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تيدروس أدهانوم جيبريسوس
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تستعد احلكومة لطرح ١٠ شركات 
احلكومية  الطروحات  برنامج  ضمن 
فى البورصة خالل النصف األول من 
العام املالى املقبل، فيما تدرس تقدمي 
املدن اجلغرافية  حوافز ضريبية فى 
ــة  اإلداريـ العاصمة  منها  ــدة،  اجلــدي
السويس  قــنــاة  ومنطقة  اجلـــديـــدة، 

والعلمني، لقطاعات معينة.
وزير  معيط،  محمد  الدكتور  قــال 
شركات   ١٠ طــرح  سيتم  إنــه  املالية، 
احلكومية  الطروحات  برنامج  ضمن 
فى البورصة خالل النصف األول من 
العام املالى املقبل، لكنه لم يكشف عن 
العاملة  والقطاعات  الشركات  أسماء 
تخطط  احلكومة  أن  مضيًفا  فيها، 
إلصدار صكوك بشكل عام، وأن جزًءا 
من التمويل فى السنة املالية اجلديدة 
سيكون عبر الصكوك، الفًتا إلى أنه 
لم تتحدد قيمة إصدار الصكوك حتى 
اآلن، وأنه بالنسبة للصكوك اخلضراء 

فإننا «لم نذهب إليها بعد».
وأضاف فى تصريحات على هامش 
االستفادة  حول  جلسة  فى  مشاركته 

على  حالًيّا  ونعمل  التنفيذية،  الئحته 
التجهيزات ذات الصلة».

وأكد «معيط» أهمية توسيع قاعدة 
خصوًصا  الصكوك،  فى  املستثمرين 
أن نوع املستثمر فى الصكوك مختلف، 
داعًيا إلى العمل على تهيئة بيئة مناسبة 
للصكوك تضم املستثمرين واملؤسسات 
البنك  مجموعة  مثل  العاملية  املالية 
أن  ــى  إل وأشـــار  للتنمية،  اإلســالمــى 
«املالية» تدرس تقدمي حوافز ضريبية 
منها  اجلديدة،  اجلغرافية  املــدن  فى 
اإلداريــة اجلديدة، ومنطقة  العاصمة 
واملناطق  والــعــلــمــني،  الــســويــس  قــنــاة 
لقطاعات  األقــالــيــم،  فــى  الصناعية 
ثنائية  لــقــاءات  الــوزيــر  وعقد  معينة. 
مع عدد من نظرائه العرب واألجانب، 
وناقش مع الرئيس التنفيذى ملؤسسة 
ــات تنسيق  ــي ــقــى، آل الــتــمــويــل اإلفــري
الظروف  ظــل  فــى  اإلفريقية  الـــرؤى 
ومت  احلــالــيــة،  العاملية  االقــتــصــاديــة 
التعاون  تعزيز  أهمية  على  التأكيد 
العمل  وتعميق  اإلفريقية،  الــدول  بني 

املشترك لسد الفجوة التمويلية.
(طالع ص٥)
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املتحدة ١٫٥جيكسعـر النسخــة| اململكة  ريــاًال ●  اليمنية ٣٠  املغرب ١٠دراهـــم ● سوريا ١٥ ليرة ● فلسطني ٠٫٢٥ دوالر ● لبنان ١٠٠٠ ليرة ● اجلمهورية  ريـــاالت  ● اإلمـــارات ٤ دراهــم ● عمان ٣٠٠ بيسة ● األردن ٤٠٠ فلس ● تونس ٥٠٠ مليم ●   ٣ البحرين ٣٠٠ فلس ● قطر  ريــاالت ●  الكويت ٣٠٠ فلس ● السعودية ٣ 

من الصكوك لالنتقال نحو االقتصاد 
انعقدت أمس، ضمن  التى  األخضر، 
االجتماعات السنوية ملجموعة البنك 

الشيخ:  شرم  فى  للتنمية  اإلسالمى 
فى  الصكوك  موضوع  عن  «نتحدث 
واملوضوع  عاًما،   ١٥ نحو  منذ  مصر 

املناقشات.  من  عديدة  مراحل  أخذ 
مــا حــدث خــالل الــعــامــني املاضيني 
ووضع  للصكوك،  قانون  إصــدار  هو 

وإبراهيم  عاطف  سوزان  كتبت- 
الطيب، و«وكاالت»:

الصحة  مــنــظــمــة  مــديــر  ــذر  حــ
ــوم  ــ ــان ــيـــة، تــــيــــدروس أدهــ ــاملـ ــعـ الـ
جيبريسوس، من أن التهديد املتمثل 
ــة جــديــدة أكثر  فــى ظــهــور ســالل
والتى  كورونا،  فيروس  من  خطورة 
ضدها  احلالية  اللقاحات  ستكون 

غير فعالة، حقيقى متاًما.
مداخلة  فى  جيبريسوس،  وقــال 
األمــــن جــلــوســك ٢٠٢٢  مبــؤمتــر 
املنعقد فى سلوفاكيا، إنه «ال يزال 
هناك تهديد حقيقى وواضح بظهور 
نوع جديد أكثر ضراوة من فيروس 
ميكن أن يتجنب التعرض للقاحات 
احلالية»، الفًتا إلى أن عدد الوفيات 
املبلغ عنها فى إفريقيا ومنطقة غرب 
االرتفاع،  فى  آخذ  الهادى  املحيط 
وفى أمريكا تتزايد الوفيات الناجمة 
عن كوفيد-١٩ وكذلك اإلصابة به، 
مؤكًدا أنه من السابق ألوانه القول 

إن الوباء قد انتهى، الفًتا إلى أنه من 
الصعب للغاية التكهن بكيفية تطور 

الفيروس. 
إلى ذلك تسبب استمرار تفشى 

من  الفرعى  املتغير  خاصة  كورونا 
العدوى  شديد  أوميكرون  متحور 
«بى إيــه.٥»، فى جعل بعض الدول 
األوروبية تبحث إعادة فرض قيود 

مكافحة الفيروس اخلطير.
الدكتور  شــدد  أخـــرى،  جهة  من 
التعليم  ــر  وزيـ عــبــدالــغــفــار،  خــالــد 
العالى، القائم بأعمال وزير الصحة، 
لبناء  اإلفريقية  الـــدول  دعــم  على 
يساهم  مبا  واإلمكانيات  القدرات 
ــى مــواجــهــة األوبـــئـــة واألضــــرار  ف
الناجتة عن انتشار فيروس كورونا.

ــاح أعــمــال  ــت ــت ــار خـــالل اف ــ وأشـ
للجنة  ــعــة  ــراب ال ــة  ــادي ــع ال الـــــدورة 
ــخــصــصــة لــلــصــحــة  ــت الــفــنــيــة امل
والسكان ومكافحة املخدرات، التى 
من  الفترة  فــى  مصر  تستضيفها 
يونيو ٢٠٢٢ حتت شعار  إلــى ٥   ٤
«تعزيز األمن الصحى واالجتماعى 

واالقتصادى لسكان إفريقيا».
(طالع ص٤)
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ماهر حسن

املفوهني  اخلطباء  أحــد  عبيد  مكرم  كــان 
لثورة ١٩١٩، كما يظل النموذج األقوى الدال 
على الوحدة الوطنية فى مصر، ونتذكر كلمته 
الشهيرة التى واجه فيها محاوالت االحتالل فى 
إيقاع الفتنة بني عنصرى األمة حني قال «نحن 
مسلمون وطًنا ونصارى ديًنا، اللهم اجعلنا نحن 
اجعلنا  اللهم  أنصاًرا  وللوطن  لك،  املسلمني 
وكــان  مسلمني»  وللوطن  لــك،  نــصــارى  نحن 
مكرم عبيد هو الذى قام بالدفاع عن عباس 
امللكية،  الــذات  فى  بالسب  اتهم  حني  العقاد 
العمالية  الــنــقــابــات  فــكــرة  صــاحــب  ــه  أن كما 
وواضع نظام التسليف العقارى الوطنى، ومن 
وطًنا  ليست  مصر  «إن  املأثورة:  أقواله  أبــرز 
نعيش فيه بل وطن يعيش فينا»، وهى املقولة 
للبابا شنودة، وكان مكرم  التى نسبها البعض 
عبيد يشغل موقع السكرتير العام للوفد وكان 
صديق عمر للنحاس باشا، فلما وقع اخلالف 
فيه  اتهم  الذى  األسود  الكتاب  أصدر  بينهما 
نائب وفدى بفصله  بالفساد فطالب  النحاس 
األبيض  الكتاب  النحاس  وأصدر  البرملان  من 
ا عليه، ومما يذكر أن الدكتورة منى مكرم  رّدً
وكان  األسود،  الكتاب  من  نسخة  لديها  عبيد 
مكرم عبيد حني أقصى عن الوفد أسس حزب 

الكتلة الوفدية.
فى  مــولــود  إنــه  عبيد  مكرم  سيرة  وتــقــول 
عام  أكــتــوبــر  شهر  مــن  والعشرين  اخلــامــس 
١٨٨٩بقنا لعائلة من أشهر العائالت القبطية 
ودرس القانون فى أكسفورد، وحصل على ما 
يعادل الدكتوراه فى ١٩١٢، وفى ١٩١٣ اختير 
أثناء  للمستشاراإلجنليزى  ا  خاّصً سكرتيًرا 
احلرب العاملية األولى، وحني عارض املستشار 
األمــة  مطالب  عــارًضــا  برونيات  اإلجنليزى 
الثالث  ــوزارات  الـ فى  شــارك  كما  وحقوقها، 
ماهر  أحــمــد  مــن  كــل  برئاسة  تشكلت  الــتــى 
والنقراشى إلى أن توفى «زى النهارده» فى ٥ 

يونيو ١٩٦١.

مكرم عبيد

سنـــــــــة
1961
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كلمات متقا

حل أمس

أفقيًا:
األرض-  ــات  ــب ن مـــن  آدم  ــه  ــل أك مـــا  أول   -١

إحساسها.
٢- حى بالقاهرة.

٣- حاكيناه- نصف «بنفيكا».
٤- ولد البقرة- رواية إلسماعيل ولى الدين.

٥- أداة إيقاع- لالستثناء- أرشد.
٦- ممثلة مصرية راحلة.

٧- جنل- ماء عذب- عطاء.
٨- متشابهان- أقدم موانئ الصني «معكوسة».

٩- قليل- زوجة هارون الرشيد «معكوسة».
١٠- أغنية ألم كلثوم- نصف «تايلور».

اليد-  بقبضة  «معكوسة»- ضربت  نحبه   -١١
ثلثا «عقب».

١٢- ال يعلو مهما متادى فى الكذب.
رأسيًا:

١- من أسماء الغراب- كبدناها.
٢- روائى مصرى «معكوسة»- قوض.

٣- نغيرها- منشود.
٤- ظهر- ارتكاب الذنوب «معكوسة»- هالك.

٥- أرفع األوسمة املصرية.
٦- فترة زمنية- الزالت «معكوسة».

٧- بيت العنكبوت- صخر نارى- فوض.
٨- األمهر «معكوسة»- نسيطر.

القدمي  العهد  أســفــار  مــن  تعجب-  كلمة   -٩
«معكوسة»- متشابهان.

١٠- خشية- حزب بإسرائيل «معكوسة».
١١- نحب- أمم «معكوسة».

١٢- رواية ألحمد مراد.

وكو و

www.sudoku.com

احلل والتعليمات
وبرنامج الكمبيوتر

على موقع:

حسابية،  عمليات  دون  من  سهلة،  يابانية  لعبة  السودوكو 
تتألف شبكتها من ٨١ خانة صغيرة، أو من ٩ مربعات كبيرة 
يحتوى كل منها على ٩ خانات صغيرة، على الالعب إكمال 
الشبكة بواسطة أرقام من ١ إلى ٩، شرط استعمال كل رقم 
مرة واحدة فقط، فى كل خط  أفقى وفى كل خط عمودى 

وفى كل مربع من املربعات التسعة.

حل أمس
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١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢
دىلاهركسلطا١
رنانبرجاىفل٢
هـحاتفموىبلق٣
كرواتىاجال٤
ىنالالقوقاز٥
نمفهـانحنم٦
ىقدصالولاا٧
اارسىىحلاط٨
هـعىدوربصلا٩

برااوتاشغ١٠
قونروفلبدعو١١
هنىعشمرهـزبر١٢

د. هالة عمر برا ا

ملفاتك  وتنظيم  العمل  فى  تبدأ  أن  البــد 
ولديك حس  واعــدة  إيجابية  فرص  هناك 

تنافسى ومتحمس للحياة.

الثور : ٤/٢١ إلى ٥/٢٠

اجلوزاء: ٥/٢١ إلى ٦/٢٠

السرطان: ٦/٢١ إلى ٧/٢٠

األسد: ٧/٢١ إلى ٨/٢٠

العذراء: ٨/٢١ إلى ٩/٢٠

احلمل: ٣/٢١ إلى ٤/٢٠
تعامل مع احلياة بشكل واضح وصادق رمبا 
خاصة  والضغوط  التوترات  بعض  تواجه 

فى إطار العالقات اإلنسانية.

للتقدم  الــفــرص  كــل  تستغل  أن  تستطيع 
الوقت  بــه،  تقوم  فيما  التركيز  من  والبــد 

حان ألخذ قرارات مصيرية.

رمبا تعيش بعض األيام فى هدوء ولذلك ال 
تترك أى موضوع لأليام أو الصدفة عليك 

أن تكون أكثر حتديداً.

وال  تندفع  رمبا جتعلك  عليك  أى ضغوط 
أن  عليك  ولذلك  بشكل جيد،  األمور  ترى 

تستمع لنصائح الزمالء واألصدقاء.

كلما  املتغيرات  حياتك  على  أدخلت  كلما 
كنت أكثر سعادة ولن تقبل إال الكمال فى 

كل شىء وتفرضه على أتباعك.

لديك حماس ورغبة تنافسية قوية وتتسابق 
للوصول إلى أهدافك وهذا جيد ولكنه قد 

يصنع األعداء.

انــخــفــض على  تــأثــيــرك  تــشــعــر أن  ــا  رمبـ
تأثيرك  ألن  بصحيح  ليس  هــذا  اآلخرين 

قوى. قد ال يظهر على السطح.

امليزان : ٩/٢١ إلى ١٠/٢٠

العقرب: ١٠/٢١ إلى ١١/٢٠

القوس: ١١/٢١ إلى ١٢/٢٠

اجلدى: ١٢/٢١ إلى ١/٢٠

الدلو: ١/٢١ إلى ٢/٢٠

احلوت: ٢/٢١ إلى ٣/٢٠

فى  وخــادعــة  غريبة  مــواقــف  تقابل  رمبــا 
حــيــاتــك اخلـــاصـــة، اعــتــمــد عــلــى سرعة 

بديهتك وذكائك حتى ال تهني أحًدا.

مجتهد  فلكل  جــهــدك  ثــمــار  جتــنــى  رمبـــا 
نصيب وتتأكد من ذلك وتشحن ملزيد من 

اجلهد والتقدم.

رمبا ال تشعر بأهميتك عند اآلخرين ولكن 
رمبا هو أسلوبك فى التفاعل معهم يعكس 

أسلوبهم معك.

ــهــامــات.  اإلل كــثــيــرة  مــرحــلــة  تعيش  رمبـــا 
سوف  وذلـــك  السابع  بيتك  فــى  الشمس 

يجعلك واسع األفق ومتفائًال.
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تركيا  اســم  «فـــوًرا»  املتحدة  األمم  اعتمدت 
اجلديد. أصبح اسمها «تيركيى» وليس «تيركى». 
وطلبت أنقرة عدم استخدام أى اسم آخر سوى 
االسم اجلديد، وإال اعتبر ذلك «مؤشًرا سلبّيًا». 
لفرط  غريًبا  أمــًرا  لكثيرين  يبدو  االســم  تغيير 
«بساطته»، حيث الفرق فى النطق أو الكتابة يكاد 
يكون غير ملحوظ. لكن عملية تغيير االسم لها 
ألف معنى وغاية. وزير اخلارجية التركى مولود 
تشاوش أوغلو ظهر فى صور على حسابه على 
«تويتر» وهو يوقع الرسالة الرسمية املوجهة إلى 
رسمّيًا  واملطالبة  املتحدة  لــألمم  العام  األمــني 
بتسجيل اسم البالد بالنطق والهجاء اجلديدين 
لدى املنظمة األممية بكل لغاتها، وذلك فى خطوة 
أنه  معروف  وجتهيز  االنتباه  جلــذب  مــدروســة 
سيستحوذ على القيل والقال لفترة. الوزير التركى 
قال القليل املفيد: «الرئيس أردوغان يرغب منذ 
نهاية العام املاضى فى تعزيز قيمة اسم بالدنا»، 
وهو اسم معتمد منذ فترة فى العالمة التجارية 
«صنع فى تيركيى». اسم أردوغان مرتبط ارتباًطا 
وثيًقا بحملة تغيير االسم داخلّيًا وخارجّيًا. فى 
حامى  باعتباره  احلملة شعبية  تكسبه  الداخل، 
حمى احلضارة والثقافة والقيم والهوية التركية. 
ولــم ال، وهــو يــردد منذ ما ال يقل عن عــام أن 
«تيركيى» هو االسم األفضل تعبيًرا عن الثقافة 
يعزز  اخلــارج  وفى  التركية؟!  والقيم  واحلضارة 
الرئيس التركى صورته الذهنية باعتباره «الزعيم 
بني  املتأرجحة  الــدولــة  رئيس  فهو  املختلف». 
الشرق والغرب، والتواقة لعسل االحتاد األوروبى 
دون التصريح بذلك عالنية، والساعية جلمع كل 
األوراق فى يد واحدة، واملستعدة لتقدمي سبت 
التنازالت حتى حتظى بأحد املميزات ولكن بعد 
صبغ التنازالت بصبغة الهوية والقومية واملعتقد 
والثقافة. االحتاد األوروبــى ال يفوت فرصة إال 
ملف  شــأن  فى  الشديد  قلقه  عن  فيها  ويعبر 
حقوق اإلنسان، وسيادة دولة القانون، وانسحاب 
العنف  ملكافحة  إسطنبول»  «اتفاقية  من  أنقرة 
وتعبر  إال  فرصة  تفوت  ال  وتركيا  املـــرأة.  ضد 
عن املميزات والفوائد التى ستعود على االحتاد 
األوروبى من انضمام تركيا. وكالهما يعود ويؤكد 
على أهمية الشراكة والتعاون والتفاهم مع اآلخر. 
كانت  واجلـــذب  الشد  مسلسل  فى  حلقة  آخــر 
أردوغــان  والرئيس  أوكرانيا.  فى  روسيا  حرب 
األوروبــى  االحتــاد  «تقطيم»  فى  جهًدا  يألو  ال 
واستحضار املقارنة بني أوكرانيا وتركيا فى كل 
إبداء  إلى  ــى  األوروب مناسبة. فهو دعا االحتــاد 
احلساسية نفسها واللهفة ذاتها اللتني يبديهما 
جتاه أوكرانيا. ويؤنب االحتاد بالتساؤل إن كان 
تعرضت  إن  أعماله  جــدول  على  تركيا  سيضع 

لهجوم مماثل. 
تغيير اسم تركيا وضعها مجدًدا على خارطة 
االهتمام الدولى. وأغلب الظن أن تغيير االسم 
«الديك  مثل  معاٍن  عن  بالنأى  كثيًرا  يتعلق  ال 
الرومى» وهو أحد معانيها باإلجنليزية، أو حتى 
الغبى» حسبما  أو «الشخص  الذريع»  بـ«الفشل 
أكثر  يتعلق  األمــر  القواميس.  بعض  فــى  يــرد 
بتحسني صورة، وجذب انتباه، واستعادة شعبية 
الصعوبة،  بالغة  اقتصادية  ــاع  أوضـ ظــل  فــى 
واالستعداد النتخابات رئاسية فى يونيو ٢٠٢٣ 

بعد ٢٠ عاًما من حكم أردوغان.
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وأثلج صدرى؛ اخلبر  أيام،  قرأته، منذ  خبر 
عن «سوسن أحمد»، الفتاة املصرية األمريكية، 
فى  الطب  تــدرس  خريجة  أصغر  عاًما)،   ١٢)
فلوريدا  بوالية  اجلامعية  بـــروارد  كلية  تاريخ 
بعدما  وذلك  عاًما!.   ٦١ مدار  على  األمريكية، 

حصلت على دبلوم فى العلوم البيولوجية. 
نالت  قد  املعجزة»،  «الطفلة  سوسن،  وكانت 

شهادة الثانوية العامة فى سن التاسعة فقط.
ABC أن  نيوز»  «إيــه بى سى  وذكــرت شبكة 
(دراســة  جامعى  دبــلــوم  على  حصلت  سوسن 
فى  البيولوجية  العلوم  فــى  عــامــان)  أقصاها 
ديسمبر املاضى، مع مرتبة الشرف الكاملة، إذ 
حصلت على ٤ من ٤، أى ما يعادل ١٠٠ باملائة 

فى أنظمة تعليمية أخرى.
لكن طموح سوسن ال يتوقف عند هذا احلد.

وتنوى الفتاة النابغة مواصلة تلقى العلم فى 
برمجة  لدراسة  تخطط  حيث  فلوريدا،  جامعة 
أن  معتبرة  واألحــيــاء،  والكيمياء  الكمبيوتر 

اجلامعة مكان رائع لدراسة هذه املوضوعات.
وقالت: «من الرائع أن يتم قبولى هناك (فى 

اجلامعة) فى الفصل التالى».
وكانت عائلة الطفلة املصرية قد أدركت، قبل 

سنوات، أنها موهوبة مبا يسبق عمرها بكثير.
للفتاة،  العاملى  باليوم  تُذكرنا  سوسن  حكاية 
املتحدة منذ  الذى خصصته األمم  أكتوبر،   ١١
األساسية  احلقوق  إلــى  للتنبيه  أعــوام  ثمانية 
التى يجب توفيرها للطفلة أو الفتاة. وما أكثر 
العربية،  الفتاة  حق  فى  تُرتكب  التى  اجلرائم 
وعمالة  ــال  األطــف وزواج  ــاث  ــ اإلن خــتــان  مــثــل 
الفتيات وحرمانهن من التعليم وجرائم التحرش 

واالغتصاب اجلماعى.. إلخ. 
نــشــرت جريدة  احلــالــى  عامنا  بــدايــة  وفــى 
خبًرا   ،(٢٠٢٢  -١  -١٦) فى  اليوم»،  «املصرى 
املــدارس  بإحدى  مصاعد  عامل  محاكمة  عن 
خمس  ِعرض  هتك  بجرمية  التهامه  باملعادى، 
العامل  اعتاد  بها.  يعمل  التى  باملدرسة  بنات 
شعورهن  لدرجة  عفتهن  مواضع  يتحّسس  أن 
اعتداءاته  تسببت  وقد  متكررة،  وآالم  بإعياء 
فى اضطرابات سلوكية لدى البنات. وفى بداية 
عامنا احلالى، يناير ٢٠٢٢، ُرِوّعنا بانتحار فتاة 
قام  أن  بعد  سنة،   ١٧ عمرها  بسنت)،  (تُدعى 
لم  النت.  على  إليها  تسىء  بنشر صور  شابان 
لسمعتها  اإلســاءة  تتحمل  أن  املسكينة  تستطع 
نتيجة نشر تلك الصور، فتخلصت من حياتها. 

وحكايات أخرى لن يتسع املقام لذكرها. 
األمـر يحتـاج إلـى إجـراءات حاسـمة تقضـى 
علـى ذلـك االسـتهتار بحقـوق فتياتنـا مـن ِقَبـل 
بعـض الذكـور احلمقـى. وقـد كانـت اسـتجابة 
فنشـروا  للمـرأة،  القومـى  للمجلـس  سـريعة 

هـذا اإلعـالن: 
أى  من  البتزاز  تتعرض  بنت  أى  اليوم،  «من 
هى  لو  وحتى  صورها،  هى  لو  حتى  شخص- 
بيهم-  بيبتّزها  كده  بعد  وهو  له،  بعتتهم  اللى 
عن  أو   (١٥١١٥) الرقم  كلمى  تترددى.  إوعــى 

طريق تطبيق واتس آب من خالل الرقم 
هتتحل  تامة  وفى سرية   ،(٠١٠٠٧٥٢٥٦٠٠)
لكى  اإلعــالن  نشر هذا  أعيد  وأنــا  مشكلتك». 
مشابهة.  لظروف  ُمعرَّضة  فتاة  كل  به  حتتفظ 

اتصلى، وال تترددى.
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كتب- أحمد البحيرى، واملحافظات- عبداحلكم 
اجلندى ورجب رمضان: 

األزهرية  الثانوية  الشهادة  امتحانات  انطلقت 
للقسم العلمى، أمس، إذ أدى الطالب االمتحانات 
طالب  امتحن  كما  والتفسير،  الفقه  مادتى  فى 
والتفسير  الفقه  مادتى  فى  اإلسالمية،  البعوث 
القسم األدبى  القرآن، على أن يبدأ طالب  وعلوم 
فى  اليوم،  امتحاناتهم  اإلسالمية  الشعبة  وطالب 

مادتى الفقه واحلديث.
وتفقد الدكتور سالمة داود، رئيس قطاع املعاهد 
األزهرية، أمس، جلان امتحانات الشهادة الثانوية 
مدينة  فتيات  مبعهد  األول،  يومها  فى  األزهــريــة 
االمتحانات  عملية  سير  على  لالطمئنان  نصر، 
وااللتزام بالتعليمات اخلاصة نحوها، وتوفير املناخ 

املالئم للطالب لتأدية االمتحانات.
ــة على  وشــدد رئــيــس قــطــاع املــعــاهــد األزهــري
االحترازية،  اإلجــراءات  بكافة  االلتزام  ضــرورة 
التزام  مدى  على  والوقوف  فيها،  التهاون  وعدم 
حفاًظا  االمــتــحــانــات،  على  والقائمني  الــطــالب 
كافَة  أن  مــؤكــًدا  اجلميع،  وســالمــة  صحة  على 
األولى  مهمتهم  االمتحانات  عملية  على  العاملني 
توفير اجلو املالئم للطالب ألداء االمتحانات فى 
لطالب  والتوفيق  النجاح  متمنًيا  صورة،  أحسن 

الثانوية. الشهادة 
وتابع الدكتور محمد حسني املحرصاوى، رئيس 
الثانوية  الشهادة  امتحانات  جلان  األزهــر،  جامعة 
األزهرية للقسم العلمى، أمس، وتفقد جلنة معهد 

كتبت- وفاء يحيى:
 EST تسبب سقوط السيستم فى امتحانات الـ
والبديل  مصر  فــى  األمريكية  الدبلومة  لطالب 
الختبارات الـ SAT والتى مت إلغاؤها أمس األول، 
فى حالة من الغضب بني الطالب وأولياء أمورهم 
ــارج ومــن  الــذيــن حتــمــلــوا تكلفة الــســفــر مــن اخلــ
املحافظات وصوال إلى القاهرة ألداء االمتحانات.

أمورهم عن غضبهم من  وأولياء  الطالب  وعبر 
ضعف مستوى الشبكات وعدم االهتمام مبستقبل 
التربية  ووزارة  الــوزراء  مجلس  مطالبني  الطالب، 

والتعليم بالتدخل للحفاظ على مستقبل الطالب.
التربية  ــر  ــارق شــوقــى، وزيـ الــدكــتــور طـ وعــلــق 
حول  كثيرا  اجلــدل  تكرر  «لقد  قــائــًال:  والتعليم، 
وجــود  عــدم  رغــم  مصر  فــى  األمريكية  الدبلومة 
مثل  األخــرى  الدولية  الشهادات  فى  مــواٍز  جــدل 
البريطانية، والفرنسية واألملانية والـ IB وغيرها». 
وأضاف شوقى، فى تصريحات له عبر صفحته 
مبوقع التواصل االجتماعى فيسبوك، أن الكوليدچ 
بورد (College Board) األمريكية هى من قررت 
إنهاء أعمالها فى مصر فى سبتمبر ٢٠٢٠ وليست 
الوزارة هى من ألغت السات (SAT) فى مصر، وملا 

كان السات غير متاح فى مصر منذ سبتمبر ٢٠٢٠ 
للقبول   ٢٠٢١ فبراير  بعد  اعتماده  أوقفنا  فقد 
باب  نغلق  حتى  واألهلية»  «احلكومية  باجلامعات 
«رحالت السات» والتى تقودها مافيا للحصول على 
تستطيع  وال  أخرى  دول  فى  أموال  مقابل  درجات 
الدولة مراقبة أداء امتحانات السات خارج البالد.

وزارتى  ACT من  الـ  امتحان  اعتماد  وتابع: «مت 
بديل  إليــجــاد  العالى  والتعليم  والتعليم  التربية 
للطالب، لكن رصدت الوزارة عددا من املخالفات، 
الــوزارة إليقاف اعتماد الشهادة للقبول  ما اضطر 
إلى  مصر  فــى  واألهــلــيــة  احلكومية  بــاجلــامــعــات 
حاليا  عليه  نعمل  ما  وهــو  ــاع،  األوضـ توفيق  حني 
املتحدة،  الــواليــات  فى   ACT لـ  األم  املؤسسة  مع 
وسوف نعلن عن النتائج بعد إمتام توفيق األوضاع، 
ورغم عدم مسؤولية الوزارة عن الشهادات الدولية 
سواء األمريكية أو غيرها إال أن الوزارة بادرت إلى 
احتضان امتحان بديل اسمه EST وتديره مؤسسة 
شركة  مصر  فى  ووكيلها  بريطانيا  مقرها  دولية 
Sphinx وليس وزارة التربية والتعليم بهدف إنقاذ 
طالب الدبلومة األمريكية فى ظل خروج الـ SAT والـ 
ACT ألسباب مختلفة، كما سمحنا عامني متتاليني 

باملاتشينج والسوبر ماتشينج ملساعدة الطالب رغم 
أن الوزارة ليست مسؤولة عن الشهادات الدولية». 

وأوضح شوقى أن وزارة التربية والتعليم ال تدير 
تقوم  أو  االمتحانات  تضع  وال   EST ـــ  ال امتحان 
بالتصحيح وال عالقة لها باألمور املالية لهذا االمتحان 
 EST أو غيره، واملنصات املستخدمة فى امتحانات الـ
مختلفة متاما عما تستخدمه الوزارة وجنحت به فى 
امتحان ١.٤ مليون طالب من أولى وثانية ثانوى بنجاح 
تام، وأكد أن دور الــوزارة فى كل الشهادات الدولية 
ونزاهة  الفرص  تكافؤ  لضمان  األداء  مراقبة  هو 
والتصحيح،  واملراقبة  السنة  وأعمال  االمتحانات 
لكن ال عالقة لها بتفاصيل االمتحانات أو املنصات 
الشهادات األمريكية  املاليات، وهذا ينطبق على  أو 
وتابع  والكندية،  والفرنسية  واألملانية  والبريطانية 
أن القرار اخلاص بامتحانات الـ EST سواء موعد 
االمتحانات أو مواعيد اإلعادة أو تكاليف االمتحان 
وزارة  مسؤولية  من  ليس  املستخدمة  املنصات  أو 
التربية والتعليم، لكن هو مسؤولية املؤسسة املالكة 
للشهادة األجنبية، مثلما كان احلال فى الـ SAT والـ 
ACT وغيرهما، وأوضح أن الــوزارة تقوم بالتواصل 
مع املؤسسة املالكة لالمتحان لضمان حقوق الطالب.

القاهرة بالعباسية، والبالغ عدد طالبها ١٤٩ طالبا 
االلــتــزام  ضـــرورة  على  مــشــدًدا  العلمى،  بالقسم 
املناسب  املناخ  وتوفير  االمتحانات،  أداء  بضوابط 

للطالب، ملساعدتهم خالل فترة االمتحانات.
األزهــر،  وكيل  الضوينى،  محمد  الدكتور  وكــان 
األزهرية  الثانوية  الشهادة  جلان  عدد  أن  أوضح 

اجلمهورية،  مستوى  على  جلــان   ٦٠٥ العام  هــذا 
طالب  ألــف   ١٣٩ يقارب  ما  االمتحانات  ويــؤدى 
طالب  عدد  ويبلغ  األقسام،  مختلف  فى  وطالبة 
القسم  وطـــالب  طــالــبــا،   ٩١٣٩٢ ــى  األدبـ القسم 
العلمى ٤٦٦٤٨ طالبا، فضال عن ١٤٣ طالبا من 
فى  طالًبا  و٥٣٩  اإلسالمية،  العلوم  شعبة  طالب 

معاهد البعوث اإلسالمية. 
الشهادة  امتحانات  شهدت  املحافظات،  وفــى 
الفقه  مادتى  فى  العلمى  للقسم  األزهرية  الثانوية 
قال  القليوبية،  ففى  هــادئــة،  ــواًء  أجـ والتفسير، 
املركزية  اإلدارة  رئيس  عبدالغفار،  سعيد  الدكتور 
لألزهر، إنه مت التشديد على االلتزام باإلجراءات 
االمتحان،  ألداء  الالزمة  والضوابط  االحترازية 
األسئلة  وصــول  على  العمل  مت  ــه  أن ــى  إل مشيًرا 
للجان قبل بدء االمتحان بوقت كاٍف، والتنبيه على 
حالة  فى  العمليات  غرفة  بإبالغ  اللجان  مشرفى 

وجود أى طارئ.
وكيل  محمد،  خميس  أوضح  اإلسكندرية،  وفى 
جو  فى  متت  االمتحانات  أن  األزهــريــة،  املنطقة 
مالئم، ومت توفير كافة اإلمكانات، ولم يتم تلقى أية 

شكاوى من صعوبة األسئلة.
واطمأن  اللجان  من  تفقد عددا  أنه  إلى  وأشار 
على مستوى االمتحان، ومطابقته للمناهج املقررة، 
غرفة  ومتابعة  منه،  للطالب  شكوى  وجــود  وعــدم 
االحترازية،  اإلجـــراءات  بكافة  وااللــتــزام  الــعــزل، 
والتعليمات املنظمة ألعمال االمتحانات، والتشديد 
على منع اصطحاب الهاتف املحمول داخل اللجان.
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طالب الثانوية األزهرية يؤدون االمتحان

االلتزام بتطبيق اإلجراءات االحترازية 
الطالب  حفاًظا على صحة وسالمة 
وتذليل  ــجــان،  ــل ال بتلك  والــعــامــلــني 
تواجه  التى  املشكالت  وحل  العقبات 

جلان سير االمتحان.
ــراءات  وجــه عــمــارة بــاتــخــاذ اإلجــ
القانونية جتاه املخالفات التى تتعلق 
التقليدى  الــغــش  مــحــاوالت  ببعض 
ــغـــش اإللـــكـــتـــرونـــى بــاســتــخــدام  والـ

التليفون املحمول.
املركزية  العمليات  غرفة  وتلقت 
ــم عــدة  ــي ــل ــع ــت ــة وال ــي ــرب ــت بـــــــوزارة ال
ــات، حــيــث رصــــد فــريــق  ــظـ ــالحـ مـ
مــكــافــحــة الــغــش اإللــكــتــرونــى ١٠ 
حـــاالت غــش وحــيــازة مــحــمــول فى 
ضبط  ومت  ــات،  ــظـ ــافـ ــحـ املـ بــعــض 
واتخاذ  ذلك  عن  املسؤولني  الطالب 
حيال  الالزمة  القانونية  اإلجــراءات 

تلك احلاالت.

املتقدمني  ــطــالب  ال عـــدد  ويــبــلــغ 
الفنية،  الدبلومات  امتحانات  ألداء 
الدراسى ٢٠٢١- ٢٠٢٢، ٨٣٠  للعام 
باإلضافة  وطالبة  طالبا  و٧٥٣  ألًفا 

ملدارس التكنولوجيا التطبيقية.
وفــى املــحــافــظــات، واصـــل طالب 
امتحانات  أداء  الفنية  الدبلومات 
إجــراءات  وسط  أمــس،  العام،  نهاية 
ــيــة مـــشـــددة، وفــى  احـــتـــرازيـــة وأمــن
القليوبية، شكا طالب الثانوية الفنى 
التجارى من صعوبة امتحانات مادتى 
محاسبة قانون وتسويق، مؤكدين أن 
االمتحانات جاءت فى مستوى أعلى 

من الطالب املتوسط.
وأوضح الطالب أن االمتحان جاء 
بعضها  وجــاءت  أسئلة   ٦ عن  عبارة 
تفكير،  إلى  املنهج وحتتاج  من خارج 
تعرض  لم  األسئلة  تلك  أن  مؤكدين 

عليهم خالل فترة الدراسة.
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واملحافظات-  يحيى  وفاء   - كتبت 

سعيد نافع وخالد محمد:
أدى طالب الدبلومات الفنية (نظام 
سنوات)،  والثالث  سنوات  اخلمس 
ــادة  مـ  ٢٣٤ عــــدد  ــى  فـ ــان  ــتـــحـ االمـ
امتحانية «٢٢٨ مادة بالفترة األولى، 
٦ مواد بالفترة الثانية»، داخل ٣٠٧٦ 
«صناعى،  النوعيات  بجميع  جلنة 
زراعى، جتارى، فندقى» فى سادس 
(الــدور  التحريرية  االمتحانات  أيــام 
األول) للعام الدراسى ٢٠٢١-٢٠٢٢.

وأكد الدكتور محمد مجاهد، نائب 
وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم 
الــفــنــى، أن امــتــحــانــات الــدبــلــومــات 
ســارت  الــســادس  يومها  فــى  الفنية 

بشكل جيد دون حدوث مشكالت.
وتابع الدكتور محمد موسى عمارة، 
رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، 
من  والتأكد  االمتحانات  انتظام سير 

وفى املنيا، أدى الطالب االمتحان 
ــة وأمــنــيــة  ــي ــاب وســـط إجــــــراءات رق
مشددة، دون مشكالت أو شكاوى من 

صعوبة األسئلة.
وقال محمد فؤاد الرشيدى، وكيل 
وزارة التربية والتعليم باملحافظة، إن 
غرف العمليات باملراكز أو املحافظة 
أو  الطالب  من  شكاوى  أية  تتلق  لم 
أوراق  توزيع  مــؤكــًدا  األمـــور،  أولــيــاء 
األسئلة واإلجابة على جميع اللجان، 

وفقا لتعليمات مراقبة االمتحانات.
وفى شمال سيناء، أوضح املحافظ، 
اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، أن 
االمتحانات تسير بسهولة ويسر دون 
العمليات  غرفة  وأن  معوقات،  أيــة 
شكاوى  أو  إخــطــارات  أى  تتلق  لــم 

بخصوص انتظام سير االمتحانات.
ووجه بتوفير سبل الراحة للطالب 

داخل اللجان.

طارق شوقى

أمينة خيرى
aminakhairy@gmail.com
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كتبت- سوزان عاطف، و«وكاالت»:

فى  الوطنى  احلـــوار  جلسات  ــى  أول انطلقت 
تونس، أمس، بإشراف رئيس الهيئة الوطنية من 

أجل جمهورية جديدة، الصادق بلعيد.
للشؤون  االســتــشــاريــة  اللجنة  رئــيــس  وأعــلــن 
إبراهيم  التونسية،  واالجتماعية  االقتصادية 
بودربالة، توجيه الدعوات إلى عدد من املنظمات 

التونسى  العام  االحتــاد  رأسها  وعلى  الوطنية، 
الداعمة إلجــراءات ٢٥  وإلــى األحــزاب  للشغل، 
الشخصيات  من  عــدد  دعــوة  جانب  إلــى  يوليو، 
اجتماع  أول  فــى  للحضور  املستقلة  الوطنية 
موقع  حسب  الوطنى،  احلــوار  ومباشرة  للجنة، 
العربية، مضيًفا أنه يتم التشاور خالل االجتماع 
ممثلو  وتوافد  اللجنة.  عمل  برنامج  فى  األولــى 

السياسية  والشخصيات  واألحـــزاب  املنظمات 
دستورى،  قانون  أساتذة  بينهم  من  املشاركون، 
واالحتاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات 
والصيد  للفالحة  التونسى  واالحتــاد  التقليدية، 
والرابطة  للمرأة،  الوطنى  واالحتـــاد  البحرى، 
وحركة  اإلنــســان،  حقوق  عن  للدفاع  التونسية 

تونس إلى األمام.
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كتب- خير راغب وإميان مبروك:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى 
ــن اخلـــبـــرات  ــ ــتــشــكــيــل جلـــنـــة م ب
فى  املختصة  والقضائية  القانونية 
إلعــداد  األســـرة،  ومحاكم  قضايا 
الشخصية  األحــوال  قانون  مشروع 
القانون  يراعى  بحيث  للمسلمني، 
األطراف  جلميع  املتعددة  املصالح 
بأحكامه وعلى نحو متوازن  املعنية 
يعالج الشواغل األسرية واملجتمعية 
فى هذا الشأن. وقال السفير بسام 
لرئاسة  الرسمى  املتحدث  راضــى، 
السيسى  الرئيس  إن  اجلمهورية، 
عمر  املستشار  مع  اجتماًعا  عقد 
ملتابعة  أمس،  العدل،  وزير  مــروان، 
صياغة  بخصوص  الـــوزارة  جهود 
مشروع قانون لألحوال الشخصية.

وفـــى هـــذا اإلطـــــار، اســتــعــرض 
ــروان اجلــهــود  ــ املــســتــشــار عــمــر مـ
التقاضى  منظومة  لتطوير  اجلارية 

ــام يخصص  ــ وسـ ــح  الـــصـــدد، مبــن
لرؤساء وأعضاء الهيئات القضائية 

السابقني أو اسم من توفى منهم.

كتبت- سوزان عاطف، و«أش أ»: 
أولى  أمس،  السعودية،  استقبلت 
طالئع احلجاج ألداء فريضة احلج 
جميع  تطبيق  وســط  ــام،  ــع ال هــذا 

اإلجراءات االحترازية.
محمد  األمير  مطار  إلى  وصلت 
باملدينة  الــدولــى  عــبــدالــعــزيــز  ــن  ب
بيت  رحــلــة حلــجــاج  أول  املـــنـــورة، 
من  قادمة  العام،  لهذا  احلرام  اهللا 
إندونيسيا، على متنها ٣٥٨ حاًجا، 
وذلك للمرة األولى منذ تفشى وباء 
السلطات  ــع  دف الـــذى  كــوفــيــد-١٩ 
فى  باملقيمني  املناسك  أداء  حلصر 

البالد خالل العامني املاضيني.
رفع  السعودية  أعلنت  أن  وسبق 
مليون  إلى  العام  هذا  حجاج  عدد 
من  للقادمني  السماح  مع  شخص، 
احلج  مناسك  بــأداء  اململكة  خــارج 
للدول،  املخصصة  للحصص  وفًقا 

مع األخذ بالتوصيات الصحية.

استقبال احلجاج بالورود أمس

مشددة جراء تفشى كورونا.
ضــوابــط  احلـــج  وزارة  ــددت  وحــ
العام  تنص على أن يكون حج هذا 

وشهد موسم احلج العام املاضى 
داخل  من  فقط  ألًفا   ٦٠ مشاركة 
ضــوابــط صحية  ظــل  فــى  اململكة، 

ــر الــعــدل اجلــهــود  واســتــعــرض وزيـ
القضاء،  رجال  جانب  من  املبذولة 
هذا  فى  الناجزة،  العدالة  لتحقيق 

املتعلقة باألسرة، لتحقيق االستقرار 
املــنــشــود فــى املــجــتــمــع واحلــفــاظ 
األسرة.   أعضاء  جميع  حقوق  على 

عاما،   ٦٥ من  أقــل  العمرية  للفئة 
التحصني  استكمال  اشــتــراط  مــع 
بلقاحات  األســاســيــة  بــاجلــرعــات 
وزارة  فــى  املــعــتــمــدة  كــوفــيــد-١٩ 
واشترطت على  السعودية،  الصحة 
تقدمي  اململكة  خــارج  مــن  احلــجــاج 
نتيجة فحص فيروس كورونا سلبية 
قبل  ٧٢ ساعة  أخذت خالل  لعينة 

موعد املغادرة.
الداخلية،  وزارة  تبدأ  ذلــك،  إلى 
القرعة  حج  رســوم  حتصيل  اليوم، 
(األهــلــى،  الوطنية  البنوك  بــفــروع 
هيئة  ومكاتب  والقاهرة)،  ومصر، 
البريد على مستوى اجلمهورية، من 
والتحصيل  الدفع  منظومة  خــالل 
حتى  وذلــك  احلكومى،  اإللكترونى 

يوم ٩ يونيو اجلارى.
أن  الــداخــلــيــة  وزارة  وأوضــحــت 
كامل قيمة تكاليف حج القرعة هذا 

العام، تبلغ ٧٤ ألًفا و٥٠٠ جنيه.
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الرئيس خالل اجتماعه بوزير العدل أمس
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كتب- هشام عمر عبداحلليم وسارة رضا: 
وزير  املصيلحى،  على  الدكتور  أكد 
التموين، أن ضبط إجــراءات الصرف 
اجلــديــدة الــتــى مت اتــخــاذهــا  لصرف 
اخلبز املدعم تأتى فى صالح املواطن 

لضمان  وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأضاف «املصيلحى»، فى بيان، أن 
«هو  الدعم  على  بطاقة  املواطن  حق 
هــو» حــال صــرف حصته مــن اخلبز 
يومًيّا أو كل  ثالثة أيام بحسب ما هو 
موجود على بطاقة التموين بناء على 
بطاقة  لكل  املخصصة  األرغفة  عدد 

بعدد األفراد  املوجودين بها.
وتابع أن  املواطن من حقه أن يقوم 
حال  فى  يومني  بعد  حصته  بصرف 
 صرفه لثالثة أيام من اخلبز مقدًما؛ 
ألنه يكون قد حصل على  حقه من عدد 
األرغفة فى األيام الثالثة التى صرفها 

ومن  الدعم،  بطاقة  رصيده  على  من 
حقه صرف حصته من اخلبز املدعم 
«يوم بيوم»،  مشيًرا إلى أن الدولة تدعم 
رغيف اخلبز مبا يزيد على ٦٦  مليار 
جنيه سنوًيّا بواقع يصل إلى ٥.٥ مليار 
القرارات  فإن  شهرًيّا،  وبالتالى  جنيه 
التى تتخذ تأتى للحفاظ على الدعم 
الدعم  بطاقة  على  للمواطن   املقدم 

وضمان وصول الدعم إلى  مستحقيه. 
املواطنني  التموين  وزارة  وناشدت 
 أصحاب البطاقات التموينية عدم ترك 
بطاقة التموين لدى  أصحاب املخابز أو 

منافذ صرف السلع التموينية. 
اخلبز  لصرف  السابق  النظام  كان 
يتيح استكمال حصص اخلبز املسجلة 
على البطاقة التموينية ملدة ٣ أيام دون 

اشتراط انتهاء تلك األيام.
االجتماعى  التواصل  مواقع  كانت 

الشائعات عقب  مــن  ــدًدا  عـ تــداولــت 
ــدة  ــالن عـــن الــضــوابــط اجلــدي ــ اإلعـ
لصرف اخلبز، أبرزها الزعم بضرورة 
نقاط  وقف  مع  يومًيّا،  اخلبز  صرف 
ــدت «املــصــرى الــيــوم»  ــز، ورصــ اخلــب
استقرار صرف اخلبز بعدد من املخابز 
مبنطقة السيدة زينب، دون مشكالت. 
وفى هذا الصدد، قال عطية حماد، 
رئيس شعبة املخابز، لـ«املصرى اليوم»، 
إن الضوابط اجلديدة لصرف اخلبز 
املخابز،  أصــحــاب  على  بالنفع  تعود 
وذلك لضمان استمرارية العمل باملخبز 
فهى  املواطن  يخص  فيما  أما  يومًيّا، 
تناوله  املواطن فى  تتوقف على عــادة 
فى  يرغبون  مواطنون  فهناك  اخلبز، 
وآخــرون  يومًيّا،  طازًجا  اخلبز  تناول 
يفضلون جتميده فى الفريزر ومن ثم 

إعادة تسخينه. تنفيذ ضوابط صرف اخلبز املدعم
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كتب- جمعة حمد اهللا ويوسف العومى:
ــبــاســتــر  ــن األل متـــثـــال ســـيـــدة مـ
ميثل  نحت  عليها  حجرية  وقطعة 
جـــزًءا مــن املــعــبــود «بـــس» وغــطــاء 
ــاء كــانــوبــى مــن احلــجــر ممثًال  إلنـ
الهول  أبو  ومتثال  اآلدمــى  بالشكل 
من احلجر ولوحة من احلجر عليها 
الشخصيات  بــعــض  متــثــل  نــقــوش 
منفذ  ولوحة من احلجر  والكتابات 
ــاظــر وإنــــاء من  عــلــيــهــا بــعــض املــن
هى  الشكل،  أسطوانى  األلباستر 
فى  مصر  جديدة جنحت  مجموعة 

من سويسرا. استعادتها 
إلى  مايو   ٢٩ من  الفترة  وخالل 
فنى  وفـــد  زار  احلــالــى،  يــونــيــو   ٢
مصرى من وزارة السياحة واآلثار، 
اجلواد،  عبد  شعبان  سويسرا ضم 
العامة  اإلدارة  على  العام  املشرف 
أدهم  واملستشار  املستردة،  لآلثار 
ــنـــزورى، املــســتــشــار الــقــانــونــى  اجلـ

الثقافة الفيدرالى مبشاركة ممثلني 
املختلفة  الفيدرالية  األجــهــزة  من 
ــة الــســويــســريــة  كـــــوزارة اخلــارجــي
ومكتب  الفيدرالى  العدل  ومكتب 
النائب العام بكانتون زيورخ، لبحث 
ــرداد اآلثــــار املــصــريــة  ــتـ مــلــف اسـ
بني  التعاون  تعزيز  وسبل  املهربة 
غير  االجتــار  مجال  فــى  اجلانبني 
املــشــروع لــآلثــار، وذلــك فــى ضوء 
فى  البلدين  بني  املوقعة  االتفاقية 
ونقل  استيراد  بشأن   ٢٠١٠ عــام 
القطع األثرية بطرق غير مشروعة 

إلى موطنها األصلى. وإعادتها 
جار  إنه  اخلارجية  وزارة  وقالت 
التى  املــجــمــوعــة  ــادة  الــتــرتــيــب إلعـ
سبق أن تسلمها السفير وائل جاد، 
العربية لدى  سفير جمهورية مصر 
مكتب  مــن  الــســويــســرى،  ــاد  االحتــ
أغسطس  فى  الفيدرالى  الثقافة 
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جانب من القطع األثرية التى مت استعادتها

ــار لــشــؤون  ــ ــر الــســيــاحــة واآلث ــوزي ل
الكبير. املصرى  املتحف 

عقد  ــارة  ــزي ال بــرنــامــج  وتضمن 

اخلــبــراء  مستوى  على  فنى  لــقــاء 
بالنقل  املعنية  اإلدارة  مــديــرة  مــع 
الثقافية مبكتب  للممتلكات  الدولى 

ــاة من  الــتــدريــبــات ٧٠٠ شـــاب وفــت
املخطوبني خالل هذه املرحلة. 

ــدت نــيــفــني الــقــبــاج، وزيـــرة  ــ وأكـ

املرحلة  أن  االجتماعى،  التضامن 
ــوســع فى  ــت الــثــانــيــة تــعــمــل عــلــى ال
بعد  وذلــك  املستهدفة،  املحافظات 

كتب- محمد طه:
هى  محافظات   ٦ مستوى  على 
واإلسكندرية،  واجلــيــزة،  الــقــاهــرة، 
والـــســـويـــس، وأســـيـــوط، والـــــوادى 
اجلديد، ومن خالل املشروع القومى 
املصرية  األسرة  كيان  على  للحفاظ 
التضامن  وزارة  أطلقت  «مــــودة»، 
االجــتــمــاعــى املــرحــلــة الــثــانــيــة من 
ــادرة تــدريــب املــخــطــوبــني داخــل  ــب م

مراكز الشباب. 
ــعــيــاط  ــبـــاب ال ونـــظـــم مـــركـــز شـ
فعاليات  أولـــى  اجلــيــزة  مبحافظة 
تدريب  مــبــادرة  من  الثانية  املرحلة 
املخطوبني  من  الــزواج  على  املقبلني 
مع  بالتعاون  الشباب،  مراكز  داخل 
وصندوق  والرياضة  الشباب  وزارة 
إذ تستهدف  للسكان،  املتحدة  األمم 
خــالل  تــدريــًبــا   ١٤ تنفيذ  املـــبـــادرة 
الفترة من ٢٠ مايو إلى ١٥ يونيو على 
وتستهدف  املحافظات  تلك  مستوى 

األولى  املرحلة  الذى حققته  النجاح 
وشهدت تدريب ٨٠٠ شاب وفتاة من 
التعاون  إطار  فى  وذلك  املخطوبني، 
ووزارة  ــوزارة  ال بني  املشترك  املثمر 
األمم  وصندوق  والرياضة  الشباب 

املتحدة للسكان. 
وأوضحت أن التدريبات تهدف إلى 
تدعيم الشباب باملعلومات واملعارف 
تأسيس  فــى  تُسهم  والــتــى  الــالزمــة 
ــادرة على  كــيــانــات أســريــة ســوّيــة قـ
التعاُمل بشكل إيجابى مع املشكالت 
اإليجابى  الــتــواُصــل  على  وتعتمد 
ــرة، وتــســعــى إلــى  ــ ــني أفــــراد األسـ ب
املشاركني  ومــهــارات  معارف  تعزيز 
التواُصل  آلــيــات  على  التعرُّف  فــى 
املــشــكــالت، وإدارة  اإليــجــابــى وحــل 
إلى  باإلضافة  االقتصادية  املـــوارد 
الفحص  إجراء  أهمية  على  التركيز 
الطبى ما قبل الزواج وتأخير الطفل 

األول وتنظيم األسرة.

أولى فعاليات املبادرة بالعياط
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كتبت- داليا عثمان: 
زكى،  محمد  أول  الفريق  تفقد 
القائد العام للقوات املسلحة، وزير 
الــدفــاع واإلنــتــاج احلــربــى، إحــدى 
التابعة  الرئيسية لألسلحة  الورش 
إلدارة األسلحة والذخيرة، بحضور 
الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان 

حرب القوات املسلحة.
للقوات  الــعــام  الــقــائــد  استمع 
ألسلوب  مفصل  لشرح  املسلحة 
تنتهجه  الــذى  والتطوير  العمل 
والذخيرة فى ظل  إدارة األسلحة 
فى  املتسارع  التكنولوجى  التقدم 
باملرور  قــام  ثــم  التسليح،  مجال 
املختلفة  األقسام  من  عــدد  على 
أساليب  ألحدث  وفقا  تعمل  التى 
ــجــاالت  ــى م ــى فـ ــن ــف الـــتـــأمـــني ال

يدعم  ــالح مبــا  واإلصــ الــصــيــانــة 
املتالحق  العلمى  التطور  حتقيق 
فـــى تــلــك الــتــخــصــصــات، كــمــا 
األسلحة  لتطوير  مــركــزا  افتتح 
ــورش الــرئــيــســيــة  ــالـ الــصــغــيــرة بـ
النظم  بأحدث  جتهيزه  مت  الــذى 
ميكن  مبا  املتطورة  التكنولوجية 
االستفادة  حتقيق  من  املختصني 
ــقــصــوى مـــن املـــركـــز ومــواكــبــة  ال
ــى مــجــال  ــ ــى ف ــاملـ ــعـ ــور الـ ــطـ ــتـ الـ

الصغيرة. األسلحة 
وأثنى وزير الدفاع على اجلهد 
األسلحة  إدارة  رجال  يبذله  الذى 
الفنية  القدرات  لرفع  والذخيرة 
ــدات  ــع والــقــتــالــيــة لــألســلــحــة وامل
التطور  مواكبة  على  وحرصهم 
املتالحق  والتكنولوجى  العلمى 

ــة،  ــي ــامل ــع ــيــح ال ــتــســل فـــى نــظــم ال
األداء  تـــطـــويـــر  ــى  ــ ف ودورهــــــــم 
واملــعــدات  األســلــحــة  مــن  للعديد 
منها،  اســتــفــادة  أقصى  وحتقيق 
الكفاءة  مستويات  ألعلى  وصوال 
لتشكيالت  القتالى  واالستعداد 
ــوات املــســلــحــة،  ــ ــق ــ ووحـــــــدات ال
تنمية  على  بالعمل  طالبهم  كما 
لدعم  والفنية  العلمية  املــهــارات 
بالقوات  الفنى  التأمني  منظومة 
نظم  ــدث  ــ ــاً ألحـ ــقـ وفـ ــحــة  املــســل
اجلودة العاملية، مؤكداً أن القوات 
نحو  ــوة  ق بكل  ماضية  املسلحة 
والفنية  القتالية  قدراتها  تطوير 
فى  العاملية  النظم  ألحــدث  وفقاً 
ــحــة والــتــخــصــصــات  ــافــة األســل ك

الوطن. حلماية 

وزير الدفاع خالل تفقده ورشة األسلحة أمس

العشاءاملغربالعصرالظهرالشروقالفجر
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كتبت- سوزان عاطف، و«وكاالت»:
وزير اخلارجية فى حكومة  طالب 
ــا، حـــافـــظ قــــدور،  ــاغـ ــاشـ فــتــحــى بـ
والقنصليات  والبعثات  الــســفــارات 
ــدم الــتــعــامــل  ــع ــارج ب ــاخلـ الــلــيــبــيــة بـ
التى  الوطنية  الــوحــدة  حكومة  مــع 
برئاسة  الــواليــة»  بـ«منتهية  وصفها 
االعتداد  وعدم  الدبيبة  عبداحلميد 
صـــادرة  تعليمات  أو  قــــرارات  بـــأى 
احلكومة  مــع  فقط  والتعامل  عنها 
الليبية ممثال وحيدا وشرعيا للشعب 
ــاء  ــل الــســفــراء ورؤسـ الــلــيــبــى، وحــّم
البعثات والقناصل العامني والقائمني 
إزاء  القانونية  املسؤولية  باألعمال 

مخالفة هذه التعليمات.
حكومة  أن  ــى  إلـ ــدور  ــ ق وأشــــار 
الــثــقــة مــن مجلس  نــالــت  بــاشــاغــا 
النواب وأصبحت احلكومة الشرعية 
الليبى،  الشعب  متثل  التى  الوحيدة 
التى  احلكومة  الذى جتاهلته  األمر 
برفض  الــواليــة»  بـ«منتهية  وصفها 
وعــدم  احلكومية  املــقــرات  تسليم 

السلمى  ــتــداول  ال ملــبــدأ  احترامها 
مجلس  سحب  بعد  السلطة  على 
واليتها  وانتهاء  منها  الثقة  النواب 
عدم  بعد  السياسى  االتفاق  حسب 
متكنها من إجراء انتخابات رئاسية 

وبرملانية.

