ع
»روقــا«،  أشــرف  محمد  مع  للتعاقد  السكندرى 
االنتقاالت  فترة  خــالل  الــزمــالــك،  وســط  العــب 
استعدادا  بقوة  فريقه  صفوف  ليدعم  املقبلة، 

اجلديد. للموسم 
حسام  بقيادة  لالحتاد،  الفنى  اجلهاز  ووضــع 
خط  لدعم  كأولوية  روقــا،  أشــرف  محمد  حسن 

الوسط فى املوسم املقبل، فى ظل مساعى سيد 
استعداًدا  متميزين،  العبني  مع  للتعاقد  البلد 

اجلديد. للموسم 
من  الزمالك  مع  االحتاد  مسؤولو  وسيتواصل 
الدورى  لقب  حسم  عقب  روقا  مع  التعاقد  أجل 
ــرون عــلــى رحيل  ــي ــارت ــاز، حــيــث اســتــقــر ك املــمــت
خروجه  بعد  اجلــارى،  املوسم  نهاية  فى  الالعب 
على  أســاســى  بشكل  العــتــمــاده  حــســابــاتــه  مــن 

الثنائى طارق حامد وإمام عاشور.
على  السكندرى  االحتــاد  مسؤولو  حصل  كما 
فى  الزمالك،  مدافع  السالم،  عبد  محمد  توقيع 
تفاصيلها  عن  اإلعالن  سيتم  نهائى،  بيع  صفقة 

خالل أيام.
ومن املقرر أن يعقد مسؤولو االحتاد السكندرى 
فى  نظرائهم  مع  اجلــارى  األسبوع  نهاية  جلسة 
بشكل  الصفقة  وإنهاء  العقود  لتوقيع  الزمالك 
الرحيل  فى  رغبته  الالعب  أبدى  بعدما  رسمى، 
على  جلس  بعدما  للمشاركة،  أخرى  مرة  للعودة 

املوسم  البدالء فى ميت عقبة معظم فترات  دكة 
بعدما  السالم،  عبد  مع  االتفاق  وجاء  اجلــارى. 
تأكد بقاء حسام حسن مع زعيم الثغر فى املوسم 
التعاقد  طلب  من  هو  العميد  بأن  علما  املقبل، 
فى  الرغبة  ضــوء  فى  عليه  وأصــر  الالعب،  مع 
من  يعانى  الــذى  لالحتاد  اخللفى  اخلط  تدعيم 
اإلصابات  بسبب  اجلارى  املوسم  فى  كبير  نقص 

املتكررة.
من جانبها، تعقد اللجنة املكلفة بإدارة النادى، 
برئاسة حسني لبيب، فى متام الساعة السادسة 
من مساء اليوم، مبقر نادى إيروسبورت، مؤمترا 
الزمالك  بني  تعاون  بروتوكول  لتوقيع  صحفيا 
ونادى إيروسبورت ووزارة الطيران املدنى إلدارة 

إيروسبورت. نادى 
املدير  السمرى،  حسني  الدكتور  بذلك  صرح 
التنفيذى بالنادى، والذى أكد أن هذا البروتوكول 
الكشف  وسيتم  طويلة،  فترة  من  له  اإلعداد  يتم 

التفاصيل خالل املؤمتر الصحفى. عن كافة 

المقاصة يتطلع لمعاودة 
االنتصارات على حساب بيراميدز

كتب- أحمد رضا:
مباراة  العرب  املقاولون  استاد  يستقبل 
بيراميدز ومصر املقاصة،  مثيرة جتمع بني 
حلساب  ــك  وذل الــيــوم،  مساء  التاسعة  فــى 
األسبوع الــ33 من منافسات الدورى املصرى 
الرابع على  املركز  بيراميدز  ويحتل  املمتاز. 
سلم الترتيب برصيد 49 نقطة بعد فوزه فى 
بهدفني  أســوان  نادى  على  السابقة  املباراة 
املقاصة  مصر  يحتل  بينما  مــقــابــل،  دون 
املركز احلادى عشر برصيد 37 نقطة، بعد 
خسارته فى اجلولة السابقة أمام املقاولون 

العرب بثالثة أهداف لهدفني.
ــادى بــيــرامــيــدز املـــبـــاراة بقوة  ويــدخــل نـ
الكاملة  الــعــالمــة  وحــصــد  الــفــوز  لتحقيق 
فــى جــدول  مــتــقــدم  مــركــز  عــلــى  للحصول 
ترتيب الدورى املمتاز. وعلى اجلانب اآلخر، 
من  الــفــوز  لتحقيق  املقاصة  مصر  يسعى 
املباراة السابقة  أجل تعويض خسارتهم فى 

وحتسني مكانتهم فى جدول الترتيب.
فــريــق غزل  يلتقى  ــرى،  مــبــاراة أخـ وفــى 
مباراة  فى  العرب،  املقاولون  بنظيره  املحلة 
نتيجة  حتقيق  إلــى  الفريقان  فيها  يتطلع 
إيجابية لتحسني مركزيهما فى جدول ترتيب 

الدورى املمتاز.

جالل

جانب من أحد تدريبات املنتخب

اإلصرار واحلماس شعار تدريبات الزمالك فى املوسم احلالى

األهلى يحسم اختيار المدرب 
العام نهاية الموسم

كتبت- ياسمني عبدالعزيز وأمين هريدى:
تناقش جلنة التخطيط بالنادى األهلى، برئاسة 
الكرة بصفقات  محسن صالح، ملف تدعيم فريق 
جديدة خالل اجتماعها املقرر خالل أيام قبل سفر 
بيتسو موسيمانى، املدير الفنى للفريق، إلى جنوب 
فى  أسرته  مع  الصيفية  اإلجــازة  لقضاء  إفريقيا 
مسقط رأسه، وذلك عقب مواجهة أسوان اجلمعة 
الــدورى  ببطولة  الفريق  مشوار  ختام  فى  املقبل 
إضافة  ملف  أزمـــة  اللجنة  تناقش  كما  املــمــتــاز، 
مدرب عام محلى للجهاز الفنى خالل الفترة املقبلة 
ملساعدة اجلهاز الفنى فى قيادة الفريق فنًيا، ووفًقا 
ملصدر داخل النادى فإن اللجنة تفضل التعاقد مع 
النحاس  الثالثى عماد  مدرب محلى وتفاضل بني 
وعالء ميهوب وهانى رمزى لالنضمام إلى اجلهاز 
الفنى، بينما حتفظ موسيمانى على املدرب املحلى 
وطلب من املسؤولني فى النادى إضافة مدرب عام 
بالتفاوض مع  بنفسه  إفريقيا، وسيقوم  من جنوب 
أحد املدربني فى جنوب إفريقيا خالل فترة تواجده 
امللف  حسم  ويُنتظر  الـــدورى،  نهاية  عقب  هناك 

عقب عودة املدير الفنى من بالده.
فى  أزمة  النادى  إدارة  تواجه  أخرى،  ناحية  من 
منهم  عدد  اشترط  بعدما  الالعبني  بعض  تسويق 
احلصول على كافة مستحقاته املالية عن السنوات 
النهائى،  الرحيل  للموافقة على  املتبقية فى عقده 
ووالتر  محسن  مروان  أن  اليوم«  »املصرى  وعلمت 
بواليا وأجايى فى مقدمة الالعبني الذين اشترطوا 
فكرة  ورفضوا  مستحقاتهم  كافة  على  احلصول 

اإلعارة ما وضع إدارة األهلى فى مأزق.
ووفًقا ملصدر داخل األهلى، فإن مجلس اإلدارة 
استقر على استبعاد املسؤولني فى جلنة التعاقدات 
تسويق  ملف  فى  تعثرها  بعد  توفيق  أمير  بقيادة 
عن  البحث  وتقرر  األجــانــب،  خصوصا  الالعبني 
فيما  بالنادى،  التعاقدات  جلنة  مهام  لتولى  بديل 
عمرو  مــع  نهائى  التــفــاق  ــادى  ــن ال إدارة  توصلت 
الفئة  من  عقديهما  لتجديد  معلول  وعلى  السولية 
األولى، وينتظر توقيع العقود اجلديدة عقب انتهاء 
املقبل،  اجلمعة  املقررة  أســوان  مع  الفريق  مباراة 
مهاجم  ميكيسونى،  لويس  أيام  خالل  يصل  بينما 
سيمبا التنزانى، لتوقيع عقد انضمامه لألهلى بعد 
توصل الطرفني إلى اتفاق على كافة األمور املتعلقة 
أن  وينتظر  احلمراء،  القلعة  إلى  الالعب  بانتقال 
كما  الطبى  للكشف  الالعب عقب وصوله  يخضع 

جرت العادة قبل إمتام أى صفقة جديدة للفريق.
على صعيد آخر، قال سيد عبداحلفيظ، مدير 
الكرة، إن غياب بدر بانون مدافع الفريق عن قائمة 
آالم  بسبب  جاء  أمس  أقيمت  التى  اجلونة  مباراة 
األسنان التى اشتكى منها الالعب خالل الساعات 
املاضية، وسيكون جاهًزا للمشاركة أمام أسوان فى 

ختام مباريات األهلى ببطولة الدورى.
تدريباته  الفريق  يواصل  اآلخــر،  اجلانب  على 
املقبل  اجلمعة  أســـوان  ملواجهة  اســتــعــداًدا  الــيــوم 
وينتظر  املمتاز،  الــدورى  لبطولة  الـ34  اجلولة  فى 
انطالق  قبل  الالعبني  مع  موسيمانى  يجتمع  أن 
اجلونة،  مباراة  وإيجابيات  سلبيات  لشرح  املــران 
وكذلك خطة التحضير ملواجهة أسوان، فيما عادت 
قادمة  بالنادى  الطاولة  تنس  رجــال  فريق  بعثة 
بلقب  تتويجها  بعد  عمان،  األردنية  العاصمة  من 

البطولة العربية لألندية.  
البطولة  بلقب  الطاولة  تنس  رجــال  فريق  وتـُـوج 
قطر  القطرى،  على  الفوز  بعد  لألندية،  العربية 
بنتيجة 3-1، فى النهائى الذى أقيم مساء اإلثنني 

املاضى، على صالة جامعة عمان  األهلية. 

بيتسو موسيمانى
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حارس  دوناروما،  جيانلويجى  رفع 
مــرمــى بــاريــس ســان جــيــرمــان، رايــة 
التحدى فى وجه زميله بالفريق، كيلور 
شبكة  عبر  دوناروما  وصرح  نافاس. 
تواصل  »لقد  الفرنسية  بلس  كانال 
وأراد  جــيــرمــان،  ســان  بــاريــس  معى 
التعاقد معى، ومن جانبى أردت أيضا 

االنضمام إلى صفوفه«.
وأضــــــــــاف احلـــــــارس 

ال  »املنافسة  اإليطالى: 
مطلوبة،  بــل  تخيفنى، 
ــلــطــرفــن،  ــيـــدة ل ــفـ ومـ
ــح لــــى أيــضــا  ــمـ ــسـ وتـ
أدائــى«. وشدد  بتطوير 

أفــضــل العــب فــى يــورو 
هنا  ــى  إلـ ــت  »جــئ  :2020

أللعب وسأبذل قصارى جهدى 
الطبيعى  مــن  أســاســيــا،  للمشاركة 
ال  للتطور،  منافسة  هناك  تكون  أن 
دونــارومــا  وأشــاد  ذلــك«.  مشكلة فى 
»نافاس  قائال  الكوستاريكى،  بزميله 
شخص استثنائى، وأعتبره صديقى«. 
الشاب:  الــدولــى  احلــارس  واستطرد 
»كذلك وجود كيليان مبابى فى الفريق 
أمر استثنائى، لقد بدأنا بالفعل تعزيز 
جيانلويجى  وانضم  بيننا«.  الروابط 
هذا  الفرنسى  الفريق  إلى  دوناروما 
اإليطالى،  ميالن  من  قادما  الصيف 

على  ووقــع  حــر،  انتقال  صفقة  فــى 
تعاقد يربطه بالنادى الباريسى حتى 

صيف 2026.
الدولى  اإليطالى  احلارس  ويرى 
ــه كــان  جــيــانــلــويــجــى دونـــارومـــا أنـ
السابق  فريقه  عن  للرحيل  يحتاج 
ورحل  النضوج.  أجــل  من  ميالن 
عن  عاما(   22( دوناروما 
انتهاء  عــقــب  مــيــالن 
يونيو  بنهاية  عقده 
ــقــل  ــت املـــاضـــى وان
إلــى بــاريــس سان 
الفرنسى  جيرمان 
انتقال  فى صفقة 

حر.
ــا  ــارومـ وقــــال دونـ
لصحيفة »الجازيتا ديللو 
أعوام  ثمانية  »قضيت  سبورت«: 

عشت  بيتى،  مبثابة  كــان  ميالن،  فى 
ــاف:  حلــظــات رائــعــة هـــنـــاك«. وأضــ
لى،  بالنسبة  مثيرا  ــزال  اليـ »مــيــالن 
للمسؤولن  االحترام  من  الكثير  أكن 
مليئة  احلياة  لكن  وللجماهير،  هناك 
باخليارات، طموحاتنا كانت مختلفة«. 
وأشار: »سأشجع ميالن دائما، ثمانية 
أعوام ال تنسى، لكنى كنت فى حاجة 
أتطور  أن  النضوج،  أجل  من  للتغيير 

وأصبح أقوى«.

وإميانويل  سانيا  باكارى  السابقان،  أرسنال  العبا  انتقد 
أمام  تلقاها  التى  اخلسارة  فى  اللندنى  الفريق  أداء  بوتى، 
اجلولة  املاضى، ضمن  األحــد  )0-2( مساء  تشيلسى  جــاره 
الثانية من الدورى اإلجنليزى املمتاز. وقدم أرسنال أداء سيئا 
بعدما ظهر فارق اجلودة  أمام تشيلسى، واستحق اخلسارة 
بن العبى الفريقن، علما بأنها اخلسارة الثانية للفريق بعد 
معرض حتليله  وفى  ذاتها.  بالنتيجة  برينتفورد  أمام  األولى 
»عندما  قال سانيا:  الفرنسية،  إم سى«  »أر  لشبكة  للمباراة 
أشاهد أرسنال اآلن، بأمانة، أعرف أنهم سيخسرون معظم 

هدفا  سنتلقى  إننا  سيحدث،  ما  شيئا  بــأن  أشعر  الــوقــت، 
سخيفا«. وأضاف: »عندما كنت ألعب، أى العب كان يشعر 
باحلماس لالنضمام إلى أرسنال، اآلن فقدنا حمضنا النووى، 
العبن  فقط  يــورو وحتضر  مليون   150 تنفق  أن  لك  كيف 
شبابا؟ رمبا يكون األمر جيدا للمستقبل، لكن على أحد أن 
يفكر باحلاضر«. أما بيتى فقال للشبكة ذاتها: »ال أشعر بأى 
شىء وأنا أشاهد أرسنال، فقدت اإلحساس متاما، ال أشعر 
بشىء، ما هى اخلطة؟ أنفقنا مبلغا قريبا من أكثر األندية 

إنفاقا فى البرمييرليج هذا الصيف، ال أفهم هذا«.

أسطورة أرسنال: فقدنا حمضنا النووى أمام »تشيلسى« رسمًيا.. »ليون« يعلن ضم السويسرى »شاكيرى«

باكارى سانياشيردان شاكيرى
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أعلن نادى أوليمبيك ليون توصله التفاق مع ليفربول 
بشأن التعاقد مع الالعب السويسرى شيردان شاكيرى. 
أن  إلى  الرسمى،  موقعه  عبر  بيان  فى  ليون،  وأشار 
للخضوع  متهيدا  الليلة،  فرنسا  إلى  سيصل  شاكيرى 

الطبى قبل تقدميه لوسائل اإلعالم. للفحص 
أشــارت  الفرنسية  »ليكيب«  صحيفة  أن  إلــى  يشار 
يورو،  مليون   11 إلى  سيصل  الصفقة  إجمالى  أن  إلى 

املالية األخرى.  بإضافة احلوافز 
الـ29  صاحب  الدولى  السويسرى  الالعب  وسيرحل 

بقميص  مواسم  ثالثة  بعد  الليفر  صفوف  عن  عاًما، 
اإلجنليزى. النادى 

وشارك شاكيرى فى الفترة الذهبية األخيرة للريدز، 
دورى  اإلجنليزى،  الــدورى  بألقاب  الفوز  فى  مساهما 
أبطال أوروبا، السوبر األوروبى وكأس العالم لألندية. 
من  قادما   2018 عــام  ليفربول  إلــى  شاكيرى  وانتقل 
إجنــازات  فى  القيمة  إسهاماته  ورغــم  سيتى،  ستوك 
فى  أســاســى  مقعد  حجز  فــى  فشل  ــه  أن إال  الــفــريــق، 

كلوب. يورجن  الفنى  املدير  تشكيلة 

»برشلونة« يعلن التشخيص النهائى إلصابة »بيكيه«
9النادى »الكتالونى« ينجح فى حل أزمته االقتصادية: حصلنا على قرض بـ 455 مليون يورو من أجل دعم الفريق فى الموسم الجديد

وكاالت:
أعلن نادى برشلونة التشخيص النهائى إلصابة 
واشتكى  الفريق.  مدافع  بيكيه،  جيرارد  اإلسبانى 
التعادل اإليجابى  الساق خالل  بيكيه من آالم فى 
السبت   ،)1-1( بنتيجة  بيلباو  أتلتيك  مع  للبارسا 
من  الثانية  اجلولة  منافسات  إطــار  فى  املاضى، 
الليجا. وقال برشلونة، خالل بيان رسمى: »أكدت 
األحد،  صباح  أجريت،  التى  الطبية  الفحوصات 
بتشنج عضلى فى  أنه مصاب  بيكيه  على جيرارد 
على  تتوقف  الغياب  ومــدة  اليسرى،  الساق  ربلة 

وتيرة تعافيه من اإلصابة«.
إلى 4 نقاط فى صدارة  ورفع برشلونة رصيده 
رصيده  بيلباو  أتلتيك  رفــع  بينما  الليجا،  ترتيب 
إلى نقطتن فى املركز التاسع. وسيعانى برشلونة 

دفاعًيا فى املباراة املقبلة، ألن إريك جارسيا حصل 
بينما  بيلباو،  مباراة  نهاية  فى  حمراء  بطاقة  على 
صامويل أومتيتى خارج حسابات املدرب الهولندى 
اإلسبانى فى  برشلونة  نادى  كومان. وجنح  رونالد 
احلصول على قرض بقيمة 455 مليون يورو، من 
دعم  أجــل  من  املالية،  ساكس  جولدمان  مؤسسة 
الفريق فى األزمة االقتصادية التى ضربته مؤخًرا، 

وتسببت فى رحيل جنمه األول ليونيل ميسى.
على  رده  سيتم  الــقــرض  أن  على  االتــفــاق  ومت 
إلى  قيمتها  وبفائدة تصل  أعــوام،  ملدة 10  دفعات 
التليفزيونية  احلقوق  سيكون  والضمان   ،%1.98
للفريق الكتالونى، حسبما ذكر النادى. وجاء اتفاق 
القرض  هذا  على  احلصول  بشأن  اإلدارة  مجلس 
بعد وصول قيمة الديون فى النادى إلى مليار و350 

مليون يورو، وسيتم ضخ األموال التى حصل عليها 
النادى حسب خطة تبناها مجلس اإلدارة اجلديد، 
االقتصادية  األزمــة  من  بالنادى  اخلــروج  أجل  من 
تنفيذها على مدار  يتم  أن  يعانى منها، على  التى 
حصول  أيًضا  االتفاق  ويضم  القادمة.  السنوات 
حالة  فى  إضافية،  يــورو  مليون   70 على  الــنــادى 

حاجته إلضافة هذا املبلغ إلى القرض األساسى.
كومان،  رونالد  أكــد  برايثوايت،  مستقبل  وعــن 
الــنــادى،  وضــع  »نــعــرف  لبرشلونة:  الفنى  املــديــر 
االستماع  سيتم  بالالعب  اهتمام  هناك  كان  وإذا 
للعروض، لكن برايثوايت يؤدى بشكل جيد، ويلعب 

فى مراكز مختلفة فى الهجوم«.
ــه مهم  ــع: »بــرايــثــوايــت أظــهــر قبل أيـــام أن ــاب وت
منضبط  فهو  عليه  االعتماد  أحــب  لنا،  بالنسبة 

للغاية، ويتقبل األمر حن ال أجلأ له، وبالنسبة لى 
أعتقد أنه يجب أن يبقى«.

وأضاف: »كنا نفكر فيما سنفعله إلراحة بيدرى، 
ولن  أسبوعن،  ملدة  سيستريح  الغد  مباراة  وبعد 
إنريكى،  لويس  مع  حتدثت  خيتافى،  أمــام  يلعب 
التوقف  فــى  ضمه  لعدم  األول،  املنتخب  ــدرب  م
وعن  النهاية«.  فى  له  يعود  الــقــرار  لكن  الــقــادم، 
بالبارسا،  يتعلق  »األمــر  علق:   ،10 رقم  القميص 
املــدرب،  وليس  القرار  اتخاذ  النادى  على  ويجب 

ورأيى ليس مهًما«.
مدريد،  لريال  مبابى  انضمام  إمكانية  وحــول 
فهو  مهتًما،  ولست  برشلونة  مــدرب  »أنــا  كشف: 
العب رائع وعليه أن يختار أن يذهب أو يبقى، هذه 
ليست مشكلتى«. وعن استبعاد بيانيتش وأومتيتى، 

أوضح: »هناك العبون مثلهم يجدون صعوبة بالغة 
فى احلصول على دقائق، وهم فى مراكز ُمعقدة«.

يحتاج  أنه  أعتقد  ألننى  غائب  »كوتينيو  وتابع: 
ــع املــجــمــوعــة قبل  ــا إضــافــيــا لــلــتــدرب م ــوًع أســب
استدعائه، سأعتمد عليه ألنه العب رائع، وميكن 
عدة  فــى  يلعب  حيث  لبرشلونة،  مهًما  يكون  أن 
»لقد  وشدد:  أيسر«.  كجناح  اللعب  وميكنه  مراكز 
خسرنا ميسى الذى كان يسجل األهداف ونسعى 
لتعويضه باآلخرين، وكوتينيو من الالعبن القادرين 
على التسجيل«. وأردف: »املضايقات التى شعر بها 
بيكيه ليست خطيرة، هو متاح للعب دون مشاكل، 
أما تير شتيجن فقد تدرب خالل جزء من املران مع 
املجموعة، وتعافى جيًدا لكنه بحاجة إلى املزيد من 

التدريب، سنرى متى يكون جاهًزا للعب«.

رئيس »بايرن«: »أالبا« فاجأنى.. وميركاتو باريس »شىء غريب«
ميونخ،  بــايــرن  رئيس  هاينر،  هــربــرت  انتقد 
جيرمان،  ســان  لباريس  الصيفى  امليركاتو 
هذا  العــبــن   5 مــع  التعاقد  إمتـــام  بعد 
تعاقده  جــيــرمــان  ســان  وأمت  املــوســم. 
راموس  ليونيل ميسى وسيرجيو  مع 
وجورجينيو  دوناروما  وجيانلويجى 

فينالدوم وأشرف حكيمى.
وقال هاينر، فى تصريحات 
نــقــلــتــهــا صــحــيــفــة »مـــونـــدو 
ديـــبـــورتـــيـــفـــو« اإلســبــانــيــة: 
يتوافق  كيف  أتساءل  »مازلت 
باريس سان جيرمان مع اللعب 
»ال  وأوضــح:  النظيف؟«.  املالى 
أريد إيذاء أى شخص أو أى ناٍد، 
األمــر،  ــى  إل تنظر  أن  عليك  لكن 
فهناك شىءٌ غريب«. كما علق هاينر 
ريــال  لشعار  أالبـــا  تقبيل  الفــتــة  على 
الفريق،  فى  العًبا  تقدميه  عند  مدريد، 
وقال: »احلقيقة أن ذلك فاجأنى قلياًل، رمبا 
متتاليا«.  عاًما   13 ملدة  بايرن  دفاع  قاد  ألنه 
وعن جتديد الثنائى ليون جوريتسكا وجوشوا 
كيميتش، قال: »أمتنى أن ميثال حقبة جديدة 

فى هذا النادى«.
وأعلن الرئيس التنفيذى لنادى بايرن ميونخ 
ليس  أنــه  هاينر  هربرت  القدم  لكرة  األملانى 
عقد  على جتديد  اآلن  للتفاوض  حاجة  هناك 
روبــرت  الدولى  البولندى  الفريق  هجوم  جنم 
ليفاندوفسكى. وقال هاينر لتليفزيون صحيفة 
»بيلد«: »لسنا مضطرين للتفاوض على العقد، 

»دوناروما« يشعل المنافسة 
مع »نافاس« بتصريح ساخن

فعقده اليزال مستمرا لعامن«.
وأضاف هاينر أن بإمكانه تصور جتديد العقد 
مع »أحسن مهاجم فى العالم« مجددا فى الوقت 
املناسب. ووصف هاينر ليفاندوفسكى، الذى أمت 
عامه الثالث والثالثن أمس السبت، بأنه »ضمانة 
على  احلائز  األملانى  للنادى  بالنسبة  لألهداف« 

رقم قياسى من البطوالت.
اعتقاده  عن  هاينر  أعــرب  أخــرى،  ناحية  من 
بعدم وجود »حاجة ملحة« إلى ضم العبن جدد، 
االنتقاالت  فترة  انتهاء  مــن  أســبــوع  قبل  ــك  وذل
مشيرا  ممتازة«  قائمة  »لدينا  وقــال:  الصيفية، 
بكأس  وفوزه  البافارى  للفريق  اجليد  األداء  إلى 

السوبر بثالثة أهداف مقابل هدف على بوروسيا 
دورمتوند.

فى الوقت نفسه، قال هاينر إن النادى سيتابع 
ورفض  احلــال،  بطبيعة  دقيق  نحو  على  السوق 
فى  الفريق  قائمة  فى  تغييرات  إجــراء  استبعاد 

الصيف احلالى.

جدية وحماس خالل تدريبات برشلونة

بيكيه

كيلور نافاس

دوناروما
صراع امليركاتو اشتعل بني بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان



أحد  مع  التعاقد  من  جديدة  خطوة  ميالن  نــادى  اقترب 
املهاجمني خالل امليركاتو الصيفى اجلــارى. وكتب فابريزيو 
أوروبــا، على  انتقاالت الالعبني واملدربني فى  رومانو، خبير 
حسابه مبوقع التواصل االجتماعى »تويتر«: »بيترو بيليجرى 
سينضم إلى ميالن األسبوع املقبل«. وأضاف: »ستصل املوافقة 
الرسمية من موناكو على عرض ميالن خالل الساعات املقبلة. 
الصفقة على أعتاب احلسم«. وتابع: »عرض ميالن يتضمن 
إعارة بقيمة مليون يورو، وخيار شراء بقيمة 6 ماليني يورو 
ويصبح إلزامًيا بشروط معينة، باإلضافة إلى مكافآت بقيمة 

مليون يورو«. وكان ميالن حصل على موافقة الالعب الشاب 
منذ يومني، عقب االجتماع مع وكيله فى مقر الروسونيرى، 
اجلمعة املاضى. ووفًقا ملوقع »كالتشيو ميركاتو« اإليطالى، فإن 
بيبى ريسو، وكيل بيليجرى، يتواجد فى مقر ميالن لالجتماع 
املوقع  وأشـــار  الصفقة.  وحسم  الروسونيرى  مسؤولى  مع 
اإليطالى إلى أن ميالن يستهدف التعاقد مع مهاجم شاب يعمل 
إلى جانب زالتان إبراهيموفيتش وأوليفييه جيرو. وذهب ميالن 
إلى خيار التوقيع مع بيليجرى، عقب فشله فى ضم البرازيلى 

كايو جورج، الذى انتقل مؤخًرا إلى صفوف يوفنتوس.

»ميالن« يقترب خطوة جديدة من صفقة هجومية »ديباال« يمنح »يوفنتوس« رقًما تاريخًيا فى الكالتشيو

بيترو بيليجرىباولو ديباال

١١ مالعب Al Masry Al Youm - No. 6281 - Wednesday 25/8/2021
٦٢٨١ العدد   - عشرة  الثامنة  السنة   -  ٢٠٢١/٨/٢٥ األربعاء 

من  يوفنتوس،  جنم  ديــبــاال،  باولو  األرجنتينى  متكن 
تسجيل أول أهداف فريقه فى املباراة التى جتمعه حالًيا 
ــدورى  ال مــن مسابقة  األولـــى  باجلولة  أوديــنــيــزى،  أمــام 
اإليطالى. وسجل ديباال هدف اليوفى فى الدقيقة الثالثة، 
داخل  من  بنتانكور  رودريــجــو  من  متريرة  تسلم  بعدما 
وبحسب  الشباك.  فى  األرجنتينى  ليسددها  املنطقة، 
»أوبتا« لإلحصاءات، فإن ديباال سجل هدفه بعد  شبكة 
دقيقتني و3 ثواٍن، وهو أسرع هدف يسجله يوفنتوس فى 
الفوز  احتساب  فترة  خالل  وذلك  باملوسم،  له  لقاء  أول 

إيطاليا«،  سبورت  »سكاى  شبكة  وبحسب  نقاط.  بثالث 
ألنه  الــبــدالء،  مقاعد  على  اجللوس  رونــالــدو طلب  فــإن 
ينتظر العروض التى ستقدم له من أجل دراستها والرحيل 
عن صفوف السيدة العجوز. وارتبط رونالدو، على مدار 
األيام األخيرة، بالرحيل عن يوفنتوس، فى ظل رغبته فى 
عدم استكمال عقده الذى ينتهى عام 2022 املقبل. وكتب 
التواصل  مواقع  على  بياًنا  رونالدو  كريستيانو  البرتغالى 
االجتماعى مؤخًرا بشأن األنباء التى ربطته باالنتقال إلى 

أكثر من ناٍد.

أرقام سلبية تاريخية لـ»أرسنال« فى الدورى اإلنجليزى
9»أرتيتا«: مجاراة تشيلسى أمر صعب.. وأرى الكثير من اإليجابيات.. »دروجبا« يسخر من »الجانرز« بعد السقوط أمام البلوز

وكاالت:
تلقى أرسنال هزميته الثانية فى البرمييرليج هذا 
بهدفني  تشيلسى  ضيفه  أمام  خسر  بعدما  املوسم، 
دون رد، على ملعب اإلمارات، ضمن مباريات اجلولة 
لقاء  خسر  قد  أرسنال  وكــان  للبرمييرليج.  الثانية 
بنفس  برينتفورد،  حديًثا  الصاعد  أمــام  االفتتاح، 
فإن  لإلحصاءات،  »أوبتا«  شبكة  وبحسب  النتيجة. 
أرسنال سينهى اليوم فى أحد املراكز املؤدية للهبوط، 
للمرة األولى منذ أغسطس 1992. وأضافت  وذلك 
رقم  األولى ألرسنال فى موسمه  املرة  أنها  الشبكة، 
118 بالدورى املمتاز، التى يخسر فيها أول مباراتني 

دون تسجيل أى هدف.
مع   20 رقم  هزميته  تلقى  فقد  ألرتيتا،  وبالنسبة 
فى  مباراة،   60 أصل  من  البرمييرليج،  فى  أرسنال 
األسبق  الفنى  املدير  فينجر،  أرســني  يتلق  لم  حني 

مباراة.   116 مــرور  بعد  إال  الـــ20  هزميته  ألرسنال 
أما شبكة »سكواكا«، فقد أشارت إلى أن هذه املرة 
فى  فيها خسارتني  يتلقى  التى  الثالثة ألرسنال  هى 
موسمى  بعد  البرمييرليج،  بحقبة  مــبــاراتــني  أول 
مــدرب  واعــتــرف  و2019/2018.   ،1993/1992
أرسنال، ميكيل أرتيتا، بأفضلية تشيلسى الذى تغلب 
ــارات«، ضمن اجلولة  »اإلم على فريقه 2-0 مبلعب 

الثانية من الدورى اإلجنليزى املمتاز.
وقدم تشيلسى مباراة مميزة بقيادة جنمه اجلديد 
روميلو لوكاكو الذى سجل هدفا، فيما أضاف ريس 
جيمس الهدف الثانى، ليمنى أرسنال بهزميته الثانية 
على التوالى فى املسابقة. وقال أرتيتا فى تصريحات 
األفضل،  الفريق  »كانوا  سبورتس«:  »سكاى  لشبكة 
خصوصا عندما يكونون فى أفضل حاالتهم، وأعتقد 
ولديهم  أوروبــا  أبطال  إنهم  اليوم،  كذلك  كانوا  أنهم 

املستوى  هذا  ومجاراة  العاملى،  الطراز  من  العبون 
أمر صعب«.

