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رئيس التحرير

إبراهيم عارف

جنيبة املحجوب
رئيس مجلس اإلدارة 

ال تقرأ هذا اخلبر

أكد الدكتور عباس شراقي أستاذ املوارد املائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، 
أن أثيوبيا فشلت في إتمام عملية امللء الثاني لسد النهضة، موضحا أن السبب 

يعود إلى فشل تعلية املمر األوسط بمقدار 30 مترا كما هو ُمعلن في السابق.
وأش��ار الدكتور عباس شراقي في تصريحات صحفية، إلى أن إثيوبيا 
ستكتفي بتعلية املمر األوسط 8 أمتار، منوها بأن التخزين سيكون 5 مليارات 

متر مكعب خالل موسم الفيضان املقبل.
كان شراقي قد قال إن صور األقمار الصناعية أظهرت ارتفاع املمر األوسط 
لسد النهضة بنسبة 4 أمتار، ولكن كميات املياه املخزنة في بحيرة سد النهضة 
ما زالت ثابتة، خاصة أن بوابات السد مفتوحة، تمرر كمية مياه تساوي نفس 

كمية املياه الواردة للسد، وبالتالي مستوى بحيرة السد ثابتة.

تصدر عن شركة املجموعة املتحدة للصحافة والنشر
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األحد

»حماة النيل« مناورة يف مسرح األحداث
النائب رجب هالل حميدة البرملانى األسبق ونائب رئيس حزب إرادة جيل يؤكد :

                مفاجأة .. سد النهضة؛ اقرتبت لحظة الحسم 

 أزمة مصنع »الحرير الطبيعي« ورم خبيث يف جسد االستثمار بجهاز »برج العرب«

  كواليس معركة تأجيل الحوار الفلسطيني يف القاهرة
       األسئلة الـممنوعة بعد تحرير املصريني من قبضة اإلرهاب يف ليبيا

 سعد الدين يفاجئ كامل الوزير بتربعه بأرض محطة »السادات« 
    البيان تسأل .. من يحمي مافيا فساد »التقارير الطبية« املضروبة ؟ 

             املهندس محمود منصور نموذج وقصة ملهمة عنوانها النجاح
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محافظ الجيزة ورئيس جهاز تعمري القاهره الكربى يتفقدان 
أعمال تطوير  محور املشري كمال عامر بمنطقة الزمر

وزير اإلسكان: مصر تشهد نهضة عمرانية وتنموية غري مسبوقة

6 أسئلة ممنوعة بعد تحرير األسري املصريني 
واألفارقة من قبضة اإلرهاب يف ليبيا

التعليم العالي؛ توقع اتفاقية تعاون مع 
الوكالة الجامعية للفرنكوفونية

السابقة، وأن حدث نقل  الفترة  السياحة شهد طفرة خالل  البرملانية لحزب مستقبل وطن، إن قطاع  الهيئة  النائب أشرف رشاد، رئيس  قال 
املومياوات الالئق باسم الدولة املصرية الذى شهد له العالم أجمع يعد فريد من نوعه، ولكن لن نختزل كم هذه اإلنجازات فى هذا الحدث العظيم فقط، 

خاصة وأننا نشهد يوميا إنجاز كبير فى هذا القطاع الحيوى.
 ومن جانبها، قالت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن هناك طفرة إنمائية فى قطاع السياحة فى عهد الرئيس عبد الفتاح 
السيسى، وأن مصر لديها مقومات تؤهلها ألن تكون فى هذه املكانة العاملية فى واحد من أبرز القطاعات، ولكن بسبب الجائحة مازال القطاع يعانى، 

متسائلة: »ما هى آخر مستجدات الوزارة بشأن النهوض بالقطاع؟«.
 جاء ذلك خالل الندوة التى يعقدها حزب مستقبل وطن بعنوان »أبرز إنجازات وزارة السياحة واآلثار والوضع السياحى الحالى«، بحضور 

الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة واآلثار، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وقيادات الحزب.

راشد؛ متابعة يومية لالنتهاء من كوبرى محور ترسا املنصورية أعلى محور املريوطية وشارع اللبينى

كواليس ممنوعة يف عملية حترير 37 أسيرا مصريا وأفريقيا من قبضة اإلرهابيني 

إلنشاء مقر لها بجامعة القاهرة

عادل أبو غنيمة 

جمال بريقع

يرافقه  الجيزه  محافظ  راشد  احمد  اللواء  تفقد 
القاهره  تعمير  جهاز  رئيس  الكيالني  محمد  اللواء 
بحى  ال��زم��ر  ترعة  منطقة  تطوير  أع��م��ال  الكبرى 
مروريه  محاور  من  املنطقه  هذه  تضمه  ملا  العمرانية 
هامه على رأسها محور املشير كمال عامر الذى يتم 
الطرق  شبكة  تطوير  إطار  فى  وذلك  حاليا  به  العمل 

بمحافظة الجيزه.
اى  برفع  بالتوجيه  املحافظ  جولة  شملت  وقد 
مخلفات بمحيط مناطق االعمال وتنفيذ طبقة الرصف 
السطحيه واالرصفه والبلدورات وفقا ألعلى املعايير .

وقد رافق املحافظ خالل الجولة اللواء عالء بدران 
مدينة  رئيس  النجا  ابو  تامر  واللواء  العام  السكرتير 
الجيزه واالستاذ ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش 
النظافه  واملتابعة واالستاذ شفيق جالل رئيس هيئة 
حى  رئيس  نور  محمد  واالستاذ  بالجيزه  والتجميل 

العمرانية.
املوضوع  هذا  سياق  فى  اخ��رى  ناحية  ومن    
كلي  غلق  إج��راء  الجيزة،  محافظة  أعلنت  قد  كانت 
اتجاه  ناهيا  مناطق  من  للقادم  الزمر  ترعة  لطريق 
 300 بمسافة  املعتمدية  وشارع  اللواء  أرض  مناطق 

املوافق 28  اإلثنني  يوم  متر وذلك ملدة 25 يوما حتى 
يونيو الجارى.

فى  يأتى  ذلك  إن  لها،  بيان  فى  املحافظة  وقالت 
إطار تنفيذ أعمال مشروع محور املشير كمال عامر 

»الزمر سابقا« قطاع منطقة أرض اللواء وإنشاء 
مطلع اتجاه املنيب للقادم من مناطق أرض 

اللواء واملعتمدية وذلك للبدء في األعمال 
اإلنشائية للكوبرى.

أحمد  ال��ل��واء  أك��د  جانبه  وم��ن 
اإلدارة  أن  الجيزة  محافظ  راش��د 
بإجراء  قامت  الجيزة  ملرور  العامة 
للتسهيل  الالزمه  املرورية  التحويلة 
النحو  علي  وه��ي  املواطنني  علي 

التالي :-
ت  ملركبا ا -

من  القادمة 
م���ن���اط���ق 
ن���اه���ي���ا 
ب���ت���رع���ة 
ال����زم����ر 

وشارع  اللواء  أرض  مناطق  إتجاه  بالسير  وترغب 
والدخول  الزمر  ترعة  بشارع  بالسير  تقوم  املعتمدية 
يسارا إتجاه شارع عبده خطاب ثم إستكمال السير 
والدخول يمينآ بشارع أشرف السباعي ثم إستكمال 
اتجاه شارع  أخري  يمينا مرة  والدخول  السير 
مناطق  اتجاه  السير  واستكمال  املعتمدية 

أرض اللواء .
مناطق  م��ن  القادمة  -امل��رك��ب��ات 
وترغب  املعتمدية  وشارع  اللواء  أرض 
ومناطق  الزمر  ترعة  إتجاه  بالسير 
ناهيا تقوم بالسير بشارع ترعة الزمر 
ثم  املعتمدية  بشارع  يمينآ  الدخول  ثم 
الدخول يسارآ بشارع أشرف السباعي 
مرة  والدخول يسارآ  السير  إستكمال  ثم 
ثم  أخري لشارع عبده خطاب 
ترعة  ل��ش��ارع  يمينآ 
ال��زم��ر وم��ن��اط��ق 
ناهيا مرة أخري.

وأش����������ار 
الجيزة،  محافظ 

بالتنسيق  قامت  الجيزة  ملرور  العامة  اإلدارة  أن  إلى 
اإلرشادية  اللوحات  ووضعت  املنفذة  الشركة  مع 
املرورية  الحركة  لتيسير  الالزمة  املرورية  والتحذيرية 
وسالمة  أم��ن  لضمان  بالكامل  االع��م��ال  بمحيط 

املواطنني .
املارة  من  املواطنني  الجيزة،  محافظة  وناشدت 
املرورية  اللجان  بتعليمات  باإللتزام  املركبات  وقائدي 
فترة  خالل  التكدسات  لتجنب  اإلرشادية  واللوحات 

تنفيذ االعمال االنشائيه،
ومن ناحية اخرى قال اللواء احمد راشد محافظ 
العمل  لسير  يوميه  متابعه  بنفسه  يجرى  أنه  الجيزه 
فى تنفيذ  الكوبرى العلوى نهاية شارع ترسا والذى 
سيمر اعلى محور املريوطية وشارع اللبينى بمنطقة 
املنصوريه  بمحور  الزمر  ترعة  محور  لربط  الهرم 
والذى سيؤدى إلى احداث نقله نوعيه فى حل مشكلة 
التكدس املرورى بشارع فيصل والهرم وخاصة عند 
أعمال  التمام  القادمه  االي��ام  فى  الهرم  ش��ارع  غلق 

املرحله الرابعه ملحطات مترو االنفاق

الدولة  إن  اإلسكان،  وزي��ر  الجزار  عاصم  قال 
غير  وتنموية  عمرانية  نهضة  تشهد  املصرية 
الرئيس  تولي  منذ  املجاالت،  مختلف  في  مسبوقة 

عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
تنفيذ  ف��ي  التوسع  ت��م  أن��ه  ال��ج��زار،  وأض���اف 
املدن  وإنشاء  أنواعها،  بمختلف  السكنية  الوحدات 
خدمات  ومد  اآلمنة،  غير  املناطق  وتطوير  الجديدة، 
املياه والصرف الصحي، وغيرها من املشروعات التي 

تحّسن أحوال املواطنني، وتحقق لهم جودة الحياة.
جاء ذلك خالل لقاء الجزار، إيلينا بانوفا، املنسقة 
مهام  استلمت  والتي  بمصر،  املتحدة  لألمم  املقيمة 
عملها بمصر مؤخرًا، وذلك لعرض التجربة العمرانية 
وزير  نائب  عباس،  خالد  بحضور  وذلك  املصرية، 
إسماعيل،  وسيد  القومية،  للمشروعات  اإلسكان 

نائب وزير اإلسكان لشؤون البنية األساسية.
في  املصرية  الدولة  جهود  الجزار،  واستعرض 
املجتمع،  شرائح  ملختلف  السكنية  الوحدات  توفير 
وبما يتناسب مع مستوى دخولهم، وتنفيذ املبادرة 
أطلقها  التي  املصريني«  لكل  »سكن  الرئاسية 

لتنفيذ وحدات سكنية  السيسي،  الرئيس عبدالفتاح 
التنمية  خطة  إطار  في  وذلك  املجتمع،  شرائح  لكل 
املسكن  لتوفير  للدولة  واالجتماعية  االقتصادية 
تطوير  في  الدولة  جهود  وك��ذا  للمواطنني،  املالئم 
املناطق العشوائية غير اآلمنة، وتوفير السكن املالئم 