احلكومة  رئيس  أعلن  ذلــك،  إلى 
النواب،  مجلس  من  املكلفة  الليبية 
فتحى باشاغا، أنه أجرى «محادثات 
فى  املــســؤولــني  كــبــار  مــع  إيجابية» 
ــاف فى  ــ ــس، وأضــ ــ ــنـــطـــن، أمـ واشـ
«يظل  «تــويــتــر»:  مبوقع  لــه  تغريدة 
ونبذ  السلمية  احللول  على  تركيزنا 
مسار  بناء  إلــى  باإلضافة  العنف، 
انتخابات  فى  قدًما  للمضى  موثوق 
رئــاســيــة وبــرملــانــيــة حـــرة وشــفــافــة 
االنتخابات  أن  مــؤكــًدا  ليبيا،  فــى 
على  كارثة  ستكون  فقط  البرملانية 
الــبــالد ويــجــب إجــــراء انــتــخــابــات 
وأوضح  وبرملانية متزامنة»،  رئاسية 
الشعب  بخدمة  «ملتزًما  مازال  أنه 
وأمنها  ليبيا  وحدة  وضمان  الليبى، 

واستقرارها».
باشاغا،  قــال  ــر،  آخـ وفــى ســيــاق 
وإن  ــى،  ــدول ال بــالــرضــا  يهتم  ال  ــه  إن
تعرضت  ليبيا  فى  املالية  املؤسسات 
خالل  اإلدارة  ســوء  بسبب  لــلــدمــار 

الفترة املاضية. 

فتحى باشاغا
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كتبت- سوزان عاطف ووكاالت:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، إصابة مركز 
األوكرانية  املسلحة  للقوات  التابع  املدفعية  تدريب 

بالقرب من قرية ستيتسكوفا، فى منطقة سومى.
نقطة  تدمير  مت  أنــه  الروسية  الــدفــاع  وذكــرت 
داتشنوى  منطقة  فــى  األجــانــب  املــرتــزقــة  متركز 
مت  كما  صــاروخــى،  قصف  نتيجة  أوديــســا  بإقليم 
محملة  أوكــرانــيــة  عسكرية  نقل  طــائــرة  إســقــاط 
على  أوديسا  ميناء  من  بالقرب  وذخائر  بأسلحة 

البحر األسود.
منع  بــوتــن،  فالدميير  الــروســى  الرئيس  ونفى 
األوكرانية،  املوانئ  من  احلبوب  تصدير  موسكو 
وألقى باللوم فى ارتفاع أسعار الغذاء العاملية على 

الغرب.
وقال بوتني للتليفزيون الوطنى الروسى: «نشهد 
اآلن محاوالت لنقل املسؤولية عما يحدث فى سوق 
الغذاء العاملى واملشاكل الناشئة فى هذه السوق إلى 
روسيا»، وأضاف أن أفضل حل هو رفع العقوبات 
وقيام  روســيــا،  حليفة  بــيــالروســيــا،  عــن  الغربية 

أوكرانيا بتصدير احلبوب عبر تلك الدولة.
يأتى هذا فيما منعت روسيا ٤١ شخصية كندية 
عقوبات  على  ردا  أراضيها،  دخــول  من  إضافية 
الهجوم  بسبب  روس  أفــراد  ــاوا» ضد  «أوت أعلنتها 

على أوكرانيا.
مكتب  إغــالق  روسيا  أعلنت  املاضى  مايو  وفى 
بى سى/ «سى  الكندية  والتليفزيون  اإلذاعة  هيئة 
راديو كندا» فى موسكو وإلغاء اعتمادات صحفيى 
الكندية وتأشيراتهم، فى  هذه املؤسسة اإلعالمية 
ترودو  الكندى جاسنت  الوزراء  رئيس  اعتبره  قرار 
غير مقبول، وفرضت كندا عقوبات على أكثر من 
١٠٠٠ فرد وكيان من روسيا وأوكرانيا وبيالروسيا.
إلى ذلك، قال الرئيس الفرنسى إميانويل ماكرون 
تتعرض روسيا لإلهانة  أال  إن من األهمية مبكان 
يتوقف  عندما  دبلوماسى  حل  إيجاد  يتسنى  حتى 
باريس  أن  يعتقد  أنه  إلى  الفتا  بأوكرانيا،  القتال 
ستلعب دور الوساطة إلنهاء الصراع فى أوكرانيا. 

وسعى ماكرون للحفاظ على احلوار مع الرئيس 
ــدء احلـــرب فى  الــروســى فــالدميــيــر بــوتــني منذ ب
فى  الشركاء  بعض  وانتقد  فبراير،  فى  أوكرانيا 
شرق أوروبا ومنطقة البلطيق موقف ماكرون، حيث 
يرون أنه يقوض اجلهود الرامية للضغط على بوتني 

وأسلحة فى مواقع القوات املسلحة األوكرانية».
فيما ذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن النشاط 
اجلوى الروسى ال يزال مكثفا فوق منطقة دونباس 

األوكرانية.
وأضافت الوزارة، فى تغريدة على تويتر: «أسفر 
االستخدام املتزايد للذخائر غير املوجهة عن دمار 
دونباس،  فى  املبانى  كثيفة  باملناطق  النطاق  واسع 
ومن شبه املؤكد أنه تسبب فى أضرار جانبية كبيرة 

وسقوط ضحايا مدنيني».
العمليات  استخدام  كثفت  روسيا  أن  وأوضحت 
بني  جمعت  إذ  زحفها،  لدعم  التكتيكية  اجلــويــة 
املحتشدة  املدفعية  وهجمات  اجلوية  الضربات 
لتسخير قوتها النارية مع حتول تركيز عملياتها إلى 

دونباس.
ــا أنــهــا اســتــعــادت  ــي فــى املــقــابــل أعــلــنــت أوكــران
سيفيرودونيتسك  مدينة  من  جزء  على  السيطرة 
على  للسيطرة  روســى  هجوم  محور  الصناعية، 
منطقة دونباس الشرقية، وذلك مع احتدام القتال 

أمس.
جايداى،  سيرجى  لوجانسك  إقليم  حاكم  وقال 
للتليفزيون الوطنى األوكرانى، إن القوات األوكرانية 
فى  فقدتها  الــتــى  األراضـــى  مــن   ٪٢٠ اســتــعــادت 

سيفيرودونتسك.
وأضاف أنه ليس من الواقعى سقوط املدينة فى 
تعزيزات  الرغم من نشر  املقبلني على  األسبوعني 
روسيا عززت  إن  األوكرانى  وقال اجليش  روسية، 
قواتها واستخدمت املدفعية لشن عمليات هجومية 
الروسية تراجعت  القوات  أن  فى املدينة، موضحاً 
باخموت  بلدة  فى  للتقدم  فاشلة  مــحــاوالت  بعد 

القريبة وقطعت الوصول إلى سيفيرودونتسك.
نقل  حظر  ســويــســرا  أعلنت  ــرى،  أخـ جهة  مــن 
معدات حربية تصنعها إلى أوكرانيا عبر دولة ثالثة، 
متاشيا مع مبدأ «احلياد العسكرى» الذى تنتهجه، 
احلربية  املعدات  تسليم  ذلك سيظل ممكنا  ورغم 
لشركات  غيار  أو قطع  على شكل عناصر جتميع 
إرسال  احتمال  ظل  فى  حتى  األوروبية،  األسلحة 
املعدات احلربية املصنعة إلى أوكرانيا، وفق ما قرر 

املجلس الفيدرالى. 
تلقت  سويسرا  أن  بيان،  فى  احلكومة،  وأعلنت 
طلبات من أملانيا والدمنارك إلرسال معدات حربية 

إلى أوكرانيا.

وأوكرانيا إلى طاولة املفاوضات من أجل التوصل 
إلى اتفاق.

من جهتها، نشرت وزارة الدفاع األوكرانية مقطع 
هليكوبتر  مقاتالت  نفذتها  التى  للضربات  فيديو 
روسية، وعلّقت على الفيديو بالقول: «أعمال قتالية 
ايــه-٥٢  ك  الهجومية  الهليكوبتر  طائرات  ألطقم 

لتدمير معاقل القوات املسلحة ألوكرانيا».
بصواريخ  اجلوية  الضربات  تنفيذ  «مت  وتابعت: 
موجهة وغــيــر مــوجــهــة، وقــامــت أطــقــم طــائــرات 
مصفحة  جند  وناقلة  دبــابــة  بتدمير  الهليكوبتر 

االجتماعات أواخر الشهر املاضى أن تلتزم أوكرانيا 
باحلياد جتاه حلف شمال األطلسى «الناتو» مقابل 

بعض الضمانات األمنية.
ولفتت إلى أن إيطاليا اقترحت أيضا أن جترى 
مفاوضات بني كييف وموسكو حول مستقبل شبه 
جزيرة القرم ومنطقة دونباس، عقب حياد أوكرانيا 

بشأن الناتو.
لشبكة  والغربيون  األمريكيون  املسؤولون  وشدد 
أن  قلقا متزايدا من  أن هناك  إن»، على  إن  «سى 
احلرب ستستمر، رمبا لسنوات، إذا لم تأت روسيا 

للجلوس إلى طاولة املفاوضات.
مشاورات  عن  أمريكية  إعــالم  وسائل  وكشفت 
أوروبية من أجل التوصل إلى هدنة مرتقبة للحرب 

الروسية األوكرانية الدائرة حاليا.
نقال  األمــريــكــيــة،  إن»  إن  «ســى  شبكة  وقــالــت 
فى  بانتظام  التقوا  إنهم  أمريكيني،  مسؤولني  عن 
ملناقشة  األوروبيني  نظرائهم  مع  األخيرة  األسابيع 
النار وإنهاء الصراع  األطر املحتملة لوقف إطالق 

فى أوكرانيا عن طريق التفاوض.
وأكدت «سى إن إن» أن إيطاليا اقترحت فى أحد 
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كتب- محمد محمود خليل:

تابع اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية املحلية، 
املشروعات التنموية اجلارية على أرض املحافظات 

التى تهم املواطنني فى مختلف القطاعات اخلدمية.
اللواء  مــع  اجتماعه  خــالل  ــر،  ــوزي ال واســتــعــرض 
من  ــدًدا  عـ الــســويــس،  محافظ  صــقــر،  عبداملجيد 
كافة  فى  اجلارية  االستثمارية  اخلطة  مشروعات 
القطاعات اخلدمية وكذا برامج التنمية املحلية الـ٥ 
للعام املالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، لسرعة االنتهاء منها لتلبية 
اخلدمات  وحتسني  املحافظة  مواطنى  احتياجات 

املقدمة إليهم. وأكد «شعراوى» أهمية االستمرار فى 
وااللتزام  املستهدفة  باملشروعات  العمل  عجلة  دفع 
باجلدول الزمنى إلنهاء تلك املشروعات على مستوى 
جميع األحياء مع نهاية العام املالى اجلارى ودخولها 
اخلدمة. وناقش آخر مستجدات منظومة املخلفات 
الصلبة باملحافظة، خاصة مشروعات البنية التحتية 
اآلمــن  الصحى  املــدفــن  فــى  العمل  وسير  اجلــاريــة 
ومت  أشهر،  منذ  املحافظة  تسلمته  الــذى  بالكيلو ٥ 
بلغت  باستثمارات  املخلفات  منظومة  إنشاؤه ضمن 
٣٥ مليون جنيه. وتطرق اللقاء إلى متابعة منظومة 

القمامة  تراكمات  ورفــع  للمخلفات  السكنى  اجلمع 
املتولدة بصورة يومية أوال بأول مبا يسهم فى حتسني 
كفاءة  ورفـــع  املحافظة،  بأحياء  النظافة  مستوى 
املنظومة ونظافة الشوارع وامليادين الرئيسية والفرعية 
واحلصول على رضا املواطنني واحلفاظ على الشكل 
اجلمالى للمحافظة، فى إطار االستعداد الستقبال 
املــجــاورة  املحافظات  مــن  واملــواطــنــني  املصطافني 
خالل إجازة الصيف. وتناول االجتماع جهود األجهزة 
التنفيذية وباقى اجلهات اخلدمية األخرى للسيطرة 
على أسعار السلع الغذائية األساسية للمواطن، وكذا 

واملتحركة  الثابتة  واملنافذ  والشوادر  املعارض  عمل 
لتوجيهات  تنفيذا  مخفضة،  بأسعار  السلع  لبيع 
القيادة السياسية، حيث سيستمر العمل فيها حتى 
نهاية العام اجلارى للتخفيف على املواطنني فى ظل 
تداعيات األزمة االقتصادية العاملية. وشهد االجتماع 
متابعة جهود املحافظة فى حتسني مناخ االستثمار، 
واستعراض بعض الفرص االستثمارية املتاحة خاصة 
فى ظل ما تتمتع به السويس من موقع جغرافى متميز 
فى إقليم القناة، وعرض املحافظ عدًدا من الفرص 
االستثمارية املتاحة باملحافظة التى مت عرضها على 

وزير  والقطاع اخلــاص. وحــرص  املستثمرين  بعض 
التنمية املحلية على متابعة جهود املحافظة فى ميكنة 
اخلدمات املقدمة للمواطنني فى ظل خطة التحول 
الرقمى للدولة والتوسع فى املراكز التكنولوجية لتيسير 
للمواطنني  اخلدمات وتسهيل اإلجــراءات وإجنازها 
فى وقت قصير وبصورة حضارية مبا يحقق رضاهم، 
فضال عن متابعة سير العمل فى منظومة التأمني 
الصحى الشامل فى ظل االستعداد لتطبيقها، وجهود 
األراضــى  على  للتعديات  التصدى  فــى  املحافظة 

الزراعية وأمالك الدولة والبناء املخالف.
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كتبت- سوزان عاطف و«وكاالت»:
تيدروس  العاملية،  الصحة  منظمة  مدير  حــذر   
فى  املتمثل  التهديد  أن  من  جيبريسوس،  أدهــانــوم 
ظهور ساللة جديدة أكثر خطورة من فيروس كورونا، 
والتى ستكون اللقاحات احلالية ضدها غير فعالة، 
حقيقى متاًما. وقال جيبريسوس، فى مداخلة مؤمتر 
األمن: «ال يزال هناك تهديد حقيقى وواضح بظهور 
نوع جديد أكثر ضراوة (من فيروس ميكن أن يتجنب 
التعرض للقاحاتنا»، الفًتا إلى أن عدد الوفيات املبلغ 
عنها فى إفريقيا ومنطقة غرب املحيط الهادى آخذ 
فى االرتفاع، وفى أمريكا تتزايد الوفيات الناجمة عن 
كوفيد-١٩ وكذلك اإلصابة به، مؤكدا أنه من السابق 
ألوانه القول إن الوباء قد انتهى. إنه لم ينته، وأكد 
مدير منظمة الصحة أنه من الصعب للغاية التكهن 

بكيفية تطور الفيروس. 
ووفًقا ملنظمة الصحة العاملية بلغ إجمالى اإلصابات 
و٦  إصابة،  مليون   ٥٢٩ من  يقرب  ما  العالم  حــول 

ماليني و٢٩٥ ألف وفاة.
العاملية  الصحة  منظمة  شكلتها  جلنة  وخلصت 
لتقييم القدرة العاملية على مواجهة األوبئة، إلى أن 
العالم ليس فى وضع أفضل مما كان عليه عندما 
ظهرت كورونا فى عام ٢٠١٩، ملكافحة وباء جديد، 
إلى  بالنظر  أســوأ  الواقع فى وضــع  يكون فى  وقــد 

اخلسائر االقتصادية.
واالستجابة  للتأهب  املستقلة  اللجنة  ــارت  وأشـ
إحــراز تقدم فى  إلى أن عدم  تقريرها  لألوبئة فى 
أن  يعنى  العاملية  الصحية  األنظمة  مثل  إصالحات 

العالم معرض للخطر أكثر من أى وقت مضى.

يشار إلى أن استمرار تفشى كورونا خاصة املتغير 
«بى  العدوى  شديد  أوميكرون  متحور  من  الفرعى 
إيه.٥»، جعل بعض الدول األوروبية تبحث إعادة فرض 

قيود مكافحة الفيروس اخلطير.
وارتفع معدل التفشى فى البرتغال بسبب املتغير 
فرنسا  فــى  الــوبــاء  حالة  استقرت  فيما  الــفــرعــى، 

وبريطانيا وإسبانيا املجاورة للبرتغال، حيث انخفضت 
اإلصابات والوفيات فى الفترة األخيرة، وفًقا لصحيفة 

«اجلارديان» البريطانية.
عمل  مجموعة  عضو  أوليفيرا،  هنريكى  وقــال 
لوكالة  البرتغالية،  لشبونة  بجامعة  األوبئة  مراقبة 
«لوسا» لألنباء، إن معدل اإلصابة يشير إلى أن حاالت 

املركزة  العناية  ووحـــدات  األجنحة  فى  االستشفاء 
ستظل مرتفعة حتى نهاية يونيو.

وسجلت البرتغال ٢٧ ألف حالة إصابة جديدة و٤٧ 
وفاة، وهو أعلى عدد وفيات يومية منذ ١٧ فبراير، 

عندما مت اإلبالغ عن ٥١ حالة وفاة بسبب الوباء.
الصحة  وزارة  عــن  الـــصـــادرة  لـــألرقـــام  ووفـــًقـــا 
فى  كورونا  بسبب  توفى ١٤٥٥ شخًصا  البرتغالية، 
املوجة  البالد  دخلت  حيث  املاضيني،  ومايو  إبريل 

السادسة من الوباء.
وفى أملانيا، بدأت ساللة «بى إيه. ٥» املتفرعة من 
أوميكرون باالنتشار على الرغم من أنها مبستوى أدنى 
من البرتغال. وفًقا لنشرة إخبارية أسبوعية صادرة 
عن وكالة مكافحة األمراض املُعدية األملانية (معهد 
املتغير  كــوخ)، تضاعفت اإلصــابــات بسبب  روبــرت 
اجلديد من ٠٫٢٪ من احلاالت فى نهاية إبريل إلى 

٥٫٢٪ بحلول ٢٢ مايو املاضى. 
وغــّرد وزيــر الصحة األملــانــى، كــارل لوترباخ عبر 
«تويتر»، إن البديل املُعدى للغاية «بى إيه ٤، بى إيه 
٥»، ينتشر هنا أيًضا وميكن أن تصبح هذه هى املوجة 

التالية فى اخلريف. 
عشر،  الستة  األملانية  الــواليــات  رؤســاء  واجتمع 
ملناقشة اإلجــراءات التى ميكن اتخاذها خالل وقت 
عدد  فى  املفاجئ  االرتفاع  ملواجهة  العام  من  الحق 
احلاالت، والتى قالوا إنها ستستبعد إغالق املدارس 

ودور احلضانة على نطاق واسع.
فرانك  العاملية،  الطبية  اجلمعية  رئيس  وقـــال 
أولريش مونتجمرى، فى مقابلة تليفزيونية: كورونا لم 
ينته بعد كما يتضح من تفشى أوميكرون فى البرتغال.

بعض الدول األوروبية تدرس إعادة فرض القيود
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كتبت- داليا عثمان وإبراهيم الطيب:
مجلس  رئيس  مدبولى،  الدكتور مصطفى  تابع 
الطبية  اللجنة  قبل  من  املبذولة  اجلهود  الوزراء، 
مايو  شهر  خالل  باملجلس،  واالستغاثات  العليا 

املاضى، من خالل التقرير املقدم 
ــصــرى،  مـــن الــدكــتــور حــســام امل
مجلس  لرئاسة  الطبى  املستشار 

اللجنة. رئيس  الوزراء، 
اجلهود  على  «مدبولى»  وأثنى 
املبذولة من قبل اللجنة، وتعاملها 
ــده من  الــفــورى مــع مــا يــتــم رصـ
تتعلق  لــلــمــواطــنــني  ــات  ــاث ــغ اســت
بــالــقــطــاع الـــصـــحـــى، وســعــيــهــا 
الالزمة،  الطبية  الرعاية  لتوفير 
واجلهات  الــوزارات  مع  بالتنسيق 
االستمرار  أهمية  مؤكًدا  املعنية، 
ــود  ــ ــه ــثـــيـــف هــــــذه اجلــ فـــــى تـــكـ
عن  املعاناة  رفــع  فــى  للمساعدة 
ــر كل  ــي ــوف املـــرضـــى وذويـــهـــم، وت

اجلهات  بتعاون  وأشــاد  له.  املمكنة  الدعم  سبل 
االستجابة  فى  الصحية،  اخلدمات  عن  املسؤولة 
ألى شكوى أو استغاثة، موضًحا أننا جميًعا نعمل 

من أجل حتقيق هدف واحد هو خدمة املواطن.
وقـــال «املـــصـــرى»، خــالل الــتــقــريــر، إنــه متت 
االســتــجــابــة خـــالل الــفــتــرة املــشــار إلــيــهــا لنحو 
واملواقع  الصحف  عبر  رصدها  مت  حالة،   ٤٨٩
اإلخـــبـــاريـــة، ومـــواقـــع الــتــواصــل 
ــى أن  ــ االجــتــمــاعــى، مــشــيــًرا إل
 ١٦١ صدور  شملت  االستجابات 
ــرار عــالج مــن رئــيــس الـــوزراء  قـ
األكثر  للفئات  الدولة،  نفقة  على 
 ١١٩ إجراء  عن  فضًال  احتياًجا، 
 ١٩ وإصــــدار  جــراحــيــة،  عملية 
عمليات  ــإجــراء  ب ــا  خــاًصّ ــراًرا  ــ ق
ــوافــق  ــت ال ذات  ــخــاع  ــن ال زراعـــــة 

النصفى.
اللجنة  مجهودات  أن  وأضــاف 
الطبية  تنفيذ اإلجراءات  تضمنت 
لــــ٩٠ حــالــة مــن مــرضــى األورام 
وتوفير  اجلــامــانــايــف،  وعمليات 
استغاثة مت رصدها  لـ٢٩  األدوية 
تركيب  مــع  االجــتــمــاعــى،  الــتــواصــل  مــواقــع  عبر 
أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ٢٣ حالة من 

ذوى االحتياجات اخلاصة.

مصطفى مدبولى
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هذه  كــاتــب  ومنهم  الكثيرين،  توقعات  رغــم 
السطور، أال تستمر احلرب فى أوكرانيا أكثر من 
شهر، فإنها استمرت مائة يوم، وتصورت روسيا 
أنها ستخوض معركة ملدة أسابيع قليلة، فوجدت 
نفسها تدخل فى حرب ألشهر ممتدة، غيرت فيها 
من تكتيكاتها أكثر من مرة حتى بدا واضًحا أن 
الشرق  على  السيطرة  هو  االستراتيجى  هدفها 

األوكرانى برمته.
«ليمان»  مدينة  على  روسيا  وبالفعل سيطرت 
التى  الساحلية  وقبلها «ماريوبول» االستراتيجية 
تربط بني روسيا ومنطقة الدونباس وشبه جزيرة 
القرم، لتحكم سيطرتها على بحر آزوف، وباتت 
قريبة من السيطرة الكاملة على إقليم الدونباس 
املرتبط جزء كبير من سكانه ثقافّيًا ولغوّيًا بروسيا، 
وهو ما سيعنى انتصاًرا فى احلــرب ورمبــا طى 

صفحتها.
يبقى  الروسية فهى  القوات  تقدم  ورغم بطء 
من   ٪٢٠ على  سيطرت  فقد  ــا،  واضــًح تقدًما 
الرئيس  وفــق تصريحات  األوكــرانــيــة  ــى  األراضـ
األوكرانى، ومع ذلك يصر الغرب على جعل تكلفة 

احلرب على روسيا وأوكرانيا باهظة.
أمريكية  على صواريخ  أوكرانيا  فقد حصلت 
متطورة تستطيع أن تضرب بها العمق الروسى، 
صحيح أنها تعهدت بأال تقوم بذلك، إال أن مسار 
كثير من املواجهات فى املاضى انتقل من السيئ 
فاستهداف  األسوأ ألخطاء فى احلسابات،  إلى 
أوكرانية  انتقامية  صواريخ  بأى  الروسى  العمق 
سيجعل ردها عنيًفا وقد يدفعها لتجاوز اخلطوط 

احلمراء الضابطة لهذه احلرب.
باملقابل فإن صمود االقتصاد الروسى وقدرته 
يوم  املائة  فى  الغربية  العقوبات  مواجهة  على 
يوم  املائة  فى  أيًضا  يستمر  أن  مرشح  املاضية 
القادمة، خاصة مع إصرار الرئيس بوتني على أن 
تدفع الدول الغربية والشركات الكبرى صادرات 
روسيا من الغاز والنفط بالروبل، وهو ما أدى إلى 
ارتفاع قيمته بنحو ٢٠٪ مقارنة مبا كان عليه قبل 
احلرب، فى ظل تراجع الواردات وارتفاع أسعار 

الطاقة.
ومع ذلك ستواجه روسيا صعوبات كبيرة إذا 
استمرت احلرب لستة أشهر قادمة، وهو املوعد 
الذى حدده قادة االحتــاد األوروبــى فى اجتماع 
أمس األول لالستغناء عن النفط الروسى اخلام، 
والتى  للعقوبات  السادسة  باحلزمة  فيما عرف 
تضمنت أيًضا االستغناء الكامل عن املواد املكررة 
فى خالل عام وإخراج البنوك الروسية من نظام 

«السويفت».
أيًضا  سيضر  العقوبات  هــذه  تطبيق  يقيًنا 
بالدول األوروبية التى عانت من التضخم وتراجع 
ستة  احلــرب  استمرار  أن  إال  الشرائية،  قوتها 
أمريكا  من  أكثر  بروسيا  سيضر  أخــرى  أشهر 
فسيعنى  يــوم  مائة  بعد  إنهاؤها  أمــا  ــا،  ــ وأوروب

انتصاًرا واضًحا لروسيا.
القريب  املدى  فى  األوكرانى  الشرق  سيصبح 
ــروســى ليس فقط عبر  ال ــاد  ــزًءا مــن االحتــ جــ
آلية سياسية  أيًضا عبر أى  القوة املسلحة إمنا 
(استفتاء)، وهو ما سيعنى جناح العملية الروسية 
فى أوكرانيا وفشلها فى نيل ثقة جيرانها الذين 
ذهبوا حللف الناتو خوًفا من التمدد الروسى، كما 
فعلت السويد وفنلندا املحايدتان منذ عقود طويلة.

د. عمرو الشوبكى
elshobaki62@gmail.com 
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كتب- إبراهيم الطيب:

التعليم  وزير  عبدالغفار،  خالد  الدكتور  افتتح 
الــعــالــى، الــقــائــم بــأعــمــال وزيـــر الــصــحــة، أمــس، 
الفنية  للجنة  الــرابــعــة  الــعــاديــة  ــدورة  ــ ال أعــمــال 
املتخصصة للصحة والسكان ومكافحة املخدرات، 
 ٥ إلــى   ٤ من  الفترة  فى  مصر  تستضيفها  التى 
الصحى  األمــن  «تعزيز  شعار  حتت   ٢٠٢٢ يونيو 

واالجتماعى واالقتصادى لسكان إفريقيا».
بالدول  الصحة  وزراء  الــدورة  أعمال  فى  يشارك 
األعــضــاء بــاالحتــاد اإلفــريــقــى بحضور وفــد رفيع 
وممثلى  اإلفريقى  االحتـــاد  مفوضية  مــن  املستوى 
املركز اإلفريقى ملكافحة األمراض واألوبئة، وممثلى 
املنظمات والهيئات الدولية املعنية وعلى رأسها الفاو، 
وممثلى  واليونيسف  األحمر  والصليب   ،UNFPA
وإقـــرار  مناقشة  بهدف  العاملية،  الصحة  منظمة 
اللجنة على مستوى اخلبراء،  مخرجات اجتماعات 
حيث ُعقدت افتراضًيا فى الفترة من ٣٠ مايو إلى 
١ يونيو ٢٠٢٢. واستهل «عبدالغفار» كلمته بصفته 
رئيس الدورة السابقة للجنة، بالتأكيد على دعم الدول 

اإلفريقية لبناء القدرات واإلمكانيات مبا يساهم فى 
مواجهة األوبئة واألضرار الناجتة عن انتشار فيروس 
الدعم لألفارقة  تقدمي سبل  إلى  باإلضافة  كورونا، 
مبجاالت مكافحة األمراض السارية وغير السارية، 
لم تدخر  السياسية املصرية  إلى أن اإلرادة  مشيًرا 

خالد عبدالغفار

جهًدا فى مساعدة األشقاء بالدول اإلفريقية، وذلك 
من خالل عالج مليون مواطن إفريقى ضمن املبادرة 
الرئاسية لعالج مليون إفريقى من فيروس سى حتت 

شعار «١٠٠ مليون صحة». 
وأشار إلى الدور املحورى للتعاون وحتقيق التكامل 
فى مجال االستثمار وخلق بنية اقتصادية قوية من 
شأنها أن تضع الشعوب على محور التنمية االقتصادية 
إلى استمرار  الصحية، مشيًرا  وأيًضا  واالجتماعية 
التعاون مع دول القارة اإلفريقية ملواجهة التحديات، 
ولفت إلى أن هناك استراتيجيات محددة تعمل على 
تطوير نظم الصحة ورفع كفاءة املنظومة العالجية 
والدوائية بدول القارة اإلفريقية من خالل التعاون مع 
املنظمات الدولية واجلهات املعنية املسؤولة عن خلق 
أنظمة متطورة للرعاية الصحية والدوائية، مبا يساهم 

فى خلق بيئات صحية لشعوب الدول اإلفريقية. 
الرابعة  الــدورة  أعمال  رئاسة  «عبدالغفار»  وسلم 

لرئيس جمهورية الكونغو، فليكس تتشيسكيدى. 
املتحدث  عبدالغفار،  حــســام  الــدكــتــور  وأوضـــح 
الــدورة  أعمال  أن جــدول  الصحة،  لــوزارة  الرسمى 

للصحة  املتخصصة  الفنية  للجنة  الرابعة  العادية 
والسكان ومكافحة املخدرات، يتضمن إطالق حملة 
األمــهــات فى  وفيات  لــإلســراع من معدالت خفض 
املعنية  العمل  فرق  اختصاصات  بحث  مع  إفريقيا، 
ــى جانب  بصحة األمــهــات واملــوالــيــد واألطــفــال، إل
األدويــة  عقد  نهاية  حول  تقرير  مشروع  استعراض 
التقليدية (٢٠١٠-٢٠٢٠) عالوة على مناقشة املوقف 

اإلفريقى املوحد بشأن اإليدز.
وقال إن مجال التغذية يحظى باهتمام خاص خالل 
أعمال الدورة العادية الرابعة للجنة الفنية املتخصصة 
يتم  حيث  املــخــدرات،  ومكافحة  والسكان  للصحة 
مناقشة مشروع تقرير االحتاد اإلفريقى القارى عن 
القارى عن دراسة تكلفة  التقرير  التغذية، ومشروع 
اختصاصات  بحث  جانب  إلى  إفريقيا،  فى  اجلــوع 
فريق العمل اإلفريقى املعنى بتنمية األغذية والتغذية.

وأشاد «تشيسكيدى» بجهود مصر الدائمة فى دعم 
األنظمة الصحية بالدول اإلفريقية ملواجهة التحديات 
الصحية والوصول إلى مبتغى الدول اإلفريقية من 

االستقرار الصحى.
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وقته  ليقضى  اخلارجى  املستثمر  يأتى  ال 
ليكسب  يــأتــى  لكنه  عــنــدنــا،  الفسحة  فــى 
ويحقق أعلى مكسب ممكن، وهو إذا لم يجد 
ذلك متاًحا له فى أرضنا، فإنه ينتقل تلقائًيّا 
إلى األرض املناسبة أمامه، وليس فى األمر 
عن  تصرفه  أو  هنا،  بــأرض  تربطه  عاطفة 
أرض هناك، ألن العالقة بينه وبني أى أرض 
يذهب إليها هى عالقة عملية تخضع ملعايير 
املكسب واخلسارة وال وجود للعاطفة فيها!.

املقاصد  يسمى  ما  اليوم  نعرف  كنا  وإذا 
الــتــى يقصدها  الــبــالد  الــســيــاحــيــة.. وهــى 
اخلدمة  له  تقدم  ألنها  سواها  دون  السائح 
التى يريدها.. ففى االستثمار أيًضا مقاصد 
أى  فى  املستثمر  وراءهــا  يسعى  استثمارية 

مكان!.
تعمل طول  السياحية  املقاصد  كانت  وإذا 
إليها،  بالذهاب  السائح  إغــراء  على  الوقت 
وتفضيلها على غيرها من املقاصد املنافسة، 
فإن املقاصد االستثمارية تفعل الشىء نفسه، 
قدر  بأكبر  الفوز  فيها  مقصد  كل  ويحاول 

ممكن من كعكة االستثمار اخلارجى!.
وال بديل أمامنا سوى التواجد فى املقدمة 
من هذه املقاصد، وسوى حجز موقع متقدم 
يجعل  اخلارجى  املستثمر  كان  وإذا  بينها.. 
لكنه  طبًعا..  حقه  فهذا  األول  هدفه  الربح 
لنا  يحقق  لنفسه  الهدف  هــذا  يحقق  وهــو 
اقتصادنا..  لصالح  أخرى  أهداًفا  بالتوازى 
ربح  أى  حتقيق  أن  املثال  سبيل  على  ومنها 
جزء  على  الدولة  حصول  معناه  جيبه،  فى 
ثم  سلًفا،  محددة  كضريبة  الربح  هــذا  من 
ويشارك  للناس،  عمل  فرص  يتيح  أنه  منها 
ما  احلقيقة  فى  وهذا  التشغيل،  عملية  فى 
قدر  ال  خسارة،  حقق  فإذا  أكثر!..  نحتاجه 
اهللا، فهو وحده يتحملها، وهو وحده يتحمل 
واحًدا  جنيًها  الدولة  تتحمل  وال  تداعياتها، 

فى خسارته!.
لذلك.. يظل على الدولة أن تفتح الطريق 
أمامه واسًعا، وأن حتدد مسبًقا ما بالضبط 
هو  هذا  ليكون  فيها  ستعمل  التى  املجاالت 
شغلها الذى ال ينازعها أحد فيه.. وما عدا 
ــإرادة حــرة منها،  ــ مــا ســوف حتـــدده هــى، ب
يعمل  أن  املحلى  اخلــاص  القطاع  يستطيع 
املستثمر  ويستطيع  واضحة،  خريطة  وفــق 
له  استثمارًيّا  مقصًدا  يختارنا  أن  األجنبى 

وهو مطمئن!.
القطاع  إن  قبل  مــن  قلت  قــد  كنت  وإذا 
ــى دســتــور مــن سطر  اخلـــاص فــى حــاجــة إل
واحد يحكم عمله، وإذا كان هذا السطر هو 
كالتالى: يعمل القطاع اخلاص فيما يستطيعه 
وال تنافسه الدولة فيه. فالدولة على اجلانب 
لدورها  حاكم  دستور  إلى  حاجة  فى  اآلخر 
االقــتــصــادى، وهــو دســتــور مــن سطر واحــد 
التى  العمل  ويقول: هذه هى مجاالت  أيًضا 
تنفرد بها احلكومة وال يزاحمها أحد فيها!.

ولن  الوطنى،  املستثمر  يتوه  لــن  عندها 
بيته، وال  يبتعد، ولن يجلس فى  أو  ينسحب 

املستثمر األجنبى سوف يتردد فى املجىء!.
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شرم الشيخ- محسن عبدالرازق:

قال الدكتور محمد معيط، وزير املالية، إن وزارته 
تدرس تقدمي حوافز ضريبية فى املدن اجلغرافية 
اجلديدة، ومنها العاصمة اإلدارية اجلديدة، ومنطقة 
فى  الصناعية  واملناطق  والعلمني،  السويس  قناة 
لكنه  يذكرها،  أن  دون  معينة،  لقطاعات  األقاليم، 
أكد ضرورة أال تتعارض مع احلوافز املمنوحة وفقا 
لقانون االستثمار واملشروعات الصغيرة واملتوسطة 

ومتناهية الصغر اجلديدة.
هامش  على  صحفية  تصريحات  فى  وأضـــاف، 
اجتماعات البنك اإلسالمى للتنمية فى شرم الشيخ، 
أمس: نخطط إلصدار الصكوك بصفة عامة، وإذا 
من  سيكون  خــضــراء  صكوك  تكون  أن  استطعنا 
األهمية مبكان السيما مع اإلعداد لعقد قمة املناخ 
والسندات  الصكوك  أن  إلى  الفًتا  املقبل،  نوفمبر 
العامة  املوازنة  خالل  التمويل  من  جــزءا  ستكونان 
للدولة للعام املالى اجلديد ٢٠٢٢- ٢٠٢٣، وأضاف 

أن هناك أفكارا عديدة «شغالني عليها».
برنامج  إنه سيتم طرح ١٠ شركات ضمن  وقال 
النصف  البورصة خالل  فى  الطروحات احلكومية 
عن  يكشف  لم  لكنه  املقبل،  املالى  العام  من  األول 

أسماء الشركات والقطاعات العاملة فيها.
وعلى صعيد متصل، عقد الوزير لقاءات ثنائية مع 
عدد من نظرائه العرب واألجانب، منهم محمد بن 
هادى احلسينى وزير املالية بدولة اإلمارات العربية 
االجتماعات  فــى  املشاركة  هامش  على  املتحدة، 
السنوية ملجموعة البنك اإلسالمى للتنمية املنعقدة 
ــار: «بـــدء الــتــعــافــى من  بــشــرم الــشــيــخ، حتــت شــع

اجلائحة: الصمود واالستدامة».
بني  الثنائى  التعاون  تعزيز سبل  اجلانبان  ناقش 
ــارات فى كل املــجــاالت، وجــذب املزيد  مصر واإلمـ
خصوًصا  مصر،  إلــى  اإلماراتيني  املستثمرين  من 
جذًبا،  أكثر  أصبح  مصر  فى  االستثمار  مناخ  أن 
فى ضوء تنفيذ اإلصالحات االقتصادية والهيكلية، 
البنية  وتطوير  الضخمة  القومية  واملــشــروعــات 
التحتية، واستعرضا تطورات االقتصاد العاملى فى 
التى ألقت  ظل األزمة الراهنة، واآلثــار التضخمية 
من  أحدثته  وما  ــدول،  ال اقتصادات  على  بظاللها 
وارتفاع  والتوريد،  اإلمــداد  سالسل  فى  اضطراب 
ــار الــســلــع، وتــكــالــيــف الــشــحــن والــنــقــل،  ــى أســع ف
التكامل  جهود  لتعظيم  يدعو  مبا  التمويل،  وتكلفة 
العاملية  االقتصادية  التحديات  مواجهة  فى  العربى 
وأكــد  املــواطــنــني.  على  حدتها  وتخفيف  الــراهــنــة 
الهيكلية  اإلصالحات  تنفيذ  فى  االستمرار  معيط 
العام املالى املقبل لتحفيز االستثمار املحلى  خالل 

حلماية االقتصادات اإلفريقية من تداعيات األزمة 
املصرية  التجربة  واستعرض  العاملية،  االقتصادية 
فى إصدار أول طرح للسندات اخلضراء السيادية 
احلكومية بالشرق األوسط وشمال إفريقيا، بقيمة 
٧٥٠ مليون دوالر فى سبتمبر ٢٠٢٠، مبا وضع مصر 
على خريطة التمويل املستدام لالقتصاد األخضر، 
الفًتا إلى حصول مصر على أول متويل أخضر فى 
نوفمبر ٢٠٢١ مببلغ ١.٥ مليار دوالر من مجموعة 
من البنوك التجارية الدولية واإلقليمية، باكتتاب حقق 
مستويات عالية من الطلب بنسبة تغطية جتاوزت ٣ 
مرات. وعقد معيط لقاًء ثنائًيا مع عبدالرحمن راوية، 
تداعيات  خالله  بحثا  اجلزائر،  بدولة  املالية  وزيــر 
األزمة االقتصادية العاملية على مختلف دول العالم، 
ــرؤى  وال املــواقــف  تنسيق  أهمية  على  التأكيد  ومت 
سبل  وناقشا  املناخ،  متويل  قضايا  حول  اإلفريقية 

تعزيز التعاون بني وزارتى املالية بالبلدين.
زينب  النيجيرية،  نظيرته  املالية  ــر  وزي والتقى 
أحمد، وناقشا ضرورة وضع آليات مواجهة املوجة 
فى  احلــرب  عــن  نتجت  التى  العاملية  التضخمية 
أوروبا، وأثرت سلًبا على سالسل اإلمداد والتوريد 
وتكاليف النقل والشحن وأسعار السلع، مبا ضاعف 
واالقتصادات  النامية  الدول  أغلب  على  التحديات 
فرص  توفير  ضـــرورة  إلــى  معيط  ــا  ودع الناشئة، 
مبا  املناخية،  التغيرات  ملكافحة  مناسبة  متويلية 
يدعم سياسات وبرامج التحول لالقتصاد األخضر، 
الزيادة  معدل  ارتفاع  مخاطر  اجلانبان  واستعرض 
النمو  ومعدالت  التنمية  ثمار  تلتهم  التى  السكانية 
الوعى  تنمية  أهمية  على  التأكيد  ومت  االقتصادى، 

مبخاطر هذه القضية خاصة عبر نشر التعليم.
ولد محمد  إسلمو  لقاًء مع  وعقد محمد معيط 
إمبادى، وزير املالية بدولة موريتانيا، ناقشا خالله 
خالل  واإلفريقى  العربى  التكامل  حتقيق  أهمية 
املرحلة احلالية، ملواجهة التقلبات االقتصادية حول 
العالم جراء احلرب فى أوروبا التى أحدثت موجة 
تضخمية أثرت سلًبا على اقتصادات مختلف الدول، 
لالقتصاد  التحول  ودعم  املناخ  آليات متويل  وبحثا 
التخطيط االستراتيجى طويل  األخضر، عبر دعم 
املناخى حتدًيا فى غاية  التغير  األجل، حيث ميثل 
أجمع،  العالم  دول  على  داهًما  وخطًرا  األهمية، 
مبا يُسهم فى حتقيق التنمية الشاملة واملستدامة، 
مبراعاة البعد البيئى، على النحو الذى يساعد فى 
الهواء من خالل  التلوث، وحتسني جودة  احلد من 
تقليل انبعاثات الكربون الضارة، وترشيد استهالك 
حول  اإلفــريــقــى  املــوقــف  تنسيق  وأهمية  ــوقــود،  ال

احتياجات القارة فيما يتعلق بتمويل املناخ.

فى  اخلــاص  القطاع  مساهمات  ــادة  وزي واألجنبى، 
أمناط  تنويع  فى  يساعد  االقتصادى، مبا  النشاط 
اإلنتاج، وتوطني الصناعة لرفع معدل النمو وتوفير 
فرص العمل وتعظيم الصادرات، على نحو يؤدى إلى 
للدولة، وسط هذه  صون املسار االقتصادى اآلمن 

التحديات العاملية.
والتقى معيط، الرئيس التنفيذى ملؤسسة التمويل 
اإلفريقى، وبحثا آليات تنسيق الرؤى اإلفريقية فى 
التى  احلالية،  العاملية  االقتصادية  الــظــروف  ظل 

متتزج فيها تداعيات كورونا مع التأثيرات السلبية 
للحرب فى أوروبــا، ومت التأكيد على أهمية تعزيز 
التعاون بني الدول اإلفريقية، وتعميق العمل املشترك 
فرص  مــن  املــزيــد  وخلق  التمويلية،  الفجوة  لسد 
التمويل البديل، فى محاولة للحد من تزايد تكلفة 
التقلبات  ظل  فى  التنموية،  االستثمارات  متويل 

العاملية املتتالية.
وزارة  استكمال  تفاصيل  اجلانبان  واستعرض 
املالية خلطوات انضمام مصر إلى مؤسسة التمويل 

من  املؤسسة  تقدمها  التى  واخلــدمــات  اإلفريقى، 
والغاز،  والنفط،  التحتية،  البنية  ملشروعات  متويل 
والصناعات الثقيلة، واالتصاالت، والطيران واملوانئ، 
املالية أن مصر ستتخذ كل اإلجــراءات  وأكد وزير 
مصر  بانضمام  لــإلســراع  والتشريعية  التنفيذية 
واحلصول على عضوية مؤسسة التمويل اإلفريقى، 

خالل السنة احلالية.
ودعــا الوزير إلى ضــرورة دراســة إنشاء منصات 
حتوط  وصناديق  السلع،  لشراء  مشتركة  إفريقية 
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وزير املالية أثناء لقاء نظيره اإلماراتى
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شرم الشيخ- مصباح قطب ومحسن عبد الرازق: 
التخطيط،  وزيرة  السعيد،  هالة  الدكتورة  قالت 
للتنمية،  البنك اإلسالمى  رئيس مجلس محافظى 
البنك  مجموعة  الجتماعات  مصر  استضافة  إن 
طبيعة  عكست  ــعــام  ال هـــذا  للتنمية  اإلســالمــى 

الشراكة االستراتيجية املتميزة بني اجلانبني. 
الصحفى  املؤمتر  خــالل  «السعيد»،  وأضــافــت 
البنك  ملجموعة  السنوية  لالجتماعات  اخلتامى 
اإلسالمى للتنمية ٢٠٢٢ بشرم الشيخ، أن الشراكة 
مع  ومتنوعة  متنامية  تعاون  محفظة  عن  أثمرت 
دوالر،  مليار  الـ١٧  حاجز  تخطت  البنك  مجموعة 
مت  مصر،  لصالح  مشروًعا   ٣٦٧ اعتماد  تشمل 
بتكلفة  منها  مشاريع   ٣٠٣ مــن  االنــتــهــاء  بالفعل 
أمريكى،  دوالر  مليار   ١٠٫٥ على  تزيد  إجمالية 
قطاعات  فــى  منها  مــشــروًعــا  بـــ٦٤  العمل  وجـــاٍر 
الفنى  والتعليم  الغذائى،  األمــن  وتعزيز  الكهرباء 

والتأهيل املهنى، وبناء القدرات.
االجــتــمــاعــات  بنتائج  ســعــادتــهــا  عــن  وأعــربــت 
البنك اإلسالمى، وما متخضت  السنوية ملجموعة 
عنه تلك االجتماعات والفعاليات املصاحبة لها من 
هذا  اجتماعات  أن  إلى  مشيرة  اقتصادية،  عوائد 
العام ضمت عدًدا غير مسبوق من املشاركني من 
الدول األعضاء فى مجموعة البنك، ومن مختلف 
من ممثلى  متميزة  نخبة  إلى جانب  العالم،  أنحاء 
الــقــطــاع اخلـــاص املــصــرى والــعــربــى واإلفــريــقــى، 
التنموية  واملــؤســســات  املــدنــى،  املجتمع  وممثلى 
الدولية واإلقليمية، واإلعالم، حيث تخطى إجمالى 
مــشــارك،  آالف   ٥ احلـــدث  لــهــذا  املسجلني  عــدد 
منتدى  انعقاد  مرة  ألول  االجتماعات  شهدت  كما 
األعمال اخلاص، الذى ضم أكبر عدد من الشركات 
واإلقليمية  املحلية  االســتــثــمــاريــة  ــؤســســات  وامل
حوارية  جلسة   ١٥ نحو  انعقاد  وتخلله  والدولية، 
املتنوعة  والتنموية  االقتصادية  القضايا  تناولت 
والعرب  املصريني  املتحدثني  من  نخبة  مبشاركة 
تزامنت  الفعاليات  تلك  أن  موضحة  والدوليني، 
واخلبرات  للمعلومات  تبادل  جلسة   ١٨ انعقاد  مع 

غطت محاور التغيرات املناخية، واستعراض أفضل 
األممية  األهـــداف  سبيل حتقيق  فــى  املــمــارســات 
مشروعات  تعزيز  ــات  ــي وآل املــســتــدامــة،  للتنمية 
قطاع  فى  الرقمى  والتحول  األخضر،  االقتصاد 
اخلدمات املالية، وإعمال مبادئ احلوكمة لتسريع 
وتيرة التعافى وحتقيق النمو االحتوائى واملستدام.

وأوضحت أن االجتماعات شملت عقد مجالس 
املحافظني واالجتماعات السنوية للجمعيات العامة 
التنمية  قضايا  ملناقشة  البنك  مجموعة  ألعضاء 
السنوية  االجتماعات  وتكللت  املؤسسية،  واملسائل 
بتوقيع ١٣ مذكرة تفاهم وخطاب نوايا بني اجلهات 
واملؤسسات  اإلسالمى  والبنك  الشريكة  املصرية 
األعضاء فى مختلف املجاالت احليوية، وحوالى ٥٠ 
وثيقة تعاون بني مجموعة البنك والدول األعضاء.

الوثائق  ضمن  من  أن  إلــى  «السعيد»  وأشـــارت 
املؤسسة  بــني  تفاهم  مذكرتى  مصر  مــع  املوّقعة 
الصادرات  وائتمان  االستثمار  لضمان  اإلسالمية 
مــن جــهــة، وكــل مــن احتـــاد الــصــنــاعــات املصرية 
إمكانيات  لتعزيز  إليكتريك  الــســويــدى  وشــركــة 
وإقامة  املصرية،  للصناعات  واالستثمار  التجارة 
املشروعات التى تعتمد معايير احلفاظ على البيئة 
األعضاء  والدول  املائية فى مصر  واملــوارد  واملناخ 
على التوالى، باإلضافة إلى توقيع ٦ مذكرات تفاهم 
اخلاص  القطاع  لتنمية  اإلسالمية  املؤسسة  بني 
يأتى  القطاع اخلاص،  البنوك وشركات  وعدد من 
على رأسها شركة ثروة كابيتال وبنك أبوظبى األول 
وبنك فيصل اإلسالمى، بهدف تعزيز دور القطاع 
الشركات  ومتــويــل  الصكوك،  ــدار  وإصـ اخلـــاص، 

الصغيرة واملتوسطة فى مصر. 
كما مت توقيع مذكرة تفاهم بني البنك اإلسالمى 
اخلدمات  لتحسني  شمس  عني  وجامعة  للتنمية 

الطبية فى الدول األعضاء فى البنك.
وقعت  والصناعة  الــتــجــارة  وزارة  أن  وتابعت 
برنامج استفادة مصر ضمن برنامج جسور التجارة 
العربية اإلفريقية لعام ٢٠٢٢، مع كل من املؤسسة 
واملؤسسة  التجارة،  لتمويل  اإلسالمية  الدولية 
الصادرات،  وائتمان  االستثمار  لتأمني  اإلسالمية 
إرســال  أنشطة  تنفيذ  بهدف  بنك،  واإلفريكسم 
بعثات جتارية مصرية إلى بعض الدول اإلفريقية 
-٢٠٢٢ خــالل  الدولية  املــعــارض  فى  واملشاركة 

إلنشاء  نوايا  توقيع خطاب  إلى  باإلضافة   ،٢٠٢٣
املؤسسة  بني  مصر  فى  للتصدير  أكادميية  أول 
التجارة من جهة، وكل  لتمويل  الدولية اإلسالمية 
التخطيط والتنمية االقتصادية، ووزارة  من وزارة 
التجارة والصناعة، وجمعية املصدرين املصريني؛ 
عدد  وزيـــادة  املتخصص  الفنى  الــكــادر  لتأهيل 
التجارى  التبادل  نسب  لزيادة  اجلــدد  املصدرين 

بني الدول العربية واإلفريقية. 
وأوضحت «السعيد» أنه مت كذلك توقيع خطاب 
العام  األعــمــال  قــطــاع  وزارة  بــني  للتعاون  نــوايــا 
فى  التجارة  لتمويل  اإلسالمية  الدولية  واملؤسسة 
دعم صادرات  من خالل  التجارى  التمويل  مجال 
إفريقيا،  إلــى  واملتوسطة  الصغيرة  املشروعات 
التجارة  برنامج جسور  من خالل  التجارة  وتنمية 
اإلطارية  االتفاقية  وتوقيع  اإلفريقية،  العربية 
لة لتمويل استيراد السلع األساسية بني وزارة  املُعدَّ
اإلسالمية  الدولية  واملؤسسة  الــدولــى  التعاون 
احلد  تعديل  مبوجبها  مت  والتى  التجارة،  لتمويل 
 ٦ إلــى  أمريكى  دوالر  مليارات   ٣ من  االئتمانى 
مليارات، وقالت إن الفعاليات شملت كذلك انعقاد 
استعراض  للمحافظني، حيث مت  مستديرة  مائدة 
املتاحة،  ــفــرص  وال والــتــحــديــات  الـــدول  جتـــارب 
واالستثمارية  االقتصادية  املــمــارســات  وأفــضــل 

البناءة، وعرض قصص النجاح.