وأضاف: »ميكنك دائًما فعل األمر بطريقة أفضل. 
الستعادة  طوياًل  وقًتا  استغرقنا  األول  الشوط  فى 
لكن  هدفني  استقبلنا  واســعــة،  مناطق  فــى  الــكــرة 
الطريقة التى رد بها الفريق واجلماهير لم تستسلم 
أبًدا، منحنا األمل فى الشوط الثانى«. وتابع: »أرى 
الكثير من اإليجابيات مع اجلماهير اليوم. الطريقة 
فعل  رد  رأيت  البداية.  منذ  الفريق  بها  دعموا  التى 
الظروف  الصعبة.  اللحظات  من  واحدة  إنها  جيدا. 
صعبة وغير مسبوقة. الشعور باألسف على نفسك ال 
يساعد، عليك الفوز مبباريات كرة القدم والتماسك 
وإظهار الروح، سنبدأ بالتدريبات مع الالعبني الذين 
لم يلعبوا. نحتاج للفوز باملباراة فى منتصف األسبوع 
نهاية  فــى  سيتى  مانشستر  ضــد  سيساعد  وهــذا 

األسبوع املقبل«. وأشاد أرتيتا بلوكاكو، فى تصريحات 
أخرى لهيئة اإلذاعة البريطانية )بى بى سى( قائال: 
أوروبا  فى  مدافع  كل  مع  ذلك  فعل  من  »لقد متكن 
فى املواسم العشرة األخيرة، ولهذا السبب هو العب 
السبب  ولهذا  كبير  فريق  إنهم  حاولنا،  لقد  عاملى. 
ــفــوارى ديدييه  بـــدورى األبــطــال«. سخر اإلي فـــازوا 
دروجبا، أسطورة تشيلسى، من أرسنال، بعد هزميته 
اإلمارات،  ملعب  على  رد،  دون  بهدفني  البلوز،  أمام 

ضمن مباريات اجلولة الثانية للبرمييرليج.
عقب  »تويتر«،  على  حسابه  عبر  دروجــبــا  وكتب 
القصة  نفس  تشيلسى..  ضــد  ــال  »أرســن املــبــاراة: 
القدمية«، فى إشارة لالنتصارات املتتالية التى ساهم 
بها الفيل اإليفوارى أمام اجلانرز. وخاض دروجبا 15 
مباراة أمام أرسنال فى جميع املسابقات، عندما كان 
العًبا فى تشيلسى، حيث سجل 13 هدًفا، وصنع 4، 

وحقق تشيلسى فوزه الثانى توالًيا ليتربع على صدارة 
توتنهام  ليفربول،  أندية  مع  متساوًيا  البرمييرليج، 
وبرايتون. وحسم تشيلسى ديربى لندن أمام مضيفه 
على  رد،  دون  بهدفني  عليه  تغلب  بعدما  أرســنــال، 
للبرمييرليج.  الثانية  اجلولة  اإلمارات، ضمن  ملعب 
وتصدر تشيلسى ترتيب البرميرليج بعدما حقق فوزه 
باالس  كريستال  إسقاط  بعد  التوالى،  على  الثانى 
وتوتنهام  ليفربول  مع  متساوًيا  األولــى،  اجلولة  فى 
لإلحصاءات،  »سكواكا«  شبكة  وبحسب  وبرايتون. 
فقد جنح تشيلسى فى الفوز على الفرق اللندنية فى 
آخر 5 ديربيات أقيمت خارج أرضه )فولهام، توتنهام، 
وأضافت  أرســنــال(.  هــام،  ــاالس، وســت  ب كريستال 
الشبكة أن تشيلسى فاز مبباراتيه االفتتاحيتني فى 
منذ  األولــى  للمرة  أهــداف،  تلقى  دون  البرمييرليج 

موسم 2011/2010.

صافرات جماهير »بايرن« تحاصر »سانى« فى »أليانز أرينا«»أليجرى«: ما حدث درس لنا.. ولهذا جلس »رونالدو« على مقاعد البدالء
الفنى  ــر  ــدي امل ــجــرى،  ــي أل ماسيمليانو  كــشــف 
رونالدو،  كريستيانو  تواجد  سبب  عن  ليوفنتوس، 
أوديــنــيــزى،  مواجهة  خــالل  الــبــدالء  مقاعد  على 
اإليــطــالــى. وسقط  الـــدورى  مــن  األولـــى  باجلولة 
اليوفى فى فخ التعادل أمام أودينيزى )2-2( بفضل 
مرمى  حارس  تشيزنى،  فويتشيك  من  فادح  خطأ 
رونالدو على  فيها  مباراة جلس  البيانكونيرى، فى 

دكة البدالء وشارك بالدقيقة )60(.
وقال أليجرى: »رونالدو بخير، لقد حتدثت معه. 
وحالة  العــب  كل  وحالة  املوسم  لبداية  وبالنظر 
الشوط  فى  مفيًدا  سيكون  أنــه  أخبرته  املــبــاراة، 

الثانى، حيث سنحتاج لدخوله«.
شارك  لقد  متاًحا،  نفسه  جعل  »لقد  وأضــاف: 
أمًرا  لكن  إنه سجل هدًفا  أداًء جيًدا، حتى  وقدم 
من  حرمه  فقط  سنتيمترا  هناك  أن  للغاية  سيًئا 
الهدف«. وتابع املدير الفنى ليوفنتوس: »فويتشيك 
تشيزنى حارس مرمى رائع، لكن تشتيت الكرة فى 
املدرجات ليس عاًرا«. وزاد: »قدمنا مباراة جيدة، 
متوقعة،  غير  أشياء  حدثت  القدم،  كرة  هذه  لكن 
الشوط  فى  قلياًل  أفضل  أداء  نقدم  أن  يجب  كان 
ولم  السيطرة،  موقع  فى  كنا  »لقد  وأمت:  الثانى«. 
نتمكن من التحكم فى األشياء غير املتوقعة، يجب 

أن نتعلم بسرعة وسيكون ذلك مبثابة درس لنا«.

لم يتمكن سانى من إظهار أفضل ما لديه حتى 
ُعرضة  جعله  ممــا  ميونخ،  بــايــرن  بقميص  اآلن 
لالنتقادات منذ املوسم املاضى بسبب عدم تقدميه 
األملانى  الــدولــى  وشـــارك  منه.  املنتظر  املستوى 
كولن  مواجهة  البايرن، خالل  تشكيلة  فى  أساسًيا 
من  الثانية  اجلــولــة  فــى  أريــنــا  أليانز  ملعب  على 

البوندزليجا قبل استبداله بني الشوطني.
وأشارت صحيفة »سبورت بيلد« إلى أن جماهير 
األسبق  شالكة  العب  استقبلت  البافارى  الفريق 
بطريقة غير جيدة، حيث قاموا بإطالق صافرات 
أن  ويبدو  األول.  الشوط  خــالل  ضــده  استهجان 
سانى ال يحظى بحب جماهير ناديه، وهو ما تبني 
بداية  مع  استبداله  الداخلى  املذيع  إعــالن  عند 
جوليان  املــدرب  قــرار  قوبل  حيث  الثانى،  الشوط 
حنق  مــن  زاد  ومــا  احلـــار.  بالتصفيق  ناجلسمان 
جماهير البايرن على سانى هو جناح بديله جمال 
فقط  دقائق   5 بعد  الفارق  صناعة  فى  موسياال 
على نزوله، وذلك بصناعته هدًفا للبولندى روبرت 

ليفاندوفسكى. 
العام  ميونخ  بايرن  إلــى  انضم  سانى  أن  يذكر 
املاضى، قادًما من مانشستر سيتى مقابل نحو 50 
تثبيت  فى  اآلن  حتى  ينجح  لم  لكنه  يــورو،  مليون 

أقدامه بالتشكيلة األساسية. سانى خالل تدريبات بايرن ميونخ األملانىكريستيانو رونالدو على دكة البدالء مع فريق يوفنتوس

لوكاكو سجل هدفا فى فوز تشيلسى على أرسنال بالدورى اإلجنليزى

أرتيتا
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هل سُتطوى صفحة »التعاون الخليجى«؟

أحمد الجارالله )إعالمى وصحفى كويتى( ياسمين الخطيب )كاتبة ومذيعة( خالد منتصر )طبيب ومذيع مصرى(

ملا رئيس الدولة شخصًيا يعلن دعمه لكاتب، يبقى حلم التنوير )اللى مبنتهى 
الصراحة كان نقطة اخلالف الوحيدة بني نظام #السيسى واملثقفني( أصبح حتقيقه 
اليوم هدفا مشتركا.. نفطن جميًعا ألهميته فى معركتنا املشتركة أيًضا مع اإلرهاب 

واجلهل. هدف عظيم يُجب كل ما قبله، ويفتح بوابات األمل والبشائر.

الداخلية مرجع مهم فى دولنا اخلليجية، وعلى أبوابها أن تكون مفتوحة للناس، 
وعلى الوزير سماع شكوى مواطنيه الداخلية، ليس كل أفرادها أمناء على مناصبهم، 
فبعضهم ينحاز ألقربائه وحلبايبه وملصلحته.. واحلل أن يسمع الوزير أو القياديون 

شكاوى الناس ويتأكدوا منها. نحن لسنا دولة عظمى فيها قوانني صارمة.

إلغاء خانة الديانة من البطاقة ال يعنى إلغاء الديانة من املجتمع أو سلبها 
من املواطن، شطبها هو تأكيد على مدنية الدولة وانضمامها لطابور احلداثة 

والتحضر، البطاقة بطاقة هوية، والهوية وطن قبل أن تكون ديًنا، هويتى مصرى 
وهى عالقة عامة مع املجتمع، ديانتى مسلم وهى عالقة خاصة مع اهلل.

الفريضة الغائبة عمًدا!
»هل فكرت فى السير فى مسيرة البحث 

حتى الوصول إلى احلقيقة؟«.
الغائبة«،  »الفريضة  هامش  على  سؤال 
عاصف  ســؤال  التفكير«،  »حرية  وأقصد 
الرئيس  طرحه  ذهنى،  عصف  إلى  أقــرب 
»صدى  قناة  عبر  املثقفني  على  السيسى 
الزميلة  مــع  هاتفية  مــداخــلــة  فــى  الــبــلــد« 

مصطفى«. »عزة 
مصيًبا،  ــون  أكـ أن  ــو  وأرجــ فــهــمــت،  كــمــا 
بإعطاء  العقول  أصــحــاب  يطالب  الرئيس 
عقولهم فرصة للتفكير بحرية للوصول إلى 
احلقيقة، فال حتجر )أنت( على عقلك، دعه 
النقى،  الــهــواء  لدخول  املسام  افتح  يفكر، 
قرره  ما  وراجــع  األفــكــار اجلــديــدة،  وتنسم 
بها حتت  وقيدوك  كُمسلَّمات  آخرون  عليك 

مظلة قداسة مدعاة.
هذا  وفــى  فضيلة،  التفكير  حرية  معلوم 
»محمد  اجلليل  شيخنا  الذكر  طيب  يقول 
أبوزهرة«: »إن احلرية التى متأل نفس العاِلم 
ليست هــى حــريــة االنــتــقــال مــن مــكــان إلى 
الفكر وجوالته ونشر  مكان، إمنا هى حرية 
هو  وصدًقا  حًقا  احلر  وإن  ــه،  وآرائ تفكيره 
يفهم  أن  قبل  وفكره  رأيه  حرية  يفهم  الذى 

حرية جسمه«. 
حرية الفكر حافز حلرية اإلبداع، وحرية 
التى التزال  اإلبداع من حيوية األمم احلية 
تُعمل عقلها فى مسلماتها املاضوية، وحرية 
التفكير وجاء )عصمة( من اإلرهاب الفكرى 

مبسوحه الدينية.
الرشيد«  هــارون  يعود  ال  »حتى  كتابه  فى 
يقول عبداهلل القصيمى: »إذا ُوجد اإلرهاب 
إذا  أنه  كما  إرهــاب،  كل  ُوجــد  الفكرى فقد 
كله..  اإلرهــاب  زال  الفكرية  احلرية  ُوجدت 
فال حرية إذا لم توجد احلرية الفكرية، وإذا 
ُوجدت فقد ُوجدت كل حرية، ومن املستحيل 
ــراًرا فى  ــراًرا مــا لــم نكن أحــ أن نــكــون أحــ

تفكيرنا وفى التعبير عنه«.
ــى مسها  ــت قــضــيــة احلـــريـــة الــفــكــريــة ال
التجديد  قضية  عمق  فــى  بــرفــق،  الرئيس 
مــظــلــة جامعة  وهـــى  املـــرجتـــاة،  ــكــرى  ــف ال
الدينى،  الفكر  جتديد  التجديد،  لقضايا 
والتعليمى،  واالجــتــمــاعــى،  ــصــادى،  ــت واالق
والثقافى، واإلبداعى، ومنه الفنى، لن يتغير 
حالنا إال بإطالق الطاقات الفكرية فى أجواء 

صافية مواتية.
فى  الرئيس  رسالة  نضيع  أال  يستوجب 
إلــى  املــثــقــفــون  فلينفر  سفسطائى،  جـــدل 
تستوجب  سانحة  فرصة  اجلليلة،  املهمة 
الفكرية  احلرية  بذور  نثر  مضاعًفا،  جهًدا 
من  العطنة  التربة  تهوية  حــرًثــا،  يستوجب 
طبلت  األرض  الفكرى،  الصرف  مخلفات 
نشًعا، تشكلت سلطة حترميية تقمع العقل، 
حتول دون التفكير، تطارد املفكرين، وهذا ما 
يستوجب مقاومته، بل وهزمه، واخلالص من 

ربقته فى ظل إرادة سياسية مواتية.
التسلط على العقل من األمراض السارية 
مبعناه  االجتهاد  تراجع  مع  استشرت  التى 
لدينا  ليس  أخــشــى  الــديــنــى،  قبل  الفكرى 
مشتغلون  يقيًنا  لدينا  معتمدون،  مفكرون 
فكر«  »عنده  منهم  سخرية  ويقال  بالفكر، 
باخلرف،  ووصمها  أفــكــارهــم  على  حــجــًرا 

نقتات اخلرافة، وإذا تفكر فأنت تخرف!
التفكير  إرادة  بتحرير  يبدأ  الفكر  حترير 
يكلف  خيًرا  يعمل  الرئيس  إذا  عقالها،  من 
إزاحة  على  يتوفر  من  بالفكر  املشتغلني  من 
معوقات حرية التفكير، وإطالق األفكار بعيًدا 
املظلمة، هــنــاك قمع  املــاضــويــة  كــهــوف  عــن 
وقمع  األديــان،  ازدراء  بتهمة  للتفكير  قانونى 
مجتمعى باحلسبة، وتسلط دينى بالتقديس، 
وتنميط ثقافى موروث على طريقة: »نتِّبع ما 
ألفينا َعليه آباءنا. أولو كان آباؤهم ال يعقلون 

* األسقف العامشيًئا وال يَهتدون« )البقرة/ ١٧٠(.
د. حسام بدراوىرئيس املركز الثقافى  القبطى األرثوذكسى

أزمات  جتــاوز  فى  اخلليجى  التعاون  مجلس  جنح 
 ،١98١ مايو   25 فــى  تأسيسه  منذ  واجهته  كثيرة 
واستمر كواحدة من أبرز املنظمات اإلقليمية الفاعلة 
عربًيا وإقليمًيا ودولًيا، ويكاد يكون هو املنظمة العربية 
الوحيدة التى ظلت تعمل رغم أزمات كثيرة مرت بها 
مقارنة مبا جرى لالحتاد املغاربى وغيره من جتارب 

االحتادات العربية.
واحلقيقة أن مجلس التعاون اخلليجى كان جتربة 
جناح واضحة فى داخل النظام اإلقليمى العربى بعد 
املنظمات  كل  واختفاء  العربية  اجلامعة  دور  تراجع 
على  معتمًدا  املجلس  تأسس  فقد  العربية،  اإلقليمية 
العربية،  اجلــزيــرة  شعوب  بني  مشترك  ثقافى  إرث 
حول  وتفاهم  االقتصادى  املستوى  فى  تقارب  وأيًضا 
صمد  كيان  فتأسس  اخلارجية،  التحديات  ترتيب 
والتفاهم  الثقافى  التجانس  ــاس  أسـ على  لعقود 

السياسى واملصلحة االقتصادية.
ولم يهتم املجلس بالشعارات السياسية وال الهتافات 

بــاحــث، أســتــاذ عــاملــى، بل  بـــارع،  قــائــد، مؤسس  طبيب، 
مدرسة ذات تراث مميز من اخلبرات والكفاءة الفائقة فى 
ا، يتسم باحلكمة  اإلداريات، ذو سلوك دبلوماسى خاص جًدّ
يُنجز  أن  يريد  ملا  واضحة  برؤية  يتمتع  والصبر،  واجَلــلـَـد 
ويحقق، تخطت شهرته بلدته الصغيرة وأمسى رمًزا عاملًيّا: 
التخدير  قسم  مؤسس  إسطفانوس«،  جورجى  »فوزى  د.  أ. 
أيام  قبل  عاملنا  عن  الراحل  كلينيك«،  »كليڤالند  مبستشفى 

قليلة، بعد رحلة حياة حافلة باإلجنازات العاملية واملصرية.
ُولد »فوزى إسطفانوس« بسوهاج عام ١9٣٧م، ليكون سابع 
أشقاء ثمانية. وقبل أن يُتم التاسعة، بدأ فى حتمل املسؤولية، 
بعد أن ساَفر اثنان من أشقائه إلى »القاهرة« للدراسة؛ فكان 
من  األســـرة  متتلكه  مــا  إيــجــار  لتحصيل  والــدتــه  يصطحب 
أراٍض. عكف على الدراسة حتى حصل على الثانوية العامة 
من »مدرسة فؤاد الثانوية بسوهاج« مبجموع أّهله لاللتحاق 
بكلية الطب جامعة عني شمس، وتخرج عام ١9٦٠م. عِمل 
إلى  ثم ساَفر  بوظيفة متخصص تخدير حتى عام ١9٦٧م، 
»إجنلترا« للعمل مبستشفيات »نيوكاسل« فى تخصصه. وعام 
١9٧٠م، حصل على درجة »الزمالة« فى التخدير من الكلية 
»الواليات  إلى  السفر  قرر  ثم  ببريطانيا،  للجراحني  امللكية 
املتحدة األمريكية« ليعمل مبستشفى »كليڤالند كلينيك« فى 

العام نفسه.
رحلة  »فوزى«  د.  بدأ  كلينيك«،  »كليڤالند  وفى مستشفى 
جناح عاملية؛ فمنذ توليه العمل به، عِمل جاهًدا ألجل تأسيس 
قسم التخدير، فصار أحد أعظم أقسام التخدير بـ»الواليات 
قسم  أول  إنشاء  عن  املسؤول  يُعد  بل  األمريكية«،  املتحدة 
تخدير للقلب والصدر فى العالم، والذى ترأسه قبل أن يصير 
رئيًسا لقسم التخدير وطب العناية املركزة حتى تقاعده. وقد 
شِهد له جراحون عامليون بأنه مؤسس أول قسم فى العالم 
لتخدير جراحات القلب مبستشفى »كليڤالند كلينيك«، كما 
الدولية  و»للجمعية  القلب،  لتخدير  املؤسسني  أحد  يُعد  أنه 
الزمان.  من  عقًدا  بها  وخدم  ترأسها  التى  القلب«  لتخدير 
لكنه مع كل تلك املسؤوليات اجلسام، لم يتوقف عن تقدمي 
املراجع  أهم  من  ُصنفت  عديدة  كتًبا  فنشر  للجميع؛  علمه 
من  وكثير  العلمية  األبحاث  من  مئات  جانب  إلى  العلمية، 
املشاركات فى املؤمترات العلمية. وكان عضًوا مبجلس إدارة 
مبجلس  وعضًوا  له،  وممثاًل  كلينيك«،  »كليڤالند  مستشفى 

إدارة مستشفى »دار الفؤاد« بالقاهرة.
السيدة  تــزوج  »فــوزى« االجتماعية، فقد  د.  أما عن حياة 
»سميحة«، وأجنب منها ولدين: د. »مارك« طبيب العيون، وأ. 
»چون« املحامى رجل األعمال؛ وقد كان أًبا عظيًما. وُعرفت 
والرؤية  للجميع  الشديدة  واملحبة  والتواضع  البساطة  عنه 
الثاقبة وعشق العمل واإلميان بالعمل اجلماعى وبقدرة الفريق 
الواحد على حتقيق اإلجنازات، كما ُعرف بالسعى دائًما نحو 
تطوير أسلوب العمل وجتديده مبا ميلكه من مهارات قيادية 

يندر وجودها. وكان ذا وجود متميز والتزام متناٍه فى ما يؤديه 
من عمل ومسؤوليات ضخمة، كما كانت له قدرة مميزة على 
»فــوزى إسطفانوس«  د.  واإلقناع. وقد دعم  إدارة احلــوارات 
عديًدا من اجلامعات واملدارس الطبية واملستشفيات بوصفه 
أستاًذا نشًطا ومستشاًرا. وكان موجًها وصديًقا لعدة أجيال 
من األطباء الشباب فى حياتهم املهنية. كان رجل عطاء، يقدم 
املساعدة واخلدمة لكل من يسأل وملن يراه محتاًجا املساعدة، 
لذا جتده يقضى أوقاًتا طويلة بالكنيسة يتحدث مع اجلميع، 
طرقات  فى  مبفرده  يسير  أن جتده  الصعب  من  كان  مثلما 
املستشفى، بل يحيط به األطباء يسألونه ويستشيرونه دائًما. 
واملجتمع  وأســرهــم  مرضاه  فى  عظيم  تأثير  ذا  كــان  كذلك 
وإميانه  بالكل  وعنايته  الشديدة  محبته  كانت  لقد  عموًما؛ 
بوجوب معاملة كل إنسان باحترام وتقدير أمًرا طبيعًيّا ينبع مع 

نبضات قلبه، فجعل منه إنساًنا فوق العادة. 
فى إحدى املقاالت لألستاذ »جمال الغيطانى«، كتب عن د. 
»فوزى إسطفانوس«: )رغم انقضاء ما يقارب أربعة عقود أو 
أكثر على إقامته بـ»أمريكا«، إال أن ارتباطه الوجدانى العميق 
بـ»ِمصر« بدا عميًقا متجدًدا(. نعم، ظلت »ِمصر« دائًما فى 
قلب د. »فوزى إسطفانوس« مبشاركاته الدائمة فى املؤمترات 
أجل  من  املصرية  باجلامعات  املحاضرات  وبإلقاء  الطبية، 
إتاحة  فى  الكبير  وبــدوره  »ِمصر«،  فى  الطبى  التعليم  رفعة 
الفرص لألطباء امِلصريني املتميزين علمًيّا للتدريب والتعليم 
لعمل  سعيه  خــالل  من  كلينيك«،  »كليڤالند  مستشفى  فى 
»كليڤالند«  العلمى بدأت عام ١9٧5م بني  للتبادل  اتفاقيات 
ُقبل مئات من األطباء  امِلصرية؛ حيث  وعدد من اجلامعات 

بأقسام التخدير والقلب وجراحة القلب واملسالك البولية. 
القبطى،  وبالتاريخ  »ِمصر«  بتاريخ  اهتمامه  له  يُنسى  وال 
لنشر  مرقس  مار  القديس  »مؤسسة  بإنشاء  يبادر  جعله  ما 
التراث القبطى«، التى نشرت عدًدا من كتب التاريخ املهمة، 
منها: تاريخ األمة القبطية، وتاريخ األدب القبطى، وحياة »مار 
باجلامعة  النشر  مركز  تعضيده  ذلك  جانب  وإلى  مرقس«؛ 
وتنظيمه  املهمة،  الكتب  بعض  نشر  من  ليتمكن  األمريكية 
إنشاء  فى  مهم  دور  له  كان  كذلك  عديدة.  عاملية  مؤمترات 
األعضاء  أحد  وكان  األرثوذكسى«،  القبطى  الثقافى  »املركز 

البارزين فى مجلس أمناء املركز.
القلب، وحب  كل  أساسها محبة اهلل من  كان  رحلة حياة 
خالصة  ِمصرية  أيقونة  فبات  والكنيسة،  والوطن  اإلنسانية 
وتعزيات  إسطفانوس«،  »فوزى  د.  لروح  نياًحا  العالم.   فى 
السماء ألسرته وتالمذته ومحبيه؛ كافأه اهلل على كل أعماله 

التى عِملها ملجد اسمه!.
 و... واحلديث فى »مصر احللوة« ال ينتهى!.

ابنى،  يــا  حــق  معك  واهلل  مــعــتــذًرا:  قلت   ..
عـــدوان،  على  عــدواًنــا  تفضيلى  عــن  ــذر  وأعــت
سواء  واحــد،  املضمون  آخــر..  على  واستعماًرا 
كان امتصاًصا لدماء وخيرات بالد، أو استعباد 
الشكل  أو  وتاريخها،  ثقافتها  محو  أو  أهلها، 
األمريكية  املــخــابــرات  ابتدعته  ــذى  ال اجلــديــد 
األمم«.  »فرانكشتاين  وأســمــيــه  والبريطانية 
االستعمار اجلديد ميتص الدماء ويحّول املُعتَدى 
مــن اإلخــوان  إلــى مصاص دمــاء جــديــد،  عليه 
إلى القاعدة، ومن داعش إلى بوكو حرام، ومن 
مواطنيه  يقتل  متطرف  تنظيم  كل  إلى  طالبان 
الدين  ــرداء  بـ متلحًفا  نظامه  عليهم  ويــفــرض 
سنة  ألف  بهم  ويعود  بــالده  هوية  على  ليقضى 

إلى الوراء. 
األفيون  بني حرب  فرق  فال  اعتذارى..  أكرر 
التى خاضتها الصني ضد املحتل البريطانى عن 
الغرب  مصالح  فى  تصب  كلها  اليوم..  حــروب 
اإلنسان  حقوق  ادعــاء  مظلة  حتت  االقتصادية 

واحلريات ونشر الدميقراطية.
قالت الشابة املثقفة: سمعناك تقول: »ال يوجد 
ما يسمى احلقيقة املطلقة، ألن احلقيقة ال تكون 
معلومات  من  لك  يتوافر  ما  بقدر  إال  حقيقة 
فإنك  وعليه  حقائق..  من  حواسك  تدركه  وما 
واملقارنة  واالستدالل  بالنظر  عقلك  أعملت  لو 
وقناعاتك  الفكرية  انــتــمــاءاتــك  استبعدت  ثــم 
احلقيقة  هو  يكون  يتبقى  ما  فــإن  الشخصية، 
املجردة مهما بدت غرابتها!«.. وسؤالى هو: ملاذا 
يكره من يتولون أمر الدين املنهج العلمى والنقد 

عبر التاريخ؟
بني  وســيــط  فيه  ليس  ــالم  اإلسـ أواًل،  قــلــت: 
اإلنسان وربه، وقصة رجال الدين اإلسالمى هى 
اإلسالم،  يقره  لم  الذى  الكنيسة  لكهنوت  تكرار 
الدولة.  عن  الدين  بفصل  الغرب  منه  وتخلص 
ولقد قرأت لصديقى سامح عسكر أن كل مفكر 
الكهنة.  وغرور  كبرياء  هو مشروع ضد  مستقل 
يجرؤ  كيف  بنفسه؟  دينه  فهم  على  يجرؤ  كيف 
الناس؟  أمام  صورتهم  من  واحلط  نقدهم  على 

كيف يهدد مصاحلهم وأموالهم؟
النبى  )دور  دائما  يلعب  أن  يحب  الدين  رجل 
على  يحمله  دور  وهـــو  املــعــتــقــدات(،  وحـــارس 
ناقد،  كل  فى  والشك  مختلف،  لكل  الكراهية 
ولن  نفوذه،  دوائــر  عن  استقالل  ألى  والرافض 
بالتخلى  إال  الشعور  هــذا  مــن  الكاهن  يتحرر 
رسمًيا عن صفة رجل الدين أمام العامة، ليصبح 
الفقيه  ال  العابد  للزاهد  أقــرب  أخــرى  صــورة 

املتداخل فى حياة الناس أو احلاكم لهم.
ــدعــو إلــيــهــا رجـــال  ــى ي ــت ــرة اخلـــالفـــة ال ــك ف
اهلل  خليفة  هو  احلاكم  أن  على  تتأسس  الدين 

ال  الــذى  الدينى  احلكم  قلب  وهــو  األرض،  فى 
فى  وال  واملعتقدات،  املوروثات  فى  النقد  يقبل 

التصرفات، وال فى تداول السلطة.
الظلم  ضد  يعمل  العاقل  الطبيعى  اإلنسان 
كرامة  أجــل  مــن  ويناضل  والــفــوضــى،  واجلــهــل 
من  يأخذ  الذى  اإلنسان  بينما  الناس،  وحقوق 
بل  أولوية،  األمــور  لهذه  يجعل  ال  مهنة،  الدين 
للمعتقدات التى يحرسها، وبفضلها يحصل على 
نفوذه ومكانته.. ثم يبدأ فى خداعهم وإيهامهم 
أن معتقداته تضمن لهم العدالة والنظام ليبقوا 
حتت طاعته.. وأحياًنا، يفعل ذلك وهو ال يدرى 
نفسه،  يصّدق  الوقت  مبرور  ألنه  يضللهم،  أنه 
التاريخ  فى  األلوهية  ادعوا  الذين  احلكام  حتى 

كانوا مصّدقني ألنفسهم!. 
قال شاب آخر: ما قراءتك ألحداث أفغانستان 

وتولى طالبان السلطة؟
 )2٠2١-2٠٠١( كاملة  عاما  عشرون  قلت: 
فيها  وأنفقت  أفغانستان  فــى  أمريكا  قضتها 
مليار   ١٠٠٠( دوالر  تــريــلــيــون  مــن  يــقــرب  مــا 
وباقى  القاعدة  تنظيم  محاربة  بحجة  دوالر( 
ثم  فلكها..  فى  تدور  التى  املتطرفة  التنظيمات 
املنكوب يسقط كثمرة ناضجة  البلد  تركت هذا 
األيديولوجيات  ضباع  بواسطة  قطافها  يسهل 
وهيبتها  بسمعتها  حتى  تعبأ  أن  دون  املتطرفة، 
بإعالن هزمية أكبر دولة وأقوى جيش فى العالم 

على املستوى الرسمى. 
قال شاب آخر: مصر بعيدة عن أفغانستان.. 

فلماذا االهتمام أساًسا؟
كانت  أفغانستان  بــأن  أُذّكــرك  بنى،  يا  قلت: 
خزان اإلرهاب االستراتيجى الذى انطلقت منه 
التى  والتسعينيات  الثمانينيات  إرهاب  موجات 
مصر.  ومنها  املنطقة  فى  عديدة  دواًل  طالت 
وأذّكرك مبا ُعرف فى الثمانينيات والتسعينيات 

بتنظيم »العائدون من أفغانستان«.
وال ننسى أن الكثير ممن كانوا شباب جماعة 
عديدة  صــور  لهم  قادتها  وأصــبــحــوا  اإلخـــوان 
احلرب  أمراء  وباقى  الدن  بن  بأسامة  جتمعهم 

من قادة امليليشيات األفغانية وقتها.
ميليشيات  قـــادة  مــن  الكثير  ــأن  ب ــم  ــرك وأذك
املشهد  فى  يتحكمون  الذين  ليبيا  فى  اإلرهــاب 
»اجلماعة  أعضاء  من  شبابهم  فى  كانوا  اآلن 
ــى مــجــمــوعــة الــشــبــاب  ــة«، وهـ ــل الــلــيــبــيــة املــقــات
للجهاد  الثمانينيات  فى  ذهبوا  الذين  الليبيني 
وقاتلوا  القاعدة  تنظيم  وبايعوا  أفغانستان  فى 
اإلنقاذ  قادة جبهة  أيضا  فى صفوفها.. وهناك 
أباطرة اإلرهاب وكلهم  اإلسالمية باجلزائر من 

عائدون من أفغانستان.
سنكون  ورمبــا  شباب،  يا  بعيدين  لسنا  إننا   

ــاب،  على مــوعــد مــع مــوجــة جــديــدة مــن اإلرهـ
فى  وداعــش  اإلخــوان  تنظيمات  واجهنا  بعدما 
أن مجرد موافقة  ليبيا.. كما  سيناء وفى شرق 
طالبان على تسلم تركيا لزمام األمور كاملطارات 
ــود نــوايــا  واملــنــشــآت أعــتــبــره مــؤشــًرا عــلــى وجـ
سيئة.. تركيا قد تكون هى مقاول األنفار لنقل 

اإلرهاب إلينا.
قالت شابة أخرى: أال يجب أن ال نتسرع فى 
فيما  صدقوا  إذا  وننتظر  طالبان  على  احلكم 

يقولونه عن اعتدالهم؟
قلت: ال يوجد اعتدال فى التطرف. الصراع 
املذابح  كل  الدماء،  لسفك  الطريق  هو  الدينى 
طوال التاريخ شهدت إما رفع الصليب فى وجه 
مواجهة  فى  املصحف  أو  الصليب،  يرفع  فريق 

املصحف.
قــال شــاب آخــر: يــا دكــتــور، العالم احلــر لن 
يتركهم.. إن مجرد القبض على معارض مصرى 
تتحرك  اإلنسان  حقوق  ومنظمات  الدول  يجعل 

ضد البلد!.
قلت: صحيح، ولكن انظر لكل الصورة وليس 
طالبان  على  يتفرج  كله  الــعــالــم  منها.  ــزًءا  جـ
وتسيطر  األمريكى  السالح  على  تستولى  وهى 
ويتساقط  العاصمة،  وتقتحم  أفغانستان،  على 

الهاربون من الطائرات دون حترك دولى!.
قال شاب حكيم: ما الذى تخشاه مما يحدث 

فى أفغانستان؟
قــلــت: أنــا أعــلــم أن قــيــادة مــصــر عــلــى علم 
باألخطار، ولكن ما أخشاه هو أن تكون مواجهة 
أن  املواجهة يجب  أمنية فقط.  ذلك استخبارية 
النفس باحلقيقة وببناء اإلنسان  تكون مبواجهة 
احلق  بني  ويفرق  اإلدراك،  على  الــقــادر  احلــر 

والباطل، ويحترم االختالف.
 لألسف، بيننا من يرى فى طالبان النموذج 
ولكنهم  أقلية،  أنهم  صحيح  بــه.  يحلم  ــذى  ال
السوشيال  مع  وتتفاعل  وُمبادرة  نشطة  أقلية 
إبداء  من  تخاف  تدريجًيا  واألغلبية  ميديا.. 
رأى مخالف لهم وإال يتم الهجوم عليهم وسبهم 

بهم. والتشهير 
يحتاج  املبني  الشر  هذا  ملواجهة  التنوير  تيار 
إلى االستقواء ببعضه وبالدولة، إن كانت حقيقًة 
دولة مدنية حديثة كما يقول دستورها.. يحتاج 
فى  اإلخوان  حكم  أزاح  الذى  بشعبه  لالستقواء 
سنة واحدة، فى سابقة تاريخية، وأبطل مخطًطا 
مرعًبا لكل املنطقة.. فلتظهروا وتتكلموا وتكتبوا 
بال خوف من إرهاب الفكر وكبت حرية الرأى.. 
ونتفهم أن بناء اإلنسان احلر السوّى هو األولوية.