لسكان تلك املناطق.
كما تناول وزير اإلسكان، جهود الدولة املصرية 
في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي 
التغطية  نسبة  ورف��ع  الجمهورية،  مستوى  على 
بخدمات الصرف الصحي في املناطق الريفية إلى40  
باملائة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد أن 

كانت 12 باملائة في عام 2014.
وأشار الجزار، إلى املشروع األضخم الذي يجرى 
تنفيذه في مصر حاليًا، وهو املبادرة الرئاسية »حياة 
الخدمات  وتوفير  املصري،  الريف  لتطوير  كريمة« 
يقطنون  مصري،  مواطن  مليون   55 لنحو  املختلفة 

باملناطق الريفية.
إنشاء  في  حاليًا  تعمل  الدولة  أن  الوزير،  وأكد 
الجيل  بمدن  الجديدة،  العمرانية  التجمعات  من  عدد 

عمرانية  مجتمعات  توفير  أجل  من  وذل��ك  الرابع، 
الخدمات  من  السكان  احتياجات  تلبي  عصرية 
وهو  ملصر  األول  القومي  الهدف  وتحقيق  املختلفة، 
وهو  باملائة،   14 إلى  باملائة   7 من  املعمور  مضاعفة 
أول مخرجات املخطط االستراتيجي القومي للتنمية 

العمرانية بمصر 2052.
املدن  إنشاء  مع  وبالتزامن  أنه  الجزار،  وأوضح 
القائم،  للعمران  بالتطوير  الدولة  يد  امتدت  الجديدة، 
أدواره  أداء  من  وتمكينه  مشكالته،  حل  على  للعمل 
لخدمة سكانه، وال سيما مشروعات التطوير التي تم 

ويجرى تنفيذها بمدينة القاهرة.
من ناحيتها، أثنت السيدة إيلينا بانوفا، املنسقة 
املقيمة لألمم املتحدة بمصر، على حجم املشروعات 
املجاالت،  مختلف  في  مصر  تشهدها  التي  الكبير 
للمواطنني، ال  الحياة  والتي تستهدف تحسني جودة 
سيما في املناطق الريفية، مبدية استعدادها للتعاون 

التام مع الوزارة في تنفيذ هذه املشروعات.

تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي 
العلمي،   والبحث  العالي  التعليم  وزارة  وقعت  العلمي،  والبحث 
مع  تعاون  اتفاقية  القاهرة،  جامعة  بمقر  املاضى،  الخميس 
بجامعة  لها  مقر  إلنشاء  الفرنكوفونية،  الجامعية  الوكالة 

القاهرة.
العلمي،  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  عن  االتفاقية  وقع 
الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة بتفويض 
من السيد وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، وعن 
املكتب  مدير  باليو  نويل  جان  السيد/  الفرنكفونية  الوكالة 

اإلقليمي للوكالة في الشرق األوسط.
املفوض  الوزير  عارف  خالد  السفير  االتفاقية،  وحضر 
رئيس  بالل  ميادة  والدكتورة  الفرانكفونية،  شئون  ومدير 

اإلدارة املركزية للتعاون الثقافي بوزارة التعليم العالي.
للوكالة  الوطني  املكتب  إن  الخشت،  محمد  الدكتور  وقال 
خدماته  سيقدم  القاهرة  جامعة  في  الفرانكفونية  الجامعية 
املتعددة للطالب في التدريب، وريادة األعمال، وتحسني اإلدماج 

املهني للطالب في سوق العمل العاملية.
وضعت  الجامعة  أن  إلى  القاهرة،  جامعة  رئيس  وأشار 
توسيع  من خالل  األبواب«  »فتح  2017 شعار  أغسطس  منذ 
آفاق التعاون والشراكات مع كبرى املؤسسات البحثية الوطنية 
والدولية، واالنفتاح على الثقافات العاملية، بهدف التدريب والبحث 
الربط  وتعزيز  للخريجني،  املهني  واإلدماج  والتوظيف  العلمي، 
بني الجامعة وثقافة ريادة األعمال، واالرتكاز على املوضوعات 
التي تلبي احتياجات الدولة في العصر الحديث، بما يساهم في 
دعم رأس املال البشري، وتقوية قدرات الباحثني، وتنمية ثقافة 
ريادة األعمال الحرة واملشروعات املتجددة، وتوفير فرص عمل 
أفضل لشباب الخريجني، وبالتالي النهوض باالقتصاد القومي 

وتحقيق التنمية املستدامة.
املكتب  مدير  باليو  نويل  جان  السيد  قال  جانبه،  ومن 
األوسط،  الشرق  في  الفرانكفونية  الجامعية  للوكالة  اإلقليمي 
إن اختيار جامعة القاهرة لتكون مقًرا للمكتب الوطني للوكالة 
في مصر يؤكد عراقة ومكانة الجامعة، ُمشيدا بالجهود التي 
تبذلها الجامعة للنهوض بمخرجات العملية التعليمية والبحثية 

واملكانة التي حققتها على املستوى العالم.
 ومن ناحية اخرى أجرى الدكتور خالد عبد الغفار وزير 

التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت 
رئيس جامعة القاهرة، صباح الثالثاء املاضى املوافق 8 يونيه، 
الفصل  امتحانات  انتظام سير  على  لالطمئنان  تفقدية  جولة 
الدراسي الثاني بجامعة القاهرة وتطبيق اإلجراءات االحترازية، 
حيث يؤدي االمتحانات نحو 270 ألف طالب وطالبة باملراحل 

الدراسية املختلفة بجميع كليات جامعة القاهرة.
وتفقد الوزير ورئيس الجامعة، أعمال االمتحانات، واطمأن 
الوزير على حسن سير أعمال االمتحانات، وااللتزام بتطبيق 
كافة اإلجراءات االحترازية والوقائية بلجان االمتحانات للوقاية 
تحقيق  في  الجامعة  إدارة  بدور  مشيًدا  كورونا،  فيروس  من 
كافة  وتوفير  االمتحانات،  سير  أثناء  واالنتظام  االنضباط 

السبل للطالب ألداء امتحاناتهم.
االستمرار  ضرورة  على  عبدالغفار،  خالد  الدكتور  وأكد 
لضمان  ال��الزم��ة  االحترازية  اإلج���راءات  لتطبيق  واملتابعة 
أهمية منع  االمتحانات في هدوء، مشدًدا على  استمرار سير 
وااللتزام  االمتحانات  وقاعات  مدرجات  داخل  الطالب  تكدس 

بتحقيق التباعد االجتماعي.
رئيس  الخشت  عثمان  محمد  الدكتور  قال  جانبه،  من 
جامعة القاهرة، إن الجامعة استعدت مبكًرا بخطة شاملة لعقد 
امتحانات الفصل الدراسي الثاني، حيث تجمع االمتحانات بني 
نظامي األونالين والحضور، وتأتي بنظام األسئلة املوضوعية 
وتطبيق املواصفات الفنية للورقة االمتحانية، وتسمح بتطبيق 
النظام املدمج والهجني في االمتحانات حسب طبيعة كل كلية 

ا للوائح املعدلة.
ً
وطبق

ضوابط  وضع  تم  أنه  القاهرة،  جامعة  رئيس  وأض��اف 
املشاركني  جميع  سالمة  على  للحفاظ  احترازية  وإج��راءات 
الدخول  بقواعد  تتعلق  ضوابط  منها  االمتحانات،  عملية  في 
والخروج من الجامعة وقاعات االمتحانات، وتخصيص غرف 
للعزل والعيادات الطبية وقاعات التصحيح والكنترول، وقواعد 
لالمتحانات الشفوية والعملية واإلكلينيكية، وضوابط االعتذار 
الوافدين،  الطالب  مع  التعامل  وآليات  االمتحانات،  أداء  عن 
االمتحانات  إجراء  أماكن  استيفاء  من  التأكد  إلى  باإلضافة 
التباعد  ومراعاة  التهوية  حيث  من  للوقاية  املقررة  للضوابط 
املواد  امتحانات  بني  كافية  مدة  وترك  والسالمة،  اإلجتماعي 

تيسيًرا على الطالب.
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العدد ثالثمائة وخمسون

تتقدم أسرة حتريرالبيان 
والكاتب الصحفى الكبير

 األستاذ ابراهيم عارف 
رئيس التحرير 

إلي الكاتب احلضاري العاملي
 يوسف يونس نوفل 

عضو احتاد كتاب جمهورية مصر العربية 
 بخالص العزاء الي كل من

 األس����ت����اذ ج���م���ال رج����ب شمر
اب��راه��ي��م شمر واحل���اج محمد   
شمر ابراهيم  صبحي  واحل��اج   
شمر ع���ادل  محمد  واالس���ت���اذ   
 واالس���ت���اذ أح��م��د ع���ادل شمر 

لفقيد العائله 
االستاذ عادل رجب شمر 

 داعني اهلل العلي القدير أن يسكنه جنان اخللد والفردوس االعلي من 
اجلنه وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان 

إنا هلل وانا اليه راجعون

تفجرت مفاجآت وأسرار مثيرة وجديدة 
مختطفا   37 تحرير  عملية  كواليس  حول 
 .  . ليبيا  في  أشهر   6 وأفريقيا منذ  مصريا 
املختطفني عبارة عن عناصر  أن  تبني  حيث 
إرهابية تخرجت من كليات عسكرية ليبية . 
.  في مؤشر وداللة قوية ومثيرة أن الجيش 
يقومون  إرهابييون  داخله  يأوي  كان  الليبي 
املثيرة  املفاجآت  هذة   .  . إرهابية  بعمليات 
النائب  مسؤوليته  علي  فجرها  والخطيرة 
برنامجه  أثناء  بكري«  واإلعالمي »مصطفي 
فضائية  عبر  يقدمه  الذي  وأسرار«  »حقائق 

»صدي البلد«.

إنفجار ألغام 6 أسئلة ممنوعة 
بعد عملية تحرير األسري املصريني 
واألفارقة من قبضة اإلرهاب في ليبيا

لتنفجر ألغام األسلة الشائكة واملمنوعة 
الوطني  الجيش  يعلم  كان  هل   .  . بقوة  هنا 
إرهابية بني صفوفه  الليبي بوجود عناصر 
؟  املختلفة  العسكرية  كلياته  من  تخرجت 
كان  وإذا   .  . كارثة  فتلك  يعلم  كان  فإذا   .  .
سبفعل  م��اذا   .  . أعظم  فالكارثة  اليعلم 
إرهابيني  بتخريج  علمه  بعد  الليبي  الجيش 
سيعيد  ه��ل   .  . ؟  العسكرية  كلياته  م��ن 
 .  . ؟  جديد  من  العسكرية  املؤسسة  هيكل 
الذين  اإلرهابيني  من  كيف سيطهر صفوفه 
إدنسوا بني صفوفه وتخرجوا من كلياته ؟ 
. . من املسؤول عن إندساس تلك العصابات 
كلياته  من  وتخرجها  في صفوفه  اإلرهابية 

العسكرية ؟ . . هل هذا مؤشر علي عدم 
خروج املرتزقة وامليليشيات األجنبية 
. رغم   . ؟  الليبية  األراضي  من كافة 