جانب من املؤمتر الصحفى أمس
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 شرم الشيخ- محسن عبد الرازق:

عرض هشام توفيق، وزير قطاع األعمال 
الـــعـــام، عـــشـــرات الـــفـــرص االســتــثــمــاريــة 
لالستثمار  اخلـــاص  القطاع  أمـــام  املتاحة 
وزارته،  فى  املتاحة  املختلفة  القطاعات  فى 
موكًدا جاهزية الوزارة لتهيئة البيئة املناسبة 
فى  اخلـــاص  القطاع  دور  وتعظيم  لتعزيز 

االستثمارات العامة.
وأوضح الوزير، خالل فعاليات اجتماعات 
بشرم  املنعقدة  للتنمية  اإلســالمــى  البنك 
الــشــيــخ، أن أبـــرز الــقــطــاعــات املــتــاحــة هى 

وتعميقها  ومكوناتها  الكهربائية  السيارات 
وصناعة  وبطاريات  كهربائى  «ميكروباص 
والفنادق  الــورق  وصناعة  وإنتاج  األلومنيوم 
احلاجة  إلى  مشيًرا  امليريالند»،  واحلدائق 

لشريك قوى لالستثمار فى هذا املجال.
القطاع  الستقبال  اجلاهزية  الوزير  وأكد 
القطاعات،  هــذه  فــى  لالستثمار  اخلـــاص 
ــن الــتــعــديــالت  ــعــد االنـــتـــهـــاء مـ ــمــا ب الســي
االستثمارات،  القانونية جلذب  والتشريعات 
السلعية  ــبــورصــة  ال شــركــة  أن  إلـــى  ــا  ــًت الف
املصرية  لألقطان  متكاملة  سوًقا  تتضمن 

القطاع  دخــول  أن  إلــى  مشيًرا  واإلقليمية، 
املجاالت من خالل صيغ  اخلــاص فى هذه 
مختلفة أبرزها املشاركة من خالل االحتفاظ 
األصــول  هــذه  ملكية  فــى  حاكمة  بحصص 
سؤال  على  ورًدا  املــال.  رأس  ــادة  زي وكذلك 
وثيقة سياسة ملكية  اليوم» حول  لـ«املصرى 
الدولة ومدى تعارضها مع نظام الطروحات 
األخرى، أكد الوزير أنها تنطوى على تنظيم 
ــد الــقــطــاعــات الــتــى تتم  املــنــافــســة وحتــدي
تبقى  والتى  اخلــاص  القطاع  أمــام  إتاحتها 

الدولة بالكامل.
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جانب من جلسة «التخفيف من تغير املناخ»

كتب- خير راغب وآيات احلبال:
قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن 
نصيب مصر من غازات االحتباس احلرارى العاملية 
يزيد على ٣٠٠ ألف جيجا جرام من مكافئ ثانى 

أكسيد الكربون بنسبة ٠٫٦٪ على مستوى العالم.
«التخفيف  بجلسة  كلمته  فى  «الوزير»،  وأضاف 
من تغير املناخ» خالل فعاليات االجتماعات السنوية 
الـ٤٧ ملجموعة البنك اإلسالمى للتنمية لعام ٢٠٢٢ 
املنعقدة مبدينة شرم الشيخ، أن وزارة النقل تتحمل 
املناخية  التغيرات  حتدثها  التى  التكاليف  حجم 
فى  احلركة  بإغالق  البحرى  النقل  على  وتأثيرها 
لها  االقتصادى  والتأثير  املصرية  املــوانــئ  بعض 
إغالق  على  املباشر  وتأثيرها  السيول  وتكاليف 
الطرق  وخاصة  الطرق  شبكات  على  النقل  حركة 
الواقعة بسلسلة جبال البحر األحمر وجنوب سيناء 

وتكاليف إصالحها سنوًيا.
وأضاف أن هناك خطة نحو تعزيز الشراكة مع 
القطاع اخلاص واستهداف رفع مساهمته إلى نحو 
املقبلة  الثالثة أعوام  ٦٥٪ من االستثمارات خالل 
بهدف تخفيف العبء عن موازنة الدولة، كما تعمل 
وزارة النقل على حتفيز استثمارات القطاع اخلاص 
االستثمارية  الفرص  من  حزمة  طــرح  خــالل  من 
النقل  مجاالت  فى  اخلــاص  القطاع  مع  للشراكة 
واجلــر  األنــفــاق   – احلــديــديــة  (السكك  املختلفة 
اجلافة  املوانئ   – البحرية  املوانئ   – الكهربائى 
خطة  ــوزارة  ــ ال تنفذ  كما  اللوجستية)،  ــز  ــراك وامل
باستثمارات ١٫٧  النقل  لتطوير قطاعات  طموحة 
تريليون جنيه، وتشمل فى مجال الطرق والكبارى 
ليصل  اجلديدة  الطرق  من  كيلومتر   ٧٠٠٠ إنشاء 
والسريعة  احلــرة  الــطــرق  شبكة  أطـــوال  إجمالى 

ورفع  وتطوير  كيلومتر،  ألــف   ٣٠ إلــى  والرئيسية 
احلالية  الطرق  شبكة  من  كيلومتر   ١٠٠٠٠ كفاءة 
ليصل  الــنــيــل،  ــًدا على  مــحــوًرا جــدي وإنــشــاء ٣٤ 
اإلجمالى إلى ٧٢ كوبرى/ محور على النيل، وإنشاء 
إلى  اإلجمالى  ليصل  ونفق  علوى  كوبرى   ١٠٠٠

٢٥٠٠ كوبرى علوى ونفق على الشبكة.
احلديدية،  السكك  مجال  إلى  «الوزير»  وأشــار 
السريعة  للقطارات  مصر  شبكة  إنشاء  مت  حيث 
باإلضافة  كيلومتر،   ٢٠٠٠ أطوال حوالى  بإجمالى 
واملــزلــقــانــات وجتــديــدات  املــحــطــات  إلــى تطوير 
السكة، وذلك مبا يحقق نقل ٢ مليون راكب يومًيا 
بدًال من مليون راكب حالًيا، و١٣ مليون طن بضائع 

سنوًيا بدًال من ٤٫٥ مليون طن.
العمل  يتم  حيث  البحرى،  النقل  إلــى  وتــطــرق 
العاملية  للتجارة  مــركــز  إلــى  مصر  حتــويــل  على 
ولوجستيات  نقل  مــحــاور  بخلق  واللوجستيات 
تربط بني املوانئ البحرية واملوانئ اجلافة واملراكز 
اللوجستية، مثل محور السخنة- اإلسكندرية، ومت 
التخطيط وجاٍر تنفيذ أرصفة جديدة بأطوال ٣٥ 
حوالى  األرصفة  أطــوال  إجمالى  ليصل  كيلومتًرا 
٧٣ كيلومتًرا تستوعب ٣٧٠ مليون طن و٢٢ مليون 

حاوية مكافئة.
وفى مجال املوانئ اجلافة واملراكز اللوجستية، مت 
التخطيط إلنشاء ٩ موانئ جافة و٨ مراكز لوجستية 
مكافئة  حاوية  ماليني   ٥ على  يزيد  ما  تستوعب 
على  برية  موانئ   ٧ تطوير  إلى  باإلضافة  سنوًيا، 
النهرى تشمل  النقل  املصرية، وفى مجال  احلدود 
خطة الوزارة تطهير وتطوير وتكريك ٣١٢٥ كيلومتر 
النهرية  املــوانــئ  مــن  وإنــشــاء عــدد  طــرق مالحية 
هشام توفيقاحلديثة لتعظيم دور النقل النهرى فى نقل البضائع.

كتب- محمد الصيفى:
التعاون  وزيـــرة  املــشــاط،  رانــيــا  الــدكــتــورة  قالت 
الـــدولـــى، إن االبــتــكــار والــتــكــنــولــوجــيــا املــالــيــة 
تعد  األعــمــال  رواد  يدشنها  الــتــى  واملــشــروعــات 
توفير احللول  لدورها فى  للنمو  رئيسية  محركات 
وزارة  أن  موضحة  املجاالت،  مختلف  فى  املبتكرة 
متعددى  التنمية  شركاء  مع  تعمل  الدولى  التعاون 
القطاع  مع  الشراكات  وتعزيز  والثنائيني  األطراف 
اخلاص لدعم املبتكرين من الشباب ورواد األعمال 

باعتبارهم مساهمني رئيسيني فى حتقيق التنمية. 
التى  النقاشية  اجللسة  فى  «املــشــاط»  وأضــافــت 
املــرونــة  تعزيز  الــتــعــافــى:  بعد  «مــا  حــول  عــقــدت 
املالية»،  التكنولوجيا  حلول  خالل  من  واالستدامة 
للبنك  السنوية  االجتماعات  فعاليات  وذلك ضمن 
أن  الشيخ،  بشرم  تعقد  التى  للتنمية  اإلســالمــى 
اتفاقيات التمويل التنموى التى حصل عليها القطاع 
األطــراف  متعددى  التنمية  شــركــاء  مــن  اخلــاص 
نحو  تبلغ  و٢٠٢١،   ٢٠٢٠ عامى  خالل  والثنائيني 

فإن وزارة التعاون الدولى تعمل على توفير الدعم 
شركاء  خالل  من  والتكنولوجيا  واخلبرات  الفنى 
التنمية ُمتعددى األطراف والثنائيني، مبا يتماشى 
برنامج  وأهـــداف  التنموية  الــدولــة  توجهات  مــع 
الدولة  تعمل  التى  والهيكلى  االقتصادى  اإلصالح 
وتوسيع  اخلاص  القطاع  دور  لتحفيز  تنفيذه  على 
نطاق مشاركته فى جهود حتقيق التنمية، مبا يحفز 

معدالت النمو والتشغيل.
ولفتت وزيرة التعاون الدولى إلى التقدم الكبير 

فى مصر على مستوى بيئة ريادة األعمال واالبتكار 
بني  مصر  تأتى  حيث  املالية  التكنولوجيا  السيما 
ومنطقة  إفريقيا  قــارة  مستوى  على  ــدول  ال أكثر 
الشرق األوسط فى استثمارات التكنولوجيا املالية 
أن  مؤكدة  الصفقات،  وحجم  عــدد  مستوى  على 
عنها  غنى  ال  أصبحت  املالية  التكنولوجيا  حلول 
املالى  الشمول  معدالت  لزيادة  احلالى  الوقت  فى 
جائحة  عقب  طــرأت  التى  التحديات  ومــواجــهــة 

كورونا وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التنموية.

٥ مليارات دوالر، سواء من خالل التمويل املباشر 
مباشر  غير  بشكل  أو  اخلــاص  القطاع  لشركات 
إقراضها  يعاد  التى  االئتمان  خطوط  خــالل  من 
للشركات الصغيرة واملتوسطة، ومت توفير التمويل 
من مجموعة متنوعة من شركاء التنمية مثل البنك 
للتنمية وبنك االستثمار األوروبى وبنك  اإلسالمى 
التنمية اإلفريقى والبنك األوروبى إلعادة اإلعمار 

والتنمية وغيرها.
التنموية،  التمويالت  جانب  إلى  أنه  وأوضحت 
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والتسويق  فروعها  خارج  بالتواجد 
حسابات  فتح  خــالل  من  ملنتجاتها 
أدنــى  حــد  وبـــدون  ــدون مصاريف  ب
فقد  األنشطة،  من  بالعديد  والقيام 
الفعاليات  مــن  الكثير  تنظيم  مت 
ــرامـــج  ــبـ ــن الـ ــ وطــــــرح الـــعـــديـــد م
التدريبات  «مشروع  مثل  واملنتجات 
و«حملة  املعيلة»  للمرأة  احلرفية 
البصر»،  لضعاف  عنينا  فى  عينيك 
الهمم وغيرها  لذوى  «إرادة»  ومنتج 
لها  كان  التى  املميزة  اخلدمات  من 
الشمول  تعزيز  فى  إيجابى  مــردود 

املالى.

الصيفى: محمد  كتب- 
موقعه  على  املركزى  البنك  أعلن 
اإللــكــتــرونــى عــن طــرح عــطــاء بيع 
بقيمة  بالدوالر  مقومة  خزانة  أذون 
يوًما   ٣٦٤ أجــل  دوالر  مليون   ٥٤٠

(عام) فى مزاد غًدا.
املصرى  املــركــزى  البنك  وطـــرح 
أســعــار  ــراوحـــت  وتـ خـــزانـــة،  أذون 
التى  اخلــزانــة  أذون  على  الــفــائــدة 
 ،٪١٥٫١٥ و   ٪١٣٫٧٠ بني  طرحت 
بــيــنــمــا تـــــراوح املــتــوســط املــرجــح 
 ٪١٣٫٧٩ بـــني  الـــفـــائـــدة  ــعـــار  ألسـ

و١٤٫٩٧٪.
ــد أعلن  املـــركـــزى ق الــبــنــك  كـــان 
مصر  أن  املـــاضـــى  إبـــريـــل  خــــالل 
ألجل  دوالريـــة  خــزانــة  أذون  باعت 
عام بنحو ١٫٠١٧ مليار دوالر عند 
وكانت   .٪٢٫٩٩٧ عــائــد  متوسط 
مصر قد طرحت سندات ساموراى 
 ٤٩٣٫٢٦) ــن  ي مــلــيــار   ٦٠ بقيمة 

اليابانية. مليون دوالر) فى السوق 
بحسب  املــركــزى،  البنك  ويطرح 
ــرونــى، ٨ عــطــاءات  ــكــت مــوقــعــه اإلل
اليورو  أو  بــالــدوالر  مقومة  سنوية 
تتراوح بني ٦ عطاءات بالدوالر و٢ 
جتديد  ويعد  عــام،  كل  من  باليورو 
العطاءات قائمة يرغب املركزى فى 
بالنيابة  إعادة جتديدها مرة أخرى 

عن وزارة املالية.
املركزى  البنك  جهود  إطــار  وفى 
املالية  اخلــدمــات  إلتــاحــة  املــصــرى 
ــع املـــواطـــنـــني  ــي واملـــصـــرفـــيـــة جلــم
البنك  أعلن  اقتصادًيا،  ومتكينهم 
عن نتائج الفعاليات واألنشطة التى 
املالى  الشمول  لتعزيز  تنفيذها  مت 

خالل عام ٢٠٢١.
 ٢٠٢١ عــام  أن  النتائج  وكشفت 
شــهــد نــشــاًطــا مــلــحــوًظــا فــى حجم 
الشمول  تــعــزيــز  وجــهــود  فــعــالــيــات 
املستفيدين  قاعدة  لتوسيع  املالى؛ 
واملالية  املصرفية  اخلــدمــات  مــن 
فئات  جلميع  متاحة  تكون  بحيث 
ــرأة  ــى مــقــدمــتــهــم املـ املــجــتــمــع، وفـ
التركيز  مع  الهمم  وذوو  والشباب 

واسع  جغرافى  انتشار  حتقيق  على 
كافة مناطق اجلمهورية. فى 

خالل  املبذولة  اجلهود  وأسفرت 
ديسمبر  إلـــى  ــايــر  ــن ي مـــن  ــرة  ــت ــف ال
٢٠٢١ عن إصدار ٣٫٤ مليون منتج 
(حسابات بنكية ومحافظ إلكترونية 
وفى  مــقــدًمــا)،  مدفوعة  وبــطــاقــات 
هذا الصدد، مت إصدار ١٫٨ مليون 
جانب  إلى  مقدًما،  مدفوعة  بطاقة 
فتح ١٫١ مليون حساب بنكى، و٤٦٢ 
وكــانــت  إلــكــتــرونــيــة،  محفظة  ألـــف 
فعالية املرأة صاحبة النصيب األكبر 
منتج،  ألف   ٧٧٩ بنحو  املنتجات  فى 

للشمول  الــعــربــى  الــيــوم  فعالية  ثــم 
تليها  منتج،  ألف   ٦٨٨ بنحو  املالى 
 ٦٣٧ بنصيب  الهمم  ذوى  فعالية 
املــرأة  فعالية  أن  ورغــم  منتج،  ألــف 
فإن  للمنتجات  إصــداًرا  األكثر  تعد 
فعالية ذوى الهمم تُعد األكثر تأثيًرا 
استغرقت  أنها  االعتبار  فى  أخــًذا 
أسابيع   ٣ مقابل  فقط  أســبــوعــني 

لفعالية املرأة خالل ٢٠٢١.
ــيــات، الــتــى  ــفــعــال كــمــا جنــحــت ال
فى  املصرى،  املركزى  البنك  قادها 
تعزيز الشمول املالى للفالح املصرى 
من خالل إتاحة ٤٦٧ ألف منتج لهم، 

توفير  فى  املنفذة  اجلهود  وساهمت 
٣٧١٫٥ ألف منتج للشباب.

ــات الــبــنــك  ــه ــوجــي ــت وتـــنـــفـــيـــًذا ل
بالتوجه  املصرفى  للقطاع  املركزى 
ــرى الــنــائــيــة،  ــقـ لــلــمــحــافــظــات والـ
ــوذت مــحــافــظــات الــوجــه  ــحـ ــتـ اسـ
مــن   ٪٣٩ ــة  ــســب ن عــلــى  الـــبـــحـــرى 
إجمالى املنتجات املصرفية التى مت 
٢٠٢١، وهى أعلى  إصدارها خالل 
من املحققة فى محافظات القاهرة 
الصعيد  استحوذ  بينما  الــكــبــرى، 

على نحو ٢٠٫٤٪.
ـــار الـــســـمـــاح لــلــبــنــوك  ــ وفــــى إط

البنك املركزى  «صورة أرشيفية»
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كتب- محمد الصيفى:
ــاد الـــغـــرف الــعــربــيــة،  ــام احتــ ــني عـ ــد أمـ أكـ
ــمــام  ــة االهــت ــفــى، أهــمــي الـــدكـــتـــور خــالــد حــن
العقول  واحتضان  الشابة  العربية  بالطاقات 
العربى  العالم  يزخر  التى  العربية،  واألدمغة 

الطاقات. بهذه 
ــة بني  ــشــراك ــى أهــمــيــة حتــقــيــق ال ــا إلـ ــ ودع
العربى،  العالم  فى  واخلاص  العام  القطاعني 
التى  التنموية  املشاريع  لتنفيذ  سوًيا  والعمل 
يسهم  الذى  األمر  العربية،  البلدان  حتتاجها 
العمل  فرص  وخلق  البطالة  واقع  معاجلة  فى 
الناجت  مستوى  رفع  وبالتالى  العربى،  للشباب 
للشعوب  والــرفــاهــيــة  التنمية  وخــلــق  املحلى 

العربية.
وزراء  من  وفدا  لقائه  خالل  «حنفى»،  وقال 
الشؤون االجتماعية العرب وممثلني عن جامعة 
«ريادة  مبادرة  إطالق  فيه  مت  العربية،  الــدول 
فيها..  العربى  اخلاص  القطاع  ودور  األعمال 
من  مبادرة مشتركة  وهى  باستقاللية»،  العيش 
العربية، مبشاركة ورعاية رئيس  الغرف  احتاد 
جنيب  لبنان  فــى  األعــمــال  تصريف  حكومة 

ميقاتى، وبدعوة من وزير الشؤون االجتماعية 
من  أكثر  وبحضور  احلجار،  هكتور  لبنان،  فى 
٢٠ وزيرا عربيا، يتقدمهم نيفني القباج، وزيرة 

االجتماعى. التضامن 
ــح أن انــعــقــاد هــذا االجــتــمــاع الــبــارز  وأوضـ
ظل  وفى  بالذات  التوقيت  هذا  فى  لبنان  فى 
يؤكد  لبنان،  بها  مير  التى  الصعبة  الظروف 
واليزال  كان  لبنان  وأن  للبنان،  العربى  الدعم 

العربى. فى صلب االهتمام 
وأكد أن القطاع اخلاص العربى جاهز دائما 
استعداد  على  وهــو  الــدعــم،  وتقدمي  للتعاون 
واجلهات  املسؤولة  اجلهات  كافة  مع  للتنسيق 
فى  للمساهمة  الــعــربــى،  الــعــالــم  فــى  املعنية 
حتتاجها  التى  التنموية  املشاريع  وتنفيذ  خلق 

العربية. أوطاننا 
ــرف الــعــربــيــةـ  ــغ وكـــان أمـــني عـــام احتـــاد ال
الدكتور خالد حنفى، شارك مع الوفد الوزارى 
اجلمهورية  رئــيــس  مــع  لــقــاءاتــه  فــى  الــعــربــى 
النواب  مجلس  ورئيس  عون،  ميشال  اللبنانى 
تصريف  حكومة  ورئيس  بــرى،  نبيه  اللبنانى 

ميقاتى. األعمال جنيب 
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شرم الشيخ- محسن عبدالرازق، 
وكتب- محمد الصيفى:

ــؤســســة اإلســالمــيــة  وقــعــت امل
التابعة  اخلــاص،  القطاع  لتنمية 
ملجموعة البنك اإلسالمى للتنمية، 
مــذكــرات تفاهم مــع كــل مــن بنك 
أبوظبى اإلسالمى- مصر، لتعزيز 
ــدار  الــقــطــاع اخلــــاص، وإصـ دور 
ــويـــل الــشــركــات  الـــصـــكـــوك، ومتـ
مصر،  فــى  واملتوسطة  الصغيرة 
ــفــاهــم مـــع بنك  وكــــذا مـــذكـــرة ت
أبوظبى األول، لتعزيز دور القطاع 
اخلـــــاص، وإصــــــدار الــصــكــوك، 
ــات الــصــغــيــرة  ــركـ ــشـ ومتـــويـــل الـ
ــوســطــة فـــى مــصــر، فــضــًال  ــت وامل
املؤسسة  بــني  تفاهم  مــذكــرة  عــن 
لتعزيز  اإلســالمــى،  فيصل  وبنك 
ــدار  الــقــطــاع اخلــــاص، وإصـ دور 
ــويـــل الــشــركــات  الـــصـــكـــوك، ومتـ

الصغيرة واملتوسطة فى مصر.
اتفاقية   ١٣ ضــمــن  ذلـــك  جـــاء 
مجموعة  وقعتها  تفاهم  ومذكرة 
الــبــنــك اإلســـالمـــى واملــؤســســات 
اجتماعات  خـــالل  لــهــا،  الــتــابــعــة 
شرم  فــى  حالًيا  املنعقدة  البنك 
الشيخ، برعاية الرئيس عبدالفتاح 

السيسى.
أبوموسى،  عبداحلميد  وقـــال 
اإلســالمــى  فيصل  بنك  محافظ 
خاصة  تصريحات  فــى  املــصــرى، 
لـــ«املــصــرى الــيــوم االقــتــصــادى»، 
التفاهم  مذكرة  إن  التوقيع،  عقب 
يتم مبوجبها تعزيز وحتفيز متويل 
واملتوسطة  الصغيرة  املشروعات 
القطاع  دور  وتنمية  مــصــر،  فــى 
مجموعة  أن  مضيًفا  ــاص،  اخلــ
قدمت  للتنمية  اإلســالمــى  البنك 
واستثمارات  للحكومة  متــويــالت 
دوالر  مــلــيــار   ١٧ بنحو  مــبــاشــرة 
للجانب  متاحة  ائتمانية  كمحفظة 
املصرى، غالبيتها متويالت جتارية 

لزيادة االستثمارات.
املقبلة  الفترة  تشهد  أن  وتوقع 
مباشرة  سعودية  استثمارات  ضخ 
جديدة فى السوق املحلية، دون أن 
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كتب- محمد الصيفى وزين دياب:
أكدت مصادر حكومية مطلعة، لـ«املصرى اليوم»، 
املعلن  للسعر  وفًقا  اجلمركى  الــدوالر  سعر  عــودة 
من البنك املركزى، الذى يتم حتديده وفًقا للعرض 

والطلب بشكل يومى.
املالية  وزارة  رفــع  إن  مصرفيون  خــبــراء  ــال  وق
من  بــدايــة   ٪١٠ بنحو  اجلــمــركــى  ــدوالر  ــ ال ســعــر 
الفائدة  أسعار  رفع  احتماالت  رفع  الشهر اجلارى 
للجنة  املقبل  االجتماع  خالل  املركزى  البنك  فى 

السياسة النقدية يوم ٢٣ يونيو اجلارى.
وأضاف اخلبراء لـ«املصرى اليوم» أن رفع سعر 
واستيراد  إنتاج  تكلفة  سيرفع  اجلمركى  ــدوالر  ال
التضخم  معدالت  على  ينعكس  وبالتالى  السلع، 
إلى  املركزى  البنك  يدفع  قد  ما  وهــو  باالرتفاع، 
الضغوط  مواجهة  أجــل  من  الفائدة  أسعار  رفــع 
أن  متوقعني  القرار،  هذا  عن  الناجتة  التضخمية 
تتراوح نسبة رفع الفائدة فى االجتماع املقبل بني 

١ و٢٪.
زيادة  إن  املصرفى،  اخلبير  متولى،  طارق  وقال 
ومنتظرة  متوقعة  اجلمركى  ــدوالر  ال صرف  سعر 
منذ زيادة سعر صرف الدوالر، مؤكدا أنه من غير 
املنطقى وجود سعرين للدوالر فى مصر، فكان من 
الضرورى توحيد السعرين فى الوقت املناسب، وأن 
إال لظروف  يَُكن  لم  املاضية  الفترة  االختالف فى 

استثنائية.
وأضاف متولى، لـ«املصرى اليوم»، أنه من املتوقع 
الغذائية  السلع  أسعار  االرتفاع على  يؤثر هذا  أن 
ارتفاع  وبخصوص  محدود،  بشكل  القادمة  الفترة 
القادمة، فال يوجد ما يدعو  الفترة  الــدوالر  سعر 
عمل  وسياسة  احلالية  املعطيات  ظل  فى  للزيادة، 

البنك املركزى.
وتــابــع أن هــنــاك فــرًقــا بــني الـــدوالر اجلمركى 
فى  أو  بالبنوك،  به  التعامل  يتم  ــذى  ال ــدوالر  والـ
تعامالتنا فى شراء السلع عبر العالم أو التعامالت 
عليه  بناء  يتحدد  اجلمركى  فالدوالر  بيننا،  فيما 

اجلمارك اخلاصة بالسلع املستوردة من اخلارج.
األسعار  ارتفاع  عن  نتحدث  اآلن  نحن  وأوضح: 
وهناك  األوكرانية،  الروسية  احلرب  نتيجة  عاملًيّا 
هذا  رغم  مستمرة  اخلــارج  من  استيراد  عمليات 
هو ضبط  االرتفاع  هذا  من  الهدف  لذا  االرتفاع؛ 
غير  الــســلــع  لــبــعــض  خــاصــة  االســتــيــراد  عملية 

الضرورية.
ولفت إلى أن «رفع سعر الدوالر اجلمركى يراد 
منه كذلك التركيز على استيراد السلع الضرورية 
واللجوء  هنا،  تصنيعها  نستطيع  ال  والتى  فقط، 
األسعار  ارتفاع  عملية  من  للتقليل  املحلى  للمنتج 

وبالتالى خفض التضخم الذى يضرب األسواق».
وقال إنه يجب عمل حماية للسلع الناشئة التى 
يتم إنتاجها فى مصر وحتجيم عملية االستيراد من 
اخلارج، مضيًفا أنه «كلما زادت قيمة الفائدة زاد 

حجم االدخار وقلت عملية االستثمار، لذا يجب أن 
الترفيهية واملكملة، حيث أصبحنا  نحد من السلع 
نستورد أنواًعا كثيرة لنفس الشىء وأصبحت السوق 
مليئة بالكثير من السلع املستوردة غير الضرورية».

ــى، اخلــبــيــر املــصــرفــى، إن  وقـــال أحــمــد شــوق
ارتفاع سعر الدوالر اجلمركى يؤثر على متويالت 
سقف  رفــع  شــأنــه  ومــن  املستندية،  االعــتــمــادات 

التمويل عن التسهيل االئتمانى.
وقال شوقى إن هذه التداعيات من شأنها دفع 
نقص  وبالتالى  ــه،  ــ واردات حجم  لتقليل  املستورد 
املعروض، مبيًنا أن القرار قد ينتج عنه زيادة فى 

مــن جــانــبــه، تــوقــع هــانــى أبــو الــفــتــوح، اخلبير 
على  اجلمركى  الــدوالر  سعر  تأثير  أن  املصرفى، 
زيادة األسعار لن يكون ذا صدى قوى على األسعار، 
قيمة  حلساب  اجلمركى  الـــدوالر  سعر  أن  مبيًنا 
الضرائب واجلمارك، مضيًفا أنه فى حاالت كثيرة 

يحتسبه املستوردون بسعر الدوالر احلر.
وعــن رفــع أســعــار الــفــائــدة فــى اجــتــمــاع جلنة 
السياسة النقدية القادم، أوضح أبوالفتوح أنه من 
السابق ألوانه توقع نتائج اجتماع اللجنة، مبيًنا أن 
األيام القادمة قد حتمل مزيًدا من األحداث على 

الساحتني العاملية واملحلية.

سقف  ــع  ورف االستهالكى،  التمويل  على  الطلب 
تراجع  نتيجة  الــبــنــوك،  فــى  االئتمانية  املحافظ 

القدرة الشرائية للمستهلكني.
حجم  تقليل  شأنه  من  الــقــرار  أن  شوقى  وبــني 
الواردات، مما يعمل على احلد من التضخم الذى 

تعانى منه األسواق الفترة الراهنة.
أسعار  املــركــزى  البنك  يرفع  أن  شوقى  وتوقع 
للجنة  املقبل  االجتماع  فــى  و٢٪   ١ بــني  الفائدة 
السياسة النقدية، وذلك بعد قرار رفع سعر الدوالر 
وارتفاع  األسعار  زيــادة  على  وتداعياته  اجلمركى 

معدل التضخم.

وزارة املالية

خالد حنفى خالل لقاء جنيب ميقاتى

جانب من توقيع مذكرات التفاهم بحضور رئيس الوزراء
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يذكر مزيدا من التفاصيل، مؤكًدا 
ال  السعودية،  العربية  اململكة  أن 
فى  عــربــى  مستثمر  أكــبــر  تـــزال 

مصر حتى اآلن.
فيصل  ــك  ــن ب ــشــطــة  أن ــول  ــ وحـ
ــســوق، أوضــح  اإلســـالمـــى، فــى ال
موزعة  مصرفيه  استثمارات  أن 
فضًال  الــقــطــاعــات،  جميع  عــلــى 
الدين  أدوات  فى  االستثمار  عن 
ــدات  ــنـ وسـ أذون  احلـــكـــومـــيـــة- 
اخلزانة- لتمويل احلكومة، مؤكًدا 
أن القطاع املصرفى املصرى يتمتع 

مبعدالت سيولة جيدة.
البنك  خــطــة  أن  ــى  إلـ وأشــــار 
الــدولــة  تــوجــه  مــواكــبــة  تستهدف 
مشاركة  نسبة  ــادة  ــ زي ومــســاعــى 
ــطــاع اخلــــاص فـــى إجــمــالــى  ــق ال
إلى  العامة من ٣٠٪  االستثمارات 
البنك  وجــود  على  مــشــدًدا   ،٪٦٥
املصرفى  الــقــطــاع  كــجــزء ضــمــن 

املصرى فى هذا الشأن.
ــى هــامــش االجــتــمــاعــات،  وعــل
اإلسالمى-  أبوظبى  مصرف  وقع 
املؤسسة  تفاهم مع  مصر، مذكرة 

ــطــاع  ــق ــمــيــة ال ــن ــت اإلســـالمـــيـــة ل
املنوط  اجلهة  باعتبارها  اخلاص، 
ــصــادى  ــت بــهــا تــعــزيــز الــنــمــو االق
املــســتــدام فــى الــبــلــدان األعــضــاء 
والبالغ  للتنمية،  بالبنك اإلسالمى 
عددها ٥٥ دولة، من خالل متويل 
ــقــطــاع اخلـــاص،  ــارات ال ــم ــث اســت
فــى  األمــــــــوال  رؤوس  وحـــشـــد 
وتقدمي  الدولية،  املالية  األســواق 
للشركات  االستشارية  اخلدمات 

واحلكومات.
ــاهــم  ــف ــت وتــــهــــدف مــــذكــــرة ال
إلـــى اســتــكــشــاف فـــرص الــتــعــاون 
مصر،  فى  واالستثمار  والتمويل 
املشترك  التمويل  فرص  وحتديد 
أو  اخلــاص،  القطاع  يرعاها  التى 
املدعومة  واملشروعات  العمليات 
مــن الــقــطــاع غــيــر الــســيــادى فى 
ــالد، مبـــا فـــى ذلــــك متــويــل  ــ ــب ــ ال
ــشــركــات ومتــويــل املــشــروعــات  ال
بني  والشراكات  املخاطر  وتقاسم 
القطاعني العام واخلاص، من أجل 
تطوير منظومة التمويل اإلسالمى 

فى مصر.
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كشفت دراسة جديدة مرتبطة بحماية األطفال 
على اإلنترنت عن أكثر اهتماماتهم بها فى ربيع 
العام اجلارى، وحتديًدا بني مارس ومايو ٢٠٢٢.

بالبرمجيات  االطــفــال  اهتمامات  وتــركــزت 
والتواصل   ،(٪٣٦٫٥) بنسبة  والفيديو  والصوت 
اإللكترونى  والتسوق   ،(٪٣٥٫١) اإلنترنت  عبر 
فــى حني  ــويــب،  ال فــئــات  مــن ضمن   (٪١٠٫٤)
تضّمنت التطبيقات األكثر شيوًعا على «أندرويد» 
 WhatsAppو  ،(٪٣٥٫١)  YouTube من  كــًال 
برمجيات  أمــا   ،(٪٨٫٦)  TikToKو  (٪١٨٫٣)
«ويندوز» فكان أبرزها Google Chrome الذى 
حّل فى املرتبة األولى بتقدم كبير حصل فيه على 
 Microsoft ٤٨٫٩، فيما بلغت حصة املتصفح٪
Edge ١٠٫٨٪، وحّل فى املرتبة الثالثة برنامج 

Microsoft Office، بحصة ٩٫٤٪.
وقالت الدراسة إن حفل توزيع جوائز األوسكار 
شهدت  فيما  األطــفــال،  لــدى  بالشعبية  حظى 
اإلقبال  تضّمن  الـــذى  التغيير  بعض  األلــعــاب 
املتزايد على لعبة الغرف اخللفية املخيفة «باك 
حظى  فقد  املوسيقى،  مجال  فى  أمــا  ــز»،  رومـ
املغنى الكورى PSY بشهرة متنامية بسبب أغنيته 

.That That
أما من ناحية أشهر األحداث، فقالت الدراسة 
التى أعدتها كاسبرسكى، إن صفعة ويل سميث 
الشهيرة فى حفل توزيع جوائز األوسكار جذبت 
انتباه األطفال على مستوى العالم ونوقشت على 
كانت  كذلك  الربيع.  فصل  طــوال  واســع  نطاق 
املحاكمة اخلاصة بطالق جونى ديب وأمبر هيرد، 

ثنائى «سبايدرمان» الشهيرين؛  والتكّهنات حول 
زندايا وتوم هوالند، من املوضوعات التى حظيت 
باهتمام جماهيرى بالغ. وبحث األطفال كثيًرا، 
التعبيرى  الرمز   ،UwU متوقع، عن  بشكل غير 

الذى يصّور وجًها لطيًفا.
اللعبة  شعبية  ارتفعت  األلــعــاب  مجال  وفــى 
هذه  وتعتبر  األطفال،  بني   The Backrooms
بالرعب على  املرتبط  املحتوى  اللعبة جزًءا من 
اإلنترنت، إذ تضع الالعبني فى متاهة ال نهاية 
لها من غرف املكاتب املبنية عشوائًيا، وتتضمن 
العديد من املستويات التى يجب على الالعبني 

استكشافها.
الفئات  أكثر  من  واحــدة  فتُعّد  املوسيقى  أما 
شيوًعا على يوتيوب، الذى شهد انتشاًرا واسًعا 
 ،PSY ــكــورى  ال للمغنى   That That ألغنية 
SUGA جنم  املغنى  مع  بالتعاون  أنتجها  الــذى 
انتشرت  كذلك  الشهيرة،  الكورية   BTS فرقة 
 We Don›t ــدة  اجلــدي األغــنــيــة  يــوتــيــوب  على 
الشهير  ديزنى  فيلم  من   Talk About Bruno

.Encanto
ــرســوم املتحركة،  ــى مــوضــوع األفـــالم وال وف
خّصص األطفال الكثير من استعالمات البحث 
 .My Story Animated لقناة   YouTube على 
إليها  التى يرسلها  القصص  القناة  وحتّول هذه 
متحركة.  رسوم  إلى  الصغار  والشباب  األطفال 
و  The Bad Guys فكانت  األفــالم  أشهر  أما 
و  ٢ Rock Dogو  ٢ Sonic the Hedgehog

.Heartstopper

كرمية  حياة  ملبادرة  األولــى  املرحلة  قرى  ضمن 
حيث  اإلنترنت،  خدمات  حتسني  مع  بالتوازى 
خدمات  إدخـــال  كرمية  حياة  مــشــروع  يتضمن 
مبا  املبادرة،  بقرى  املنازل  جميع  إلى  اإلنترنت 
من  بالقرى  املواطنني  حياة  حتسني  فى  يسهم 
الرقمية،  اخلــدمــات  كافة  على  حصوله  خــالل 
فرص  وتوفير  واجلهد  الوقت  توفير  عن  فضال 
فرص  على  احلــصــول  وأيــضــا  بعد  عــن  للتعلم 
ضوء  فى  وذلــك  اإلنترنت.  عبر  متطورة  عمل 
العوامل  أحد  هو  اإلنترنت  بأن  احلكومة  رؤية 

للمواطنني. كرمية  حياة  لتوفير  الرئيسية 
وتتضمن املرحلة األولى من حياة كرمية ربط 
كفاءة  لرفع  الضوئية  األلياف  بكابالت  القرى 
بتكلفة  منزل  مليون  لنحو  اإلنــتــرنــت  خــدمــات 
إلى  باإلضافة  جنيه،  مليار   ٥.٨ نحو  إلى  تصل 
االتــصــاالت مــن خالل  حتسني جــودة خــدمــات 
تــزويــد الــقــرى مبــحــطــات شــبــكــات املــحــمــول، 

الرقمية  األمــيــة  محو  على  العمل  عــن  فــضــًال 
املعلومات،  تكنولوجيا  مجال  فى  القدرات  وبناء 
والتمكني االقتصادى الرقمى ألهالى قرى حياة 

كرمية.
ــة لــالســتــثــمــار فى  ــود املــبــذول ــح اجلــه وأوضــ
الكابالت البحرية الدولية فى ضوء ما تتميز به 
العالم  قلب  فى  فريد  جغرافى  موقع  من  مصر 
مركزا  يجعلها  وهو  والغرب  الشرق  بني  يربط 
بها  مير  حيث  الدولية،  البحرية  الكابالت  ملرور 
١٣ كابال بحريا، ويجرى حاليا إنشاء ٥ آخرين، 
حركة  من   ٪٩٠ من  أكثر  الكابالت  هذه  وتنقل 

البيانات فى آسيا وأوروبا.
وأشار إلى أنه يتم توفير مسارات من كابالت 
خلدمة  مصر  داخــل  العابرة  الضوئية  األلياف 
بشكل  أراضيها  عبر  الدولية  البيانات  مــرور 
ــن خـــالل شــبــكــة يــبــلــغ طــولــهــا ٤٠٠٠  مــؤمــن م
محطات   ٤ ــة  إضــاف مت  كــمــا  ــع،  ــرب م كــيــلــومــتــر 

فى  الدولية مبا ساهم  البحرية  الكابالت  إنزال 
الشركة  أن  موضحا   ،٪٧٠ بنسبة  القدرة  زيادة 
ــإطــالق كــابــل  ــالتــصــاالت ســتــقــوم ب املــصــريــة ل
 HARP «هــارب»  العمالق  البحرى  االتــصــاالت 
الــقــارة  دول  ربــط  بــهــدف  إفريقيا؛  قــارة  حــول 
أوروبا  إنزال فى  والداخلية مبحطات  الساحلية 
عالية،  وسرعة  بجودة  انترنت  خدمات  لتوصيل 
وتعزيز مكانة مصر فى صناعة مراكز البيانات.
وتكنولوجيا  االتصاالت  قطاع  أن  إلى  ولفت 
املعلومات يعد األعلى منوا بني قطاعات الدولة 
الناجت  القطاع فى  كما ساهم   ،٪١٦ مبعدل منو 
تضاعف  إلى  الفتا   ،٪٥ بنحو  اإلجمالى  املحلى 
ميزانية التدريب التقنى الذى تقدمه الوزارة ٢٢ 
املتدربني  أعــداد  وتزايد  سنوات،   ٣ خالل  مرة 
 ٢٠٠ تدريب  مستهدف  إلى  متدرب   ٤٠٠٠ من 
 ٢٠٢١-٢٠٢٢ املــالــى  الــعــام  فــى  مــتــدرب  ــف  أل

مليار جنيه.  ١٫١ باستثمارات 

كتبت- أميرة صالح: 
االتصاالت  وزير  طلعت،  عمرو  الدكتور  أكد 
تطوير  عمليات  استمرار  املعلومات،  وتكنولوجيا 
االحتياجات  تزايد  ظل  فى  اإلنترنت  خدمات 

عليه،  واالعتماد 
وتابع أن األهم حاليا ليس اخلدمة فقط، لكن 
استمرار اخلدمة واستقرارها، خاصة أن هناك 
بحسب  والسرعة  اخلدمة  مستوى  فى  تطورا 
من  الثالثة  املرحلة  وتهدف  العاملية،  أوكال  تقرير 
زيادة  إلى  الثابت  اإلنترنت  تطوير  مشروع  تنفيذ 
عدد  ــادة  وزيـ الشبكة  وتوسيع  اإلنترنت  سرعة 

املستفيدين منها فى املدن والريف. 
ــح الـــوزيـــر، فـــى تــصــريــحــات خــاصــة  ــ وأوضـ
تعمل  ــوزارة  ــ الـ خــطــة  أن  الـــيـــوم»،  ـــ«املــصــرى  ل
كافة  إلى  اإلنترنت  خدمات  إدخــال  على  حاليا 
الفايبر  خطوط  عبر  اجلديدة  السكنية  املناطق 
كان  التى  النحاسية  الكابالت  عن  واالستغناء 
يــتــم الــعــمــل بــهــا فــى املــاضــى لــضــمــان حتسني 

مستوى اخلدمة ورفع اجلودة.
على  أيضا  العمل  يتم  أنه  إلى  الوزير  وأشــار 
ــهــاتــف املــحــمــول املــقــدمــة  حتــســني خـــدمـــات ال
تراخيص  إصــدار  تسريع  خــالل  من  للمواطنني 
وتخصيص  طــرح  مت  كما  املحمول،  أبـــراج  بناء 
لها  املرخص  للشركات  جديدة  ترددية  نطاقات 
مصر  فــى  املحمول  التليفون  خــدمــات  بتقدمي 
يؤكد  مــا  وهــو  دوالر.  مليار   ١٫٦ بلغت  بقيمة 
اجلهود التى تبذلها وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات لتدعيم البنية التحتية املعلوماتية ورفع 

كفاءة اإلنترنت بشقيه الثابت واملحمول.
اإلنترنت  خــدمــات  حتسني  أن  الــوزيــر  ــد  وأك
حاليا ال يرتكز فقط على زيادة سرعة اإلنترنت، 
لكن األهم هو زيادة اجلودة واستقرار اخلدمة.

السرعة  فائق  اإلنترنت  وبلغ عدد مستخدمى 
فبراير  نهاية  مستخدم  مليون   ١٠٫٢٧ نحو 
عدد  بلغ  حيث   ٪١٣ نحو  بلغت  بنسبة  املاضى 
ــن الــعــام  املــســتــخــدمــني خـــالل نــفــس الــفــتــرة م

املاضى نحو ٩٫٠٩ مليون مستخدم.
استمرار  إلــى  طلعت  عمرو  الدكتور  وأشــار 
املعلوماتية  التحتية  البنية  تطوير  فــى  العمل 
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كتب- زين دياب:
استخدام  تعزيز  املــالــيــة  الــرقــابــة  هيئة  تعتزم 
من  الرقمى،  التحول  وتسريع  املالية  التكنولوجيا 
تشجيع  على  تعمل  رئيسية  محاور  خمسة  خــالل 
املنصات  على  القائمة  املالية  اخلــدمــات  مقدمى 

الرقمية.
التكنولوجيا  شركات  تشجيع  على  الهيئة  وتعمل 
املالية فى احلصول على رخصة االعتماد وتسهيل 
تقدم  أن  ميكن  التى  اإللكترونية،  اخلدمات  بعض 
ال  الذين  التقليديني،  اخلــدمــات  مقدمى  ِقَبل  من 

يتم  كأن  التكنولوجية،  طبيعتها  مجاراة  يستطيعون 
إلى  التوجه  من  بدًال  خاللهم  من  إلكترونًيّا  الدفع 
الفرع إلى أن يستطيع مقدم اخلدمة التقليدى توفير 

تلك اخلدمة.
وتستهدف الهيئة من خالل االستراتيجية اجلديدة 
لعملها فى الفترة من ٢٠٢٢- ٢٠٢٦ تشجيع مقدمى 
اخلدمات الرقمية وتسهيل دخولهم سوق اخلدمات 
املالية غير املصرفية، مع احلفاظ على الديناميكية 
من خالل حتفيزهم على احلصول على عمالء جدد، 
الوصول  التقليدية  اخلــدمــات  مقدمو  يستطع  لم 

إليهم، ما يضمن حماية مقدمى اخلدمات وحتقيق 
الشمول املالى فى الوقت ذاته.

وتقدم كذلك حتفيز مقدمى اخلدمات التقليدية 
اخلــدمــات  لتقدمي  التكنولوجية  بنيتهم  لتطوير 
التكنولوجى، ما يسهم  التطور  اإللكترونية ومواكبة 

فى حتفيز تنمية القطاع املالى غير املصرفى.
التكنولوجيا  شركات  تشجيع  على  الهيئة  وتعمل 
املالية على تطوير واختبار منتجاتها وخدماتها ضمن 
بيئة آمنة ومحكمة، وذلك من خالل مختبر ابتكارات 
الــذى  بــوكــس»،  ساند  «فنتك  املالية  التكنولوجيا 

يُعتبر بيئة جتريبية تتيح إمكانية إجراء االختبارات 
املبتكرة  املالية  للتكنولوجيا  الالزمة  والفحوصات 
فى بيئة آمنة ومحكمة ضمن معايير وخطط زمنية 
واضحة ومحددة بأعلى درجات الشفافية، بحيث يتم 
منح مقدم الطلب شهادة جناح للمنتج أو الفكرة بعد 

إخضاعها ألسس تقييم واختيار محددة مسبًقا.
فى  الناشئة  الشركات  وحتفيز  تشجيع  وميكن 
مجال التكنولوجيا املالية من خالل عقد شراكات مع 
التكنولوجيا املالية لتحفيز ريادة األعمال  جمعيات 

فى مجال التكنولوجيا املالية.

وشركة  لالتصاالت  املصرية  الشركة  وقعت 
اتصاالت مصر ٦ اتفاقيات جتارية واستراتيجية 
الشركتني  مكاسب  لتعظيم  الطرفني،  بني  جديدة 
ويــضــمــن تطوير  املــحــلــيــة  الــســوق  يــدعــم  ــا  ومبـ
اخلدمات املقدمة للمستهلك النهائى عبر أحدث 
من  كل  االتفاقيات  وقــع  التكنولوجية.  احللول 
والرئيس  املنتدب  العضو  حامد،  عادل  املهندس 
حازم  واملهندس  لالتصاالت،  للمصرية  التنفيذى 
متولى، الرئيس التنفيذى لشركة اتصاالت مصر.
تضمنت االتفاقيات تقدمي املصرية لالتصاالت 
واإلتاحة  التحتية  البنية  خدمات  من  مجموعة 
باستخدام  مــصــر  ــصــاالت  ات لــشــركــة  ــصــوت  وال
مبا  متميز  خدمات  ومبستوى  التقنيات  أحــدث 
تــقــدمي خــدمــات  ــصــاالت مــصــر  ات لــشــركــة  يتيح 
املصرية  الشركة  شبكة  عبر  لعمالئها  ممــيــزة 

لالتصاالت فى كافة أنحاء اجلمهورية،
تقدم  اتفاقية  االتفاقيات  رأس هذه  تأتى على 
خدمات  لالتصاالت  املصرية  الشركة  مبوجبها 
الــربــط املــحــلــى والــتــراســل لــشــركــة اتــصــاالت 
جنيه  مليار   ١٢٫٥ بقيمة  سنوات   ١٠ ملدة  مصر 
احلالية  مــصــر  ــصــاالت  ات تــوســعــات  يغطى  مبــا 
واملستقبلية، وكذا اتفاقية توصيل مواقع املحمول 
أن  املتوقع  مــن  والــتــى  الضوئية،  األلــيــاف  عبر 
شركة  تقدمها  التى  اخلدمات  فى  طفرة  حتدث 
نقل  خدمة  وخصوًصا  لعمالئها،  مصر  اتصاالت 
ينعكس  فائقة، مما  واإلنترنت بسرعات  البيانات 
للعمالء،  املقدمة  اخلدمة  مستوى  على  إيجاًبا 
حيث  الشركتني،  بني  جديًدا  تعاوًنا  يعد  والــذى 

خدمات  لالتصاالت  املصرية  الشركة  ستقدم 
الضوئية  األلــيــاف  على  كبيرة  بسعات  اإلتــاحــة 
وذلك  مصر،  اتــصــاالت  بشبكة  املحمول  ملواقع 
باإلضافة إلى تعديالت على عدد من االتفاقيات 

األخرى.
التجوال  التفاقية  تطويًرا  الشركتان  ووقعت 
املــحــلــى الــتــى تــقــدمــهــا شــركــة اتــصــاالت مصر 

زيــادة  يضمن  مبا  لالتصاالت  املصرية  للشركة 
التجوال  بخدمات  اخلاصة  االستهالك  أحجام 
املصرية  الــشــركــة  عليها  حتــصــل  الــتــى  املــحــلــى 
مصر  اتــصــاالت  شركة  شبكة  على  لالتصاالت 
مرونة  أكثر  آليات  على  واالتفاق   ٢٠٢٢ بالعام 
وقعتها  الــتــى  االتــفــاقــيــة  انــتــهــاء  عند  ومــالءمــة 

الشركتان فى وقت سابق من العام ٢٠١٧.

املنتدب  العضو  حامد،  عــادل  املهندس  وقــال 
إن  لــالتــصــاالت،  للمصرية  التنفيذى  والرئيس 
املشترك  الــتــعــاون  تعميق  فــى  يساهم  االتــفــاق 
إلى  مشيًرا  الشركتني،  عــمــالء  صــالــح  ويحقق 
للمصرية  التحتية  البنية  تطوير  فــى  الــتــوســع 
وتعظيم  املــاضــيــة  الــســنــوات  لــالتــصــاالت خــالل 
جميع  يخدم  الــذى  التطوير  هذا  من  االستفادة 

شركات االتصاالت فى السوق املصرية.
التنفيذى  الرئيس  متولى،  املهندس حازم  وقال 
على  تعمل  شركته  إن  مصر،  اتــصــاالت  لشركة 
التحتية  بنيتها  فــى  كــبــيــرة  اســتــثــمــارات  ضــخ 
معدالت  فى  والضخمة  املستمرة  الزيادة  ملواكبة 
بشكل  ينعكس  مبا  فى مصر،  البيانات  استخدام 
للعمالء  املقدمة  اخلدمة  مستوى  على  إيجابى 
ويتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمى 
الشركة  أن  موضًحا  اإلنترنت،  سرعات  وتطوير 
بنحو  االستثمار  مــعــدل  بــزيــادة  ــراًرا  قـ اتــخــذت 
الدوالر أمام اجلنيه. كانت  ١٥٪ بعد زيادة سعر 
 ٥ نحو  استثمارها  عن  أعلنت  مصر  اتــصــاالت 

مليارات جنيه عام ٢٠٢٢.
بتقدمي خدمات متكاملة  دائًما  «نهتم  وأضاف: 
لعمالئنا بأحدث وأفضل جودة، وذلك من خالل 
أحدث  وتطبيق  العاملية  األحــداث  تطور  مواكبة 
ظهرت  الــتــى  املــتــطــورة  التكنولوجية  الــوســائــل 
القادمة  املرحلة  وخــالل  العاملية،  األســواق  فى 
ــات  ــات عــلــى اخلــدم ــي ــاق ــف ســتــنــعــكــس تــلــك االت
فى  مرة  ألول  نقدمها  التى  واملنتجات  والعروض 

املصرية». السوق 
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بعد إنتاجها املكانس لعدة سنوات توسعت إحدى الشركات 
ــســون لصنع  داي املنزلية  ــزة  األجــه مــجــال  فــى  اإلجنــلــيــزيــة 
املنزلية والقيام باألعمال  الروبوتات للمساعدة فى األعمال 

الصعبة، ومنها غسل األطباق والتنظيف.
األسبوع املاضى أعلنت دايسون الشركة املعروفة بإنتاجها 
تعمل  أنها  سنوات  عشر  من  أكثر  منذ  الكهربية  للمكانس 
الشاقة،  املنزلية  باألعمال  القيام  فى  تساعد  روبوتات  على 

واجتهت الشركة إلى توظيف دفعة جديدة من املوظفني لتتبنى 
استراتيجية جديدة نحو التوسع فى إنتاج الروبوتات فى سرية 
لتقوم مبعظم األعمال املنزلية غير املحببة إلينا، بحسب موقع 
بوبيولر ميكانيكس. وتبعا الجتاه الشركة فإنه من املقرر أن 
التقاط  ومنها  املحببة،  غير  األعمال  فى  الروبوتات  تساعد 
فى  األسطح  وتبييض  وتنظيف  املنزل  املتناثرة عبر  األلعاب 
املطبخ، فضال عن غسل األطباق بعناية ووضعها فى حمالة 

التجفيف، تلك هى رؤية املستقبل التى تسعى دايسون جلعلها 
واقعا عبر الهندسة. وبعد جناحها فى إنتاج أجهزة املكانس 
كشفت دايسون العالمة الشهيرة أنها كرست آخر عشر سنوات 
للعمل بجد لتطوير الروبوتات املنزلية. ونشرت الشركة فيديوا 
نهايتها  فى  تهدف  والتى  توظيف  حملة  من  كجزء  ترويجيا 
إلى توظيف ٧٠٠ مهندس عبر أربعة أماكن باململكة املتحدة 

وسنغافورة متفرغني فقط لصناعة الروبوتات املنزلية.
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احلكيم: تقى  كتبت- 
ــزة اإللــكــتــرونــيــة  ــ ــه ــ ــار األج ــ ــع ــعـــت أســ ــفـ ارتـ
الفترة  خالل   ٪٣٠ بنحو  املحمولة  والتليفونات 
أمام  ــدوالر  ال سعر  ــادة  زي خلفية  على  املاضية، 
نتيجة  املــعــروض،  فــى  نقص  وجــود  مــع  اجلنيه، 
العاملية،  الشركات  مستوى  على  اإلنتاج  تباطؤ 

اإللكترونية. الشرائح  أزمة نقص  بعد 
سعر  بزيادة  األخير  القرار  أن  التجار  واعتبر 
من  بــدًال  جنيه   ١٨٫٦٥ إلــى  اجلمركى  الـــدوالر 
لسوق  جديدة  ضربة  مبثابة  سيكون  جنيًها   ١٧
فى  الــزيــادة  أن  مؤكدين  اإللكترونية،  األجــهــزة 

األسعار لن تقل عن ١٠٪ على خلفية القرار.
االتصاالت  شعبة  رئيس  طلعت،  محمد  وقــال 
أسعار  إن  التجارية،  الغرف  باحتاد  واملحمول 
الــهــواتــف املــحــمــولــة واإللــكــتــرونــيــات واألجــهــزة 
فى  مثيالتها  عــن  تــزيــد  مصر  فــى  الكهربائية 
فى  النظر  بإعادة  مطالًبا   ،٪٦٠ بنسبة  العالم 

تسعيرها. عملية 
ـــ«املــصــرى  وأكــــد، فــى تــصــريــحــات خــاصــة ل
لسعر  اجلمارك  مصلحة  زيــادة  بعد  أنه  اليوم»، 
اإللكترونيات  أسواق  ستشهد  اجلمركى،  الدوالر 
أن  خاصة  و١٠٪،   ٨ بــني  تــتــراوح  بنسبة  زيـــادة 
اإللكترونيات  جميع  استيراد  على  تعتمد  مصر 
إلكترونية، حيث  وأجهزة  هواتف  من  اخلارج  من 
اخلارج،  من  تُستورد  إنتاجها  مستلزمات  كل  إن 
تتراوح  بنسبة  املستهلك  على  تعود  الزيادة  وتلك 

ما بني ١٠ و١٥٪.
وأوضح «طلعت» أن عملية االستيراد فى سوق 
األمــر  وهــو  متــاًمــا،  متوقفة  املحمولة  الــهــواتــف 
البضاعة  وشــح  الــســوق  تــراجــع  إلــى  أدى  ــذى  ال

أمام اجلمهور. املطروحة 
شح  بسبب  ركــود  بها  الهواتف  سوق  أن  وأكــد 
املحمول،  أجهزة  من  اجلديدة  خاصة  املوديالت، 
الصرف وتخفيض قيمة  فضًال عن ظروف سعر 
اجلنيه أمام الدوالر، األمر الذى أدى إلى ارتفاع 
األسعار، مضيًفا أن األسواق تشهد ركوًدا خالل 
بنحو  الواردات  وتراجعت  وفبراير،  يناير  شهرى 

.٪٢٥
وكــشــف عــن أســبــاب زيـــادة ســعــر املــوبــايــالت 
مؤخًرا  جمارك  فــرض  مت  حيث  خاصة،  بصفة 
بــعــد أن  مــنــهــا،  الــــــواردات  ١٠٪ عــلــى  بــنــســبــة 
حتملها  عن  فضًال  الضريبة،  من  معفاة  كانت 
مصروفات إضافية تتمثل فى ١٤٪ ضريبة قيمة 
إلى  تنمية،  رســم   ٪٥ ــى  إل بــاإلضــافــة  مــضــافــة، 
االتصاالت  تنظيم  جلهاز   ٪٥ نسبة  جانب حتمل 
عما  فضًال  املحمول،  قيمة  من   ٪٣٥ بإجمالى 
قيمة  ارتفاع  من  املاضية  الفترة  خالل  شهدناه 
األمــر  املستندية،  االعــتــمــادات  ونــظــام  ــدوالر  الـ
 ،٪٢٠ بنسبة  األســعــار  ــادة  ــ زي إلـــى  أدى  ــذى  الـ
واألجهزة  الهواتف  أسعار  أن  سنجد  وبالتالى 
فى  نظيرتها  عــن  تــزيــد  مصر  فــى  اإللكترونية 

.٪٦٠ بنسبة  العالم 

عمرو طلعت

جانب من توقيع االتفاقيات
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بعد حكايتها مع كرة القدم التى بدأت منذ 
أمام  اليوم  غينيا  تلعب  بالضبط..  عاما   ٦٠
املقبلة..  إفريقيا  أمم  بدء تصفيات  فى  مصر 
اليوم  مــبــاراة  أقــوال أخــرى عن  لــدى  وليست 
املاضية  األيــام  طيلة  عنها  قيل  الــذى  كل  بعد 
باعتبارها  لها  املــصــرى  املنتخب  واســتــعــداد 
املباراة األولى إليهاب جالل كمدير فنى جديد 
ملنتخب مصر.. لكن لدى ما ميكن أن يقال عن 
غينيا وكرة القدم.. بلد الـ ١٣ مليون شخص، 
البلد  الــقــدم..  وكــرة  املحيط  معظمهم  يعشق 
كان  أن  بعد   ١٩٥٨ فرنسا  عن  استقل  الــذى 
اسمها غينيا الفرنسية لكنها ال تزال فرنسية 
والــطــعــام..  املوسيقى  فــى  إال  والــهــوى  اللغة 
فالفرنسيون ال يعرفون إيقاعات ورقصات ألفا 
جولوف  أرز  أو  التاباالبا  خبز  يأكلون  وال  يايا 
جدا  وكثيرة  والــبــصــل..  والطماطم  باللحم 
التى  القدم  كرة  عن  واملقاالت  الدراسات  هى 
استطاعت فى سبعينيات القرن املاضى توحيد 
تتكون  التى  والقبائل  واألجناس  األعــراق  كل 
منها دولة غينيا رغم أى خالفات بينها.. الفوال 
والكيسى..  والكبيلى  والسوسو  واملاندينكا 
إثيوبيا  استضافتها  التى  إفريقيا  أمم  ففى 
بلقب  املــعــروف  غينيا  منتخب  حقق   ..١٩٧٦
الثانى  باملركز  وفاز  املفاجأة  الوطنية  األفيال 
وقبل  املــغــرب..  بها  فــازت  التى  البطولة  فى 
ذلك بأربع سنوات حقق املنتخب الغينى إحدى 
فاز  حني  إفريقيا  فى  الكروية  النتائج  كبرى 
هافيا  نادى  وفاز  ١٤/ صفر..  موريتانيا  على 
كوناكرى بطل غينيا بدورى األبطال اإلفريقى 
فى ١٩٧٢ و١٩٧٥ و١٩٧٧.. وفاز نادى احلرية 
الكرة  بالكونفيدرالية ١٩٧٨.. وفجأة تراجعت 
انتصارات  أن  تخيلوا  كثيرين  رغــم  الغينية 
كروية  لنهضة  بداية  مجرد  واألندية  املنتخب 
أن  رغم  للعبة  هناك  الناس  حب  بحجم  تليق 
فى  توجو  أمام  كانت  تاريخهم  فى  مباراة  أول 
٩ مايو ١٩٦٢.. ومنذ يومني فقط نشر الفيفا 
أول تقرير له عن مشروع اسمه بطالت يقوم 
التنمية  وكالة  مبشاركة  غينيا  فى  الفيفا  به 
بهدف  واألهالى  املحلية  والسلطات  الفرنسية 
استثمار شعبية كرة القدم لتغيير حياة الفتيات 
غينيا  فتيات  من   ٪٥٤ أن  تبني  حيث  هناك.. 
ال  منهن  و٢٩٪  عــامــا   ١٧ ســن  قبل  تتزوجن 
الفيفا  تقرير  وتضمن  مــدارس..  بأى  تلتحقن 
شهادة أالسانى كامارا، مديرة املشروع، وثقتها 
من  لكثير  تعيد  أن  على  القدم  كرة  قــدرة  فى 
وأحالمهن  حقوقهن  من  بعضا  الفتيات  هؤالء 
مديرة  ــجــول،  زي سيلني  وأكـــدت  الــضــائــعــة.. 
هذا  حققه  مبا  سعادتها  الفيفا،  فى  التنمية 

املشروع الكروى اإلنسانى بالفعل.