فيه  سمح  مواطنني«  »احتــاد  أســس  إمنــا  الوحدوية، 
دون  بالتنقل  اخلليجى  التعاون  مجلس  دول  ملواطنى 
دولــة  أى  فــى  والتملك  واالستثمار  والعمل  تأشيرة 
جديدة،  تاريخية  خطوة  كثيرون  وانتظر  خليجية، 
وهى العملة اخلليجية املوحدة، ولكنها تراجعت أمام 
هذا  حتقيق  بــدا  ثــم  اخلليجى،  الــقــطــرى  اخلـــالف 
اقتصادى  تنافس  وجود  اتضح  أن  بعد  حلًما  الهدف 
سعودى- إماراتى، من شأنه فى حال تفاقمه أن يعطل 
من مسيرة املجلس ورمبا يحوله إلى منظمة حتمل من 

كلمة التعاون اسمها فقط. 
واملؤكد أن كل جتارب التنسيق أو االحتاد اإلقليمى 
األوروبى  كان االحتاد  كله، سواء  العالم  الناجحة فى 
أو احتاد دول جنوب شرق آسيا )األسيان(، أو احتاد 
دول أمريكا اجلنوبية، وحتى مجلس التعاون اخلليجى، 
تكاملية  صيغة  إيجاد  ضــرورة  على  جميعها  قامت 
أو  الكيان  ومصالح  دولــة  لكل  الوطنية  املصلحة  بني 

املؤسسة التى ينتمون إليها.

التنسيق  أن  اخلليجى  التعاون  مجلس  اعتبر  وقد 
بني أعضائه حول اتفاقات للتجارة احلرة أو إعطاء 
تسهيالت لشركات دولية هو فى صالح كل دولة وفى 
به  تنفرد  أن  يجب  وال  التعاون  مجلس  كيان  صالح 

دولة واحدة.
من  وكل  قطر  بني  التى حدثت  األزمــة  أن  واملؤكد 
 ٣ واستمرت حوالى  والبحرين،  واإلمــارات  السعودية 
سنوات، وانتهت جزئًيا فى »قمة العال« التى دعت لها 
اململكة العربية السعودية، وأعادت املياه إلى مجاريها 
بني األخيرة وقطر، فى حني ظلت عالقة الدوحة مع 
اإلمارات بها شوائب كثيرة واليزال يحكمها التنافس 
على دعم مشاريع سياسية وأيديولوجية متناقضة فى 

املنطقة العربية والشرق األوسط.
جانب  فــى  كــان  قطر  مــع  اخلـــالف  أن  واحلقيقة 
رئيسى منه خالًفا سياسًيا على توجه وخيارات بعينها، 
له  إماراتى سيكون  بوادر وجود خالف سعودى-  أما 
آثاره، ألنه من ناحية يأتى بني بلدين هما األكثر قرًبا 

والدولية  العربية  الساحتني  على  حــضــوًرا  واألكــثــر 
مثَّال  أنهما  كما  اخلليجى،  التعاون  مجلس  دول  بني 
فى اجلوهر حلًفا وخًطا واحًدا حتى لو اختلفا حول 
بعض املمارسات وتباينت مواقفهما من بعض امللفات 
تُنقل  أن  يجب  التباينات ال  وإن هذه  مثاًل(،  )كاليمن 
أو تُعوض فى ملفات اقتصادية، ألنه سيعنى فى حال 
تعمقها ال قدر اهلل إنهاء لصيغة عربية يتيمة ناجحة، 

تلك التى مثلها مجلس التعاون اخلليجى.
)السعودية(،  نيوز  العرب  نشرته  ما  أن  واحلقيقة 
السعودية  بأن  اإلخبارى،  موقعها  على  األول،  أمس 
تنوى التوقيع على اتفاق للتجارة احلرة مع ١١ دولة، 
ودول  وبريطانيا(  )أمريكا  ثرية  عظمى  دول  منها 
وسيرالنكا  وباكستان  )بنجالديش  وفقيرة  نامية 
اخلليجية  االتــفــاقــيــة  مــع  تناقًضا  ميثل  والــهــنــد(، 
السعودية  به  أن متسكت  ما سبق  ومع  االقتصادية، 
أن  اعــتــبــرت  حيث   ،2٠٠4 فــى  البحرين  قمة  فــى 
ال  أمر  الــدول  باقى  تؤيدها  ال  ثنائية  اتفاقيات  أى 

يتماشى مع مصالح املجلس وأعضائه.
األكبر  الدولة  باعتبارها  السعودية،  أن  واحلقيقة 
واألهم فى مجلس التعاون اخلليجى، هى بشكل عملى، 
املجلس،  لهذا  فعلية  قائدة  شعارات،  أى  عن  وبعيًدا 
وكثيًرا ما قدمت تنازالت للدول األخرى، وجتاوزت عن 
هنات هنا أو هناك من أجل »الصالح العام« ومن أجل 
احلفاظ على كيان املجلس، خاصة أنها الدولة العربية 
النفوذ  تنامى  مــن  وتخوًفا  قلًقا  األكــثــر  واخلليجية 
التعاون  أن احلفاظ على مجلس  يعنى  اإليرانى، مبا 
مصلحة سعودية عليا قبل أن يكون مصلحة خليجية، 
وأن اخلالف حول التفاصيل أو رفض بعض القرارات 
لدولة أو ألخرى ال يجب أن يؤدى إلى اهتزاز الثقة فى 

جدوى التحالف االقتصادى بني دول املجلس الست.
فى صيغة  بقوة  حاضًرا  االقتصادى  البعد  سيظل 
أو  البعد  هذا  خلخلة  وإن  اخلليجى،  التعاون  مجلس 
شعور أى دولة داخله بأن مصاحلها مستهدفة بقرار 
نهاية صيغة  من أى دولة من أعضائه سيعنى عملًيا 
النجاح التى حافظ عليها املجلس رغم مشاكله، وحتى 
التى ليس  الفارهة  لو استمر فسيصبح مثل السيارة 

بها موتور.
أنه  على  الــتــعــاون  مجلس  مــع  التعامل  يجب  ال 
»شكل« مثل كثير من مؤسساتنا العربية، ومن املفيد 
تتخذها  التى  االقتصادية  اخلطوات  جعل  للجميع 
أى دولة منسجمة مع قواعد املجلس ومصالح باقى 
الدول األعضاء، حتى حتافظ دول املجلس على كيان 
تزايد  من  بالشكوى  تكتفى  وال  ومؤثر،  قوى  عربى 
أو  وننسى  املنطقة،  فى  واإليــرانــى  التركى  النفوذ 
أن  رغم  يقدموا منوذج جناح  لم  العرب  أن  نتناسى 
مجلس التعاون اخلليجى كان قريًبا من حتقيقه ولو 

فى بعض اجلوانب.

 مأساة أفغانستان.. وأولوية بناء اإلنسان
*

األنبا إرميا
يكتب:

ظلت »ِمصر« دائًما فى قلب د. »فوزى إسطفانوس« بمشاركاته مصر الحلوة »4١3«
الدائمة فى المؤتمرات الطبية، وبإلقاء المحاضرات بالجامعات 

المصرية من أجل رفعة التعليم الطبى فى »ِمصر«.

أ.د. فوزى إسطفانوس.. أيقونة مصرية

بحوالى  ــوراء  الـ إلــى  بذاكرتنا  نعود  أن  يجب 
أسبوع، وهو الوقت الذى شهد تتويج تقدم حركة 
التدريجى  انسحابنا  بعد  أفغانستان  فى  طالبان 
واملتسرع من البالد، الذى بدأ فى مايو وبلغ ذروته 
عمليات  من  عميًقا  قــدًرا  رأينا  فقد  يوليو،  فى 
القتال حول عواصم املقاطعات والذى بلغ ذروته 
إدارة  أجبر  قــنــدهــار، ممــا  على  االســتــيــالء  فــى 
الرئيس األمريكى جو بايدن على االنخراط مرة 
أخرى فى املنطقة وتنفيذ الضربات اجلوية، والتى 

كانت قد توقفت عن القيام به.
ولكن يبدو أن التدخل األمريكى فى ذلك الوقت 
فى  بالفعل  قندهار  سقطت  إذ  فــعــااًل،  يكن  لــم 
قبضة طالبان، ثم سقطت كل عواصم املقاطعات 
كابول،  انهيار  قبل  األســبــوع،  نهاية  فى  األخــرى 
وليلة اجلمعة قبل املاضية، مت حل اجليش الوطنى 
األفغانى، وشاهدنا مقاتلى طالبان وهو يستولون 

على العاصمة دون قتال، وذلك ألن املدينة كانت 
عملياً قد باتت مفتوحة.

ذلك، شهدنا سلسلة من  تلت  التى  األيام  وفى 
العواقب التى تشبه الكوابيس بسبب الطريقة التى 
عن  فاملدافعون  املتحدة،  الواليات  بها  انسحبت 
االنسحاب األمريكى من كابول، من اليمني واليسار، 
على حد سواء، قد رأوا بالفعل ما حذر منه الكثير 
من  املزيد  وهــو  السياسة،  لهذه  املعارضني  من 
القتال واحلرب وليس أقل، وكذلك االنتشار األكبر 
وليس األقل للقوات فى أفغانستان، كما رأوا دولة 
أفضل تسليًحا ودعًما لإلرهاب، وأسلحة هجومية 
متطورة فى أيدى أعضاء طالبان، التى لم تتخل 
يعتقد  والتى  القاعدة،  تنظيم  مع  عالقاتها  عن 
أنها ستجعل  اآلن  األمريكيون  السياسات  واضعو 
واستضافتها،  املتمردة  للجماعات  موطًنا  كابول 

واجلماعات التى تريد تصدير اإلرهاب للخارج.

املتحدة،  الواليات  األوروبيون  احللفاء  ويهاجم 
األطلسى  شــمــال  حلف  فــى  كحليف  صــراحــًة، 
إلى  وقيادتهم  عنهم  لتخليها  وذلـــك  )الــنــاتــو(، 
مواطن  ألف   ١5 إلى  يصل  ما  أن  كما  مستنقع، 
عاجزين  وباتوا  السبل  بهم  تقطعت  قد  أمريكى 

حتت رحمة هذه املنظمة اإلرهابية.
فما يحدث ميثل أزمة أمن قومى هائلة، ولكن 
كان رد إدارة بايدن حتى اآلن هو التظاهر بأنها 
ليست كذلك، فكل ما كان على الرئيس األمريكى 
فعله هو عدم القيام بأى شىء على اإلطالق، إذ 
األمريكى  الرئيس  كان  اتفاق سالم  ورث  قد  إنه 
بالفعل  عليه  تفاوض  قد  ترامب  دونالد  السابق 
هذا  السالم  اتفاق  يكون  ورمبــا   ،2٠2٠ عام  فى 
قد ساهم فى فقدان الزخم فى اجليش الوطنى 
األمريكى  الدعم  ألن  وذلك  واحلكومة،  األفغانى 
تأثير  له  يكون  قد  مما  مــحــدوًدا،  كــان  لدولتهم 

فعله  بايدن  على  كــان  ما  كل  فــإن  ولــذا  محبط، 
هو احلفاظ على ما ورثه فقط، إذ إنه قد ورث 

تواجًدا أمريكًيا متواضعة للغاية فى كابول.
وعلى مدى سنوات قبل االنسحاب، كنت أسمع 
على  العثور  صعوبة  عن  يتحدثون  وهم  األفغان 
الروس،  وذلك على عكس  الشوارع،  أمريكى فى 
على سبيل املثال، الذين كانوا فى كل مكان، فقد 
من  يعملون  كانوا  ألنهم  رؤيتهم  الصعب  من  كان 
األمريكية،  القواعد  فى  العالية  األســـوار  وراء 
لتنفيذ  القريب  اجلــوى  الدعم  على  ويحافظون 

ضربات الطائرات بدون طيار.
وقد كانت هذه هى مهمتنا فى أفغانستان، فقد 
كانت فى متناول اليد، إذ أنها لم تكن مكلفة من 
حيث األرواح أو الدوالرات، ولكن تكلفتها متثلت 
فى عواقب االنسحاب الذى قال اجلميع إنهم ال 
يريدونه، حيث باتت هناك عمليات انتشار أكبر، 

ووجود  االستقرار،  املزيد من زعزعة  فضاًل عن 
تصريحات  حسب  وذلـــك  أكــبــر  إرهــابــى  تهديد 

حكومة الواليات املتحدة.
ولذا فإنه ما كان ميكن إلدارة بايدن فعله هو 
الوضع على ما كان عليه،  أال تفعل شىء وتبقى 
أما أنه إذا كانوا مييلون إلى اتباع سياسة ترامب 
بإمكانهم  كان  فإنه  كابول،  من  واالنسحاب  هذه 
بإخالء  قمنا  فقد  احلكمة،  من  بقدر  ذلك  فعل 
ما  وهــو  املدنيني،  نخلى  أن  قبل  اجليش  قــوات 
ميثل وصفة مناسبة حلدوث كارثة، فلم يكن من 

الصعب توقع أن القادم سيكون كارثيا.
من  مبجموعة  اإلدالء  فى  بايدن  انطلق  وقــد 
األمن  قوات  أن  املنطقية حول  غير  التصريحات 
اخلــاصــة بنا واحلــكــومــة األفــغــانــيــة ال يــريــدون 
اخلروج من البالد، وأن الشعب األفغانى لم يقاتل 

وال يرغب فى القتال.

ولكننى أرى أننا َمن قمنا بهندسة هذه الكارثة، 
الــدعــم اجلــوى حــول قندهار  ــك ألننا قطعنا  وذل
وعاودنا االلتزام به فى الساعة ١١ فقط، وهو ما لم 
يكن كافًيا، كما أننا قمنا بوقف قدرة طاقم الدعم 
على صيانة املركبات، وصيانة طائرات الهليكوبتر، 
عن  األفغانية  اجلوية  القوات  لوقف  أدى  ما  وهو 
العمل، ثم جئنا لنقول: »إنهم ال يريدون القتال من 
احلالية،  اللحظة  ففى  غير صحيح،  وهو  أجلنا«، 
يساعدنا ٦٠٠ جندى أفغانى موالني لنظام الرئيس 
األفغانى السابق أشرف غنى فى تأمني مطار كابول 
ولذا  األمريكيني،  بإجالء  لنا  يسمح  الذى  الدولى 
فإنهم بالفعل يساعدوننا. ولذا فإن ما صَرحت به 
إدارة بايدن ميثل افتراء شائنا ضد حلفائنا، وستكون 

له آثار مدوية فى جميع أنحاء كوكب األرض.

االنسحاب من أفغانستان »وصمة عار« على جبين أمتنا

رأى دولى
نوح روثمان
نقاًل عن مجلة »نيوزويك« األمريكية

ترجمة - فاطمة زيدان

amrelshobaki62@gmail.com

د. عمرو الشوبكى
يكتب:

سيظل البعد االقتصادى حاضًرا بقوة فى صيغة مجلس التعاون الخليجى، 
وإن خلخلة هذا البعد أو شعور أى دولة داخله بأن مصالحها مستهدفة 

بقرار من أى دولة من أعضائه سيعنى عملًيا نهاية صيغة النجاح.

معاً



أحمد اجلمال
يكتب:
a_algammal@yahoo.co.uk

إن هناك أبقاًرا مقدسة حقيقية موجودة فى الهند لدى 
طائفة الهندوس، الذين هم أغلبية الشعب الهندى، 

وموجودون فى مناطق أخرى فى عموم »هندوستان«.
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تحقيق واقعة!
كثيرون  طــاب  قــام  هل  احلقيقة؟..  أيــن 
الثانوى  ــى  إل الــعــام  الــثــانــوى  مــن  بالتحويل 
األزهرى أو الفنى؟!.. اإلجابة: غير صحيح.. 
ليس صحيًحا أن الطاب حّولوا من التعليم 
وقال  األزهــرى..  الثانوى  إلى  العام  الثانوى 
وزير التعليم الدكتور طارق شوقى إنه ال يعلم 
عن ذلك شيًئا.. ليس هناك دليل واحد على 
ذلك، لكنه »كام فيسبوك«.. كنا زمان نقول 
»كام جرايد«، اآلن نقول »كام فيسبوك«.. 
فاحلكومة التى طعنت فى الصحف على مدى 
نصف قرن، كانت تريد تشويه الصحف حتى 
ال يصدقها الناس، واآلن تتمنى أن تعود أيام 
وتتمنى  »فيسبوك«..  مواجهة  فى  الصحف 
حنّية  أكثر  كانت  الصحف..  أيــام  عــادت  لو 
إلى  بالنظر  تساندها،  وكانت  احلكومة  على 

»قسوة« فيسبوك وسخريته من احلكومة!.
قرأت تقريًرا فى موقع إلكترونى مهم عن 
شائعة هروب الطاب من الثانوى العام إلى 
األزهرى.. حاول املوقع اإلجابة بسؤال الوزير 
الذى نفى علمه بالواقعة، وحاول سؤال وكيل 
قال:  الــذى  شومان  عباس  الدكتور  األزهــر 
التعليم  األزهــر خطوات إصــاح  بــدأ  »حــن 
فى ٢013 انخفضت نسبة النجاح إلى ٢٨٪، 
وطالب  تقعد،  ولــم  الدنيا  قامت  وساعتها 

بعضهم مبحاكمتى شخصًيا!«.
ويضيف: »يومها، ارتفعت نسب الهروب من 
التعليم األزهرى إلى العام بشكل كبير جًدا«.. 
وهذا اعتراف من وكيل فى التعليم األزهرى، 
ليس أقل من التعليم الثانوى العام، فهو يقدم 
طالب  مضاعًفا..  وشرعًيا  علمًيا  تعليًما 
األزهر يدرس القرآن ويحفظ السنة النبوية 
الشريفة.. وطالب الثانوى العام يدرس فقط 
وليس  الشرعية،  العلوم  دون  العلمية  املــواد 
بشروط  ولكن  بسهولة  متاًحا  بينهما  النقل 

مهمة ومؤثرة!.
وأفهم أن يتم النقل للثانوى الفنى، وبأقل 
ويدخل  الطالب  يتفوق  أن  ميكن  مجهود 
اجلامعة، وهذه النوعية من الطاب ليسوا 
طاب علم وإمنا طاب شهادات وال أقول 

»محتالون«!.
نحن يجب أال نهتم مبن يُحوِّل بن األنظمة 
املختلفة للحصول على شهادة، ويجب أال نهتم 
بالكام عن التصحيح اإللكترونى والتصحيح 
اليدوى.. وإمنا نهتم بطالب العلم ونسهل له 
فى  يصب  النهاية  فى  فهو  التعليم،  طريقة 
فى  جـــاًدا  يكون  أن  بشرط  الــوطــن،  صالح 
التعليم وليس باحًثا عن شهادة بأى طريقة!.

الثانوى  الثانوى العام إلى  لم يهرب طاب 
األزهرى، فهو ال يستجير من الرمضاء باجلنة 
بالنار.. أحتدث  الرمضاء  يستجير من  وإمنا 
عن الطريقة والنظام وليس غيرهما.. وال أظن 
أن حتويل طاب األزهر للثانوى العام كان يفتح 
لهم األبواب إلى اجلنة املوعودة وكليات القمة!.
بــاخــتــصــار، فــالــبــاحــثــون عــن الــعــلــم غير 
الباحثن عن الشهادات والكليات ذات االسم 
عام  ثانوى  فى  ينجحون  ال  وهــؤالء  البراق.. 
وال ثانوى أزهرى، وسوف يجدونه هنا وهناك 
النظامن..  فى  وسيفشلون  النار،  من  قطعة 
وكان النظام األزهرى أمامنا زمان ولم نهرب 
أدوات  إلــى  يحتاج  فهو  ســبــب..  ألى  إلــيــه 
أى طاب..  عليه  يقدر  ال  واستعداد فطرى 

واألمر نفسه بالنسبة للثانوى العام!.

أطلقها  ملن  واملصطلحات  األقـــوال  نسبة  بــاب  من 
»األبقار  مصطلح  فيها  أسمع  مرة  أول  فإن  وصكها؛ 
الدكتور  كانت من  بحثية سياسية  ورقة  املقدسة« فى 
الندوة  ورقته فى  إبراهيم، عندما عرض  الدين  سعد 
الفكرية الضخمة، التى انعقدت منذ حوالى ثاثن سنة 
بترتيب  وكانت  والثقافة،  يوليو  ثــورة  عن  القاهرة  فى 
ويترأسها  للنشر،  العربى  املستقبل  دار  بن  مشترك 
الوحدة  دراســات  ومركز  فائق،  محمد  الوزير  السيد 
عليه  حسيب،  الدين  خير  الدكتور  ويترأسه  العربية، 

رحمة اهلل.
وأذكر أن كام الدكتور سعد عن »األبقار املقدسة« 
خاصة،  الــنــاصــريــون  يعتبره  مــا  إلـــى  ينصرف  كـــان 

والقوميون عامة؛ أموًرا ال يجوز املساس بها أو التعرض 
لها، فما البال بالتخلص منها مثل القطاع العام وغيره؟!.

الراحل  عّقب  عندما  الرهيب  الفعل  رد  أذكــر  كما 
الدكتور عصمت سيف الدولة، وقال ما قال وسبق أن 
كتبته، وفيه اتهامات بالعمالة لصاحب الورقة.. وعليه، 
فإن ما ذكره أحد كتاب »املصرى اليوم«- فى مقال نشر 
منذ أسبوعن تقريًبا عن األبقار املقدسة إياها- يعد 
فى نظرى تكراًرا مبتسًرا ملا ورد فى ورقة سعد الدين 
إبراهيم، وفى ظنى أن األمر يحتاج ملناقشة قد أحاول 

أن أبدو منضبًطا فيها!.
موجودة  حقيقية  مقدسة  أبقاًرا  هناك  فإن  بداية، 
أغلبية  هم  الذين  الهندوس،  طائفة  لــدى  الهند  فى 

فى  أخــرى  مناطق  فــى  ومــوجــودون  الهندى،  الشعب 
عنصرية  رائحة  ثمة  فإن  ولذلك  »هندوستان«،  عموم 
متييزية فى اتخاذ معتقد مئات املاين من البشر مثااًل 
أدعو سعًدا  وإننى  اخلاطئ،  والفهم  والتكلس  للجمود 
الذى  السبب  وقــراءة  وسعيًدا ملراجعة مصطلحاتهما، 
يجعل الهندوس يقدسون البقر، لدرجة أننى شاهدت 
فيلًما مصوًرا حقيقًيا يصور عملية وضع عدة رجال 
فى قفص حديدى وإغاقه عليهم، ثم رفعه بواسطة 
»ونش« وإنزاله وسط كومة خشب وقش مشتعلة بنيران 
متأججة؛ ليحترقوا داخل قفصهم جزاء على تعديهم 

على بقرة!.
ثم إن األمر عندنا- وعند كل شعوب األرض- فيه 

ما يشير إلى مساحات عقيدية ووجدانية واجتماعية 
وسياسية، لها مكانة سامية ورفيعة، وبعضها له مدلوالت 
خاصة، قد يكون عقاب من ميسها هو القتل، كالعذرية 
والِعرض فى بعض مناطق مصر والعالم.. وِقس على 
العقوبات  باألديان، حيث يحوى قانون  ذلك ما يتصل 
مواد عقابية ملن يزدريها أو ميسها وينكر ما هو معلوم 
منها، ثم ما يتصل بالتراب الوطنى، واالستقال، وعلم 
الباد، ومكانة الرئيس، واملؤسسات كالقضاء والبرملان 
اللذين بلغت مكانتهما أن ُمنح أعضاؤهما حصانات متنع 
تطبيق أى إجراءات تطبق على غيرهم إال بإذن خاص 

من الهيئة نفسها، وهذا فيه شىء من »القداسة«!.
وامللكية  العام  القطاع  حكاية  إلــى  نأتى  ذلــك  بعد 
العامة عموًما، ومجانية التعليم والعاج، وحتديد نسب 
للتمثيل النيابى فى مجالس اإلدارات لفئة معينة كالعمال 
والفاحن، إلى آخر ما يعتبره زيد وعبيد وسعد وسعيد 
أبقاًرا مقدسة، وهو أمر أعتقد أن فيه مغالطة أساسية، 
هى أن كل ذلك كان وسيبقى وسائل وسبًا وأساليب 
تطبيقية اتُخذت ملحاولة حتقيق غايات عظمى، أظنها 
وهى  للقداسة،  ترقى  تكاد  لدرجة  وعظيمة  سامية 
والتوازن  الفرص،  وتكافؤ  االجتماعى،  العدل  غايات 
املجتمعى داخل املجتمع، وأيًضا حتقيق بقاء وقوة الدولة 
ومتاسك  ــوازن  ت دون  حتققها  يستحيل  التى  الوطنية 
فى  الــوطــن  مكانة  وحتقيق  االجتماعية،  املــكــونــات 

محيطيه اإلقليمى والدولى.
تلك بعض الغايات التى أظنها مقدسة عند أمثالى، 

اعتبار لدى فئات أخــرى، منها مثًا  أدنــى  لها  وليس 
االشتراكيون الثوريون الذين يؤمنون بحتمية العمل على 
اإلخــوان  وكذلك  مؤسساتها،  وانهيار  الدولة  تقويض 
تعتبر  التى  والسلفية  اجلهادية  واجلماعات  املسلمون 
الوطن وثًنا من تراب، والَعلَم الوطنى خرقة قماش بالية، 
ومؤسسات الدولة- خاصة اجليش والشرطة- أدوات 
طاغوتية.. إلى آخر أطروحاتهم التى خلصها وبفجاجة 
فاجرة مرشد سابق لإلخوان هو املرحوم مهدى عاكف، 
عندما صاح بأعلى صوته ومكرًرا عدة مرات: »طظ فى 
مصر واللى فى مصر«.. وأكمل للمذيع الذى يحاوره: 
»وطظ فيك كمان«.. مبعنى طظ فى اإلنسان عموًما 

أمام أهداف ووسائل اإلخوان.
ولذلك فأن ينضم أى زيد وأى عبيد وأى سعد وأى 
واألممية  املادية  األممية  املرجعيات  ذوى  إلى  سعيد 
الدينية، فهو أمر ليس عجيًبا فى عالم البشر، ولكنه 
أمر خطير، ألن ترك األمر دون تصحيح أو ردع يجعل 
التراب  وصف  سيستبيحون  أنهم  إلى  ممتًدا  اخليط 
الــوطــنــى واالســتــقــال وعــلــم الــبــاد ووجـــود اجليش 
فى  التردد  عدم  يجب  مقدسة  أبقار  بأنها  والشرطة 
القضاء عليها إذا لزم األمر عملًيا، أى براجماتًيا من 
وجهة نظرهم، ألنهم امتداد حقيقى لفلسفة »إذا لم يكن 

هناك مفر من االغتصاب فاستمتع به وال تقاوم«!.
ولطاملا كتبت وكتب غيرى عن تلك الفلسفة، التى هى 
جوهر أيديولوجية أصحاب الفلوس املعاصرين، الذين 

ال تتوافر فيهم أى مقومات لرأسمالية حقة.

»العنعنة«.. واألبقار المقدسة!

الحق على.. األفغان!

منير حافى )إعالمى لبنانى( عبدالباسط سيدا )كاتب سورى( أحمد الفراج )أكاديمى سعودى(

حتدث وزير التربية فى احلكومة املستقيلة #طارق_املجذوب عن ضرورة عودة 
الطاب إلى مدارسهم بن أيلول وبداية ت1. جوابى: إذا بقيَت أنت وزيًرا حتى 

أيلول )يعنى لم تتألف حكومة ميقاتى(، فالقادرون من الطاب سيغادرون #لبنان، 
والباقون لن يستطيعوا حضور الصفوف ألسباب نفطية أو معيشية.. أو غيرهما!.

بعض السورين يصّرون على حتالفهم مع نظام ولى الفقيه فى إيران، 
وبعضهم اآلخر يشيد بالفتح املبن لطالبان. وبن »البعضن« غالبية السورين 

التى مازالت تتنظر من يطمئن سائر السورين من دون أى استثناء، ويؤكد 
إمكانية العيش املشترك وضمان مستقبل أفضل لألجيال املقبلة.

هل يعقل أن يفشل جيش أمريكا وأجهزتها االستخباراتية اجلّبارة فى توقع ما 
يحدث اآلن فى أفغانستان؟ .. هل يعقل أن يقول وزير دفاع أمريكا: ال نستطيع 

إجاء أعداد كبيرة من الناس؟ .. هل يعقل أن يقول قائد جيش أمريكا: لم نتوقع 
ما حدث؟ هل ما حدث ويحدث فى أفغانستان َفَشل أم »جزء درامى« من اللعبة؟!.

من  الــزواج  كان  الصعود  مشوار  مواصلة  أجل  ومن 
المخملى..  المجتمع  عالم  فى  تماما  المتمرسة  الجديدة 
الطبقة  ببواطن  والعليمة  اإلتيكيت  بشؤون  الخبيرة 
انضم  أبا عن جد.. وقد  التعود. واالنتماء  الراقية بحكم 

إليها حضرة الزوج منبهرا بالمجتمع الجديد!.

د. منار الشوربجى
تكتب:

ــم بــالــصــوت  ــال ــع ــع ال ــاب ــت بــيــنــمــا ي
أفغانستان،  فى  يجرى  ما  والصورة 
نفسها  أمريكا  داخل  يحدث  ما  فإن 
ــر  ــدائ ــة. فـــاجلـــدل ال ال يــقــل أهــمــي
ذو  األمريكى  االنسحاب  بخصوص 
أمريكا  حــال  تعكس  مهمة  دالالت 

ومستقبلها. 
ــبـــدء لــفــهــم تلك  ولــعــل نــقــطــة الـ
الدالالت كان اخلطاب األول للرئيس 
مجمله،  فى  مثل،  والــذى  األمريكى، 
دفــاعــا عــن قـــرار االنــســحــاب ضد 
له من  الذى تعرض  القاسى  الهجوم 
الداخل األمريكى. لكن األهم كان ما 
بن سطور اخلطاب ال فوقها. إذ برز 
بن ثناياه اعتراف ضمنى بعبثية غزو 
عشرين  واحتالها  أصا  أفغانستان 
االنسحاب  قــرار  برر  فبايدن  عاما. 
مؤكدا  األفــغــان،  على  الــلــوم  بإلقاء 
باده  جنود  يحارب  أن  يجوز  ال  أنه 
القوات  تريد  »ال  فى حرب  وميوتون 
تعجز  بينما  تخوضها،  أن  األفغانية 
عن  األفغانية  السياسية  القيادات 
بادها«.  مصلحة  أجل  من  االحتــاد 
واألكثر داللة كان أن بايدن استخدم 
ــاب متــامــا عـــن خــطــاب  تــعــبــيــرا غــ
األمريكين طوال عشرين  املسؤولن 
قــرأ  مــن  كــل  يــعــرفــه  بينما  عــامــا، 
املرة األولى  التاريخ واستوعبه. فهى 
إن  أمريكى  رئيس  فيها  يقول  التى 
أفغانستان »ُعرفت عبر التاريخ بأنها 
واستخدام  اإلمبراطوريات«.  مقبرة 
بحال  خطيرا  اعترافا  ميثل  التعبير 
ما  ويشرح  األمريكية  اإلمبراطورية 
فى  الــســطــور،  كاتبة  عليه  أطلقت 
املــاضــى، »غطرسة  مــقــال األســبــوع 
تتصور  جعلتها  التى  اإلمبراطورية« 
أن قوتها العسكرية الغاشمة بإمكانها 
إمبراطوريات  حتققه  لم  ما  حتقيق 
أيضا  له  التعبير  واستخدام  أخــرى. 
نفسه،  بايدن  كــون  الفارقة،  داللته 
الشيوخ،  مبجلس  عضوا  كــان  حــن 
صوت لصالح الغزو فى ٢001، وظل 
طويلة.  لــســنــوات  االحــتــال  يــدعــم 
لم  بايدن، فى خطابه،  أن  واحلقيقة 
يذكر إطاقا ما قاله وزير خارجيته، 
الغزو  واحــد، حن وصف  بيوم  قبله 
»جنــاح«!،  قصة  كان  بأنه  واالحتال 
بل إن لفظ »النجاح«، بكل تصريفاته، 

لم يرد إطاقا فى خطاب بايدن. 