الدبلوماسية  الجهود  أنف 
املضنية  وال��س��ي��اس��ي��ة 

برعاية  وليبيا  ملصر 
»السيسي«  الرئيس 
النزاع  ملف  إلنهاء 

ال��ل��ي��ب��ي امل��زم��ن 
علي  وامل��ت��راك��م 
مدار 10 سنوات 

دفع  مضت 

فاتورته الشعب الليبي وحده وتوحيد املوقف 
املؤسسات  وتوحيد  الشمل  ول��م  الليبي 
لقاءات  . وسط   . وإعادة هيكلتها  العسكرية 
بمشاركة  القاهرة  في  البلدين  بني  مكثفة 
القبائل الليبية ورئيس البرملات الليبي »عقيلة 
الليبي  الوطني  للجيش  العام  والقائد  صالح« 
املجلس  ورئيس  حفتر«  »خليفة  املشير 
ورئيس  املنفي«  »محمد  للرئاسة  األعلي 
الحميد  »ع��ب��د  الوطنية  ال��وح��دة  حكومة 
دبيبة« والذي إعترف بتفجير حكومة »فايز 
حكومته  طريق  في  أللغام  السابقة  السراج« 
 . وقتها  الدولة  مع مؤسسات  تواصله  ومنع 
. ورغم القرارات التي إتخذها مؤخرا »دبيبة« 
الليبية  املصالحة  تفعيل  أجل  من  و«املنفي« 
الليبية  املؤسسات  كافة  هيكلة  وإع���ادة 
واإلطاحة بوزير الداخلية السابق في حكومة 
»السراج« وعددا من القيادات األمنية . . ورغم 
بدأت  التي  التركي«  »الليبي  التطبيع  عمليات 
حكومته  بإحتفاظ  نفسه  »دبيبة«  بإعتراف 
»السراج«  حكومة  وقعتها  التي  باإلتفافيات 
»الحدود  ترسيم  إتفاقية  وخاصة  تركيا  مع 
في  نفسه  »أردوغ���ان«  وإعتراف  البحرية« 
مؤتمرات صحفية عده بفتح جسور التعاون 
»التركي الليبي« مع الحكومة الجديدة ووجود 
شراكة وتوطيد أواصر سبل تعزيز العالقات 
إعتراف  أنف  ورغم   .  . البلدين  بني  الثنائية 
الجيش الوطني الليبي علي لسان مدير إدارة 
املحجوب«  »خالد  اللواء  املعنوي  التوجية 
املرتزقة  لخروج  تركيا  لدي  نية  بعدم وجود 
األراض��ي  كافة  من  األجنبية  وامليليشيات 
مؤشرات  أي  وج��ود  ع��دم  ظل  في  الليبية 
تحقق  جديدة  بضمانات  إال  لذلك  وبوادر 
مصالحها في تناقض للتصريحات حول 
بني  التطبيع  عودة 
البلدين  . . في 

املسلحة  امليليشيات  تلك  فيه  منعت  وقت 
مطار  دخ��ول  من  نفسه  بإعترافه  »دبيبة« 
 .  . أهلية  حرب  نشوب  من  وتحذيره  سرت 
»بركان  مليليشيات  مسلح  هجوم  ووس��ط 
الليبي فيما  الرئاسي  املجلس  الغضب« علي 
تم  بينما  وصولهم  قبل  »املنفي«  رئيسه  فر 
فيه  غ��اب  وق��ت  في  مكتبه  مدير  إختطاف 
لتواجده  املقر  عن  باملجلس  وعضوا  نائبه 
لم  في حني  الهجوم  أخري ساعة  مدينة  في 
وفق وسائل  املجلس  أعضاء  من  أي  يصاب 
البرملان  فيه  إتهم  وقت  في   .  . ليبية  إعالم 
املرتزقة  تبربر  إستمرار  محاوالت  الليبي 
وامليليشيات األجنبية بالعودة ملربع النزاعات 
الحروب  لنفق مظلم من  البالد  التي تجرجر 
. . ورغم أنف مطالب األمم املتحدة واإلتحاد 
املرتزقة  بطرد  وفرنسا   وأمريكا  األوروب��ي 
السيادة  لتحقيق  األجنبية  وامليليشيات 
اإلنتخابية  واإلستحقاقات  الكاملة  الليبية 
الرئاسية والبرملانية التي إتفق علي إجراؤها 
املقبل  ديسمبر   24 في  الليبيني  الفرقاء  كل 
خالل  الليبي  ال��ط��ري��ق  ل��خ��ارط��ة  وص���وال 
املرحلة املقبلة . . لكن يبدو أن ملف املرتزقة 
الذي  الوحيد  اللغم  وامليليشيات األجنبية هو 
أكبر  تحديا  ويمثل  ذلك  تحقيق  دون  يحول 
أمام السلطة التنفيذية الجديدة خصوصا مع 
اإلنتخابية  لإلستخقاقات  التنازلي  العد  بدء 
التي بقي عليها 6 أشهر في سباق مع الزمن.

الكثير  ألغام أسئلة ويوجد غيرها  كلها 
املعقدة ويفتح  . تحتاج ملن يفك طالسمها   .
الجيش  ف��ي  ل��إلره��اب  األس���ود  الصندوق 
»خليفة  املشير  يقوده  الذي  الليبي  الوطني 

حفتر« ؟ 

التفاصيل الكاملة لعملية تحرير 
37 أسيرا مصريا وأفريقيا من قبضة 

اإلرهابيني في ليبيا

كانت وزارة الداخلية الليبية قد 
عملية كشفت  كواليس 

ت���ح���رب���ر 

37  مختطفا يحملون الجنسية املصرية من 
الشويرف  بمنطقة  أفريقية  جنسيات  بينهم 
من  املاضي  األرب��ع��اء  فجر  أشهر   6 منذ 
من  فريق  العملية  قاد   .  . اإلرهابيني  قبضة 
الجفرة  أمن  بمديرية  الجنائي  البحث  خبراء 
املعلومات  وفق خطة محكمة تضمنت جمع 
لفك  والالزمة  الكافية  والتحريات  والبيانات 
الساعة وسط  مدار  علي  املختطفيني  أسري 
عمليات  لكل  دقيق  ورصد  متابعة  عمليات 
الحقائق  وكل  والسابقة  املناظرة  اإلختطاف 
عن أنشطة العصابات اإلرهابية املتخصصة 
أهم  من  تعد  والتي  اإلختطاف  عمليات  في 
سياق  ووسط   .  . اإلجرامي  نشاطها  وأبرز 
كافة  وتسخير  ال��ج��اد  األم��ن��ي  العمل  م��ن 
اإلمكانيات األمنية وغير األمنية وبعد فحص 
للمختطفيني  الذاتية  للسيرة  دقيقة  ومتابعة 
وجهت   .  . العصابات  تلك  نشاط  بجانب 
مباغته  إستباقية  ضربة  األمنية  األجهزة 
املفاجأة  عنصر  وكان   .  . العصابات  لتلك 
واملعلومات  التحريات  ملف  إستكمال  بعد 
عملبة  نجاح  وراء  وأعضاءها  نشاطها  عن 
تتوقف  ولم   .  . املخطوفني  األس��ري  تحرير 
عملية التحرير عند هذا الحد بل إمتدت إلي 
العصابات  تلك  من  عناصر   3 ضبط  حد 
بالتوازي  موسعة  تحقيقات  معهم  وتجري 
مع عمليات البحث الجاري واملكثف عن باقي 
أفراد تلك العصابات اإلرهابية لتطهير ليبيا 
من اإلرهاب واإلرهابيني . . وهذا ما كشفته 
التواصل  موقع  علي  الرسمي  عبر حسابها 

اإلجتماعي »فيسبوك«.

 أبواملجد اجلمال
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توصيات

إشادة

الشرعية،  غير  الهجرة  إنهاء ظاهرة  فى  النجاح  إن  والسياسيني،  األحزاب  تنسيقية شباب  النواب عن  مرثا محروس، عضو مجلس  النائبة  قالت 
والقضاء على ظاهرة »قوارب املوت« إنجاز كبير للدولة املصرية يدعو للفخر.

 وأضافت مرثا محروس، خالل اجتماع لجنة حقوق اإلنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان ، وفي حضور السفيرة نائلة جبر رئيس 
اللجنة الوطنية التنسيقية ملكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية واالتجار بالبشر، أنه كان يتم التالعب بأحالم الشباب املصري واإلتجار بهم، إال أن الدولة 
املصرية فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تمكنت من القضاء علي ظاهرة الهجرة غير الشرعية التى كانت تؤدى بحياة الكثير من الشباب 

الذين يتالعب بهم. 
أهمية  اإلنسان، مشددة علي  اإلنجازات في مجال حقوق  الشرعية يعد من  الهجرة غير  القضاء علي  املبذولة في  الجهود  أن هذه  النائبة،  وتابعت 

التواصل الدائم والثابت بل والتعاون بني لجنة حقوق اإلنسان واللجنة الوطنية التنسيقية ملكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية.

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة التوصل إلى اتفاق 
قانوني ملزم وعادل لملء وتشغيل سد النهضة اإلثيوبي.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة؛ السفير بسام راضي، أن الرئيس 
ناقش مع رئيسة تنزانيا سامية حسن تطورات قضية سد النهضة، 
حيث اكد الرئيس على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وعادل 
لملء وتشغيل السد، وتم التوافق علي دعم مسار المفاوضات من اجل 
المائي  االمن  على  والحفاظ  الثالثة  االطراف  تحقيق مصالح جميع 

لدولتي المصب.

المصري  والدعم  الثنائية  العالقات  تطورات  الطرفان  وناقش 
سد  إنشاء  مشروع  خالل  من  خاصة  التنزانية،  التنموية  للجهود 
في  القومية  المشروعات  أكبر  من  يعد  والذي  نيريري”،  “جوليوس 

تنزانيا.
الرئيس  بأن  الجمهورية  الرسمي باسم رئاسة  المتحدث  وصرح 
جدد التهنئة للرئيسة التنزانية لتوليها منصبها الجديد، والتمنيات 

بخالص التوفيق والنجاح في أداء مهامها.
كما أكد الرئيس خصوصية وتاريخية العالقات المصرية التنزانية، 

دار  العاصمة  إلى  زيارته  أعقاب  في  متنامي  تطور  من  وما شهدته 
السالم في 2017، والتطلع للتباحث والتعاون مع الرئيسة التنزانية 
من أجل تعزيز تلك العالقات في مختلف المجاالت بما يحقق مصالح 
مع  التجاري  التبادل  بزيادة  يتعلق  ما   

ً
خاصة الشقيقين،  الشعبين 

الجانب التنزاني، وتطوير البنية التحتية وتوفير الدعم الفني وبناء 
القدرات.

جنودنا هرعوا لـتحرير النيل مما يقيد جريانه و»حماة النيل« مناورة في مسرح األحداث

سد النهضة ؛ اقتربت لحظة الحسم 

بوسي جاد الكرمي

من جانبها؛ أعربت الرئيسة التنزانية عن تقديرها الكبير 
 إلى وجود آفاق واسعة 

ً
ملصر وشعبها وقيادتها، مشيرة

مصر  بني  املشترك  التعاون  أطر  ودفع  العالقات  لتطوير 
التنموية  للجهود  املصري  بالدعم   

ً
ومشيدة وتنزانيا، 

 من خالل مشروع إنشاء سد “جوليوس 
ً
التنزانية، خاصة

العالقات  عمق  يعكس  نموذجًا  يمثل  والذي  نيريري”، 
املتميزة بني البلدين الشقيقني، إلى جانب أنه يعد من أكبر 

املشروعات القومية في تنزانيا.
وأضاف املتحدث الرسمي أن االتصال تطرق إلى مناقشة 
على ضرورة  الرئيس  وأكد  النهضة،  تطورات قضية سد 
وتشغيل  مللء  وعادل  ملزم  قانوني  اتفاق  إلى  التوصل 
السد، وقد تم التوافق علي دعم مسار املفاوضات من اجل 
تحقيق مصالح جميع االطراف الثالثة والحفاظ على االمن 

املائي لدولتي املصب.