ياسر أيوب
yaserayoub810@gmail.com
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سيف اجلزيرى يحتفل بالهدف الثانى لتونس فى مرمى غينيا االستوائية
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كتب- هشام أبوحديد: 

عند  املــصــريــة  اجلماهير  أنــظــار  تتجه 
ملعب  «األحــد» صوب  اليوم  مساء  التاسعة 
املنتخب  يستضيف  عندما  القاهرة،  ستاد 
مشوار  مستهل  فى  الغينى  نظيره  الوطنى 
املؤهلة  اإلفريقية  التصفيات  فى  الفريقني 
ديفوار  بكوت  إقامتها  املقرر  األمم  لبطولة 

العام املقبل.
يخوض املنتخب الوطنى املباراة حتت قيادة 
فنية جديدة بعد تولى إيهاب جالل املسؤولية 
الفنية خلًفا للبرتغالى كارلوس كيروش الذى 
اخلسارة  عقب  الفراعنة  تدريب  عن  رحل 
بضربات الترجيح أمام منتخب السنغال فى 

التصفيات املؤهلة ملونديال قطر ٢٠٢٢.
بقيادة  اجلــديــد  الفنى  اجلــهــاز  ويسعى 
لدى  اعتماده  أوراق  لتقدمي  جــالل  إيهاب 
قيادة  من خالل  وذلك  املصرية،  اجلماهير 
وتقدمي  غينيا  على  الفوز  لتحقيق  املنتخب 
املنتخب  مع  له  ظهور  أول  فى  مــرٍض  أداء 

الوطنى.
التى  الفترة  خالل  الفنى  املدير  وحــرص 
نفسّيًا  الالعبني  تهيئة  على  املباراة  سبقت 
خالل املعسكر الذى أقيم بالدفاع اجلوى، من 
أجل رفع معنوياتهم، بعد اخلسارة فى نهائى 
الوصول  حلم  وضــيــاع  اإلفريقية  البطولة 
للمونديال العاملى أمام منتخب السنغال. كما 
اجلديدة  العناصر  بعض  ضم  جالل  فضل 
للمنتخب من أجل ضخ دماء جديدة وشابة 
تكون قادرة على العطاء لعدة سنوات ملصر.

مباراة  أن  جــالل  إيهاب  أكــد  جانبه،  من 
أنها  خصوًصا  ــا،  خــاّصً حتدًيا  متثل  اليوم 
األولى له مع منتخب مصر، وقال: االنطباع 
من  أسعى  ولــذا  طويلة،  لفترة  يــدوم  األول 
بجانب  الفوز  لتحقيق  غينيا  مباراة  خــالل 

تقدمي أداء عاٍل يليق باسم منتخب مصر.
وتابع جالل: من حسن حظى أن منتخب 
الالعبني  من  مميزة  مجموعة  يضم  مصر 
وطموحى  أهــدافــى  حتقيق  على  ــن  قــادري
صالح  محمد  مقدمتهم  فــى  املنتخب  مــع 
ومحمد الننى والشناوى ومحمود تريزيجيه 
بجانب  إبراهيم  ومحمد  محمد  ومصطفى 
عاطف  أحمد  مثل  املبشرة  العناصر  بعض 

ومصطفى الزنارى وإبراهيم عادل.
وأضاف مدرب املنتخب: أمتنى أن نظهر 
بشكل جيد فى البداية، خصوًصا بعد دراسة 

املاضية  ــام  األي خــالل  قــوى  بشكل  املنافس 
وحتديد نقاط القوة والضعف لديهم، بجانب 
حتفيظ الالعبني واجباتهم ومهامهم خالل 

املباراة. 
أكثر  أنه حرص على عقد  وكشف جالل 
من جلسة مع العبى املنتخب خالل املعسكر 
جديدة،  صفحة  ــدء  وب حتفيزهم  أجــل  من 
أجل  من  جديدة  صفحة  ببدء  ومطالبتهم 
املنتخب  وعــودة  املصرية  اجلماهير  إسعاد 

منذ  الفراعنة  عن  الغائبة  التتويج  ملنصات 
على  الفنى  اجلهاز  وحــرص  طويلة.   فترة 
باملعسكر  املتواجدة  العناصر  أفضل  اختيار 
أن  املتوقع  من  حيث  اليوم  مــبــاراة  خلــوض 
يخوض منتخب مصر املباراة بتشكيل مكون 
مــن: محمد أبــو جبل، وفــى خــط الــدفــاع: 
أمين أشرف- محمود حمدى الونش- ياسر 
الوسط:  خط  وفــى  كمال،  عمر  إبراهيم- 
السولية- أحمد سيد  الننى- عمرو  محمد 

مرموش-  عمر  الهجوم:  خط  وفــى  زيــزو، 
مصطفى محمد- محمد صالح.

تذاكر  أسعار  حدد  قد  الكرة  احتــاد  كان 
ألف   ٤٠ دخــول  على  املوافقة  بعد  املــبــاراة 
املقصورة  تذكرة  وبلغ سعر  للملعب،  مشجع 
 ٢٠٠ األولى  والدرجة  جنيه،   ٥٠٠ األمامية 
جنيه، والدرجة الثانية ١٠٠ جنيه، والدرجة 

الثالثة ٥٠ جنيًها.
بقيادة  غينيا  منتخب  يدخل  املقابل،  فى 

وهدفه  ليفربول،  العــب  كيتا،  نابى  جنمه 
فى  الــقــاهــرة  فــى  إيجابية  نتيجة  حتقيق 

مستهل مشوارهم فى البطولة.
كان املنتخب قد وصل للقاهرة قبل املباراة 
بـ٤٨ ساعة خاض خاللها تدريًبا وحيًدا على 

ستاد القاهرة.
اجلدير بالذكر أن منتخبى مصر وغينيا 
بجانب  تضم  التى  الرابعة  املجموعة  ضمن 

مصر وغينيا منتخبى ماالوى وإثيوبيا.

كتب- إسالم صادق: 
مفاوضاتهم  الزمالك  نادى  مسؤولو  كثف 
مع مصطفى فتحى، العب الوسط املهاجم 
الــتــعــاون  ــادى  ــن ب األول  الـــكـــروى  بــالــفــريــق 
ــالعــب إلــى  ــودى، مــن أجـــل عـــودة ال ــســع ال

صفوف القلعة البيضاء فى املوسم املقبل.
وعلمت «املصرى اليوم» أن الالعب تلقى 
بعد  األخيرة  الفترة  خالل  جادين  عرضني 
ظهوره مبستوى طيب فى الدورى السعودى، 
ووفقا ملصدر مقرب من الالعب فإن «فتحى» 
ال ميانع من العودة إلى الزمالك فى املوسم 
الفئة  العبى  ضمن  وضعه  بشرط  املقبل 
جنيه  مليون   ٢٠ على  حتصل  التى  ــى  األول
أنه  يرى  الالعب  أن  خصوصا  املوسم،  فى 
التى قضاها  السنوات  للظلم خالل  تعرض 

داخل القلعة البيضاء.
مــن جــانــبــه أثــنــى الــبــرتــغــالــى جــســوالــدو 
فيريرا، املدير الفنى للزمالك، على التفاوض 
الفريق  إلى صفوف  لالنضمام  الالعب  مع 
فــى املــوســم املــقــبــل، فــى ظــل األزمـــة التى 
يعانيها الفريق فى اجلناحني األمين واأليسر 
خصوصا  بهما،  اللعب  فتحى  يجيد  اللذين 

بعد رحيل املغربى أشرف بن شرقى.
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ــة األولــــــى، من  ــولـ ــم تــشــهــد اجلـ لـ
األمم  لبطولة  املــؤهــلــة  الــتــصــفــيــات 
كوت  ستستضيفها  والتى  اإلفريقية، 
مفاجآت،  أى  املقبل،  الــعــام  ديــفــوار 
قبل  للتوقعات  وفًقا  النتائج  وجــاءت 
انطالق املباريات، حيث تغلب املنتخب 
الليبى على نظيره البوتسوانى بهدف 
مقابل ال شىء فى املباراة التى جمعت 
املاضى، سجل هدف  األربعاء  بينهما 
املباراة التى أقيمت على ملعب بنغازى 
صالح طاهر فى الدقيقة ٥٤ من عمر 
أول  الليبى  املنتخب  ليحصد  املباراة، 

ثالث نقاط له فى املجموعة. 
على جمهورية  تغلبت أجنوال  فيما 
مقابل  بهدفني  الــوســطــى،  إفريقيا 
ــفــهــود  ال ــد أن جنــحــت  ــع ب هـــــدف، 
فبعد  الــطــاولــة،  قلب  فــى  األجنولية 
فاز  بهدف  متأخًرا  املنتخب  كــان  أن 
وداال  ــزوال،  ن ميا  طريق  عن  بهدفني 
إفريقيا  هدف  فيما سجل  جيلسون، 
فى  تليند  صامويل  جنمه،  الوسطى، 

الدقيقة ٣٥ من عمر املباراة. 
الــغــانــى  املــنــتــخــب  أجــهــض  بينما 
محاوالت منتخب مدغشقر فى حتقيق 
ــارز على  ــبــالك ســت مــفــاجــأة أمـــام ال

الغفيرة  جماهيرهم  ووســط  أرضهم 
التى حضرت املباراة، وفازت غانا على 
طريق  عن  نظيفة،  بثالثية  مدغشقر 
محمد قدوس، فيلكس جيان، وعصمان 
بوكارى فى الدقائق، ٥٣ و٥٦ و٨٤ بعد 
أن انتهى الشوط األول بالتعادل السلبى 

على ملعب كيب كوست فى غانا.
وتعادل منتخب موزمبيق مع روندا 
التى  ــاراة  ــب امل فــى  فريق  لكل  بهدف 
فى  سيتى  سوكر  استاد  على  أقيمت 
موزمبيق، تقدم نيشيموى لرواندا فى 
الدقيقة ٦٥ وتعادل ستانلى ملوزمبيق 
فى الدقيقة ٦٧، فيما اكتسح املنتخب 
االستوائية  غينيا  ضيفه،  التونسى، 
يوسف  سجلها  نــظــيــفــة،  بــربــاعــيــة 
املــســاكــنــى هــدفــني، وســيــف الــديــن 
ونعيم  الــزمــالــك،  مهاجم  اجلــزيــرى 
طرد  حالة  املــبــاراة  وشهدت  سليتى، 
جلانيت لوبيز العب غينيا االستوائية 
فى الدقيقة ٧١ من عمر املباراة، التى 

أقيمت على ملعب حماد العقربى.
فيما واصل منتخب جزر القمر أداءه 
الراقى الذى ظهر به فى بطولة األمم 
اإلفريقية املاضية، وتغلب على ضيفه 
سجلهما  نظيفني  بهدفني  ليسوتو 
مانشنجاما  يوسف  املنتخب  هــداف 

ويوسف بن جلود، ليقطع منتخب 
القمة اخلطوة األولى نحو  جزر 
التأهل ألمم إفريقيا للمرة الثانية 
تاريخ  فى  والثانية  التوالى  على 

املنتخب. 
التوجولى مع  املنتخب  وتعادل 
لكل  بهدفني  االسواتينى  نظيره 
املجموعة  مباريات  ضمن  فريق 
على  العاج  ساحل  وفــاز  الثانية، 
قوية  مواجهة  فى  زامبيا  ضيفه 

بثالثة أهــداف مقابل هــدف، وكذلك 
ــا فــاســو فى  ــن جنـــح مــنــتــخــب بــوركــي
بهدفني  األخضر  الــرأس  على  الفوز 
نظيفني، فيما التقى أمس السبت كل 
من ناميبيا مع بوروندى، والكونغو مع 
اجلابون، والنيجر مع تنزانيا، وجامبيا 
مع  والكاميرون  الــســودان،  جنوب  مع 
كينيا، والسنغال مع بنني، وموريتانيا مع 
السودان، واجلزائر مع أوغندا ومالى 

مع الكونغو. 
منتخب  األحــد  الــيــوم  يلتقى  فيما 
بتسوانا مع تونس، وجمهورية إفريقيا 
الــوســطــى مــع غــانــا، ومــــاالوى مع 
أجنـــوال،  ومدغشقرمع  إثــيــوبــيــا، 
الوطنى  املنتخب  مــبــاراة  بجانب 

أمام غينيا على استاد القاهرة.
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فرحة منتخب الدمنارك واحلزن يخيم على العبى وجماهير فرنسا

شــىء،  ال  مقابل  بهدفني  سلوفينيا 
الفوز  فــى  اليونانى  املنتخب  وجنــح 
الشمالية،  أيرلندا  على  أرضه  خارج 
واكتسحت جورجيا ضيفها جبل طارق 
أستونيا  فــازت  كما  نظيفة،  برباعية 
نظيفني،  بهدفني  مارينو  ســان  على 
مقدونيا  مع  بلغاريا  منتخب  وتعادل 
الشمالية، وتلقت قبرص هزمية قوية 
شىء  ال  مقابل  بهدفني  أرضها  على 
منتخب  أمس  والتقى  كوسوفو.  أمام 
إيطاليا نظيره األملانى، وواجه منتخب 
املجر إجنلترا، ولعب اجلبل األسود مع 
رومانيا، وتركيا اصطدم بجزر فاروه، 
وأرمينيا القت أيرلندا. وتنطلق اليوم 
الثانية  اجلــولــة  مــواجــهــات  ــد»  «األحــ
نظيره  البرتغال  منتخب  يلتقى  حيث 
التشيك  يستضيف  كما  السويسرى، 
السويد  يواجه  كما  اإلسبانى،  نظيره 
تلتقى  وبــلــغــاريــا  ــج،  ــروي ــن ال منتخب 
جورجيا، ويلعب صربيا مع سلوفينيا، 
الشمالية،  مقدونيا  مع  طــارق  وجبل 

وسان مارينو مع مالطة.

ــنــزل  ومــفــيــس ديــبــاى «هـــدفـــني» ودي
بــاتــشــواى  ســجــل  فيما  ــس،  ــاري ــف دوم
الدقيقة  فــى  الوحيد  بلجيكا  هــدف 
األخــيــرة مــن عــمــر املـــبـــاراة وسقط 
أمام  أرضــه  على  الكرواتى  املنتخب 

نظيرة النمساوى بثالثية نظيفة.
جناح  ــى  األول اجلولة  شهدت  كما 
على  الــفــوز  فــى  البولندى  املنتخب 
هدف  مقابل  بهدفني  الويلزى  نظيره 
املباراة،  عمر  من  القاتل  الوقت  فى 
مونيسيبال،  استاد  ملعب  أرض  على 
مع  إســبــانــيــا  منتخب  ــادل  ــع ت فــيــمــا 
نظيره البرتغالى بهدف لكل منتخب، 
إلسبانيا  موراتا  الفارو  تقدم  حيث 
فى الدقيقة ٢٥ وتعادل ريكاردو هوتا 
من  البرتغال  لينقذ   ٨٢ الدقيقة  فى 
دورى  فى  املشوار  بداية  فى  هزمية 

األمم األوروبية.
وتفوق منتخب التشيك على نظيره 
السويسرى بهدفني مقابل هدف، فيما 
حتقيق  فــى  السويدى  املنتخب  جنــح 
فــوز رائــع خــارج أرضــه على منتخب 

كتب- هشام محيسن:
املتعة واإلثارة كانت عنوان 
ــى  ــ ــة األول ــولـ مـــبـــاريـــات اجلـ
ــة،  ــي األوروب األمم  دورى  فــى 
وتــلــقــى املــنــتــخــب الــفــرنــســى 
أرضــه  على  مفاجئة  هــزميــة 
ووسط جماهيره مساء اجلمعة 
ــدمنــارك بهدفني  املــاضــى، أمـــام ال
مقابل هدف، وبالرغم من تقدم كرمي 
بنزميا للمنتخب الفرنسى، إال أن جنم 
منتخب الدمنارك أندرياس كورنلويس 
ــني فــى  ــ ــدف جنــــح فــــى تــســجــيــل هــ
املباراة،  الدقيقتني ٦٨ و٨٨ من عمر 
فرنسا  الدمناركى من  املنتخب  ليعود 

بانتصار تاريخى من أرض النور.
البلجيكى  املــنــتــخــب  خــســر  فيما 
أرضه  على  وتاريخية  قاسية  بنتيجة 
أهداف  بأربعة  الهولندى  نظيرة  أمام 
مــقــابــل هــــدف وســــط دهـــشـــة من 
حضرت  التى  البلجيكية  اجلماهير 
هولندا  رباعية  سجل  املباراة، 
بيرجوين  ستيفن  من  كل 
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جانب من استعدادات املنتخب ملواجهة غينيا                                                                                                        تصوير- محمد شكرى اجلرنوسى
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ويوسف بن جلود، ليقطع منتخب 
القمة اخلطوة األولى نحو  جزر 
التأهل ألمم إفريقيا للمرة الثانية 
تاريخ  فى  والثانية  التوالى  على 

التوجولى مع  املنتخب  وتعادل 
لكل  بهدفني  االسواتينى  نظيره 
املجموعة  مباريات  ضمن  فريق 
على  العاج  ساحل  وفــاز  الثانية، 
قوية  مواجهة  فى  زامبيا  ضيفه 

بثالثة أهــداف مقابل هــدف، وكذلك 
ــا فــاســو فى  ــن جنـــح مــنــتــخــب بــوركــي
بهدفني  األخضر  الــرأس  على  الفوز 
نظيفني، فيما التقى أمس السبت كل 
من ناميبيا مع بوروندى، والكونغو مع 
اجلابون، والنيجر مع تنزانيا، وجامبيا 
مع  والكاميرون  الــســودان،  جنوب  مع 
كينيا، والسنغال مع بنني، وموريتانيا مع 
السودان، واجلزائر مع أوغندا ومالى 

منتخب  األحــد  الــيــوم  يلتقى  فيما 
بتسوانا مع تونس، وجمهورية إفريقيا 
الــوســطــى مــع غــانــا، ومــــاالوى مع 
أجنـــوال،  ومدغشقرمع  إثــيــوبــيــا، 
الوطنى  املنتخب  مــبــاراة  بجانب 

أمام غينيا على استاد القاهرة.
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كتب- هشام محيسن:
املتعة واإلثارة كانت عنوان 
ــى  ــ ــة األول ــولـ مـــبـــاريـــات اجلـ
ــة،  ــي األوروب األمم  دورى  فــى 
وتــلــقــى املــنــتــخــب الــفــرنــســى 
أرضــه  على  مفاجئة  هــزميــة 
ووسط جماهيره مساء اجلمعة 
ــدمنــارك بهدفني  املــاضــى، أمـــام ال
مقابل هدف، وبالرغم من تقدم كرمي 
بنزميا للمنتخب الفرنسى، إال أن جنم 
منتخب الدمنارك أندرياس كورنلويس 

ــ ــ ــدف جنــــح فــــى تــســجــيــل هــ
املباراة،  الدقيقتني ٦٨ و٨٨ من عمر 
فرنسا  الدمناركى من  املنتخب  ليعود 

بانتصار تاريخى من أرض النور.
البلجيكى  املــنــتــخــب  خــســر  فيما 
أرضه  على  وتاريخية  قاسية  بنتيجة 
أهداف  بأربعة  الهولندى  نظيرة  أمام 
مــقــابــل هــــدف وســــط دهـــشـــة من 
حضرت  التى  البلجيكية  اجلماهير 
هولندا  رباعية  سجل  املباراة، 
بيرجوين  ستيفن  من  كل 
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بعد حكايتها مع كرة القدم التى بدأت منذ 

٦٠
املقبلة..  إفريقيا  أمم  بدء تصفيات  فى  مصر 
اليوم  مــبــاراة  أقــوال أخــرى عن  لــدى  وليست 
املاضية  األيــام  طيلة  عنها  قيل  الــذى  كل  بعد 
اليوم  مــبــاراة  أقــوال أخــرى عن  لــدى  وليست 
املاضية  األيــام  طيلة  عنها  قيل  الــذى  كل  بعد 
اليوم  مــبــاراة  أقــوال أخــرى عن  لــدى  وليست 

باعتبارها  لها  املــصــرى  املنتخب  واســتــعــداد 
املباراة األولى إليهاب جالل كمدير فنى جديد 
ملنتخب مصر.. لكن لدى ما ميكن أن يقال عن 

غينيا وكرة القدم.. بلد الـ 
البلد  الــقــدم..  وكــرة  املحيط  معظمهم  يعشق 

فرنسا  عن  استقل  الــذى 
اسمها غينيا الفرنسية لكنها ال تزال فرنسية 
والــطــعــام..  املوسيقى  فــى  إال  والــهــوى  اللغة 
فالفرنسيون ال يعرفون إيقاعات ورقصات ألفا 
جولوف  أرز  أو  التاباالبا  خبز  يأكلون  وال  يايا 
جدا  وكثيرة  والــبــصــل..  والطماطم  باللحم 
التى  القدم  كرة  عن  واملقاالت  الدراسات  هى 
استطاعت فى سبعينيات القرن املاضى توحيد 
تتكون  التى  والقبائل  واألجناس  األعــراق  كل 
منها دولة غينيا رغم أى خالفات بينها.. الفوال 
والكيسى..  والكبيلى  والسوسو  واملاندينكا 
إثيوبيا  استضافتها  التى  إفريقيا  أمم  ففى 

١٩٧٦
الثانى  باملركز  وفاز  املفاجأة  الوطنية  األفيال 
وقبل  املــغــرب..  بها  فــازت  التى  البطولة  فى 
ذلك بأربع سنوات حقق املنتخب الغينى إحدى 
فاز  حني  إفريقيا  فى  الكروية  النتائج  كبرى 

موريتانيا  على 
كوناكرى بطل غينيا بدورى األبطال اإلفريقى 

فى 
بالكونفيدرالية 

انتصارات  أن  تخيلوا  كثيرين  رغــم  الغينية 
كروية  لنهضة  بداية  مجرد  واألندية  املنتخب 
انتصارات  أن  تخيلوا  كثيرين  رغــم  الغينية 
كروية  لنهضة  بداية  مجرد  واألندية  املنتخب 
انتصارات  أن  تخيلوا  كثيرين  رغــم  الغينية 

أن  رغم  للعبة  هناك  الناس  حب  بحجم  تليق 
فى  توجو  أمام  كانت  تاريخهم  فى  مباراة  أول 

٩ مايو 
أول تقرير له عن مشروع اسمه بطالت يقوم 
التنمية  وكالة  مبشاركة  غينيا  فى  الفيفا  به 
بهدف  واألهالى  املحلية  والسلطات  الفرنسية 
استثمار شعبية كرة القدم لتغيير حياة الفتيات 

أن  تبني  حيث  هناك.. 
ســن  قبل  تتزوجن 

الفيفا  تقرير  وتضمن  مــدارس..  بأى  تلتحقن 
شهادة أالسانى كامارا، مديرة املشروع، وثقتها 
من  لكثير  تعيد  أن  على  القدم  كرة  قــدرة  فى 
وأحالمهن  حقوقهن  من  بعضا  الفتيات  هؤالء 
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وهدفه  ليفربول،  العــب  كيتا،  نابى  جنمه 
فى  الــقــاهــرة  فــى  إيجابية  نتيجة  حتقيق 

كان املنتخب قد وصل للقاهرة قبل املباراة 
ًا وحيًدا وحيًدا على 

اجلدير بالذكر أن منتخبى مصر وغينيا 
بجانب  تضم  التى  الرابعة  املجموعة  ضمن 

مصر وغينيا منتخبى ماالوى وإثيوبيا.

محمد شكرى اجلرنوسى

أفشة

بنزميا

جالل

كتب- إسالم صادق: 
متسك املدرب اجلنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، املدير 
مبوقفه  األهــلــى،  بالنادى  األول  الــكــروى  للفريق  الفنى 
املعار  الفريق  مهاجم  ريان،  ياسر  أحمد  لعودة  الرافض 
فى  الفريق  قائمة  إلى  التركى  سبورت  هاتاى  نادى  إلى 
بعدم  احلمراء  القلعة  مسؤولى  وأخطر  املقبل،  املوسم 
تعليماته،  تنفيذ  على  وقدرته  الالعب  مبستوى  قناعته 
برئاسة  التخطيط  جلنة  جــانــب  مــن  تــدخــل  أى  رافــضــا 
محسن صالح فى ضم أى العب فى املوسم املقبل دون 
جنم  ريـــان،  ياسر  وطلب  الفنى،  املــديــر  موافقة 

األهلى األسبق، ووالد الالعب من مسؤولني بلجنة التخطيط 
حتديد مصير جنله قبل نهاية املوسم اجلارى، خصوصا أن 
الالعب تلقى عدة عروض محلية وخليجية متكنه من الرحيل 
ريان خالل جلسته مع أحد  ياسر  املقبل، وشدد  املوسم  فى 
جنله  إعارة  جتديد  رفضه  على  احلمراء  بالقلعة  املسؤولني 
نهائى  بشكل  سيرحل  الالعب  أن  إلى  الفتا  آخــر،  ناد  ألى 
عن القلعة احلمراء فى حالة عدم عودته فى املوسم املقبل، 
التخطيط  جلنة  فيه  متسكت  الــذى  الوقت  فى  هــذا  يأتى 
املحليني  الالعبني  من  عدد  بترشيح  عملها  مهام  مبمارسة 
النضمامهم إلى الفريق فى املوسم املقبل على رأسهم أحمد 

عاطف مهاجم فريق فيوتشر الذى تألق مع فريقه فى املوسم 
فى  الدخول  إمكانية  اللجنة  أعضاء  أحد  وعرض  اجلــارى، 
بشكل  يظهروا  لم  الذين  من  العــب  أى  مع  تبادلية  صفقة 

متميز فى املوسم اجلارى.
أن أعضاء  التخطيط،  رئيس جلنة  واعتبر محسن صالح، 
اللجنة ميارسون عملهم أسوة مبا كانت تفعل جلنة الكرة مع 
الفترات  فى  املسؤولية  تولوا  الذين  السابقني  املدربني  كافة 
الوسط  العب  أفشة،  مجدى  محمد  متسك  فيما  السابقة، 
املهاجم، باللعب أساسيا فى املباريات املقبلة بعدما كان أسيرا 

لدكة البدالء فى الفترة السابقة.



سعادته  احلمام،  نــادى  رئيس  نائب  رســالن،  نــور  أكــد 
الثانى  القسم  بـــدورى  البقاء  فــى  النجاح  بعد  الكبيرة 
مضيفا  عجيل،  يونس  للفريق  الفنى  املدير  قيادة  حتت 
أو  الصعب  بالشىء  ليس  املمتاز  الدورى  إلى  الصعود  أن 
توفير  بشرط  الصعود  على  قادر  بأنه  وأقسم  املستحيل، 
أن  أضــاف  تقدير.  أقــل  على  جنيه  ماليني  خمسة  مبلغ 
يتصور  كما  خيالية  أرقــام  إلى  حاجة  فى  ليس  الصعود 
البعض، ولكن املسالة حتتاج إلى تنظيم وإصرار فى املقام 
تأجيل  على  اتفق  اإلدارة  مجلس  أن  رسالن  وأكد  األول. 
عقد  حــني  إلــى  اجلــديــد  للموسم  الفنى  اجلــهــاز  إعــالن 

بالسلوم  واملصرى  والهالل  احلمام  مطروح  ألندية  جلسة 
اجللسة  ضوء  على  وأنه  شعيب  خالد  اللواء  املحافظ  مع 
بالفريق  املتعلقة  األمور  كل  يتم حسم  سوف  املحافظ  مع 
نادى  رئيس  نائب  وأشــار  العــبــون.  أو  فنى  جهاز  ســواء 
التى  العروض  بعض  حاليا  يدرس  النادى  أن  إلى  احلمام 
أبوقير  نــادى  عرض  ومنها  الفريق،  العبى  على  انهالت 
اجلزائى  الشرط  لدفع  استعداده  أبــدى  الــذى  لألسمدة 
للحصول على خدمات الالعب وهو مبلغ ١٠٠ ألف جنيه، 
إلى  الفريق وهو يشبه  الالعب على خليل مهاجم  وكذلك 

حد كبير جنم الزمالك القدمي على خليل.
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نور رسالنسعيد ابراهيم
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لكرة  األول  للفريق  الفنى  املدير  إبراهيم،  سعيد  أبدى 
التى  التسريبات  بعد  ارتياحه  األلومنيوم،  بنادى  القدم 
برئاسة  الــنــادى  إدارة  مجلس  نية  بشأن  مؤخرا  خرجت 
األلومنيوم خالل  لقيادة  له  للتجديد  على  املهندس منيرى 
نادى  أبناء  من  ابــن  إنــه  «إبراهيم»  وقــال  املقبلة.  الفترة 
األلومنيوم ولن يتردد حلظة فى تلبيه نداء ناديه فى حال 
جتديد الثقة له أو فى حال استدعائه لعقد جلسة مع إدارة 
النادى الذى يعد مبثابة بيته، ال سيما أن نادى األلومنيوم 
أنه  «إبــراهــيــم»  وأضــاف  وجنوميته.  اسمه  صنع  مــن  هــو 

سوف يعكف على كتابة تقريره عن املوسم املنقضى ملجلس 
الكروى  املوسم  فى  الفريق  احتياجات  ومدى  النادى  إدارة 
العبني  ثمانية  عقود  بتجديد  املطالبة  وكذلك  اجلديد، 
بنهاية  بالنادى  عالقتهم  انتهاء  بعد  األلومنيوم  بصفوف 
املوسم املنقضى. وأشاد «إبراهيم» بقرار مجلس إدارة نادى 
على  األخير  الفوز  مكافأة  جنيه   ٢٠٠٠ صرف  األلومنيوم 
املنافسة،  األلومنيوم عن  نادى  ابتعاد  من  الرغم  قنا، على 
مؤكدا أن إدارة نادى األلومنيوم على رأس االدارات امللتزمة 

ماليا مع العبيها على مستوى كل أندية مصر.
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كتب- أحمد القصاص:
القسم  أندية  داخــل  االستياء  من  حالة  ســادت 
من  مؤخرا  خرجت  التى  التصريحات  بعد  الثالث 
داخل االحتاد املصرى لكرة القدم حول رغبة االحتاد 
فى إقامة مسابقة دورى القسم الثالث على ثمانى 
من  أكثر  وضــم  مجموعة   ١٢ من  بــدال  مجموعات 
أندية  محافظة فى مجموعة واحدة وصعود ثالثة 
فقط بعد خوض منافسات دورة الترقى بني أوائل 

املجموعات.
غاضبة  أفعال  ردود  التصريحات  تلك  وأثـــارت 
داخل األندية دون استثناء وهو األمر الذى دفع بعض 
رؤساء األندية، وعلى رأسهم سعد أبوصندوق رئيس 
نادى الرجاء، الذى قام بإجراء العديد من االتصاالت 
بهدف عقد  األندية  ورؤســاء  مع مسؤولى االحتــاد 
الستطالع  الــكــرة  احتــاد  مسؤولى  مــع  اجتماعات 
الثالث  القسم  أو  الثانى  بالقسم  رأى األندية سواء 

أن  تناسبهم ال سيما  التى  األنظمة  أنسب  الختيار 
التصريحات األخيرة فى حال تفعيلها سوف تصيب 
اللعبة  على  تقضى  ورمبــا  بالغ  بشكل  األندية  تلك 

الشعبية األولى مبختلف املحافظات.
أن احتاد  الزرقا  نــادى  رئيس  أكد سمير موسى 
أندية  تعيشها  التى  املعاناة  بحجم  يشعر  ال  الكرة 
املظاليم واألقسام املختلفة، مشيرا إلى أن أهم بند 
أهداف  (٣) عن  مادة  العامة  األحكام  فى  قد جاء 
االحتاد املصرى لكرة القدم بند (١) تشير إلى أن 
القدم  كــرة  لعبة  وتطوير  نشر  إلــى  يهدف  االحتــاد 
وإدارتها فى جميع مناطق االحتاد فى ضوء النزاهة 
مت  لو  األخيرة  التصريحات  أن  مؤكدا  واملــســاواة، 
متاما  تتنافى  فسوف  الواقع  أرض  على  تنفيذها 
اللعبة  مع األهــداف املرجوة، ولن تساهم فى نشر 
من األساس وال حتقق أى مساواة لسبب بسيط أن 
العديد من األندية تفتقد الدخل املالى الذى ميكن 

من خالله الصرف على لعبة كرة القدم.
وقال وليد بديوا رئيس نادى دمنهور إن املسافات 
مهمة  يصعب  مما  طويلة  اجلغرافية  املناطق  بني 
السفر ألداء املباراة والعودة فى نفس اليوم السيما 
أن أغلب الالعبني فى األساس ليسوا من أبناء املدن 
املشاركة ورمبا من محافظات بعيدة، كما أن الدعم 
املالى املقدم من االحتاد لألندية ال يكفى حتى مقدم 
عقود الالعبني، فمن أين لألندية باالنتقال والسفر 
ومصروف اجليب ورمبا املبيت فى ظل اجتاه النية 

لدمج أكثر من محافظة فى مجموعة واحدة.
أضاف محمد احلليبى رئيس نادى صيد املحلة 
من  أنــديــة  انسحاب  خالله  مت  املــاضــى  الــعــام  أن 
احتياجات  توفير  على  القدرة  لعدم  الثالث  القسم 
سفر الفريق فى مجموعات كانت تضم (١١) فريقا 
فقط فكيف لألندية ذات اإلمكانات املالية املتواضعة 

اللعب فى دورى يضم ٤ أو ٥ محافظات؟.

أنه  الرجاء  نــادى  رئيس  أبوصندوق  سعد  وأكــد 
يراهن من اآلن على أن دورى القسم الثالث من (٨) 
استكماله  حال  فى  وحتى  يستكمل  لن  مجموعات 
سوف تكون املنافسة محسومة لألكثر استقرارا من 

اجلانب املالى.
املريخ دهشته  نــادى  وأبــدى أحمد جوهر رئيس 
الشديدة وقال بأنه فى حال تطبيق تلك التصريحات 
حتى  املنافسة  األندية  فإن  الكرة  احتاد  جانب  من 
لها  تواجه صعوبات ال حصر  الصعود سوف  على 
فى ظل وجود مسابقة تزيد على ١٥٤ فريقا ويتم 
تصعيد (٣) فرق فقط. واستكمل نشأت العريس، 
مجموعة  تصدر  لناد  كيف  ســوهــاج:  ــادى  ن رئيس 
تضم عدة محافظات أن يخوض دورة ترقى لتحديد 
الفريق الصاعد، ومن املسؤول عن ضياع أموال قد 
تصل إلى أكثر من مليون جنيه ملجرد خطأ العب أو 

حتى حكم فى دورة الترقى.

يكلف  أسيوط  أو  قنا  مع  للعب  السفر  إن  وقــال 
خزانة سوهاج ٤٠ ألف جنيه للمباراة الواحدة وهى 
الثانى  القسم  فى  اللعب  خــالل  املصروفات  نفس 

الذى أرهق مجلس إدارة سوهاج ماديا.
فأشار  بلقاس،  ــادى  ن رئيس  ســالــم،  أحمد  أمــا 
املسابقة  تصدر  املثال  سبيل  على  فريقه  أن  إلــى 
وبسبب  نبروه  على حساب  الدقهلية  مجموعة  فى 
خطأ حتكيمى فادح مثبت بالفيديو ومت إرساله مع 
الذى  احلكم  على  لالحتجاج  الكرة  الحتــاد  مذكرة 
أضاع مجهودا وأمواال مت صرفها وقتل فرحة مدينة 
كاملة بخطأ حتكيمى ساذج على مرأى ومسمع من 
عصام عبدالفتاح، رئيس جلنة احلكام نفسه الذى 
فى  النظر  يتم  لــم  ذلــك  ورغــم  احلكم  بخطأ  أقــر 
شكوى بلقاس حتى اآلن، فكيف نأمن حتى فى حالة 

تصدرنا ووصولنا للترقى من التحكيم.
واختتم أشرف سعد رئيس نادى قنا أنه فى حال 

تنفيذ االحتاد هذه التصريحات فإن من شأن ذلك 
هبوط مستوى التدريب وقلة الدافع لفرق الدرجة 
تلجأ  وســوف  والصعود  التنافس  لصعوبة  الثالثة 
التى هبطت  أو  املنافسة  التى خرجت من  األندية 
رياضية  غير  أمــور  إلى  املسابقة  نهاية  فى  فعليا 
وال تتفق مع تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بعد ضياع 
أو الصعود رغم ما مت بذله من  البقاء  آمالها فى 
مجهود وأموال على مدار املوسم، وناشد القائمني 
على االحتاد دراسة األمر بعناية من كافة جوانبه 
القدم فى  كرة  واإلداريــة، ألن  والفنية  االقتصادية 
سوف  تطبيقه  حال  فى  النظام  هذا  وأن  تراجع، 
الــكــرة منح  ــر ســـوءا، وطلب مــن احتــاد  يزيد األم
األندية فرصة ملدة موسم حتى تتمكن من التحضير 
كبيرة،  مادية  لتكلفة  حتتاج  التى  الشاقة  للمهمة 
قبل  الثانى  القسم  ألندية  أســوة مبا حدث  وذلــك 

تطبيق دورى املحترفني. 

كتب- أحمد القصاص:
للفريق  الفنى  املدير  شعبان،  عصام  نفى 
األول بنادى جمهورية شبني، ما تردد مؤخًرا 
بشأن وجود أى مستحقات مالية أو مكافآت 
إلى  مؤخًرا  الصاعد  الفريق  لالعبى  صعود 

القسم الثانى.
على  ــوا  حــصــل الــالعــبــني  ــل  كـ أن  ــد  ــ وأكـ
وباملستندات  الشهرية  ورواتبهم  مستحقاتهم 
تسلمها  ومت  الــســريــع،  الــبــريــد  طــريــق  عــن 

بالفعل.
وأضـــاف «شــعــبــان» أنــه رحــل عــن الفريق 
أو رحيل  عــقــود  انــتــهــاء  بــني  مــا  ــا  ١٥ العــًب
وسيد شعبان  الدماطى  أحمد  ومنهم  نهائى، 
ــد الــبــلــيــدة وأحــمــد  ومــصــطــفــى بــلــيــة وأحــم
كما  غنيم،  وحسني  يسرى  وربــيــع  أبــوالــعــال 
معني  سقف  بتحديد  قام  اإلدارة  مجلس  أن 
ألف   ١٥٠ يتخطى  ال  اجلــديــدة  للتعاقدات 
إجراءات  أنهى  النادى  وأن  جنيه ألى العب، 
مهاجم  عبداهللا،  أحمد  مع  مؤخًرا  التعاقد 
سرس  نــادى  العب  بديوى،  وأحمد  فاقوس، 

الليان، ومصطفى كوال، من غزل شبني.
واختتم بأنه يعكف حالًيا على إعداد الئحة 
مع  تتناسب  اجلديد  الكروى  للموسم  مالية 
تأخير  تقرر  كما  الثانى،  القسم  فى  التواجد 
انطالق فترة اإلعداد األولى للموسم اجلديد 
إلى يوم ٢٥ يونيو اجلارى استعداًدا للموسم 
من  االنتهاء  عدم  ظل  فى  اجلديد،  الكروى 

عصام شعبانأعمال الصيانة بامللعب حتى اآلن.

نبيل محمود
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كتب- أحمد القصاص:
انتقلوا  الذين  السكة احلديد  نادى  أشاد العبو 
ــى أنــديــة أخــرى الــعــام املــاضــى بــقــرار مجلس  إل
بصرف  كمال  نبيل  برئاسة  السكة  ــادى  ن إدارة 
موسم  مرور  رغم  النادى  لدى  مستحقاتهم  باقى 
كامل على رحيلهم، وأكد الالعبون أنهم لم يشكوا 
من  واحدة فى احلصول على مستحقاتهم  حلظة 
النادى  أن  سيما  ال  الرحيل،  برغم  السكة  نــادى 
الالعبني  جتــاه  ماليا  بالتزامه  دائما  له  مشهود 
للسعى  اجلميع  يدفع  ما  وهــو  الفنية  واألجــهــزة 
والالعبون  املحترمة،  املنظومة  لتلك  لالنضمام 
أكمل  ومحمود  رمــزى  ومحمد  عــزت  عمرو  هــم: 
آخر،  جانب  من  كشلط.  ومحمود  شعيب  وحــازم 
جتديد  احلديد  السكة  نــادى  إدارة  مجلس  قــرر 

بعد  للفريق  الفنى  املدير  الثقة فى جمعة مشهور 
عقد  يتم  وســوف  املوسم  خــالل  الكبير  املجهود 
ملناقشته متطلبات املرحلة املقبلة ومن املنتظر أن 
بعض  إدخال  إمكانية  مناقشة  اجللسة  يتم خالل 
التعديالت على تشكيلة اجلهاز الفنى للفريق. من 
السكة  نادى  رئيس  نائب  نافع،  أكد محمد  جانبه 
احلديد، أن اإلبقاء على جمعة مشهور رغم تلقيه 
الكثير من العروض املغرية هو امتداد لالستقرار 
له  الكبير  املجهود  بعد  األول  الفريق  داخل  الفنى 
املركز  إلى  بالفريق  والوصول  املوسم  مدار  على 
السابع قبل انتهاء املنافسات بأسبوع برصيد ٤٣ 
عدد  إبرام  فى  بدأ  النادى  أن  إلى  مشيرا  نقطة، 
من  املميزين  الالعبني  بعض  مع  التعاقدات  من 

أندية املظاليم والقسم الثالث.
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منتخب  نــادى  رئيس  املوشى،  أسامة  أكد 
سوف  الــنــادى  إدارة  مجلس  أن  الــســويــس، 
من  يــتــحــدد  املــقــبــل  األســبــوع  جلسة  يعقد 
األول  للفريق  الفنى  اجلهاز  مصير  خاللها 

«رامبو». نبيل محمود  بقيادة 
عبداملجيد  الــلــواء  أن  «املــوشــى»  وأضــاف 
املجلس  مع  متعاون  السويس  محافظ  صقر 
له من أجل  ألقصى درجة ومت تقدمي تصور 
الصعود إلى الدورى املمتاز يتكلف قرابة ٢٠ 
تعاقدات  جنيه  ماليني   ٦ منها  جنيه،  مليون 
إقامة معسكرين  إلى  باإلضافة  الالعبني  مع 
باألكادميية  املوسم  بداية  فى  األول  ينطلق 
ودية  مباريات   ١٠ خــوض  يتخلله  البحرية 
أسبوع  قبل  الثانى  املعسكر  ينطلق  أن  على 
مؤكدا  اجلــديــد،  الــكــروى  املوسم  بداية  من 
أن مجلس اإلدارة سوف يحسم بقاء اجلهاز 
الفنى من عدمه فى جلسته القادمة وحتديد 
عشر  الستة  دور  ملــبــاراة  االســتــعــداد  شكل 
فى  فيوتشر  عقبة  تخطى  بعد  مصر  لكأس 

للمسابقة. الـ٣٢  دور 
السويس  منتخب  ــادى  نـ رئــيــس  واخــتــتــم 
بعد  راحــة  على  الفريق  حصول  تقرر  بأنه 
النصر  أمام  الــدورى  فى  مباراة  آخر  انتهاء 
ثم  فقط  واحــد  أسبوع  ملــدة  املقبل  اجلمعة 
دور  ملواجهة  استعدادا  التجمع  بعدها  يعاود 
أبناء  يأمل  حيث  مصر،  لكأس  عشر  الستة 
أبعد  إلــى  باملسابقة  الوصول  فى  السويس 
عقبه  تخطيهم  أن  للجميع  يثبتوا  حتى  مدى 
فيوتشر جاء عن جدارة واستحقاق، ولم يكن 

بضربة حظ. 

جنب من إحدى مباريات السكة احلديد
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أندية املظاليم تعترض على اقتراح تعديل نظام دورى القسم الثالث



كتب- هشام أبوحديد:
والنجمة  ــدرر،  ــي ف ــر  الــســويــســرى روجـ الــنــجــم  غــاب 
األمريكية سيرينا وليامز عن قائمة املشاركني فى بطولة 
وميبلدون للتنس، التى تنطلق منافساتها فى وقت الحق 

من يونيو اجلارى.
فيها،  املشاركني  قوائم  الكبرى  البطولة  ونشر منظمو 
٨ مرات،  الرجال  بلقب فردى  املتوج  ولم تشمل فيدرر، 
وسيرينا وليامز، الفائزة بلقب فردى السيدات ٧ مرات.
لكن ال يزال من املحتمل مشاركة فيدرر ووليامز فى 

البطولة، عبر تلقى بطاقة دعوة (وايلد كارد)، رغم أنه 
لم يجر اإلعالن عن هذا حتى اآلن.

وذكر املنظمون، عبر املوقع الرسمى لبطولة وميبلدون: 
وللقرعة  الــتــصــفــيــات  ملــنــافــســات  الـــدعـــوة  «بــطــاقــات 
من  قصير  وقت  قبل  عنها  اإلعالن  سيجرى  الرئيسية، 

انطالق بطولة ٢٠٢٢».
٢٠٢٢ سيتم  ببطولة  اخلاصة  «التصنيفات  وأضافوا: 
تستمر  الــتــى  املنافسات  انــطــالق  قبل  عنها  اإلعـــالن 

أسبوعني، وذلك بعد صدور نسخة التصنيف العاملى».
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روجر فيدررأرسني فينجر
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كتب - هشام أبوحديد: 
يستعد  أرسنال  نــادى  أن  ميل»  «ديلى  ذكــرت صحيفة 
لكشف الــنــقــاب عــن متــثــال ملــدربــه األســطــورى أرســني 

فينجر، خارج استاد اإلمارات.
وأعلنت الصحيفة أن متثال فينجر سينضم إلى متاثيل 
القائد السابق تونى آدامز، واملهاجمني الشهيرين تييرى 
هنرى ودينيس بيركامب. وأدار املدرب الفرنسى أرسنال 

منذ عام ١٩٩٦، قبل مغادرته نهائيا فى عام ٢٠١٨.
عمله شهدت  من  األخيرة  الفترة  أن  من  الرغم  وعلى 

أن  إال  اجلماهير،  قبل  من  شديدة  النتقادات  تعرضه 
فينجر يبقى من دون شك املدرب األكثر جناًحا فى تاريخ 
الــدورى  أرســنــال:  مع  لقبا   ١٧ فينجر  وحقق  أرســنــال. 
املمتاز (٣) وكأس االحتاد اإلجنليزى (٧) والدرع اخليرية 
بصعوبة  أوروبــا  أبطال  دورى  نهائى  فى  كما خسر   ،(٧)

١-٢ أمام برشلونة عام ٢٠٠٦.
من  سنويا  اللندنى  النادى  يكافح  فينجر  رحيل  ومنذ 
ــدورى املمتاز  أجــل بلوغ املــراكــز األربــعــة األولـــى فــى الـ

«البرمييرليج»، أمال فى التأهل لدورى األبطال.
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كتب - هشام أبو حديد:
التابعة  العدل  محكمة  باسم  املتحدث  أعلن 
 ١١ يومى  استماع  جلسة  عقد  األوروبى  لالحتاد 
حول  القانونى  اخلالف  لنظر  املقبل،  يوليو  و١٢ 
مسمى  حتت  القدم  كــرة  بطولة  إطــالق  مشروع 

«دورى السوبر األوروبى».
ورفـــع املــعــنــيــون بـــدورى الــســوبــر األوروبـــى 
األوروبـــى  ــن  االحتــادي ضــد  قضائية  دعــوى 

مدريد،  محكمة  لــدى  (فيفا)  والــدولــى  (يويفا) 
األوروبــيــة،  املحكمة  إلــى  القضية  أحالت  التى 

لوكسمبورج. فى  ومقرها 
وتهدف الدعوى القضائية إلى إثبات أن اليويفا 
األوروبــى  السوبر  دورى  إطــالق  عارضا  والفيفا 
على  املهيمن  مركزهما  استخدام  «إســـاءة  عبر 
الدولية  البطوالت  بتنظيم  يتعلق  فيما  السوق، 
احلقوق  تسويق  وعلى  ــا،  أوروبـ فى  القدم  لكرة 

الدعوى  البطوالت». وطالب مقيمو  بهذه  املتعلقة 
تأسيس  من  «للتمكني  أمنية  بإجراءات  القضائية 

وتنظيم دورى السوبر األوروبى».
إبريل ٢٠٢١، فكرة  أعلنت، فى  نادًيا   ١٢ وكان 
إطالق بطولة حتت مسمى دورى السوبر األوروبى 
فى  أيام،  انهارت خالل  اخلطة  لكن  «سوبرليج». 
ظل احتجاج على نطاق واسع من قبل اجلماهير 

وروابط الدورى واالحتادات.

الفكرة،  فى  املشاركة  من  أندية   ٩ وانسحبت 
«مــانــشــســتــر سيتى  إجنــلــيــزيــة:  ــة  ــدي أن  ٦ وهـــى 
وتوتنهام  وتشيلسى  وليفربول  يونايتد  ومانشستر 
ــر ميالن  ــت وآرســـنـــال»، إلـــى جــانــب مــيــالن وإن
لكن  اإلســبــانــى.  مــدريــد  وأتلتيكو  اإليــطــالــيــني 
واصلت  ويوفنتوس  وبرشلونة  مدريد  ريال  أندية 

باخلطة. متسكها 
ريال مدريد، فى  رئيس  بيريز،  فلورنتينو  وقال 

ينتهك  اليويفا  احتكار  إن  املاضى،  العام  أواخــر 
قوانني االحتاد األوروبى.

وذكرت محكمة العدل التابعة لالحتاد األوروبى 
دورى  شركة  فى  تساهم  الـ١٢  األندية  جميع  أن 

السوبر، التى تتخذ اإلجراء القانونى.
ويُتوقع أن يصدر املدعى العام للمحكمة تقريره 
املقبل،  يوليو  فى  املقررة  االستماع  جلسة  عقب 

وأن يصدر احلكم بعدها بعدة أشهر.

السوبرليج أزمة مازلت مشتعلة فى أوروبا
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رونالدو يحتفل مع ريال مدريد

كتب – هشام أبوحديد: 
الرابع عشر فى مسابقة  بلقبه  ريال مدريد  احتفل 
استثنائية،  بطريقة  القدم،  لكرة  أوروبــا  أبطال  دورى 
أثارت عاطفة جمهور الفريق واشتياقه ألحد أساطيره.
يــونــيــو الــذكــرى  ــادف أمـــس األول اجلــمــعــة ٣  وصــ
اخلامسة لفوز ريال مدريد بلقب دورى أبطال أوروبا 
للمرة ١٢ فى تاريخه والثانية على التوالى، عندما تغلب 

فى املباراة النهائية على يوفنتوس ٤-١ عام ٢٠١٧.
منصات  على  حساباته  عبر  مــدريــد  ريـــال  ونــشــر 
التواصل االجتماعى، صورة للنجم البرتغالى كريستيانو 

رونالدو، وهو يحتفل بأحد هدفيه فى مرمى يوفنتوس 
فى تلك املباراة، وأرفق معها كلمة «سى»، فى إشارة إلى 
االحتفالية اخلاصة بالعب مانشستر يونايتد احلالى.