أمــريــكــا يستحق  ــل  ــدل داخـ واجلــ
بالفعل  يجسد  ألنه  ذاته  فى  املتابعة 
حال إمبراطورية تتداعى. فمن أهم 
اإلمــبــراطــوريــات،  مــؤشــرات سقوط 
عن  ذاهلة  نخبتها  تظل  أن  عندى، 
نقاط ضعفها وما يجرى من استنزاف 
إلمكاناتها املادية واألدبية، بل وتظل 
تلك النخبة تعيد إنتاج األخطاء ذاتها 
إعــادة  يستدعى  مــا  فيها  جتــد  وال 
حلال  جتسيدا  األكثر  ولعل  النظر. 
تلك النخبة كان تصريحات كونداليزا 
القومى،  ــن  األمـ مستشارة  رايـــس، 
بوش  عهد  فى  اخلارجية  ــرة  وزي ثم 
الغزو. فهى  قــرار  اتخذ  االبــن، حن 
التزال تريد استمرار االحتال، وفى 
االنسحاب،  لقرار  انتقادها  معرض 
أن  بإمكانها  كــان  أمريكا  إن  قالت 
اجلنوبية«  كوريا  »استراتيجية  تتبنى 
فى أفغانستان. »فبعد سبعن عاما« 
تنته  لم  »التى  الكورية،  احلــرب  من 
بالنصر« فإن ألمريكا اليوم »أكثر من 
٢٨ ألف جندى فى كوريا اجلنوبية«!، 
الشىء  فعل  املمكن  مــن  أنــه  مــؤكــدة 
بأعداد  ولكن  أفغانستان  فى  نفسه 

أقل كثيرا من القوات!.
ــر  ــدائ ــدل ال ــم مـــا ميــيــز اجلــ ــ وأه
ــســحــاب من  ــان ــن املـــعـــارضـــن ل بـ
ــى اخلـــط  ــاشـ ــو تـ أفـــغـــانـــســـتـــان هــ
السياسية.  الــتــيــارات  بــن  الفاصل 
فــبــاســتــثــنــاء الــشــعــبــويــن والــيــمــن 
املحافظن،  أغــلــب  فــإن  املــتــطــرف، 
على  اعتراضهم  سجلوا  بأطيافهم، 
الكثير  معهم  واصطف  االنسحاب، 
مختلفة،  أطياف  من  الليبرالين  من 
الــذى ال تختلف  ســواء مين الوسط 
مواقفه عن املحافظن فى السياسة 
اخلارجية، أو أطياف أخرى ليبرالية 
ــة  ــراطــوري ــب ــاســات اإلم ــســي ــد ال ــؤي ت
اإلنسانى«.  الدولى  »التدخل  بدعوى 
الذاهلة.  األمريكية  النخبة  هى  تلك 
أمــا األكــثــر اتــســاقــا مــع الـــذات فى 
التقدمى الذى  اليسار  أمريكا، فكان 
عارض حروب أمريكا اخلارجية من 
متحما  للعراق،  ألفغانستان  فيتنام 
للروس  »بالعمالة«  ــارة  ت االتــهــامــات 
دولــة  وأى  واإليــرانــيــن  والصينين 
»مبــعــاداة  وتـــارة  الــبــال،  على  تخطر 
التهامه  ووصوال  األمريكى«،  اجليش 

»بالتهاون مع اإلرهاب«!.

بكرة
سمير مرقس
يكتب:

»أغنية للنرويج« نموذج لإلبداع المرتبط بنضاالت 
المواطنين فى اللحظات التاريخية التى تنزع فيها 

الشعوب نحو االستقالل والتحرر والتقدم.

أغنية للنرويج..
)1(

الترجمة اختيارات صائبة ومتنوعة
بلورة  فى  يسهم  املستويات  متعدد  إبــداعــى  فعل  الترجمة 
والثقافى  الفكرى  التواصل  خال  من  للتقدم،  الذاتية  العملية 
هناك  ثم  ومن  الفروع.  اآلخرين فى جميع  مع حصاد جتارب 
ضرورة لتنظيم عملية الترجمة لضمان االختيار الصائب للمواد 
الذى  اجلهد  يأتى  السياق،  هذا  فى  تنوعها.  كذلك  املترجمة، 
»ياسر شعبان«  األستاذ  الدؤوب  واملترجم  البارز  األديب  يبذله 
معرفتنا  اقتصرت  فلقد  النرويجى.  األدب  ترجمة  مجال  فى 
ومتحورت  إبسن«،  »هنريك  على  طويل-  ولوقت  األدب-  لهذا 
على  النرويجى  األدب  ترجمة  جهود  كل-  يكن  لم  إن  غالبية- 
ترجمة أعمال »إبسن« دون سواه للحد الذى »كلما ُذكر األدب 
أنه  ليبدو  حتى  بوضوح  إبسن  هنريك  اسم  يظهر  النرويجى، 
كاتب النرويج األوحد اجلدير باالهتمام فى عصره وفيما تاه 
الصادر  كتابه  مقدمة  فى  شعبان  ياسر  بحسب  عصور«؛  من 
مؤخرا املعنون »أغنية للنرويج« )هيئة الكتاب ــ ٢0٢0(، والذى 
يلقى فيه الضوء على اإلبداع الشعرى للمبدع الشامل: املسرحى 
والشاعر والروائى واملناضل السياسى النرويجى »بيورنشتيرن 
نرويجى يحصل على  أديب  أول  ــ 1910(،  بيورنسون« )1٨3٢ 
ليس  نوبل  أدبــاء  ترتيب  فى  )الثالث   1903 عام  لــآداب  نوبل 
الشاعر من  »بيورنسون«  املترجم  لنا  ويقدم  إبسن(.  بينهم  من 

خال أوال: ترجمة خطاب تسلمه جلائزة نوبل لألدب واملعنونة: 
الفن ومغزى احلياة. ثانيا: تقدمي مكثف حلياته. ثالثا: ترجمة 
»بيورنسون«  إنتاج  وأخيرا:  ورابعا  ألشعاره.  الدراسية  املقدمة 

الشعرى الذى يبلغ 130 قصيدة وأغنية.
 )2(

بيورنشتيرن بيورنسون: صوت النرويج الصادق والشجاع واحلر
يوصف »بيورنسون« بأنه صوت النرويج الصادق. وكيف ال 
القومية،  أغنيته  النرويج  لشعب  أبدع  الذى  وهو  كذلك  يكون 
الذى   )1٨59( النرويجى  الوطنى  للنشيد  تأليفه  خال  من 
جعل مواطنيه على اختاف ألوانهم السياسية يتوحدون حول 

القائلة:  كلماته 
نعم نحن )نحب( هذه األرض التى تعلو وتسمو.

أن  »بــيــورنــســون«  استطاع  للنرويج  اخلــالــدة  أغنيته  ففى 
اململكة،  التأكيد على: وحدة  النرويج من خال  تاريخ  يلخص 
قامت  النرويج  تــاريــخ  فــى  شخصيات  ومتجيد  ونضاالتها، 
أجل  من  وعسكرية  ومدنية  وثقافية  سياسية  جليلة  بأعمال 
استقال ورفعة النرويج، وفى نفس الوقت ال يفوته أن يحيى 
مواجهة  فــى  العصور  عبر  ونــســاًء  رجــاال  املــواطــنــن  نــضــال 
وحمل  فــيــقــول:  والـــغـــزاة،  الكنسية  رومـــا  وسلطة  اإلقــطــاع 
وغالبا  الغازين،  زهو  وكسروا  املشحوذة  فؤوسهم  الفاحون 
فى  الرجال  هيئة  بنفس  الساح  إلى  النساء  تقفز  كانت  ما 

أفعالهم..فولدت احلرية ذات العيون الزرقاء.
اكتسب »بيورنسون« أهميته األدبية من إبداعاته التى عكست 
حلظة تاريخية تصارع فيها النرويج من أجل االستقال من جهة 
والنهضة من جهة أخرى. لذلك ُحَق أن يكون هناك توافقا بأن 
نشأوا  قد  واالستقال  للنرويج  املطلقة  و»احلرية  »بيورنسون« 
يندفع  يتجلى فى قصيدة »وطننا« حيث  وكبروا معا«، وهو ما 
»تقدموا،  شعار:  حتت  اجلميات  والبنات  والشباب  الرجال 
امضوا قدما من أجل احلرية، من أجل النرويج، هيا!«.. مبينا 
فى قصيدة أخرى بعنوان »أغنية ملشاة النرويج« أن: »القتال من 
أجل حريتنا هو الغاية«.. وعليه تتوحد اخلطوات التى يصفها 
اليمنى!  القدم  اليسرى!  »القدم  بقوله:  »مسيرة«  قصيدة  فى 
صفوف غير ملتوية! الذى جعل- واحدا- من األكثرية، األكثرية، 

التى تصنع اجلرأة، إذا كان اخلوف يتهيب بأى شخصية«.
)3(

شاعر الوطنية النرويجية 
للنرويج« منوذج لإلبداع املرتبط بنضاالت املواطنن  »أغنية 
فى اللحظات التاريخية التى تنزع فيها الشعوب نحو االستقال 
وطنه  لقضايا  املبدع  انحياز  تعكس  كما  والتقدم.  والتحرر 
التى يقوم فيها الشاعر، بحسب وصفه فى قصيدة من أجمل 
القصائد بعنوان »الشاعر«: »بأفعال األنبياء فى أوقات الشدة 
عن  »بيورنسون«  استحق  لــذا  غــنــاء«..  جديدة  حياة  أجــل  من 
جدارة أن يكون من املثقفن واملبدعن الذين »جتسدت الروح 
مرحلة  عن  معبرا  أدبــه  يكون  أن  فيهم.  النرويجية«  الوطنية 
 ،1905 عام  فى  نهضتها  بدأت  التى  النرويج  تاريخ  فى  هامة 
وخال مائة عام أصبحت من دول املقدمة.. وفى مئوية حصول 
»بيورنسون« على نوبل لألدب أى فى ٢003 تأسست األكادميية 
جائزة  خصصت  حيث  التعبير،  وحــريــة  لـــآداب  النرويجية 
سنوية باسم أديب نوبل النرويجى األول. حتية لألستاذ »ياسر 
شعبان« على اكتشافاته الثرية لألدب النرويجى، وخريطة أدبائه 
املتنوعة القدامى واملحدثن التى تؤكد غياب رؤية حاكمة حلركة 
وجديدها  قدميها  العاملية  اإلبداعات  متابعة«  »تكفل  الترجمة 

بتياراتها املختلفة.

محمد أمني
mm1aa4@gmail.com

على فين؟

فقد غزت أمريكا أفغانستان للتخلص من صنيعها أى 
تنظيم القاعدة بزعامة بن الدن الذى كان تحت حماية 

طالبان وكأننا أمام أحداث رواية »فرانكشتاين«.
د. عصام عبدالفتاح
يكتب:

المستنقع األفغانى
ــاألخــص األشــاعــرة  فــى عــلــم الــكــام يــفــرق املــتــكــلــمــون، وب
السبب  الظواهر:  تفسير  أساسين فى  منهم، بن مصطلحن 
وقوع  إلى  يــؤدى  الــذى  الفعلى  العامل  هو  فالسبب  واملناسبة. 
النتيجة وإنتاج الظاهرة، أما املناسبة فهى مبثابة الظرف املائم 
للسبب لكى يحدث أثره. ولتوضيح ذلك نضرب مثااًل بحالتى 
وأفغانستان عقب 11 سبتمبر ٢001.  للعراق  األمريكى  الغزو 
محللون كثيرون يعزون انفجار الفتنة الطائفية فى العراق إلى 
االحتال األمريكى ويجعلونه سبًبا لها، لكن الواقع أن االحتال 
والشيعة،  السنة  بن  الطائفية  للفتنة  سبًبا  يكن  لم  األمريكى 
كانت  ما  وكثيًرا  التاريخ،  فى  بجذورها  الضاربة  الفتنة  وهى 
الكمون  ذلك  بعد  تعاود  ثم  لذلك  املناسبة  واتتها  كلما  تنفجر 
إلى  الكبت  تأتيها مناسبة أخرى تخرج فيها من حالة  أن  إلى 
أفغانستان  حالة  وفى  النشطة.  البراكن  غرار  على  االنفجار 
مثًا نشاهد ذات الظاهرة الطائفية ولكن فى أشكال مختلفة. 
ففى أفغانستان توجد طوائف كثيرة منتمية إلى قبائل متعددة، 
االحتاد  غزا  وحينما  اإلسامية.  بالديانة  تقريًبا  كلها  وتدين 
احلكومة  دعائم  يثبت  لكى   1979 عام  أفغانستان  السوفيتى 

هذا  كان  عليها  االنقاب  دون  ويحول  السلطة  فى  الشيوعية 
األصولى  البركان  ينشط  لكى  املائمة  املناسبة  مبثابة  الغزو 
فى العالم اإلسامى كله ليواجه رموز الكفر واإلحلاد. والشىء 
من  أن  هو  الوقت  ذلك  فى  السوفييت  ليتوقعه  يكن  لم  الــذى 
إساميون  متطوعون  وإمنا  األفغان  ليس فقط  لهم  سيتصدى 
الكفر  ضد  املقدس  اجلهاد  أجــل  من  أفغانستان  إلــى  جــاءوا 
األمريكيون  ومتكن  املجاهدين.  باسم  كلهم  وسموا  واإلحلــاد، 
بذكاء شديد من إذكاء النزعة األصولية اإلسامية لدى مسلمى 
ذلك  يكلفهم  أن  دون  األحمر  اجليش  بهم  لكى حتارب  العالم 
قطرة دم واحدة. وجنحوا فى تعبئة رجال الدين املسلمن فى 
كل بقاع األرض حلث الشباب املسلم من كافة اجلنسيات على 
التطوع فى احلرب املقدسة ضد الكفار الغزاة فى أفغانستان. 
ومنذ هذا التاريخ حتولت أفغانستان إلى مرتع خصب لقواعد 
اإلرهاب األصولى، مثل قاعدة بن الدن والظواهرى التى انضم 
وغيرهم.  واملحامن  واملهندسن  األطباء  من  كبير  عدد  إليها 
 .٢001 سبتمبر  أحداث  منذ  أفغانستان  فى  السيناريو  وتغير 
تنظيم  أى  للتخلص من صنيعها  أفغانستان  أمريكا  فقد غزت 

القاعدة بزعامة بن الدن الذى كان حتت حماية طالبان وكأننا 
الطبيب  فيها  يسعى  التى  »فرانكشتاين«  روايــة  أحــداث  أمــام 
فيكتور فرانكشتاين إلى التخلص من الوحش الذى ركَّب أجزاءه 

وبث فيه احلياة ثم عجز بعد ذلك عن السيطرة عليه.
بكل  كارثة  يعد  أفغانستان  من  أمريكا  انسحاب  كان  ولئن 
املقاييس بوصفه املناسبة التى ستهيئ للنزعة األصولية تثبيت 
أقدامها من جديد بعد أن توهم اجلميع بأنها رغم ما تطلقه 
معاملة  فى  تشددها  من  ستخفف  بأنها  سياسية  وعــود  من 
النساء وحترص على تعليمهن بغية نيل االعتراف الدولى بها، 
فهذا االنسحاب لم يكن فى إمكانه لو استمر إال تأجيل وقوع 
انتظار  فى  قائمة  التــزال  أسبابها  مادامت  املحتومة  الكارثة 
الفرنسين  املحللن  أحد  وصدق  لانفجار.  املناسب  الظرف 
واستياء  أفغانستان  من  أمريكا  انسحاب  »إن  قــال:  عندما 
لدى األصولية  السيطرة  أمل  أذكيا  فيها  السلطة  طالبان على 
أحد  ميارى  ال  احلياة«.  إكسير  روحها  فى  ونفخا  اإلسامية، 
فى أن عودة طالبان للسلطة سيجعل من أفغانستان بؤرة ُمثلى 
جلذب كل حركات التطرف اإلسامى إليها. وال يتوهمن أحد 
أن اخلافات البسيطة بن طالبان وداعش فى األمور السياسية 

ستكون عقبة أمام حتالفهما.
ولم يكن غريًبا أن تهلل حماس فرًحا وحبوًرا بسيطرة طالبان 
على السلطة وتسارع بتهنئتها على النصر املبن. وتشرع أنقرة 
فى إجراء اتصاالت مكثفة مع قيادات طالبان مستخدمة الدين 
بتصريح  طالبان  فعل  رد  وجاء  معها.  والتحالف  للحوار  كأداة 
من محمد نعيم، املتحدث السياسى لها، يقول فيه: »إننا على 
اتصال دائم مع تركيا، فهى دولة كبيرة، ولدينا معها الكثير من 

القواسم املشتركة وأهمها الدين«. 
ويبقى السؤال األخير: تُرى كيف سينتقم مخلوق فرانكشتاين 

من بناة احلضارة كما سبق له أن هدم متاثيلها؟
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كتب- عنتر فرحات، و)رويترز(:
اتخذت حركة طالبان األفغانية خطوة جديدة نحو 
الهيمنة على احلكم فى البالد، وبدأت تعيني العديد 
من املسؤولني فى حكومتها اجلديدة، من بينهم وزراء 
مصادر  أعلنت  فيما  واملخابرات،  والداخلية  املالية 
أفغانية أن طالبان تسعى إلى تشكيل مجلس حكم 
مكون من 12 شخًصا إلدارة شؤون البالد، فى الوقت 
الذى يسابق فيه املجتمع الدولى الزمن إلجالء رعاياه 
حلف  قوات  مع  واملتعاونني  األفغان  املدنيني  وآالف 
شمال األطلسى »ناتو«، خالل سنوات الغزو األمريكى، 
قبل انتهاء مهلة تواجد القوات الدولية فى البالد، فى 
31 أغسطس اجلارى، بالتزامن مع انعقاد قمة الدول 
رئيس  بقيادة  افتراضًيا،  الكبرى  السبع  الصناعية 
الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، أمس، لتحديد 
اجلديد  النظام  مــع  الــدولــى  املجتمع  عالقة  شكل 
فى  املشاركون  الزعماء  ورفــض  كابول  فى  لطالبان 

القمة اعتراف أى دولة بطالبان بشكل أحادى.
وذكرت وكالة »بجواك« األفغانية لألنباء أن طالبان 
للمخابرات،  ومــديــًرا  للمالية،  جديًدا  وزيــًرا  عينت 
وقائًما بأعمال وزير الداخلية، وقالت الوكالة إن جول 
أغا سيتولى وزارة املالية، وإن صدر إبراهيم سيكون 
قائًما بأعمال وزير الداخلية، وعينت احلركة جنيب 
شيرين  املال  سيكون  بينما  للمخابرات،  مديًرا  اهلل 
لبلدية  رئيًسا  نعمانى  وحــمــداهلل  لكابول،  حاكًما 
»طالبان«  قيادة  من  مقرب  وقــال مصدر  العاصمة. 
إن هناك توجًها لتشكيل مجلس من قيادات احلركة 
إدارة  من  مسؤولون  فيهم  مبن  سابقني،  ومسؤولني 
وقال  البالد،  لقيادة  غنى،  أشــرف  الهارب  الرئيس 
املصدر لوكالة »سبوتنيك« الروسية لألنباء: »سيحكم 
عضوا«،  من 12  مكون  مجلس  أفغانستان  يقود  أو 
وأضاف أنه »مت االتفاق حتى اآلن على أن عضوية 
للحركة،  السياسى  املكتب  رئيس  ستشمل  املجلس 
الرحمن  وخليل  يعقوب،  واملــال  بـــرادار،  عبدالغنى 
حقانى، كما سيضم رئيس املجلس األعلى للمصاحلة، 
عبداهلل عبداهلل، ورئيس اجلمهورية السابق، حامد 
كــرزاى، ووزيــر اخلارجية السابق فى حكومة غنى، 
حنيف أمتار، ورئيس احلزب اإلسالمى األفغانى، قلب 
الدين حكمتيار«، وقال املصدر إن املحادثات جارية 

لتعيني األعضاء اخلمسة املتبقني فى املجلس.
وعقد مجلس حقوق اإلنسان، التابع لألمم املتحدة، 
األفغانية،  األزمــة  تطورات  لبحث  أمــس،  اجتماًعا، 
انتهاك حقوق  إنه يجب ضمان عدم  وقــال املجلس 
أفغانستان،  فى  اإلنسان  العاملني فى مجال حقوق 
حلقوق  السامية  املــتــحــدة  األمم  مفوضة  وقــالــت 
اإلنسان، ميشيل باشيليت، إنها تلقت تقارير جديرة 
بالثقة عن انتهاكات خطيرة على يد طالبان، تشمل 
إعدام مدنيني خارج نطاق القضاء وقيوًدا على النساء 
وعلى االحتجاجات الرافضة حلكم احلركة، وحثت 

ألسباب  النهائى  املوعد  متديد  بايدن  مستشارى 
أن  املتوقع  من  إن  أمريكيان  مسؤوالن  وقــال  أمنية، 
بعد  اإلجــالء  عمليات  فى  املتحدة  الواليات  تستمر 
31 أغسطس، وذكر مسؤول كبير بــوزارة اخلارجية 
املعرضني  األفغان  البالد جتاه  التزام  أن  األمريكية 
للخطر »لن ينتهى فى 31 أغسطس«، وقال مستشار 
األمن القومى األمريكى، جيك سوليفان، إن الواليات 
املتحدة جترى محادثات يومية مع طالبان عبر قنوات 
إجالء  فى  هائاًل«  »تقدًما  وحتقق  وأمنية،  سياسية 
املتحدث  وقال  أفغانستان،  األمريكيني وغيرهم من 
»إن  برايس:  نيد  األمريكية،  اخلارجية  وزارة  باسم 
على  املستقبلية  السيطرة  ناقشت  املتحدة  الواليات 
الــواليــات  ومــع شــركــاء وحلفاء  مــع طالبان  املــطــار 
املتحدة«، فى حني ذكرت صحيفة »واشنطن بوست« 
األمريكية، أمس، أن مدير وكالة املخابرات املركزية 
األمريكية »سى. آى. إيه«، وليام بيرنز، عقد اجتماًعا 
سرًيا مع زعيم طالبان عبدالغنى برادار فى كابول، 
أمس األول، حول إمكانية متديد مهلة إجالء الرعايا 

األجانب، بينما تعهد الدميقراطيون الذين يسيطرون 
على الكوجنرس بالتحقيق فى األخطاء التى وقعت 
وعلى مدى  املاضية  األسابيع  أفغانستان خالل  فى 
20 عاًما من الصراع الذى يعد أطول حرب خاضتها 

واشنطن باخلارج.
من جهة أخرى، نفى املتحدث باسم وزارة اخلارجية 
اختطاف  عن  حتدثت  معلومات  صحة  األوكرانية 
طائرة أوكرانية فى مطار كابول، وقال املتحدث أوليج 
توجد  »ال  األوكرانية:  »إنترفاكس«  لوكالة  نيكولينكو 
مكان  أى  أو  كابول  فى  مختطفة  أوكرانية  طائرات 
التى استخدمتها  آخر«، وأضاف: »جميع الطائرات 
كييف إلجالء رعاياها من أفغانستان عادت بسالم 
أفادت  بعدما  األوكرانى  النفى  وجاء  أوكرانيا«.  إلى 
طائرة  مجهولني خطفوا  بأن  روسية  إعــالم  وسائل 
أوكرانية مخصصة لإلجالء، واجتهوا بها إلى إيران، 
وأوضحت هيئة الطيران اإليرانية أن طائرة أوكرانية 
هبطت فى مدينة مشهد من أجل التزود بالوقود، ثم 

توجهت إلى كييف.

لتمديد مهلة إجالء آالف الراغبني فى مغادرة البالد 
بعد سيطرة حركة طالبان عليها، والتى تنتهى فى 31 
أغسطس اجلارى، وقالت طالبان إن تلك املهلة »خط 
نيوز« اإلخبارية،  لقناة »سكاى  أحمر«، وقال واالس 
إنه يشك فى متديد املهلة، »ليس بسبب ما أعلنته 
التصريحات  إلى  بالنظر  أيًضا  وإمنا  فقط  طالبان 
مرجح«،  غير  أنــه  أعتقد  بــايــدن،  للرئيس  العلنية 
وأضاف: »بالتأكيد األمر يستحق منا جميًعا املحاولة، 

وسنحاول«.
من جانبه، قال مسؤول بــاإلدارة األمريكية، أمس 
األول، لوكالة »رويترز«، إن بايدن سيقرر فى غضون 
24 ساعة ما إذا كان سيمدد اجلــدول الزمنى ملنح 
وزارة الدفاع األمريكية »البنتاجون« وقًتا لالستعداد 
لتمديد مهلة اإلجالء من أفغانستان، وقال مسؤولون 
فى »البنتاجون« إن األمر سيستغرق أياًما إلرسال 6 
آالف جندى إلى مطار كابول، ولتأمني وتشغيل اجلسر 
اجلوى لنقل الرعايا األجانب واألفغان الراغبني فى 
الــهــروب من حكم طالبان، فى حني عــارض بعض 

باشيليت مجلس حقوق اإلنسان على وضع آلية ملراقبة 
فى جنيف:  املجلس  أمام  وقالت  طالبان،  تصرفات 
»ستكون معاملة طالبان للنساء والفتيات خًطا أحمر 
أساسًيا«. ودعا السفير األفغانى فى املجلس، ناصر 
أحمد أنديشا، فى كلمة أمام اجللسة الطارئة ملجلس 
حقوق اإلنسان، فى جنيف، إلى تشكيل حكومة تضم 
جميع الفئات العرقية فى البالد وممثالت عن املرأة، 
وطالب مبحاسبة حركة طالبان على أعمالها، واصًفا 
الوضع بأنه »ملتبس ورهيب«، حيث يعيش املاليني فى 
خوف على حياتهم وسط تقارير عن عمليات تفتيش 

منازل املواطنني.
من جانبها، قالت أورســوال فون دير الين، رئيسة 
املفوضية األوروبية، أمس، إن االحتاد األوروبى سيزيد 
الدول  الدعم اإلنسانى لألفغان داخل بالدهم وفى 
املجاورة، من 50 مليون يورو حالًيا إلى أكثر من 200 
مليون يورو، وأضافت على »تويتر«، أن »هذه املعونة 
اإلنسانية باإلضافة إلى مساهمات الدول األعضاء 
تُخصص ملساعدة شعب أفغانستان«، وذكر مسؤول 

باحترام  مشروطة  ستكون  املساعدات  أن  أوروبـــى 
حقوق اإلنسان وحقوق املرأة، وقال إن هذا سيحدد 
املبالغ التى ستتدفق على أفغانستان بشكل مباشر أو 

إلى البلدان املجاورة.
قادة دول  إن  دبلوماسيان غربيان  وقال مصدران 
مجموعة السبع االقتصادية بحثوا خالل قمة أمس 
بحركة  رسمًيا  االعتراف  إزاء  موحد  موقف  اتخاذ 
وقال  عليها،  عقوبات  فــرض  أو  عدمه  من  طالبان 
السبع  مجموعة  قــادة  »سيتفق  أوروبـــى:  دبلوماسى 
على تنسيق املوقف حول ما إذا كان سيتم االعتراف 
وسيلتزمون مبواصلة  ذلــك،  سيتم  متى  أو  بطالبان 

العمل مًعا على نحو وثيق«.
وقبل انعقاد قمة مجموعة الدول الصناعية السبع 
الكبرى، قال وزير الدفاع البريطانى، بن واالس، إن 
احلكومات الغربية لن متدد على األرجح مهلة اإلجالء 
كابول ملنح مواطنيها واألفغان مزيًدا من  من مطار 

الوقت ملغادرة أفغانستان.
ضغوًطا  بايدن،  جو  األمريكى،  الرئيس  ويواجه 

»طالبان« تبدأ الهيمنة على أفغانستان بتعيين وزراء الداخلية والمالية والمخابرات
9 قمة السبع الصناعية تبحث عدم االعتراف األحادى بالحركة.. ومجلس حقوق اإلنسان: النساء والفتيات خط أحمر

الجيش السورى يشن هجوًما على درعا البلد ويفتح ممًرا لخروج المدنيين

إسرائيل تقصف مواقع لحماس فى غزة.. وشهيد فى الضفة

كتب- جبران محمد، ووكاالت:
شنت وحدات من اجليش السورى مدعومة من 
منطقة  على  كبيًرا  هجوًما  إليــران  موالية  فصائل 
اجلنوبية  احلــدوديــة  درعــا  مدينة  فى  للمعارضة 
للمعارضة  معقل  آخـــر  الســتــعــادة  مــحــاولــة  فــى 
فــى جــنــوب ســوريــا. وقــالــت مــصــادر فــى اجليش 
حول  املحتشدة  الــقــوات  إن  واملــعــارضــة  الــســورى 
املدينة اخلاضعة لسيطرة احلكومة سعت للزحف 
من  مقاتلون  وقال  البلد.  درعا  منطقة  داخل  إلى 
املعارضة إنهم تصدوا للهجوم فى اجلانب الغربى 
ومنعت  شهرين،  منذ  واخلاضع حلصار  للمنطقة، 
إمــدادات  دخــول  السورى  للجيش  التابعة  القوات 
فتحت  لكنها  الطبية،  واإلمــدادات  والوقود  الغذاء 

»ممر السرايا« لتأمني مغادرة املدنيني.
جهات  عدة  مع  بالتعاون  درعا  محافظة  وبدأت 
الستقبال  املدينة  فى  جديد  إيــواء  مركز  جتهيز 

املواطنني الراغبني باخلروج من درعا البلد.
من  وحـــدات  إن  ســورى  ــال مصدر عسكرى  وق
قوات  من  الرابعة  الفرقة  بقيادة  السورى  اجليش 
النخبة تطوق املنطقة أيًضا، وقد حشدت مقاتلني 
طريق  على  جديدة  تفتيش  نقاط  وأقامت  جــدًدا 
دمشق السريع الرئيسى املؤدى إلى املعبر احلدودى 
القتال  إن  باجليش  آخر  وقال مصدر  األردن.  مع 
وقالت وسائل إعالم سورية حكومية فى  مستمر، 
تستعد  السورية  القوات  إن  املاضية  القليلة  األيام 
ومعاودة  والفوضى  األمنى  الفلتان  حالة  إلنهاء 

فرض سيطرتها فى درعا البلد.
فى سياق متصل، يقول مفاوضون من الطرفني 
الصراع  فى  رئيسًيا  دوًرا  تلعب  التى  موسكو،  إن 
السورى، منعت قوات احلكومة حتى اآلن، من شن 
وحدات  تشجيع  من  الرغم  على  عسكرى،  هجوم 
كبير  لها وجود  والتى  إيران  من  املدعومة  اجليش 

فى درعا.
من خالل  ــروس  ال العسكريون  الــقــادة  ويــحــاول 
للقادة  أغسطس   14 فــى  ُقــدمــت  طريق  خــارطــة 
العسكرية،  املواجهة  لتفادى  واجلــيــش  املحليني 

كتب- عنتر فرحات و)رويترز(:
حربية  طــائــرات  إن  اإلسرائيلى  اجليش  قــال 
مــواقــع حلــركــة حــمــاس فى  إســرائــيــلــيــة قصفت 
القطاع  بالونات حارقة من  ردا على إطالق  غزة، 
جنوب  فى  حرائق  اندالع  فى  تسببت  الفلسطينى 
أنباء عن إصابة أو مقتل أحد  إسرائيل. ولم ترد 
جراء الضربات اجلوية التى استهدفت ما وصفه 
األسلحة  لتصنيع  منشأة  بأنه  اإلسرائيلى  اجليش 
وموقع إلطالق الصواريخ تابعا حلركة حماس التى 

تدير قطاع غزة.
إلى  مصر  فيها  توسطت  تهدئة  أدت  أن  ومنذ 
وحماس  إسرائيل  بني  يوما   11 دام  اقتتال  وقف 
يطلقون  غــزة  فى  نشطاء  ظل  املــاضــى،  مايو  فى 
ــواد حــارقــة  بــالــونــات محملة مبـ مــن حــني آلخـــر 
ترد بضرب منشآت حلماس،  التى  جتاه إسرائيل 
وأسفرت احلرب اإلسرائيلية األخيرة على القطاع 
املنازل  عن استشهاد 250 فلسطينيا وهدم مئات 
واملدارس واملؤسسات والبنى التحتية، إضافة إلى 

مقتل 13 إسرائيليا.
ويقول فلسطينيون إن البالونات احلارقة تهدف 
إلى الضغط على إسرائيل لتخفيف القيود املفروضة 
على غزة والسماح بوصول املساعدات إلى القطاع، 
إن  اإلسرائيلية  واإلنــقــاذ  اإلطــفــاء  خدمة  وقــالــت 
البالونات التى أطلقت، أمس األول، أشعلت النيران 

منذ 3 أيام مع محتجني أشعلوا النار فى إطارات 
وقذفوا عبوات ناسفة على احلدود، أطلقت القوات 
فلسطينيا   41 فأصابت  الــرصــاص  اإلسرائيلية 
بينهم 2 فى حالة خطيرة، وقال اجليش اإلسرائيلى 
إسرائيليا  جنديا  أصــابــت  فلسطينية  نيرانا  إن 
فى  نشطاء  أطلق  األحـــداث  تلك  وقبل  بــجــروح، 
غزة صاروخا باجتاه إسرائيل أسقطه نظام القبة 
من  هجوم  أول  فى  للصواريخ،  املضاد  احلديدية 

نوعه منذ وقف إطالق النار فى 21 مايو املاضى.
الــصــحــة  وزارة  قــالــت  نــفــســه،  الـــوقـــت  وفـــى 
فتى  إن  املحتلة  الغربية  الضفة  فى  الفلسطينية 
فلسطينيا يبلغ من العمر 15 عاما ُقتل فى اشتباك 
مع جنود إسرائيليني، موضحا أن الضحية يدعى 

عماد خالد صالح حشاش )15 عاما(.
تعرضت  قــواتــه  إن  اإلسرائيلى  اجليش  ــال  وق
ــال مــطــلــوب  ــق إلطــــالق نـــار خـــالل عــمــلــيــة العــت
أن  وأضاف  نابلس،  مدينة  من  بالقرب  فلسطينى 
به كان على وشك  النار على مشتبه  جنديا أطلق 
إلقاء جسم كبير على اجلنود من فوق سطح أحد 
املبانى. وأوضح أنه »خالل عملية قام بها اجليش 
بالطة  مخيم  فى  مطلوبني  العتقال  اإلسرائيلى، 
من  اجلنود  على  احلية  النيران  أطلقت  لالجئني، 
على  الــنــار  بــإطــالق  اجلــنــود  ورد  املبانى،  أسطح 

مصادر إطالق النار«.