السد املصري في تنزانيا

يضم مشروع سد جوليوس التنزاني محطة لتوليد الطاقة 
من شركتي  مكون  تحالف مصري  وُينفذه  الكهرومائية، 
املقاولون العرب والسويدى إلكتريك، بتكلفة تبلغ 2.9 مليار 

دوالر.
وتم إنشاء سد جوليوس التنزاني على نهر روفيجى بطول 
1025 مترا عند القمة، وبارتفاع 131 مترًا، بسعة تخزينية 
الكهرومائية  الطاقة  لتوليد  ومحطة  م3،  مليار   34 حوالى 

بقدرة 2115 ميجا وات.
التنزاني  جوليوس  سد  عند  الكهرباء  توليد  محطة  وتقع 
على جانب نهر روفيجى فى محمية سيلوس جام، بمنطقة 
العاصمة  السالم،  دار  مدينة  غرب  جنوب  مورجورو 

التجارية وأكبر مدن دولة تنزانيا.
آالف   6307 كهربائية  بطاقة  تنزانيا  فى  األكبر  واملحطة 
ميجا وات / ساعة سنويًا، حيث سيتم نقل الطاقة املتولدة 
عبر خطوط نقل الكهرباء جهد 400 كيلو فولت إلى محطة 
مع  املتولدة  الكهربائية  الطاقة  ودمج  فرعية،  كهرباء  ربط 

شبكة الكهرباء العمومية بتنزانيا.
 4 إنشاء  أيضًا،  التنزاني  جوليوس  سد  مشروع  ويشمل 
مؤقتني  وسدين  املائى،  الخزان  لتكوين  تكميلية  سدود 
والتحويل  التجفيف  لعمل  الرئيسى  السد  وخلف  أمام 
للمياه  مفيض  إلى  باإلضافة  الرئيسى،  السد  تنفيذ  أثناء 
كوبرى  و2  طوارئ،  ومفيض  الرئيسي،  السد  بمنتصف 
املشروع  منطقة  خدمة  ويتم  روفيجى،  نهر  على  مؤقت 
وربط  الحركة،  لتسهيل  دائمة  مؤقتة وطرق  بإنشاء طرق 

مكونات املشروع ومعسكرات دائمة ومؤقتة.
التنزاني  جوليوس  سد  ملشروع  الرئيسية  واملكونات 
وبه  مترا،   1025 بطول  باملشروع  الرئيسى  السد  تشمل 
إلى  املؤدية  املياه  وأنفاق  املأخذ  أعمال   - للمياه  مخارج   7

محطة   - الكهرومائية  التوليد  محطة   - التوربينات  مبنى 
ربط للكهرباء - كوبرى خرسانى دائم على نهر روفيجى 
النهر  الدائم، باإلضافة إلى نفق تحويل مسار  - املعسكر 
بطول 703 أمتار، وعرض 12 مترًا وارتفاع 17 مترًا، وتم 
االنتهاء منه وتحويل مجري النهر في العاشر من أكتوبر 

املاضي.

توافق مصري سوداني

 من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير املوارد 
املائية والري حرص القاهرة على االستمرار في مفاوضات 

سد النهضة للتوصل التفاق عادل وملزم.
وأكد خالل لقائه مع برملانيني على ثوابت مصر في حفظ 
حقوقها املائية وتحقيق املنفعة للجميع في أي اتفاق حول 

التفاق  للتوصل  السعي  على  والتأكيد  اإلثيوبي،  السد 
الدول  قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع 

في التنمية.
التفاق  التوصل  دون  اتخاذه  يتم  فعل  أي  أن  وأضاف 
قانوني عادل وملزم وبدون التنسيق مع دولتي املصب هو 

فعل أحادي مرفوض.

بيان مصري سوداني

رفيع  مصري  وفد  قام  عن  الخارجية  أعلنت  ذلك؛  إلي 
الخارجية  وزير  شكري  سامح  السيد  يضم  املستوى 
املائية  املوارد  وزير  العاطي  عبد  محمد  الدكتور  والسيد 
والري بجمهورية مصر العربية بزيارة إلى الخرطوم اليوم 
مكثفة  بمباحثات  للقيام   2021 يونيو   ٩ املوافق  األربعاء 

مع الجانب السوداني يضم السيدة الدكتورة مريم الصادق 
املهدي وزيرة الخارجية والبروفيسور ياسر عباس وزير 
الري واملوارد املائية بمشاركة الخبراء الفنيني والقانونيني 
من الجانبني، حيث جرت املبحاثات في جو ودي وإيجابي 

اتسم بالتفهم املتبادل.
النهضة  سد  ملف  تطورات  حول  املشاورات  تركزت  وقد 
اإلثيوبي، حيث اتفق الطرفان على املخاطر الجدية واآلثار 

الوخيمة املترتبة على امللء األحادي لسد النهضة.
البرهان  الفتاح  عبد  ركن  أول  الفريق   ، الوزيران  والتقي 
الله  عبد  والدكتور  السوداني،  السيادة  مجلس  رئيس 
 عن عقد جلسة 

ً
الوزراء السوداني، فضال حمدوك رئيس 

مباحثات موسعة مع وزيري الخارجية والري السودانيني 

بمقر وزارة الخارجية السودانية.
اجتماع  عن  مشترك  بيان  صدر  املباحثات،  ختام  وفي   
سد  حول  والسودان  مصر  في  والري  الخارجية  وزراء 

النهضة اإلثيوبي؛ ملخصه في النقاط التالية:

1 - أهمية تنسيق جهود البلدين على األصعدة اإلقليمية 
مجلس  الى  للتوجه  الطريق  يمهد  مما  والدولية  والقارية 

األمن.
2 - اعالن فشل االتحاد األفريقى بعد مرور عام كامل على 
رعايته للمفاوضات دون جدوى، وطى هذه الصفحة وهذا 
ما كنا ننادى به منذ اليوم األول لتدخل االتحاد األفريقى، 
والنية الخبيثة البطال جلسة مجلس األمن وسحب امللف 
منه، ومافعله اإلتحاد اإلفريقي هو أن  أن أعاد املفاوضات 
الفنية  النقاط  مناقشة  من  وبدال  عديدة،  خطوات  للخلف 
دولية  لجنة  ووجود  املفاوضات  منهج  على  التركيز  كان 
ودورها، والنتيجة كانت الوصول إلى طريق مسدود وهى 
نتيجة طبيعة متوقعة ملنظمة اقليمية متواضعة االمكانات 
واالتحاد  جيدًا،  قدراتها  ونعلم   ،2019 عام  نرأسها  وكنا 
االفريقى أضاع ما كسبناه فى واشنطن بعد توقيع مصر 
على االتفاق وتغيب اثيوبيا التى ظهرت أمام أمريكا والعالم 
بأنها الدولة املتعنتة، كما أعرب ترامب عن استيائه من هذا 

املوقف االثيوبى.
الثانى  التخزين  رفض  على  والسودان  مصر  اتفاق   -  3

بدون اتفاق ملا له من آثار سلبية على البلدين.
4 - قطع الطريق على من يحاول أن يفرق التكتل املصرى 
بعد  بينهما  العالقات  تاريخ  فى  املسبوق  غير  السودان 
عسكرية  مناورات  ثالث  وتنفيذ  عسكرى  اتفاق  توقيع 

كبيرة خالل ستة أشهر فقط.
والسلم  األمن  لحماية  للتحرك  التنسيق  ضرورة   -  5
واالستقرار في املنطقة وفي القارة األفريقية بما يتضمنه 
ذلك من آثار التخزين الثانى بطريقة أحاديه، وتوتر الحدود 

السودانية-االثيوبية رغم عدم ذكرها بالتحديد.
رسالة  توجيه  نتوقع  كنا  السودانى  املصرى  التوافق  مع 
واضحة قوية أكثر من القلق إلى إثيوبيا أو تحذيرها فى 

حالة تنفيذ التخزين الثانى بدون اتفاق.
من جانبه، شدد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك 
على رفض السودان للملء األحادي الجانب لسد النهضة 
دون التوصل التفاق قانوني ملزم، مشيرًا للتهديد املباشر 
الذي ُيشكله امللء األحادي على تشغيل سد الروصيرص 
وعلى مشروعات الري ومنظومات توليد الطاقة واملواطنني 

على ضفتي النيل األزرق.

تطورات مستقبلية

 الدكتور محمد نصر عالم وزير الري األسبق إنه “بالفعل 

بمفاوضات  عالقة  لها  تطورات  هناك  أن  واضحًا  يبدو 
الدولتان  به  ستقوم  مشترك  سلمي  تحرك  أو  مستقبلية 
للدفاع عن حقوقهما أمام الجهات الدولية بعد إصرار أديس 

أبابا على بدء امللء الثاني في يوليو املقبل.
الدولتني  أن  وهي  واحدة  داللة  لها  الزيارة  أن  الي  مشيرا 
تتشاوران وتنسقان لتوحيد موقفها إزاء التعنت اإلثيوبي، 
وتجهزان ملفًا قانونيًا وفنيًا يمكن تقديمه للجهات الدولية 
الذي  اإلثيوبي  املوقف  تفاصيل  ويكشف  موقفهما  يدعم 
املنطقة لحالة من عدم االستقرار في حالة اإلصرار  يدفع 

على امللء الثاني دون اتفاق مع دولتي املصب.

إصرار اثيوبي

القاهرة  - جامعة  املائية  واملوارد  الجيولوجيا  أستاذ  وأكد 
– الدكتور / عباس شراقي - أن إعالن وزير الري اإلثيوبي 
املقبل  يوليو   22 في  الثاني  امللء  بدء  بالده  عزم  أيام  قبل 

حتى منسوب 573 مترًا. 
الثاني سيتقلص إلى  أنه “وإن كان امللء  وأضاف شراقي 
الثلث تقريبًا، حيث ستقوم السلطات اإلثيوبية بتخزين ما 
 من 13.5 مليار، 

ً
بني 3 إلى 4 مليارات متر مكعب فقط بدال

أمر  اتفاق  دون  امللء  على  اإلثيوبي  الجانب  إصرار  أن  إال 
غير مقبول لدولتي املصب”.

التنسيق  على  الزيارة  خالل  االتفاق  يتم  “قد  أنه  وأكد 
العمل خالل  والسوداني على خطة  املصري  الجانبني  بني 
املعلومات  تبادل  وعلى  موحد،  وبشكل  القادمة  املرحلة 
إثيوبيا  وقدرات  النهضة  لسد  اإلنشائية  التطورات  حول 
على التخزين والخطوات التي يمكن أن تقوم بها الدولتان 

لوقف ذلك ومنع حدوث أضرار عليهما”.
االنجاز ضعيف؛  ومازال  الزمن  تسابق  اثيوبيا  موضحا: 
حيث أعلنت اثيوبيا عزمها التخزين الثانى فى يوليو القادم 
ولكن انخفض الى الثلث  بالوصول الى مستوى 573 متر 
 من 

ً
بسعة تخزينية جديدة حوالى 4 مليار متر مكعب بدال

595 متر بتخزين 13.5 مليار متر مكعب، ورغم ذلك فان 
االنشاءات الهندسية للمستوى الجديد لم تنته بعد ويبدو 
أول  فى  الفيضان  قبل  لحظة  آلخر  تستكمل  سوف  أنها 
عشوائيا  وكأنه  الخرسانة  صب  شكل  يظهر  كما  يوليو، 
من قطع متفرقة وقد أعرب عن ذلك بعض أساتذة الهندسة، 
ومطلوب من هذه الخرسانة أن تواجه وتوقف 9 مليار متر 

مكعب بعد صبها بأيام.
ولم يظهر أى تأثير للخرسانة الجديدة على زيادة تخزين 
بحيرة سد النهضة التى لم تتعد سعة ما كانت عليه فى 
ذلك  ويظهر  قليال  أقل  بل  مليار،   5 وهو  األول  التخزين 
بوضوح على حواف البحيرة الفاتحة اللون نتيجة انحسار 

املياه عنها.
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العدد ثالثمائة وخمسون

رئ�����ي�����س اجل����م����ه����وري����ة ي�����رح�����ب ب����امل����وق����ف اإلي�����ج�����اب�����ي ل���ت���ن���زان���ي���ا 
وي�����ؤك�����د امل����ض����ي ق����دم����ا الس����ت����ك����ال س�����د ج����ول����ي����وس ن����ي����ري����ري ...