ومضى ريال مدريد بعدها بعام، ليحرز لقبه الثالث 
على  بتفوقه  تاريخه،  فى  عشر  والثالث  التوالى  على 
ليفربول ٣-١ فى املباراة النهائية، قبل أن يعلن رونالدو 

رحيله دون مقدمات إلى يوفنتوس.
ويتزامن هذا املنشور مع إعالن رونالدو، رغبته فى 
املقبل، رغم عدم  املوسم  يونايتد  البقاء مع مانشستر 

تأهل الفريق إلى مسابقة دورى أبطال أوروبا.
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كتب - هشام أبو حديد:
التابعة  العدل  محكمة  باسم  املتحدث  أعلن 

يومى  استماع  جلسة  عقد  األوروبى  لالحتاد 
التابعة  العدل  محكمة  باسم  املتحدث  أعلن 

يومى  استماع  جلسة  عقد  األوروبى  لالحتاد 
التابعة  العدل  محكمة  باسم  املتحدث  أعلن 

حول  القانونى  اخلالف  لنظر  املقبل،  يوليو  و١٢ 
مسمى  حتت  القدم  كــرة  بطولة  إطــالق  مشروع 

«دورى السوبر األوروبى».
مسمى  حتت  القدم  كــرة  بطولة  إطــالق  مشروع 

«دورى السوبر األوروبى».
مسمى  حتت  القدم  كــرة  بطولة  إطــالق  مشروع 

ورفـــع املــعــنــيــون بـــدورى الــســوبــر األوروبـــى 
األوروبـــى  ــن  االحتــادي ضــد  قضائية  دعــوى 
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كتب - هشام أبو حديد:
منذ اإلعــالن عن جتديد عقده مع 
الصحف  تهتم  جيرمان  ســان  باريس 
ــة حتــديــدا  ــيـ ــانـ ــبـ األوروبـــــيـــــة واإلسـ
كيليان  الفرنسى  النجم  عن  باحلديث 
مبابى، إال أن بعض تقاريرها األخيرة 
أثارت استياءه. ولم يتأخر كثيرا جنم 
على  ــرد  ال فى  جيرمان  ســان  باريس 
طالب  بأنه  أفـــادت  صحفية  تقارير 
 ١٤ برحيل  الباريسى  الفريق  إدارة 
ومدرب  سيلفا  دا  نيمار  بينهم  اسما 
ودفعت  بوكيتينو.  ماوريسيو  الفريق 
من  سريعا  للرد  مبابى  التقارير  هذه 
أجل احتواء «أزمة» قد ال يكون له أى 
دخل فيها. وكشفت صحيفة «ذا صن» 
أن كيليان مبابى نفى رغبته فى رحيل 
بــاريــس سان  فــريــق  عــن  ١٤ شخصا 

جيرمان الفرنسى.
البريطانية  الصحيفة  وأضــافــت 
اخلــاص  حسابه  إلــى  جلــأ  مبابى  أن 
هذا  صحة  لنفى  «تويتر»  موقع  فــى 
التقارير. وتابع نفس املصدر أن مبابى 
مع  «مــزيــف»  كلمة  تويتر  على  كتب 
باللون األحمر، فى إشارة   (X) إشارة
قيل عنه فى  ما  لعدم صحة  واضحة 

اآلونة األخيرة.
وكانت صحيفة «إملوندو ديبورتيفو» 
خبرا  مــؤخــرا  نــشــرت  قــد  اإلسبانية 
باريس  إدارة  طالب  مبابى  أن  مفاده 
عن  اسما   ١٤ برحيل  جيرمان  ســان 
القائمة وفقا لتقرير  الفريق. وشملت 

جــونــيــور،  نــيــمــار  مــن  كــال  الصحيفة 
ــر،  ــان دراكــســل ــي ــر، وجــول ــري تــيــلــو كــي
باريديس،  ولياندرو  بيريرا،  ودانيلو 
ماورو  كــورزاوا،  ليفني  هيريرا،  أندير 
إيكاردى، بابلو سارابيا، خوان بيرنات، 

إدريسا جايى، كولني داجبا وسيرجيو 
يشار  بوكيتينو.  للمدرب  إضافة  ريكو 
إلى أن كيليان مبابى (٢٣ عاما)، مدد 
عقده رسميا مع باريس سان جيرمان 
ملدة ثالث سنوات وبراتب ضخم. وكان 

االنتقال  مــن  جــدا  قريبا  مبابى 
ــال مــدريــد اإلســبــانــى، إال  إلــى ري
قــراره  غّير  الفرنسى  النجم  أن 
فى آخر حلظة، وفضل البقاء مع 

فريق العاصمة الفرنسية.

فرحة العبى باريس سان جيرمان بأحد أهدافه

بيريز
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يــشــهــد شــجــاعــة وتصميم  الــعــالــم  مــــازال 
األوكرانيني وهم يقاتلون من أجل وطنهم، فى 
كييف،  الروسية ضد  احلرب  من  املائة  اليوم 
األمريكية،  اخلارجية  وزارة  أعلنت  حسبما 
قائلة، فى بيان لها بهذه املناسبة، إنه منذ ٢٤ 
أكثر  املتحدة  الواليات  قدمت  املاضى  فبراير 
األمنية  املساعدات  من  دوالر  مليار   ٦٫٣ من 
أوكرانيا  ملساعدة  واالقتصادية،  واإلنسانية 
الــواليــات  لــهــدف  وحتقيقا  االنــتــصــار،  على 
املتحدة بأن ترى أوكرانيا دميقراطية ومستقلة 
الوسائل  من  ولديها  ومــزدهــرة  سيادة  وذات 
من  مزيد  أى  وعــن  نفسها  عن  به  تدافع  ما 

العدوان.
ــغـــرب، مــتــمــثــال فـــى االحتـــاد  ــم أن الـ ــ ورغ
العسكرى  الــدعــم  يقدم  وأمــريــكــا،  األوروبـــى 
إال أن هناك وجها آخر  واإلنسانى ألوكرانيا، 
فيه  تظهر  قــامت ومظلم،  وجــه  الــصــورة..  من 
الداخل  من  غادرة  تتلقى طعنات  وهى  البالد 
مع  مواطنيها  مــن  العديد  تــورط  فــى  تتمثل 

املحتل الروسى. 
أعلنت إرينا فينيديكتوفا، التى تشغل منصب 
النائب العام األوكرانى، أن هناك ما يزيد على 
مايو  بداية  «مفتوحة» منذ  ٧٠٠ قضية خيانة 
اجلارى ضد مدنيني أوكرانيني، و٧٠٠ قضية 

أخرى من قضايا التواطؤ. 
أنهم فتحوا اآلن ٥٠ قضية  وأكد املحققون 
والتى  وحـــده،  املحاصر  خاركيف  إقليم  فــى 
شرطة  ضــبــاط  فيها  ــورط  تـ قــضــايــا  تشمل 
يواجهون  وكلهم  القضاة،  وأحد  عمد  وخمس 
حتتل  كــى  ملوسكو  الطريق  بتمهيد  اتهامات 

القرى وتقتل عشرات املدنيني. 

■ أشكال التواطؤ 
بإقليم  األوكــرانــيــة  الــنــيــابــة  رئــيــس  وقـــال 
املتهمني  نصف  اعتقل  جــرى  ــه  إن خــاركــيــف 
ميكثون  فهم  املتهمني  باقى  أمــا  اخلمسني، 
لسوء احلظ، فى األراضى املحتلة، ولم يتسن 

اعتقالهم حتى اآلن. 
بينما قال حاكم اإلقليم، أوليه سينيهوبوف، 
للتواطؤ،  مختلفة  أشــكــال  هــنــاك  كــانــت  ــه  إن
تشمل  أنها  موضحا  معلومات،  تسليم  مثل 
الذين  املحليني  للسكان  بقوائم  الروس  تزويد 
أو  العسكريني  وأســر  اجليش  فى  ينخرطون 

املحاربني املخضرمني فى حرب «دونباس». 
فلتشكوف،  أوليكساندر  املحقق،  قال  بينما 
إن هناك متواطئني سلموا قوائم تضم أسماء 
أنهم  إلــى  مشيرا  لــلــروس،  املحليني  األثــريــاء 
ونــوع  إقامتهم  أمــاكــن  إلــى  املحتلني  ــدوا  أرشـ

أخرى حول كيفية توصيف األشكال املختلة من 
التواطؤ، للتأكيد على أن العقوبات مالئمة. 

العسكرى  املسؤول  أكد  السياق،  هذا  وفى 
إلكو  الشرقية،  العمليات  قيادة  من  األوكرانى 
بوجكو، أن هناك أشخاصا تواطأوا طمعا فى 
التواطؤ  على  أرغموا  وآخرين  حياتهم،  إنقاذ 

حتت تهديد السالح. 

■ عمل معقد 
املحققني  أن  البريطانية  الصحيفة  أكــدت 
نحو  على  معقدا  عمال  يواجهون  األوكرانيني 
خاص فى املناطق اجلنوبية من أوكرانيا التى 
احتلها الروس مع بداية اندالع احلرب، مشيرة 
فى  منهمكني  روســا  مسؤولني  هناك  أن  إلــى 
احلياة  على  الــروســى  احلكم  فــرض  محاولة 
إلى  األوكرانية  املــدارس  مثل حتويل  اليومية، 

املناهج الدراسية الروسية. 
إنــه إذا اســتــعــادت أوكــرانــيــا هذه  وقــالــت 
األراضى، فسوف يكون هناك آالف األشخاص 
ممــن ارتــكــبــوا أفــعــاال تــنــدرج حتــت التعريف 
واصلوا  الذى  املعلمني  مثل  للتواطؤ،  «الفنى» 
لكن  اجلديد،  التعليمى  املنهج  مبوجب  العمل 
كثيرا يشعرون بأنه ينبغى أن يتحلى املحققون 

باملرونة فيما يتعلق بهذه القضايا. 

■ مشكلة بالغة الصعوبة
بأوكرانيا،  التعليم  مفوض شؤون  أكد  بينما 
مؤملة  مشكلة  هذه  أن  جورباتشوف،  سيرجى 
وبالغة الصعوبة، قائال: «إنه من الصعوبة مبكان 
أنــك ميكنك أن  أن حتــدد االجتــاه، ال أعتقد 
تطلب البطولة من شعب مدنى أعزل، واألكثر 
أهمية هو أنك ال تتواطأ طواعية، عندما نزيح 
املحتلني عن بالدنا، فإنى أتوقع أن املشكالت 
الكبرى ستنشأ حول كيفية حتديد تلك املشكلة 
«بينما قال فلودمير أريف، وهو برملانى ينتمى 
إلى حزب التضامن األوروبى الذى كان يرأسه 
بوروشينكو،  بيترو  األسبق  األوكرانى  الرئيس 
جديدا  قانونا  البرملان  يسن  أن  فى  يأمل  إنه 
عقوبة  بتوقيع  يسمح  ــذى  وال التواطؤ،  حــول 
دون  يحول  نفسه  الوقت  وفى  ورادعــة  فورية 
ملدى  طبقا  القضايا  ويرتب  السلطة  استغالل 

خطورتها.
ــاف: «نــحــتــاج أن نــكــون قــادريــن على  وأضــ
الناجم  والضرر  التواطؤ  مستوى  من  التأكد 
القضايا  بــني  التفريق  نستطيع  وأن  عنها، 
املختلفة، موضحا أن البعض يجب أن يزج به 
فى السجن، بينما يتم تغرمي آخرين أو حظر 

عملهم فى اخلدمة العامة.

الثروات التى بحوزتهم، لذا اصطحب الروس 
املــنــازل وأخــذوا  إلــى هــذه  املتواطئني  هــؤالء 

يسرقون مقتنياتها. 
أما فى قرية بيفدين، فجرى اعتقال رئيس 
أكد  حيث  التواطؤ،  ملحاولة  املحلى  املجلس 
املحققون أنهم عثروا على دليل بأنه كان على 

اتصال بالعمالء الروس. 
ماكسيم  املحقق  قــال  الــســيــاق،  هــذا  وفــى 
رئيس  أى  ــه،  إن خاركيف  بإقليم  كلومفتيس 
بــاســتــعــدادات  ميهد  ــان  «كـ املــحــلــى،  املجلس 

يصلوا  لــم  الـــروس  لكن  الــروســى،  لالحتالل 
باعتقاله  قمنا  ثم  ومن  اإلطــالق،  على  هناك 

بعد بضعة أيام من الغزو». 

■ نوع العقوبة 
يتعلق  فيميا  إنه  اجلارديان  وقالت صحيفة 
بالسلطات األوكرانية، فإنه من املهم أن توضح 
الغزو  على  ســاعــدوا  ممــن  هــؤالء  عقوبة  أن 
الروسى، سوف تكون سريعة وصارمة، لكن فى 
الوقت نفسه تأتى هذه العملية مصحوبة بكثير 

هذه  أن  إلــى  وأشــارت  الدقيقة.  األسئلة  من 
والقضاة  إذا كان املحققون  األسئلة تشمل ما 
األوكرانيون، والذين خاضوا على مدى سنوات 
واملحسوبية،  بالفساد  اتهامات  ضد  معارك 
ميكن الوثوق بهم وأنهم لن يستغلوا مناصبهم 
أثناء نظر القضايا. ولفت إلى أن العديد من 
املسؤولني من ذوى املناصب الرفيعة املرموقة، 
بداية  فى  اإلهمال  بشأن  أسئلة  يواجهون  قد 

الغزو أو حتى اخليانة. 
ــى فــلــودميــيــر  ــ ــران ــ ــيــس األوك ــرئ ــح ال ــ وأوضـ

زيلينسكى أن االتهامات باإلهمال أو أسوأ من 
الهياكل احلكومية،  ذلك قد متتد لتطال قمة 
ــن فى  ــ ــيــس هــيــئــة األم ــام بــإقــالــة رئ حــيــث قـ

خاركيف، وذلك أثناء زيارة له للمدينة. 
كما اتهم زيلينسكى الرجل بأنه يفكر فقط 
عن  الدفاع  فى  املساعدة  من  بدال  نفسه  فى 
املدينة أثناء األيام األولى من احلرب، مضيفا 
أن أعضاء «إنفاذ القانون» سوف ينظرون فى 

الدوافع التى كانت لديه آنذاك. 
 وأشارت «اجلارديان» إلى أن هناك مشكلة 
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الروسى  الــغــزو  مــن  الثالث  الــيــوم  فــى 
ــا، تــلــقــى عـــمـــدة مــديــنــة  ــيـ ــرانـ ألوكـ
قائد  من  هاتفية  مكاملة  كوبيانسك 
التحدث  عليه  يقترح  الروسى  اجليش 

سوًيا. 
تنتشر  وقتئذ  الروسية  القوات  وكانت 
فى  ــًدا  ــدي وحت املدينة  مــشــارف  على 
ضواحيها، فى إقليم خاركيف الشمالى 

الشرقى. 
ماتسيجورا  جيننادى  العمدة  ونشر 
أنهم  فيه  يشرح  فيديو،  ملقطع  عنواًنا 
«اتخذت  قائًال:  روسًيا،  عرًضا  قبلوا 
قرار املشاركة فى املفاوضات كى أجتنب 

تكبد خسائر فى األرواح». 
لتخضع  املدينة  ماتسيجورا  وســلــم 
للسيطرة الروسية دون قتال، ثم تردد 
بعد ذلك أنه وفر للجنود الروس وسائل 

مواصالت وإسكانا ووقودا وغذاء. 
املدنيني  مئات  من  واحــد  فهو  اآلن  أما 
مع  بــالــتــواطــؤ  املتهمني  ــيــني  األوكــران

ــن ثم  ــازى، ومـ ــغـ ــش الـــروســـى الـ ــي اجل
 ١٥ حتى  السجن  بعقوبة  سيواجه 

عاًما.
خاضعة  كوبيانسيك  مدينة  تزال  وال 
ــم يتم  لــالحــتــالل الـــروســـى، لــذلــك ل
ولكن  اآلن،  حتى  ماسيجور  اعتقال 
اعتقاالت  نفذت  األوكرانية  السلطات 
وذلك  تواطؤهم،  فى  املشتبه  من  لعدد 

فى املناطق التى مت صد الروس عنها. 
والعمالة  اخليانة  تفاصيل  من  كثير 
للتواطؤ فى زمن احلرب الذى تخوضه 
ركزت  عنيف،  روسى  غزو  مع  أوكرانيا 
البريطانية،  عليها صحيفة اجلارديان 
حول  التفاصيل  من  كثيًرا  روت  التى 
نفسها  فرضت  التى  الــبــارزة  ــاالت  احل
وسط دخان النيران الذى يتصاعد من 
بفعل  اشتعلت  التى  األوكرانية  املــدن 

نيران شارك «اخلونة» فى إضرامها. 

محمد عبد اخلالق مساهل
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هيئة املحلفني منحت «جونى ديب» عشرة ماليني 
كتعويضات  دوالر  ماليني  و٥  كتعويضات  دوالر 
عقابية، ومنحت الهيئة «آمبر هيرد» مليونى دوالر 
كتعويض عن األضرار وعدم دفع تعويضات عقابية.

ديب ضد هيرد، قضية تشهير شهدتها مقاطعة 
(فيرفاكس/ فيرجينيا)، انفجرت القضية بعد مقال 
فى صحيفة   ٢٠١٨ عــام  فى  هيرد»  «آمبر  كتبته 
«واشنطن بوست»، واصفة نفسها بأنها «شخصية 
عامة متثل العنف املنزلى»، وعّقب «جونى ديب» بأن 
املقال تشهيرى وخرج عن مساره املهنى، ونفى ديب 
(٥٨ عاما) وقوع أى إساءة، وقاضى زوجته السابقة 
هيرد  قــامــت  بــدورهــا  دوالر،  مليون   ٥٠ مقابل 
مبقاضاته بدعوى مضادة بقيمة ١٠٠ مليون دوالر.
قــالــت «كاميل  االفــتــتــاحــيــة،  املــرافــعــات  فــى 
إن  للمحلفني،  ديــب،  جونى  محامية  فاسكيز»، 
دور  ومثلت  العالقة،  طوال  املعتدية  كانت  هيرد 
الضحية، مبجرد أن طلب منها جونى ديب الطالق 
فى محاولة «لتجنب اإلذالل»، وزعم محامو هيرد 
ولفظية  عاطفية  ملضايقات  تعرضت  املمثلة  أن 

وجسدية على يد ديب.
قراصنة البحر الكاريبى أقاموا األفراح، فرحة 
الكاريبى  قــرصــان  اإللــكــتــرونــى،  الفضاء  عمت 
الشهير «جاك سبارو/ جونى ديب» جنا من الفخ، 
وحميدة  القرصان  حميدو  «ابــن  بقصة  يفكرك 

بنت املعلم حنفى». 
ناقص  نسوية،  مناحة  املقابل،  الفضاء  فــى 
وتسيير  الغارمات،  من  تعد  هيرد»  «آمبر  يقولك 
حملة ترقيق قلوب النسوة فى املدينة جلمع مبلغ 
التعويض، فقط ١٥ مليون دوالر لعتق رقبتها من 

املفترى «جونى ديب».
تغريدات نسوية لطيفة تفاعال مع هيرد، منه هللا 
البعيد، وأشوف فيك يوم يا جونى يا ابن عزيزة، 
بهدلت البنية فى املحاكم، وشّمت فيها اللى يسوى 

واللى مايسواش، وسيرتها بقت على كل لسان. 
الكاريبى  لقرصان  مناهضة  نسائية  مظاهرة 
املتوسط،  البحر  قراصنة  صحيح  ديــب،  جونى 
وفى القلب منهم متاسيح النيل، تفاعلوا تعاطفا 
النسوية  املظاهرة  لكن  األشــهــر،  القرصان  مع 

كانت أوقع وتقطع القلب احلزين.
وتقطيع  ســوداء،  درامــا  من  فيها  ومــا  القصة 
هدوم بني هيرد وديب، شغلت الفضاء اإللكترونى 
املصرى، مثل التكالب على متابعة فيلم هوليوودى، 
والتفاعل مع معطياته القانونية، وصراع املحامية 
ما  فعال  الزوجة،  مواجهة  فى  فاسكيز»  «كاميل 
يغلب امرأة سوى امرأة، املرأة غلبت الشيطان؟. 

تغريدات وتويتات ودعوات السيدات فى قعور 
ديب،  جونى  مواجهة  فى  هيرد  لنصرة  البيوت 
إنسان الغاب طويل الناب، لسان احلال كان مثيرا 
ووقعتها  حالها،  على  تغرد  منهن  كــل  للشجن، 
السودة، كل منهن لديها قرصان فى حياتها، منكد 
عليها عيشتها، ومطلع زرابينها، ومدوخ دماغها، 

ومتسلط عليها قهرا.
ليس تعاطفا مع هيرد، ولكن احلال من بعضه. 
قراصنة  املـــواجـــع،  قلبت  ــب  وديـ هــيــرد  قضية 
والظلمة  ويخادعون،  مخدع،  كل  فى  الكاريبى 
جمع ظالم، يضربون ويبكون فى املحاكم، ضربنى 
فيها  عامل  والقرصان  واشتكى،  وسبقنى  وبكى 
عصفور كناريا، وديع ومسالم، وهو ميه من حتت 

تنب، ياما حتت السواهى دواهى.
القرصان متسلق احلبال فى اخليال، استفزها 
علقة  فضربته  الشر،  ــوازع  ن كل  فيها  واستنفر 
عفوية، وماله، فيها حاجة دى، رجل من كل ٢٣ 
رجال يتعرض للضرب املبرح ليال، اشمعنى جونى 
رأسه  الصالون، على  فى  زيطة  اللى عامل  ديب 

ريشة مثال. 
سيغير  كاريبى  أصل  من  األمريكى  القرصان 
زوجــة  معلوم  املحاكم،  فــى  املستقرة  املــعــادالت 
من كل سبع زوجــات نالت على األقــل علقة فى 
وهو  للضرر،  الطالق  وطالبة  الزوجية،  حياتها 
منتشر  كورونا  كفيروس  فالضرب  مخادع،  رقم 
كالوباء فى البيوت، حاجة كده زى طعم البيوت، 
والضحايا كثر، ديب قلب الطاولة على رؤوسهن، 
وغير املزاج العاملى، وأثبت نظرية الزوجة املفترية 

فى احلالة املصرية.

حمدى رزق
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«املعرفة احلقيقية هى التى تفيد الذات أو اآلخرين، وليس املعلومات التى يتم 
حفظها فقط. #حكمة #اإلمام_الشافعى».

«١٩٤٦/٦/٤ أحب تاريخ إلى قلبى. تاريخ البداية التى لم أمتن لها نهاية، ولكنها 
احلياة. يوم ميالد أبويا، قدوتى وسندى وضهرى وأمانى، كل سنة وحضرتك طيب 

وبخير وفى مكان أحسن بكتير. ستظل أغلى إنسان فى حياتى. بحبك أوى وحشتنى 
أوى. وحاجات كتير أوى (أسألكم الفاحتة والدعاء ألبويا ولكل من رحلوا عنا)».
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«البراعة ال تكفى. ال ميكن تلميع صورة من يحتل أرض اآلخرين».
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«الطريق  كــتــاب  مــن  األول  الفصل  يــقــرأ  مــن 
محمد  األستاذ  مؤلفه  أن  يــدرك  رمضان»،  إلى 
فى  للسادات  املحرك  العقل  كان  هيكل  حسنني 
وشعراوى  صبرى  على  مع   ،١٩٧١ مايو  معركة 
اقترح  الــذى  هو  هيكل  شــرف..  وسامى  جمعة 
رئيًسا  فـــوزى  محمود  د.  اســم  ــســادات  ال على 
فى  جيًدا  معروًفا  دولًيا  اسًما  باعتباره  للوزراء، 
السياسى  وتاريخه  اسمه  ويرتبط  الغرب،  دوائر 
فى الداخل باسم وجتربة عبدالناصر؛ وهو الذى 
كان  السادات  ألن  وإقناعه،  فوزى  مفاحتة  تولى 
الكبير..  املنصب  رفضه  احتمال  مــن  متخوفا 
السادات  يخوض  أن  فكرة  صاحب  كذلك  وهــو 
«الدميقراطية  شعار  حتت  اآلخرين  مع  معركته 
فى  العام  الــرأى  تعاطف  الجتذاب  واحلــريــات»، 

مصر والغرب كذلك.
إلى  وتُرجم  اإلجنليزية،  باللغة  صــدر  الكتاب 
يطبع  ولم  النهار»،  «دار  عبر  بيروت،  فى  العربية 
فى مصر سوى مرة سنة ٢٠١١، بطريق القرصنة 
أو التزوير، طبًعا دون استئذان املؤلف، فضًال عن 
لم  الكتاب  عنوان  رديئة.. حتى  كانت  النسخة  أن 
اعتبر  قد  كان  املؤلف  أن  ويبدو  خطٍإ،  من  يخل 
عن  الكتابة  إلى  عاد  فقد  مرحلته،  نتاج  الكتاب 
املتميز  كتابه  فــى  شــديــد  بتوسع  أكــتــوبــر  حــرب 
حــول  مجموعته  ضــمــن  والــســيــاســة»،  ــســالح  «ال
صراع  ملف  استبعد  ولذا  عاما،  الثالثني  حروب 

أو معركة مايو ٧١.
الكتاب كان عن حرب أكتوبر، وأن يبدؤه مبعركة 
كامال  أكتوبر  نصر  ينسب  أنــه  فمعناه   ٧١ مايو 
قال  كما  عبدالناصر  إلــى  وليس  الــســادات  إلــى 
بعض اخلبراء، غير أن الكتاب صدر بعد أن كان 
هيكل غادر األهرام، ولم تكن عالقته وقتها طيبة 
بالسادات، فضال عن أن األخير اعتبر أن هيكل لم 

يبرزه كما ينبغى فى قرار عملية احلرب.
عن  رمضان»  إلى  «الطريق  فى  هيكل  ذكره  ما 
عن  فــضــًال  خــصــومــه-  مــايــو جعل   ١٥ فــى  دوره 
العملية،  تلك  ــّراب»  «عـ يعدونه  معه-  املختلفني 
ويحملونه املسؤولية عن نظام السادات كله. مازلت 
األستاذ  وكان   ،١٩٨٩ سنة  اجلنازات  إحدى  أذكر 
جوار  إلــى  مكرم  عمر  مسجد  فى  يجلس  هيكل 
األستاذ محمد فائق وآخرين، كنت إلى جوار أحد 
شيوخ املهنة من اجليل القدمي، وملا شاهدهم قال 
يا أخى هيكل قاعد جنبهم، وال  لى نصا: «شوف 

كأنه رماهم فى السجن».
كان ذلك مبالغة شديدة فى دور هيكل، الرجل 
التصورات  هذه  ولكن  للجمهورية،  رئيًسا  يكن  لم 
انطلقت مما ورد فى كتاب «الطريق إلى رمضان».
عن  «البحث  فى  السادات  روايــة  يقرأ  من  لكن 
الذات»، لن يجد لهيكل أى دور فى تلك األحداث، 
قبل  الدميقراطية  على  عازًما  كان  هنا  السادات 
ان يتولى، وكان ناقًما على هذه املجموعة، رافًضا 
أساليبهم وممارساتهم.. غنى عن القول أن كتاب 
واألستاذ  هو  عالقته  فتور  وقت  صدر  السادات 
بصياغة  عهد  ــســادات  ال أن  عــن  فــضــًال  هيكل، 

الكتاب إلى أحد خصوم هيكل.
من  عليها سؤال  ُطرح  السادات  السيدة جيهان 
كان  باعتباره  هيكل  دور  حــول  الصحفيني  أحــد 
تعاملت   ..٧١ فــى  صانعها  أو  األحـــداث  محرك 
بالفكرة  بتهكم شديد حمل استخفافا  السؤال  مع 

واستنكارا لها، لكنها لم تخض فى التفاصيل.
املفكر املعروف د.فؤاد زكريا، فى كتابه «كم عمر 
الغضب؟» اعتمد رواية هيكل، لكنه وجه إلى ذكائه 
الذى عرف به نقًدا حاًدا مفاده أن السادات وقد 
أقدم على اإلطاحة بـ«على صبرى» ومجموعته كان 
سيواصل حتما طريقه ويطيح بهيكل نفسه. ورغم 

هيكل  النتقاد  كتابه  خصص  زكريا  فــؤاد  د.  أن 
أبدى  أنــه  إال  والساداتية  الناصرية  والتجربتني 

تعاطفا شديًدا مع هيكل فى هذا املوقف.
تبرير  الغضب»  «خريف  كتابه  فى  هيكل  حاول 
- ال أقول اعتذار - مساندته التامة للسادات فى 
مسؤولية  ثقل  على  راهــن  أنه  وذكــر  الفترة.  تلك 
وإبــراز  السادات  شخصية  لصقل  الرئيس  موقع 
بالرئيس  لذلك  مثًال  ضرب  فيه،  جديدة  جوانب 

األمريكى هارى ترومان. 
ــال أن «األســـتـــاذ» كــان يــقــدم بعض  ــع احلـ واقـ
احترازات أو ما ميكن أن نسميه «نقطة نظام» أمام 
قارئ خريف الغضب، الذى يواجه على صفحات 
لشخصية  والقسوة  احلــدة  بالغ  تشريحا  الكتاب 
إلى  بالقارئ  احلال  ينتهى  طفولته،  منذ  السادات 
إال  ١١عاما  ملدة  الــذى حكم مصر  الــســادات،  أن 
أياما، لم يكن يصلح ألى منصب عام، ناهيك عن 
أن يكون رئيًسا للجمهورية. لم يكن هيكل بحاجة 
إلى كل ذلك لو أنه عدل منهجه فى تناول شخصية 
السادات، ومن ثم احلكم على أدائه الرئاسى. كما 
لم يكن بحاجة إلى تبرير ملوقفه املساند للسادات 
 ١٩٧٤ فبراير  وحتى  الرئاسة،  مهام  توليه  منذ 

تاريخ الفراق بينهما.
وفــراغ  عبدالناصر  جــمــال  وفــاة  حلظة  كــانــت 
السلطة املفاجئ أقوى من كل األطراف فى الساحة 
عبدالناصر  وكـــان  وقــتــهــا،  املــصــريــة  السياسية 
حوله،  املتناقضني  أو  األضــداد  جمع  فى  عبقرًيا 
ليس تناقًضا فكرًيا وسياسًيا فقط، بل تناقضات 
أن  ميكن  بينهم.  الشخصى  املستوى  على  حتى 
حوله  وتنوع  تعدد  وجود  فى  منه  رغبة  ذلك  نرى 
ليثرى الرؤى واألفكار فى محيط عمله وحتركاته، 
اخلبيث،  باملعنى  ذلــك  فهموا  البعض  كــان  وإن 
واإلحن  التناقضات  أصحاب  يفضل  كان  أنه  أى 

الشخصية فى عالقاتهم حتى ال يصيروا تكتًال قد 
يناوئه يوما أو فى موقف ما.

االحتــاد  ورجــال  صبرى  على  أن  املؤكد  األمــر 
تذهب  أن  يـــودون  كــانــوا  مــا  العربى  االشــتــراكــى 
املتاح  أفضل  كــان  لكنه  الــســادات،  إلــى  الرئاسة 
رمبا  لــهــم..  بالنسبة  ضـــرًرا  أقلهم  أو  أمــامــهــم، 
يكن  ولم  منهم،  واحدا  يكن  لم  ذلك؛ هو  تصوروا 
زكريا  أمــا  لــهــم..  الــعــداء  يعلن  لــم  لكنه  يحبهم، 
قوى  رجــل  وهــو  ميقتهم  كــان  فقد  الدين،  محيى 

يتخوفون منه.
هيكل كان يعى جيدا أنه مستهدف شخصًيا من 
العربى كله، ولو  على صبرى واالحتاد االشتراكى 

أتيحت لهم الفرصة ألجهزوا عليه نهائًيا.
حــني ألــقــت املــخــابــرات الــعــامــة الــقــبــض على 
 ،١٩٦٥ سنة  صيف  فى  أمني،  مصطفى  األستاذ 
فى  الـــ«ســى.آى.إيــه»  ضابط  مع  بالتخابر  متهًما 
صبرى،  على  مجموعة  داخل  التعليق  كان  مصر، 
أخطر  ألنــه  هيكل،  هو  عليه  بالقبض  األحــق  أن 
يتم  متى  بعضهم:  وتساءل  مصطفى.  من  كثيًرا 
التهمة؟،  بنفس  ومحاكمته  عليه  القبض  إلقاء 
استنادا إلى أن هيكل من نفس مدرسة مصطفى 
الصحفية والسياسية، فضًال عن الصداقة القوية 
العديدة  هيكل  ذلك رحالت  إلى  يضاف  بينهما.. 
الــعــديــدة مع  املتحدة وصــداقــاتــه  ــواليــات  ال إلــى 
وقتها  ردد  عديدة.  وأوروبية  أمريكية  شخصيات 
االشتراكى  باالحتاد  املحيطني  الصحفيني  بعض 

وقياداته تلك الفكرة اخلرقاء.
على  أطــلــقــت  رصــاصــة  أن  مــن  هيكل  وشــكــا 
خروجه  أثناء  السيارة  سقف  فوق  مرت  سيارته، 
ــزال فى  الي كــان  األهــرام حني  مبنى  وحتركه من 
االحتــاد  رجــال  اتهموا  هيكل  تالميذ  الشريفني. 
إلى  بإصبعه  أشــار  من  هناك  وقتها،  االشتراكى 

على صبرى شخصًيا.
األجهزة األمنية رفضت االعتراف بأن رصاصة 
الواقعة  فى  شككوا  الصحفيني  بعض  أطلقت. 
كلها، واعتبروا ذلك مجرد ادعاء خللق مزيد من 
األهمية. الرجل كان مهما بالفعل. أيا كان األمر، 
الرصاصة  أن  مــن  مــتــأكــًدا  كــان  هيكل  األســتــاذ 

أطلقت وأنهم هم من وقفوا خلف العملية.
األهرام مطالًبا بضرورة  كتب هيكل فى  وحني 
العمل على حتييد أمريكا، أى التوقف عن العداء 
اللجنة  اجــتــمــاع  فــى  األمـــر  تــنــاول  جــرى  معها، 
برئاسة على صبرى  املركزية لالحتاد االشتراكى 
أصحابها  ورمى  «خيانة»،  الدعوة  تلك  واعتبرت 
فى  هيكل  فــخــرج  املــتــحــدة،  لــلــواليــات  بالعمالة 
همت  السيدة  أجرته  املصرى  بالتلفزيون  حــوار 
مصطفى وزميل لها ليشرح هيكل بهدوء فكرته.. 
الرئيس  إلــى  تعود  الفكرة  تلك  أن  اآلن  نعرف 

شخصًيا. عبدالناصر 
ــان مــحــاًطــا  هــنــاك كــذلــك أن عــلــى صــبــرى كـ
يومى  عمود  لديه  كان  الصحفيني،  من  مبجموعة 
أن  وقتها  تــردد  «اجلمهورية»،  جريدة  فى  ينشر 
والكتابة  الصياغة  لكن  صــبــرى،  لعلى  األفــكــار 
هــؤالء  وقــتــهــا..  الصحفيني  كــبــار  أحــد  يــتــوالهــا 
تختلف  صحفية  مــدارس  مــن  كــانــوا  الصحفيون 
مهنيا مع مدرسة هيكل، فضًال عن أنهم لم يكونوا 

ا شخصّيًا نحو هيكل. يحملون وّدً
ــاد  ــه، انــتــقــد مـــــراًرا االحتـ ــب هــيــكــل، مـــن جــان
االشتراكى، وأشار تلميًحا إلى على صبرى، وسمح 
بنشر مواد فى األهرام تنتقد ذلك التنظيم.. ومن 
سمح  التى  التليفونية  التسجيالت  بعض  واقــع 
كان  صبرى  على  أن  تكشف  مايو،  بعد  بنشرها 
لو  باختصار،  قاسية..  كلمات  ويستعمل  حــاًدا 

أتيحت له الظروف الفترس هيكل حرفًيا.
السادات بالنسبة لهيكل كان أفضل املتاح، لقد 
محيى  زكريا  صورة  نشر  ناصر  وفاة  عقب  تعمد 
الدين نائب الرئيس سابًقا ورجل تنفيذى مشهود 
له بالصرامة وال يحب السوفيت، يفضل الواليات 
املتحدة،لكنه كان قد ابتعد باختياره.. الواضح أنه 
ما كان يرغب فى العودة.. جتربة الهزمية فى ٦٧ 
أثرت عليه، خاصة بعد ما جرى من املشير عامر 
ومجموعته، ولم تكن جماعة احلكم التى متركزت 

بعد ٦٧ تريده، كانوا يخشونه.
الوحيد  الواقعى  االختيار  كــان  الــســادات  دعــم 

املتاح أمامه.
احلديث ممتد..
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* األسقف العام للشباب
بالكنيسة القبطية األرثوذكسية

املالمح  من  أن  عن  السابق  العدد  فى  حتدثنا 
األساسية التى يجب أن يتسم بها الشباب: أن يكون 

واعًيا بالعصر، أى أنه على دراية بأنه:
 ١- عصر العلم   

٢- عصر االتصال  
٣- عصر التداخل.. ونستكمل حديثنا..

٤- عصر املاديــــة
املــوقــف..  ســيــدة  هــى  «املصلحة»  أصبحت  إذ 
أساس  على  الكلمة  بهذه  تتعامل  الــدول  وصــارت 
أنها «القيمة الوحيدة الواجبة االتباع»، وهذا خطير 
فقط،  مادية  قيمة  املصلحة  إن  إذ  بــالــضــرورة.. 
صارت  واألخــالقــيــة..  الروحية  القيم  بقية  فأين 
وصــار  املنحرفة..  الوسيلة  تبرر  املــاديــة  الغاية 
يختزن  ما  أو  جيبه  فى  يحمل  مبا  اإلنسان  تقييم 
املادة فى حياة  احترامنا ألهمية  البنك.. ومع  فى 
للوجود،  كهدف  وليست  للمعيشة  كوسيلة  اإلنسان 
«الكفاف»  بني  يفصل  الذى  الرفيع  اخليط  أن  إال 
أذهــان  فى  إيضاح  إلــى  محتاًجا  يظل  و«الطمع» 
شبابنا.. كذلك فوضع املادة فى حجمها الطبيعى 
حتى ال تتحول إلى سرطان يأكل ما بقى لنا من قيم 
الشاغل  الشغل  يصبح  وروحية  وأخالقية  إنسانية 
للشباب، الذى يعرف قيمة الكنز اإللهى، والنصيب 

احلانية  والــرعــايــة  البيت،  فــى  والــبــركــة  ــدى،  األبـ
الربانية، والسالم الروحى الداخلى..

نحن فى حاجة إلى شباب شبعان روحًيا، يحيا 
يقنع  حتى  الالنهاية،  بحر  فــى  ويسبح  ــان،  اإلميـ
أو  املــال  على  املتكلني  أو  الغنى  إلــى  الطامحني 
يقنعهم باحلق، ويشرح  البساطة،  الساخطني على 
َفلَيَْسْت  َكِثيٌر  َكاَن ألََحٍد  «َمتَى  والزيف  الباطل  لهم 
َحَياتُُه ِمْن أَْمَواِلِه» (لوقا١٥:١٢)، «ِإْن ُكنُْت َقْد َجَعلُْت 
َهَب ُعْمَدِتى أَْو ُقلُْت ِلِإلبِْريِز: أَنَْت ُمتََّكِلى... أَُكوُن  الذَّ

َقْد َجَحْدُت اَهللا ِمْن َفْوُق» (أيوب٢٤:٣١-٢٨)..
٥- عصر انحالل القيم

ال نستطيع أن ننكر أن النجاسة أصبحت تسير 
فى شوارع العالم ترفع رأسها دون استحياء، وصارت 
فضيلة القداسة تتوارى خجلة أمام هذا الطوفان 
املمارسة  وانحرافات  الدنس  أفــالم  من  املتدنس 
وما  الشذوذ..  تقنني  ومحاوالت  الفجور  ودعــوات 
إلــى ذلــك. احلــريــة اجلنسية فــى اخلـــارج جعلت 
فاحليوان  احلــيــوان..  خط  حتت  يعيش  اإلنــســان 
الذى  اإلنسان  أما  ومواقيته وضوابطه،  له حدوده 
ــروح،  وال العقل  للغريزة:  «ِجلــامــني»  الــرب  أعطاه 
فقد جتاهل هذه الضوابط العقالنية والروحانية، 
وانساق وراء الغريزة واحلس، بال شبع وال ارتواء، 

أَيًْضا»  يَْعَطُش  اْملـَـاِء  َهَذا  ِمْن  يَْشَرُب  َمْن  «ُكلُّ  ألن 
(يوحنا ١٣:٤).

وهــكــذا متــزقــت الــقــيــم، وصـــار الــــزواج شيًئا 
مرفوًضا، وإجناب األطفال ثقًال رهيًبا.. وتناقص 
الــطــالق، وتشرد  وازدات حــاالت  عــدد األطــفــال، 
واخلطيئة،  ــان  واإلدمـ العنف  طريق  فى  الشباب 

فليس من راٍع يرعاه ويرشده..
مقدسة،  وقــدوة  طاهر،  مرشد  إلى  إذن  نحتاج 
ال عــن كبت واضــطــرار، بــل عــن حــب واخــتــيــار.. 
لنستطيع دعوة شبابنا إلى القداسة، كقيمة تصلح 
للحياة األرضية ومتهد للحياة األبدية.. قيمة ميكن 
بنعمة  بحسبها،  والسلوك  التنفيذ،  موضع  وضعها 

الرب. وعمل روح اهللا، واالجتهاد األمني املفرح..
٦- عصر الضغوط

نوعان  هناك  بل  ميسرة،  سهلة  احلياة  تعد  لم 
خطيران من الضغوط:

أ- الضغوط اإلميانية.  
ب- الضغوط االقتصادية.

املضادة  اإلعــالمــيــة  املـــواد  تنتشر  ــى:  األولـ فــى 
والبد  اهللا!،  وجود  وتنكر  اإلميــان  فى  تطعن  التى 
فنشرح  املطاعن،  هذه  أمام  شبابنا  نساند  أن  من 
لهم مفردات اإلميان بقلب مختبر، وفكر مستنير، 

وسلوك يؤكد صدق املعتقد..
وفى الثانية: يحتاج إلى تفكير جديد ومتجدد.. 
فال  للعمل،  ــه  ــت رؤي صــيــاغــة  شبابنا  يعيد  كــيــف 
يستنكف أن يعمل بيديه، وال يقبل وظيفة ال تعطيه 
ديناميكية  فى  يتحرك  بل  والتقدم،  النمو  فرصة 
ليكون له مشروعه الصغير اخلاص، وإيراده املتغير 
النامى. كما نحتاج إلى مساعدة الشباب فى إقامة 
هذه املشروعات الصغيرة من خالل قروض بسيطة 
سهلة السداد، وأن الدولة تساعد على ذلك، على 

أن يلتزم الشباب بسدادها بأمانة.
املطلوب إذن:

١- إعادة صياغة تفكير الشباب.. 
يفتح  أن  قــادر على  فالرب  إميــان،  ٢- جرعات 

األبواب املغلقة.
٣- إيجابية وديناميكية من الشباب، وعدم طرق 
من  متنعه  استاتيكية  وظيفة  انتظار  فى  ــواب  األب

النمو والتقدم.
٧- عصر احلريـة

أمريكا  من  مكان،  كل  على  تهب  احلرية  ريــاح 
الالتينية حتى االحتاد السوفيتى.. وها نحن نرى 
فى  اخلريف  كـــأوراق  تتهاوى  الشمولية  األنظمة 
روسيا وأوروبا الشرقية وغيرها.. والشك أن هذه 

السمة مهمة جًدا فى عصرنا.. فليس هناك مكان 
فهذا  ُهم حتته..  يلغى من  ديكتاتور،  متكبر  لقائد 
القائد ال يعيش العصر، وال يحس بالتحوالت التى 

جترى من حوله.. 
١- الرأى والرأى اآلخر.  

٢- القيادة اجلماعية. 
٣- حرية املعلومات.   
٤- الشرح لكل قرار.

٥- احلوار احلر.   
٦- املشاركة فى القرار. 

٧- القائد ال  «نحن» وليس القائد «األنا».
هذه كلها معطيات العصر، ويجب أن نستثمرها 
خلير اإلنسان، وإال حتول الشباب إلى ثالث فئات:

أ- فئة السلبيني: الذين ال يعملون شيًئا.  
ملا  رفضهم  يعلنون  الذين  املتمردين:  فئة  ب- 

يجرى.
الذين يرفضون فى صمت  ج- فئة الساخطني: 

أو فى حديث سرى.
نعيشه،  الذى  العصر  ملالمح  أمثلة  مجرد  هذه 
واجتماعية  وأخالقية  فكرية  تيارات  من  فيه  مبا 
التواصل  ووسائل  اإلنترنت  خالل  من  وتداخالت 
االجتماعى واالحتكاك والسفر وأجهزة اإلعالم.. 
ا خالًصا،  وكما أنه ليس كل ما فى هذا العصر شّرً
نهتم  أن  منا  فاملطلوب  خالًصا،  خيًرا  كله  فليس 

مبا يلى:
١- الوعى: الدراسة املستفيضة لكل ما حولنا.

يهدم  ما  ونرفض  يبنى،  ما  نختار  االنتقاء:   -٢
عن اقتناٍع وفرح.

واملنجزات،  للمتغيرات  األمثل:  االستخدام   -٣
مبا يبنى حياتنا وحياة من حولنا.. كل ذلك بنعمة 

إلهنا الصالح الذى له كل املجد، آمني.

التحالف  مستويات  أعلى  إلى  وصلنا  أننا  يبدو 
أوكرانيا،  فى  روسيا  لهزمية  يهدف  الذى  الكبير 
ومــن املــتــوقــع أن تـــزداد الــعــالقــات بــني الــقــيــادة 
األوكرانية وداعميها اخلارجيني توتًرا فى األشهر 
التى  االقــتــصــاديــة  اآلالم  بسبب  وذلـــك  املقبلة، 

تفاقمت بسبب احلرب.
الصراع،  هذا  وأحفادنا  أبناؤنا  يدرس  وعندما 
حشدت  التى  ــرأة  واجلـ السرعة  مــن  سيتعجبون 
فى  املتحدة  والواليات  (أوروبــا  الغربية  القوى  بها 
املقام األول) لتسليح الشعب األوكرانى فى مواجهة 
حدث  عما  صــارخ  تناقض  ففى  الروسى،  الهجوم 
عندما غزت روسيا فنلندا فى ١٩٣٩- ١٩٤٠ حيث 
أى  تقدمي  قبل  كبير  بشكل  الغربية  القوى  تــرددت 
تسارعوا  لكنهم  الشجعان،  للفنلنديني  مساعدة 

لتقدمي املساعدة القاتلة لألوكرانيني.
فى  املشاركني  أحد  كنت  أننى  حظى  سوء  ومن 
جهود إنهاء الصراع فى سوريا من عام ٢٠١٥ حتى 
عام ٢٠١٧، وحينها بذلنا جهوًدا غير عادية لتجنب 

ثالثة،  عاملية  بدء حرب  من  روسى، خوًفا  أى  قتل 
نرسل  أننا  أرى  إذ  كثيًرا،  اليوم  يدهشنى  ما  وهو 
بعض أنظمة األسلحة املضادة للدبابات والطائرات 
األكثر تقدًما إلى األوكرانيني بهدف صريح يتمثل 
فالواليات  ــروس،  ال من  عدد ممكن  أكبر  قتل  فى 
توفير  إلى  سارعت  التى  الوحيدة  ليست  املتحدة 
اململكة  لكن  لكييف،  للدبابات  املضادة  األسلحة 
املتحدة وهولندا وحتى السويد أيًضا قاموا باألمر. 
وفى غضون ذلك، فإنه يبدو من املرجح أن تنضم 
السويد وفنلندا إلى حلف شمال األطلسى (الناتو) 
فى أول فرصة متاحة (مبجرد تلبية مطالب تركيا 

بشأن مبيعات األسلحة واألكراد).
وصحيح أن الرد الغربى الالفت هذا يدل على مدى 
سوء تقدير الغرب للرئيس الروسى فالدميير بوتني، 
لكنه يقف أيًضا فى تناقض صارخ مع الطريقة التى 
الروسية  الغرب مع الهجمات العسكرية  تعامل بها 
السابقة فى جورجيا فى عام ٢٠٠٨، وأوكرانيا فى 
عام ٢٠١٤، حينما تباطأت الدول األوروبية قبل أن 

تفرض أى تكاليف على روسيا.
ولم  أشهر،  عدة  منذ  الروسية  احلــرب  وتستمر 
لكن  قريب،  وقت  أى  فى  لتوقفها  بــوادر  أى  تظهر 
من غير املرجح أن تقبل أوكرانيا بأى تنازالت عن 
األرض، إذ تشعر كييف أنه على الرغم من اخلسائر 
األخيرة، فهى مازالت قادرة على كسب هذه احلرب.

حلفائها  على  الضغط  أوكرانيا  تواصل  ولذلك 
الغربيني للحصول على مزيد من الدعم، إال أنها اآلن 
تريد نوع الدعم الذى ستحتاجه ليس ملقاومة التقدم 
األراضــى  الستعادة  أيًضا  لكن  فحسب،  الــروســى 
تبدو  فيما  القوية،  الروسية  املدفعية  مع  واملنافسة 
فى  تــردًدا  أكثر  بايدن  األمريكى جو  الرئيس  إدارة 
تقدمي هذه املساعدة، ومن الصعب رؤية دول أخرى 
تقدم مساعدات لكييف بشكل أكبر من األمريكيني.

أن  هو  الــتــردد  لهذا  الرئيسية  األســبــاب  وأحــد 
قلق  تثير  بـــدأت  للحرب  االقــتــصــاديــة  التكاليف 
صانعى السياسة األمريكيني وغيرهم من الغربيني، 
حيث ارتفع معدل التضخم فى منطقة اليورو إلى 

٨٫١٪ هذا العام، بينما بلغ التضخم فى الواليات 
املتحدة أعلى مستوياته فى أربعة عقود.

ليست  أوكرانيا  على  بوتني  حــرب  أن  وصحيح 
املسؤولة وحدها عن كل هذه اآلالم التى يعانى منها 
االقتصاد العاملى، لكنها بالتأكيد مشاركة فى األمر، 
كما أنها لعبت دوًرا كبيًرا فى األلم الذى نحن على 
وشك الشعور به فى اإلمدادات العاملية من الغذاء.

احلالى  الوقت  االقتصادية  اآلالم  هذه  وجتعل 
صعًبا ألى مسؤول منتخب دميقراطًيا فى أى مكان 
للقادة  بالنسبة  كذلك  يكون  لن  لكنه  العالم،  فى 
فى  األخــيــرة  االنتخابات  كشفت  إذ  الشعبويني، 
الرياح  عن  وأملانيا  وأستراليا،  وفرنسا،  كولومبيا، 
املناصب  شاغلى  مــن  كــل  تــواجــه  الــتــى  املعاكسة 

واألحزاب الرئيسية.
ــزدوجــة الــتــى يفرضها  ــإن الــضــغــوط امل ولـــذا ف
فى  ستكون  املتزايدة  والشعبوية  املتعثر  االقتصاد 
يتصارعون  وهم  الغربيني  القرار  صانعى  أذهــان 
على  التأثير  فى  ستستمر  التى  احلــرب  هــذه  مع 

االقتصادات الرائدة فى العالم.
ــرجــح أن تصبح  ــذا الــســبــب، فــإنــه مــن امل ــه ول
املحادثات بني أوكرانيا وأنصارها فى اخلارج أكثر 
كما  املقبلة،  الشهور  فى  قدًما  املضى  مع  صعوبة 
عن  للتنازل  الضغوط  من  ملزيد  كييف  ستتعرض 
بعض األراضى والسماح لروسيا بحفظ ماء الوجه.
يؤدى  أن  املرجح  غير  من  يبدو  فإنه  ذلك،  ومع 
حتى اإلنهاء السريع للصراع ملنع انزالق العالم نحو 
آالم اقتصادية أكبر، إذ ستستمر العواصم الغربية 
فى التذمر بشأن مدى طول هذا الصراع، وسينتهى 
مع  أوكرانيا  قــادة  به  استمتع  الــذى  العسل  شهر 

الغرب قريًبا.
وستالحظ روسيا تزايد االنقسامات بني أوكرانيا 
ينبغى  ال  لكن  باألمر،  مسرورة  وستكون  وداعميها 
لبوتني أن يشعر براحة كبيرة مبا سيراه، وذلك ألن 
فريدة  عقوبات  بالده هى  تواجهها  التى  العقوبات 
من نوعها، ومن غير املرجح أن يتم رفعها بسرعة، 
وذلك بغض النظر عما إذا كانت الواليات املتحدة 

صواريخ  مجرد  أو  ــدى  امل بعيدة  صــواريــخ  ترسل 
موسكو  أن  وصحيح  أوكرانيا،  إلى  املــدى  قصيرة 
قادرة على حتمل األلم الهائل فى ساحة املعركة، إال 

أن وضعها االستراتيجى لم يتحسن.
أن  من  الرغم  على  أنــه  تــرى  فقد  أوكرانيا  أمــا 
تبنى هدنة بحلول أوائل اخلريف املقبل قد ال متثل 
ذلك  مع  لها  فإنها ستسمح  مقبولة،  نهائية  تسوية 
تناسب  التى  البالد،  شرق  فى  دفاعاتها  بتشديد 
تضاريسها الدروع واملدفعية الروسية بشكل أكبر، 
وكذلك جتديد وحداتها القتالية املنهكة، كما أن مثل 
املفروضة  القاسية  العقوبات  ستمنح  الهدنة  هذه 
على روسيا مزيًدا من الوقت للتأثير على تصرفات 
القادة الروس، وال شك أنها، حتى لو كانت مؤقتة، 

ستلقى الترحيب فى العواصم الغربية.
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* نائب مساعد وزير الدفاع األمريكى 
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«يحب أن يهتم احتاد الكرة املصرى بالالعبني ذوى األصول املصرية فى 
الدوريات العاملية، ويتابعهم. نستطيع أن نصنع منتخب كروى عاملى لو استقطب 

احتاد الكرة هؤالء الالعبني، من بينهم العبني مشهورين وال يعلم احتاد كرة 
القدم أنهم من أصل مصرى».

«جلنة العفو الرئاسى.. الهمة يا رجالة؛ فالطريق ما زال طويًال، والعفو ال 
يجب أن يكون فرادى بل جمعاء».

«قبل سنوات قليلة كان نظام املرور فى القاهرة ليس مستساًغا ملن تعود على 
التقيد بالنظام رغم انتشار شرطة املرور فى كل زاوية.. األمر اختلف اآلن، التقيد 

بالقانون رغم عدم وجود الشرطة فى كل مكان. ظاهرة جميلة يُشاد بها».

محمد أمني
mm1aa4@gmail.com
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يتملكنى إحساس بالوحشة جتاه مصر اجلميلة 
الغنية باإلبداع.. مصر التى عاشت فيها أم كلثوم 
وبليغ  وعبدالوهاب  كامل  شفيق  وأحمد  ورامــى 
التى  مصر  والقصبجى..  والسنباطى  حمدى 
محفوظ  أمثال جنيب  واألدبــاء  الشعراء  أجنبت 
ندواتها  إلى  أحّن  والرافعى..  والعقاد  واحلكيم 
شعرائها..  إلــى  وأحـــّن  ــة..  ــي األدب وصالوناتها 
ومعاركها األدبية والصحفية.. كيف كانت املعارك 
الصحفية املحترمة؟.. وأكره بالتالى التصريحات 
املسيئة التى أطلقها أحد أعضاء احتاد الكتاب 

على كوكب الشرق!.
وأتساءل: أين كان ناصر دويدار قبل أن يسب 
القصيدة  وما  باملناسبة؟..  هو  من  كلثوم؟..  أم 
ما  الــشــعــب؟..  ذاكـــرة  فــى  فعلمت  نظمها  التى 
األغنية التى كتبها فخطفت قلوب املاليني؟.. ما 
مولد شاعر  هنا  قالت  التى  الشعرية  املسرحية 
عظيم؟.. ال يكفى أن يطلق رصاصه فقط.. وال 

يكفى أن يتهم رامى بالهطل العاطفى!.
وال يصح أن يطعن صاحبنا فى عرض وشرف 
لم  أننى  جهلى  وليعذر  وليسامحنى  كلثوم..  أم 
أسمع عنه ولم أعرفه قبل ذلك التاريخ.. فكيف 
كلثوم،  وأم  لــرامــى  ليتعرض  الشجاعة  واتــتــه 
أنها ماتت وشبعت  قال؟.. هل تصور  ما  ويقول 
موًتا؟.. أال يدرى أن أم كلثوم ليست ملًكا لنفسها 
وأسرتها فقط، ولكنها ملك للشعب الذى أحبها 
كله  الشعب  وأن  وجدانه؟  تشكيل  فى  وساهمت 

سيدافع عنها؟!
املفترض أن احتاد الكتاب يحمى حمى الكتاب 
والشعراء وال يعقل أن ميزق أحد أعضائه ثيابهم 
يدعى  أن  يعقل  وال  شــرفــهــم..  فــى  يطعن  أو 
صاحب التصريحات املسيئة أنه كان فى جلسة 
الكتاب..  احتــاد  باسم  نــدوة  فى  وليس  خاصة 
فاجللسات اخلاصة تكون أيًضا كاشفة املشاعر 
واألحاسيس.. وُحتسب على أصحابها.. وأسهل 

شىء هو أن تكذب!.
يضيقون  الذين  من  واحــًدا  فلست  وباملناسبة 
شخص..  ألى  قداسة  حالة  يجعلون  أو  بالنقد 
والنقد مباح ولكن أن يكون نقًدا محترًما؛ فالنقد 
ليس الشتيمة وقلة الذوق، ولكن النقد هو متييز 
ــدرهــم، وتــقــدمي خــدمــة مــن نوع  الــديــنــار مــن ال

مختلف للمتلقى!.
فيه شجاعة  وليس  إبداًعا  ليس  الرموز  هدم 
ولكنه تطاول وتسلق على أكتاف أم كلثوم ورامى، 
وشفيق كامل الذى قال إنها من أسوأ قصائده، مع 
أن الشاعر اجلهبذ لم يقدم لنا قصيدة وال أغنية 
وال مسرحية ُحتسب له فى ساحة الشعر!.. وال 
يعنى أن يقدم لنفسه بأنه شاعر ليصبح شاعًرا!، 

ونحن نعرف كيف يدخلون احتاد الكتاب!.
وأرجو أن أن يتصفح صفحته على «فيسبوك» 
قبل  يكتبون  مثله  الــعــشــرات  هــنــاك  أن  ليعلم 
أسمائهم الكاتب فالن واإلعالمى ترتان والشاعر 

عثمان، فال هو شاعر وال كاتب وال إعالمى!.
هوًنا ما يا شاعرنا الذى ال نعرف له شعًرا، ولم 
نسمع عنه من قبل تصريحاته املسيئة لقمم الغناء 
والشعر فى الوطن العربى كله، فامش الهوينا.. إن 
هذا الثرى من أعني ساحرة االحورار!.. اعذرنى 
أننى لم أسمع عنك ولم أهتم بإنتاجك الشعرى.. 
ولو كان لك إنتاج فريد لكان يقتحم أمثالى من 

املشغولني بقضايا أخرى غير شعرك العظيم!.
بالتأكيد لقد خسرت كثيًرا حني أردت أن تقدم 
نفسك جلمهور الشعر بطريقة سيئة. لن يعرفك 
أراد  من  كل  ويختفى  كلثوم  أم  وستعيش  أحــد 

التهجم عليها وعلى فنها اخلالد!.