استمالة املعارضة التى يخشى بعض أعضائها أن 
تكون اخلطة نقًضا التفاق توسطت فيه روسيا قبل 
3 سنوات، وأجبر االتفاق املُوقع عام 2018 اآلالف 
املدعومني  الرئيسى  املعارضة  تيار  مقاتلى  مــن 
منع  لكنه  الثقيلة  األسلحة  تسليم  على  الغرب  من 

اجليش السورى من دخول درعا البلد.
لألنباء،  السورية احلكومية  »سانا«  وكالة  ووفق 

ضرار  العميد  درعــا،  محافظة  شرطة  قائد  قال 
استهدفت  اإلرهــابــيــة  املــجــمــوعــات  إن  ــدل،  ــدن ال
اإلطفاء  وفــوج  الصناعية  واملنطقة  الكاشف  حى 
تسبب  ما  هــاون،  قذيفة   14 بنحو  غــرز  ومنطقة 
بوقوع أضرار مادية فى املنازل والبنى التحتية، كما 
استهدفت حى ميسلون على طريق درعا- طفس 
باملبنى  دمــار  بوقوع  تسبب  ما  صاروخية  بقذيفة 

املستهدف ومحيطه. وأشار قائد الشرطة إلى أن 
الرشاشة  باألسلحة  اعتدت  اإلرهابية  املجموعات 
قرب  السورى  العربى  للجيش  تفتيش  نقاط  على 
على  املنشية  ومنطقة  الطاهر  حميدة  حديقة 
أطراف درعا البلد دون وقوع إصابات، موضًحا أن 
وحدات اجليش العاملة ردت على مصادر االعتداء 

ومنصات إطالق القذائف.

فى حقول إسرائيلية على حدود غزة.
وتصاعدت أعمال العنف عبر احلدود بني قطاع 
إسرائيل،  إعالن  من  الرغم  على  وإسرائيل،  غزة 

القطرية  املساعدات  استئناف  املاضى،  األسبوع 
تعزز  أنها  على  إليها  ينظر  كــان  خطوة  فى  لغزة 
ــى مــواجــهــات دارت فــى غزة  الــهــدنــة الــهــشــة، وف

فلسطينيون يحملون مصابا خالل مواجهات مع االحتالل على حدود غزة »رويترز«

قمة »بينيت- بايدن« تسعى إلى 
لجم إيران وتحسين العالقات

عواصم- )وكاالت(:
بينيت،  نفتالى  الوزراء اإلسرائيلى،  رئيس  توجه 
إلى واشنطن، أمس، إلجراء محادثات مع الرئيس 
إلى  العالقات  »إعادة  بهدف  بايدن،  األمريكى جو 
سابق عهدها مع أقرب حلفاء تل أبيب، وللتوصل 
إيــران  اللدود  عدوها  بشأن  مشترك  موقف  إلــى 
الباليستى،  ــصــاروخــى  وال الــنــووى  وبــرنــامــجــهــا 
اخلليج  فى  اإلسرائيلية  السفن  على  وهجماتها 

العربى.
ويسعى بينيت فى أول زيارة دولة له منذ توليه 
العالقات  إصالح  إلى  املاضى،  يونيو  فى  منصبه 
لقاء  خــالل  بايدن  جو  الدميقراطى  الرئيس  مع 
يجمعهما، غًدا، بعدما كانت العالقة بني تل أبيب 
اليمينى  الوزراء  رئيس  وواشنطن متوترة فى عهد 
بتفضيله  ــروف  ــع امل نتنياهو،  بنيامني  الــســابــق، 
احلزب اجلمهورى، وقال سكوت السينسكى، كبير 
مستشارى الرئيس األمريكى األسبق، باراك أوباما، 
لشؤون إسرائيل، لوكالة »فرانس برس« إن »العملية 
جتديد  هــى  البلدين  بــني  اآلن  احلاصلة  الكبرى 

العالقات الثنائية وإعادة ضبطها«.
العلنية  وانتقاداته  نتنياهو  تصريحات  وأدت 
ــرم عـــام 2015 بــني إيـــران  لــالتــفــاق الــنــووى املــب
إدارة  عليه  تفاوضت  ــذى  والـ العظمى،  والــقــوى 
بايدن  كــان  حني  أوبــامــا،  بــاراك  األسبق  الرئيس 
تل  بني  اخلالفات  هوة  توسيع  إلى  للرئيس،  نائًبا 
أبيب وواشنطن، وأدى تبنى نتنياهو مواقف ترامب 
الذى وصفه مراًرا بأنه »أفضل صديق« إلسرائيل 
بايدن  إثارة غضب حزب  إلى  األبيض،  البيت  فى 

الدميقراطى.
البيد  يائير  اإلسرائيلى  اخلارجية  وزيــر  وأملــح 
خالل اجتماعه مع نظيره األمريكى أنتونى بلينكن، 
فى يونيو املاضى، إلى نهج جديد فى العالقات بني 
البلدين، وقال البيد: »فى السنوات القليلة املاضية 
جتاه  إسرائيل  مكانة  تــضــررت  أخــطــاء،  ارتُكبت 

احلزبني األمريكيني، سنصلح هذه األخطاء مًعا«.
حتسني  إلــى  يسعى  اليمينى  بينيت  أن  ورغـــم 
العالقات الدبلوماسية مع واشنطن، إال أنه يبقى من 
صقور السياسة اخلارجية اإلسرائيلية التى تعارض 
بشدة اتفاق إيران النووى، والذى رفع العقوبات عن 
طهران، مقابل فرض قيود على برنامجها النووى. 
وتصر إيران على أن برنامجها النووى سلمى لكنها 
انسحبت تدريجًيا من التزامات رئيسية فيه مبا فى 

وأنتجت   ،%60 مبعدالت  اليورانيوم  تخصيب  ذلك 
القنبلة  فى صنع  يُستخدم  الذى  اليورانيوم  معدن 
النووية، رًدا على انسحاب الواليات املتحدة أحادى 
 ،2018 عام  ترامب  عهد  فى  االتفاق  من  اجلانب 
والذى أعاد فرض العقوبات األمريكية التى شلت 
قطاعى النفط والبنوك فى اجلمهورية اإلسالمية. 
إلى  توجهه  قبل  املــاضــى،  األحــد  بينت،  وقــال 
قد  الوقت  أن  بايدن  الرئيس  »سأبلغ  واشنطن: 
حان للجم اإليرانيني، وليس ملنحهم طوق جناة على 
شكل الرجوع إلى اتفاق نووى منتهى الصالحية«. 
من  شهرين  بعد  بايدن  مع  بينيت  اجتماع  ويأتى 
توقف محادثات فيينا بشأن إحياء االتفاق النووى، 
والتى انتهت دون حتقيق أى تقدم ملحوظ، وتهدف 
النووى  لالتفاق  واشنطن  إعـــادة  إلــى  املباحثات 

اإليرانى مقابل التزام طهران ببنوده.
انتشار  فى  اخلبيرة  رابينوفيتش،  أور  وقالت 
األمريكية-  الــعــالقــات  وفــى  الــنــوويــة،  األســلــحــة 
أن  تــرى  إنها  العبرية،  اجلامعة  فى  اإلسرائيلية 
فى  األعمال«  جدول  ستتصدر  اإليرانية  »القضية 
تريد  »إسرائيل  أن  وأوضحت  املرتقب،  االجتماع 
املتحدة  الواليات  مع  تفاهم  أو  جديدة«  لغة  وضع 
بشأن ما ميكن أن ميثل جتاوًزا من قبل إيران لعتبة 
معينة على طريق بناء سالح نووى، واقترح بينيت 
هذا النهج، وقال: »سنقدم خطة منظمة وضعناها 
اإليرانيني«،  جماح  لكبح  املاضيني  الشهرين  فى 
املتشدد  اإليــرانــى  الرئيس  أدى  بعدما  وبخاصة 
إبراهيم رئيسى اليمني الدستورية فى مطلع الشهر 
التى  الرئاسية  االنتخابات  فى  فوزه  بعد  اجلــارى، 

جرت فى يونيو املاضى.
متباينة  ــزاب  أحـ  8 مــن  ائــتــالًفــا  بينيت  ويــقــود 
أيديولوجًيا مكونة من أحزاب تراوح بني االعتدال 
األكثر  اليمينية  الفئة  إلــى  ينتمى  وهــو  والتشدد، 
القضية  فى  اخلــوض  بينيت  وقــد جتنب  تــشــدًدا، 
مثل  إجــمــاع  عليها  قضايا  لصالح  الفلسطينية 
الصحة واالقتصاد. وقالت شيرا إيفرون من معهد 
إدارة  »إن  أبيب:  تل  فى  القومى  األمــن  دراســـات 
بشكل  تركز  متواضعة،  طموحات  لديها  بــايــدن 
ترامب  حتركات  بعض  عن  التراجع  على  أساسى 
تدرك  بايدن  »إدارة  إن  وقالت  إسرائيل«،  لصالح 
بايدن سيدفع  أن  أظن  وال  ائتالف هش،  هذا  أن 
نفتالى بينيت ملحاولة استئناف مفاوضات السالم« 

بني إسرائيل والفلسطينيني.

بينيت خالل اجتماع احلكومة اإلسرائيلية األسبوعى مع وزير خارجيته »رويترز«

أطفال يلهون وسط ركام منازل دمرتها احلرب فى درعا »صورة أرشيفية«. »رويترز«

الجئون أفغان يطالبون بتوفيق أوضاعهم فى جاكرتا »رويترز« قوات أمريكية ونرويجية تشرف على إجالء الرعايا األجانب واألفغان من مطار كابول »رويترز«
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»الضرائب«: منتصف سبتمبر آخر موعد النضمام الشركات 
المسجلة بـ»كبار الممولين« للفاتورة اإللكترونية

كتب- محسن عبد الرازق:
ــس مصلحة  ــي الـــقـــادر، رئ ــن رضـــا عــبــد   أعــل
الضرائب املصرية، أن 15 سبتمبر املقبل هو آخر 
املسجلة مبركز  املتبقية  الشركات  النضمام  موعد 
اإللكترونية،  الفاتورة  منظومة  إلى  املمولني  كبار 
اإلجــراءات  اتخاذ  سيتم  التزامها  عدم  حالة  وفى 

القانونية حيالها، وإحالتها إلى النيابة. 
سيتم  املقبل  أكتوبر   1 من  اعتبارا  أنه  وأضــاف 
كبار  مركز  مــن  الــشــركــات  هــذه  ملفات  استبعاد 
املختصة،  ــات  ــأمــوري امل إلــى  وعــودتــهــا  املــمــولــني، 
لهذه  أخيرة  مهلة  تعد  املواعيد  هذه  أن  موضًحا 
الشركات املتقاعسة لالنضمام للمنظومة، وأن هذا 

يعد تذكيرا أخيًرا لها. 
وأوضح أن عدد الشركات التى سجلت حتى اآلن 

2200 جنيه.
مبركز  املسجلة  الشركات  القادر  عبد  وطالب 
كبار املمولني وامللزمة باالنضمام ملنظومة الفاتورة 
الالزمة  ــراءات  اإلجــ اتــخــاذ  بسرعة  اإللكترونية 
لالنضمام إلى املنظومة، موضحاً أنه فى حالة عدم 
القانونية ضدها  اإلجراءات  اتخاذ  التزامها سيتم 
من  ملفاتها  استبعاد  سيتم  كما  للنيابة،  وإحالتها 

مركز كبار املمولني.
وأشار إلى أنه طبقا ألحكام املادة 35 من قانون 
الشركات  إلــزام  يتم  املوحد  الضريبية  اإلجــراءات 
بتسجيل  ــبــاريــة  االعــت األشـــخـــاص  ــن  م وغــيــرهــا 
اإللكترونى،  النظام  على  ومشترياتهم  مبيعاتهم 
تنص  والتى  القانون  نفس  من   )37( املادة  وكذلك 
فاتورة  بــإصــدار  مكلف  أو  كــل ممــول  إلـــزام  على 

ضريبية أو إيصال فى شكل إلكترونى.
وأوضح أن استبعاد ملفات الشركات غير امللتزمة 
يجعلها  اإللكترونية  الفاتورة  ملنظومة  باالنضمام 
إجــراءات  سهولة  ومنها  املزايا  من  العديد  تفقد 
احلصول  األمــامــيــة،  املكاتب  خــالل  مــن  التعامل 

إلى  واحد، وعدم احلاجة  مكان  على اخلدمة من 
توفير  يحقق  مما  املختلفة،  املكاتب  بني  االنتقال 
الوقت واجلهد، مشيًرا إلى أن مركز كبار املمولني 
الفنى  الدعم  تقدمي  حيث  من  متميزا  مكانا  يعد 
هذا  التكنولوجية،  اإلمكانيات  وتوفير  واملساعدة 
التعامل مع كافة األوعية الضريبية  باإلضافة إلى 

الــدخــل  املــضــافــة وضــريــبــة  القيمة  مــن ضــريــبــة 
والدمغة فى مكان واحد، وإمكانية إجراء مقاصة 

بني األوعية الضريبية املختلفة. 
قد  اإللكترونية  الــفــاتــورة  منظومة  أن  يذكر 
منتصف  ــى  األولـ اإللــزامــيــة  مرحلتها  انطلقت 
شركة   13٤ إلــى  مظلتها  لتمتد   ،2020 نوفمبر 

مهلة أخيرة للشركات لالنضمام إلى منظومة الفاتورة اإللكترونية
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االستثمارات الكلية 
املستهدفة لقطاع 

الصناعة خالل العام 
املالى احلالى.

االستثمارات 
املستهدفة بقطاع 

تكرير البترول خالل 
العام املالى احلالى.

قدم مكعب إنتاج الغاز 
الطبيعى من احلقول 

املصرية املستهدف خالل 
عام 2021- 2022.

محفظة التعاون 
اإلمنائى مع البنك 

الدولى فى 15 
مشروعا مليار جنيه

125.7
مليار جنيه
16.6

تريليون
2.6

مليار دوالر
5.4

نسبة التغير سعر اإلغالق اسم الشركة

٪10.00 2.530 املصرية للمنتجعات السياحية

٪9.86 25.060 مصر للفنادق

٪9.37 14.830 الشمس لإلسكان والتعمير

٪9.02 6.530 املصرية للدواجن

٪9.02 2.660 جنوب الوادى لألسمنت

نسبة التغير سعر اإلغالق اسم الشركة

٪8.64- 12.800 القاهرة الوطنية لالستثمار واألوراق املالية 

٪8.47- 2.270 العربية للمحابس

٪7.20- 29.900 دلتا للطباعة والتغليف

٪6.39- 48.890 التعمير واالستشارات الهندسية

٪6.33- 35.540 أكرومصر للشدات والسقاالت املعدنية

»المشاط« تبحث مع سفير هولندا التعاون فى أسعار الذهبأعلى 5 أسهم انخفاًضا  فى تداوالت البورصة أعلى 5 أسهم ارتفاًعا  فى تداوالت البورصة 
تمكين المرأة ومكافحة الهجرة غير الشرعية

كتبت- ياسمني كرم:
وزيــرة  املــشــاط،  رانــيــا  الــدكــتــورة  التقت 
سخابفلد،  مروتس  هــان  الــدولــى،  التعاون 
بحضور  بالقاهرة،  الهولندية  اململكة  سفير 
مــاريــولــني يــوجنــمــان، رئــيــس قسم الــشــؤون 
ــتــعــاون اإلمنــائــى، ولــويــس  االقــتــصــاديــة وال
مارتنز، نائب رئيس القسم االقتصادى، وذلك 
بني  املشتركة  االقتصادية  العالقات  لبحث 
الهولندية،  واململكة  العربية  مصر  جمهورية 

واملشروعات التنموية بني البلدين.
يأتى ذلك فى إطار اللقاءات الدورية التى 
تعقدها الدكتورة رانيا املشاط، وزيرة التعاون 
الدولى، مع ُشركاء التنمية متعددى األطراف 
التعاون  عالقات  تعزيز  لبحث  والثنائيني، 
املشتركة، ودفع رؤية الدولة التنموية 2030، 
من خالل اتفاقيات التمويل التنموى، وتسريع 

وتيرة تنفيذ أهداف التنمية املستدامة.
ــرة الــتــعــاون  ــ ــالل الــلــقــاء نــاقــشــت وزي وخـ
بالقاهرة،  الهولندى  السفير  مــع  الــدولــى، 
اإلمنائى  والتمويل  الدولى  التعاون  عالقات 
أطر  تعزيز  فى  تسهم  والتى  البلدين،  بني 
املستدامة،  التنمية  لتحقيق  املشترك  العمل 
التعاون  أطــر  إلــى  املباحثات  تطرقت  كما 
األســرة  وتنظيم  املــرأة  متكني  مجاالت  فى 

ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
هولندا  سفارة  شراكة  إلى  اإلشارة  ومتت 
ــنــك اإلســكــنــدريــة كــشــريــك رئــيــســى  مـــع ب
وزارة  مــع  وبالتنسيق  اخلــاص  القطاع  مــن 
األعمال  ريــادة  برنامج  فى  الدولى  التعاون 

التى  املــبــادرة  وهــى  مصر«،  كورنرز  »أورجن 
االتصال  وشبكات  التدريب  توفير  تستهدف 
ــرواد األعـــمـــال لــلــبــدء فى  ــ والــتــســهــيــالت ل
املبادرة  وتضم  وتنميتها،  املبتكرة  أعمالهم 
مستقلني-  أعــمــال  حــاضــنــات  بــرنــامــجــى 
أحدهم فى القاهرة واآلخر فى صعيد مصر 
دورات  منهم  برنامج  كل  ويوفر  )أسيوط(- 
إلى   15 لعدد  أشهر   6 ملدة  متكررة  تدريبية 

25 رائد أعمال فى كل مرة.
مـــن نــاحــيــتــه أشــــاد الــســفــيــر الــهــولــنــدى 
تربط  التى  املشتركة  بالعالقات  بالقاهرة 
والتى  املاضى،  القرن  ستينيات  منذ  البلدين 
من  العديد  فى  التنموية  املشروعات  دعمت 
القطاعات من بينها الزراعة والرى والصناعة 
والصحة واإلسكان والنقل والكهرباء والتموين 
والتعليم والتنمية املحلية واملرافق، مشيرة إلى 
أن هولندا دعمت تنفيذ عدد من املشروعات 
التى ينفذها برنامج األغذية العاملى بالتعاون 
مع اجلهات الوطنية فى صعيد مصر، فضال 
عن جهود دعم القطاع اخلاص فى مصر من 
األوروبــى  البنك  مع  املشترك  العمل  خــالل 

إلعادة اإلعمار والتنمية.
ترتبطان  وهولندا  أن مصر  بالذكر  جدير 
عام  منذ  اقتصادى مشترك  تعاون  بعالقات 
1975 من خالل اتفاقيات فنية ومالية، ويبلغ 
 3٤8 اجلانبني  بني  التعاون  محفظة  حجم 
مليون يورو، لتمويل مشروعات فى قطاعات 
والصناعة  والــرى  الــزراعــة  بينها  مــن  عــدة 

والصحة.

وزيرة التعاون الدولى مع سفير هولندا

املرحلة  املمولني، ومت تطبيق  كبار  مسجلة مبركز 
الثانية فى 15 فبراير 2021، بالتطبيق على 3٤7 
تطبيق  وبدأ  املمولني،  كبار  شركة مسجلة مبركز 
وذلك  املاضى،  مايو   15 فى  لها  الثالثة  املرحلة 
مبركز  املسجلة  الشركات  باقى  على  بالتطبيق 

املمولني. كبار 

كتب - عصام أبو سديرة:
أن  على  مصرفيون  خــبــراء  شــدد 
من  يُعتبر  املصرى  املصرفى  اجلهاز 
أقوى القطاعات فى املنطقة العربية 
باستقرار  متمتًعا  األوســط،  والشرق 
ومنو، إذ تعكس األرقام املتعلقة بنمو 
الودائع مدى ثقة القطاع العائلى فى 
البنوك، فضاًل عن حتقيق حتويالت 
املصريني العاملني فى اخلارج أرقاما 
قياسية خالل اآلونة األخيرة، بجانب 
األجنبى  االســتــثــمــار  زيــــادة  مــؤشــر 
املصرى،  اجلنيه  واستقرار  املباشر 
ما يؤكد مدى ثقة العمالء فى البنوك 

ورضاها عن مستوى اخلدمة.
لـــ»املــصــرى اليوم«  وأكـــد اخلــبــراء 
والــســطــو  واالخــــتــــراق  ــاالت  ــ حـ أن 
اآلونة  التى وقعت خالل  اإللكترونى، 
ــن املــخــاطــر التى  ــزء م ــرة، جـ ــيـ األخـ
بسيطة  وتعتبر  البنوك،  لها  تتعرض 
للغاية وال تُقارن بأى حال مبا يحدث 
هذه  مثل  أن  معتبرين  الــعــالــم،  فــى 
احلــاالت هى ثمن البد أن يُدفع فى 
إطار رحلة التحول الرقمى والشمول 
عن  التوقف  ميكن  ال  والـــذى  املــالــى 
من مميزات  يحققه  ملا  فيه،  التوسع 
للعمالء  املضافة  القيمة  مــن  تــزيــد 
لهم  وتوفر  رضاهم  مــدى  من  وترفع 
الوقت واجلهد والتكاليف، وفى املقابل 
يجعل اجلهاز املصرفى ندا للقطاعات 
املماثلة فى الدول األخرى، ويعزز من 
قدرته على التنافسية. جاء ذلك فى 
أعقاب قيام سيدة من مدينة سمالوط 
فى محافظة املنيا بنشر مقطع مصور 
عن  فيه  كشفت  يوتيوب،  موقع  على 
طريق  عن  احتيال،  لعملية  تعرضها 
شخص مجهول هاتفها وادعى أنه من 
وطلب  معه،  املتعاملة  البنك  موظفى 

البيانات السرية للبطاقة.
من جانبها أرسل عدد من البنوك 
من  للعمالء  رسائل حتذيرية  املحلية 

اإلدالء بأى بيانات سرية تليفونيا، 
إنـــه دأب على  بــنــك مــصــر  وقـــال 

مـــدار الــفــتــرة املــاضــيــة على إرســال 
من  حتذرهم  للعمالء  نصية  رسائل 
والتى  االحتيالية،  واملكاملات  الرسائل 
قــد تــرد لهم مــن أشــخــاص يزعمون 
اجلهات  من  ألى  أو  للبنك،  تبعيتهم 
احلــكــومــيــة، مــع طــلــب مــن العمالء 
تزويدهم مبعلومات عن أشخاصهم أو 

حساباتهم البنكية.
كافة  يتخذ  أنــه  على  البنك  ــد  وأك
املودعني  أمــوال  اإلجـــراءات حلماية 

وفقا للوائح والقوانني املنظمة لذلك.
اخلبير  الــعــال،  عبد  محمد  ــال  وق

ــعــددت فــى اآلونـــة  املــصــرفــى، إنـــه ت
حاالت  العالم  مستوى  على  األخيرة 
على  اإللكترونى  والسطو  االخــتــراق 
أن  إلــى  مشيرا  احلسابات،  أرصـــدة 
بالتقدم  مرتبطة  احلــاالت  هــذه  مثل 
املعلومات  تكنولوجيا  فى  وقــع  الــذى 
والتطوير  والتطبيقات  واالتــصــاالت 
ــار، خـــاصـــة فـــى الــقــطــاع  ــ ــك ــ ــت ــ واالب

املصرفى.
أوضح اخلبير املصرفى أن التطور 
ويترتب  مــخــاطــر،  لهما  والــرقــمــنــة 
والبنك  فعلية،  خسائر  حدوث  عليها 

املركزى أصدر الكثير من اإلجراءات 
للتقليل  الرقابة  ووسائل  والتطبيقات 

من تلك املخاطر.
وقال عبد العال إن املشكلة األكبر 
تقع على عاتق العمالء، فيجب عليهم 
توخى احلذر وعدم اإلفصاح عن الرقم 
اتصال  االستجابة ألى  السرى وعدم 
أى  طلب  أو  العميل  بيانات  لتحديث 
بيانات وعدم اإلفصاح مبشاركة كود 
رمز  أو  اإللكترونية  اخلدمات  تفعيل 
الرقم  مشاركة  عدم  وأيضا  التحقق، 
حفظ  على  والتعود  املتغير  الــســرى 

كتابته فى  الــذاكــرة وعــدم  الرقم فى 
واإلخطار  البطاقة  حفظ  مكان  ذات 

الفورى عن فقد البطاقة أو سرقتها.
من جانبه شدد اخلبير املصرفى، 
طـــارق مــتــولــى، عــلــى أنـــه ال داعــى 
ــاالت  ــ ــذه احلـ ــ ــن مـــثـــل هـ ــ ــق م ــقــل ــل ل
توعية  بتكثيف  مطالبا  البسيطة، 
املواطنني والعمالء مبخاطر اجلرائم 
ملثل  التعرض  متوقعا  اإللكترونية، 
هذه احلاالت مجددا طاملا اعتمدت 
فى  املــالــى  والــشــمــول  التكنولوجيا 

التطوير.
ــوم«  ــي ــال مــتــولــى لـــ»املــصــرى ال قـ
على  دورى  بشكل  تعمل  البنوك  إن 
والتحديث  لديها  الــتــأمــني  أنظمة 
تضخ  أنها  كما  ألنظمتها،  املستمر 
استثمارات كبيرة فى أنظمة األمان، 
البد  لكن  الرقمنة،  إطار  فى  خاصة 
ويزيد من  العميل حصيفا،  يكون  أن 

وعيه املصرفى.
األهلى  البنك  أصـــدر  ذلـــك،  ــى  إل
عمالئه  توعية  بهدف  بيانا  املصرى 
أعمال  أن  فيه  أكد  املواطنني،  وكافة 
حيث  متنوعة،  أشكال  لها  االحتيال 
أشــار البنك إلى ضــرورة احلــذر من 
جــانــب الــعــمــالء فــى احلــفــاظ على 
أو  البنكية  أو  الشخصية  بياناتهم 
أرقام حساباتهم وبطاقاتهم املصرفية 
بكافة أنواعها أو األرقام السرية من 
خالل عدم تداولها بأى من الوسائل 
أو اإلدالء بها إلى أى شخص أو جهة 
قد تتصل لطلب تلك البيانات. وأكد 
ولن  لم  البنك  أن  بيانه،  فى  البنك، 
بيانات، سواء  أى  العمالء  يطلب من 
من خالل االتصاالت الهاتفية أو من 
مواقع  أو  اإللكترونية  املواقع  خالل 
البريد  أو حتى  التواصل االجتماعى 
يتصل  شــخــص  أى  أو  اإللــكــتــرونــى 
عدم  أهمية  مــع  لطلبها،  بالعميل 
الوسائل  على  رابــط  أى  مع  التعامل 
أو  املصدر  معلوم  غير  اإللكترونية 

املوثق.

مصرفيون: حاالت االحتيال اإللكترونى
فى مصر محدودة وال تقارن بالنسب العالمية

»الصناعات الغذائية«: التنسيق مع »التموين« 
لتلبية احتياجات المصانع من السكر 

السعر »اجلرام« العيار

896 جنيًها عيار 24

784 جنيًها عيار 21

672 جنيًها عيار 18

6272 جنيًها سعر اجلنيه الذهب

البنوك حتذر من حاالت النصب اإللكترونى

٣4٨9 مليون يورو حجم محفظة التمويل بين البلدين

9بنك مصر: اتخاذ كافة اإلجراءات لحماية أموال المودعين.. و»األهلى« 
يحذر من التعامل مع أى رابط على الوسائل اإللكترونية المجهولة

»التخطيط« تعتمد وثيقة »سياسة 
الجودة« لجائزة مصر للتميز الحكومى

اعتمدت وزارة التخطيط والتنمية 
اجلودة«  »سياسة  وثيقة  االقتصادية 
جلائزة مصر للتميز احلكومى، والتى 
املــواصــفــات  متطلبات  ضــمــن  تــعــد 

العاملية لنظم إدارة اجلودة.
السعيد،  هــالــة  الــدكــتــورة  وقــالــت 
وزيـــــــــرة الـــتـــخـــطـــيـــط والــتــنــمــيــة 
االقتصادية، إن سياسة اجلودة جاءت 
االستراتيجية  الــتــوجــهــات  لــتــدعــم 
جلـــائـــزة مــصــر لــلــتــمــيــز احلــكــومــى 
ولتتضمن إطار عمل لضمان حتقيق 
أهــداف اجلـــودة، وااللــتــزام بتحقيق 
ــل مــتــطــلــبــات األطــــــراف املــعــنــيــة  كـ
التأكيد  مع  الدولية،  واالشتراطات 
وحتديثها  مبراجعتها  االلــتــزام  على 
واستمرار  فاعليتها  لضمان  سنوّيًا 
رضــاء  مــعــدالت  لتحقيق  مالءمتها 

أفضل.
خالد  املــهــنــدس  ــار  أشـ جانبه  مــن 
ــوزارة  ــ مــصــطــفــى، الــوكــيــل الـــدائـــم ل

كتبت - ياسمني كرم:
اجلزايرلى،  أشرف  املهندس   أعلن 
رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات 
الغذائية باحتاد الصناعات املصرية، 
استمرار التنسيق بني الغرفة ووزارتى 
ووزارة  الداخلية  والتجارة  التموين 
ورصــد  ملتابعة  والــصــنــاعــة  الــتــجــارة 
احتياجات املصانع من السكر بشكل 
يومى.  وقال رئيس الغرفة إن هناك 
مباشر  بشكل  مفتوحة  اتصال  قناة 
الداخلية  والتجارة  التموين  وزارة  مع 
الــكــمــيــات  فـــى  نــقــص  لـــرصـــد أى 
املعروضة من السكر.  ووجهت الغرفة 
رسالة إلى كل شركات األعضاء بشعبة 
السكر واحللوى بضرورة التواصل مع 
باحتاد  الغذائية  الصناعات  غرفة 
الــصــنــاعــات املــصــريــة فــى حــالــة ما 
تلبية  فى  مشكالت  تواجه  كانت  إذا 
السياق  السكر.  وفى  احتياجاتها من 
واحللوى  السكر  شعبة  عقدت  ذاتــه، 
برئاسة  الغذائية،  الصناعات  بغرفة 
الدكتور محمد فوزى، اجتماعا طارئاً 

للدولة  السياسية  القيادة  لتوجيهات 
لتحقيق رؤية مصر 2030، وانطالًقا 
من رؤية جائزة مصر للتميز احلكومى 
يضم  وفعال  كفء  إدارى  جهاز  لبناء 
متميزة  حكومية  وهيئات  مؤسسات 
ومتفوقة فى كل جوانب األداء لتحسني 
وتعزيز  ملصرى  املــواطــن  حياة  جــودة 
إطار  وفــى  الــدولــة،  وتنافسية  ريــادة 
سعى اجلائزة لدعم تنافسية عملياتها 

وفًقا ألفضل املمارسات.
يشار إلى أن الدورة الثانية جلائزة 
لــلــتــمــيــز احلـــكـــومـــى شملت  مــصــر 
 2000 مــن  أكثر  لها  تقدم  فئة،   19
 ٤ استحداث  مت  فيما  ترشح،  طلب 
موظف  أفضل  شملت  جديدة  فئات 
حكومى، وأفضل فريق عمل، وأفضل 
مكتب متوين،  وأفضل  مكتب صحة، 
التحول  الثانية  ــدورة  الـ شهدت  كما 
اإللكترونى بنسبة 100% لكل عمليات 

تقدمي الطلبات والتقييم.

وأحمد  الغرفة،  إدارة  مجلس  عضو 
أحمد  وأشــــرف  ــزم،  ــع ال أبـــو  محمد 
إبراهيم، ووحيد خورشيد عن شركة 

السكر والصناعات التكاملية.
وأعلن رئيس شعبة السكر واحللوى 
الغذائية  استمرار  الصناعات  بغرفة 
ــني الــشــركــات والــغــرفــة  ــواصــل ب ــت ال
الداخلية  والتجارة  التموين  ووزارتــى 
املوقف  والتجارة  ملتابعة  والصناعة 
للتعامل مع  آليات  والعمل على وضع 
أى طارئ أو حتديات قد تواجه توافر 
السكر لألغراض الصناعية والتعامل 
معه كسلعة استراتيجية هامة لضمان 
عمل املصانع الغذائية بكامل طاقتها 

واحلفاظ على استقرار األسعار.
الشائعات  على  ــرد  ال أن  وأكـــدت   
أو املخاوف حول نقص املعروض من 
السكر يكون من خالل إتاحة الكميات 
كميات  وطـــرح  للصناعة  املــطــلــوبــة 
بإصدار  وذلــك  السوق،  فى  إضافية 
للسكر  املنتجة  للشركات  تعليمات 

لتغطية احتياجات املصانع.