 بوسي جاد الكرمي

وزير الري : 
حريصون علي حقوقنا املائية 
وحتقيق املنفعة للجميع

د. نصر الدين عالم : 
حترك سلمي مشترك جديد 
بني شقيقتي وادي النيل

د. عباس شراقي : 
اإلجراءات علي األرض تكشف 
العجز األثيوبي وخطورة 
استمرار التخزين علي السد 
نفسه

النائب رجب هالل حميدة البرملانى األسبق ونائب رئيس حزب إرادة جيل يؤكد :

حلف عسكري افريقي لردع االعداء.. مصر لن تُهزم يف معركة املياة.. ولديها خيارات تكسر الغرور األثيوبي يف ازمة السد امللحمة  ، واألن وقت  املياه  لن تهزم في معركة  مصر 
واملواجهة ، إما أن نعيش أو نموت ، ألن الحياة أساسها 
املياة ، وال أشك لحظة في أن مصر وجيشها العظيم 
وقادته ، وضعوا استراتيجية ملواجهة الغرور والعناد 
على  التوقيع  ولعل   ، النهضة  سد  ملف  في  اإلثيوبي 
كينيا   ” منها  دول  عدة  مع  عسكرية  اتفاقيات 
بائنة  ردع  رسالة   ،  ” وجيبوتي  وأوغندا  وبوروندي 
الي كل االطراف املعادية ، بأن مصر بات لديها حلف 
عسكري قوي مع عدد من الدول اإلفريقية ، حلف قادر 

علي محاصرة أثيوبيا .

القضية املحورية للدولة املصرية

حيث قال رجب هالل حميدة إن الشعب املصري كله 
كثيرة  دول  وكذلك   ، اإلفريقية  الشعوب  من  وكثير   ،
، يتابعون بكل اهتمام وترقب ما سيحدث  العالم  من 
األسابيع  خالل  االثيوبي  النهضة  سد  ازمة  في 
املنطقة  في  اآلن  املحورية  القضية  باعتباره   ، القادمة 
الثاني للسد قضية تشغل بال كل املصريني  ، وامللء 
والعالم  واألفارقة   ، الخصوص  بوجه  والسودانيني 
لسان  على  أكدت  املصرية  والدولة   ، العموم  بوجه 
في  تفرط  لن  أن مصر  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس 
قطرة ماء واحدة من حقها التاريخي املحدد سلفًا في 
، وسبق وأوضحنا ان مصر تدير  الدولية  االتفاقيات 
بحنكة  ومتزنة  واعية  جيدة  إدارة  املتعثر  امللف  هذا 

سياسية بالغة .

مناورة حماة النيل ال تفريط في املياه

وأكد رجب حميدة  ، أن نتائج هذه اإلدارة بدأت تتحقق 
الكاملة  االحترازية  التدابير  كل  اتخاذ  تم  ، حيث  اآلن 
ربما  أو  التزاماته  عند  األثيوبي  الجانب  يوقف  بما   ،
تحقيق  في  قدمًا  املضي  عن  التوقف  على  إجباره 
السد  ملء  في  املشروعة  وغير  القانونية  غير  أهدافه 
، وحرمان مصر والسودان من الحصص التاريخية ، 
أو على أقل التقدير التأثير سلبًا على الحصص املائية 
أن  االحترازية  التدابير  هذه  ومن   ، والسودان  ملصر 
مصر والسودان قامتا مؤخرًا بمناورة ” حماة النيل 
” العسكرية ، وسبقها مناورة اخري منذ شهور وهي 
كانت  ولكنها   ،  ”  2 النيل  نسور   – النيل1  نسور   ”
تحمل  وكانت   ، فقط  الطيران  سالح  على  مقتصرة 
املائي  أمنها  ، ولن تفرط في  أن مصر جاهزة  رسالة 
، واملتابع للمناورة االخيرة التي اجريت مؤخرًا ، يدرك 
البرية  القوات  فيها  شاركت   ، شاملة  مناورة  انها 
والقوات البحرية والقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي ، 

كل الجيوش بكل أسلحتها وبكل تشكيالتها 
تناور هناك ، بما يعد رسالة ردع واضحة 

للمصالح  املعادية  االطراف  لكل 
املصرية .

الجيش املصري صمام 
األمن القومي

أن  األسبق  البرملاني  وأضاف 
مصر هي الدولة الوحيدة ، التي 
عدد  واحد  وقت  وفي  تعقد 
اإلمارات  مع   ، املناورات  من 
 ، السودان  ومع  وباكستان 

وهذا ان دل انما يدل علي أن الجيش املصري قادر على 
نقطة  أي  ، وفي  أي وقت  إليه في  املوكلة  املهام  تنفيذ 
ايضا.  يبعث  هذا  ان  واحسب   ، العالم  مستوى  على 
واملحيط  العربية  والدول  املصريني  لـ  طمأنة  برسائل 
اإلقليمي ، والتي تنظر الي الجيش املصري بأنه صمام 
أمان ألمنها القومي ، ونضيف إلى ذلك انضمام دول 
أخرى ملصر ، والتوقيع على اتفاقيات عسكرية مع عدة 
 ،  ” وأوغندا وجيبوتي  ” كينيا وبوروندي  دول منها 
الدول  من  عدد  مع  قوي  بمثابة حلف عسكري  وهذا 
اإلفريقية ، اعتقد انه حلف يمكن من خالله ان تحاصر 

أثيوبيا في أي وقت .

عناد اثيوبي ومكايدة وغلو

وتابع نائب رئيس حزب إرادة جيل : كل هذه التحركات 
ولكن   ، املياه  معركة  في  تهزم  لن  مصر  أن  تؤكد 
الي  يحتاج  موقف  في  اننا  جميعًا  ندرك  ان  ينبغي 
، ألنه تالحظ  الوطني من املصريني كافة  االصطفاف 
ان بعض األصوات ، وبعض القوى تتحدث كثيرًا في 
وهي   ، املبادئ  إعالن  على  التوقيع  عن  التوقيت  هذا 
وثيقة وقعت عليها الدولة املصرية ، ويزعمون أن هذا 
يعني  ال  وهذا   ، السد  بناء  حق  إثيوبيا  منح  التوقيع 
مطلقًا أن مصر اعطت الحق ألثيوبيا كي تقوم بملء 
السد ، وتشغيله بشكل منفرد ، وليس معناه أن تتولى 

بعناد   ، منفردة  وحدها  األمر  أثيوبيا 
 ، االنصياع  وعدم  وغلو  ومكايدة 

وال يمنع اديس ابابا من توقيع 
وعادل  وشامل  كامل  اتفاق 

الدول  مصالح  يحقق 
الثالث .

األن وقت امللحمة 
نعيش أو نموت

ولفت رجب حميدة إلى 
 ، اإلثيوبي  التعنت  أن 
على  موافقتها  وعدم 

والتوقيع  الوصول 
ملزم  اتفاق  على 

يحقق 

العدالة املائية والعدالة التنموية للدول الثالث ، يفقد قوة 
اتفاق إعالن املبادئ ، بل يسقطه وكأنه لم يكن ، ومن 
ايضًا  وينبغي   ، املصريني  كل  يطمئن  أن  ينبغي  هنا 
أن يتوقف الذين يصدرون تلك االقاويل للرأي العام ، 
ألننا أصبحنا في مرحلة خطيرة ومهمة ، تتطلب منا 
جميعًا ، كل القوى وكل املصريني واألحزاب والنقابات 
واملنظمات املجتمعة ، أن نقف خلف بلدنا ، وأن نصمت 
تعد  لم  ألنها   ، واألقاويل  الترهات  هذه  كل  تمامًا عن 
تجدي ، وما عاد لها أثر ، فاألن وقت امللحمة واملواجهة 

، إما أن نعيش ، أو نموت ، ألن الحياة أساسها املياة .

إسرائيل ستبقى الدولة املعادية

إثيوبيا  ان  إرادة جيل علي  نائب رئيس حزب  وشدد 
بالحق  املساس  علي  ابدًا  يقدرا  لن   ، اسرائيل  ومعها 
لقاء  كل  في  أكررها  وسأظل   ”  ، التاريخي  املصري 
هي  ستبقى  إسرائيل  أن   ،  ” مكان  وكل  زمان  وكل 
لحصار  وترتب  تخطط  التي  والدولة  املعادية  الدولة 
القومي  بأمن مصر  والعبث   ، ، وضرب مصر  مصر 
واملائي ، هي الدولة التي تعبث في أمن مصر غربًا في 
ليبيا ، وجنوبًا في جنوب السودان ، وتقيم عالقات مع 
التي تحاول ضرب  أيضًا  ، هي  السودان  دولة جنوب 
الجيش  على  القضاء  تم  بعدما   ، شرقًا  االستقرار 
العراقي والسوري ، وباألمس القريب تحاول أن تحتل 
املصرية  الدولة  تدخل  ألن  مقدمة  هذه  لتكون   ، غزة 
مشروعها  علينا  تفرض  كي   ، السودان  لتحتل 
الشرق  مشروع  عن  والحديث   ، القديم 
إلى  الفلسطينيني  ونقل   ، الكبير  األوسط 
الضفة  على  جزء  بديل  وطن 

الغربية وجزء في سيناء ، وهذا حلمهم الذي يتحطم 
علي صخور الدولة املصرية .

قلب فلسطني والعمق الصهيوني

املصرية  الدولة  أن  موضحًا   ، االسبق  البرملان  وتابع 
القضية  تجاه  والقومي  الرائد  بدورها  قامت 
االخيرة  االسرائيلية  االعتداءات  خالل   ، الفلسطينية 
علي قطاع غزة ، ووجهت رسالة قوية لـ إسرائيل بأن 
مصر صاحبة قرار ، وتتخذ قراراتها من رأسها ، وال 
 ، 

ً
سلطان ألحد عليها ، وأن مصر قادرة بعون الله أوال

ثم بشعبها وجيشها وشرطتها وقيادتها السياسية ، 
علي أن تصل إلى قلب فلسطني والعمق الصهيوني من 
الداخل ، لذا اتمني ان تعود إسرائيل لتراجع نفسها ، 
لكن يبدو ان هذا لن يحدث وستظل مستمرة في غيها 
الخطيرة  املرحلة  هذه  خالل  ينبغي  لذلك   ، وغلوائها 
من  مزاعم  املصري  للمجتمع  صّدر 

ُ
ن أال   ، والدقيقة 

نوعية ” أن املياه ستتوقف عنا ، وأننا سنموت ، وأن 
بائنة خالل  ، وتلك كلها مزاعم  النيل سيجف ”  نهر 
املثيرة وغير املسئولة من بعض األفراد  التصريحات 
ر مثل هذا الكالم واألقاويل  صدَّ

ُ
والتنظيمات ، والتي ت

واحباط  الهمم  أضعاف  بهدف  املصري  للشعب 
املعنويات والتشكيك في وطنية القرار املصري .