الفتاح  عبد  الرئيس  دعــوة  غــداة 
السيسى املُقدرة إلقامة حوار وطنى 
يستهدف تعزيز األداء العمومى فى 
ــرز احلــديــث فى  املــجــاالت كــافــة، ب
املفترض  الـــدور  عــن  املنابر  عديد 

لإلعالم فى مواكبة ذلك احلوار.
اقتراح  على  التدافع  ووسط هذا 
احلــوار  مواكبة  فى  لإلعالم  أدوار 
أن  البعض  نسى  املُنتظر،  الوطنى 
اإلعالم يجب أن يكون أحد املجاالت 
الرئيسية لهذا احلوار، ألنه ببساطة 
فى حاجة ماسة إلى تقييم أدائه فى 
الفترة املنقضية، وتعيني ما قد يكون 
اعترى هذا األداء من جوانب قصور 
أو خلل، والتأكيد على ما قد يكون 
حتقق بالفعل من إيجابيات، واقتراح 
هذا  لتطوير  ومقبولة  مالئمة  سبل 

األداء فى الفترة املقبلة.
ــن الــتــطــورات  ــدد م ومبـــــوازاة عـ
القطاع  بها  حظى  التى  اإليجابية 
ــى عــلــى مـــدى الــســنــوات  ــالمـ اإلعـ
الــثــمــانــى الــفــائــتــة، فـــإن اإلنــصــاف 
عدد  بوجود  أيًضا  اإلقــرار  يقتضى 
وصور  السلبية  التطورات  من  آخر 
التى رمبا تظهر سماتها فى  التعثر 
تقارير دولية تفيد بتراجع مصر فى 
املُعتبرة،  الصحافة  حرية  مؤشرات 
أو اضطراب إدارة املجال اإلعالمى 
بني وزير «بال صالحيات دستورية» 
وهيئات «مستقلة» متتلك صالحيات 
أو  الفاعلية،  تنقصها  لكن  تشريعية 
التعدد والتنوع فى  انحسار مستوى 
الوسائط التقليدية، أو ما يظهر من 
افتقاد  بسبب  واضــح  مهنى  تراجع 
وإخضاع  والتدريب  املنافسة  آليات 

املحتوى للتقييم.
ومـــن بــني الــقــضــايــا الــتــى يجب 
احلــــــوار حــال  لــهــا  يــتــصــدى  أن 
يتعلق  ما  اإلعالمى  امللف  مقاربته 
اإلعالمية،  الدولة  رؤيــة  مبناقشة 
حتقيق  بها  املنوط  واستراتيجيتها 
كـــان من  إذا  ومـــا  الـــرؤيـــة،  تــلــك 
كبير  قــطــاع  ينصرف  أن  املــقــبــول 
وافــدة  وســائــط  إلــى  مــن اجلمهور 
ــتــزود  ــل ال ــن أجـ ــيــة» م و«ســوشــيــال
املتعلقة  والــتــحــلــيــالت  ــار  ــاألخــب ب
بقضايا مهمة وُملحة، بسبب غياب 
الوسائط  معظم  عن  القضايا  تلك 
التقليدية الوطنية، وما إذا كان من 
تعبير  بــال  مصر  تظل  أن  الــالئــق 
إعالمى إقليمى أو دولى قادر على 
لألحداث  ورؤيتها  صوتها  إيصال 

إلى خارج احلدود.
يفرد  أن  الــضــرورى  مــن  سيكون 
ــوار  ــى تــنــظــيــم احلــ ــون عــل ــم ــائ ــق ال
ملناقشة  مناسبة  مساحة  الوطنى 

املطلب  ــوازاة  ــ مبــ ــالم،  ــ ــ اإلع مــلــف 
إعالمية  مبواكبة  املتعلق  املُستحق 
حيوية وموضوعية جللساته والنتائج 
من  وسيضحى  عنه.  ستنجم  التى 
األسئلة  بعض  نسأل  أن  مثًال  املهم 
يتزايد  ملـــاذا  ــرار:  غـ على  الصعبة 
عدد «القصص املفقودة» فى واقعنا 
القضايا  تــزيــد  حــيــث  اإلعـــالمـــى، 
وتغيب معاجلتها  الواقع  اجلادة فى 
ــاذا أمسى حصد  ومل فى اإلعـــالم؟، 
أى  استيفاء  مــن  أهــم  «الــتــرافــيــك» 
معيار للجودة؟، وملاذا يجرى اختزال 
صنعة الصحافة فى مجرد مالحقة 
ملُجريات  ــوال  اجلـ الهاتف  كاميرا 
الشارع؟، وملاذا انصرف قطاع كبير 
إلى  البرامج  ومقدمى  الُكتاب  من 
وُمتهافتة  ُمصطنعة  شؤون  معاجلة 
احلقيقية؟،  األولويات  حساب  على 
التى  املصادر  طبيعة  تغيرت  وملــاذا 
تغيًرا  العموم  إلى  للتحدث  تُنتخب 
على  الغث  لصالح  وُمــطــرًدا  سلبًيا 

حساب السمني؟.
ــوار  ــذا فــقــط، لــكــن احلـ لــيــس هـ
أيًضا  يكون معنًيا  أن  الوطنى يجب 
ووافية  جــادة  ملناقشة  الباب  بفتح 
مللف وسائط «التواصل االجتماعى». 
وفى هذا النقاش يجدر بنا أن نطرح 
التساؤل عما إذا كانت الدولة متتلك 
رؤية واضحة للتعامل مع هذا املجال 
تأثيره  رقعة  تزداد  والذى  احليوى، 
حياتنا  مناحى  شتى  فى  وأهميته 

يوًما إثر يوم.
ملف  إزاء  الدولة  استراتيجية  ما 
نطور  هل  االجتماعى»؟،  «التواصل 
من  بــقــدر  حتظى  وطنية  وســائــط 
االعتماد املحلى ومتتثل ملعايير أكثر 
جناعة فى منط تشغيلها؟، هل يجب 
أن نفتح ملف «اإلنترنت السيادى»؟، 
هل لدينا طريقة إلقامة ورش وطنية 
اإلعالمية»،  «التربية  ببرامج  تهتم 
املتعاملني  مـــهـــارات  تــعــزز  بــحــيــث 
معارفهم  وتزيد  الوسائط  تلك  مع 

وحتصنهم ضد مخاطرها؟.
ــة «مــســار  ــ ميــكــن الــقــول إن رؤي
كما  الوطنى،  لإلعالم  يونيو»   ٣٠
ــور، كـــانـــت على  ــتـ ــدسـ الـ عــكــســهــا 
ومستقل  حر  إعــالم  التالى:  النحو 
للتقييم  وخاضع  ومتنوع،  ومتعدد 
وقادر  ومهنية،  شفافة  معايير  وفق 
مواجهة  فى  الــدولــة  مساندة  على 
املخاطر وحتقيق التقدم، عبر متتعه 
من  ومتكنه  الوطنى،  اجلمهور  بثقة 

مخاطبة اإلقليم والعالم. 
تلك  نُعني ما حتقق من  أن  علينا 
الرؤية، وأن نؤسس لتدارك ما فاتنا 

حتقيقه منها.

اململكة  من  رعاية  األمــر  بــادئ  البنا  لقى حسن 
املصرية وقتها، بتوجيه سياسى من امللك فؤاد األول 
الذى كان يريد أن يواجه حزب الوفد- العلمانى- 
عن  ذلــك  ينتفى  وال  السلفى،  اإلســالمــى  بالتيار 
رغبته فى اقتعاد أريكة اخلالفة اإلسالمية ونقلها 
عام  وفاته  بعد  ومــن  القاهرة،  إلــى  األستانة  من 

االستغالل  ذلك  فى  فاروق  ابنه  يخالفه  لم   ١٩٣٦
ــع وأكــثــر  ــح وأوســ ــا، بــل أصــبــح بشكل أوضـ ــًض أي
أن  ومكنة  مساحة  للجماعة  أعطى  مما  عالنية، 
تتمدد وتنتشر وكادت أن متوت بعد قرار حلها فى 
أعقاب اغتيال النقراشى باشا عام ١٩٤٨، لينتهى 
الفاصل األول من عمر اجلماعة نهاية دراماتيكية 

عام ١٩٥٤- ولن نعتبر أن قرار حل اجلماعة فى 
اغتيال  محاولة  أعقاب  فى  لها-  قاصًما   ١٩٤٨
الوزراء وقتها)  الناصر (رئيس مجلس  جمال عبد 
فى اإلسكندرية على يد أحد شباب اجلماعة يدعى 
محمود عبد اللطيف، فيما ُعرف «بحادثة املنشية»، 
ويبدأ بعدها تطور آخر نوعى للجماعة فى مصر؛ 

معقل اإلسالم السياسى ومستقبله، على يد سيد 
ر اآلخر بعد البنا، وقد اجته مذهبه إلى  قطب املنظِّ
دمغ املجتمع بالكفر، بدًءا من تكفير الدولة ممثلة 
فى احلاكم واحلكومة واجليش والشرطة وتعريفهم 
بالطواغيت وإدانة من يخدم فيهم ولو كان موظًفا 
السمة  هــى  الفكرة  تلك  كانت  ثــم  ومــن  بسيًطا، 
األساسية التى تفرعت منها كل احلركات املتطرفة 

فيما بعد؛ اجلهادية أو شبه اجلهادية.
بأن  الــقــول  ميكننا  يونيو  نكسة  أعــقــاب  ــى  وف
قد  العروبة  فكرة  على  املرتكز  القومى  املــشــروع 
تصّدع وتداعت دعائمه الفكرية، آخذا فى طريقه 
األفكار االشتراكية الناصرية التى كان الرعيل األول 
والتيار  الفكر  تقمع  أنها  يزعمون  اإلرهابيني  من 
فى  التأويل  مجال  بالتبعية  أفسح  اإلسالمى، مما 
وسيكولوجية  الربانى  العقاب  االجتاه مبنطق  هذا 
التسامى باإلميان، وهو ما يتسم به منظور الفكر 
األحادى فى تيار اإلسالم السياسى؛ إذ ظهرت فى 

أعقاب يونيو ١٩٦٧ حركات عديدة أبرزها حركتا 
التبليغ والدعوة، التكفير والهجرة. وال ميكن قولبة 
ظهر  فقد  واحـــد،  سياق  فــى  احلــركــات  تلك  مثل 
أنها  غير  تطرًفا  واألكثر  واملتطرف  املعتدل  منها 
فى النهاية تخرج من عباءة التنقيب والتحوير فى 
النصوص التراثية، وإعادة قراءتها وتأويلها بشكل 
مغرض وعدائى جتاه الدولة واملجتمع، مثلما كانت 
جتاه  الثائرة  الوطنية  احلركات  قبل  فيما  تفسر 
أن  يبني؛  ثم  ومن  الوطن.  ألرض  الغاصب  املحتل 
املستهدف من اخلطاب املتطرف ليس فقط كسب 
عناصر جديدة تدين بالوالء أو االنتماء إلى التنظيم 
املتطرف، إمنا العمل على تهيئة فكرية للرأى العام 
مــن خــالل اخلــطــاب املــتــطــرف، وهــنــا يكمن دور 
اجلمهور  ذلــك  إلــى  املتطرف  اخلطاب  ُمــدخــالت 
مدخالت  بأن  القول  ميكننا  فيه.  التأثير  وكيفية 
عبر  اجلمهور  إلى  تتسلل  إمنا  املتطرف  اخلطاب 

منافذ سياسية، وأخالقية، ودينية.

��א� א���א� �� א�������א� 	�� א�
����א�

جريدة مصرية يومية مستقلة
تصدر عن مؤسسة املصر للصحافة والطباعة 

والنشر واإلعالن والتوزيع ش. م. م

رئيس مجلس اإلدارة

د. عبداملنعم سعيد
العضو املنتدب

 ورئيس التحرير

عبد اللطيف املناوى

صدرت عام ٢٠٠٤

أسسها: 

صالح دياب

رئيس مجلس األمناء
محمـد أمــني

املقر الرئيس�:

 49 شارع املبتديان من قصر العين� - عمارة البنك 

التجار الدول� C.I.B- الدور الرابع

ت: 27980100 - ف: 27926331
editorial@almasryalyoum.com:التحرير

 marketing@almasryalyoum.com :إدارة التسويق

 hr@almasryalyoum.com :املوارد البشرية

التوزيع واالشتراكات:

   ت: 01142590006
circulation@almasryalyoum.com

ads@mymedia.media :اإلعالنات

ads@almasryalyoum.com

ت: 01000028460

مقاالت الرأى املنشورة ال تعبر بالضرورة عن رأى اجلريدة

ــادى «األهــلــى»  ــن بــعــد أداء مــتــواضــع، خــســر ال
أمــام  اإلفريقية  األنــديــة  بطولة  نهائى  املــصــرى 
نادى الوداد املغربى، وفقد بذلك بطولة، هو أكثر 
كبير  وبــفــارق  اآلن،  حتى  عليها  حصوًال  األنــديــة 
وال  للنادى  إًذا  العالم  نهاية  ليست  يليه.  من  عن 
عامة.  بصفة  املصرية  للجماهير  وال  جلماهيره، 
ولكن.. وعقب انتهاء املبارة، وتسلم العبى النادى 
كحائزين  بهم  اخلاصة  الفضية  امليداليات  األهلى 
على املركز الثانى. وأثناء مغادرتهم للملعب، وعلى 
املتابعني على شاشات  مرأى من عشرات املاليني 
أحد  ألقى  العالم،  أنحاء  جميع  فى  التليفزيون 
فى غضب،  األرض  على  بامليدالية  األهلى  العبى 

وواصل طريقه ملغادرة امللعب. 
الــالعــب بتصرفه هــذا، إمنــا هــو قــد عبَّر عن 
واقعنا الرياضى األليم، واقع يتعدى مسألة خسارة 
«احلجج»  أو  األسباب  كانت  وأًيا  رياضية.  بطولة 
سقطة  الالعب،  فعله  ما  ففى  اخلسارة،  لتبرير 

الرياضية، وما ينجم  للروح  جتسد معنى االفتقاد 
عنه من إساءة لصورة ناديه.. بل لصورة بلده فى 
به  يهتم  قــارى،  نهائى  دولية..  فاملباراة  اخلــارج. 
من  املاليني  ومئات  القدم،  بكرة  املعنيون  ويتابعه 
جماهير كرة القدم، فى العالم أجمع. ثم من أين 
يتأتى لهذا الالعب، أو لغيره من العبني ومسؤولني 
التغطرس  هــذا  لهم  يتأتى  أيــن  مــن  اللعبة،  عــن 
والغرور، وتلك الثقة فى أنهم األحق بالفوز دائًما، 
سواء تفانوا وأجادوا فى لعبهم أم تراخوا وأخفقوا 
التفوق على اآلخر، بال  بأحقية  أوهام  إنها  فيه؟. 
مسوغ، وامتداد لذهنية التميز املتجذرة واملتفشية، 
الذاتية،  والعوامل  القدرات  تواضع  تتجاهل  التى 
إجنازات  من  ودعك  اآلخر.  ذلك  بقدرات  مقارنة 
فالواقع  لالستعالء،  مببرر  ليست  فهى  املاضى، 
احلالى يبني عن تواضع قدرات وإمكانيات جميع 

عناصر اللعبة.
القدم  كرة  رأسها  وعلى  الرياضيةـ  لأللعاب   ■

وتربوية  وأدبــيــة..  مادية  عــدة،  ووظائف  فوائد  ـ 
ولتفريغ  للترفيه..  صحية،  وسيلة  إنها  أيــًضــا. 
إيجابية؛  صورة  فى  واالنفعالية  البدنية  الطاقات 
التشجيع،  طريق  أو  املمارسة  طريق  عــن  ســواء 
ــروح  و«ال دولية.  أو  محلية  منافسات  فى  وســواء 
حالة  فى  األحـــوال،  كل  فى  مطلوبة  الرياضية»، 
أن  لألسف  ولكن..  اخلسارة.  عند  وأيًضا  الفوز، 
ما نشاهده حولنا، ال يبني فى أغلب األحوال عن 
تسود  عــدوانــيــة»،  «روح  عــن  بــل  ريــاضــيــة»،  «روح 
جمهور  غالبية  وهم  والصبيةـ  الشباب  بني صغار 
العنف  إلى ممارسة  مدفوعون  وهم   - القدم  كرة 
تعصب  بيئة  فى  نشأوا  ألنهم  واجلسدى،  اللفظى 
من  بعض  وسلوكياتهم  برعونتهم  يؤججه  مقيت، 
«الكبار» املنفلتني، سواء أكانوا مسؤولني فى أندية، 
املجتمع  أو بعضا من جنوم  أو منتسبني لإلعالم، 

فى كافة املجاالت. 
العب  فعله  ما  إزاء  قليًال  ونترأف  نتريث  رمبا 
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وانفعال  انفالت  إلى  ذلك  نعزو  قد  إذ  «األهلى»، 
اإلعــداد  ســوء  أيًضا عن  يبني  ـ مما  آنــى،  شبابى 
إال  نطالب  ال  رمبــا  ـ  لالعبني  السلوكى  النفسى 
فعل.  عما  يعتذر  وأن  نظره  ولفت  لومه  مبجرد 
ولكن، ال يجب أن نتغاضى عن صمت اإلدارة عن 
يعنى  قد  الصمت  هذا  إن  إذ  الالعب،  ارتكبه  ما 
السلوك  هذا  فى  مشاركة  بل  ضمًنا  راضية  أنها 
املمجوج. ال يجب أن نتغاضى عن صمت إدارة على 
رأسها؛ «اخلطيب»، هذا االسم الذى رمبا ال تعلم 
األجيال اجلديدة أنه لم يكن مجرد عالمة مسجلة 
على قمة اإلبداع الكروى وفقط، ولم تكن «حرفنته» 
العادة..  التى صنعت منه جنما فوق  وحدها، هى 
«سوبر ستار»، بل أيًضا، وبذات األهمية، ما يشهد 
به تاريخه فى املالعب وخارج املالعب، من سلوك 
قومي وتهذيب يُقتدى به. واليوم لنا أن نتساءل أين 

هذا «القدوة» من كل ما جرى من جتاوزات؟.
فى  الــالعــبــني  بعض  سلوكيات  نستنكر  وكــمــا 
عن  نسكت  أال  أيــًضــا  فعلينا  األنــديــة،  مختلف 
املسؤولني عن  كبار  لبعض من  املشينة  السلوكيات 
األندية ـ ونقول: «ما باليد حيلة.. هم فى مواقعهم 
باالنتخاب، املرة تلو األخرى». ال بد أن هناك طريقة 
إليقاف املهازل املتسترة بأصوات الناخبني. ثم ما 
قولكم فى «إعالميني» ـ بعضهم «إعالمى بالوراثة» 
ـ يطلون على ماليني املشاهدين، ليؤيدوا ويحفزوا 
مثل  املمجوجة،  املمارسات  ارتكاب  ويشجعوا على 
تلك التى ارتكبها العب النادى األهلى؟. ترى مباذا 
بصيرة  املفتقد ألى  األعمى،  التعصب  هذا  نصف 
«انحطاط  كلمة  نستعمل  متى  ترى  نــوع؟.  أى  من 

إعالمى» إذا لم نستخدمها فى هذا السياق؟.

■ التشجيع الكروى يبدو فى صورة جيدة، حينما 
هناك  «أهلى»  ال  فقط.  القومى»  «املنتخب  يلعب 
ولكننا  فقط.  ملصر  انتماء  هناك  «زمــالــك».  وال 
ولألسف نالحظ أن الكثيرين من مشجعى األندية 
يغالون فى تشجيعهم لناديهم وكأن االنتماء للنادى 
هو انتماء لعقيدة مقدسة.. لدين.. أو جلنسية.. أو 
وطن. وأوضح مثال على ذلك، الغرميني؛ «األهلى» 
دولية  مباراة  أحدهما  يلعب  فحينما  و«الزمالك». 
ضد ناد أجنبى، فإن أنصار الغرمي املحلى يتمنون 
تبدو ذروة  النادى األجنبى!!.. وهنا  هزميته وفوز 
التعصب املرضى وهشاشة مفهوم االنتماء للوطن، 

قبل األندية.
مـن  ببعـض  ونختتـم  فلنتخفـف  وأخيـًرا،   ■
الرصافـى»  «معـروف  مـن قصيـدة  أبيـات طريفـة 

القـدم:  كـرة  عـن 
■ ■ ■

َرفًسا بأرجلهم تساق وضْربُــها
بالكف عند الالعبني َحـــــــرام

ولقد حتلِّق فى الهواء وإن هوت
شرعوا الرءوس فناطحتها الهام

إلى أن يقول:
ها ال بدَّ من َهزل النفوس فِجدُّ
تَعٌب وبعُض ُمزاحها استجمام
فإذا شغلت العقل َفالُْه ُسويعًة
فاللهو من تعب العقول جمام

والفكر منهكة فباستمراره
تِهن العقوُل وتهُزل األجسام

إن اجلسوم إذا تكون نشيطة
تقوى بفضل نشاطها األحالم
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أشرت فى مقالى السابق بنفس هذا املوضع، يوم السبت 
املاضى، إلى أن سخاء الدعم العسكرى األمريكى ألوكرانيا 
فى مواجهة روسيا لم يكن بقصد إنصاف العدل على الظلم 
ونصرة قيم الدميقراطية على قيم االستبداد ومتكني اخلير 
من الشر واحلفاظ على سيادة األراضى األوكرانية من الغزو 
الروسى، كما يّدِعى األمريكيون صباح مساء ألنهم فى األصل 
مفطورون على الال ُحب والال عدل والال حرية، مفطورون 
على انتهاك حقوق اإلنسان، ومؤمنون بالقوة سبيًال للبقاء، 
ُمثلى  كأداة  واالستقرار  األمن  من  وجتريدها  الدول  وسلب 
حلماية أنفسهم وأمنهم، وأشرت إلى حروب كثيرة خاضها 
ونهبها  سلبها  بقصد  دول  ضد  وعدواًنا  ظلًما  األمريكيون 
وإضعافها وجتريدها من األمن واألمان، كما أشرت إلى دور 
فلسطني  إلى  اليهود  تشجيع هجرة  فى  املشبوه  األمريكيني 
استعداًدا لتأسيس ما ُسمى بعد ذلك دولة «إسرائيل»، التى 
كانت وال تزال كلمة السر فى املؤامرات والصراعات والفنت 
األوســط،  الشرق  منطقة  فى  املتفشية  املتغلغلة  والفوضى 
«الــواليــات  الشر  إمبراطورية  عــن  حديثى  أواصـــل  والــيــوم 
املتحدة» باعتبارها صاحبة األدوار الكبرى فى دعم اإلرهاب 
جعلتها  والتى  املتطرفة،  اإلرهابية  واجلماعات  واإلرهابيني 
وكيًال عنها فى الدفاع عن مصاحلها، ومن هذه اجلماعات 

والتنظيمات:
أوًال: تنظيم القاعدة، الذى كان مولده إبان الغزو السوفيتى 

ألفغانستان من خالل املجاهدين اإلسالميني ممن وفدوا إليها 
من كل صوب وحدب بزعم نصرة اإلسالم على الشيوعية فيها 
وإنقاذها من الغزو األحمر، وألن األمريكيني خشوا متدد النفوذ 
املجاهدين،  تبنى  إلى  سارعوا  املنطقة،  هذه  فى  السوفيتى 
العسكرى، خاصة صواريخ  الدعم  إليهم كل أشكال  وقدموا 
«استنجر»، املضادة للطائرات، واملحمولة على األكتاف، والتى 
بسببها أُِحلَقت بالسوفييت خسائر كبيرة، انتهت بخروجهم 
نهائّيًا من أفغانستان سنة «١٩٨٩»، ومن شدة إعجاب الرئيس 
األمريكى األسبق «رونالد ريجن» باملجاهدين األفغان، وصفهم 
أثناء أحد اجتماعاته بهم فى البيت األبيض بأنهم: «مقاتلو 
اآلباء  بـ«نضال  كما شبه نضالهم  واملدافعون عنها»،  احلرية 
من  املجاهدين  دور  انتهى  عندما  لكن  ألمريكا»،  سني  املؤسِّ
وجهة نظر األمريكيني وأصبحوا- من وجهة نظرهم- جنوًدا 
لإلرهاب، فسدت العالقة وجتردت من حميميتها، وإذا بحلفاء 
غــزو صدام  بعد  اليوم، خاصة  أعــداء  أنفسهم  هم  األمــس 
للكويت، وبناء األمريكيني قواعد لهم فى السعودية،  حسني 
األمر الذى دفع «أسامة بن الدن» إلى تأسيس تنظيم القاعدة 
فى السودان ثم العودة به إلى أفغانستان، بعد أن متكنت حركة 

«طالبان» من السيطرة على احلكم.
فى  للمجاهدين  داعــمــني  مــن  األمريكيون  حتــول  هكذا 
نضالهم ضد املحتل السوفيتى إلى مجاهدين ومناضلني ضد 
التدخل األمريكى فى منطقة اخلليج، ويقوم تنظيم القاعدة 

ضد  األمريكية،  املصالح  ضد  الهجمات  من  العديد  بَشّن 
السفارة األمريكية فى «كينيا وتنزانيا»، ضد املدمرة «كول» 
فى اليمن، ضد الوجود األمريكى فى السعودية، ضد برجى 

التجارة فى قلب الواليات املتحدة.
ثانًيا: تنظيم داعش، أخطر التنظيمات اإلرهابية املتطرفة، 
ُوِلَد فى سوريا، وكبر فى العراق، ثم متدد فى اليمن والسودان 
له  قدمت  املحللني،  مــن  الكثير  وبحسب  وسيناء،  وليبيا 
الواليات املتحدة كل أشكال الدعم لهدم االستقرار فى الشرق 
خاليا ضعيفة  إلــى  لتحويله  فيه  األنظمة  وهــدم  األوســط، 
العربية مجتمعة،  الدول  تضمن بقاء إسرائيل أقوى من كل 
مع  ماكني»  «جــون  األمريكى  للسيناتور  صور  التُقطت  وقد 
زعيم داعش، «أبوبكر البغدادى»، وهما فى غرفة مغلقة، يبدو 
أنهما يتشاوران ويتحاوران ويخططان ألمر ما، فى إشارة إلى 

قوة العالقة بني اجلانبني.
ثالًثا: تنظيم اإلخوان، الذى أرادته الواليات املتحدة على 
العربى،  الربيع  ثــورات  بعد  العربية  الــدول  رأس احلكم فى 
كان  كما  الــرصــاص-  طلقات  ال  الصناديق  خــالل  من  لكن 
يفعل املجاهدون، رغم علم الواليات املتحدة بعدم استعداد 
للقيادة واحلكم واحتمال انزالقهم فى  مثل هذه اجلماعات 

الصراعات مع الفصائل األخرى حال متكنهم من السلطة.
كانت  إذا  إال  دولــة  عن  تدافع  ال  املتحدة  الــواليــات  إذن، 
ستستفيد منها، وتستغل ثرواتها وستوقف قوة ما عند حدها. 
انطالًقا من  املواقف  تتخذ  وال  تتحرك  املتحدة ال  الواليات 
احلفاظ على قيم احلرية والدميقراطية وحماية املظلومني 
وطرد الغاصبني، بل على العكس، قد تدعم أنظمة مستبدة 
إرهاًبا حرًصا على مصاحلها، وبالتالى  وحتتل دوًال وتدعم 
آخر  إلى  روسيا  احلــرب على  تستمر  أن  لديها من  مانع  ال 
جندى أوكرانى، ال مانع لديها من أن تورط «فنلندا والسويد 
من  للمزيد  اإليجابى  حيادها  عن  التخلى  فى  والــدمنــارك» 
توريط حلف الناتو بالتصادم مع روسيا وإشعال احلرائق على 
حدودها. إن الواليات املتحدة تفعل كل ما تفعل انطالًقا من 
رغبتها فى الهيمنة وحرصها على أن تكون إمبراطورية الشر 

التى ال يشرق فيها احلب أبًدا.

د. طارق عباس
يكتب:
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حوار- أحمد بيومى

الفعل  ردود  على  تعليقك  البداية..  فى   ■
حول مشاركتك فى مسلسل «مكتوب عليا»؟

للغاية  ســعــيــدة  ــنــى  إن ــول  ــ أق أن  -أريــــد 
وأود  «مكتوب عليا»،  باملشاركة فى مسلسل 
أن أخبرك بأننى وافقت على املسلسل قبل 
أن أقرأ كلمة واحدة فى السيناريو، فحينما 
وأخبرنى  املخرج خالد احللفاوى  بى  اتصل 
أكــرم  بطولة  مــن  ــه  أن وعلمت  الـــدور،  عــن 
احللفاوى،  خــالــد  إلــى  بــاإلضــافــة  حسنى، 
حيث  مــبــاشــرة،  وافــقــت  وحتدثنا  وجلسنا 
مع  الــتــحــدث  فــى  كبيرة  بــراحــة  أحسست 
خالد، واحلمد هللا أن املسلسل نال إعجاب 

اجلمهور.
■ ماذا عن كواليس املسلسل والتعامل مع 

أكرم حسنى؟
- الكواليس كانت أكثر من رائعة، وفريق 
العمل رائع، وجميعهم محترفون ويساعدون 
مليئة  الكواليس  وكــانــت  البعض،  بعضهم 
شخص  حسنى  وأكــرم  والضحك،  بالبهجة 
رائع، مميز ومنظم فى عمله، ودمه خفيف 
أن  كما  اللوكيشن،  داخل  اجلميع  ويساعد 
املخرج خالد احللفاوى كان دائما يوجهنى، 
ال  كــى  وأنــفــذهــا  لتوجيهاته  أستمع  وكنت 
بشكل  وظفنى  ــه  ألن بيه  وسعيدة  أخــذلــه، 

صحيح.
ــا» تــصــدرت الــتــريــنــد فــور  ■ أغــنــيــة «ســتــو أنـ
عرضها والتزال ضمن األعلى مشاهدة على 
جمهور  لــدى  صداها  وجــدت  كيف  يوتيوب.. 

الشارع؟
يقولولى  الشارع  بيقابلنى فى  - اجلمهور 
علق  العمل  إن  جدا  وسعيدة  أنا»،  ستو  «يا 
اجلمهور  برأى  دائما  أهتم  فأنا  الناس،  مع 
فى الشارع وليس جمهور السوشيال ميديا، 
يتحدث  مــيــديــا  الــســوشــيــال  جــمــهــور  ألن 
تكون  ال  وغالبا  الهاتف،  شاشة  خلف  من 
صحيحة، ولكن عندما تلتقى باجلمهور فى 
الذى  العمل،  عن  فعلهم  رد  وتــرى  الشارع 
من  فالهدف  كبيرة،  بسعادة  تشعر  تقدمه 
أى عمل إنه يوصل للجمهور بكافة أطيافه، 
الشارع  فى  باألطفال  ألتقى  حينما  وأسعد 
السيدات  كذلك  أنــا»،  ستو  «يا  لى  ويقولوا 

كبار السن.
■ ما املعايير التى تختارين بها أعمالك؟

تقدمي  أن  مهنا  هنادى  الفنانة  أكــدت 
لكنها  سهلة،  مهمة  يكن  لم  الكوميديا 
مسلسلها  فــى  بتجربتها  استمتعت 
تسعى  أنها  إلى  مشيرة  عليا»،  «مكتوب 
لتقدمي شخصيات مختلفة، كما تطمح 
لالجتاه إلى الغناء، لكنها التزال تبحث 
ووقتها  لتنفيذها،  مناسبة  خطوة  عن 
الكبير  املوسيقار  بوالدها  ستستعني 

هانى مهنا ونصائحه.
وحتدثت «هنادى»، فى حوار لـ«املصرى 
فى  األخــيــرة  مشاركتها  عــن  ــوم»،  ــي ال
مسلسل «مكتوب عليا» أمام أكرم حسنى، 
الفتة إلى أن ردود األفعال على املسلسل 
عن  وعبرت  اآلن،  حتى  تأتيها  التــزال 
بشخصيتها  ــرف  ش كضيفة  ظهورها 
املزاريطة  احلقيقية فى حلقة مهرجان 
سعيدة  بأنها  أوى»  «الكبير  مسلسل  من 
رحمة  الفنانة  معتبرة  التجربة،  بهذه 
أحمد التى قدمت شخصية «مربوحة» 
مفاجأة رمضان ٢٠٢٢.. وإلى نص احلوار:

(قصة  مــحــاور  بثالثة  أعمالى  أخــتــار   -
ــخــرج ممـــيـــز.. وشـــركـــة إنــتــاج  ــدة.. م ــيـ جـ
ستجعل  من  هى  اجليدة  فالقصة  محترمة) 
العمل جيدا على الشاشة، والقصة اجليدة 
تنفيذها  ليستطيع  مميز  مخرج  إلى  حتتاج 
ــى قـــالـــب ممــيــز،  وعــرضــهــا لــلــجــمــهــور فـ
ويستطيع أن يخرج منى شيئا جديدا، ألننى 
التى  الكافية  اخلبرة  اآلن  حتى  أكتسب  لم 
املواهب  بها  أكتشف  أن  أستطيع  جتعلنى 

إنتاج  يستلزم شركة  بداخلى، كل ذلك  التى 
وهى  العمل،  فى  املتحكمة  ألنها  محترمة، 
إلى  تصل  الــتــى  التصوير  أيـــام  تــديــر  مــن 
ليستطيعوا  العاملني  تريح  أن  فالبد  شهور، 

العمل فى جو صحى.
■ هــــنــــادى مـــهـــنـــا حتــــب تــــقــــدمي األعــــمــــال 
الــغــريــبــة واملــخــتــلــفــة أم تــفــضــل الــبــقــاء فى 

اآلمنة؟ املنطقة 
مختلف  هو  ما  كل  تقدمي  أحــب  طبعا   -
وصعب، فأنا بدأت حياتى الفنية من خالل 
التى  األعمال  تقدمي  أحب  صعيدى،  عمل 
وليست  لــهــا،  التحضير  فــى  نفسى  أرهــق 
السهلة، ألن اهللا يجازى على هذا  األعمال 

التعب ويكون مصيره النجاح.
ما تطلق شائعات حول طالقك..  دائما   ■

السبب؟ فما 
يــطــلــقــوا  أن  يــحــبــون  ملــــاذا  أدرى  ال   -
يعلوا  «عايزين  أعتبرهم  ولكن  الشائعات، 
الريتش»، أو ألنهم مصابون بامللل، ولكن فى 
أن  يعتقدون  ألنهم  عليا  بيصعبوا  احلقيقة 
بالعكس،  بالضيق،  تصيبنا  الشائعات  هذه 
أعتبرهم  ألننى  عليهم  وبشفق  بتضحكنى، 
بالكذب  سلبية  أشياء  ينشر  فمن  مرضى، 
ــنــاس هــو شــخــص مــريــض، ويجب  عــلــى ال
لهم  نصيحة  هقدم  ولو  للعالج،  يخضع  أن 
أحسن  وطلعوا  شغلكم  فى  «ركــزوا  هقولهم 

ما فيكم، مش أوحش ما فى الناس».
■ مــؤخــرا ظــهــرت فــى صـــورة مبطعم حتت 

سطح املاء.. ما حكايته؟
قضاء  أثــنــاء  ــه  زرتـ بــاملــالــديــف  مطعم   -
إجازتى هناك، ودائما أحب األشياء الغريبة 
ــى بالد  واملــغــامــرات، وأحـــب أن أســافــر إل
وأجرب  أهلها،  طباع  على  وأتعرف  كثيرة، 

أكلهم.
■ ألم تفكرى من قبل فى الغناء؟

أخــــوض جتــربــة  أن  فــكــرت  بــالــفــعــل   -
لم  لكننى  لــدى،  الفكرة  زالــت  ومــا  الغناء، 
ولكنى  اآلن،  حتى  إيجابية  خطوات  أتخذ 
أن  البد  ولكن  آجال،  أم  عاجال  سأخوضها 

سأستعني  وبالطبع  محسوبة،  خطوة  تكون 
بوالدى حينها.

■ مــا الــــذى متــثــلــه الــســوشــيــال مــيــديــا فى 
حياتك؟

- متثل فى حياتى ما متثله فى حياة باقى 
الناس بصورى، بحب  أشارك  الناس، أحب 
فــى شغلى  وأشــاركــهــم  الــنــاس،  مــع  أتبسط 
أهتم  ال  ذلك  دون  وما  السعيدة،  وحلظاتى 

به.
خالد  أحمد  الفنان  زوجــك  يتدخل  هل   ■

صالح فى اختيار أعمالك؟
أختار  أن  قبل  أقــوم مبشاورته  من  أنا   -
أستشير  كــذلــك  ــه،  ــرأي ل ــم  وأهــت أعــمــالــى، 
والدى ووالدتى وأصدقائى املقربني، وأهتم 
بآرائهم، ومن املمكن أن أرفض عمال بسبب 
آرائهم، فأحيانا يلفتون نظرى لزاوية معينة 

ما أخدتش بالى منها.
■ ما األشياء التى حتبينها واألشياء التى 

تكرهينها؟
«اللى  املتصنعة  والناس  الكذب،  أكــره   -
ــل جــدا بكل أنــواعــه،  بــوشــني»، وأحــب األك
كنت  حــني  حتى  املــصــرى،  ــل  األك خصوصا 
ــارج مــصــر كــنــت أطــبــخ أكــل  أعــيــش فــى خـ
ــز يصاحلنى  عــاي حــد  لــو  يــعــنــى  مــصــرى، 

يجيبلى طاجن رز معمر باحلمام.
■ وماذا عن أعمالك املقبلة؟

- ال أريد أن أتسرع بعد مسلسل «مكتوب 
لسه  الرمضانى  املوسم  أن  خصوصا  عليا» 
املوافقة  قبل  ــروى  أتـ أن  وأحــتــاج  منتهى، 
على أى عمل آخر، كما أننى أشارك بفيلم 
عادل  وغادة  يسرا  الفنانة  مع  العيد»  «ليلة 
الذين  والفنانات  الفنانني  من  ومجموعة 
وطبعا  معهم  التعاون  زمن  منذ  أمتنى  كنت 
ــعــزيــز، وســيــعــرض  املـــخـــرج ســامــح عــبــدال
وأقـــدم خالله  مــوســم عيد األضــحــى،  فــى 
شخصية مختلفة متاما عما قدمته من قبل، 
والفيلم تدور أحداثه فى يوم واحد، ويناقش 

قضايا املرأة العربية.
املـــــرأة  عــــن  ــتـــحـــدث  يـ املـــســـلـــســـل  أن  ■ مبــــا 
الــعــربــيــة.. مــا رأيـــك فــى مسلسل «فــاتــن أمل 

حربى» والقضايا التى طرحها؟
جدا،  املــرأة  قضايا  مناصرى  من  أنــا   -
وسعيدة بأن هناك عمال استطاع أن يحرك 
املياه الراكدة فى قانون األحوال الشخصية 
ــرأة، ألن  املـ أدعــم  ودائــمــا  ــرأة،  املـ وقضايا 
املرأة دائما مظلومة، ولكن كما توجد نساء 
ولكن  مظلومون،  رجــال  هناك  مظلومات 

النساء يتم ظلمهن بشكل أكبر.
■ حـــدثـــيـــنـــا عــــن ظــــهــــورك فــــى مـــهـــرجـــان 

املزاريطة فى مسلسل «الكبير أوى»؟
البداية عندما عرض علّى الظهور  - فى 
املخرج  سألت  أوى»  «الكبير  مسلسل  فى 
ــأذن لـــى بــذلــك؟  ــ ــد احلــلــفــاوى هـــل ي خــال
ورحـــب جــدا بــاألمــر وأخــبــرنــى بــأنــه شىء 
بالفعل  ذلك  وحدث  سعيدة،  وسأكون  جيد 
وجلست  اجلــنــدى  أحمد  للمخرج  وذهــبــت 
وحضرنا  أحمد،  رحمة  والفنانة  هو  معه 
أعتبر  واحلقيقة  بتصويره،  وقمنا  املشهد 
«مــربــوحــة» هــى مــفــاجــأة رمــضــان ٢٠٢٢، 
احللقة  عرض  منذ  مشاهدها  أنتظر  وكنت 
بخفة  تتمتع  وهى  «الكبير»،  ملسلسل  األولى 

ظل وموهبة كبيرة.
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هنادى مهنا خالل حوارها مع «املصرى اليوم»

هنادى مهنا وأكرم حسنى فى لقطة من مسلسل «مكتوب عليا» هنادى مهنا مع والدها وزوجها
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كتبت- رضوى فاروق:
أن  تشيلى  دولـــة  فــى  العلماء  ــد  أك
القدمية،  الباتاغونية»  «السرو  شجرة 
املوجودة فى حديقة «أليرس كوستيرو»، 
أى  أبويلو»،  «جـــران  باسم  واملعروفة 
يتخطى عمرها  األكــبــر)، قد  (اجلــد 
أكثر من ٥ آالف عام، مما يجعلها أقدم 

شجرة حية فى العالم.
موطن  هو  باتاجونيا  السرو  شجر 
واألرجــنــتــني،  تشيلى  فــى  الــصــنــوبــر 
العمالقة  السكويا  نباتات  مــن  وهــى 
واألخشاب احلمراء، وميكن أن يصل 
قدًما)،   ١٥٠) متًرا   ٤٥ إلى  ارتفاعها 
 Oddity» مــوقــع  ــره  ذكـ مــا  بحسب 

.«Central
بطىء  مبعدل  الشجرة  هــذه  تنمو 
للغاية، ومن املعروف أنها تعيش ملئات 
أكثر  نتائج  وفــى  الــســنــني،  آالف  بــل 
الباحثني  من  فريق  إليها  توصل  دقــة 
السرو  شجرة  ُعــْمــر  فــإن  التشيليني 
عــاًمــا،   ٥٤٨٤ الــقــدميــة  الباتاجونى 
وبــذلــك تكون أقــدم بـــ ٦٠٠ عــام من 
ميثوسيال، أقدم شجرة فى العالم مت 

اكتشافها مؤخًرا.
وطرح الدكتور جوناثان باريشيفيتش، 
العلوم  مختبر  فــى  التشيلى  الــعــالــم 
مؤخًرا،  باريس  فى  والبيئية  املناخية 
«اجلــد  أن شجرة  إلــى  تشير  ــة  دراسـ
العالم  أقــدم شجرة فى  األكــبــر» هى 
حالًيا، مؤكًدا أنه استخدم مجموعة من 
النماذج احلاسوبية والطرق التقليدية 
حلــســاب عــمــر الــشــجــرة، ووجـــد أن 

عمرها يقارب ٥٥٠٠ عام.
«باريشيفيتش» الذى يقول إن جده 
اكتشف تلك الشجرة فى عام ١٩٧٢، 
اعتاد زيارة الشجرة عندما كان طفًال 

وكان دائًما مفتوًنا بها- حسبما أكد.
جــائــحــة  أثـــنـــاء   ٢٠٢٠ عـــام  فـــى 
موجودة  حديقة  إلى  سافر  كورونا، 
ــشــجــرة، اســتــخــدم حــفــاًرا  فــيــهــا ال
السرو  أشجار  فى  للتنقيب  إضافًيا 
القدمية فى باتاغونيا دون اإلضرار 

حتتوى  بأنها  دراسته  فى  ونوه  بها، 
أمتار،  أربعة  سمكه  يبلغ  جذع  على 
فعلًيا  الوصول  ميكن  ال  فإنه  لذلك 
األدوات،  باستخدام  جوهرها  إلــى 
حــلــقــات منوها  حــســاب  ميــكــن  وال 

بشكل صحيح.

قال باريشيفيتش ملجلة «نيوزويك» 
إن الطريقة التى أجرى بها حسابات 
 ٪٨٠ أن  تخبرنا  الشجرة  تلك  عمر 
املمكنة  النمو  مــســارات  جميع  مــن 
احلية  الشجرة  لهذه  عــمــًرا  تعطى 
مشيًرا  عــام،   ٥٠٠٠ من  أكبر  بأنها 

 ٪٢٠ بنسبة  فرصة  هناك  أن  إلــى 
الشجرة أصغر سًنا،  تكون  أن  فقط 

ولكنه لم يرجح هذا اخليار.

■ ينشر هذا املحتوى بالتعاون
 مع «مركز املصرى اليوم للتدريب»

■ ينشر هذا املحتوى بالتعاون
 مع «مركز املصرى اليوم للتدريب»
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عمر: خلود  كتبت- 
ميكانيكية  ــًدا  ي العلماء  ابتكر 
باأللم،  يشعر  ذكــى  بجلد  مــزودة 
تعلم  على  ملحوظة  قــدرة  ولــديــه 
اخلارجية،  املحفزات  مع  التفاعل 

مثل ضربة فى راحة اليد.
 Science ــة  مــجــل وبــحــســب 
من  فــريــق  تــوصــل   ،Robotics
«جالسكو»  جامعة  من  املهندسني 
إلى منوذج أولى جديد من «اجللد 
أنه  يُعتقد  والـــذى  اإللــكــتــرونــى»، 
الروبوتات  مجال  فى  كبير  تقدم 

للمس. احلساسة 
ومبجرد أن يتلقى جلد اإلنسان 
العصبى  اجلــهــاز  يــبــدأ  مــدخــًال، 
نقطة  عــنــد  مبعاجلته  املحيطى 
املعلومات  إلى  ويقلصه  االتصال، 
إلى  إرســالــه  قبل  فقط  احليوية 

الدماغ.
فيما يرتكز «اجللد اإللكترونى» 
على كيفية تفسير اجلهاز العصبى 
ــســان لـــإلشـــارات  ــإلن املــحــيــطــى ل
ــقــضــاء  ــل ال ــن أجــ ــن اجلـــلـــد مـ مـ
الطاقة  واستهالك  التأخير  على 
ويستخدم  الــســابــقــة.  للمفاهيم 
املعاجلة  نظام  مــن  جــديــًدا  نــوًعــا 
الترانزستورات  على  يعتمد  الذى 
املسارات  حتاكى  والتى  املشبكية، 
الشعور  أجل  من  للدماغ  العصبية 

باأللم.
ويــعــمــل اخلــبــراء مــنــذ ســنــوات 
صناعى  جلد  بــنــاء  على  عــديــدة 
يتمتع بحساسية اللمس من خالل 
استكشافها  مت  ــدة  واحــ طــريــقــة 
تتميز  والــتــى  واســـع،  نــطــاق  على 
ــرات  ــشــع ــن مــســت ــ مبـــجـــمـــوعـــة م
ــد  ــتـــالمـــس عـــبـــر ســـطـــح اجلــل الـ
بالكشف  لها  للسماح  اإللكترونى 

عند مالمستها جلسم ما.
عــادًة  املستشعرات  هــذه  وتنتج 

التى  البيانات  مــن  كبيًرا  حجًما 
تتم  حتى  وقًتا  تستغرق  أن  ميكن 
بواسطة  صحيح  بشكل  معاجلتها 
ما  لــهــا،  واالســتــجــابــة  الكمبيوتر 
ــدوث تــأخــيــرات  يــتــســبــب فـــى حــ
فاعلية  مــن  تقلل  أن  املمكن  مــن 
العالم  مهام  فى  املحتملة  اجللد 

احلقيقى.
اإللكترونـــى»  «اجللـــد  لبنـــاء 
ــة  ــتجابة الفعالـ ــى االسـ ــادر علـ القـ
قـــام  احلســـابية،  الناحيـــة  مـــن 
مـــن  شـــبكة  بطباعـــة  الباحثـــون 

متشـــابًكا  «ترانزســـتور»   ١٦٨
نانويـــة  أســـالك  مـــن  مصنوعـــة 
مباشـــرة  الزنـــك  أكســـيد  مـــن 
مـــرن..  بالســـتيكى  ســـطح  علـــى 
ــتور  ــل الترانزسـ ــوا بتوصيـ ــم قامـ ثـ
ـــد  ـــاز استشـــعار اجلل املشـــبكى بجه
فـــوق كـــف علـــى شـــكل يـــد إنســـان، 
خفيفـــة  بلمســـة  ملســـه  وعنـــد 
فـــى  تغييـــًرا  املستشـــعر  يســـجل 
والتـــى  الكهربائيـــة،  مقاومتـــه 
تتوافـــق مـــع تغييـــر بســـيط وملســـة 
ــر. ــر أكبـ ــى تغييـ ــؤدى إلـ أصعـــب تـ
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كتب- أحمد مصطفى:
أسطورية  حب  حكاية  وجولييت»…  «روميو 
بــني ١٢٦٠ - ١٣٨٧  مــا  الــفــتــرة  فــى  حــدثــت 
شاب  بني  اإليطالية،  املــدن  بإحدى  ميالدًيا 
لكن  العشاق،  بئر  فى  الغرام  أوقعهما  وفتاة 
نظًرا  القصة،  هذه  تكتمل  أن  رفضوا  األهــل 
«منتيجيو»  العائلتني  بني  التاريخى  للصراع 

العريقتني. و«كابوليت» 
اإلجنليزى  الكاتب  بالتفاصيل  حكاها  قصة 
مسرحية  خــالل  من  شكسبير،  وليام  الشهير 
الشعرية  امللحمة  من  فكرتها  استسقى  درامية 
متت  حتى  اشتهرت  والتى  وجولييت»،  «روميو 
ترجمتها على نطاق واسع فى كثير من اللغات.
فى  ــا  خــاّصً ــا  مــذاًق منحها  القصة  انــتــشــارٌ 
شخص  أى  أصبح  حتى  الرومانسية،  الروايات 

عاطفى أو مغرم يشار إليه باسم «روميو» وكذلك 
احلال بالنسبة لـ «جولييت».

ويعتقد الكثيرون أن القصة الرومانسية مجرد 
حكاية خيالية تاريخية، وهو اعتقاد غير صحيح، 
نظًرا لوجود دليل حتى وقتنا هذا يبرهن على 

حدوث هذه القصة.
يعمل  الــذى  الشاب،  الرحالة  فايز»،  «بيشوى 
كمرشد سياحى فى أوروبا، يأخذ قراء «املصرى 

اليت» فى جولة داخل منزل روميو وجولييت.
كانت مسرح  التى  املدينة  تلك هى  «فيرونا» 
األحداث لقصة احلبيبني، والتى تقع فى اجلزء 
الشمالى من إيطاليا، ويتردد عليها اآلالف من 

السياح سنوًيا لزيارة منزل «جولييت».
كتير  أماكن  فيها  «املدينة  «بيشوى»:  يقول 
بيت  ضمنها  مــن  ــرومــان،  ــل ل ــة  أثــري سياحية 

جولييت اللى بيقع فى وسط املدينة، وهو من 
القرن الـ١٣ والناس اللى بتزوره مألوه برسائل 
عشان  ــدران  اجلـ على  بيلزقوها  اللى  احلــب 

قصص حبهم تستمر».
ويتابع: «الناس بتنبسط جًدا ملا بتزور البيت فى 
إيطاليا، هناك بتشوف البلكونة اللى كانت بتقف 
فيها جولييت، وحتتها كان بيقف روميو يغازلها، 
والناس  بتاعها  التمثال  أيــًضــا  مــوجــود  هناك 

بتتصور معاه».
ــاب:  ــة املـــصـــرى الـــشـ ــالـ ــرحـ ويــضــيــف الـ
فيه  وبتحس  عظيمة  وروحــه  لطيف  «املكان 
حبيبتك،  مع  تكون  ملا  بالذات  بالرومانسية، 

لو واحد سينجل راح بتبقى صعبة عليه».
يتداول زوار املنزل قصة «روميو وجولييت» 
أن  إلــى  «بيشوى»  يشير  حيث  بينهم،  فيما 

فى  تفاصيلها  تتمثل  هناك  الرائجة  احلكاية 
جلأت  الزيجة،  هــذه  األهــل  رفــض  بعد  أنــه 
أجل  مــن  ــس»  ــوران «ل الــراهــب  ــى  إل جولييت 
وبالفعل  «روميو»،  من  الزواج  فى  مساعدتها 
بأن تضع  الراهب على طلبها ونصحها  وافق 
ا لتظهر كأنها ميتة ثم تهرب مع حبيبها. منوّمً
وبحسب الرواية املتداولة، نفذت «جولييت» 
انتقلت  أنها  عائلتها  وظنت  «لورانس»،  خطة 
إلى العالم اآلخر، وبدأوا فى حتضير مراسم 
بذلك قرر  «روميو»  ولكن عندما علم  الدفن، 
«جولييت»  لتقرر  بها،  ليلحق  السم  تــنــاول 

لترافقه. بخنجر  نفسها  طعن 
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محافل  حضور  مجرد  وليست  قوميا،  وطنيا  واجبا  الدبلوماسية  تعد 
دولية، فهى فن إدارة العالقات بني الدول، من خالل املفاوضات واالتفاقيات 

واملعاهدات.
تعزيز  فى  مهما  دورا  ويلعب  اخلارج  فى  بالده  حكومة  الدبلوماسى  وميثل 

وثقافيا). واقتصاديا  واجتماعيا  (سياسيا  املستقبلة،  الدولة  مع  عالقاتها 
أخــبــار  تــتــابــع  متخصصة  أســبــوعــيــة  صــفــحــة  تــقــدم  الــيــوم»  «املــصــرى 

تسعى  للجمهور،  خدماتها  تقدمي  على  منها  وحــرصــا  الدبلوماسيني، 
العالقات  تعزيز  فى  دورهــم  ومتابعة  الدبلوماسيني  جميع  مع  للتواصل 
وتقدم  والثقافية،  واالجتماعية  السياسية  القضايا  أهم  بشأن  الدول،  بني 
وهمزة  للتواصل  جسر  فصفحتنا  الدبلوماسى،  بالشأن  املعنية  املبادرات 
حتقيق  أجــل  من  الدبلوماسية  اإلجنــازات  كل  إلــى  أيدينا  بها  مند  وصــل 

السالم بني الدول.