التخطيط واملشرف على جائزة مصر 
اعتماد  أن  إلــى  احلــكــومــى،  للتميز 
سياسة اجلودة للجائزة يأتى جتسيًدا 

توافر  من  الشركات  مخاوف  لبحث 
ــواق خـــالل األيـــام  ــ الــســكــر فــى األسـ
املاضية. شارك فى االجتماع املهندس 
إدارة  مجلس  عضو  الفندى،  حسن 
الفندى،  أحــمــد  واملــهــنــدس  الــغــرفــة، 

هالة السعيد

أشرف اجلزايرلى



Al Masry Al Youm - No. 6281 - Wednesday 25/8/2021متابعات16
٦٢٨١ العدد   - عشرة  الثامنة  السنة   -  ٢٠٢١/٨/٢٥ األربعاء 

حوار- رجب رمضان
تصوير - محمود طه

30% من مصانع برج العرب متعثرة.. ومعوقات أمام االستثمار فى النقل البحرى

■ بداية.. ماذا عن حجم االستثمار املباشر وغير 
املباشر فى اإلسكندرية؟

ــة  - حــجــم االســـتـــثـــمـــارات فـــى اإلســكــنــدري
تختلف  حيث  اجلنيهات،  مبليارات  يقدر  حالًيا 
واللوجستيات  الــبــحــرى  الــنــقــل  قــطــاعــات  بــن 
العرب  ــرج  ب فــى  ســـواء  الصناعية  والــشــركــات 
عن  فضًل  والنهضة،  مرغم  ومنطقة  الصناعية 
اإلسكندرية التى تضم أكثر من 70% من شركات 
فى  املتواجدة  والبتروكيماويات  البترول  تكرير 
والشرق  ميناء فى مصر  أكبر  ولدينا  املحافظة، 
من  ويعتبر  والدخيلة(،  )اإلسكندرية  األوســط 
املتوسط،  البحر  مستوى  على  الكبيرة  املوانئ 
مبختلف  مــصــر  صـــــادرات  مــن   %60 أن  كــمــا 
املواد  وجميع  اإلسكندرية،  عبر  متر  القطاعات 
البترولية ومحاصيل ومنتجات صناعية متر عن 
طريق اإلسكندرية إلى خارج مصر، لذلك تعتبر 
سواء  الكبيرة،  الصناعية  املدن  من  اإلسكندرية 

وكيل  محرم،  مسعد  محمد  الدكتور  قــال 
إن  اإلســكــنــدريــة،  أعــمــال  رجـــال  جمعية 
يسر  ال  أصبح  املصرى  البحرى  األســطــول 
معقوال  »ليس  متسائًل:  حبيبا،  أو  عــدوا 
و8  بــتــرول«  »تنكر   12 منتلك  كنا  أن  بعد 
ال  ــارات  ــب وع سياحية  ركـــاب  نقل  مــراكــب 
مشيرا  حاليا،  واحــد  مركب  لدينا  يوجد 
إلى وجود معوقات وعراقيل فى االستثمار 
بقطاع النقل الدولى واللوجستيات. وأضاف 
أن  الــيــوم«،  لـ»املصرى  حــوار  فى  »مــحــرم«، 
التداعيات االقتصادية املصاحبة لفيروس 
والضريبية  القانونية  واملــشــاكــل  كــورونــا 
برج  فــى  االستثمار  عرقلة  فــى  ساهمت 
وأن  كبير،  بشكل  والنهضة  ومرغم  العرب 
نص  وإلى  تعثرت..  املصانع  من   %30 حوالى 

احلوار:

فى مصر أو منطقة الشرق األوسط.
■ ماذا عن وضع االستثمار فى اإلسكندرية بعد 
تداعيات كورونا االقتصادية، وال سيما التراخيص 

واخلدمات؟
- عانينا كثيرا خلل العامن األخيرين تزامًنا 
مع وباء كورونا واإلجراءات االقتصادية املصاحبة 
التحسن حتى  بدأت فى  الظروف  كانت  وإن  له، 
شهدت التراخيص انفراجة. وكان الترخيص مير 
بدأت  لكن  ومعقدة،  وروتينية  عقيمة  بخطوات 
التسهيلت  خلل  من  اخلطوات  فى  االنفراجة 
اآلن  يتم  حيث  ــة،  ــ اإلداري اجلــهــات  مــن  املقدمة 
ملمارسة  سنة  ملــدة  رخصة  املصنع  صاحب  منح 
اخلاصة  املستندات  تكون  أن  شريطة  النشاط، 
بالنشاط سليمة وجاهزة، على أن يتم فى املرحلة 
أعمال  إجــراء  بعد  دائمة  رخصة  منح  اللحقة 
استئنافها  من  للتأكد  ميدانية  ومتابعة  تفتيش 

وتغطيتها.
تعانى  كــانــت  اإلســكــنــدريــة  فــى  الصناعة  لكن   ■
الوضع احلالى  مــاذا عن  والطرق..  املرافق  بسبب 

بعد عامني من كورونا؟
حتّسن  اإلسكندرية  غــرب  فــى  االستثمار   -
بنسبة 35%، مقارنة بالفترة التى الزمت كورونا، 
ويرجع ذلك إلى صدور بعض القرارات التى تتعلق 
فى  التسهيلت  مــن  نوعا  وشــهــدت  باملعوقات، 
تسهيلت  وكذا  املستثمرين،  ومساعدة  تطبيقها 
فى  السياسية  القيادة  لتوجيهات  تنفيذا  البنوك 
املستثمر  أن  من  التأكد  بعد  وذلك  الشأن،  هذا 
تقوم  كما  بالفعل،  كــورونــا  تداعيات  من  يعانى 
على  املستحقات  بتقسيط  الضرائب  مصلحة 
على  والتحفظ  اإلدارى  احلجز  من  بداًل  فترات 

املصانع.
برج  فــى  التعثر  مــن  حاليا  يعانى  مصنع  كــم   ■
العرب بسبب الضرائب واملشاكل األخرى املتعلقة 

باالستثمار؟
األمور  بسبب  تعثرت  املصانع  بعض  هناك   -
واخلاصة  والشركاء  األسر  أفــراد  بن  القانونية 

املصانع  من   %30 أن  لك  أؤكد  ودعنى  بامليراث، 
ألسباب  لــإغــلق  طريقها  فــى  وكــانــت  تعثرت 
اخلام  املــواد  وارتفاع  كورونا،  وضريبة  قانونية، 

الذى يؤثر على السعر النهائى للمنتج.
■ فيَم يتمثل التعثر للمصانع؟

- يتمثل فى التوقف متاما عن اإلنتاج، ونسبته 
النواحى  بسبب  تــأثــرت  مصانع  وهــنــاك   ،%30
املالية حيث لم تعد تستطيع العمل بكامل طاقتها 
الضرائب  شرائح  وزيــادة  األسعار  ارتفاع  نتيجة 
أثر  ما  العاملن،  على  االجتماعية  والتأمينات 
عن  فضل  العمل،  صاحب  على  مباشر  بشكل 
املصانع  أصحاب  على  تراكمت  التى  الــقــروض 

وأصبحوا غير قادرين على اإليفاء باملتطلبات.
■ كم عدد املصانع فى اإلسكندرية؟

- لدينا مصانع تعمل فى قطاعات كثيرة، مثل 
والبلستيك  البترول  وتكرير  البتروكيماويات 

والنقل  والصلب  واحلديد  واألغذية  واألسمنت 
واللوجستيات وامللحة والشحن والتفريغ.

■ مــاذا عــن األســطــول البحرى املــصــرى؟ ومتى 
يعود من جديد إلى سابق عهده من وجهة نظركم؟
التأكيد  السؤال، البد من  - لإجابة عن هذا 
ال  التى  الدولة  أن  وهى  جــدا،  مهمة  نقطة  على 
يوجد لديها أسطول بحرى ال يكون لديها اقتصاد 
اخلام  املــواد  أسعار  ارتفاع  مع  خاصة  مستقر، 
العاملية بشكل كبير جًدا، حيث تصل تكلفة النقل 
إلى 80% وأحيانا إلى 100%، ومتثل تكلفة النقل 

حوالى 35% من تكلفة املنتج ذاته.
■ ما تقييمك حلال األسطول البحرى حالًيا؟

أنه  وليس معقوال  وال حبيبا.  يسر عدوا  - ال 
بعدما كنا منتلك 12 تنكر بترول )ناقلة بترول(، 
واملــواد  اخلــام  البترول  نقل  عملية  فى  تستخدم 
نقل  مراكب   8 وحوالى  تكريرها،  بعد  البترولية 
ركاب سياحية تنقل الركاب من اإلسكندرية إلى 
جميع دول العالم وعبارات، ال يوجد لدينا حاليا 
الشديد،  لألسف  يدعو  أمــر  إنــه  واحــد.  مركب 
فــضــًل عــن املــعــوقــات والــعــراقــيــل الــتــى تواجه 

االستثمار فى هذا القطاع.
■ بـــرأيـــك، مــا أســبــاب االنــهــيــار والـــتـــردى وسبل 

التعافى من جديد؟
- أســـبـــاب االنــهــيــار تــتــمــثــل فـــى الــعــراقــيــل 
التى  واملعوقات  املجال،  تواجه  التى  واملشكلت 
هذا  إلى  االجتــاه  حال  املستثمرون  بها  يصطدم 
ل الدولة أمر ضرورى، خاصة أن  املجال.. وتدُخّ
دعم  إلى  يحتاج  البحرى  القطاع  فى  االستثمار 
مالى كبير.. وبالتالى إذا كنا نتحدث عن استعادة 
األسطول البحرى املصرى فلبد من تقليل القيود 
فى  االستثمار  فى  يرغب  من  على  تفرض  التى 
كامبنى«  »ميجا  يسمى  ما  وتشكيل  املجال،  هذا 
الحتاد الشركات الكبرى، نظرا للرتفاع الرهيب 
فى حجم االستثمار بقطاع النقل البحرى، حيث 
عما  أضعاف   10 حاليا مبعدل  الفاتورة  ارتفعت 

مضى مقارنة بـ20 سنة مضت.

■ وماذا عن مقترح »أستاذ أكادميى بكل مصنع 
وشركة« حلل املشاكل العالقة.. حدثنا بالتفصيل 

عن هذا املقترح؟
- قدمت مقترًحا يقضى بإيفاد أستاذ جامعى 
أكـــادميـــى لــكــل مــصــنــع وشــركــة حلــل املــشــاكــل 
فى  ــة  ــ واإلداري التكنولوجية  باجلوانب  املتعلقة 
فى  العاملة  املصانع  خاصة  والشركات،  املصانع 
والبتروكيماويات واألسمنت  الكيماويات  مجاالت 
إلى  ــؤدى  ت املعوقات  هــذه  أن  خاصة  واحلــديــد، 
عرقلة وتعطيل عجلة اإلنتاج ومن ثم قلة األرباح، 
مهددة  والشركات  املصانع  بعض  أن  إلى  مشيرا 
ومشاكل  معوقات  مواجهتها  نتيجة  أبوابها  بغلق 
عاجل.  أكــادميــى  تدخل  إلــى  حتتاج  تكنولوجية 
للتقدم  والشركات  املصانع  مواكبة  وأرى ضرورة 
املنفعة  خلل  من  املوجود  والتكنولوجى  العلمى 
و»اجلامعات  »املصانع«  الطرفن  بن  املشتركة 
أنها  اإلسكندرية«، خاصة  فى  البحثية  واجلهات 
حتتاج  بسيطة  تكنولوجية  مشاكل  تكون  أحيانا 
يتم  ــهــذا  وب متخصصن،  مــن  آنــيــة  حــلــول  إلـــى 
به  معمول  األمر  وهذا  الطرفن،  من  االستفادة 
فى أملانيا وإجنلترا والصن واليابان، األمر الذى 
املشاكل  مع  التعامل  يتم  أن  إمكانية  إلــى  يدعو 
طلب  خلل  من  والشركات  باملصانع  اخلاصة 
اجلامعات كمشروعات تخرج أو رسائل املاجستير 
ستكون  أنها  والسيما  مثًل،  للباحثن  والدكتوراة 
متوفرة بشكل كبير، ولديهم قواعد بيانات تساعد 
املشاكل  مــع  التعامل  على  والباحثن  الــطــلب 
بداًل  واقعية  األبحاث  من  االستفادة  تكون  حتى 
بعض  إن  الرفوف«.  على  »مرصوصة  جعلها  من 
الشركات كانت تعانى من اإلفلس لوال االستعانة 
أخرى  مرة  وتعافت  متخصص،  جامعى  بأستاذ 

وحققت أرباحا كبيرة.

وكيل جمعية رجال أعمال اإلسكندرية الدكتور محمد مسعد فى حوار لـ»المصرى اليوم«: 

أقترح تخصيص 
أستاذ أكاديمى بكل 

مصنع وشركة لحل 
المشاكل ودفع 

عجلة اإلنتاج

»مالديف« الغالبة.. »مصيف على أد اإليد«

8 شواطئ باإلسكندرية.. وسعر التذكرة 5 جنيهات شاملة الشمسية والكرسى ودورات المياه
اإلسكندرية - رجب رمضان:

واملصايف  للسياحة  املركزية  اإلدارة  خصصت 
والبسطاء  لـ»الغلبة«  شــواطــئ   8 باإلسكندرية 
الصيف  عطلة  قضاء  من  حرمانهم  يتم  ال  حتى 
فيما  الــصــيــف،  فصل  فــى  البحر  إلــى  والــنــزول 
والبسطاء،  الغلبة  أن يطلق عليها مالديف  ميكن 
ملن  اخلدمة  وشواطئ  املميزة  بالشواطئ  مقارنة 
يطلبها للقادرين من أبناء اإلسكندرية واملحافظات 

املجاورة.
عشرات  يوم  كل  اإلسكندرية  شواطئ  وتستقبل 
اآلالف من محبى قضاء عطلة الصيف على ساحل 
البحر األبيض املتوسط، فيما تشتهر عروس البحر 
األبيض برحلت اليوم الواحد كل جمعة أسبوعيا.

قضاء  على  حريصون  إنهم  املصطافون  وقــال 
للخروج  الصيف فى شواطئ اإلسكندرية كل عام 
نقاهة  فــتــرة  وقــضــاء  املعيشة  وعــنــاء  هــمــوم  مــن 
يصبحوا  حتى  تنشيطية  جرعة  على  للحصول 
مشيرين  جديد،  من  احلياة  مداومة  على  قادرين 
إلى أنه نظرا لظروفهم االقتصادية املتواضعة فهم 
ال يستطيعون قضاء الصيف فى مارينا أو الساحل 
واخلاصة فى  املميزة  الشواطئ  أو حتى  الشمالى 
املجانية  الشواطئ  إلى  يلجأون  وإمنا  اإلسكندرية 

»بتاعة الغلبة«.
وأوضحوا أن اخلدمة مرضية وإن كانت ليست 
املميزة  بالشواطئ  أســوة  املطلوب  الشكل  على 

وشواطئ اخلدمة ملن يطلبها.
وقال اللواء جمال رشاد، رئيس اإلدارة املركزية 
 8 خصصت  املحافظة  إن  واملــصــايــف،  للسياحة 

شاطئاً   66 بــن  مــن  والبسطاء  للغلبة  شــواطــئ 
للبحر  الساحلى  الــشــريــط  طــول  على  املنتشرة 
راعت  اإلدارة  أن  إلــى  مشيراً  املتوسط،  األبيض 

الفوارق االجتماعية بن املواطنن، وبالتالى وضعت 
فى احلسبان ضرورة توفير مصيف للبسطاء وعدم 
اصطياف  موسم  قضاء  فى  حقهم  من  حرمانهم 

مرٍض وتقدمي خدمات لهم على الشاطئ.
وأضاف »رشاد«، لـ»املصرى اليوم«، أن الشواطئ 
املندرة،  وهو  متاماً  مجانى  شاطئ  بينها  الثمانية 
و7 شواطئ عامة تديرها املحافظة متلصقة مع 
الدخول  تذكرة  وسعر  األخــرى  املميزة  الشواطئ 
بها 5 جنيهات للفرد الواحد شاملة حق استغلل 
شمسية وكرسى واستعمال دورة املياه وغرفة خلع 
على  موزعة  الشواطئ  أن  إلــى  مشيراً  املــلبــس، 

طول الشريط الساحلى فى اإلسكندرية.
نسب  حتقق  العامة  الشواطئ  أن  إلــى  وأشــار 
اجلمعة  يــوم  خاصة  املــعــدالت،  أعلى  من  إشغال 
الثامنة  قبل   %100 إلى  تصل  إشغال  نسبة  حتقق 
صباحا، ولفت إلى أن شواطئ الغلبة تفتح أبوابها 
وحتى  الــصــبــاح  مــن  يوميا  املــرتــاديــن  الستقبال 
الساعة السادسة والنصف مساء، حيث يتم تأجير 
تدبير  أجل  من  ليلى،  ملستأجر  العامة  الشواطئ 
الشواطئ  على  لإنفاق  للمحافظة  إضافى  دخل 

العامة لتعظيم املوارد الذاتية لإدارة املركزية.
مضاعفة  جــهــودا  تــبــذل  اإلدارة  أن  ــح  وأوضــ
نحو  رفــع  ويتم  الــشــواطــئ  نظافة  على  للحفاظ 
شواطئ  مــن  يوميا  ومخلفات  قمامة  طــن   118

اإلسكندرية.

نسب إشغال عالية فى الشواطئ العامة                              تصوير- محمود طه املحافظة تبذل جهوًدا كبيرة للمحافظة على نظافة الشواطئ
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كتب- سعيد خالد:
ــدورة 29 من  ــ الـ تــتــوالــى فــعــالــيــات 
الدولى  الــديــن  صــاح  قلعة  مهرجان 
دار  تنظمه  ــذى  وال والغناء  للموسيقى 

صابر،  مــجــدى  الــدكــتــور  برئاسة  األوبـــرا 
فى  حفًا  أبوطالب  نــوران  الشابة  املطربة  وتقدم 
يتضمن  املحكى  مسرح  على  اليوم  مساء  الثامنة 
التراثية  الغنائية  األعــمــال  أشهر  مــن  مختارات 
واملعاصرة منها »أهو ده اللى صار، احللوة دى، أل 
مش أنا اللى أبكى، فى هويد الليل، صبرى عليك 
طال، وعيونها، ممكن، شبابيك، با وال شى، صباح 
ومسا، سألتك حبيبى، أنا والعذاب وهواك، يا ورد 
من  مجموعة  جانب  إلــى  بنلف«،  يشتريك،  مــن 
أعمالها اخلاصة منها »ما مد، فوازير ويا جنمة«. 
وفى العاشرة مساء يقدم النجم هشام عباس نخبة 
من أعماله التى مثلت مراحله الفنية وجنحت فى 
تكوين قاعدة جماهيرية عريضة منها »يا أنا يا 
إما مفيش، ملتنا، قولوله، حبيتها، حال عليك، 

عينى، عينيها السود، زمان، نارى نارين، فينه«.

كتب- أنس عالم:
انتهى املخرج إسام هشام من تصوير مسلسل 
حلقات   10 مــن  يتكون  والـــذى  ــدة«،  ممــت »جــولــة 
فى  السلبية  بعض  املــواقــف  فيه  يطرح  كوميدية 

الشارع  من خال الكوميديا الساخرة.
مت تصوير املسلسل بعدة أماكن وبلدان متفرقة، 
املنصات  إحــدى  على  قريبا  عرضه  املنتظر  ومــن 
اإللكترونية الشهيرة، ويشارك فى بطولته مجموعة 
من املمثلن، هم يحيى الشهرى بدور فارس وناصر 

املولد بدور بياضة وعبدالرحمن الياسن بدور عيد 
وسلمان الشهيل بدور عبدو وزكريا العواد ويوسف 
ناجح  بــدور  جابر  ومجدى  فظيعة  بــدور  غزوانى 

وكواكب بدور جميلة وحصة العتيق بدور شيماء.
سبق أن أخرج إسام هشام عددا من األعمال 
للفنانة أصالة،  أغنية »شامخ«  كليب  الشهيرة مثل 
وأغنية  سليم،  خالد  للفنان  »عشمنى«  وأغنية 
»هنبدأ  وكليب  كامل،  أحمد  للمطرب  »متزعليش« 

حياة« للمطربة نهال نبيل.

كتبت- ريهام جودة:
 Paw« تنطلق أحداث فيلم الرسوم املتحركة
العائلية،  املغامرات  من  إطــار  فى   »Patrol
العرض  دور  بدأ عرضه فى  الذى  الفيلم - 
»رايــدر« وفرقة  يــدور حول  مبصر مؤخرا - 
املغامرات  مدينة  حماية  التى حتــاول  اجلــراء 
من مخطط عدوهم اللدود، العمدة هامدينجر، 
التى تهدف إلى نشر الفوضى فى املدينة. الفيلم 

من إخراج وتأليف كارل بانكر، كما يشاركه فى 
الكتابة كل من بوب بارلن وبيلى فروليك مؤلف 
 .»Madagascar« فيلم الرسوم املتحركة الشهير
مجموعة  للشخصيات  الصوتى  بــاألداء  ويقوم 
جنمة  كارداشيان«  »كيم  أبرزهم  املشاهير  من 
تليفزيون الواقع، واملذيع الشهير جيمى كيميل، 
ويارا شهيدى، والين أرميدجت، وداكس شيبرد، 

وويل بريسبان.

نجمات يتحدين متاعب األمومة على المسرح

استمررن فى الغناء 
رغم مظهرهن ولم 
يخشين االنتقادات

كتبت- مادونا عماد:
حتت ضغوط أنثوية توضع بعض النجمات 
أنهن  إال  بها،  ميــررن  خاصة  وظــروف  فيها، 
فا  االنتقادات،  يخشن  وال  عملهن  يواصلن 
العمل  مواصلة  عن  احلمل  فترات  تعوقهن 
يرغنب  ــا  ورمبـ الغنائية،  حفاتهن  ــاء  وإحــي
ذكرى  تصبح  حتى  اللحظات  تلك  توثيق  فى 
تلزمهن  أو  املستقبل،  فى  أبنائهن  حياة  فى 
الغنائية..  احلفات  عقود  بتنفيذ  االتفاقات 
وآخرهن الفنانة رنا سماحة، التى أعلنت عن 
من   7 فى  الغنائى  حفلها  إلحياء  استعدادها 
على  يومن  مرور  بعد  وذلك  املقبل،  سبتمبر 
فى  ُمنتفخ  ببطن  وظهورها  حملها  إعانها 

حديقة منزلها.
ــت »ســمــاحــة« فـــى تــصــريــحــات لــهــا:  ــال ق
سبتمبر   7 يــوم  مبيعادنا  بفكركم  »الغالين 
أغانى  فيه  اهلل،  شاء  إن  ثاثاء  يوم  وهيكون 
أننا  مبا  كده  قبل  منى  مسمعتوهاش  جديدة 
مجهزة  حفات،  فى  ماتقابلناش  كتير  بقالنا 
وتابعت:  كلها«،  مؤخًرا  نزلت  اللى  األغانى 
الصاوى  بساقية  سبتمبر   7 ميعادنا  »على 
قاعة النهر استنوا مفاجآت حلوة فى احلفلة 

إن شاء اهلل«.
مقطع  فى  أطلّت  قد  كانت  حملها،  وعــن   
»إحساس  وتقول:  سعادتها  عن  لتعبر  فيديو 
كبير، شعور خطير، بحاجة جامدة بتربطنا«.

الفكرة،  تلك  وراء  وحدها  الفنانة  تكن  لم 
لكن فعلتها قبلها عدد من الفنانات، وسبقتها 
مع  غنائًيا  حفًا  أحيت  التى  جنات  الفنانة 
منذ عامن  وذلك  أشهر احلمل،  فى  تقدمها 
وكشفت  البريطانية،  اجلامعة  مسرح  على 
الصور عن ظهور عامات احلمل على الفنانة، 
وتألقت فى  ارتــداء فستان أسود  لذا فضلت 

احلفل بالغناء بحماس لتغنى: »حب امتاك«، 
»أنــت  ضعيف«  »خيط  وبينك«،  بينى  »الــلــى 
ــاس«، »عــجــبــانــى شــخــصــيــتــه«، لكن  ــسـ اإلحـ

حرصت على السير والغناء دون عناء.
وكررت الفنانة نانسى عجرم ذلك التصرف 
خال حملها بابنتها الثالثة وآخرهن فى عام 
2018.. وأثناء حملها فى الشهر السادس فى 
طفلتها األخيرة لم تتوقف عن مواصلة إحياء 
احلفات الغنائية غير مكترثة مبرحلة حملها، 
رقصت  بل  دبــى،  فى  غنائى  بحفل  فشاركت 
اللون  أبيض  فستاًنا  مرتدية  ونشاط  بحيوية 
يبرز معالم حملها، كما أحيت حفًا ثانًيا فى 
باريس، ولم تتوقف عن الغناء والرقص طوال 

الفضى  وفستانها  بأناقتها  وخطفت  احلفل، 
األنظار لها.

الشهر  فى  سابا  نيكول  الفنانة  غنت  كما 
فى  اللبنانى  املسرح  على  حملها  من  السابع 
وظهرت  التاسع«،  الشعبية  األغنية  »مهرجان 
مبابس عملية، أى بنطال وبلوزة أنيقة سوداء، 
يوسف  الفنان  زوجــهــا  احلفل  إلــى  ورافقها 
اخلال لاطمئنان على حالتها الصحية، وذلك 
عام 2013، وقالت خال حفلها: »اليوم يوسف 
على،  اليوم  ينتبه  وُمّصر  على  وخايف  معى 
ويحق  املسرح،  على  حالى  وبنسى  بخير  وأنا 
وكانت  معهم«،  أكــون  أنــه  اللبنانى  للجمهور 
ترقص »سابا« بخفة على املسرح وتقول أثناء 

حفلها »ياريت فيّنى نُط«.
املعهودة  عــبــدالــوهــاب  شيرين  وبتلقائية 
حملها  كــان  بالفتاتن،  حمليها  فــى  فعلتها 
بابنتها الثانية وحفلها الغنائى يرجع إلى عام 
من  عدد  بإحياء  األنظار  لفتت  حيث   ،2010
حافظت  بل  توقف،  دون  الغنائية  احلفات 
املسرح  على  للوقوف  وطاقتها  صوتها  على 
والغناء كأن شيًئا لم يتغير فى حياتها، وكانت 
فى ذلك العام قد تلّقت بعض االنتقادات على 
غنائها خال حملها، إذ اعتاد اجلمهور رؤيتها 
رشيقة وأكثر حيوية على املسرح، وذلك نتيجة 
حيث  األول،  حملها  أثــنــاء  حفات  إحيائها 
فيما  ذاتــه،  التصرف  تكرارها  البعض  رفض 

رقص وتلقائية من 
»نانسى« و»جنات« 

و»أصالة« رغم الحمل 
ورنا سماحة تعد 

جمهورها بمفاجآت 
فى حفلها المقبل

هشام عباس ونوران أبوطالب 
ُيحييان مهرجان »القلعة« اليوم

إسالم هشام ينتهى من تصوير 
»جولة ممتدة«

مخطط شرير لتدمير مدينة المغامرات 
»PAW Patrol« فى فيلم

المسلسل يتكون من 10 حلقات

وجدها آخرون: »جميلة وتؤدى دور األم«.
وحضرت  أصالة  الفنانة  أحيت  أن  وسبق 
حفل زفاف املنتج أمين جنيب، وكان يرافقها 
طليقها طارق العريان قبل أسابيع من والدتها 
لتوأميها، ورغم آالم احلمل التى بدت عليها 
والحظها احلضور، إال أنها أصرت على الغناء 
للعروسن بناء على طلب العروس التى طلبت 

منها أن تغنى لها »بن إيديك«.
يتحدين  الـــائـــى  لــلــنــجــمــات  وانــضــمــت 
منتفخ  ببطن  وظــهــورهــن  احلــمــل  مــتــاعــب 
بطمة  دنيا  املغربية  الفنانة  جمهورهن  أمام 
الشهر  فــى  حملها  متاعب  جتاهلت  الــتــى 
األعراس  حفات  إحياء  وواصلت  السابع، 
تلك احلفات  املنتفخ، ومن بن  رغم بطنها 
واستمرت ساعة ونصف  البحرين  حفل فى 
ــاء والـــرقـــص على  ــغــن الــســاعــة تــواصــل ال
أثناء  غّنت  بلقيس  الفنانة  كذلك  املسرح.. 
األعـــراس  فــى  متقدمة  شــهــور  فــى  حملها 
حفاًظا  هــدوء  أكثر  كانت  لكن  اخلليجية، 
سلمى  املغربية  والفنانة  جنينها..  على 

املغرب  فى  الغنائى  أحيت حفلها  رشيد 
خال فعاليات مهرجان الشواطئ فى 

تغنى  وظلت  األخيرة  حملها  شهور 
املغربية  الفنانة  وكانت  وترقص.. 

ــد غــنــت  ــان الــشــمــيــطــى قـ ــ إميـ
برنامج  فــى  حفلها  أثنـــــاء 

»آراب  الغنائية  املسابقات 
وأدهشت  تالنت«  جــوت 

كانت  الذين  احلكام، 
مـــن بــيــنــهــم جنــوى 

ــن  ــري كــــرم وشــي
ب  لوها ا عبد

بأدائها.

إميان

شيرين

نانسى

جنات

أصالة

نوران

عباس

كيم كارداشيان تشارك باألداء الصوتى
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كتب- محمود عبدالوارث:
الدماغية«،  »السكتة  بـ  الشخص  يصاب  حينما 
مرور  فمع  الــزمــن،  مع  سباق  فى  املريض  يدخل 
انقطاع  نتيجة  تدريجًيا،  املخ  الوقت، متوت خاليا 

إمداد الدم عنه.
الرئيسى  الــســبــب  هــى  ــة  احلــال هـــذه  وتــعــتــبــر 
فيصاب  املتحدة،  الــواليــات  فى  للوفاة  اخلامس 
ثانية،   40 كل  الدماغية  بالسكتة  واحــد  أمريكى 
حسب إحصائيات مراكز السيطرة على األمراض 

 .)CDC( والوقاية منها
4 خطوات،  املراكز  حــددت  الصدد،  هــذا  وفــى 
من  ميكن   ،ABCS باالختصارات  إليها  أشــارت 
خاللها جتنب اإلصابة بالسكتة بنسبة 80%، حسب 

.»Best Life« ما نقله موقع
وجاءت هذه اخلطوات كاآلتى:

تناول األسبرين حسب احلاجة
أن  ــراض  األمـ على  السيطرة  مــراكــز  أوضــحــت 
يساعد  قد  الــذى  األسبرين،  إلــى  يشير   A حــرف 
بالسكتة  اإلصــابــة  خطر  تقليل  فى  يومًيا  تناوله 

الدماغية. 
إلى  بالتحدث  أواًل  الصحة  هيئة  توصى  وعليه، 
وكذلك  للشخص،  املرضى  التاريخ  حول  الطبيب 
اليومى  النظام  كان  إذا  ما  بغرض حتديد  لعائلته، 

من األسبرين مفيًدا أم ال.
ــوصــى الــطــبــيــب بــتــنــاول  ــن املـــرجـــح أن ي  ومـ
ضمن  يندرج  الشخص  كان  إذا  يومًيا،  األسبرين 
وتفى  ــا،  عــاًم  59  :50 بــن  ــتــراوح  ت عمرية  فئة 

مبعايير صحية محددة.
ومن هذه املعايير: »ال تكن معرًضا خلطر النزيف 
املتزايد، ولديك خطر متزايد لإلصابة بنوبة قلبية 
أو سكتة دماغية بنسبة 10% أو أكثر خالل السنوات 

الـ 10 املقبلة«.
األسبرين،  تناول  من  املراكز  حتــذر  هــذا،  رغــم 
كرد فعل على املعاناة من أعراض السكتة الدماغية 
السكتات  أنــواع  بعض  جتعل  أن  »ميكن  املحتملة: 

الدماغية بشكل أسوأ«.
التحكم فى ضغط الدم

أما حرف الـ B يشير إلى ضغط الدم، فتوضح 
ميكن  خطر  عامل  »»أهــم  هو  ارتفاعه  أن  املراكز 

عالجه للسكتة الدماغية«. 
وتشخيصه  ارتــفــاعــه  مــنــع  »يــعــد  وأضـــافـــت: 
احلياة  تغييرات منط  خالل  من  عليه  والسيطرة 
السكتات  من  للحد  األهمية،  بالغ  أمرا  واألدوية 

الدماغية«.
من جانبها، تنصح »مايو كلينك« بضرورة فقدان 
الوزن الزائد، وااللتزام بالتمارين الرياضية، واتباع 

ملنع  الصوديوم  تناول  وتقليل  نظام غذائى صحى، 
ارتفاع ضغط الدم.

الكحول  اســتــهــالك  مــن  ـــ»احلــد  ب نصحت  كما 
التوتر لديك، وأخيًرا  والكافين، وتقليل مستويات 

مراقبة ضغط الدم وقياسه دورًيا«.
التحكم فى مستويات الكوليسترول

الكوليسترول،  إلــى   Cالـ حــرف  يشير  بينما 
فقالت مراكز السيطرة على األمراض إنه من املهم 

احلفاظ على مستوياته.
ــى  ــز: »يـــحـــتـــاج جــســمــك إل ــ ــراك ــ ــت امل ــرحـ وشـ
الكثير  لديك  يكون  عندما  لكن  الكوليسترول. 
الــشــرايــن ويسبب  فــى  يــتــراكــم  أن  مــنــه، ميــكــن 

أمراض القلب«.
 والحظت املراكز أن نوعى الكوليسترول اللذين 
ينتجهما اجلسم )LDL( و)HDL( ليسا متساوين.