ثقتي في جيش مصر بال حدود

الوطني  باالصطفاف  الجميع  حميدة  رجب  وطالب 
خلف القيادة السياسية والجيش املصري في مهمته 

ان  علي  مشددًا   ، الخالدة 

جيشنا خالل مناورة ” حماة النيل ” اقترب من الحدود 
البرية والبحرية  ، أوالدنا وابطالنا وقواتنا  أثيوبيا  مع 
في   ، االحداث  مسرح  علي  يناورون  الجوية  وقواتنا 
الوقت الذي وقعت فيه مناوشات عسكرية بني الجانب 
لتضع  املوقف  تراقب  ومصر   ، والسوداني  األثيوبي 
مصر  أن  لحظة  أشك  ال  كنت  وإن   ، استراتيجيتها 
وجيشها العظيم وقادته وضعوا استراتيجية ملواجهة 
هذا الغرور والعناد اإلثيوبي إن استمرت إثيوبيا على 
للدولة  تعطي   ، املتوالية  األحداث  أن  الي  مشيرًا   ، ذلك 
املصرية فرصة للمراقبة ومتابعة قوة الجانب األثيوبي 
عند املواجهة ، وسط تساؤالت كثيرة من البعض تدور 
حول : هل تستطيع الدولة املصرية االستمرار أم ربما 
تمتلك أسلحة تمكنها من  ، هل  ؟!  التراجع  الي  تلجأ 
حسم املعارك ؟ ، وهنا اقول لهؤالء املتسائلني ان ثقتي 
 ، بال حدود  ثانيًا  في جيش مصر  ثم   ، أوال  الله  في 
النيل  القيود عن نهر  أن فك  واننا لن نتراجع إال بعد 
إال  السودان  من  املصري  الجيش  قوات  تعود  فلن   ،
إما   ، والوطنية  القومية  األهداف  كل  تتحقق  أن  بعد 
أن تتراجع أثيوبيا وتلتزم ، وتعلن أنها على استعداد 
كامل للحفاظ الدائم على حصة مصر من املياه ، وأنها 
ستوقع على اتفاق ملزم لها ولكل األطراف بما يتحقق 
معه األمن املائي والتنموي ، وأما فهناك خيارات اخري 

مفتوحة .

مصر ليست دولة معادية او معتدية

 : إن كانت أثيوبيا تريد 
ً
وأردف البرملاني األسبق قائال

التنمية فهذا حقها ، 

ومن حق السودان ايضًا ان يصنع تنمية لبلده وشعبه 
وفي   ، الخيارات  لكل  جاهزون  كمصريني  ونحن   ،
 ، التنمية  الوقت نخطو خطوات كبيرة في ملف  نفس 
وليس لدينا أي استعداد أن نتراجع عن املضي قدمًا 
محتملة  حروب  اي  توقفنا  ولن   ، التنمية  ملفات  في 
محاوالت  أو  تهديدات  او  مناوشات  اي  تعطلنا  أو 
 ، االصالح  مشروعات  كل  تنفيذ  نحو  تقدمنا  تعيق 
لن تمنعنا اي عراقيل عن زيادة اإلنتاج ورفع معدالت 
النمو وتحقيق قيمة مضافة لالقتصاد الوطني ، بما 
األوضاع  وتستقر   ، املصري  الشعب  على  ينعكس 

سواء السياسية واالقتصادية واالجتماعية .
إثيوبيا  تراجعت  إن   :  

ً
قائال حديثه  حميدة  واختتم 

، ” وان جنحوا للسلم فاجنح لهم  غيها فنحن معها 
” ، وعليها ان تدرك وتتيقن أن جيش مصر وقيادات 
إال  يتراجعوا  ولن   ، يفرطوا في حق مصر  لن  مصر 
بعد أن تتحق كل األهداف التي تحقق الحماية لـ األمن 
املائي للدولة املصرية ، إن تراجعت اثيوبيا فهذا خيرًا 
لنا في  ، وال حاجة  الغمد  السيف في  ، وسنضع  لها 
ألن   ، األثيوبية  األراضي  في  التوغل  أو  الدماء  إراقة 
 ، معتدية  دولة  أو   ، معادية  دولة  يومًا  تكن  لم  مصر 
بل هي دولة تحب السالم ، لكن من يحاول أن يعبث 
، فليذق ولتكن نهايته على  بأمننا ومقدرات وجودنا 

جيش مصر البطل .           

محمد السيد 



التنمية  من خطة   )2022  /  2021( الرابعة  السنة  بشأن مشروع خطة  والموازنة  الخطة  للجنة  العام  التقرير  النواب،  لمجلس  العامة  الجلسة  تناقش 
المستدامة متوسطة األجل )2018 - 2019 / 2021 - 2022(، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة االقتصادية، والهيئة 

القومية لإلنتاج الحربى للسنة المالية 2021 / 2022.
وأوصت لجنة الخطة والموازنة بالمجلس فى تقريرها، سرعة انتهاء الحكومة من أعمال خمسة لجان بشأن فحص موضوعات معينة كانت طالبت بها 

فى تقارير سابقة عن الحسابات الختامية للموازنة، وشددت على ضرورة االنتهاء من أعمال تلك اللجان وموافاة مجلس النواب بها.
وأشار ت اللجنة فى تقريرها، إلى أنها سبق وطلبت فى تقريريها عن الحساب الختامى لموازنة السنة المالية 2017/2018، من الحكومة تشكيل ثالث 
لجان وهى لجنة تتولى فحص أرصده الديون المستحقة للحكومة وتحديد األرصدة الممكن تحصيلها وغير الممكن تحصيلها وغيرها من األمور، ولجنة 
تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد األقصى للدخول التى تقاضاها المخاطبين بأحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 من الجهات الداخلة فى 
الموازنة العامة أو غيرها، من الجهات الحكومية، باإلضافة إلى لجنة تتولى وضع لوائح منظمة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص.
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مصارحة

تغريدة

حه اإلرهاب، أن مفهوم إقامة قيادة لقوات 
شرق القناه لمكاف

خالد بيومى قائد قوات 
حرب 

أكد اللواء أركان 
شامل للقوات 

ستمر وال
ث الم

حدي
سيناء فى إطار التطوير والت

شرق القناة، يأتى تعظيما للقدرات القتالية داخل 
حة.

سل
الم

حقيق التنمية وحياه 
جهات لت

ستمر مع كافة األجهزة وال
سيق الم

شرق القناه تقوم بالتن
ف ، أن قوات 

ضا
وأ

شروعا 
ساهمة فى 328 م

شرق القناه تقوم بالم
شيرا إلى أن قوات 

سيناء، م
سط وجنوب 

شمال وو
كريمة فى 

جنوب 
سيناء و 7 فى 

شمال 
سكنيا 11 فى 

جمعا 
شترك فى تنفيذ 18 ت

جهات المعنية، وت
تنمويا بالتعاون مع ال

ص لكل مواطن عدد 5 
صي

خ
سيتم ت

سيناء، و
سكنى بنهاية هذا العام ألهالى 

سيتم توفير 2122 منزل 
سيناء، و

شرة جاهزة للزراعة.
أفدنه أمام منزله مبا

إشادة

مساهمة

بناء

الل 
حافظ المنوفية، أيقنت من خ

سيين ونائب م
سيا

شباب األحزاب وال
سيقية 

س أمناء تن
جل

ضو م
سى ع

حمد مو
قال م

سنواٍت كثيرة 
ط بالتقاُدم،  متابعا: »ل

سقُ
جديدة لوطٍن عزيز وقادر ال تَ

جمهورية 
شروعة من أجل 

المنا الم
سيقية أن أح

التن
صر 

سم بأن تكون م
جدد الق

سية، وليت
سيا

سر الذي ال ينقطع للتنمية ال
ج

سيين ال
سيا

شباب األحزاب وال
سيقية 

ستكون تن
أعظم األمم«.

صرية أكثر 
حقيقية لتكون الدولة الم

جميع، نافذة 
جميع وبال

حلم من أجل وطن لل
سى:« بمثابة ال

حمد مو
ف م

ضا
وأ

م وإدارة  حة قائمة على التنوع والتناغُ
حي

ص
صغر لِبناء ديمقراطية 

شباب، نموذج ُم
ستدام لتمكين ال

ستقر وُم
شباًبا، طريقٌ ُم

صرية. »
جربة الم

ف إلثراء الت
ال

االخت

شباب األحزاب نجحت فى تقديم قيادات وطنية 
سيقية 

حزب الغد، إن تن
س 

سى رئي
صطفى مو

سى م
س مو

قال المهند
سيقية 

سنوات من العمل الوطنى المنظم، نجحت تن
الث 

شيرا إلى أنه على مدار ث
شريعية، م

سلطتين التنفيذية والت
شابة لل

شكل منظم واحترافى رائد، 
صينا، قدم المثل والقدوة للعمل الوطنى ب

سها كيانا وطنيا ر
شباب األحزاب فى أن تجعل من نف

لفت أنظار الجميع.
سيين نجحت فى أن يقدموا النموذج والمثل 

سيا
صرية وال

شباب األحزاب الم
سى أن قيادات 

صطفى مو
سى م

ف مو
ضا

وأ
جميعا، الفتا إلى 

ف ومنظم أبهرنا 
سئول ومحتر

شكل راق وم
شاركة الوطنية ب

سئولية الوطنية وفى الم
والقدوة فى تحمل الم

سلطتين التنفيذية، 
ضمن ال

ض، 
شابة وطنية مؤهلة لالنخراط فى العمل الوطنى على األر

أن الكيان نجح فى إفراز قيادات 
شريعية.

والت

علق الكاتب الصحفى عبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية، على لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى مدينة شرم الشيخ، األمير محمد بن 
سلمان ولى عهد المملكة العربية السعودية، فى مدينة شرم الشيخ، قائال: »شراكة إستراتيجية كبيرة جدا تقترب على 100 عام، واللقاء مهم ولقوة العالقات 
ما بين الدولتين، وهناك توافق فى الرؤى بين الدولتين، فى ظل التحديات التى تعيشها المنطقة، والدولتين كبيرات الدول العربية، هناك أيمان حقيقى تعاون 

حقيقى بين القاهرة والرياض للحفاظ على األمن القومى العربي«.
وأضاف : »هناك ثقة عربية بين الدولتين، وبفضل الرئيس عبد الفتاح السيسى أصبح للدولة ثقل فى المنطقة، وإنهاء األزمات التى وجدت منذ عام 
2011، ومساعدة الدولة بمختلف المجاالت، وهناك إدراك سعودى بأهمية العمل الثنائى، والسعودية لديها أكبر جالية مصرية، ومصر أصبحت دولة الفرص 

الواعدة ونجاحها فى جميع القطاعات«.