كتبت- ندى النمر:
املصرية  ــعــالقــات  ال عــلــى  ــا  عــاًم  ٦٦ ميــر 
الصينية هذا العام، ويوافق يوم ٣٠ مايو تاريخ 
الدبلوماسية  العالقات  تدشني  على  االحتفال 
فقد  العالم،  حضارات  أقــدم  من  بلدين،  بني 
على  وجتــاريــا  ثقافيا  بالصني  مصر  تالقت 
مايو  وفى ٣٠  مــرة،  أكثر من  تاريخهما  مــدار 
وضع  مت  عندما  احلــضــارتــان  تالقت   ١٩٥٦
دبلوماسية  بعالقة  ورسمية  عريضة  خطوط 
عربية  ــة  دول أول  مصر  لتكون  البلدين،  بني 
وإفــريــقــيــة تــقــيــم عــالقــات دبــلــومــاســيــة مع 

جمهورية الصني الشعبية.
ــذه اخلــطــوة نــقــطــة فــارقــة فى  وكــانــت هـ
عالقات الصني الدولية، فى ظل مناخ احلرب 
الباردة، وكان لدور مصر الرائد على املستويني 
العربى واإلفريقى تأثيره الكبير على الساحة 
الصني  بجمهورية  االعتراف  وتوالى  الدولية، 

الشعبية.
ــة الــعــالقــة الــدبــلــومــاســيــة بني  ــعــود بــداي وت
السابق،  املصرى  الرئيس  لقاء  إلــى  البلدين 
الدولة  مجلس  ورئيس  الناصر،  عبد  جمال 
مبدينة  إندونيسيا  فى  الى،  أن  شو  الصينى، 
لبحث  آسيوية،  األفــرو  القمة  أثناء  باندونغ، 
سبل التضامن والتعاون بني البلدين فى إبريل 

عام ١٩٥٥.
املصرية  احلكومتان  أصـــدرت  بعدها  مــن 
والــصــيــنــيــة بــيــانــا مــشــتــركــا، بــشــأن تدشني 
السفراء  مستوى  على  الدبلوماسية  العالقات 
بعضهما  دعم  فى  البلدان  وبدأ  البلدين،  بني 
التى  الــدول  أوائــل  من  مصر  وكانت  البعض، 
مقعدها  اســتــعــادة  فــى  الــصــني  بحق  طالبت 
ــرت عن  الــشــرعــى فــى األمم املــتــحــدة، وعــب
ــات املــتــحــدة  ــ ــوالي ــ دهــشــتــهــا مـــن اخــتــيــار ال
الصني  جمهورية  مطالب  جتاهل  األمريكية، 

الشعبية.
وشعبا  حكومة  الصني  أيــدت  جانبها  ومــن 
قناة  شركة  بتأميم  الناصر  عبد  جمال  قــرار 
السويس وجعلها شركة مساهمة مصرية، أكد 
الى،  أن  شو  الصينى،  الدولة  مجلس  رئيس 
أجل  املصرية من  الصني قرار احلكومة  دعم 

حماية سيادة الدولة واستقاللها.
ــصــني سحب  ــررت ال ــ فـــى الــســبــعــيــنــيــات ق
سفرائها من منطقة الشرق األوسط للمشاركة 
هذا  مــن  الــرغــم  وعلى  الثقافية،  الــثــورة  فــى 

التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بني البلدين 
فى هذا املجال، وبحلول عام ٢٠١٨ بلغ عدد 
الشركات الصينية داخل مصر ١٥٠٠ شركة، 
 ١٫٨ بقيمة  صينية  استثمارات  توقيع  ومت 
للرئيس  اخلامسة  الزيارة  خالل  دوالر،  مليار 
الزيارة  وجاءت  للصني  السيسى،  الفتاح  عبد 
التعاون  منتدى  قمة  فى  مشاركته  إطــار  فى 

الصينى- اإلفريقى.
الدبلوماسية بني مصر  العالقات  وما زالت 
والصني مستمرة بقوة، مبا تشمله من عالقات 

اقتصادية، وسياسية، وطيبة بني احلكومتني.

أصرت على بقاء سفيرها لدى مصر، تأكيًدا 
ــا فــى السياسة  ــ عــلــى مــكــانــة مــصــر، ودورهـ
وفى ١٩٧٣، خالل حرب  الصينية،  اخلارجية 
أكتوبر ١٩٧٣، سارعت الصني بإعالن تأييدها 
أراضيها  الســتــعــادة  املــصــريــة  للجهود  الــتــام 

املحتلة.
تطوًرا  الصينية  املصرية  العالقات  وشهدت 
وتسعينيات  ثمانينيات  خالل  ملحوظ،  بشكل 
وأثبتت  املــجــاالت،  كافة  فى  املــاضــى،  القرن 
العالقات املصرية الصينية قدرتها على مواكبة 
ما  والداخلية،  واإلقليمية  الدولية  التحوالت 

منذ  الــعــالقــات،  تلك  اســتــمــرار  على  ســاعــد 
إقامتها، وخلوها من أى تعارض فى األهداف 

االستراتيجية لكلتا الدولتني.
من  متوافقة  االستراتيجيات  تكون  وتكاد 
ناحية السعى من أجل السالم فى كافة أرجاء 
العالقات  دميقراطية  إلــى  والــدعــوة  العالم 
الدولية وإقامة نظام دولى سياسى واقتصادى 

منصف وعادل واحترام خصوصية كل دولة.
املتبادل  والتأييد  الفهم  هــذا  تعمق  وقــد 
الراحلني  الرئيسني  توقيع  مع  أكبر  بصورة 
حسنى مبارك وجياجن تسه مني، فى ٥ إبريل 

االستراتيجية  الــشــراكــة  إعــالن  على   ١٩٩٩
املصرية  العالقات  واستمرت  الدولتني.  بني 
الصينية بقوة مع بداية األلفية اجلديدة، ومت 
االتفاق على تأسيس منتدى التعاون الصيني- 
الرئيس  زيارة  يناير ٢٠٠٤، خالل  العربى فى 
 ٢٠١٢ فى  مصر،  إلــى  تــاو  جني  هو  الصينى 
وعقد  الصني،  املائية  واملــوارد  الرى  وزير  زار 
كبار  من  وعــدد  الصينى  نظيره  مع  مباحثات 
املسؤولني بوزارة املوارد املائية الصينية، وبحثا 
سبل تعزيز العالقات الثنائية فى مجال الرى 
وإدارة املوارد املائية، وفى ختام املباحثات مت 
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كتبت- داليا عثمان:

عبر  بالقاهرة،  البريطانية  السفارة  هنأت 
رمي  فيسبوك،  موقع  على  الرسمية  صفحتها 
تقرر  التى  تشيفننج،  برنامج  خريجة  جــودة، 
والبحوث  الــدراســات  لقسم  مــديــرة  تعيينها 
ــوزارة  بـ الصحية  لــلــرعــايــة  الــعــامــة  بالهيئة 

الصحة املصرية.
املاجستير  درجـــة  على  رمي  حصلت  وقــد 
والتمويل  والتخطيط  الصحية  السياسة  فى 

ــتــى تــدعــم بشكل  والــســيــاســة الــصــحــيــة، ال
الدراسة فى  املهنية، ومنحتنى  مباشر حياتى 
اململكة املتحدة فرصة للتواصل مع أشخاص 
لديهم  الــعــالــم،  أنــحــاء  جميع  مــن  مختلفني 

خلفيات مهنية وخبرات عملية متنوعة».
برنامج  هــو  تشيفننج  بــرنــامــج  أن  يــذكــر 
فى  والتنمية  اخلــارجــيــة  وزارة  مــن  بتمويل 
وتقدم  املتحدة و١١٣ منظمة شريكة،  اململكة 
لـ  الفرصة  عام  كل  الدراسية  تشيفننج  منح 

االســتــوائــى  والــطــب  للصحة  لــنــدن  كلية  مــن 
LSHTM، خالل العام الدراسى ٢٠٢٠-٢٠٢١.

قالت  تشيفننج،  برنامج  فى  جتربتها  وعن 
 (LSE) كــل مــن الـــدراســـة فــى  ــــرت  «أث رمي: 
مسيرتى  على  إيجابى  بشكل   ،(LSHTM)و
تصميم  فى  متعددة  أساليب  وتعلمت  املهنية، 

وتقييم السياسات الصحية».
من  الــبــرنــامــج  مكننى  ــقــد  «ل ــت:  ــافـ وأضـ
االقتصاد  مــن  مثالى  مــزيــج  على  احلــصــول 

للحصول  الواعد  الشباب  أفضل  من   ١٨٠٠
ــوى فى  ــســت ــى امل ــامل عــلــى تــعــلــيــم جــامــعــى ع
أو شركة  مؤسسة  كنت  فإذا  املتحدة،  اململكة 
للمنح  تشيفننج  برنامج  مع  بالشراكة  مهتمة 
الدراسية لتمويل الشباب املصريني املتميزين 
فى  واحد  عام  ملدة  املاجستير  درجة  لدراسة 
ويسعدنا  بنا  االتصال  عليك  املتحدة،  اململكة 
االستثمار فى  باملزيد، كن جزًءا من  إخبارك 

اجليل القادم من القادة املصريني. رمي جودة

السفير
تورال رضاييف 
يكتب:

*

سفير فوق العادة ومفوض جمهورية *
أذربيجان بالقاهرة
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إلى  البولندى  الرئيس  ــارة  زي نتائج  ومــن 
مصر توثيق العالقات مع بولندا فى املجاالت 
ســواء  بــاالقــتــصــاد،  املتعلقة  والــقــطــاعــات 
السياحة،  أو  االستثمار  أو  البينية  التجارة 
شركة  تشغيل  إعــادة  مــع  الــزيــارة  وتزامنت 

عثمان: داليا  كتبت- 
شهدت مصر زيارة رسمية، هى األولى من 
وزوجته،  البولندى  الرئيس  قبل  من  نوعها، 
الرئيس  خاللها  أجــرى  كــورنــهــاوزر،  أغــاثــا 
الفتاح  عبد  الرئيس  مع  مباحثات  البولندى 
مــدبــولــى،  مصطفى  ــور  ــت ــدك وال الــســيــســى، 
املنتدى  حضور  عن  فضال  ــوزراء،  الـ رئيس 
واستقبال  املــصــرى  البولندى  االقــتــصــادى 
الرئيس  لقرينة  السيسى  انتصار  السيدة 

ودوًدا. استقباال  البولندى، 
والتقى الرئيس البولندى البابا تواضروس 
األرثوذكسية،  القبطية  الكنيسة  بابا  الثانى، 
ــخ األزهــــر،  واإلمــــــام أحــمــد الــطــيــب، شــي
املصرية  املباحثات  تتناول  أن  املقرر  ومــن 
الغذاء  وأزمة  أوكرانيا  فى  البولندية احلرب 
التعاون  مللفات  التطرق  مع  عنها،  الناجمة 
وفق  الغاز،  ملف  رأسها  وعلى  االقتصادى 

بولندية. تقارير 
الرسائل حيث  من  العديد  الزيارة  وحملت 
إنها تأتى عقب احلرب الروسية األوكرانية، 
النتائج،  من  العديد  عن  الــزيــارة  وأســفــرت 
ــار املــســؤولــني  ــب ــات مـــع ك ــاحــث ــب ــزت امل ــ وركـ

الغذائى. الوضع  املصريني على 

 LOT البولندية  الوطنية  اجلوية  اخلطوط 
ووارســو،  القاهرة  بني  مباشر  طيران  خط 
ابتداًء من ٣١ مايو ٢٠٢٢، مبعدل ٥ رحالت 
إيجابى  أثــر  لــه  سيكون  وبـــدوره  أسبوعية، 

والسياحى. االقتصادى  املستويني  على 

مدبولى خالل اجتماعه مع الرئيس البولندى فى القاهرة

عبدالناصر وشو أن الى   «صورة أرشيفية»
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كتبت- داليا عثمان:

ــارة الــبــريــطــانــيــة  ــفـ ــسـ ــفــل الـ حتــت
بالقاهرة مبرور ٧٠ عاما على اعتالء 
البالد،  الثانية عرش  إليزابيث  امللكة 
حجر  مبثابة  امللكة  أصبحت  فقد 
زاوية راسخ فى بنيان البالد، ورحبت 
السفارة البريطانية بالقاهرة بأطفال 
الدولية  البريطانية  املعادى  مدرسة 
االحــتــفــال  خـــالل  للملكة،  لــيــقــولــوا 
باليوبيل البالتينى «عيد ميالد سعيد، 

صاحبة اجلاللة».
 ٥ إلــى   ٣ بني  ما  الفترة  أن  ويذكر 
يونيو اجلارى، متت مراسم االحتفال 
أيام  أربعة  البالتينى، خالل  باليوبيل 
اململكة  فى  االحتفاالت  من  متتالية 

املتحدة وحول العالم.
ــاالت مــوكــب عيد  ــف وشــمــلــت احــت
مــيــالد املــلــكــة فــى وســـط لــنــدن يــوم 
اخلميس املاضى، وحفل البالتني فى 

قصر باكنغهام يوم السبت املاضى.
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كتبت - فاطمة محمد:
فى  السعودية  العربية  اململكة  سفارة  تقدم 
مصر، الكثير من اخلدمات ملواطنيها املقيمني 
السفر  فى  الراغبني  واملصريني  البالد  داخل 
موقعها  عبر  السفارة،  وأكدت  السعودية.  إلى 
اإللكترونى، أن مواعيد العمل الرسمية من ٩ 

صباًحا- ٤ مساًء، عدا اجلمعة والسبت.
ــى، اخلـــدمـــات  ــصــل ــقــن ــســم ال ــق ويـــقـــدم ال
لألشخاص املحليني الراغبني فى زيارة اململكة 

العربية السعودية وتقدمي العون واملساعدة.
وتــتــضــمــن اخلـــدمـــات طــلــبــات الــتــأشــيــرة، 
ــزواج،  ــ ال وتسجيل  الــســفــر،  جـــواز  ــد  وجتــدي
ومسائل  املواليد  وتسجيل  الوثائق،  ومصادقة 

اجلنسية.
فى  التعامل  كيفية  السفارة،  خدمات  ومن 
يجب  حيث  ــواز،  اجلـ سرقة  أو  فــقــدان  حالة 
إبالغ أقرب مركز للشرطة، مع احلرص على 
االحتفاظ برقم وتاريخ احلالة، كما هو مدون 
السفارة  ــى  إل والــتــوجــه  الــشــرطــة،  ملف  فــى 
بدل  إلصــدار  متهيًدا  اإلجـــراءات،  الستكمال 
فاقد، تذكرة مرور للزائر أو جواز سفر للمقيم.

للمواطنني  التعليمات  السفارة  وأوضــحــت 
السعوديني؛ منها أنه ال يجوز استعمال رخصة 

القيادة السعودية ويجب احلصول مسبًقا من 
اململكة على رخصة قيادة دولية، مع مراعاة أن 

سريانها محدد لفترة ٦ شهور.
وتتيح السفارة ملواطنيها اخلدمات املرتبطة 
وبيانات  جتــديــده  أو  السفر  جـــواز  بتسجيل 
اخلارجية  وزارة  تقدمها  خدمة  وهى  الرحلة، 
ملواطنيها، أثناء وجودهم خارج اململكة، وتهدف 
تسجيل  بطلب  للتقدم  لهم  املجال  إتاحة  إلى 
جوازاتهم، عبر شبكة اإلنترنت، بهدف التواصل 
معهم فى حاالت الضرورة أو الظروف الطارئة 
فى بلد اإلقامة، بجانب تسهيل تعويضهم عن 

جوازاتهم التى فقدت أو تلفت أو سرقت.
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الــدورة  هذه  فعاليات  باكو  العاصمة  شهدت 
التعاون  وزيــرة  املشاط،  رانيا  الدكتورة  برئاسة 
الدولى، عن اجلانب املصرى، ورشاد نبييف، وزير 
النقل والتنمية الرقمية، عن اجلانب األذربيجانى، 
األعــمــال  منتدى  ــالق  إطـ إطــارهــا  فــى  كما مت 

املشترك (املصرى/ األذربيجانى).
يذكر أنه خالل فعاليات الدورة اخلامسة، مت 
التوقيع على ٥ وثائق للتعاون فى مجاالت التنمية 
املختلفة، حتى وصل عدد الوثائق إلى ما يزيد 

على ٥٠ اتفاقية خالل ٣٠ عاًما.
وغنى عن القول إن ما وصلت إليه العالقات 
بني البلدين من تقارب واضح، كان نتاجا للرؤية 
الثاقبة لقادة البلدين، بشأن أهمية تعزيز التفاهم 
والتعاون بني بلديهما؛ تلك الرؤية التى انعكست 
على ما اتخذته حكومتا البلدين من قرارات، وما 
خطوات،  من  انتهجته  ومــا  سياسات  من  تبنته 
وأبــرزهــا  الــتــعــاون،  مــجــاالت  توسيع  استهدفت 
بشأن  احلكومى  االتفاق  على  اجلانبني  موافقة 
إلغاء تأشيرات الدخول حلاملى جوازات السفر 
اخلطوة  وتلك  واملهمة،  واخلاصة  الدبلوماسية 
تسهيل حركة  شــأنــه  مــن  إجـــراء  كــانــت مبثابة 
املسؤولني من ناحية، وإعطاء املرونة فى التعامل 

بني الدولتني من ناحية أخرى.
كما مت استئناف الرحالت املباشرة واملنتظمة 
أسبوعية، من  واحــدة  بواقع رحلة  البلدين،  بني 
منتصف مارس ٢٠٢٢، بعد توقف، بسبب تفشى 
جائحة كوفيد- ١٩، إذ تعد هذه اخلطوة مهمة فى 
سبيل دفع حركة السياحة الوافدة من أذربيجان 

إلى املدن السياحية املصرية.
كما أن االحتفال بالثالثني عاما على عالقات 
على  االحــتــفــال  مــع  متزامنا  جــاء  قــد  البلدين 
النصر املبني، الذى حققته جمهورية أذربيجان، 
قبل  املحتلة من  أراضيها  استعادة  فى  وجنحت 
جمهورية أرمينيا، فى معركة لم تتجاوز ٤٤ يوًما، 
القوات  وجنحت  العالم،  أذهلت  معركة  كانت 
األذربيجانية فى الوصول إلى تلك املناطق اجلبلية 
الوعرة لتستعيد حقها فى أرض األجداد؛ إذ ميكن 
القول إن هذه املعركة سوف تضاف إلى سجل 
العسكرية  األكادمييات  تدرسها  التى  املــعــارك 

واألمنية لالستفادة من خططها وتكتيكاتها.
جوهر القول إن العالقات األذربيجانية املصرية 
العديد من  تاريخية، جتمعها  أنها عالقات  كما 
من  العديد  تعززها  عالقات  فإنها  املشتركات، 
مجاالت التعاون؛ سياسًيا واقتصادًيا واجتماعًيا 
إلى  النظر  يكفى  إذ  ودينًيا،  وحضارًيا  وثقافًيا 
وحجم  البلدين،  بني  املوقعة  االتفاقات  حجم 
الزيارات املتبادلة على مستوى كبار املسؤولني من 
جانب، ومستوى الباحثني واإلعالميني واخلبراء 

واملتخصصني من جانب آخر.
وفى اخلتام، جندد تأكيدنا على أن قادم األيام 
سيشهد مزيًدا من التعاون األذربيجانى املصرى 
فى ظل ما حتمله قيادات البلدين من رؤى دافعة 
للمستقبل، وما حترص عليه حكومتا البلدين من 
توسيع مجاالت التعاون وتنفيذ االتفاقات املوقعة، 

وما يجمع الشعبني من تراث ثقافى مشترك.
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هنا األقصر عاصمة احلضارة والتاريخ 
مــنــارة الــعــالــم الــقــدمي ومــهــد احلــضــارات 
العصور،  مر  على  والثقافة  والفنون  واألدب 
أعظم  لبناء  القدماء  املصريون  منها  انطلق 
األقصر  البشرية،  عرفتها  فرعونية  حضارة 
أعماق  فى  جذورها  متتد  التى  املدينة  تلك 
التاريخ شاهدة على عظمة اإلنسان املصرى 
 ٧ منذ  وحضارته  وفنونه  بعلومه  سما  الذى 

آالف سنة.
تبقى  السياحية  املقومات  من  كثير  وبني 
ــدة مــن أهــم مميزات  رحـــالت املــنــطــاد واحـ
جلنة  رئيس  عثمان،  محمد  يقول  املدينة. 
تسويق السياحة الثقافية، لـ«املصرى اليوم»، 
بتجربة  يحظى  أن  ميكنه  املدينة  ــر  زائ إن 
سياحية فى املنطاد، ال يوجد مثيل لها حول 
العالم، خصوًصا تلك الرحلة التى متر مبعبد 

اجلبل،  قلب  فى  الكامن  حتشبسوت  امللكة 
وأمنحتب  وهابو  الرامسيوم  مبعابد  مــرورا 

ومقابر وادى امللوك وامللكات والنبالء.
جــزءا  متثل  املنطاد  رحــالت  أن  وأضـــاف 
مهما جًدا من الترويج للمدينة على منصات 
تداول  مع  خصوًصا  االجتماعى،  التواصل 
املؤثرين  بعدسات  أعلى  مــن  املدينة  صــور 
املصورين العامليني، داعًيا إلى تنظيم معارض 
للصور باألقصر عبر البالون، وتابع أن زوار 
من  املصرية  املعابد  صــور  يعشقون  املدينة 
والدعوة  حساباتهم  على  تداولها  ويتم  أعلى 

لزيارة األقصر من خاللها.

كتب- هشام شوقى
عدسة - محمد شكرى اجلرنوسى
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تصحبكم  ومختلفة،  نوعية  جـــوالت  فــى   
األماكن  اكتشاف  إلعـــادة  الــيــوم»،  «املــصــرى 

واملقتنيات واآلثار.
السياحية،  واملقاصد  البرامج  أهم  لكم  وترشح 
ــدم لــكــم جتـــارب املــحــتــرفــني، ومتــدكــم  ــق وت
بالنصائح التى حتتاجون إليها عند التخطيط 
بعض  مشاهدة  ميكنك  املقبلة.  لرحالتكم 
من  اجلديدة  الصحافة  تقنيات  عبر  القصص 
«املصرى  وحسابات  الصفحة  روابــط  خــالل 

اليوم» على منصات التواصل االجتماعى.

إشراف- هشام شوقى

 تقرير- أمانى إبراهيم
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غرفة  أعمال  تسيير  رئيس جلنة  عاقل،  عالء  قال 
حول  عمل  ورشــة  هامش  على  الفندقية،  املنشآت 
إن  الضيافة»،  قطاع  على  وتأثيره  الرقمى  «التحول 
يساهم  عامليا  رقميا  حتــوال  تشهد  أن  بصدد  مصر 
اإلجــراءات  وتسهيل  السياحية  اخلدمات  تقدمي  فى 

للسائحني. 
منذ  السياحة،  قطاع  وضــع  إلــى  «عــاقــل»  وأشـــار 
االقــتــصــاد، خاصة  وتــضــرر  كــورونــا،  فــيــروس  ظهور 
الصعبة،  للعملة  مصدر  أكبر  ثالث  السياحة،  قطاع 
بنهاية   ٪٨٠ بلغت  اإللــغــاءات  نسبة  أن  إلــى  مشيرا 
من  نفسها  بالفترة  مقارنة   ،٢٠٢٠ من  األول  الربع 

عام ٢٠١٩.
باندالع  املصرى  السياحى  القطاع  تأثر  إلى  ولفت 
سائحوها  يشكل  حيث  األوكرانية،  الروسية-  احلرب 
٤٠٪ من حجم السياحة الشاطئية سنويا، وفق أرقام 

السياحة.  وزارة 

من  لالستفادة  اجتــاهــا  هــنــاك  أن  «عــاقــل»  وأكــد 
مختلف  من  السياح  الستقطاب  الرقمية  املنصات 
الدورة  مصر  استضافة  أن  إلى  الفتا  العالم،  مناطق 

مى شلبىعالء عاقل

مهما  عامال  تعد   ،٢٠٢٢ لعام  املناخ  مؤمتر  من   ٢٧
البالد.  الضوء على  لتسليط 

مبادرات  ناقشت  العمل  ورشة  أن  «عاقل»  وأوضح 

الرقمى،  التحول  بشأن  واملحاسبية،  املالية  احلكومة 
احلكومة. أطلقتها  التى 

للعمليات  التنفيذى  الرئيس  شلبى،  مــى  وقــالــت 
إن  التكنولوجيا،  فى  املتخصصة  الشركات  بإحدى 
قطاع خدمات التكنولوجيا املالية هو املالذ اآلمن فى 
التضخمى فى جميع  الركود  تداعيات موجة  مواجهة 
أسواق العالم، من خالل حلول مبتكرة إلدارة املكاتب 
ونقاط  القنوات،  وإدارة  احلجز،  ومحرك  األمامية، 
واحلسابات  املــخــزون،  وإدارة  الشراء  ودورة  البيع، 

املدفوعات.  وحسابات  املدينة 
ميثلها  فندقا،   ١٣٣ العمل  ورش  فى  شــارك  وقــد 
٢٠٠ من مديرى العموم ومديرى تكنولوجيا املعلومات 

للفنادق.
وناقشت ورش العمل كيفية االستفادة من التقنيات 
تعزيز  بشأن  املالية،  التكنولوجيا  ومنها  احلديثة، 

واملتكررة.  الطويلة  النزالء  إقامات 

هنا قلب القاهرة اخلديوية، روح العمارة األوروبية 
فى عاصمة الشرق.

وعمارتها  الــقــاهــرة  اكــتــشــاف  تعيد  ــوم»  ــي ال «املــصــرى 
اخلديوية، نحن فى قلب وسط البلد، شارع األلفى، احلى 
يعود  القدمية  املبانى  وتلك  القاهرة،  فى  األرقى  التاريخى 
تاريخها إلى عشرينيات القرن املاضى، وتستحضر روحها 
عصر النهضة فى باريس والعصر الذهبى فى مصر، بني 
والتى  شائبة،  تشوبها  ال  معمارية  بتفاصيل  البناء،  روعــة 
ويعتبر  اجلــديــدة.  مصر  حى  فى  ليعيشوا  األثــريــاء  تركها 
القاهرة، ويبلغ طوله  شارع األلفى من أكبر ممرات وسط 
عرابى  ميدان  بني  ويربط  متًرا،   ٢٢ وعرضه  متًرا   ١٣٥
فله  الشارع  طول  من صغر  وبالرغم  الدين،  عماد  وشــارع 
التاريخ  تاريخ عريق وشهد أحداثا متثل عالمة فارقة فى 
القاهرة  الفرنسية حتى حريق  احلملة  من  بداية  املصرى، 
املطاعم  مــن  العديد  على  األلــفــى  شــارع  يحتوى   .١٩٥٢
وحلويات  كلثوم  أم  مقهى  مثل  احلديثة،  واملقاهى  القدمية 
ملحافظ  مشروع  إطــار  وفى  بك.  األلفى  ومطعم  الفاليرو 
القاهرة بني عامى ٢٠١٥ و٢٠١٧، مت جتديد الشارع وإعادة 
رسمه، وإخالؤه من الباعة اجلائلني، وزرع األشجار، ووضع 
املقاعد اخلشبية برصيف  واستبدلت  نظام إضاءة جديد، 
من اجلرانيت.   مت تخطيط الشارع فى عهد اخلديو توفيق، 
وكان يطلق عليه، حتى عام  التوفيقية،  إنشاء منطقة  عند 
١٩٠٦، شارع توفيق، إلى أن حتول إلى شارع األلفى، وكان 

من أشهر شوارع الفن واملسرح فى العهد امللكى. 
اململوكى،  األمير  إلى  االسم  بهذا  الشارع  تسمية  وتعود 
ونازع  الفرنسية،  احلملة  عاصر  الذى  األلفى،  بك  محمد 

محمد على باشا على حكم مصر، بدعم من اإلجنليز. 
ويعتبر محمد بك األلفى آخر أمراء املماليك، وهو أحد 
التجار،  أحد  مع  مصر  إلى  جاء  الذى  بك،  مراد  مماليك 
واستطاع أن ينال شهرة ومكانة جعلته من منافسى الوالى 
محمد على، على عرش مصر، حتى قيل إن الدولة العثمانية 

كانت تخاطبه وال تخاطب محمد، رغم أنه كان والًيا على 
مصر فى ذلك الوقت.

ناصية  على  يقع  عمالًقا  قصًرا  ميتلك  «األلفى»  وكــان 
الشارع، أمام بركة األزبكية، واتخذه نابليون بونابرت مقراً 
ومت  القصر  وردم  إسماعيل،  اخلديو  عهد  وفــى  للحكم، 

حتويله إلى حديقة عند إنشاء دار األوبرا. 
ومن أشهر معالم الشارع األلفى «مطعم األلفى 

بك» 
أكبر  من  وكان  القدمي،  برنتانيا  مسرح  األصل  فى  وهو 
عام  الشارع  افتتاح  مع  به  العمل  وبــدأ  القاهرة،  مسارح 

١٩٠٦، وتغير اسمه عام ١٩١٨ إلى مسرح تيفولى.
مبنى  مكانه  وبنى  هدم  قد  أنه  احلديدى  فتحى  ويذكر 
يضم مطعم األلفى، وفوقه ملهى شهرزاد، وجزء منه حتتله 
سينما كايرو، ولهذا املبنى ثالث واجهات: األولى على شارع 
األلفى حيث املطعم، وواجهة مطلة على شارع زكريا أحمد، 

واألخرى على شارع سراى األزبكية حيث سينما كايرو.
فندق ويندسور

القرن  يوجد فى ١٩ شارع األلفى، وقد شيد فى مطلع 
نادى  إلــى  حتــول  ثم  املالكة،  لألسرة  كحمامات  العشرين 
وهو  الثورة،  قبل  اإلجنليز  للضباط  مكانا  وكان  لألعيان، 
األوروبيون  ويقصده  «باريل»،  ببار  واشتهر  جنوم   ٣ فندق 

اآلن، ويتم تصوير الكثير من املسلسالت والبرامج فيه. 
«سينما ديانا» 

سينما  هناك  وكانت   ،١٩٣١ عام  ديانا  سينما  افتتحت 
حديقة ركس، وهدمت وحل مكانها مبنى هيئة التأمينات، 
منذ عام ١٩٥٧، وعلى ناصية شارع عماد الدين مع األلفى، 
مسرح  يوجد  كان  العمارة  هذه  وقبل  عمارة عدس،  توجد 
الكورسال، الذى أنشأه دلبانى عام ١٩١٣، وعلى هذا املسرح 

مثل جنيب الريحانى وغنت أم كلثوم عليه عام ١٩٣٢.
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بقدر عظمة قصة احلب، التى 
جمعت بني امللك أمنحتب الثالث 
الفنان  عظمة  بقدر  تــى،  وامللكة 
استطاع  الــذى  الــقــدمي،  املصرى 
أن يترك لنا قطعة ضخمة ظلت 

شاهدا على قصة حبهما.
ألمنحتب  الــضــخــم  الــتــمــثــال 
جماعى  متثال  هــو  وتــى  الثالث 
الثالث،  أمنحتب  للملك  مترابط 
املصرية  األســرة  فراعنة  (تاسع 
الـ ١٨)، وزوجته امللكة تى، و٣ من 
بناتهم، ويعد أكبر ثنائى مت نحته 
على اإلطالق.  يبلغ عرض التمثال 
٤٫٤ أمتار وارتفاعه ٧ أمتار، وهو 
مصنوع من احلجر اجليرى.  كان 
هابو،  مدينة  فى  قائًما  التمثال 
فى  فهو  اآلن  أما  الغربية،  طيبة 

املتحف املصرى فى التحرير.
املعبد  إلـــى  الــتــمــثــال  ينتمى 
اجلنائزى ألمنحتب الثالث، الذى 
مت تــدمــيــره مــنــذ ذلـــك احلــني، 
ــوقــت كـــان أكبر  ــالل ذلـــك ال وخـ

مجمع معابد فى طيبة.
فى  التمثال  على  الــعــثــور  مت 

على  عشر  التاسع  القرن  نهاية 
شكل شظايا، وفى عام ١٨٩٧ نقل 
جورج دارســى، القطع إلى معبد 
هابو  مدينة  فــى  الصغير  آمــون 
املجاورة، وفيما بعد مت نقلها إلى 
وأعيد جتميعها الفتتاح  القاهرة 

املتحف املصرى عام ١٩٠٢.
بالرخاء  أمنحتب  عهد  يعرف 
ــســــالم، مـــا أتــــاح االهــتــمــام  ــ وال
بالفنون، وهو والد إخناتون، امللقب 

بفرعون التوحيد. 
من  الــثــالــث  أمنحتب  ــزوج  تـ
الثانية  السنة  خالل  تى،  امللكة 
من حكمه، ولم تكن من أصول 
أمنحتب  لــه  وأجنــبــت  مــلــكــيــة 
من  منها  زواجــه  ويعد  الــرابــع، 
عهد  فى  احلــب  قصص  أعظم 
أمنحتب  وســجــل  ــة،  ــراعــن ــف ال
ــكــة تى  ــه مـــن املــل ــ قــصــة زواجـ
عــلــى «جـــعـــران الــــــزواج»، ولــم 
طقس  تسجيل  هو  الهدف  يكن 
ألقاب  تسجيل  إمنــا  احتفالى، 
األراضى  وحدود  وامللكة  للملك 

اخلاضعة له. 
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كتبت- ريهام رمضان:
والتى  القدمية  الــصــور  مــن  مجموعة  أعـــادت 
لرحلة  احلياة  عام   ١٠٠ من  أكثر  عمرها  يتجاوز 
عقل  شغل  الــذى  الذهبى  الفرعون  عن  الكشف 
«املصرى  القدمية.  املصرية  باحلضارة  املهتمني 
عن  نقًال  الصور  لتلك  رحلة  فى  تصحبكم  اليوم» 
البريطانية»،  اإلذاعــة  لـ«هيئة  اإللكترونى  املوقع 
وبحسب املوقع، تُعتبر مقبرة امللك املصرى القدمي 
توت عنخ آمون فى األقصر من أشهر االكتشافات 

فى علم اآلثار احلديث.
ومبــنــاســبــة الـــذكـــرى املــئــويــة الكــتــشــاف عالم 

مقبرة  وفريقه  كارتر  هوارد  البريطانى  املصريات 
بجامعة  بودليان  مكتبات  أقامت  املصرى،  امللك 
الفرعون  مقبرة  اكتشاف  معرًضا لصور  أكسفورد 
فى  التنقيب  آمـــون:  عنخ  ــوت  «ت بعنوان  الذهبى 

األرشيف».
والتى  جــذاب،  بشكل  املضاءة  الصور  وسلطت 
مع  إلى جنب  برتون، جنًبا  املصور هارى  التقطها 
من  واليوميات  والــرســومــات  واخلطط  الرسائل 
أرشيف كارتر، الضوء اجلديد على قصة التنقيب 
عن القبر الذى استمر ١٠ سنوات، والذى كان أول 

دفن ملكى سليم معروف من مصر القدمية.

منفرد،  كبطل  كارتر  تصور  يتحدون  أنهم  كما 
مما يسلط الضوء على مساهمة العديد من العمال 

املصريني املهرة الذين غالًبا ما يتم جتاهلهم. 
الصورة األولى 

صمم صبى مصرى لم يُذكر اسمه عقًدا ثقيًال 
ويجمع  آمــون،  عنخ  تابوت  من  باجلواهر  مرصًعا 

بني مصر القدمية واحلديثة. 
ــى أشــخــاص عـــديـــدون فــيــمــا بــعــد أنهم  ــ وأدع
الصبى، من بينهم حسني عبدالرسول من القرنة، 
والذى ساعد فريق كارتر، لكن لم يتم التحقق من 

أى شىء.

الصورة الثانية
سلسلة  ضمن  كانت  التى  الصورة  تلك  حظيت 
صور أخرى مبركز الصدارة فى املعرض. ويظهر 
فيها اثنان من رؤساء العمال وصبى يفككون بعناية 
تسمية  ومت  الــدفــن،  غرفة  لفتح  فــاصــًال  ــداًرا  جـ
فى  كارتر  قبل  من  وشكرهم  عمال  رؤســاء  أربعة 
مــنــشــوراتــه، وهــم أحــمــد جــريــغــار، وجـــاد حسن، 
وحسني أبو عوض، وحسني أحمد سعيد، ولكن ال 
ميكن التعرف عليهم من بني العمال فى الصورة. 

روزينو،  دانييال  الدكتورة  املصريات  عاملة  قالت 
كارتر وظف  إن  املعرض،  تنظيم  التى شاركت فى 

أكثر من ٥٠ عامًال محلّيًا، باإلضافة إلى عشرات 
املوقع،  فى  األطفال  فيهم  مبن  اآلخرين،  العمال 

ولكن لم تُسجل أسماؤهم.
الصورة  تتحدى  الــصــور  أن  روزيــنــو  وأضــافــت 
النمطية االستعمارية الكتشاف رجل واحد، قائلة 
إنه: «من خالل هذه الصور ميكننا رؤية املساهمة 
احليوية للمصريني، وهذا يوضح أن ما لدينا هنا 

ليس سوى جزء واحد من القصة». 
الصورة الرابعة

ومتعمد،  درامــى  بشكل  الصورة  هــذه  ُعرضت 
مذهب،  ضريح  أبــواب  يفتح  كارتر  فريق  وتظهر 

كالندر  ــر  آرث مساعده  يقف  بينما  يجثو  وكــارتــر 
ومصرى مجهول بجانبه.

اكتشاف  عن  اإلعــالن  على  الصورة  وساعدت 
لــكــارتــر كمغامر  ــت  ــعــالــم، وروجــ ال الــقــبــر حـــول 

إجنليزى.
الصورة اخلامسة

توت  تابوت  على  احلميم،  بورتون  منظور  ركز 
عنخ آمون اخلارجى، على إكليل زهرة الذرة وأوراق 

الزيتون التى تزين جبني امللك.
من  وجيزة  فترة  بعد  الطبيعية  املــواد  وتفككت 

انكشافه.
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شق جثة امللكعمال محليون توت عنخ آمونصبى مصرى
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عنه  تعبر  عما  ومختلف  ساخر  بأسلوب  عنها  ويعبر  األحــداث  ينقل  إذ  الدهشة..  فن  هو  الكاريكاتير 
األقالم والصور، وهو فن الصدق واحلرية واجلرأة والقفز فوق اخلطوط احلمراء واحلواجز املمنوعة. 

العالم..  دول  مختلف  من  ملبدعني  الساخرة  الرسومات  من  مجموعة  يوميا،  الصفحة،  هذه  فى  لكم  نقدم 
جيدا  مبقعدك  تشبث  التابوهات..  كسر  على  واجلرأة  األفكار  وعمق  اخلطوط  برشاقة  معكم  نستمتع 

للدهشة. واستعد  سيلجوقواربط احلزام..  اجنني 
رسام من تركيا

جتربة األكل على طريقة اآلخركورونا تفاجئ العالم

تيتانيك

السيلفى األخير

التجهيز ملعرض ريش الطاووس امللون

أسعار السوبر ماركت

نظارة البعد الثالث

سكان الفضاء يرسمون لبيكاسوقوالب متحجرةع األصل دور
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كتب- مصطفى السيد:
رئيس  نائب  حبس  العامة  النيابة  قــررت 
الشمالى،  بالساحل  العقارى  للتطوير  شركة 
أوهمت  إذ  مواطن،  بالنصب على ٤٠٠  املتهم 
املواطنني بامتالك وحدات سكنية وفلل بإحدى 
بعد أن جنحت فى حتصيل  السياحية  القرى 
أكثر من مليار جنيه قيمة أقساط على مدار 
املشروع  أرض  بــأن  املستفيدون  فوجئ  عــام، 
بدأت  مبنى.  أى  بها  ليس  عبارة عن صحراء 
وحدات  على  مواطن   ٤٠٠ تعاقد  بعد  القصة 
 ،٢٠١٦ فى  وشاليهات)  وفلل  (شقق  سكنية 
فرد  كل  قبل  من  املدفوعة  األمــوال  وتراوحت 
ما بني ٢٠٠ ألف جنيه و٨٠٠ ألف، حتى وصل 
صاحب  حصلها  التى  املالية  املبالغ  إجمالى 

الشركة ما يقرب من مليار جنيه.
فوجئ  التسليم،  تــأخــيــر  مــع   ٢٠١٧ وفـــى 
فقط،  عن سور  عبارة  املشروع  بأن  الضحايا 
لتنفيذ  ــادة  اتــخــاذ أى خــطــوات جـ يــتــم  ولـــم 
الشركة  مع  التواصل  وحــاولــوا  املــشــروعــات، 
التى سّوفت األمور بدورها، ولم يتوصلوا إلى 
فى حترير محاضر  بــدأوا  أن  إلى  حلول،  أى 
نصب، وحصل عدد منهم على أحكام قضائية 
لم يتم تنفيذها خالل الفترة املاضية، وحاول 
البعض اآلخر حل األمــور ودًيــا، ولم تستجب 
الشركة، وهددهم البعض. وقال رميون ماهر، 

أقساطها ملدة عام كامل».
واستكمل: «بدأنا دفع األقساط فى ٢٠١٦ 
 ،٢٠١٩ فى  املشروع  استالم  املفترض  ومن 
ما  ــة  ــرؤي ل للقرية  ذهــبــنــا  ســنــة  بــعــد  ولــكــن 
أرض  بقطعة  ففوجئنا  املشروع،  إليه  وصل 
فضاء ال يوجد بها أى بناء، فذهبنا للشركة 
لنا  قدموا  لكنهم  الوضع،  عن  لالستفسار 
تراخيص  انتهاء  عــدم  مثل  كثيرة،  حجًجا 
الدفع، ووجود مشكالت فى إجراءات البناء، 
ــا إلــى أن املــشــتــريــن تــوقــفــوا عــن دفــع  الفــًت
طبيعى،  غير  األمر  بأن  لشعورهم  األقساط 
و«محمد.  الشركة  محاضر ضد  ومت حترير 
اإلدارة،  مجلس  رئيس  ش»،  ع.  ش. 
ونائبه «طارق. م. ع». وأشار إلى 
أنــه دفــع أكــثــر مــن ٢٥٠ ألــف 
قــامــت  الــشــركــة  وأن  جــنــيــه، 
جنيه  مليار  من  أكثر  بتجميع 
مستفيد  مــواطــن   ٤٠٠ مــن 
مــن املــشــروع، وتــابــع: «بعض 
على  ــوا  حــصــل ــفــيــديــن  املــســت
إدارة  مجلس  رئيس  أحكام ضد 
القبض  إلقاء  ومت  ونائبه،  الشركة 
شرطة  قسم  فى  واحتجازه  األخير  على 
الضحايا  من  الكثير  وتوجه  األول،  التجمع 
إلى قسم الشرطة لتحرير محاضر جديدة».

فى  كانت  الواقعة  بداية  إن  الضحايا،  أحــد 
٢٠١٦، بعد أن افتتح رئيس اجلمهورية طريق 
(اجلراولة)، وبدأ الكثير من الشركات فى بناء 
وأضــاف  املنطقة،  فى  جديدة  سياحية  قــرى 
للتطوير  ــدأت شــركــة  «بـ ــوم»:  ــي ال لـــ«املــصــرى 

فى  ملشروعها  التسويق  الــعــقــارى 
امتالك  وادعـــاء  الشمالى،  الساحل 

رجال أعمال ووزراء لوحدات وفلل فى القرية، 
وهو ما شجع أكثر من ٤٠٠ شخص على شراء 
دفع  وبدأ  بالقرية،  املساحة  مختلفة  وحــدات 
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أرض املشروع

مواصلة احلمالت التموينية

الهواتف املضبوطة
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اإلسكندرية – رجب رمضان:
أحــبــط رجــال جــمــارك املــوانــئ اجلوية 
مبطار برج العرب الدولى فى اإلسكندرية، 
عــام  مــديــر  الــعــربــى،  بــرئــاســة مصطفى 
تهريب  أمــس،  اجلمعة،  اجلــويــة،  املــوانــئ 
لقانون  باملخالفة  املــوبــايــالت  مــن  كمية 
االتصاالت رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥، وقانون 
اجلمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ والالئحة 
وقانون   ،٢٠٢١ لسنة   ٤٣٠ رقم  التنفيذية 
لسنة   ١١٨ رقـــم  والــتــصــديــر  ــيــراد  االســت
إجــراءات  إنهاء  وأثناء  وتعديالته.   ١٩٧٥
«ويز  طيران  رحلة  على  القادمني  الركاب 

حازم  اشتبه  أبوظبى،  من  القادمة  إيــر» 
عطااهللا، أمن جمركى فى الراكب (م. ع. 
جمركية  جلنة  تشكيل  تقرر  وبالعرض  ا)، 
على  وبتمريرها  الــراكــب،  أمتعة  لتفتيش 
االشتباه،  صحة  تأكد  رأى،  اإلكــس  جهاز 
بوجود ٢٢ جهاز موبايل مخبأة بني طّيات 
قيمة  تقدير  مت  حيث  وجسمه،  مالبسه 

التعويضات بـ ٣٩٢ ألف جنيه. 
اتخاذ  اجلوية،  املوانئ  عام  مدير  وقــرر 
اإلجراءات القانونية، وحترير محضر ضبط 
جمركى حمل رقم ٢٠ لسنة ٢٠٢٢بجمرك 

مطار برج العرب الدولى.

كتب- يسرى البدرى: 
لضبط  جهودها  الداخلية  وزارة  تواصل 
السلع  حجب  ملحاوالت  والتصدى  األســواق 
أسعارها،  رفع  بقصد  التداول  عن  الغذائية 
قضية   ١٧١٥ ضبط  مــن  ــوزارة  ــ ال ومتكنت 
غذائية،  سلع  حجب  قضايا  منها  متوينية؛ 
على  واالستيالء  التسعيرة  من  بأزيد  وبيع 

مدعومة. سلع 
بــيــان، أمــس، عن  وكشفت الــداخــلــيــة، فــى 
استمرار جهود وزارة الداخلية حلماية جمهور 
األســواق  على  الــرقــابــة  وإحــكــام  املستهلكني 
ومــحــاوالت  التموينية،  للجرائم  والــتــصــدى 
خاصًة  باألسواق،  التداول  عن  السلع  حجب 
وعدم  إخفائها  طريق  عن  الغذائية،  السلع 
بقصد  بــاألســعــار  واملــضــاربــة  للبيع  طرحها 
رفعها، وواصلت اإلدارة العامة لشرطة التموين 
والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة 
التموين وفروعها اجلغرافية مبديريات األمن 
وقطاع األمن العام، حمالتها لضبط اجلرائم 
قضية   ١٧١٥ ضبط  عن  أسفرت  التموينية، 
غذائية،  سلع  حجب  قضية  منهم  متنوعة، 
و٣٩٣  أبيض،  أرز  طن  مضبوطات  بإجمالى 
اإلعــالن  وعــدم  السعر  من  بأزيد  بيع  قضية 
 ٢٩٫٧٥٠ مضبوطات  بإجمالى  األسعار  عن 
وزيوت  ومسلى  طعام  وزيت  ودقيق  سكر  طن 
سيارات وأسمدة وأعالف و١٧٧ عبوة سجائر، 
و٦٠٤ مخالفات مخابز (١٥ قضية دقيق مدعم 
تصرف وجتميع و١٦٧ قضية إنتاج خبز غير 
خبز  إنتاج  قضية  و١٧٠  للمواصفات  مطابق 
ناقص الوزن و٨ قضايا بيع بأزيد من السعر 
حركة  بسجل  القيد  انتظام  عدم  قضية  و٥٩ 
و١٣١  اإلنتاج  عن  توقف  قضية  و٥٤  الدقيق 
 ٣٢٫٥٠٠ بلغت  مبضبوطات  متنوعة)،  قضية 
استيالء  قضية  و٢١  مدعم  بلدى  دقيق  طن 
عــلــى ســلــع مــدعــومــة مبــضــبــوطــات، أبــرزهــا 
طن  و٢٫٠٤٠  مدعمة  أسمدة  طن   ١١٫٣٥٥
وبنزين،  ســوالر  لتر  و١٥٤١٠٠  متوينى  سكر 

والضوئية،  الصوتية  التنبيه  أجهزة  بيع  على 
تداولها  املحظور  الطوارئ  مبركبات  اخلاصة 
ضبط  عن  اجلهود  أسفرت  فقد  بــاألســواق، 
١٨ قضية مبضبوطات بلغت ٤١٧ قطعة و٧٤ 
قطعة صوتية و٩٨ قطعة ضوئية و٢٤٥ ملصقا، 
وضبط ٤٫٢٧ طن حلوم مجمدة وكبدة مجمدة 
فى  ويشتبه  املصدر  مجهولة  مستندات  دون 
لوجود  اآلدمــى  لالستهالك  صالحيتها  عدم 
خطًرا  وتشكل  الطبيعية  خواصها  فى  تغير 
للبيع  لطرحها  متهيًدا  العامة،  الصحة  على 
على  والتدليس  الغش  بقصد  ــواق  األسـ فــى 
بصورة  ــاح  أربـ وحتقيق  املستهلكني  جمهور 
املسؤول عن ثالجة  املدير  غير مشروعة، مع 
املنوفية،  مبحافظة  الغذائية  السلع  حلفظ 
وضبط ٣٫٣٧ طن أسماك مجمدة ورجنة دون 
عدم  فى  ويشتبه  املصدر  مجهولة  مستندات 
صالحيتها لالستهالك اآلدمى لوجود تغير فى 
والشكل،  اللون  حيث  من  الطبيعية  خواصها 
متهيًدا  العامة،  الصحة  على  خطًرا  وتشكل 
لطرحها للبيع والتداول باألسواق بقصد الغش 
وحتقيق  املستهلكني  جمهور  على  والتدليس 
ثالجة  مالك  مع  مشروعة  غير  بصورة  أرباح 

حلفظ السلع الغذائية مبحافظة املنوفية».
ملح  أطنان   ٧ ضبط  عن  الـــوزارة  وكشفت 
مستندات،  بدون  عبوات  داخل  معبأة  طعام، 
عدم صالحيتها  فى  ويشتبه  املصدر  مجهولة 
لالستهالك اآلدمى لوجود تغير فى خواصها 
الطبيعية (حتجر)، وتشكل خطًرا على الصحة 
العامة، واستهداف إدخالها فى التصنيع وطرح 
على  التدليس  بقصد  باألسواق،  للبيع  املنتج 
املستهلك وحتقيق أرباح بصورة غير مشروعة 
ترخيص  دون  ألبان  ملنتجات  مالك مصنع  مع 
قرص   ١٨٣٥٠ وضبط  البحيرة،  مبحافظة 
وغير  جمركًيا  مهربة  ــواع  األن مختلفة  أدويــة 
املصدر  ومجهولة  مستندات،  ودون  مسجلة، 
العامة،  الصحة  على  الضرر  بالغ  أثــر  ذات 
بــاألســواق  ــداول  ــت وال للبيع  لطرحها  متهيًدا 

بقصد الغش والتدليس على جمهور املستهلكني 
وحتقيق أرباح بصورة غير مشروعة مع املدير 

املسؤول عن صيدلية مبحافظة القاهرة».
أعــالف  ــان  أطــن  ٤ بضبط  الــبــيــان  ــاد  ــ وأف
حيوانية، معبأة داخل شكائر بدون مستندات، 
مجهولة املصدر ويشتبه فى عدم صالحيتها 
ــى لـــوجـــود تــغــيــر فى  ــوان لــالســتــهــالك احلــي
أسمدة  جرام  كيلو   ٥٠٠ الصناعية،  خواصها 
بالتنمية  خاصة  عليها،  دون  مدعمة  زراعية 
خارج  تداولها  محظور  الــزراعــى،  واالئتمان 
لالجتار  جمعها  مت  ــزراعــيــة،  ال اجلمعيات 
غير  أربــاح  لتحقيق  السوداء  السوق  فى  بها 
مالك  مــع  الــدعــم  على  مستولًيا  مــشــروعــة، 
مخزن لتجارة أعالف حيوانية، دون ترخيص 

مبحافظة سوهاج».
وأكد البيان أنه فى إطار جهود اإلدارة فى 
توريد  مبنظومة  التالعب  مخالفات  ضبط 
القمح املحلى ملوسم احلصاد احلالى وضبط 
عن  اجلهود  أسفرت  فقد  التهريب،  حــاالت 
ضبط ١٠ قضايا (٨٩٫٥٧١ طن أقماح محلية 
قائد  ضبط  أبرزها  ســيــارة)،  و٢  مخازن  و٨ 
لتجميع  املنيا  مبحافظة  سيره  حــال  ســيــارة 
تداولها  محظور  محلية  أقماح  طن   ٢٨٫٧٨
بقصد  نقل،  تصريح  دون  املنظومة،  خــارج 
السوق  فى  بها  لالجتار  التوريد  عن  حجبها 
السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط 
خارج  تداولها  محظور  محلية  أقماح  طن   ١٥
عن  حجبها  بقصد  تصريح،  دون  املنظومة، 
الــتــوريــد لــالجتــار بها فــى الــســوق الــســوداء 
لتحقيق أرباح غير مشروعة مع مالك مخزن 
وضبط  الشرقية،  مبحافظة  احلبوب  لتجارة 
خارج  تداولها  محظور  محلية  أقماح  طن   ١٢
عن  حجبها  بقصد  تصريح  دون  املنظومة، 
التوريد ملوسم حصاد لالجتار بها فى السوق 
السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة مع مالك 
مخزن لتجارة احلبوب دون ترخيص مبحافظة 

املنوفية، ومت اتخاذ اإلجراءات القانونية.

وبلغ إجمالى املضبوطات ٧٥٫٦٤٥ طن و١٧٧ 
عبوة سجائر و١٥٤١٠٠ لتر سوالر وبنزين.

وأفاد البيان بضبط ٥٫٣ طن سلع غذائية؛ 
سكر حر ومكرونة وزيت طعام ومسلى، لعدم 
بأزيد  بيعها  بقصد  أســعــارهــا  عــن  اإلعـــالن 
لتجارة  محل  مالك  مع  املــتــداول،  السعر  من 

 ٥٫٣٥ وضبط  بالقليوبية،  الغذائية  السلع 
تداولها  محظور  مدعمة  زراعية  أسمدة  طن 
خارج اجلمعيات الزراعية، مت جمعها لالجتار 
غير  ــاح  أرب لتحقيق  الــســوداء  السوق  فى  بها 
األسمدة  لتجارة  مخزن  مالك  مع  مشروعة، 
وضبط  بالشرقية،  ترخيص  دون  الزراعية، 

فى  بها  لالجتار  وبنزين  ســوالر  لتر   ٩٥٦٠٠
السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، 
مع املدير املسؤول عن محطة لتموين السيارات 

مبحافظة القاهرة.
بشأن  اإلدارة،  جهود  إطــار  «وفــى  وتابعت: 
رصد ومتابعة املحالت ومراكز اخلدمة القائمة 
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سوهاج - السيد أبوعلى:
مصانع  بــأحــد  يعملن  طالبات   ٥ أصيبت 
املنطقة الصناعية بدائرة مركز طهطا، بحالة 
غذائى»  تسمم  «أعــراض  وقــىء  شديد  إعياء 

عقب تناولهن «بسبوسة» من محل بقالة.
شرباش،  عبداملنعم  محمد  الــلــواء  وتلقى 
من مأمور مركز  أمن سوهاج، إخطاراً  مدير 
املستشفى  مــن  بــالغ  بـــورود  طهطا،  شــرطــة 
 ١١- ج  ح.  «شهد.  من  كل  بوصول  املركزى، 
أ. خ - ١٢ سنة»، و«إميان.  سنة»، و«شروق. 
ح. أ - ١٦ سنة»، و«نحمدو. ح. أ - ١٢ سنة»، 
يقمن  وجميعهن  سنة»،   ١٣  - ع  ر.  و«مياده. 
املصانع  بأحد  ويعملن  طهطا  مركز  بدائرة 
مصابات  املركز،  بدائرة  الصناعية  باملنطقة 
تناول طعام فاسد،  ادعاء  إعياء وقىء  بحالة 
ملستشفى  واخلــامــســة  الــثــالــثــة  حتــويــل  ومت 

سوهاج اجلامعى.
املباحث  مدير  زيــن،  محمد  اللواء  وانتقل 
اجلنائية، والعميد نورالدين عمر، رئيس فرع 
أقّرت  الشمال، حيث  لقطاع  اجلنائى  البحث 
تناولهن  عقب  إصابتهن  بحدوث  املصابات 
قــطــع حــلــوى «بــســبــوســة» مــن أحـــد محالت 
البقالة ميلكه «أحمد. م. ع - ٢٩ سنة» غير 

مرخص، ويقيم بدائرة املركز، ونفت كل منهن 
الشبهة اجلنائية.