وأردفت: »نوع واحد جيد، وميكن أن يحميك من 

أمراض القلب. لكن النوع اآلخر سيئ، وميكن أن 
يزيد من خطر إصابتك«. 

مع  الشخص  بــضــرورة حتــدث  املــراكــز  ووجهت 
الطبيب دورًيا، لالطمئنان على نسبة الكوليسترول. 

ابتعد عن التدخني
الذى  التدخن،  إلى   S الـ  يشير حرف  وأخيًرا، 
يعتبر  كما  الفرد،  بصحة  الضرر  يلحق  أن  ميكنه 

سبب الوفاة الرئيسى فى الواليات املتحدة. 
وحسب املنشور، ال يزيد التدخن فقط من خطر 
اإلصابة بالسرطان وأمراض الرئة والربو والسكرى 
وغير ذلك، بل ميكنه أيًضا أن يزيد بشكل كبير من 
خطر اإلصابة بارتفاع ضغط الدم، مما يؤدى فى 

النهاية إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية.
إلى  ــراض،  األمـ على  السيطرة  مراكز  ونوهت 
تقليل خطر  التدخن يساعد على  أن اإلقالع عن 
اإلصابة بالسكتة الدماغية »لك وألفراد أسرتك«.

كتبت- خلود عمر:
الثعابن  ــن  ب ــا  م الــســامــة  ــات  ــوان تــتــنــوع احلــي
يثير  ما  لكن  الطيور،  وحتى  والضفادع  والعقارب 
السامة  املــخــلــوقــات  لــهــذه  ميكن  كيف  الــدهــشــة 
االحتفاظ بالسم داخلها دون أن تتسمم؟، من هنا 
املحير،  اللغز  هذا  حل  اليت«  »املصرى  يستعرض 

.ngalarabiya وفًقا ملا نشره
بيتوهوى،  طائر  السامة  املخلوقات  ضمن  من 
البرتقالى  بريشه  املشهور  غينيا،  غابات  يسكن 
ملسك  مبجرد  القاتل،  بالسم  املــمــزوج  واألســـود 
ستشعر  لطيًفا،  يبدو  ــذى  ال الطائر  هــذا  ريــش 
إلى أن إصابتك  وكأن يديك تشتعالن، باإلضافة 
 ،BTX أو  الباتراشوتوكسن«،  »سم  من  بالقليل 
يؤدى  مما  الصوديوم،  قنوات  توقف  إلى  سيؤدى 

إلى الشلل ثم املوت.
احليوية  الفيزياء  عالم  مينور«،  »دانيال  ويشير 
بجامعة كاليفورنيا، إلى أن طائر البيتوهوى ال يصنع 
سمومه بنفسه، بل يكتسبها من فريسته اخلنفساء، 
وتشاركه ضفادع السهام السامة، بأمريكا اجلنوبية 
والوسطى، فى نفس آلية الدفاع، والتى حتمل مادة 

BTX فى جلدها ذى األلوان اجلميلة.
ملاذا ال تتسمم املخلوقات السامة بسمها؟

بسمها،  السامة  املخلوقات  تسمم  عدم  عن  أما 
فقد كانت لعدة عقود أفضل نظرية تشير إلى أن 
مصممة  صوديوم  قنوات  طــورت  املخلوقات  هذه 

بشكل خاص.
وهذا اجلزء من اجلسم ضرورى كى تعمل خاليا 

الدماغ واألعصاب والعضالت بشكل صحيح، وهذه 
.BTX القنوات محصنة ضد سم

فيما هناك العديد من أمثلة احليوانات املحصنة 
ضد هذا السم، مثل النمس املصرى، الذى ميكنه 
البقاء على قيد احلياة حتى بعد تعرضه للدغ من 
ثعبان الكوبرا، لكن نشرت دراسة حديثة فى مجلة 
علم وظائف األعضاء العامة نقضت هذه النظرية.
أن  إلى  اجلديدة  الدراسة  فى  الباحثون  يشير 
الضفادع السامة حتتوى على »اإلسفنج السام« وهو 
املميتة  السموم  من  التخلص  على  تعمل  بروتينات 

قبل أن تصيبها باألذى.
كما أعاد عالم الفيزياء وزمالؤه، تخليق اجلينات 
الضفادع  داخــل  الصوديوم  قنوات  عن  املسؤولة 
السامة وطائر البيتوهوى. ثم وضعوها داخل خاليا 
حية من أنواع مختلفة وعرضوها لسم BTX، لكن 
استسلمت هذه اخلاليا للسم، ما يعنى أن قنوات 

.BTX الصوديوم للحيوانات السامة ال تقاوم سم
من  مختلفة  أنــواعــا  حقنوا  عندما  ذلــك،  ومــع 
الضفادع  متكنت   ،BTX بسم  احلــيــة  الــضــفــادع 

السامة فقط من النجاة.
أن  على  دلياًل  يعطى  ذلــك  أن  »دانــيــال«  ويفيد 
هناك شيئا يحمى قنوات الصوديوم بشكل أساسى 
من هذا السم، كما أن نظريته الرائدة هى البروتن 
فى  قبل  من  عليه  متعارف  وهو شىء  اإلسفنجى، 
إسفنجة  »دانيال«  وجد  عندما  وذلك   .2019 عام 
ســامــة متــنــح الــضــفــادع األمــريــكــيــة مــنــاعــة ضد 
الساكسيتوكسن، وهو نوع آخر من السموم القوية.

متاحة فى كل منزل 

حافظ عليها يومًيا اللغز المحير

منه على أفضل وجه. ميكنك أن جتده متاًحا 
بسهولة ولن يكلفك الكثير أيًضا. اذهب إلى أى 
محل عصير، واطلب عصير بطيخ بدون سكر 
والبوتاسيوم،  ج،  بفيتامن  غنى  فهو  بالطبع. 
واملغنيسيوم، وكذلك األحماض األمينية. عالوة 

على ذلك، فهو منخفض جدا فى الدهون!.
عصير الليمون

فى حرارة الصيف القاسية، كل ما حتتاجه 
وسهل  منعش  إنــه  ــارد.  ب ليمون  مشروب  هو 
لذلك  للجميع.  متاحة  ومكوناته  التحضير، 
املــاء،  فى  الليمون  بعض  ضع  الصيف،  هــذا 
إنه  الرغبة.  حسب  امللح  أو  السكر  وأضــف 

صحى ومغٍذ أيًضا.
مشروب الزجنبيل والليمون

على الرغم من أن الزجنبيل عنصر »ساخن«، 
التفاح  وخل  الليمون  عصير  مع  مزجه  أن  إال 
والثلج ميكن أن يشكل أفضل مشروب صيفى 

بارد على اإلطالق!.
حرارة  درجــة  تنظيم  فى  الزجنبيل  يساعد 
كما  الهضم،  عملية  حتسن  وكذلك  اجلسم. 
السموم  إزالـــة  على  الليمون  عصير  يعمل 

وتعزيز الطاقة.
التوت

ال تفوتك فاكهة التوت، فى صنع مشروبات 
الــصــيــف الــلــذيــذة. ميــكــنــك إضــافــة عصير 
مشروبك.  فى  التوت،  مع  والنعناع،  الليمون، 
واستمتع مبشروب  كأساس،  املثلج  املاء  أضف 

صحى منعش.

كتبت- آية كمال:
فى يوم صيفى حار، ماذا تفعل بعد أن تصل 
الــغــازيــة والعصائر  املــشــروبــات  املــنــزل؟،  إلــى 
للكثيرين  املفضلة  املــشــروبــات  هــى  املعلبة، 
إلشباع عطشهم. ومع ذلك، فهذه ليست محملة 
بالصحة  ضــارة  ولكنها  الزائد،  بالسكر  فقط 
أيًضا. لذا استبدل هذه املشروبات، مبشروبات 
منزلية صحية، ولذيذة، إلرواء عطشك فى املرة 

.possible.in القادمة. وفًقا لـ
متاحة فى املنزل.. 6 مشروبات طبيعية تروى 

عطشك فى الصيف
املاء

يعد  أحـــد.  عليها  يختلف  ــن  ول لــم  بالطبع 
فى  العطش  على  للقضاء  وسيلة  أفضل  املــاء 
يحتاجه  الصيف احلــار. فهو ميد اجلسم مبا 
من سوائل. وبالنسبة ألولئك الذين ال يحبذون 
بعض  إضــافــة  بإمكانهم  بــكــثــرة،  املـــاء  شــرب 
عدة  أو  ليمون،  كشريحة  الطبيعية،  املنكهات 
ما  التفاح،  من  شرائح  أو  النعناع،  من  أوراق 

مينح املاء مذاقا مختلفا.
ماء جوز الهند

يحتوى ماء جوز الهند على نسبة منخفضة 
جًدا من الدهون والسعرات احلرارية. كما أنه 
يحتوى على نسبة عالية، من العناصر الغذائية. 
فهو يساعد على احلفاظ على توازن السوائل 

فى اجلسم خالل فصل الصيف.
البطيخ

استفد  لــذا  البطيخ،  بفاكهة  الصيف  ينعم 

6 مشروبات طبيعية تروى العطش فى الصيف

لهذه األسباب ال تتضرر 
المخلوقات السامة من سمها

خطوات تحميك من اإلصابة بـ »السكتة الدماغية«



قشرة التطورالدنيا بتمطر

ذكريات فان جوخعنصرية الفيسبوك

تكنولوجيا

إعالم

املركز األولخناقة مدربني

الفلوس

ساخر  بأسلوب  األحــداث  ينقل  إذ  نشأتها،  منذ  الصحافة  أسلحة  من  الكاريكاتير  يعتبر 
من  مجموعة  يومًيا  الصفحة  هــذه  فى  ننشر  والــصــور.  األقــالم  عنه  تعبر  عما  ومختلف 
أبرزها والتى أحدثت تأثيرا  العالم، ونلقى الضوء على  الساخرة، من مختلف دول  الرسومات 

على مدار األسبوع. 

العالم يسخر ويفكر

اجنات مايهاى 
رسام من رومانيا
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طائر العقاب.. األخ يقتل شقيقه.. والزوجة هى »المهيمنة«
طائر العقاب أحد الطيور الضخمة املفترسة، التى تنتمى إلى عائلة الصقور، ويعد 
العقاب أكبر حجما من الطيور اجلارحة، باستثناء النسور، وهو ميتلك أرجل عضلية 
قوية، ومخالب قوية، ومنقارا معقوفا كبيرا، ليتمكن من متزيق حلم فريسته، والبصر 
أقوى حواس الطائر، حيث ميتلك عينني كبيرتني، ورؤية أفضل من رؤية اإلنسان مبعدل 
وله  رأس  وله  الوجه،  مركز  عن  درجة   30 بزاوية  العقاب  عينا  ومتيل  مــرات،   5 إلى   4
أجنحة طويلة وعريضة وتستطيع الطيران بسرعة كبيرة. وكباقى الطيور اجلارحة، 
فإن للعقاب منقارا معقوفا ضخما يستخدمه لتمزيق حلم فريسته. ويوجد منه تقريبا 
نوعان  املنطقة  هذه  خارج  ويوجد  وإفريقيا،  أوراسيا  فى  معظمها  يعيش  نوًعا  ستون 
يعيشان فى الواليات املتحدة وكندا هما العقاب األصلع والعقاب الذهبى، وتسعة أنواع 
العقاب  من  عدة  أنواع  وهناك  أستراليا،  فى  أنواع  وثالثة  وجنوبها،  أمريكا  أواسط  فى 

توجد فى الفلبني.
وكلمة ُعَقاب مشتقة من الفعل َعَقَب مبعنى جاء بعد أو تلى، سمى كذلك ألنه يْعُقُب 
الفريسة، َأى أنه قبل االنقضاض بلحظات على فريسته يكون خلفها مباشرة أى عُقَبَها.

وحتمل األشجار أعشاش العقبان حيث تضع فيها البيض، فيقوم الصغير األكبر عمًرا 
واألثقل وزًنا بقتل أخيه األصغر بعد أن يفقس مباشرة، ويكون الفرخ املهيمن عادة أنثى، 

ألن اإلناث أكبر حجًما من الذكور.

عدسة- محمود اخلواص
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احلياة  معانى  أســمــى  هــو  احلــب 
ــادام فــى إطـــار الشرع  وأجــمــلــهــا، مـ
يعيش  حيث  لــأعــراف.  وخــاضــًعــا 
حٍب  بــن  عمره  أيــام  أجمل  الــرجــل 
ووئاٍم ومودة، وأيضاً تضحيات كثيرة 
جًدا، ويهب الكثير والكثير ملن يحب 
وال يبالى، وال يفكر فى نفسه طرفة 
األلفة  هى  العاطفية  العالقة  عن. 
وثوابت  بضوابط  لكن  الُكلفة،  ورفع 
ومبادئ، إمنا غير ذلك تأخذ منعطًفا 

والتحكم  التهكم  ــو  وه آخــر 
مـــن الـــطـــرف اآلخــــر، 

التدخل  عن  ناهيك 
السافر فى وضعه 
ــى  ــ ــاع ــ ــم ــ ــت ــ االج
ــى  ــ ــف ــ ــي ــ ــوظ ــ وال
العشم  بــحــجــة 
الــــــــــــزائــــــــــــد 
والــِعــشــرة. إمنا 
ــى احلــقــيــقــة  ــ ف

ــات  ــحــراف هـــى ان
ــة شــــاذة.  ــي عــاطــف

الرجال  صنف  فنحن 
ذلـــك مهما  لــنــا  يـــروق  ال 

أن  البــد  مـــداه.  احلــب  ذاك  بلغ 
املتبادل  باالحترام  الطرفان  يتحلى 
تكون  أن  الطبيعى  ومن  منهما،  لكل 
الفتاة قد تربت على ذلك. فهو شىء 
مــشــروع  ــق  وحـ مكتسب  ال  فــطــرى 
وتقدره  حتترمه  أن  وبديهى  للرجل، 
إمنا  للتفرقة  احلب  يكن  لم  كرجل. 
ترابط أسرى عميق، فعلى الفتاة أن 
بوالديه  اآلخر  الطرف  عالقة  تقوى 
من  وأيضاً  البر.  من  وهــذا  وأخويه 

تدعو  ال  الصاحلة،  الزوجة  صفات 
والقال.  بالقيل  وشتاتهم  لتفرقتهم 
وال يجب أن نضرب باألعراف عرض 
احلائط ونضع أعراًفا جديدة تتصف 
بــاألنــانــيــة وعـــدم اإلنـــصـــاف، حيث 
إلى  بالعالقة  ــؤدى  ي ســوف  ذلــك  إن 
وهدمها.  تدميرها  ثم  ومن  الهاوية، 
املجتمع  فى  املــرأة  دور  وبشدة  أؤيــد 
ولكن كما ذكرت سلًفا البد أن يكون 
ال  حتى  معينة،  ضوابط  حتت  ذلــك 
ــاًل فــى الــعــالقــة  يُـــحـــِدث خــل
أو  عــاطــفــيــة  كــانــت  إن 
ُخيَرت  فلو  زوجــيــة. 
بــن عملها  ــرأة  املـ
وعـــمـــل زوجــهــا 
تختار  أن  ــد  الب
عـــمـــل زوجـــهـــا 
رب  ألنــــــــــــــه 
ــرة وكــمــا  ــ األســ
فى  تعالى  قــال 
ــز:  ــعــزي ــه ال ــاب ــت ك
ــرجــال قــوامــون  »ال
على النساء مبا فّضل 
بعٍض  على  بعضهم  اهلل 
من  فالرجل  إذن  أنــفــقــوا«،  ومبــا 
مهامه الزوجية األولية اإلنفاق وليس 
البغيضة  األساليب  هــذه  كل  ــرأة.  امل
ــب شيًئا  تــعــمــل عــلــى إضــعــاف احلـ
العالقة  انهياره وقد تصل  ثم  فشيًئا 
يــؤدى  الــغــالــب لطريق مــســدود  فــى 
للصراعات  نظًرا  وإنهائها  لهدمها 

املستمرة.
سالمة حجازى- دمياط 
salamahegazy30@gmail.com

شاركونا تغطيتكم لألحداث  الحية  وما تواجهونه من مواقف الفتة 
sharek.almasryalyoum.com وذلك عبر موقع شارك

 voice@almasryalyoum.com

رقمنا على واتس آب: 01116006007

فاكس : 27926331

ahlamy30@yahoo.com :بريدنا

نحن من نزرع.. ونهمل ما زرعناه

مصر حبيبة الشعب

مبادئ إحياء الحب
اكتشاف  فى  الهائل  العلمى  التقدم  رغم 
يثبت  لم  فإنه  لإلنسان،  الوراثية  اجلينات 
حتى اآلن أن املواطن األوروبى ميتلك جينات 
املصرين،  نحن  عنا  تختلف  خاصة،  وراثية 
القوانن  واحــتــرام  لاللتزام  دائما  تدفعهم 
حتى  مكان،  كل  فى  النظافة  على  واحلرص 
بالضيق من  أشعر  فإننى  لذا  فى مقابرهم. 
بكل  منا  للبعض  يحلو  التى  الدعايات،  تلك 
واحترام  والتزام  دقة  على  يطلقها  أن  أسف 
املواطن األوروبى، كما لو كانوا جنسا بشريا 
أنكر  ال  إنــنــى  ومــتــمــيــزة.  أعــلــى  مرتبة  فــى 
مثلى  له  يتاح  من  لكن  الصفات،  تلك  وجود 
أربعة عقود على  أكثر من  منذ  يعايشهم  أن 
أن  سهولة  بكل  يكتشف  ســوف  الطبيعة، 
االلتزام  على  والدتهم  منذ  تعودهم  السبب 
احترام  على  واحلــرص  القوانن،  واحــتــرام 
نظافة كل األماكن. وكما هو معروف علميا 
تتحكم العادات فى سلوك املواطن، وتضفى 
الذى  املجتمع  داخــل  تصرفاته  على  أسلوبا 
ينتمى إليه. يولد املواطن األوروبى من أبوين 
ملتزمن فى كل تصرفاتهما، ليجد نظاما فيه 
التزام ومحاسبة منذ احلضانة حتى اجلامعة، 
ليبدأ هو اآلخر نفس  العمل  بعد فى  وفيما 
الذى  الشىء  نفس  ويكرر  االلــتــزام.  مسيرة 
تــعــود عــلــيــه. تــأمــلــوا مــعــى حــيــاة أى طفل 

بنقولها ومن جوه القلب.. فى السلم أو فى 
ــرب.. املــصــرى شايل سيفه وعـــدوه مش  احلـ
بيشوفه.. إال فى أقوى حاالته.. وهم حاسن 
بسعادة.. وهم البسن البيادة.. يا جنود مصر 
مهما  بطوله..  الليل  سهرانن  وقــولــوا..  غنوا 
اجلــو اختلف فــصــولــه.. املــصــرى عــايــش كل 

بيغنى دقائق وساعات.. والشهداء  األوقــات.. 
فى أعلى اجلنات.. واللى بيموت مننا.. بياخد 
بتاره الصحاب واألخوات.. لو مات واحد ميوت 
قصاده املئات.. مصر يا حبيبة الكل بهديلك ورد 
وفل.. مصر يا أرض الفيروز.. اللى ميوت فيكى 
شهيد يفوز.. مصر يا جحيم لأعداء، ودواء لكل 

داء.. ورمز الوحدة مش الفراق.. مصر بحبك 
وإنــت ساكنة جنبى..  من جــوه قلبى.. بحبك 
األمن  مصر  مستخبى..  مش  ظاهر  عشقك 
واألمان.. يا أحلى حلم فى األحالم.. فى غير 
حضنك مش عارف أنام.. فى وصفك أنا فنان.
املهندسة/ إميان إبراهيم عبداجلليل

وسيظل  املحاسبة،  أو  االلــتــزام  من  نــوع  أى 
دقة  عن  ليتحدث  ويعود  يسافر  منا  البعض 
والتزام األوروبين، متجاهال أننا نحن الذين 
نزرع ونهمل ما زرعناه. فهل سنظل نتحسر 
على حياتنا وما أصابها، أم نحاول أن نصلح 
وبــدون  واضــح  الطريق  أن  خاصة  أحوالنا 

غموض؟.
وجيه أحمد إبراهيم- باريس 
brahim.waguih@orange.fr

أسرته  داخل  سواء  يراه  التزام  أى  مصرى، 
فى  مــدرســون  جامعته؟  أو  مدرسته  فى  أو 
الغالب ال يلتزمون إال بالدروس اخلصوصية، 
فى  أصبح  اجلامعات  فى  حتى  أسف  وبكل 
السنوات  فى  الشىء  نفس  يحدث  الغالب 
عيادته  مبواعيد  يلتزم  طبيب  أى  األخيرة. 
ال  املصرين  نحن  منا  من  ينتظرونه؟،  ومن 
يعانى من كل ذلك. خالصة القول بكل أسف 
الغالب،  ليس فى حياتنا نحن املصرين فى 

د. مصطفى مدبولى.. رئيس الوزراء
كتبت- أحالم عالوى:

■ »ع. ت. ك« شاب عمره 38 عاما، 
طنطا  مركز  قيصر،  تلبنت  قرية  من 
مبرض  مــريــض  الــغــربــيــة.  مبحافظة 
أو  الـــدم  ــزاف  »نـ أو   )A( الهيموفليا 
الناعور«، هو مرض جينى كما تعلمون، 
ويؤدى إلى النزيف احلاد إذا ما تعرض 

لم  وإن  للجرح.  املريض 
ينزف  لــلــجــرح  يــتــعــرض 
اجلسم  مــفــاصــل  داخـــل 
كلها، مما يؤدى إلى تلف 
كل املفاصل. مما يعرضه 
ــدة، حيث  ــديـ ــاة شـ ــان ــع مل
يــقــضــى مــعــظــم أوقــاتــه 
عن  باحًثا  باملستشفى، 
من  املتوفر  غير  الــعــالج 
األساس وهو عالج عامل 
التخثر 8 ويسمى فاكتور 
8، وهو عبارة عن أمبول 

يحقن بالوريد من مرتن لثالث مرات 
أسبوعيا. مما يكلفه حال توفره، أكثر 
السنة، وهذا فى  مليون جنيه فى  من 
لكن  للحالة،  الطبيعى  النزيف  الوضع 
يؤدى  أكثر،  نــزف  لنوبات  تعرض  إذا 
بالطبع ألخذ عدد أكثر من احلقن، التى 
يبلغ سعر احلقنة الواحدة منها، 3657 
جنيًها. هذا كان هو العالج املتاح، حتى 
»همليبرا«  يسمى  جــديــد  دواء  ظهر 
وسعره أعلى بكثير، ألن مفعوله أطول، 
تلك هى حالة الشاكى بالتفصيل، التى 

تدهورت حاليا، لعدم توفر العالج، وإن 
توفر، فتنعدم قدرته على شرائه، حتى 
مفصلى  فى  وتيبس  تآكل  إلــى  وصــل 
األمين  والكاحل  والركبتن  الفخذين 
ليس  املفاصل،  هــذه  تغيير  من  والبــد 
طمعا منه فى ممارسة حياته الطبيعية 
كأى شاب فى عمره، أكثر من تخلصه 
يعلم  ال  الــتــى  اآلالم  مــن 
على  اهلل،  إال  ــا  ــداهـ مـ
املادية  حد قوله. ظروفه 
واالجتماعية، أيضا غاية 
فى الصعوبة. فقد توفى 
4 سنوات،  وعمره  والــده 
 65 مسنة  امرأة  ووالدته 
عــامــا، وهــى الــتــى تقوم 
يزيد  ممــا  خدمته،  على 
هى  حيث  معاناته،  مــن 
ــوج لــرعــايــتــه فى  مــن أحـ
ــذا. وال  مــثــل عــمــرهــا هــ
ميلكان من حطام الدنيا، سوى معاش 
منزلهما،  باعا  أن  بعد  جنيها،   780
وانتهى  عــالجــه،  على  منه  ليصرف 
مبلغ البيع، وأصبحا مدانن بأكثر من 
نصف مليون جنيه، ولم يتوفر عالجه 
أيضا. جلأ إلى كل اجلهات املسؤولة، 
حتى عزف عنه اجلميع، بل حتى من 
عالجه  توفر  لعدم  عليه،  الرد  مجرد 
راجيا  لكم،  جلأ  لذلك  بــاخلــارج،  إال 
عالجه  على  وموافقتكم  مساعدتكم 

باخلارج. 

على باب الوزير

د. مصطفى مدبولى

ماذا بعد مكالمة الرئيس؟
استوقف  الــذى  املفتاح  هو  كان  الوعى  زرع 
الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى حوار الكاتب 
عبدالرحيم كمال مع اإلعالمية عزة مصطفى.

يُدلى  رأيناه  وهكذا  اإلعــالم،  يتابع  الرئيس 
بــدون  يتصل  فضائية،  مــن  أكثر  على  بــرأيــه 
أن  ببساطة  تستطيع  أحــد،  مع  مسبق  اتفاق 
تدرك ذلك من خالل ردود أفعال فريق العمل، 
والعفوية التى يجرى بها احلوار، بدون استعداد 

مسبق بأن الرئيس على اخلط.
)صالة  برنامجها  فى  مصطفى  عزة  كانت 
قد  البلد(،  )صــدى  فضائية  عبر  التحرير(، 
استضافت الكاتب الدرامى املتميز عبدالرحيم 

كمال.
من  تناول  الــذى  احلــوار  يتابع  كان  الرئيس 
خالله عبدالرحيم أهمية الوعى، وأشار إلى أن 
تُسهم  أن  املمكن  من  الدينى  اخلطاب  جتديد 
اإلدراك  مساحة  تنمية  حتقيقه،  فى  الدراما 
تغفل  ما  كثيًرا  رئيسية،  رسالة  اجلمهور  لدى 
ما  أغلب  جيًدا  تفحصت  إذا  الــدرامــا،  عنها 
ثقافة  أنه غياب  نعانيه من مشاكل ستكتشف 
أساًسا  فقدنا  قضايانا  مختلف  فى  املعرفة، 

الشغف باملعرفة.
أبدى الرئيس فى املكاملة تفهمه لكل ما قاله 
عبدالرحيم، وأكد له أنه سوف يصبح داعًما له 
أيًضا  الدعوة  إليه  ووجه  الستكمال مشروعه، 
املجاالت  مختلف  فــى  املوهوبن  يختار  لكى 
الرئيس  املــشــروع،  هــذا  إجنــاز  على  القادرين 
بشعابها(،  أدرى  مكة  )أهــل  أن  جيًدا  يــدرك 
فريق  الختيار  كاملة  احلرية  كمال  منح  ولهذا 

العمل.
الدراما  أهمية  عن  وحديثه  الرئيس  مكاملة 
انتعاشة  من  قادم  هو  ملا  مقدمة  أنهما  أشعر 
على مستوى الثقافة والفن بوجه عام، وفى كل 

املجاالت.
البنية  هــم  بـــالدى  فــى  واملــبــدعــون  املثقفون 
التحتية واالحتياطى االستراتيجى لهذا الوطن، 
والكل مدرك أننا بحاجة حًقا إلى نقلة نوعية وفى 
هذا التوقيت، والرئيس فى احلوار فتح الباب أمام 

كل املبدعن، من خالل تفهمه لكل التفاصيل.
دائًما  دافعوا  الذين  هؤالء  من  عبدالرحيم 
جلنة  فى  عضًوا  اختياره  وعند  احلرية،  عن 
من خالل  سنوات-  أربــع  نحو  قبل  الــدرامــا- 
املحاوالت  كل  األعلى لإلعالم، رفض  املجلس 
من أجل فرض أى قيود على حرية املبدعن، 
جلنة  من  باستقالته  تقدم  األمــر  نهاية  وفــى 

الدراما، قبل أن يتم إلغاؤها متاًما.
لدينا خطوة مضيئة وملهمة بدأها الرئيس، 
الثقافية  والشعبية  الرسمية  الكيانات  وعلى 
كما  الرئيس  تلتقطها،  أن  الدولة  فى  والفنية 
هو واضح من حواره داعم لها، أمتنى أن نضع 
فعاًل  نحن  عام،  بوجه  إبداعية  طريق  خارطة 

فى أشد احلاجة إليها.
ــداع،  اإلب مقتل  املباشرة  فى  أن  يعلم  الكل 
والكاتب عبدالرحيم كمال هو واحد من أفضل 
الكبار  بعد  التالى  اجليل  فى  الدراما  مبدعى 
ومحفوظ  حامد  ووحيد  عكاشة  أنــور  أسامة 
املاضى  رمضان  فى  له  ُعــرض  عبدالرحمن، 
)القاهرة كابول( و)جنيب زاهى زركش(، ودائًما 

جند أفكاره مضمرة فى النسيج الفنى.
ــدرة بــن املــؤلــفــن الــذيــن يقدمون  ــن مــن ال
أفــكــارهــم بــعــيــًدا عــن ســطــوة الــنــجــوم الذين 
احلياة  مقدرات  أيديهم  فى  أصبحوا ميتلكون 
أصابع  يتجاوز  ال  وعــدد  عبدالرحيم  الفنية، 
اليزالون  واملخرجن  الكتاب  من  الواحدة  اليد 

قابضن على اجلمر.
أمتنى أن مُنسك بتلك الفرصة التى جاءت 
القيادة  أن  عملًيا  وأكــدت  توقيتها،  فى  متاًما 
األخضر  الضوء  منح  على  حريصة  السياسية 
التقطت  فــهــل  أمنـــاطـــه،  مبختلف  لـــإلبـــداع 

الكيانات الفنية فى مصر رسالة الرئيس؟

طارق الشناوى
tarekelshinnawi@yahoo.com

أنا والنجوم

وهكذا صار الجميع سعداء
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أطيق مشاهدتها:  ال  أفــالم  نوعيات  هناك 
مصاصو الــدمــاء، املــذؤوبــون، حــروب املجرة، 
الكائنات  احلـــروب،  كل  ستنهى  التى  احلــرب 

الفضائية البشعة، النساء املقاتالت.
عندما  احلميم  صديقى  معى  تشاجر  مرة 
رفضت مشاهدة فيلم يبدأ مبشهد تعليق جثة 
تتساقط منها الدماء فى غابة قطبية مثلجة! 
لأحباب  مفرًقا  للملذات  هــادًمــا  واعتبرنى 
عندما أبديت احتجاجى على هذا الفيلم الذى 

وصفه باللطيف!
من  الــعــدد  هــذا  كــل  مشاهدتى  بعد  اآلن 
األفالم، لم يعد يشوقنى سوى أفالم الغموض 
واجلرمية واإلثــارة أو اخليال العلمى! بالذات 
املستقبل  استشراف  أو  الــزمــن!  فــى  الــعــودة 
والرياضة  الدراما  أفــالم  أما  عنا.  املحجوب 
البال  أملك  أعــد  فلم  واملوسيقى  والوسترن 

الرائق لها!
■ ■ ■
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ذاكرتى قصة  إلى  عادت  طالبان،  مبناسبة 
قدمية عندما كنت فى بيت األديــب الصوفى 
»أحمد بهجت« منذ وقت طويل! أذكر أنه كان 
منه ألول  األمسية، وسمعت  غاضًبا فى هذه 
كان  أفغانستان(!  من  )الــعــائــدون  تعبير  مــرة 
ينادى  من  الــدولــة  تركت  لقد  متعجًبا:  يقول 
عالنية )حى على اجلهاد( عند غزو السوفييت 
أفغانستان! فما كان من الشباب الساذج الطهور 
إال أن لبى النداء! وما كان يعلم وقتها أنه- فى 
احلقيقة- يلبى نداء املخابرات األمريكية التى 
وجهت الضربة القاضية للسوفييت من خالل 
ومــرت  أفغانستان!  مصيدة  فــى  اســتــدراجــه 
السنون وانهار االحتاد السوفيتى، ولم يعد أحد 
راغًبا فى استقبال الوحوش التى صنعوها فى 

أفغانستان! ومن يعود يتم القبض عليه!
كان األديب الصوفى الرقيق مستاء جًدا من 
استخدام الدين كمصيدة لتحقيق أهداف هى 

بطبعها أبعد ما تكون عن الدين!
القصة قذرة من البداية، شأنها شأن كل ما 
يتعلق بالسياسة واملخابرات! يندر أن يدخلها 

أحد ويكون سليم الطوية من األصل!
■ ■ ■
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شعرت  حتى  الليل،  طــول  بــى  ميتد  األرق 
باليأس فقررت االنتظار حتى الفجر للصالة 

ومشاهدة الشروق.
الوقت-  أكن أعلم أن األرض- فى هذا  لم 
تواجه  أن  نيتها  وفــى  الليل  طيلة  تــدور  ظلت 
األرض  أحست  وفــجــأة  الشمس.  محبوبتها 
بالزهق! وقالت لنفسها: »إلى متى أحمل اجلبال 
إلى  زاحفة  شديدة  مشقة  وأتكلف  والبحار 
تنتظر فى مكانها ال  بينما الشمس  الشمس، 

تفعل شيًئا حن ترانى سوى االبتسام«.
قررت األرض أنها لن تدور...

تأخر الشروق...
ظلت العصافير نائمة...