لف
م

ف
0405مل

مجلس إنتقالي وجلنة وطنية موحدة للمقاومة الشعبية . . كواليس 6  شروط نارية حلماس إلعادة إستئناف احلوار الوطني 
كش إحتالل . . صحيفة عبرية تفضح أسرار تعطيل إسرائيل للتهدئة وصفقة تبادل األسرة مع غزة 

أفيقوا ياأمة “محمد” . . 24 دولة يف مجلس حقوق اإلنسان تنتفض لنصرة الفلسطينيني

أفيقوا ياأمة “رسول الله” . . 24 دولة في مجلس حقوق اإلنسان تنتفض لنصرة 
الفلسطينيين وتصوت علي تشكيل لجنة لتفصي الحقائق تمهيدا إلدانة إسرائيل في 
جرائم حرب علي غزة . . ليؤجل صداما أوخالفا بين “حماس وفتح” حول أولويات 
الذي كان سيعقد يومي 12 و13 يونيو  القاهرة  الفلسطينية حوار  ترتيب المصلحة 
مدار  علي  للقاهرة  الفلسطينية  السلطة  والسلطة  العشائر  وفود  توافد  بعد  الجاري 
األسبوع الماضي وإجراؤها لمباحثات منفرده مع الجانب المصري علي أن يستأنف 
كافة  إزال��ة  من  مصر  تتمكن  حتي  أقصي  كحد  أسبوعين  أو  أسبوعا  بعد  الحوار 
العقبات أمامه بحسب تصريحات لقيادي في حركة حماس في وقت غاب فيه الرئيس 
الفلسطيني “أبومازن” عن الحوار وإن كانت مصادر لحركة فتح إستبعدت وجود أي 
عالقة له بتأجيل الحوار بل وترتيب أولويات المصلحة . . لتكشف مصادر لحركة فتح 

أيضا كواليس زيارة مرتقبة قريبا لوفد وزاري فلسطيني للقاهرة لبحث ملف إعادة 
إعمار قطاع غزة . . لتكشف مصادر قريبة من حماس كواليس 6 شروط ومطالب نارية 
لها إلعادة إستئناف الحوار الوطني في القاهرة منها تشكيل مجلس إنتقالي وطني 
لجنة وطنية  منه  تنبثق  أن  علي  الفلسطيني  النظام  بلورة شكل  عن  يكون مسؤوال 
موحدة للمقاومة الشعبية ضد اإلحتالل الغاشم . . ليصعد اإلحتالل األزمة بالتزامن 
مع تأجيل حوار القاهرة وبجدد اإلشتباكات الخميس الماضي في هجوم ناري لوحدة 
الفلسطينية  اإلستخبارات  جهاز  من   4 وتصب  لتقنل  جنين  مدينة  علي  اإلغتياالت 
صحن  اليوم  نفس  في  الحدود  وحرس  الخاصة  القوات  من  مجموعات  وتقتحم   .  .
بالتكبيرات  فلسطينيين هتفوا  األقصي وتعتقل شبانا  المسجد  داخل  الصخرة  قبة 
اإلسرائيليين  للفاشيين  األعالم  “نتنياهو” مسيرة  تأجيل  لهم علي خلفية  وتصدوا 

 .  . لها  الجيش  رفض  أنف  رغم  الماضي  الخميس  من  بدال  المقبل  للثالثاء  بالقدس 
علي  بالصغط  أمريكا  أبوردينة”  “نبيل  الفلسطينية  الرئاسة  بإسم  الناطق  ليطالب 
القانون  لقواعد  والخارقة  الفلسطينيين  علي  المستمرة  اته  إعتداء لوقف  اإلحتالل 
الدولي التي تهدد بعواقب وخيمة وتزيد من حدة لهيب التوتر بين الطرفين . . ليماطل 
اإلحتالل من قبل في إتمام صفقة جديدة لتبادل األسري مع حماس تتضمن األفراج 
ربط  عام 2014 في ظل  لم تشملهم صفقة “شاليط”  الذين  القادة  كبير من  عن عددا 

اإلستعمار الصفقة بإعادة إعمار غزة وهو ماترفضه حماس رفضا باتا . 

ف��ت��ح”  ل��غ��م “ح���م���اس - 
 كواليس معركة تأجيل الحوار الفلســــطيني في القاهرة

أبو املجد اجلمال

“أنا جندي إسرائيلي موجود يف األسر لدي كتائب القسام . . أنا أموت كل يوم” . . حماس تستعرض إمتالكها ألوراق 
ضغط قوية علي إسرائيل يف صفقة األسري . . وحكومة “نتنياهو” تعتبرها متاجرة باألزمة وتتوعد بإعادتهم

مفاجأة ليست 
صادمة . . 
اإلحتالل 
مياطل يف إمتام 
صفقة جديدة 
لتبادل األسري 
مع حماس . . 
واألخيرة ترفض 
ربطها بإعادة 
إعمار غزة 

تقرير حقوقي فلسطيني يفضح حجم اخلراب الذي خلفته احلرب اإلسرائيلية األخيرة علي غزة . . 
ويطالب املجتمع الدولي بالضغط علي إسرائيل حلماية املدنيني وممتلكاتهم وحتميلها فاتورة الدمار الشامل

. . للدفاع عن القدس واملقدسات اإلسالمية واملسيحية . . ملواجهة مسيرة أنصار “بني 
صهيون” املتطرفني الفاشيني يوم “10 يونيو” الجاري . . مشددا في الوقت ذاته علي 
صمود املقاومة ضد اإلحتالل علي مدار قرنا من الصراع . . ولم ولن ترضخ لإلستعمار 
بأي شكل من األشكال . . حتي يتم طرد أخر جندي من جنود اإلحتالل اإلسرائيلي 
الغاشم واملستوطنني اإلسرائيليني  . . مشدده كذلك علي أن الشعب الفلسطيني  الحر 
األبي الباسل املناضل املكافح في غزة والضفة الغربية والقدس لن يدفع فاتورة فساد 
اليمني الصهيوني املتطرف  الفاشيني اإلسرائيليني علي الحكم وسيهزمون  صراعات 
اإلسرائيلية  الحرب  آلة  من  أقوي  الفلسطيني  الشعب  إرادة  أن  علي  أيضا  . مشدده   .
بدليل صمود املقاومة والشعب واملقدسني في “سلوان وبطن الهوي والشيخ جراح” . . 
وحملت الحكومة اإلسرائيلية املسؤولية كاملة عن تجدد إنفحار األوضاع في “القدس” 
السريع لوقف جنون  بالتدخل  الدولي  املجتمع  . مطالبه   . الفلسطينية  املناطق  وسائر 
تصعيد “نتنياهو” واليمني املتطرف اإلسرائيلي لألوضاع في القدس . . مايهدد أمن 

وإستقرار املنطقة بأكملها.

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني تحذر من إنفجار األوضاع في القدس 
جراء مسيرة األعالم اإلسرائيلية

من جانبها حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني . . من إنفجار األوضاع في غزة 
. . جراء تصدر مخططات اإلحتالل اإلسرائيلي الغاشم إلعادة مشهد مسيرة األعالم 
وتدنيس ساحاته  الحرمني”   وثالث  القبلتني  “أولي  األقصي  املسجد  تقتحم  التي   .  .
املوقف  توحيد  بعد  وقاسية جدا والسيما  مقاومة شرسة وصعبة  ما سيواجهة   .  .
لتعطيل  “نتنياهو”  محاوالت  أن  علي  ذاته  الوقت  في  مؤكده   .  . مؤخرا  الفلسطيني 
تشكيل حكومة التغير اإلسرائيلية ليست بالجديد علي سياسته في إثارة الصراعات 

الدموية التي ستقوده وكيانه املدمر حتما . . لحافة الهاوية والفشل الذربع.

كش إحتالل . . “صحيفة عبرية” تفضح كواليس وأسرار تعطيل 
“إسرائيل” للتهدئة وصفقة تبادل األسرة مع غزة 

في مفاجأة من العيار الثقيل تقلب موازين األمور رأسا علي عقب . .وتهدد الهدنة . . 
. . وتعود باألزمة للمربع صفر من  وصفقة تبادل األسري بني “إسرائيل وحماس” 
النارية اإلسرائيلية  املواجهات  جديد وإنفجار األوضاع في “غزة والقدس” وتصعيد 

كافة مع املقاومة الفلسطينية بل وتجدد “الحرب الرابعة” علي “غزة”  وتنسف 
أجل  من  املصرية  والدبلوماسية  السياسية  الجهود 

صل  لتو ية ا لتسو

. تفجرت حقائق وأسرار ومعلومات جديدة تفضح   . للدماء  سياسية لألزمة حقنا 
السياسي”  “املسار  تفعيل  عبر  سياسيا  األزمة  لحل  الكاملة  “إسرائيل”  نية  عدم 
الذي تتبناه “مصر” وإعادة إعمار “غزة” . . حيث اليوجد مسؤول إسرائيلي واحد 
ملحوظا  تقدما  لتحقيق  قرارا  إتخاذا  أو  اإلتجاة  هذا  في  قدما  املضي  بحمد  يسبح 
 .  . الطرفني  النار بني  أكثر من نصف قرنا وتثبت إطالق  الشائك من  امللف  في هذا 
خاصة في وقت تتعمد فيه “إسرائيل” مع سبق اإلصرار والترصد عدم تفعيل أي 
مباحثات جادة وحاسمة وفعالة مع حماس بوساطة املخابرات املصرية . . مايجعل 
كل شئ متوقعا في ظل أجواء تلك املعطيات امللتهبة . . وهي نفسها املعطيات التي 
التهدئة وصفقة تبادل األسري  دفعت “مصر” إلتهام “إسرائيل” مباشرة بتعطيل 
. . بحسب ماذكرته صحيفة  التي تحول دون تحقيقها  العراقيل  مع “غزة” ووضع 

“إسرائيل اليوم” العبرية عبر موقعها اإللكتروني. 
وممايذكر أن “إسرائيل” إعتمدت علي مساريني فقط في التهدئة مع “عزة” وإعادة 
الخارجية برئاسة “جابي اشنكازي”  . أحدهما دبلوماسي تقوده وزارة   . إعمارها 
الذي زار “مصر” ألول مرة للدبلوماسة اإلسرائيلية منذ 13 عاما عقد خاللها لقاءا 
. واألخر تقوده اإلستخبارات وكبار   . السفير “سامح شكري”  مع نظيره املصري 
املسؤولني السياسيني في الجيش ويتبعان مباشرة ملكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي.

ردا علي إلغاء مسيرة األعالم في القدس املحتلة . . مستوطنون 
يقتحمون املسجد األقصي ويتجولون داخله . . وجمعيات إستطانية 

تدعو أنصارها لتدنيسه

قبيل 5 أيام من تنصيب حكومة التغيير وعرضها للتصويت لنيل الثقة في الكنيست 
وتحديدا اليوم األحد . . وفي أول رد عنيف علي رفض سلطات اإلحتالل ل إلغاء مسيرة 
األعالم للجماعات اليمنية املتطرفة ونواب بالكنيست اإلسرائيلي في القدس املحتلة التي 
بعد تهديدات  الجيش اإلسرئيلي من قبل  املاضي ورفضها  الخميس  لها  كان مقررا 
حركة حماس بالتصعيد علي إثرها وهو ما أكد علي نائب رئيسها في غزة  “خليل 
حراسة  ووسط   .  . العبرية  أحرونوت”  “يديعوت  صحيفة  ماأوردته  بحسب  الحية” 
أمنية مشددة اقتحم مستوطنون صباح الثالثاء املاضي باحات املسجد األقصي من 
جهة باب املغاربة وقبل أن يخرجوا من جهة باب السلسلة تجولوا داخلة في صورة 
من  إستطانية  جمعيات  صعدت  فيما  العرب  وكل  الفلسطينيني  ملشاعر  إستفزازية 
املوقف عندما طالبت أنصارها بإقتحام شامل للمسجد األقصي وتدنيسه . . بحسب 

وكالة األنباء الفلسطينية.

“نساء ألجل الهيكل” تحاول طمس هوية باب املغاربة 

في وقت سابق علقت منظمة “نساء ألجل الهيكل” الفتة علي باب املغاربة أحد أبواب 
باحات املسجد األقصي الخارجية واألقرب لحائط البراق الذي يسيطر عليه اإلحتالل 
هوية  لطمس  محاولة  في   .  . “هليل”  إسم  عليها  1967مدون  عام  منذ  اإلسرائيليي 
في  أربع”  “كريات  مستوطنة  في  قتلت  التي  أرئيل”  “هليل  لإلسرائيلية  نسبة  الباب 

الخليل عام 2016.