ومت ضبط صاحب املحل املشار إليه، وأقر 
املحضر  ذلك  عن  وحترر  تقدم،  ما  مبضمون 

الالزم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

محمد عبداملنعم شرباش
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كتب- أشرف غيث ومصطفى السيد:
املخدرات،  ملكافحة  العامة  اإلدارة  واصلت 
ــة  ــدي ــس، حــمــالتــهــا املــكــثــفــة مبــحــيــط األن ــ أم
الــريــاضــيــة ومـــراكـــز الــشــبــاب عــلــى مستوى 
املواد  ومتعاطى  مروجى  لضبط  اجلمهورية، 
ــزة وزارة  املـــخـــدرة، اســتــمــراًرا جلــهــود أجــه
صورها  بشتى  اجلــرميــة  ملــواجــهــة  الداخلية 
اإلجرامية  العناصر  ومالحقة  ضبط  السيما 
املخدرة مبحيط  املــواد  ومتعاطى  مروجى  من 

األندية الرياضية ومراكز الشباب.
وعقب تقنني اإلجراءات وجهت اإلدارة العامة 
املخدرات  مكافحة  بقطاع  املخدرات  ملكافحة 
املــرخــصــة، عدة  والــذخــائــر غير  واألســلــحــة 
حمالت أمنية مكبرة استهدفت ضبط مروجى 
ومتعاطى املواد املخدرة بكافة أنواعها مبحيط 
األندية الرياضية ومراكز الشباب على مستوى 
اجلمهورية بالتنسيق مع قطاعى األمن الوطنى 
واألمن العام، ومشاركة اإلدارة العامة لتدريب 

كالب األمن واحلراسة ألكادميية الشرطة.
على  احلــمــالت،  تلك  جهود  نتائج  أسفرت 
مدار ثالثة أيام، عن ضبط ٤٥ قضية متنوعة، 
وبحوزتهم  متهًما   ٥٢ فيها  املتهمني  عدد  بلغ 
احلــشــيــش،  مــخــدر  مــن  كــيــلــوجــرام   ٦٫٩١٠
الــهــيــرويــن،  مــخــدر  مــن  كــيــلــوجــرام  و٤٫١٠٥ 

و٩٤٠  الباجنو،  من مخدر  كيلوجرام  و١٫١٢٠ 
جراًما من مخدر اآليس «الشابو»، و٧٥ جراًما 
مخدر  من  جراًما  و٧٠  الكوكايني،  مخدر  من 
اإلستروكس، و٣٠ جراًما من مخدر (إم دى إم 
الترامادول،  لعقار  مخدًرا  قرًصا  و١٧٠  إيه)، 

و٢٠ قرصا مؤثرا. 

حكًما   ١٧ تنفيذ  من  احلمالت  متكنت  كما 
وبندقية  مالى،  مبلغ  وضبط  متنوًعا،  قضائًيا 
هاتف  و٥٢  الطلقات،  مــن  وعــدد  خــرطــوش، 
نارية، و١٠  محمول، و٣ سيارات، و١٢ دراجة 
القت  وقــد  مــيــزان.  و٤  بيضاء،  أسلحة  قطع 
املواطنني  ورضــاء  استحسان  احلمالت  تلك 

تواصل  فيما  ــان،  واألمـ باألمن  الستشعارهم 
احلمالت األمنية جهودها الستهداف وضبط 
العناصر اإلجرامية من مروجى املواد املخدرة. 
فى سياق مواز، تابعت اإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات بقطاع مكافحة املخدرات واألسلحة 
والذخائر غير املرخصة بالتنسيق مع قطاعى 
مع  وباالشتراك  العام  واألمــن  الوطنى  األمــن 
نشاط  ومــطــروح  اإلسكندرية  أمــن  مديريتى 
االجتــار  فــى  تخصصا  إجــرامــيــني  عنصرين 
عمالئهما  على  وترويجه  احلشيش  مبخدر 
الرمل  ثان  قسمى شرطة  دائــرة  من  متخذين 

ومطروح مسرًحا ملزاولة نشاطهما اإلجرامى.
وعقب تقنني اإلجــراءات مت ضبط أحدهما 
باإلسكندرية، له معلومات جنائية وبحوزته ١١٠ 
كيلوجراًما   ١١ وزنــت  احلشيش  ملخدر  طرب 

ومبلغ مالى وهاتف محمول وسالح أبيض.
وضبط اآلخر مبطروح، له معلومات جنائية، 
ــرة قسم شــرطــة مطروح  ــدائ ب ــواجــده  ت حــال 
وزنــت  ملــخــدر احلشيش  وبــحــوزتــه ١٥ طــربــة 
٣٫٧٥٠ كيلوجرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

جــاء  مــا  أيـــدا  بــاملــضــبــوطــات  مبواجهتهما 
بالتحريات، وتقدر القيمة املالية للمواد املخدرة 
اتخاذ  مت  جنيه.  مليون  بحوالى  املضبوطة 

اإلجراءات القانونية.

جانب من املضبوطات

املتهم
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وكأن  كــان سفرها مبثابة طــوق جنــاة، 
حالة  مــن  ليخرجها  لها  ابتسم  الــقــدر 
األمور  ازدادت  فقد  واالختناق،  الضيق 
عاتق  على  املعيشة  غــالء  بعد  تعقيداً 
زوجها، فقد فعل كل ما يستطيع من أجل 
بكرامة  والعيش  احلياة  قيد  على  البقاء 
من  حفنة  أجنــبــا  أن  بعد  كــرميــة  وحــيــاة 
األبناء والبنات. لم يرفض الزوج سفرها 
بدونه، فقد كان احلل الوحيد من وجهة 
نظره، للخروج من عنق الزجاجة، فالبلد 
الذاهب إليه يحتاج إلى املزيد من الوقت 
لتخليص إجراءات معقدة ليلتحق بها فيما 
تبتعد  التى  األولــى  املرة  هذه  كانت  بعد. 
عنه، ودعته وقلبها معه، وفى عينيها ألم 

البعاد، كان القاسم املشترك بينهما انهمار 
بنظرة  وعاهدته  ودعــتــه  الــفــراق.  ــوع  دم
وأخذت قصة حبهما  واالشتياق،  احلنني 
قسوة،  أشــد  جتــاه حتديات  آخــر  منحًى 
وانتظار  واألبناء  الزوجة  من  خال  البيت 
السفر عبر  على أمل احلياة. طيلة فترة 
فى  الشديدة  ورغبته  شوقه  عن  الــزوج 
إنهاء اإلجــراءات ليجتمع شملهم.  سرعة 
السعادة  صالة  فى  هو  ها  سنوات،  بعد 
بدموع تتراقص فرحاً يحتضن أسرته مرة 
أخرى، حيث تتسارع دقات قلبه املشتاقة 

لهم بنشوة اللقاء.
عصام كرم الطوخى
esskaram@yahoo.com

تسمع كثيًرا أن الغرب عموما، وفرنسا فى القلب 
منه، عبارة عن دول دميقراطية وحرية رأى وتعبير. 
واحلقيقة هى كذلك فيما يخدم مصاحلها ويتفق مع 
احلرب  من  موقفهم  إلى  انظر  وأطماعها.  أفكارها 
والهستيرى  الكامل  ودعمهم  األوكــرانــيــة،  الروسية 
ألوكرانيا، ألن لهم مآرب من ذلك وهو إضعاف الدولة 
القضية  من  املتخاذل  املوقف  إلى  وانظر  الروسية، 
بدم  أبوعاقلة  شيرين  الصحفية  وقتل  الفلسطينية، 
بارد، إدانات شفوية ال وزن لها وال فائدة. بل انظر كيف 
صنعوا مع النازحني األوكران، استقبلوهم بالترحاب 
وكانوا قمة التعسف مع ذوى البشرة السمراء، وصرحوا 
عربا.  أو  عراقيني  أو  سوريني  ليسوا  األوكـــران  بأن 
والنكبات.  احلــروب  فى  العنصرية حتى  قمة  وهــذا 
وثالثة األثافى موضوع الالعب املحترم إدريس جاى 
السنغالى، الذى يلعب فى نادى باريس سان جيرمان. 
فما كان من إدريس جاى إال أن امتنع عن اللعب فقط 
ال غير، وذلك كى ال يشارك فى دعم الشواذ وفقط. 

لم يعترض عليهم ولم يهاجمهم وإمنا تعبير سلبى بعدم 
االحتاد  وأرســل  تقعد  ولم  الدنيا  فقامت  املشاركة. 
الفرنسى للكرة لالعب ملحاسبته على هذه اجلرمية 
الكبرى. تخيلوا بلد الدميقراطية ال تتحمل أن يعبر 
إنسان عن أفكاره بشكل مهذب ومحترم، وليس فيه أى 
إشارة إلى هذه السلوكيات الشاذة. وحسنا فعل رئيس 
دولة السنغال واألزهر الشريف بوقوفهم مع إدريس 
هو  هــذا  مبكيالني.  والكيل  العنصرى  التمييز  ضد 
الغرب املتشدق بالدميقراطية. هى إذا الدميقراطية 
على املقاس الفرنسى والغربى. تناقض تام لزعمهم 
وحقوق  والدميقراطية  باحلرية  ألدمغتنا  وتصديعهم 
اإلنسان. وهذا درس مهم كى نعى ونفكر مليا عند 
استقبال تصرفات وتصريحات الغرب، ففيها أحيانا 

السم فى العسل حتت شعارات زائفة.
أ.د سعيد السيد عبدالغنى- أستاذ 
الفيزياء بكلة العلوم جامعة بنها
saeedkmghany@yahoo.com

ــرة عـــدد مــن الفنانني  تــوفــى فــى الــفــتــرة األخــي
بالرحمة  لهم  الناس، ونحن ندعو  لكافة  املشهورين 
وتيقن  إذا شعر  الفنان  أن  ولكن املالحظ  واملغفرة. 
عن  حقيقية  بصور  يظهر  أجله، جنده  اقتراب  من 
شكله ومالمحه دون أى تعديل أو جتميل. والغريب 
فى  تقدمه  عالمات  ظهور  بعد  الطبيعى  شكله  أن 
قلوبنا  إلــى  ومقربا  ومحببا  مألوفا  يكون  الــســن، 
عليه.  اعتدنا  عما  اختالفه  مــن  بالرغم  جميعا، 
عمر  ولــكــل  جمالها  ســن  لكل  إن  للجميع  ونــقــول 
جاذبيته، فال داع ألى فنان أو فنانة من إخفاء معالم 

الذى  اهللا  ألنها صنع  التجمل،  أو  الطبيعية،  وجهه 
وال  عيبا  السن  فى  التقدم  فليس  شــىء.  كل  أتقن 
املرض نقصا. وإمنا هى سنة احلياة وطبيعتها فال 
تخفوها، ألنكم أقرب إلى الناس وإلى قلوبهم وأنتم 
أعني  فى  تتخيلون  مما  وأجمل  بل  طبيعتكم،  على 
محبيكم من اجلمهور الذى يحبكم لفنكم وشخصكم 

وقيمتكم وليس لشكلكم فقط.
مهندس/ عمرو حلمى عثمان- جليم- 
اإلسكندرية
amrohilmi@yahoo.com
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كتب- محمد القماش:

بــرئــاســة  اجلـــيـــزة،  ــايــات  جــن محكمة  عــاقــبــت 
املستشار محمد عوض اهللا، أمس، كرمي الهوارى، 
بينهم  طالب،   ٤ بدهس  املتهم  أعمال،  رجل  جنل 
ــد، وحــيــازة  طــفــل، فــى حـــادث تــصــادم الشيخ زايـ
مواد مخدرة وتعاطيها، وجتاوز السرعات املقررة، 
بالسجن املشدد ٣ سنوات، وتغرميه ٥٠ ألف جنيه.

حضورًيا  املحكمة  قضت  احلكم:  منطوق  وجاء 
مبعاقبة كرمي الهوارى بالسجن املشدد ٣ سنوات، 
وغرامة ٥٠ ألف جنيه، وإثبات تنازل ورثة املجنى 

عليهم عن االدعاء املدنى.
حادث  على  يوًما   ١٧٢ مرور  بعد  احلكم  وجاء 
التصادم الذى وقع بني سيارتى املتهم والضحايا، 
العباسى،  محمد  ويوسف  جابر،  عبداهللا  وهــم: 
وعمر حمد خليل، وسعيد حسن، إذ نشأ احلادث 
ورعونته  املتهم  إهمال  عن  القضية  أوراق  وفــق 
واللوائح  للقوانني  مراعاته  وعدم  احترازه  وعدم 
جتــاوز  هائلة  بسرعة  سيارته  فقاد  واألنــظــمــة، 
املــقــررة قــانــوًنــا حــال قــيــادتــه حتــت تأثير وطــأة 
السابق  االتهام  ببند  املبينة  املخدرة  املادة  تعاطيه 

الكوكايني، وأخرى خمور ُمسكرة.
باحلضور،  لألهالى  املحكمة  هيئة  وسمحت 
املتهم  شقيقة  فحضرت  اإلعــالم،  وسائل  وممثلى 
جلسة  عن  الضحايا  أسر  غابت  فيما  «الــهــوارى»، 
بتنازل خالل اجللسة  تقدمهم  بعد  باحلكم  النطق 

وتغرميه،  سنوات   ٣ أخيها  بسجن  القاضى  قــرار 
ورددت قبل إصابتها بإغماءة: «٣ سنني.. ٣ سنني 
يا كرمي»، والتف من حولها عدد من أفراد أسرتها 
وحملوها  ملواساتها  شقيقها،  ومحامى  وأقاربها 
حلني إخراجها من قاعة املحاكمة، وسط حالة من 

احلزن والصراخ والعويل والبكاء. 
ــر الــقــاضــى بــإخــراج  وقــبــل النطق بــاحلــكــم، أم
ــام، وأثــبــت حــضــوره،  ــه «الـــهـــوارى» مــن قفص االت
وبعدها قضى بحبسه ٣ سنوات، ليعود املتهم إلى 
نقلته  ذلــك  وعقب  تــام،  انهيار  حالة  فى  القفص 

مأمورية أمنية إلى مقر حبسه مرة أخرى.
اتصال  فــى  «يــوســف»،  الضحية  والـــدة  وقــالــت 
احلكم:  عقب صدور  اليوم»،  «املصرى  مع  هاتفى 
«ربنا يعوض والدنا خير فى اجلنة ونعيمها»، فيما 
أكد عدد من أفراد باقى أسر الضحايا أنهم قدموا 
تنازًال، ألن «ربنا اتكلم عن الدية، وسمحنا بحضور 

والد املتهم وتقدميه واجب العزاء».
وكشف الشهود ودفاع الضحايا، خالل اجللسات 
السابقة، أن الضحايا الـ٤ كانوا يسيرون بتاريخ ٢٤ 
ديسمبر املاضى فى شارع النزهة دائرة قسم شرطة 
الشيخ زايد، يستقلون سيارة مالكى قيادة أحدهم، 
النزهة،  بشارع  «يوتيرن»  فى  للدخول  ويستعدون 
وهم فى طريق العودة إلى منازلهم، فلما اقتربوا من 
سيارة  بهم  اصطدمت  وهــدأوا سرعتهم،  «امللف»، 
بوقوعه  متأثًرا  بجنون  يقودها  كان  إذ  «الهوارى»، 

وفر  وأسفر عن مصرعهم  املخدرات،  تأثير  حتت 
هارًبا من مكان احلادث بعدما حضرت فتاة تستقل 
للخضوع  املستشفيات  ألحد  ونقلته  فارهة  سيارة 

لعملية جراحية عاجلة.
 ٤ أن هناك  للقضية،  املحكمة  نظر  وورد خالل 
أشخاص انتحلوا صفة قضائية وتوجهوا إلى مكان 
املراقبة  كاميرات  على  لالستيالء  احلــادث  وقــوع 
رفض  الرؤية  شاهد  ولكن  احلــادث،  سجلت  التى 
مبا  إلبالغهم  العامة  للنيابة  وتوجه  لهم  إعطاءها 
أنهما محاميان  وتبني  باثنني منهم  حدث، ففوجئ 
فى مقر النيابة، وألقى القبض عليهما، وتقدميهما 

للمحاكمة التى قضت بحبسهم ٣ سنوات.
العام،  النائب  الصاوى،  حماده  املستشار  وأمــر 
محكمة  إلى  محبوًسا  الهوارى  كرمي  املتهم  بإحالة 
اجلنايات املختصة؛ ملعاقبته عما اتُّهم به من جناية 
التعاطى،  بقصد  ر  املخدِّ الكوكايني  جوهر  إحــرازه 
وتسببه خطًأ فى موت أربعة، منهم ثالثة أطفال، 
وكان ذلك ناشًئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، 
وعدم مراعاته للقوانني واللوائح واألنظمة بقيادته 
سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة املقررة قانوًنا 
إليها  املــشــار  املــخــّدرة  املـــادة  تعاطى  تأثير  حتــت 
وبني  بينه  املسافة  مراعاته  دوَن  ُمْسكرة،  وأخــرى 
سيارة املجنى عليهم، فصدمها من اخللف مطيًحا 
بها، فحدثت إصابتهم التى أودت بحياتهم، فضًال 

عن اتهامه بُجنٍح أخرى.
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املتهم أثناء دخوله قاعة املحكمة                                                تصوير- طارق وجيه

حينها  ورد  املقامة،  املدنية  الدعوى  عن  املاضية 
القاضى بأن الشق اجلنائى يخص هيئة املحكمة.

وكانت شقيقة املتهم التى ارتدت مالبس سوداء، 

وأمسكت فى يديها مسبحة وكانت تردد آيات من 
الذكر احليكم، فى حالة ترقب قبل صدور احلكم 
سماعهما  فور  وانهارت  الساعتني،  جتــاوزت  ملدة 

 ����� ��� ���� 
��א ��כ	�))

الشديد جنحت اخلطة وحقق  مع األسف 
من  أكثر  وأصدرت  الشهرة،  املجهول  الكاتب 
جهة بيانات التنديد ملحوًقا بها اسمه، وكان 

هذا هو بالضبط هدفه، أن نذكر اسمه.
التعقيب  منى  طلبت  البرامج  من  العديد 
على  تــطــاول  الــذى  املــجــهــول،  الشاعر  على 
الكتاب  احتــاد  أمناء  أحد  أنه  رغم  كلثوم  أم 
املصريني، كنت أشترط على من يطلب منى 
نكرر  وأال  املتطاول،  اسم  ذكر  عدم  التعقيب 
بنظرة  اعتبروها  ولكنهم  السقطات،  تلك 
قاصرة نوًعا من السبق الذى ينبغى أن يصبح 
أو على األقل  الطرفني  كامل األركان بوجود 

تسجيل التطاول مصحوًبا بالصفارة.
بالدنا  فى  الندوات  كيف جترى  السؤال:   
ــدوة وقــبــل ذلــك اجلهة  ــن ومــا دور رئــيــس ال

املنظمة؟
لسنا بصدد قضية حرية رأى، ولكنه سب 
اجلهة  القانونية  الناحية  من  يتحمل  وقذف 

التى انطلق منها احلوار املسؤولية اجلنائية.
كل املالبسات تؤكد أن فالن الفالنى أراد 
الشهرة وانهال بالشتائم على أم كلثوم ورامى 
وعبدالوهاب  كامل  أحمد شفيق  والشاعرين 

محمد واملطربة لطيفة.
 من سمح بإقامة الندوة جهة لها تاريخها 
يعتلى  من  تنتقى  ال  كيف  األدبــى،  واعتبارها 
املصرية  (األغنية  عنوانها  والندوة  املنصة؟! 
ــة)، املــســؤول  ــ وكــيــف تعبر عــن وجـــدان األم
ليتحدث  الشاعر،  هذا  اختار  من  هو  األول 
أبــًدا  نقيصة  وال  سبة  ليس  ــوجــدان،  ال عــن 
والنقيصة مفرداته  السبة  أنه مجهول، ولكن 
انفلتت  أدق  بتعبير  أو  انتقلت  التى  وآراؤه 
للناس عن طريق السوشيال ميديا، هل هذا 

هو الوجدان الذى أرادوا توصيله للناس؟!.
ألنه  املــســؤول  هــو  عليه  اختياره  وقــع  مــن 
حساباته  تصفية  يريد  محبط  إلنسان  سمح 
مع املجتمع فأراد أن يوجه طعناته لعدد من 
إلى  يتحول  ما  درجــة  فى  اإلحباط  جنومه، 
الندوة  مديرة  توقف  لم  كيف  مرضى.  مأزق 

هذا التطاول وتنهى اجللسة؟!.
أم  ينتقد صــوت  أن  إنــســان  أى  حــق  مــن 
على  حتى  سلبية  مالحظات  يقدم  أو  كلثوم 
أشهر أغانيها مثل (أنت عمرى) التى حتظى 
الشاعر  أن  كما  السحاب)  (لقاء  بتوصيف 
بلقب  حــظــى  كــامــل  أحــمــد شفيق  الــراحــل 
بكلماته  أيــًضــا  وتغنينا  الــســحــاب)،  (شــاعــر 
وأدى  نبنى  (قلنا ح  لعبداحلليم مثل  الوطنية 
احنا بنينا السد العالى)، ال يوجد ما مينع أن 
تنتقد الكبار مثل أحمد رامى وأم كلثوم، على 
قدموه  الذى  لإلبداع  انتقاًدا  يظل  أن  شرط 
ولكن التطاول على اإلنسان هو سالح العاجز، 
وشائعة من هنا وأخرى من هناك، وبدأ فى 
حتى  يوقفه  أحد  وال  البذاءات،  تلك  إطالق 
من اجلمهور القليل الذى تواجد فى القاعة.

سنجدها  القمم  ضــرب  فــى  الرغبة  تلك 
ــبــعــض، أتــذكــر أن إحــدى  مــكــبــوتــة عــنــد ال
الفضائيات كانت تعد فيلًما تسجيلّيًا عن أم 
يحمل  ســؤاًال  ووجــدت  واستضافونى،  كلثوم 
أن  للموافقة  وطالبت  كلثوم  أم  عن  شائعة 
الــســؤال، جــاءت اإلجــابــة: من حقك  يُحذف 
إال  أسجل  لن  لهم:  قلت  الشائعة،  تنفى  أن 
(اإلسكريبت)،  من  متاًما  السؤال  ُحذف  إذا 
ألن الغرض هو نشر الشائعة ولو عن طريق 
القمم  من  النيل  هو  املقصود  ألن  تكذيبها، 
حذف  ومت  استجابوا  وبالفعل  اإلبــداعــيــة، 

السؤال.
ال  عندما  الكتاب  احتــاد  هو  أوًال  املذنب 
الندوة  أدار  ومــن  متحدثيه،  اختيار  يجيد 
التوقيت  فى  التدخل  على  القدرة  ميتلك  لم 
لم يؤدوا واجبهم فى  املناسب، ومن حضروا 
أضعف  وهــو  املنصة  من  وإخــراجــه  إحراجه 
فــى حتقيقق  خطته  هــل جنحت  ــان.   اإلميــ
الشهرة؟ رمبا، ولكنها فى النهاية شهرة على 

طريقة القاتلتني (ريا وسكينة)!.

طارق الشناوى
tarekelshinnawi@yahoo.com
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 voice@almasryalyoum.com

رقمنا على واتس آب: 01116006007

فاكس : 27926331

ahlamy30@yahoo.com :بريدنا
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كتبت- أحالم عالوى:
ابنتى  بأحقية  توجيهاتكم  سرعة  «أرجــوكــم   ■
محمد  أرسل  العنوان،  هذا  االمتحان».. حتت  فى 
العامة،  الثانوية  «أمنية» طالبة  والد  فاروق أحمد، 
بأسيوط،  الثانوية  الواسطى  شعبة علمى مبدرسة 
ابنته  دخــول  على  موافقتكم  راجيا  بكم،  مستغيثا 
نفسيتها  وعلى  مستقبلها،  على  حفاظا  االمتحان 
من الدمار، على حد قوله، ومشكلتها وفقا لروايته 
هى «ابنتى أمنية محمد فاروق، طالبة متفوقة فى 
الثانوية  الواسطى  مبدرسة  علمى  العامة  الثانوية 
العام  العربية  اللغة  امتحان  ودخــلــت  بــأســيــوط. 
املاضى ٢٠٢١، ولظروف خارجة عن إرادتها قررت 
لكى  اعتداد  عــدم  وحــررت محضر  ــادة،  امل تأجيل 
للعام  وتأجيله  اإلجابة،  ورقة  تصحيح  إيقاف  يتم 
احلالى ٢٠٢٢. ووقعت على املحضر أمام زميالتها 

ورئيس  الـــدور  ومــراقــب  واملــالحــظــني  اللجنة  فــى 
الكنترول. لكن لألسف حدث خطأ نتج عنه تصحيح 
اإلداريــة،  النيابة  فى  آخر  وحررنا محضرا  املــادة، 
بعد ظهور النتيجة العام املاضى، ومت التحقيق مع 
فى  الطالبة  بأحقية  النيابة  قرار  وصدر  اجلميع، 
دخول مادة اللغة العربية هذا العام، وحصولها على 
الدرجة الفعلية التى سوف حتصل عليها. والنيابة 
أرسلت القرار للوزارة من شهر مارس املاضى، لكن 
حتى اآلن لم يتم إبالغ الكنترول بأحقية ابنتى فى 
االمتحان، حتى تتمكن من أداء االمتحان فى املادة 
املذكورة. وهى ترتعد خوفا من عدم دخولها، خاصة 
أنه لم يتبق إال وقت قصير جدا على االمتحانات. 
توجيهاتكم  واسمها، سرعة  باسمى  أرجوكم  لذلك 
بأحقية ابنتى فى االمتحان حفاظا على مستقبلها، 

وعلى صحتها».

■ شكونا إلى كل اجلهات، بدءا من احلى، مرورا 
باملحافظة، وال حياة ملن تنادى. وكل ذلك من أجل 
تنفيذ قرار ترميم عقار، حفاظا على حياة ساكنيه، 
القرار.  لتنفيذ  تدخلكم  راجًيا  لكم  جلــأت  لذلك 
العقار  أحد سكان  إبراهيم عيد،  السيد  أنا رجب 
املتفرع من شارع  رقم ٣١ شارع محمود حسانني، 
مبحافظة  املنصورة،  مبدينة  عــارف  عبدالسالم 

ترميم  قرار  املنصورة  غرب  حى  أصدر  الدقهلية. 
للعقار املذكور برقم ١٩٨/٦/٥ لسنة ٢٠٢١، وحتى 
التنفيذ. وكذلك قرار آخر برقم ١٨٩  اآلن لم يتم 
أحد  بــه  قــام  الــذى  التعدى  بــإزالــة   ،٢٠٠٦ لسنة 
العقار،  بــذات  الرحمة  مسجد  أعلى  األشــخــاص، 
ولم يتم التنفيذ أيًضا. لذلك أرجوكم سرعة تنفيذ 

القرارين، مبعرفة احلى وعلى نفقة السكان.
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البحيرة- حمدى قاسم:
ــرت نــيــابــة كـــوم حــمــادة اجلــزئــيــة فى  أمـ
ــاســة املــســتــشــار إبــراهــيــم  ــرئ ــرة، ب ــحــي ــب ال
ذمة  ــام على  أي  ٤ بحبس شــاب  املــنــشــاوى، 
والدته  من  بالتخلص  التهامه  التحقيقات، 
بدر،  مركز  قرى  إحدى  فى  بسكني  بطعنها 
عقب مشادة كالمية نشبت بينهما، وحاولت 
أنها  إال  بعد طعنها  الشارع  إلى  الفرار  األم 

فارقت احلياة فى املستشفى.
ــواء أحــمــد عــرفــات، مــديــر أمن  ــل كــان ال
البحيرة، تلقى إخطاًرا من مركز شرطة بدر 
بوصول سيدة فى العقد السادس من العمر 
إلى مستشفى خاص مصابة بجروح طعنية 
نافذة مبناطق متفرقة من اجلسم، وتوفيت 

فور وصولها.
انتقل ضباط مباحث مركز بدر إلى مكان 
اجلرمية  ارتــكــاب  وراء  أن  وتبني  احلـــادث، 
جنل املجنى عليها «عمار. م»، ٢٢ سنة، الذى 
طعن والدته عدة طعنات باستخدام السكني، 

ما أودى بحياتها.
ــض  ــي ــالح األب ــســ ــ ــم وال ــه ــت ــط امل مت ضــب
املستخدم فى اجلرمية وتبني أنه يعانى من 
اضطراب نفسى منذ فترة ويُعالج من املرض 
النفسى. وأكد شهود عيان أنه نشبت مشادة 
حتولت  وجنلها،  عليها  املجنى  بني  كالمية 
على  الــشــاب  خاللها  ــدم  أق مشاجرة،  إلــى 
طعن والدته عدة طعنات، وخرجت األم على 
من  للهرب  محاولة  فى  الشارع  إلى  إثرها 
ابنها، وتصادف عودة ابنها األكبر من عمله 
فاصطحبها إلى املستشفى ولفظت أنفاسها 

األخيرة فيها.
املوتى  حفظ  ثالجة  إلى  اجلثة  نقل  مت 
فى  املـــركـــزى  بـــدر  مــركــز  مستشفى  ــى  ف
النيابة  تصرف  حتت  البحيرة،  محافظة 
املتهم،  مــع  التحقيق  تولت  التى  العامة، 
بــرئــاســة املــســتــشــار إبــراهــيــم املــنــشــاوى، 
إشــراف  وحتــت  حــمــادة،  كــوم  نيابة  رئيس 
التهامى، املحامى  الدكتور املستشار أحمد 

دمنهور. لنيابات جنوب  العام 
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أحد املتهمني

كتب- أشرف غيث:
متهمني  أمس، من ضبط  األمن،  أجهزة  متكنت 

ــر  ــة واآلخــ ــدري ــن ــاإلســك أحــدهــمــا ب
ــة، لــقــيــامــهــمــا بــالــنــصــب  ــي ــرب ــغ ــال ب
واالحتيال على املواطنني واالستيالء 

على أموالهم بزعم توظيفها.
كشفت  األولـــــــى،  ــة  ــعـ ــواقـ الـ فـــى 
الــتــحــريــات قــيــام أحــد األشــخــاص، 
باإلسكندرية، مبمارسة نشاط  مقيم 
احتيالى من خالل تلقيه مبالغ مالية 
لهم  توظيفها  بــزعــم  املــواطــنــني  مــن 
العقارى مقابل  فى مجال االستثمار 
متفق  شهرية  ــاح  أرب على  حصولهم 
عليها. وأضافت التحريات أنه متكن 
 ٣٠ بلغت  أمــوال  على  االستيالء  من 
مليون جنيه، وتوقف عن سداد أصول 

تلك املبالغ، وكذلك األرباح املتفق عليها، واالستيالء 
أماكن  إلى  والهروب  لنفسه  املبالغ  تلك  كامل  على 

مختلفة. بتقنني اإلجراءات، مت استهدافه وضبطه، 
ومبواجهته أقر مبمارسته ذلك النشاط اإلجرامى. 
وفى الثانية، كشفت التحريات قيام 
قسم  بدائرة  مقيم  األشخاص،  أحد 
شرطة ثان طنطا بالغربية، مبمارسة 
نشاط احتيالى من خالل تلقيه مبالغ 
توظيفها  بزعم  املواطنني  من  مالية 
لهم فى مجال جتارة األدوية البيطرية 
شهرية  ــاح  أرب على  حصولهم  مقابل 
متفق عليها. وأضافت التحريات أنه 
متكن من االستيالء على أموال بلغت 
وتوقف  جنيه،  ألف  و١٥٠  ماليني   ٥
وكذلك  املبالغ  تلك  عن سداد أصول 
األرباح املتفق عليها، واالستيالء على 
كامل تلك املبالغ لنفسه والهروب إلى 
أماكن مختلفة. بتقنني اإلجراءات، مت 
استهدافه وضبطه، ومبواجهته أقر مبمارسته ذلك 

النشاط اإلجرامى.
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الفيوم - محمد فرغلى:
قضت محكمة جنايات الفيوم، أمس، باإلعدام شنًقا 
بـ«خط  إعالمًيّا  املعروف  عبداملعبود،  أمين  للمتهم 
عاقبت  كما  اجلنائية،  املصاريف  وإلزامه  الفيوم»، 
املحكمة شقيقته «صابرين» باحلبس عامني، ومحمد 
أحمد سيد «هارب»، وإمام سيد محمود، بالسجن ١٥ 
محمد  وإيهاب  اجلنائية،  املصاريف  وإلزامهم  عاًما 
ذكى، بالسجن ٣ سنوات وإلزامه املصاريف اجلنائية، 
فى اتهامهم بقتل زوجة املتهم األول وحماته، واحتجاز 
رهائن، وإصابة آخر بطلق نارى، والتعدى أيًضا على 
شقيقة زوجته وابنتى زوجته الطفلتني. صدر احلكم 
برئاسة املستشار جنيدى الوكيل، وعضوية املستشارين 

عالء عبدالوهاب، وأحمد ممدوح، ووسيم إسكندر. 

املاضى  نوفمبر  أول  إلى  القضية  أحــداث  تعود 
عندما احتجز املتهم أمين عبداملعبود، شقى خطر، 
أسفل  جثتها  وأخفى  زوجته  وقتل  وآخرين  أبناءه 
أنقاض املنزل، واحتجز رهائن بينهم أطفال، بسبب 
خيانة زوجته له، وقام وقتها ببث فيديو عبر صفحته 
اتهم زوجته وشقيقتها بإدارة شبكة منافية لآلداب 
العامة، واحتجازه لهما انتقاًما لشرفه ورد اعتباره 
الرهائن،  حترير  الشرطة  محاولة  وأثناء  وكرامته. 
القوات،  جتاه  النارية  األعيرة  بإطالق  املتهم  بــادر 
وبادلته القوات باملثل، مما أسفر عن إصابته بطلق 
نارى فى الرأس والقبض عليه ونقله إلى مستشفى 
الفيوم العام للعالج حتت حراسة مشددة، وحترير 

جميع الرهائن ونقلهم إلى املستشفى للعالج.
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اإلسماعيلية- هانى عبدالرحمن:
لقى ٣ أشخاص مصرعهم غرًقا فى بيارة صرف 
صحى، فى منطقة اخلبرة عزبة الرمش قرية أبو 

صوير البلد باإلسماعيلية. 
ــرار زراعـــى يحمل  ــدأت الــواقــعــة بــوصــول جـ بـ
محاولة  وخالل  الصحى،  الصرف  لكسح  مقطورة 
الرئيسى  اخلرطوم  ووضع  الصرف  العامل سحب 
متاًما،  ويختفى  ليغرق  البيارة  فى  سقط  للسحب 
اللذين  املنزل  وصاحب  السائق  صرخات  وســط 
املحاولة سقط  وخالل  جــدوى،  دون  إنقاذه  حاوال 

أحدهم ليلحق به فى احلال.
النزول  محاولة  سوى  طريقة  السائق  يجد  ولم 

للبيارة لسحب االثنني، لكنه حلق بهما.
تلقت شرطة النجدة بالًغا من األهالى، وعلى 
الفور مت االنتقال إلى موقع البالغ، ومتكن رجال 
 ٢ مصرع  وتبني  الـــ٣،  سحب  من  املدنى  الدفاع 
األخيرة  أنفاسه  الثالث  لفظ  بينما  احلــال،  فى 

املستشفى.  فى 
الصرف  ومقطورة  اجلــرار  على  التحفظ  ومت 
رئيس  بعمل  القائم  أبلغ  فيما  السحب،  وخرطوم 
الــقــريــة رئــيــس مــركــز ومــديــنــة أبــوصــويــر الــذى 
للصرف  بيارات  أى  سحب  بوقف  قــراًرا  أصــدر 
الصحى بأنحاء قرى املركز واملدينة دون إخطار 

املحلية. الوحدة 
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د. عبداملنعم سعيد

ليس سهًال أن تتذكر هذه األيام موعد آخر زيارة للمملكة العربية 
مهرجان  زيــارات  سلسلة  من  جــزًءا  األخيرة  املــرة  كانت  السعودية. 
اجلنادرية السنوى، الذى كان خليًطا من الثقافة والتفاعل مع الكثير 
من اجلنسيات، وكانت مهمتى فى آخر اجلوالت املشاركة فى جلسة 
تأبني خالد الذكر، األمير سعود الفيصل، وزير اخلارجية السعودى، 
املعتاد  كان  مصر.  على  تُنسى  ال  وأفضال  عالقات  له  كانت  الــذى 
وأساتذة  والُكتاب  باملفكرين  ممتلًئا  يكون  أن  املحفل  هذا  مثل  فى 
كان  عــديــدة.  بلدان  من  القادمني  والنساء  الــرجــال  من  اجلامعات 
أما  الرئيسية،  القاعة  فى  الرجال  اجلنسني،  بني  كامًال  االنفصال 
فى  والتعليقات.  األسئلة  منها  تأتى  علوية  قاعة  فى  فكن  النساء 
املُفكرات  نزلت  متصوًرا،  يكن  لم  تطور  حــدث  األخيرة  املــرة  هــذه 
حلبة  إلــى  اخلفية  القاعة  من  اجلامعات  وأســاتــذة  الــرأى  وكاتبات 
شيًئا  بأن  البشارات  أولى  من  واحدة  كانت  أظنها  والتفكير.  الفكر 
متعددة  ثورة  أظنه  عميق،  تغيير  محصلته  اململكة  فى  يجرى  جديًدا 
فيها بحزم  السير  والسياسية واالجتماعية جرى  االقتصادية  األبعاد 
لم  كما  والتاريخ  اجلغرافيا  تغيرت  واحلجر.  البشر  وطالت  وعــزم 
الدين  بني  لعالقات  مقدًما  الفكرى  التجديد  وجاء  قبل،  من  يتغيرا 
تكون  أن  كان  فقد  األعظم  اجلسر  أما  كثيرة.  تعبر جسوًرا  والدولة 
والرجل  والفقير،  األمير  فيها  يتساوى  حديثة  وطنية  دولة  السعودية 
واملرأة، واألغلبية واألقلية، وميتد تاريخها قدر ما امتد قبل اإلسالم 
ميالدية،   ٧٢٧ فى  اململكة  بتأسيس  وبعده  عظيمة،  حضارات  من 
والبحر  العربى  اخلليج  بــني  مــا  واحلــجــر  البشر  يشمل  وحــاضــره 
األحمر. ما جعل دعوة الصديق والكاتب السعودى املرموق، «مشارى 
العالقات  عــن  برنامجه  فــى  احلــديــث  يكن  لــم  مقبولة.  ــذايــدى»  ال
املصرية السعودية فحسب، وإمنا مشاهدة ما يجرى فى دولة أصبح 
لها ذكر وسمعة فى محافل عاملية كان متصوًرا أنها بعيدة كل البُعد 

بُعد السماء السابعة.  الدولة  عن 
إلى  القاهرة  منزلى فى غرب  الباكر من  الصباح  رحلتى فى  بدأت 
سرعته،  فى  مسبوق  غير  مبعدل  شرقها  فى  الدولى  القاهرة  مطار 
أربعني دقيقة فقط ال غير، بعد أن كان الزمن يفوق الساعة ونصف 
أن  وأظن  قــَدًرا،  االزدحــام  فيها  يكون  أيام  الساعتني، فى  أو  الساعة 
الطرق  اكتمال أعمال  بعد  الساعة  إلى نصف  يقل  املعدل سوف  هذا 
عندما  امتد  باخلاطر  جــاء  ما  ألن  ذلــك  ذكــرت  مصر.  فى  احلديثة 
خرجت من مطار الرياض الدولى، حيث بَدت النهضة احلالية تسير 
كما لو كانت على نفس الطريق الذى جئت منه فى القاهرة عالمة على 
امتداد العمران وجتديده على مدى البصر حاضًرا وعِفّيًا. كانت املرة 
األولى التى أتيت فيها إلى الرياض مبناسبة مرور ٢٥ عاًما على إنشاء 
صحيفة الشرق األوسط الغراء حينما الحظت أن العاصمة السعودية 
فيها برجان: أولهما قدمي يسمى الفيصلى، والثانى حديث للغاية هو 
برج اململكة. وجدت البرجني هذه املرة يزاحمان السماء فى اتساعها 
وارتفاعها. واملرجح مما رأيت من إنشاءات أنه بعد عام سوف تكون 
اململكة،  أنحاء  جميع  فى  وانتشاره  العمران  ولكن  مضاَعفة.  األعداد 
األخبار  السعودية ألن  القصة  ليس هو كل  كما هو احلال فى مصر، 
سوف تتوالى ليس فقط عن كل ما يواكب العمران من حضر وترفيه، 
قطاع  تنمية  على  طائلة  أمــواًال  تنفق  سوف  السعودية  أن  عن  ولكن 
السياحة كواحد من أهم مقترباتها لتنويع مصادر االقتصاد الوطنى.

من  عالية  درجــات  يفترض  فهو  عــادّيًــا،  قطاًعا  ليست  السياحة 
السياحية  املناطق  فى  كبيًرا  وتنوًعا  اإلنسانى،  التواصل  فى  املهارة 
ما بني املتعة الشخصية، والثقافة اإلنسانية، وكل ذلك فيه الكثير من 
فى  فإنه  باملطار  دائًما  تبدأ  السياحة  كانت  وإذا  واجلدية.  االنفتاح 
فى مجال  التكنولوجيا، خاصة  من  عالية  درجة  أوًال  يعكس  الرياض 
الضيوف واحلقائب،  فرز  للذكاء االصطناعى فى  املتنوع  االستخدام 
وبسرعة لم أجدها فى نيويورك وال بوسطن وال هيوسنت. وثانًيا أن 
العاملني فى املطار من الرجال والنساء ميارسون عملهم بهمة وعزم 
الوظيفة.  أداء  فى  اجلدية  إال  يبقى  وال  متاًما  النوع  فيهما  يختفى 
الفنون  فإن  اإلنسانى  التفاعل  على  تقوم  السياحة  كانت  إذا  وثالًثا 
وجدت  قليلة  سنوات  وخــالل  سامية.  أطر  فى  وتُبقيه  ذلك  تكرس 
السينما  املختلفة من  الفنون  إنتاج  لنفسها موطئ قدم فى  السعودية 
مناخ  ظل  فى  والغناء  املوسيقى  إلى  التشكيلى  الفن  إلى  املسرح  إلى 
فى  استنكارها  يتم  ما  كثيًرا  التى  الشعبية،  والتلقائية  اإلبــداع  من 
السعودية  بني  يقسم  وكأنه  يبدو  األحمر  البحر  أخــرى.  مجتمعات 
البحر،  يقسم  كان  لو  كما  يبدو  البحرية  احلدود  وتخطيط  ومصر، 
ولكن السياحة متكاملة بني شاطئيه، وفى هذا التكامل توجد واحدة 

من أهم األسواق السياحية فى العالم.
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«ال يحب «خونة»«ال ميكن إذاللها»
املنتقدين»

«يريدون رحيل�»«مأساة مستترة»«انهارت»

الرئيس الفرنسى، 
إميانويل ماكرون، 

منتقًدا النهج 
األوروبى للتعامل مع 

روسيا بشأن حرب 
أوكرانيا.

على خامنئى، املرشد 
اإليرانى، واصًفا 

عدًدا من املعارضني 
داخل بالده. 

هيالرى كلينتون، 
وزيرة اخلارجية 

األمريكية السابقة، 
متحدثة عن 

الرئيس الروسى 
فالدميير بوتني.

د. جبريل العبيدى، 
فى «الشرق 

األوسط»، واصًفا 
فشل سياسة التمكني 

حلزب النهضة فى 
تونس. 

أحمد عبدالتواب، 
فى «األهرام»، 

واصًفا تخلص أم من 
أطفالها الثالثة فى 

الدقهلية.

ساديو مانى، فى 
تصريحات إعالمية، 

عن رغبة غالبية 
السنغاليني فى 

رحيله عن ليفربول.
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مصطفى: أحمد  كتب- 

ــا، حتــديــًدا  ٧٥ عــاًم يــقــرب مــن  مــا  منذ 
بإنتاج  الشركات  إحــدى  بــدأت   ،١٩٤٧ فى 
الكهربائية،  بــالــطــاقــة  تعمل  ســيــارة  أول 
بسعر  مقارنًة  عــاٍل  سعرها  أن  اتضح  لكن 
السيارات التقليدية، ما جعلها لم تلق إقباال 
سعر  وارتــفــاع  الزمن  مبــرور  لكن  آنــذاك.. 
البنزين بدأت عدة دول فى إعادة استخدام 
الفكرة، كان من بينها مصر التى أعلنت عن 

بدء اإلنتاج فى عام ٢٠٢٣.
إعالٌن دفَع مصطفى فؤاد، مصمم مناذج 
ثالثية األبعاد، إلى أن يقوم بتصميم تخيلى 
عبر  ومشاركته  كهربائى،  لـ«ميكروباص» 
فعل  ردود  خالله  من  ليتلقى  «فيسبوك»، 

بالفكرة. أشادت 
مصطفى  مع  تواصلت  الــيــوم»  «املــصــرى 
ــيــس تــصــمــيــمــه، الـــذى  ــوال لــلــكــشــف عـــن ك
التواصل  وسائل  عبر  واسًعا  ــا  رواًج القــى 
االجتماعى، عّبر عنه بقوله: «مبسوط جًدا 

من التفاعل.. إّدانى دافع أكمل طريقى».
الكهربائى»..  و«األتــوبــيــس  «املــونــوريــل» 
احلكومة  أقدمت  مبتكرة  مواصالت  وسائل 
تابع  مؤخًرا..  البالد  إدخالها  على  املصرية 
تفاصيلها الشاب البالغ من العمر ٣٠ عاًما 
أشار  التى  فكرته  جــاءت  ومنها  كثب،  عن 
إليها بـ«فكرت لو امليكروباص هيكون كهربا 

إزاى». شكله هيكون 
استغرقه  الــدؤوب  العمل  من  أسابيع   ٣
كلية  فــى  تــخــرج  الــذى  مصطفى،  مــشــروع 
حــاول  جرافيك،  قسم  التطبيقية  الفنون 
خاللها أن يركز على «الراحة والتكنولوجيا» 
فسر:  حسبما  ألنـــه  ــاص»،  ــكــروب ــي «امل فــى 

للماليني». يومية  مواصالت  «وسيلة 
«مهارة وموهبة» ميلكهما مصطفى، الذى 
واإلعــالن،  الدعاية  شركات  بإحدى  يعمل 
ــاره  ــك ــطــور مـــن أف ــا بـــأن ي ــ ــه دوًمـ ــزان حتــف
تصميمات  فى  العاملية  الشركات  ملضاهاة 
حسبما  صغره  منذ  بها  الشغوف  السيارات 

كده  أكون  خالنى  اللى  «ميكن  قائًال:  حكى 
هو إنى اتولدت فى السعودية واتعلقت جًدا 

وإمكانيتها». هناك  العربيات  بشكل 
ال  التصميمات  ابــتــكــار  أن  «فـــؤاد»  ــرى  ي
اخلاصة  بالبرامج  العمل  إتقان  على  يعتمد 
بالفوتوشوب فحسب، ولكن «الفكرة فى اللى 

ويبدع  ومصمم  كفنان  لرؤيته  يوظفها  يقدر 
فيها ويأتى بشىء مبتكر»- حسبما قال.

عطاء  البن  حكمة  العطاء»..  عني  «املنع 
لم  والـــذى  ــؤاد»،  ــ «ف بها  يــؤمــن  السكندرى 
بأن  السيارات  بعالم  شغفه  رغم  له  يتحقق 
ميتلك سيارة، وهو ما كان بالنسبة له «أكبر 

فى مجال  عندى  ما  أحسن  أطلع  ليا  حافز 
رئيًسا  ــون  أك «نفسى  وتــابــع:  الــســيــارات». 
الشركات  مــن  شركة  فــى  التصميم  لقسم 
صالح  محمد  زى  أسطورة  وأكون  العاملية، 
عندى  يــكــون  اهللا  شـــاء  وإن  مــجــالــى،  فــى 

عربيات». أسطول 

مصطفى فؤادمنوذج من األعمال

منوذج من الفكرة املتداولة
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كتبت- رضوى فاروق:
ــا فــى فصل  ــدخــول رســمــًيّ ــام مــن ال قــبــل أيـ
للتعامل  حــلــول  عــن  كــثــيــرون  يبحث  الــصــيــف، 
على  يعينهم  مبا  احلــرارة،  درجــات  ارتفاع  مع 
مواجهة األجواء احلارة، التى بدورها تعيق أداء 
احللول  ضمن  ومــن  وجــه،  أكمل  على  مهامهم 
الصيف  حر  على  للتغلب  لها  اللجوء  يتم  التى 
ــاول الــبــطــيــخ، لــذلــك تــصــدر اســمــه مــواقــع  ــن ت
التواصل االجتماعى، وحتدث املتابعون عنه فى 

موضوعات مختلفة.
ميديا»  «السوشيال  رواد  ويعتبر 

للصيف  رسمية  فاكهة  البطيخ 
فيلجأ  مـــصـــرى،  بــيــت  كـــل  فـــى 
احلر  على  للتغلب  كثيرون  إليه 
إذ ذكر حساب يحمل  الشديد، 
«البطيخ  محمد»:  «نهى  اســم 

ــى  ــل ــد ال ــيـ ــوحـ الـ
على  بــيــصــبــرنــا 
اجلو ده، ترطيب 

طبيعى». 
احلديث  ودار 

طرق  حول  أيًضا  «فيسبوك»  مستخدمى  بني 
للعائلة،  أو  للضيوف  لتقدميه  مختلفة  تقطيع 
وفًقا  الصحيحة  تناوله  طــرق  إلــى  باإلضافة 
بني  واسعة  سخرية  أثــارت  والتى  لإلتيكيت، 
أن  يجب  البطيخ  بأن  البعض  عبر  إذ  الــرواد، 
أتى  أنه  يشعر  كى  «الشعبية»  بالطريقة  يؤكل 
ثماره فى الترطيب املطلوب وتخفيف احلرارة.
لهم طقوس خصوًصا  املصريني  وألن معظم 
ــراء الــبــطــيــخ، حــســبــمــا حكى  عــنــد شــ
البعض  سخر  فقد  املــتــابــعــون، 
ــودة  ــه ــع ــة امل ــق ــطــري ــن ال مـ
عـــنـــد شـــــراء الــبــطــيــخ 
ــل «الـــطـــبـــطـــبـــة»  ــثـ مـ
قبل  البطيخة  على 
تلك  وكأن  شرائها، 
التى  هــى  احلــركــة 
تـــرشـــد املــســتــهــلــك 
هـــــــــل بــــالــــفــــعــــل 
ــبــطــيــخــة حــمــراء  ال
أم  جيد  مــذاق  وذات 

العكس؟!.

فــيــمــا قـــدم مــتــابــعــون آخـــــرون، فـــى بعض 
بالطعام،  اخلــاصــة  والصفحات  املجموعات 
طرًقا تضمن شراء بطيخة جيدة، ومن أبرزها 
عند  وبالتحديد  البطيخة،  أسفل  جيًدا  النظر 
«عرقوب»،  عليها  يطلق  التى  الرمادية  العالمة 
فإن كان ذلك «العرقوب» صغيًرا وصلًبا، وغير 
بارز لألمام، فهذا يعنى أن تلك الثمرة نضجت 
بالفعل، وستكون حمراء ولها مذاق حلو، أيًضا 
النظر على البقعة املوجودة فى منتصف القشرة 
اخلضراء، فإن كانت متيل للون الذهبى، فهذا 

يعنى أنك أمام بطيخة جيدة.
بشأن  النصائح  تبادل  املستخدمون  وتابع 
البطيخ، منها وجوب اختيار األثقل وزًنا منها، 

نظًرا ألنه يحتوى على ماء أوفر. 
األحمر  البطيخ  بني  املتابعني  بعض  وقــارن 
فى  حالًيّا  األخير  انتشار  حيث  من  واألصفر، 
املاضية،  السنوات  من  أعلى  بكثافة  األســواق 
من  فمنهم  النوعني،  طعم  بني  أيًضا  واملقارنة 
أفضل  «األصــفــر»  إن  وقــال  بـ«األحمر»  اعتز 
البطيخ  تناول  إحساس  يعطيه  ال  لكنه  طعًما 
املعهود، وهناك آخرون فضلوا «األصفر» ككل.

كتب- محمود عبدالوارث:
وسائل  فــى  والتفكير  األطــعــمــة،  عــن  بــعــيــًدا 
آخر،  الجتاه  البعض  تطرق  الصيف،  حر  تقينا 
ويالت  من  األخــرى  الكائنات  حماية  إلى  يرمى 
احلرارة املرتفعة، وهو ما سلط عليه الضوء أحد 
مستخدمى موقع «فيسبوك»، داعًيا متابعيه إلى 
ومشرب  مأكل  توفير  طريق  عن  بالطيور  الرفق 

لها على حواف الشرفات والنوافذ.
ونشر حساب، يحمل اسم «محمد مصطفى»، 
تتضمن زجاجتني موضوعتني على حافة  صورة 
نافذة، إحداهما مملوءة باملياه، واألخرى تشتمل 
إذن  «بــعــد  عليها:  وعــلــق  للطيور،  طــعــام  على 
كده  تعمل  ممكن  علينا  دخل  الصيف  الناس.. 
وثوابها  ده،  احلر  فى  للطيور  بيتك  شباك  على 

كبير عند ربنا واهللا».
الذكر،  وتفاعل عدد واسع مع املنشور سالف 
عمل  كما  الفكرة،  لهذه  تأييدهم  عن  فأعربوا 
بعضهم على تطويرها بحيث يكون تطبيقها أكثر 
ما  وهو  العاّمة،  جانب  من  وقبوًال  للطيور  أماًنا 

اتضح من خالل التعليقات.
اسم  يحمل  حساب  اقترح  الصدد،  هذا  وفى 

«محمد مأمون»، وضع املياه والطعام داخل أوان 
ملا احلاجة  أفضل علشان  «كده  مبرًرا:  فخارية، 
جتربة  عن  ده  الــشــارع..  فى  متطّرِيش  تفضى 
إلن أوقات العصافير واليمام بيقفوا على حرف 
كبير  وثوابها  ــل..  واألك امليه  فيها  اللى  احلاجة 

جدا فعًال».
كما عمل حساب، يحمل اسم «طارق مهدى»، 
اسمه  فخار  «فيه  قائًال:  الفكرة،  تطوير  على 
بتخلى  هاتها  إبقى  احلمام،  بتوع  عند  مسقاة 
أوى»،  ومتسخنش  كتير  بحرارتها  حتتفظ  املياه 
فيما حرص حساب يحمل اسم «محمود حافظ» 
اهللا  «جــزاك  أماًنا:  أكثر  األمــر  هذا  جعل  على 
رجاء  لكن  حسناتك.  ميزان  فى  وجعله  خيًرا 
بسبب  اجليران  مالبس  تتأذى  أال  على  احرص 
يعنى  لألكل،  عندك  الواقفة  الطيور  فضالت 
اجلار  نشير  عن  بعيدة  جهة  فى  الطعام  اجعل 

أسفلها».
فيما جاءت بقية التعليقات كاآلتى: «الراحمون 
و«مــا  جــمــيــلــة»،  و«حــاجــة  الــرحــمــن»،  يرحمهم 
عليكم..  يرضى  و«اهللا  ينور»،  اهللا  اهللا..  شــاء 

أحسنتم»، وغيرها.
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مهنا  ــادى  هــن الــفــنــانــة  تنتظر 
ــذى  عـــرض فــيــلــم «لــيــلــة الــعــيــد» ال

من  كبير  عــدد  بطولته  فــى  يــشــارك 
عيد  مــوســم  ويــنــافــس ضمن  الــنــجــوم 

املقبل. األضحى 
مع  الفيلم  فى  أشــارك  «هــنــادى»:  وقالت   
من  ومجموعة  عــادل  ــادة  وغ يسرا  الفنانة 
الفنانني الذين كنت أمتنى منذ زمن التعاون 
العزيز،  عبد  سامح  املخرج  وطبًعا  معهم 
وأقدم خالله شخصية مختلفة متاًما عما 
قدمته من قبل، والفيلم تدور أحداثه فى 
يوم واحد، ويناقش قضايا املرأة العربية.

لـ«املصرى  قالت  املقبلة،  أعمالها  وعن 
مسلسل  بعد  أتسرع  أن  أريــد  ال  الــيــوم»: 
ــا»، خــصــوًصــا أن املــوســم  ــي «مــكــتــوب عــل
الرمضانى انتهى منذ أسابيع قليلة، وأحتاج 

للتفكير قبل املوافقة على أى عمل آخر. 
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هنادى

موضوعات مختلفة.
ميديا»  «السوشيال  رواد  ويعتبر 

للصيف  رسمية  فاكهة  البطيخ 
فيلجأ  مـــصـــرى،  بــيــت  كـــل  فـــى 
احلر  على  للتغلب  كثيرون  إليه 
إذ ذكر حساب يحمل  الشديد، 
«البطيخ  محمد»:  «نهى  اســم 

البعض  سخر  فقد  املــتــابــعــون، 
ــودة  ــه ــع ــة امل ــق ــطــري ــن ال مـ
عـــنـــد شـــــراء الــبــطــيــخ 
ــل «الـــطـــبـــطـــبـــة»  ــثـ مـ

أم  جيد  مــذاق  وذات 
العكس؟!.