فى النهاية شعرت الشمس بقلق من تأخر 
عما  تسأله  القمر  إلى  رسالة  فبعثت  األرض 

جرى!
رد القمر، وهو ينط حول األرض كولد لعوب: 
رقصت  تعالى«.  وبتقولك  مقموصة  »األرض 
عاوزنى  »اللى  وقالت:  بلدى  عشرة  الشمس 
يجينى أنا مبرحش حلد«. ثم ضحكت فى دالل!
ورقــص  الشمسية  املجموعة  املـــرح  وســـاد 
الزهرة وقام املريخ بالتحطيب، وقفزت أقمار 

املشترى الصغيرة التى حتب اللعب!
وفى النهاية عملوا قعدة عرب، وبوسة هنا 
وبوسة هناك، وقررت األرض استكمال الدوران 
فحدث الشروق واستيقظت العصافير ومنت 

أنا.
وهكذا صار اجلميع سعداء.

د. أمين اجلندى

كثير من الحب

البحيرة- حمدى قاسم:
برئاسة  اإلسكندرية،  جنايات   35 الدائرة  تنظر 
املستشار محمد سكيكر، األربعاء، 6 أكتوبر املقبل، 
نعمة  بقتل جنالء  املتهمن  محاكمة  جلسات  أولى 
دبرت  والتى  األصحاب،  غدر  شهيدة  بــدوى،  اهلل 
مع شخصن  باالشتراك  لقتلها  نورهان  صديقتها 
فى  املتهمون  ويــواجــه  قــاصــر،  أحدهما  آخــريــن، 

القضية تهمة القتل العمد.
والتى  اهلل«،  نعمة  »جنــالء  قتل  قضية  وحملت 
جتارى  مــول  فى  عيون  طبيب  بعيادة  تعمل  كانت 
 2021 لسنة   10981 رقــم  ــدوار،  ــرال ــف ك مبدينة 
برقم 962  قيدها  الــدوار، ومت  كفر  جنايات قسم 

لسنة 2021 جنايات نيابة شمال دمنهور الكلية.
عقد  عليها  املجنى  عــن  الــدفــاع  هيئة  وقـــررت 

مؤمتر صحفى غًدا لشرح مالبسات القضية.
واقعة  بخصوص  بياًنا  الــعــام  النائب  وأصـــدر 
إحالة املتهمن بقتل جنالء، الشهيرة بشهيدة الغدر 
مبدينة كفرالدوار فى محافظة البحيرة إلى محكمة 
القضية  مالبسات  على  البيان  واحتوى  اجلنايات، 
بالكامل، وأوضح أن املتهمة كانت تدبر مع شريكها 
املاضى  يونيو  منذ  الثانى الرتكاب اجلرمية  املتهم 
قبل شهرين من موقع احلادث، وأنها كانت حتمل 
والكراهية،  واحلقد  الغل  من  كبيرا  كما  قلبها  فى 
رغبة أن تأخذ مكانها قدر اإلمكان، على الرغم من 

أنه تربطها بها صداقة استمرت 4 سنوات.

وشريكيها  نورهان  املتهمة  العام  النائب  وأحــال 
وهما شخص بالغ وطفل، »محبوسن«، إلى محكمة 
اإلصــرار  سبق  مع  العمد  القتل  بتهمة  اجلنايات 

والترصد.

يوم  املتهمن  أن  الــعــام  الــنــائــب  بــيــان  وأوضـــح 
اجلرمية، أعدوا الرتكاب جرميتهم أقراصا منومة 
استغلت  نــورهــان  املتهمة  وأن  بيضاء،  وأسلحة 
صداقتها باملجنى عليها، وطلبت مقابلتها، وبعد أن 

اختلت بها فى العيادة محل عمل املجنى عليها، كمم 
أطبق  بينما  رأسها،  على  وضربها  فمها،  أحدهما 
تكيل  نورهان  املتهمة  وأخــذت  عنقها،  على  اآلخر 
فاضت  حتى  صديقتها جنالء  رأس  إلى  الركالت 
سالح  مــن  بالطعنات  عليها  انهالت  ثــم  روحــهــا، 

أبيض، بقصد إزهاق روحها.
فى  جنــالء  متيز  أن  العام  النائب  بيان  وكشف 
تنوى  املتهمة  جــعــل  ــات،  خــالف وحــــدوث  الــعــمــل، 
أحــد  وأوهــمــت  يــونــيــو  شــهــر  فــى  منها  التخلص 
عليها،  املجنى  مــع  مالية  مبالغ  بــوجــود  املتهمن 
مبراقبتها  وقام  شكلها،  ليعرف  صورتها  وأعطته 
بها  تربطها  التى  عليها  باملجنى  املتهمة  واتصلت 
العيادة  دخلت  وعندما  ســنــوات،   4 منذ  صداقة 
لم  وملا  املشروب،  فى  املنومة  األقــراص  لها  دست 
وسرقة  بقتلها  فقاموا  املتهمن،  استدعت  تتناوله 
إخفاء  حاولوا  ثم  عليها،  املجنى  ومتعلقات  أمــوال 

آثار اجلرمية.
وأشار بيان النائب العام إلى أن املتهمن قطعوا 
لم  أنها  اعتقادهم  بعد  املراقبة  كاميرات  أسالك 
قبل  الكاميرات  أن  اتضح  ولكن  اجلرمية،  تسجل 
التى  املقاطع  بعض  سجلت  منها  أجـــزاء  إتــالف 
تبن دخول املتهمن العيادة التى جرت فيها وقائع 
اجلرمية وكيفية ارتكابها، وأثبتت التحقيقات وجود 
محادثات نصية بن املتهمة نورهان واملتهم الثانى 
توضح االتفاق على ارتكاب اجلرمية قبل شهرين. 

كتب- يسرى البدرى وأشرف غيث:
متكنت أجهزة األمن، أمس، من أحد األشخاص 
فى  إجــرامــى  نشاط  مبمارسة  لقيامه  بالقاهرة 
مجال سرقة املساكن واملحال التجارية، وارتكابه 3 
وقائع سرقات من بينها سرقة محل بويات مبدينة 
بسرقة  متهمن  ضبط  من  متكنت  كما  الــشــروق، 
مطبعة بالقاهرة، من خالل كسر قفل باب املطبعة.

الشروق  تلقى قسم شرطة  األولــى،  الواقعة  فى 
مبديرية أمن القاهرة بالًغا من مهندس وصاحب 
مبلغ  باكتشافه سرقة  القسم،  بدائرة  بويات  محل 
مالى من داخل املحل ملكه، ولم يتهم أو يشتبه فى 

أحد بارتكاب الواقعة.
بتقنن اإلجراءات متكنت قوة أمنية من حتديد 
بدائرة  مقيم  »عــاطــل«  الــواقــعــة  مرتكب  وضبط 
اعترف  ومبواجهته  جنائية،  معلومات  له  القسم، 
بارتكاب الواقعة بأسلوب الضغط على الباب، وأقر 
مبزاولته نشاطا إجراميا تخصص فى السرقة من 

داخل املتاجر واملساكن بذات األسلوب، وأنه ارتكب 
واقعتى سرقة مسكن بأسلوب »املفتاح املصطنع«.

السيدة  تلقى قسم شرطة  الثانية،  الواقعة  وفى 
صاحب  مــن  بــالًغــا  القاهرة  أمــن  مبديرية  زينب 
باب  قفل  كسر  باكتشافه  القسم،  بدائرة  مطبعة 

املطبعة ملكه وسرقة أجهزة طباعة.
بإجراء التحريات وجمع املعلومات تبن أن وراء 
جنائية،  معلومات  لهما  شخصن  الواقعة  ارتكاب 
الــقــدميــة  مــصــر  قــســم شــرطــة  بـــدائـــرة  مقيمن 

بالقاهرة.
بتقنن اإلجراءات متكنت قوة أمنية من ضبطهما 
فى  واملستخدمة  نارية  دارجــة  استقاللهما  أثناء 

ارتكاب الواقعة، وبحوزتهما عتلة حديدية.
مبواجهتهما بالتحريات اعترفا بارتكاب الواقعة 
بأسلوب »كسر القفل« باستخدام العتلة احلديدية 
املضبوطة بحوزتهما، وأرشدا عن كافة املسروقات 

املستولى عليها.

6 أكتوبر.. بدء محاكمة المتهمين بقتل نجالء »شهيدة الغدر« 

سرقة محل بويات تقود األمن لضبط لص 
المساكن والمحال التجارية فى القاهرة

9»النائب العام«: رسائل نصية بين المتهمة وشريكها تكشف التخطيط للجريمة منذ شهرين

9شخصان وراء سرقة مطبعة فى السيدة زينب

املتهم بسرقة املساكن واملحال التجارية

القبض على عصابة تقليد وترويج الدمغات
كتب- أشرف غيث:

متكنت أجهزة األمن، أمس، من ضبط عناصر 
وسيدة  وزوجــتــه،  شخصا  ضم  عصابى  تشكيل 
الدمغات  طــوابــع  تقليد  فــى  تخصص  وجنلها، 
مكتبة  خالل  من  والقليوبية،  بالقاهرة  وترويجها 

بالقاهرة. الساحل  املتهم األول مبنطقة  ملك 
العامة  اإلدارة  وحتــريــات  مــعــلــومــات  ــدت  أكـ
ــام أحــد  ــعــامــة قــي ــوال ال ــ ملــكــافــحــة جــرائــم األمـ
األشخاص، وزوجته، مقيمن بدائرة قسم شرطة 
إجرامى  نشاط  مبمارسة  بالقاهرة،  الساحل 
املقلدة  الدمغة  طــوابــع  مــن  العديد  تــرويــج  فــى 
بنطاق  احلكومية  اجلهات  من  للعديد  املنسوبة 
مكتبة  مستغلن  والقليوبية،  القاهرة  محافظتى 
بالقاهرة  الساحل  شرطة  قسم  بدائرة  ملكهما 
ترويج  فــى  اإلجــرامــى  نشاطهما  ملــزاولــة  مكاناً 
مالية  مبالغ  مقابل  املواطنن  على  الدمغات  تلك 
وبيعها على أنها صحيحة بقصد التربح من وراء 

النشاط. ذلك 

األمن  قطاع  مع  وبالتنسيق  اإلجراءات  بتقنن 
أمنية  قوة  متكنت  القاهرة،  أمن  ومديرية  العام 
على  بحوزتهما  القوات  وعثرت  ضبطهما،  من 
ومبواجهتهما  مختلفة«،  »فئات  الطوابع  من  كمية 
على  املــقــلــدة  الــطــوابــع  بــتــرويــج  بقيامهما  أقـــرا 
املكتبة ملكهما، وأضافا  املترددين على  املواطنن 
السيدات،  إحــدى  خــالل  من  عليها  بتحصلهما 

وجنلها.
من  أمــنــيــة  قـــوة  متــكــنــت  ــراءات  ــ اإلجــ بتقنن 
على  مبسكنهما  وعثر  إقامتهما  مبحل  ضبطهما 
أجهزة  و3  مختلفة«،  »فئات  الطوابع  من  كمية 
املضبوطة  الطوابع  بفحص  وطابعة،  آلى  حاسب 
كــلــًيــا،  ومــقــلــدة  بــالــكــامــل  مصطنعة  أنــهــا  تــبــن 
تبن  املضبوطة  اآللى  احلاسب  أجهزة  وبفحص 
الدمغات  طوابع  صور  من  بالعديد  محملة  أنها 
اجلهات  من  للعديد  املنسوبة  املضبوطة  املقلدة 
بنشاطهم  أقــروا  املتهمن  ومبواجهة  احلكومية. 

اإلجرامى.

املجنى عليها واملتهمة
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ثقافة الصيانة.. مرة أخرى

د. مصطفى الفقى

األساسية  البنية  فى  والتحديث  التجديد  أتابع حركة  عندما 
نقلة  بــأن  أشعر  األخــيــرة،  الــســنــوات  خــال  املصرية  للدولة 
نشاهد  فعندما  واخلدمات،  املرافق  كافة  فى  بدأت  قد  نوعية 
الرائعة،  السريعة واألبنية  والطرق  والكبارى واألنفاق  اجلسور 
هذه  هل ستظل  ترى  نفسى:  وبني  بينى  عندئٍذ  أتساءل  فإننى 
يخامرنى شك  وال  قليلة؟  بعد سنوات  الرونق  بهذا  اإلنشاءات 
فى أننا شعب لم يتعود على ثقافة الصيانة، فنحن نقيم املبنى 
أن  دون  طويلة  سنوات  ونتركها  الطرق  ونُعِبّد  للزمن،  ونتركه 
ثقافة  أن  وأظــن  التجديد،  أو  بالصيانة  أيدينا  إليها  متتد 
الصيانة ال تبدو متأصلة فى تفكيرنا وال متجذرة فى عاداتنا، 
فنحن نتوهم أن مجرد إقامة املبنى أو تعبيد الطريق أو تشييد 
اجلسر يكفى فى حد ذاته، ولسنا مطالبني بأكثر من ذلك، وما 
ضخمة،  أبنية  فى  شقًقا  حتتل  التى  احلكومية  اإلدارات  أكثر 
اليأس ألنه  وينتابك شعور  اإلحباط  اآلن يصيبك  فإذا دخلتَها 
التنظيف،  حتى  أو  الصيانة  أو  بالتجديد  يهتم  َمن  هناك  ليس 

ولعلنا نطرح هنا ماحظات ثاًثا:
فى  العاملون  يقوم  كيف  عديدة  دول  فى  شهدنا  لقد  أواًل: 
مديرى  أن  الحظنا  كما  بــه،  واالهتمام  بتنظيفه  معني  مكان 
بأنفسهم  يقومون  املؤسسات  وقادة  الهيئات  ورؤساء  اإلدارات 
تستقر  وبذلك  لغيرهم،  قدوة  ليكونوا  العمل  ذلك  فى  بالبدء 
فى أعماق األجيال اجلديدة ثقافة الصيانة كجزء ال يتجزأ من 

العمل. وطبيعة  التفكير  أسلوب 
ثانًيا: إننى ممن يظنون بحق أن الشكل تعبير عن املضمون، 
إذ إنه ليس صحيًحا أن نقول إن التجديد والتنظيم والصيانة 
أجله،  من  نعمل  الذى  باملحتوى  لها  ال عاقة  ثانوية  أمور  هى 
غاب  وقد  املطلوب،  كل  هو  اجلوهر  على  التركيز  أن  معتبرين 
عّنا فى هذه احلالة أن املظهر واجلوهر متازمان، فا ميكن 
أداء  أو  هزيل  ملضمون  مظهًرا  د  وُمجَدّ َمُصون  مكان  يكون  أن 
ويدل  اآلخر  إلى  يشير  منهما  كل  واجلوهر  فاملظهر  ضعيف، 

عليه، فى عاقة طردية متبادلة.
الذى  فاملبنى  حقيقية،  توفير  عملية  هى  الصيانة  إن  ثالًثا: 
نصونه يظل على كفاءته ورونقه لسنوات أطول من ذلك الذى 
وعلينا  إصاح،  أو  تدخل  دون  التعرية  لعوامل  ونتركه  نشيده 
أو  واســع  طريق  أو  جديد  جسر  صيانة  أن  جيًدا  نــدرك  أن 
كثيرة  أموااًل  الدولة  خزانة  وعلى  علينا  توفر  إمنا  نفق ضخم 
حيث  جديد،  بديل  إنشاء  أجــل  من  إنفاقها  إلــى  نضطر  قد 
إصاح  معه  يُجدى  يعد  ولم  قليلة  سنوات  بعد  القدمي  تهالك 

أو صيانة.
يتوجب  فإنه  الصيانة  ثقافة  إلى  نفتقر  بأننا  نعترف  كنا  إذا 
صياغة  إعــادة  إلــى  دائًما  نسعى  أن  نفسه  الوقت  فى  علينا 
فى  املضى  على  قادرين  نكون  بحيث  حياتنا  وأساليب  تفكيرنا 
كفاءة  على  ويحرص  العام  املــال  على  يحافظ  مأمون  طريق 
أن  دائًما  نــدرك  أن  يجب  إننا  إذ  الظروف.  كل  فى  املنشآت 
سيارتك تعيش أطول مدة إذا كنَت معنًيا باحلرص عليها ومد 
عمر  خــال  فى  تتدهور  أن  ميكن  بينما  إليها،  اإلصــاح  يد 
يتهالك  ملا  التجديد  أو  عنها  الصيانة  غياب  نتيجة  قصير 
األشياء  صيانة  إن  املدارس  فى  ألبنائنا  نقول  ليتنا  ويا  منها، 
نذهب  وملاذا  أعمق،  فكر  عن  تعبير  وهى  أطول  عمًرا  تعطيها 
طابها  تـُـلــزم  املــثــال  سبيل  على  اليابانية  فــاملــدارس  بعيًدا، 
املياه  دورات  إلى  وصواًل  أساتذتهم  ومكاتب  فصولهم  بتنظيف 
بيئة نظيفة وصيانة  أنه البد أن يعيش فى  حتى يدرك الطفل 
لوفرنا على  بذلك  التزمنا  أننا  ولو  للمنشآت،  تتوقف  دورية ال 
واإلهمال  التفكير  عشوائية  على  وقضينا  كبيًرا  جهًدا  أنفسنا 
أن  قبل  بذلك  اآلن  نبدأ  ليتنا  حياتنا،  فى  التنفيذ  فى  املعتاد 
ومنشآتنا  املادية  وإمكاناتنا  العقارية  ثرواتنا  من  الكثير  نفقد 
احليوية، فالصيانة هى حياة كل املرافق، وهى عمر جديد لها 
على  مهم  عقلى  تدريب  أنها  كما  واألبنية،  للمنشآت  وحماية 

والترتيب. والتنظيم  التجديد 

عن قرب
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 »حتى إشعار »خط أحمر« 
آخر«

»يستوجب »فشل« »ربيع ٢٠٢٢«
املساءلة« 

»4 سنوات« 

املفوضة باألمم 
املتحدة السامية 
حلقوق اإلنسان، 
ميشيل باشليه، 

متحدثة عن معاملة 
حركة طالبان 

للنساء. 

 الرئيس التونسى 
قيس سعيد، معلًنا 

متديد تعليق أعمال 
البرملان. 

مدير املعهد الوطنى 
للحساسية واألمراض 

املعدية فى أمريكا، 
الدكتور أنتونى 

 ،CNN فاوتشى، لـ
معلًقا على موعد 

السيطرة على كورونا. 

محمود الوروارى فى 
»الشرق األوسط«، 

واصًفا منوذج 
الدميقراطية 

الليبرالية األمريكية 
حني مت جتريبه فى 

أفغانستان.

املنتج د. محمد 
العدل، متسائًل عن 

سبب وضع فريق 
اإلسماعيلى على 

التيشيرتات إعلن 
لشركة مملوكة 

لهانى برزى.

منى زكى، فى لقاء مع 
»صاحبة السعادة«، 
متحدثة عن عدم 

تلقيها عروًضا جيدة 
لفترة طويلة.

مصرى يسجل 5 أرقام بموسوعة جينيس
كتبت- هبه اهلل مصطفى: 

اسمه  املــغــربــى  منير  عــلــى  كــتــب 
بحروف من نور بعد تسجيل 5 أرقام 
القياسية  لألرقام  مبوسوعة جينيس 

العاملية فى متارين اللياقة البدنية.
شنوان  قــريــة  ابــن  اســتــطــاع  فقد 
 22 العمر  من  البالغ  الكوم،  بشبني 
فى  القياسى  الــرقــم  حتطيم  عــامــا، 
بتحقيق  ســكــوات«  »اجلــامــب  مترين 
80 عدة فى الدقيقة الواحدة، وكسر 
مترين  فــى  الثانى  القياسى  الــرقــم 
»االسكوات« بتحقيق 206 عدات فى 

3 دقائق.
الثالث  القياسى  الــرقــم  عــن  أمــا 
فجاء من خال مترين »االنبطاح من 
الوقوف« بوزن 100 رطل وحقق فيه 
15 عدة، وحقق الرقم القياسى الرابع 
ــكـــوات« بـــوزن 60  فــى متــريــن »االسـ
الدقيقة،  فى  عدة   59 محقًقا  رطا 
فى  اخلامس  القياسى  الرقم  أخيًرا 
بــوزن 80 رطا  مترين »االســكــوات« 

محقًقا 53 عدة فى الدقيقة.
ـــ22 عــامــا،  ــ ــ وكـــشـــف صـــاحـــب ال
ــوم«: »هــنــاك بعض  ــي لـــ »املــصــرى ال
أثناء  بتصويره  اخلــاصــة  الــقــواعــد 
أداء هذه املهارات احلركية وإرسالها 
للجنة املسابقة، للتأكد من مصداقية 
هذا  حتقيق  على  ــه  وقــدرت املــتــقــدم 
أشار  كما  اجلديد،  القياسى  الرقم 
إلى أنه قدم هذه األرقام شهر إبريل 
املختصة  اللجنة  عليه  لترد  املاضى، 
أمس بفوزه بتحقيق 5 أرقام قياسية 

جديدة«. 
والغريب هو عدم التحاق منير بأى 

بينما  للتدريب،  شباب  مركز  أو  ناد 
اعتاد ممارسة هذه التدريبات يومًيا 
فى املنزل بداية من عام 2015، من 
عبر  الرياضيني  أبــرز  متابعة  خــال 
املوقع  وكذلك  »يوتيوب«،  الـ  منصة 
فى  منير  وبــدأ  للمسابقة،  الرسمى 
مما  الرياضية  احلركات  هذه  تقليد 
بدابة  فى  اإلصابات  لبعض  عرضه 

األمر.
وعلى الرغم من أنه لم يتمكن من 
إال  الرياضية،  التربية  بكلية  اللحاق 

للمدربني  أساسية  بــدورة  التحق  أنه 
ــة،  ــاضــي ــري ــعــة لــنــقــابــة املــهــن ال ــاب ت
ليتعمق فى دراسة املهارات احلركية 

والرياضة بشكل عام.
على  بدأ   ،2019 عام  بداية  ومنذ 
كــمــدرب جمباز  الــعــمــل  مــنــيــر فــى 
ــدى األكــادميــيــات  لــألطــفــال فــى إحـ
بـــالـــقـــاهـــرة، لــيــحــقــق الـــعـــديـــد من 
املقبلني  أبطال مصر  مع  اإلجنــازات 

فى اجلمباز.

على منير

توم كروز يهبط بطائرة مروحية 
فى حديقة عائلة بريطانية

توم كروز

كتبت- آية كمال: 
تــوم كــروز، جنم هوليوود  تخيل أن 
العاملى، يهبط من السماء مباشرة، فى 
الفناء اخللفى اخلاص بك - حرفًيا. 
اململكة  عائلة فى  مع  ما حــدث  هــذا 
املتحدة، بعد أن فوجئوا بهبوط النجم 
العاملى بطائرة هليكوبتر فى حقلهم، ثم 

سمح لهم بالذهاب فى جولة سوًيا.
وكان توم كروز فى أوروبا، من أجل 
استكمال تصوير أحدث فيلم »مهمة«: 
الذى تشارك فى بطولته  مستحيلة«. 
النجمة هايلى أتويل، وكان من املفترض 

أن يتم تصويره فى مركز جراند سنترال 
التجارى فى برمنجهام، اململكة املتحدة. 
ومت إغاق املطار القريب، وكان كروز، 
هليكوبتر،  بطائرة  مسافًرا  كان  الذى 
بحاجة إلى مكان للهبوط، وفًقا لتقارير 
بــى بــى ســى نــيــوز. وأبــلــغــت أليسون 
ويب، التى تعيش مع عائلتها مبنطقة 
ميكن  حقلها  كــان  إذا  عما  وركشير، 
هليكوبتر  طائرة  لهبوط  استخدامه 
يـُـذكــر اســمــه، ألن  لــم  لشخص مهم، 
املطار القريب مغلق. وعندما هبطت 

املروحية، لم يظهر سوى توم كروز.

كنوز العراق فى مرمى المهربين
إحدى اجلداريات األثرية بالعراقية

كتبت- إجنى عبدالوهاب: 
تــعــبــث اجلــمــاعــات املــتــشــددة  أن 
احلرب  أنهكتها  التى  بــادك  بتاريخ 
سلة  يبيع  أن  الصراعات،  وأغرقتها 
مقابل  بـــادك  تــاريــخ  املتسللني  مــن 
حفنة من الدوالرات، أن يضحى تاريخ 
هذا  كل  املهربني،  مرمى  فى  بــادك 
وأكثر تشهده العراق التى تباع كنوزها 

احلضارية فى مزادات عامة. 
»فرانس  وكالة  به  أفــادت  وحسبما 
يعود  طينى سومرى  لــوح  بيع  بــرس« 
عبر  املــيــاد،  قبل  سنة  آالف  لثاثة 
من  مبئات  أوكشنيرز«،  »اليــف  موقع 
السومرى  اللوح  بيع  نعم  الـــدوالرات، 
إلى  طريقه  وجــد  وقــد  بخس،  بثمن 
املقتنني  لبيوت  ــواًل  وصــ بريطانيا، 
وقيمته  بتاريخه  وُضـــرب  ببساطة، 

احلضارية عرض احلائط. 
اآلثــار  وتهريب  جتــارة  كانت  طاملا 
مزدهرة فى العراق، إال أن االحتال 
األمـــريـــكـــى، وتــســلــســل اجلــمــاعــات 

اإلرهابية إلى قلب املدن العراقية أدى 
إلى استشرائها وصواًل إلى مواقع بيع 

املقتنيات الثمينة عبر اإلنترنت. 
بــرس« عن  »فرانس  وكالة  ونقلت   
قوله  أوكشنز«  »تاميتيبل  دار  مدير 
مــزاد  فــى  عــرضــت  القطعة  تلك  إن 
تقريبا على  بـ 600 دوالر  بدءا  علنى 
ويست  من  رجل  مقتنيات  »أحد  أنها 

ساسيكس باململكة املتحدة«.
العراقية  السلطات  تلقى  وبينما 
باللوم على اجلماعات املتشددة التى 
جتهل قيمة القطع األثرية، وبينما ال 
توجد إحصائية عراقية رسمية بعدد 
اآلثار املهربة، نقلت الوكالة الفرنسية 
عـــن مــديــر هــيــئــة اآلثـــــار والـــتـــراث 
العراقية، ليث مجيد، أن السبب فى 
العبث بآثار العراق ال يعود إلى عدم 
فحسب،  األثرية  املواقع  تأمني  كفاية 
املسروقة  القطع  يشمل  ال  فالتهريب 
على  يعتمد  بــل  فقط،  املتاحف  مــن 

النبش العشوائى باملواقع األثرية. 

»إليزابيث« تخشى كشف المستور فى مذكرات 
األمير هارى.. وتستعد لمعركة »قذف وسب«

كتب - محمد عبد اخلالق مساهل:
ــح بــعــد ما  ــفـ فــــاض الــكــيــل وطـ
به  تسمح  منسوب  أعلى  إلــى  وصــل 
الثانية،  إليزابيث  البريطانية  امللكة 
فحفيدها األمير هارى تشارلز عقد 
ونشرها  مذكراته  كتابة  على  العزم 
واخلــواص، وخواص  العوام  ليقرأها 

اخلواص.
طيشا  الفعل  هذا  امللكة  اعتبرت 
أســرار  يفشى  أن  شأنه  من  جامحا 
القصر ويعرى ما خفى بني اجلدران، 
امللكية،  احلياة  خصوصية  ويفضح 
بأوامر  معاونيها  كبار  إلى  فأوعزت 
ــوض فى  ــحــة، اخلــ واضــحــة وصــري
الغر،  احلفيد  ضد  قانونية  معركة 
الــدوقــة  ــه  وزوجــت سوسيكس،  دوق 
يقول:  حالها  ولسان  ماركل،  ميجان 
»لقد بلغ السيل الزبى، ولم يعد فى 

قوس الصبر منزع«.
امللكة  أن  مــوثــوق  مصدر  وكشف 
أنهكتها  عاما   95 العمر  من  البالغة 
ــكــررة واالنــتــقــادات  ــت الــهــجــمــات امل
امللهبة املؤملة، بحسب صحيفة الصن 
أن  إلــى  أشــارت  والتى  البريطانية، 
الفريق القانونى التابع للقصر يحصل 

على استشارات قانونية من اخلبراء 
القذف  املختصني فى قضايا وجنح 
من  سيل  تدفق  بعد  وذلــك  والسب، 
الــزوجــان  الــتــى وجهها  االنــتــقــادات 
إقامتها  مــقــر  ــن  م املــلــكــيــة  لــلــحــيــاة 

بالواليات املتحدة األمريكية.
أوتار  على  يعزف  اخلبراء  ورأى   

إن  فقالوا  امللكة،  ينتاب  الــذى  األلــم 
هارى جتاوز احلد املباح بتوجيه ذلك 

النقد البواح.
امللكى  الــقــصــر  يستعد  ــم  ث ــن  ومـ
إلعداد دعوى قضائية من خال فريق 
من املحامني، والذين يقومون بدورهم 
بإخطار هارى وميجان بأن االعتداءات 

امللكة إليزابيث الثانية برفقة األمير هارى وزوجته ميجان 

اللفظية املتكررة لن تلقى تهاونا.
امللكية  ــرة  األســ ــان  ــ أرك واهــتــزت 
املاضى،  الشهر  يدها  فى  وأسقط 
هــارى  األمــيــر  كشف  عندما  وذلـــك 
عن عكوفه على كتابة مذكراته بكل 
ترحم  ال  تفاصيل  مــن  حتتويها  مــا 
وال تلني، حيث اختار األمير مناسبة 
املقبل،  العام  بحلول  لنشرها  مميزة 
تشهد  التى  ــنــادرة  ال املناسبة  وهــى 
االحتفال باليوبيل الباتينى للملكة. 

توجيه  امللكة  محامو  يعتزم  كما 
فى  للناشرين ممثلني  قانونى  إنــذار 

دار بنجوين راندوم هاوس.
األســرة  بني  ســاد  التوتر  أن  يذكر 
امللكية مــن جــانــب، واألمــيــر هــارى 
وزوجته من جانب آخر، فى أعقاب 
فيها  تسبب  التى  الصاخبة  الضجة 
املذيعة  أجرته  الــذى  الدوقني  حــوار 
وينفرى  أوبـــرا  الشهيرة  األمريكية 
بانتقادات  مشحونا  وكـــان  معهما، 
احلاشية  ــى  ف كــبــيــرة  لشخصيات 
مما  بالعنصرية،  واتهامات  امللكية 
دعا األميران إلى التحرر مما اعتبراه 
تفرضها  بالية  وتقاليد  قيودا خانقة 

أعراف األسرة احلاكمة.

صفاء أبوالسعود تختتم سمبوزيوم »أرتا مرسانا«
العلمني- سعيد خالد:

األولى  النسخة  فعاليات  اختتمت 
للفن  مرسانا،  ــا  أرت سمبوزيوم،  من 
يقام  ــذى  ال األول،  أمــس  التشكيلى، 
حتت  العلمني،  مبنطقة  مـــرة  ألول 
ــرة الــثــقــافــة د. إيــنــاس  ــ رعــايــة وزيـ
عبدالدامي، وسط حضور عدد كبير 

من الصحفيني واإلعاميني.
ــرة صفاء  ــقــدي وغــنــت الــفــنــانــة ال
أبوالسعود أيًضا خال احلفل أغنية 
»فجر الضمير«، كلمات جمال بخيت، 
حلـــن شــريــف حـــمـــدان، مبــشــاركــة 
حالة  وأضــافــت  الهمم،  ذوى  أطفال 
من البهجة والسعادة عليهم وحرصت 
على اللعب معهم ومداعبتهم واقتربت 
منهم وتعلقوا بها بشكل كبير. تألقت 
السوبرانو العاملية أميرة سليم بتقدمي 
باقة من أجمل األغنيات الكاسيكية 
على شاطئ العلمني اجلديدة بالساحل 
الشمالى بصحبة مجموعتها املوسيقية 
عزيز  الفنان  رأسهم  على  اجلديدة، 
املصرى. وأبهرت أميرة سليم احلضور 
بتقدمي برنامج غنائى متنوع بـ 5 لغات 
الكاسيكية،  األغــانــى  مــن  مختلفة 
وأغنية  رخمانيوف،  فوكاليز  منهم 
فرنسية من أحلان ميشيل ليجراند، 

إجنليزية  أغنيتني  إلـــى  بــاإلضــافــة 
وإيطالية، باإلضافة إلى تقدميها ألول 
مرة أغنيات باللغة العربية من الزمن 
اجلميل لتطرب احلضور بروائع سيد 
األطــرش،  وفريد  وأسمهان  درويــش 
الفنى  السمبوزيوم  ختام  فى  وذلــك 
جمع  ــذى  ال مرسانا«  »أرت  اخليرى 
عشرات الرسامني من بلدان مختلفة 

واخلبرات،  األفكار  ومناقشة  للرسم 
باإلضافة إلى جمع األموال لألطفال 
ذوى االحتياجات اخلاصة. من جانبه 
قال ياسر رجب، رئيس السومبوزيوم، 
إن الرسالة التى حملناها جميعا فى 
النسخة األولى من السمبوزيوم والتى 
سنستمر عليها فى النسخ املقبلة، وهى 
ونلمسها  وصلت  تستحق،  اإلنسانية 

 صفاء أبوالسعود

التى  األفعال  ردود  جميعا من خال 
نتلقاها من داخل مصر وخارجها، وهو 
ما أعطى صورة حقيقية لبلدنا التى 
قبلها  ومن  املختلفة  الفنون  حتتضن 
اإلنسانية.  وذكر »رجب« أن اللوحات 
اخلاصة بالسمبوزيوم سيتم عرضها 
ــاص يــقــام مبكتبة  فـــى مــعــرض خــ
اإلسكندرية خال شهر أكتوبر املقبل.

أميرة سليم

أميرة سليم تبهر جمهور الساحل الشمالى بـ ٥ لغات
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