في حماية القوات اإلسرائيلية . . مستوطنون يقتحمون باحات املسجد 
األقصي قبل مسيرة حائط البراق . . إلقامة الهيكل املزعوم علي أنقاضه

القدس  في  الجاري  يونيو”   10“ يوم  املستوطنني  آالف  تضم  مسيرة  انطالق  قبيل 
القديمة  للبلدة  عده  أبواب  عبر  البراق  لحائط  وصوال  اإلسالمي  الحي  بأزقة  مرورا 
. ووسط حراسة   . بعد هدمه  األقصي  املسجد  املزعوم مكان  الهيكل  للدعوة إلنشاء 
األقصي  املسجد  باحات  إقتحم نحو 68 مستوطنا  اإلسرائيلية  األمن  لقوات  مشددة 
من جهة باب املغاربة وتجولوا داخلها في صورة إستفزازية بينما غادورها من جهة 

باب السلسلة.

عملية “حارس األسوار” كلمة السر في تشكيل لجنة لتقصي الحقائق . . 
“إسرائيل” تتهم مجلس حقوق اإلنسان بكونه منظمة معادية ومنحازة 

لحماس . . وتعتبر تصويت الفلبني علي قرار ضدها “مكافأة علي 
اإلرهاب” . . “بني صهيون” يقلبون الحقائق يضللون العالم ويزورون 

التاريخ

 24 بواقع  وعلي خلفية تصويته   .  . الهدنة  بعد  لألحداث  ومفاجئ  تطوير سريع  في 
صوتا مقابل رفض 9 وإمتناع 14 دولة عن التصويت خالل إجتماعه األخير يوم “27 
مايو” املاضي في جنيف علي قرار تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول اإلنتهاكات 
اإلسرائيلية الصارخة في الحرب األخيرة علي غزة خاصة فيما يتعلق بأحداث عملية 
والتخويف  والوعيد  اإلتهامات  تكيل  “إسرائيل” سهام  أطلقت   .  . األسوار”  “حارس 
والترهيب علي مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة والدول األعضاء التي صوتت 
علي فحوي هذل القرار ضدها . . متهمه املجلس بكونه منظمة معادية لها ومتحيزة . . 
مستنكره تجاهله اطالق “حماس” نحو 4300 صاروخا علي املدن اإلسرائيلية خالل 
فلسطينيا   280 نحو  وراح ضحيتها  يوما   11 دامت  التي  غزة  علي  األخيرة  الحرب 
مقابل 13 إسرائيليا فقط. . لتعتبر وزارة الخارجية اإلسرائيلية تصويت الفلبني علي 
فحوي القرار بالكامل بكونه “مكافأة علي اإلرهاب” واستدعت السفير الفلبيني لدي 
إسرائيل “ماكايروح ألبرتو” إحتجاجا علي ذلك لتبلغه تنديدها الكامل لذلك وإعتباره 

كونه أمرا غير مقبوال باملرة.

“محمود الهباش” : حوار القاهرة يسعي إلنهاء 14عاما من ملف 
اإلنقسام الفلسطيني 

أن   .  . الهباش”  الدينية “محمود  الفلسطيني للشؤون  الرئيس  فيما كشف مستشار 
الهدف من الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة هو إنهاء حالة اإلنقسام الذي ينخر في 
عظام ومفاصل الجسد الفلسطيني منذ عام 2007 وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني 
من الداخل في سباق مع الزمن . . وجاء ذلك أثناء مداخلته الهاتفية لبرنامج كلمة أخيرة 

املذاع علي فضائية “أون”.
املكتب  رئيس  برئاسة  املاضي  الثالثاء  القاهرة  زار  حماس  حركة  من  وفدا  كان 
السياسي “إسماعيا هنية” ضم نائبه “صالح  العاروري” وأعضاءها “زاهر جبارين 
. يأتي ذلك في   . أبو مرزوق”  الرشق وموسي  وروحي مشتهي ومحمد نزال وعزت 
فلسطينا  وطنيا  حوارا سياسيا  لعقدا  “السيسي”  الرئيس  لدعوة  إستجابة سريعة 
في القاهرة في ظل معركة “سيف القدس” التي خاضتها حماس مع اإلحتالل مايو 
الفلسطينية  اإلنقسامات  وإنهاء  املقبلة  املرحلة  خالل  الطريق  خارطة  لبحث  املاضي 
وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني من الداخل . . بحسب بيان لحركة حماس . . ليطرح 
السؤال الشائك نفسه هنا بقوة . . هل يطفئ الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة نار 

الخالفات والتصعيدات في غزة ؟ 
بكبج جماح  “بايدن”  الفلسطينية إلدارة  الخارجية  ذلك مع مطالب  يأتي              
والتطرف  اإلرهاب  منظمات  مع  وتحالفه  القدس  في  للتصعيد  “نتنياهو”  محاوالت 
الصهيوني مع دعوته لقائد الشرطة خالل إجتماعه السياسي به مؤخرا علي إيجاد 
بديال لرفض الشرطة ملسيرة األغالم والعمل علي تفعيلها بإعتبارها أوراق ضغط قوية 

يمتلكها إلنقاذ حكومته من الرحيل.

منعته من ذلك.

الحصانة واملشاركة في  . قد كشف في وقت سابق عزمه ممارسة   .  كان “جيفر” 
املسيرة حتي ولو لم منعتها األجهزة األمنية . . منتقدا بشدة محاوالت فرض حماس 
شروطها علي الحكومة اإلسرائيلية ومن غير املعقول إستسالم األخيرة لها . . بحسب 

صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية.
فيما كشف “نتنياهو”  في حوارا متلفزا . . تعلق األمر بقرار من األجهزة األمنية.

في رسالة  “نتنياهو”  قد حث   .  . أشنكازي”  األمريكية “جابي  الخارجية  وزير  كان 
خاصة علي إتخاذ خطوات جادة . . من شأنها ضمان الحفاظ علي التهدئة في القدس . 

. ومنع أي مواجهات تصعيدية . . وإن كان لم يخص أو يحدد املسيرة نصا.
عني  لكسر  املسيرة  إستهداف   .  . جوالن”  “يائير  الكنيست  عضو  كشف  حني  في 
. وعليه يستلزم األمر ضرورة منع هذة   . . . وتصعيد املواجهة  . وإذالاللهم   . العرب 
املسيرة القائمة علي محور الكراهية . . وجاء ذلك في تغريده له علي إجدي منصات 

“التواصل اإلجتماعي”.
فيما حذر رئيس شرطة منطقة القدس سابقا “أربيه عميت” . . من إشعال املسيرة 
للقدس الشرقية . . مشددا علي أن األمر هنا اليتعلق بحركة حماس . . وأنه سيرفض 
املسيرة . . لو كان طلب تنظيمها علي مكتبه . . لكونها تشكل خطرا جسيما وحقيقيا 

علي أمن وسالمة إسرائيل . . بحسب ما أوردته قناة “20” العبرية.
ممايذكر أن الشرطة اإلسرائيلية . . ترفض مطالب الجماعت القومية . . بتدشني املسيرة 
من “باب العامود” التقليدي و”الحي اإلسالمي” إلي “حائط البراق” . . وجري تحويلها 
الشهر  في  القدس  يوم  نفس  صراعات  سيناريو  تجدد  من  خوفا   .  . “يافا”  لبوابة 

املاضي.
علي  الجيش  موافقة  عدم  كشف   .  . جانتس”  “بيني  اإلسرائيلي  الدفاع  وزير  كان   
مسيرة الجماعات اليمنية املتطرفة في البلدة القديمة من القدس . . في وقت لم تعطي 
الشرطة اإلسرائيلية موافقتها بعد علي املسيرة وأرجاءتها للنظر فيها يوم 10 يونيو 

الجاري . . بحسب صحيفتي “معاريف” و”يديعوت أحرونوت” اإلسرائيلتيني.
“يمينا” تفضح إبقاء عملية السالم مع فلسطني علي نار هادئة بعد تشكيل حكومة 
اإلئتالف . . ومسؤوال أمنيا إسرائيليا يرجع تأخر إتفاق التهدئة وصفقة تبادل األسري 
للوضع السياسي . . و”بوتني” يربط الحفاظ علي أمن املنطقة بحل الدولتني طويل األمد

يرأسه  الذي  املعارض  اإلسرائيلي  “يمينا”  حزب  رئيس  مستشار  كشف  قبل  من 
“نفتالي بينيت”  “جورج بيرنباوم” . . إبقاء عملية السالم مع فلسطني علي نار هادئة 
والحلول  اإلقتصادي  اإلستقرار  تصدر  كشف  كما   .  . التغير  حكومة  تشكيل  بعد 
الوسط بني مواقف أحزاب اإلئتالف أولويات الحكومة وإهتمامات . . بحسب ما أوردته 

صحيفة “معاريف اإلسرائيلية” و”ديلي تليجراف” البريطانية.
فيما فجر مسؤوال أمنيا إسرائيليا رفيع املستوي . . كواليس تأخر مفاوضات التهدئة 
وصفقة األسري اإلسرائيليني واملفقودين لدي حركة حماس بوساطة مصرية للوضع 
السياسي الراهن في إسرائيل  . . مشيرا لكونها لم تتوقف حتي األن . . وفق موقع 

“واال” اإلخباري اإلسرائيلي.
تصريحات  في  بوتني”  “فالديمني  الروسي  الرئيس  فيه   ربط  وقت  في  ذلك  يحدث 
صحفية علي هامش أعمال منتدي “سانت بطرسبرج” اإلقتصادي الدولي عبر تقنية 
الفلسطيني  الصراع اإلسرائيلي  املنطقة بحل  أمن وإستقرار   .  . “الفيديو كونفراس” 
الخالفات  وتجاوز  اإلسرائيلية  املستوطنات  لقضية  متأنية  لدراسة  يحتاج  والذي 
أمله  عن  معربا   .  . طويلة  منذ سنوات  ومتراكمة  مزمنة  أخري  وقضايا  الفلسطينية 
في حل الدولتني ما ينعكس علي مصالحني البلدين عبر منظورا طويل املدي يضخه 

سالما طويل املدي أيضا.

بمليار دوالرا بس . . “بلينكن” أمام الكونجرس يجدد دعم أمريكا 
ملخزون القبة الحدية اإلسرائيلية

إلتزام  بلينكن”  “أنتوني  األمريكي  الخارجية  وزير  جدد  األمريكي  الكونجرس  أمام 
إسرائيل  طلب  أن  كاشفا   .  . اإلسرائيلية  الحديدية  القبة  مخزون  بتجديد  أمريكا 
بالحصول علي دعم أمريكي قيمته مليار دوالر لهذا الغرض بعد الحرب اإلسرائيلية 
للتأكد  والنشطة  الدقيقة  واملراجعة  والدراسة  البحث  قيد  مازال  غزة   علي  األخيرة 
التي تهاجم  الدفاع عن نفسها ضد الصورايخ  . . مشددا علي حق إسرائيل في  منه 
كان   .  . العبرية  هيوم”  “يسرائيل  صحيفة  بحسب   .  . اإلسرائيلية  املستوطنات 
“بلينكن” في وقت سابق حث “نتنياهو” علي التهدئة وعدم التصعيد . . تضارب في 

التصريحات واألهداف والنوايا . . ايه الحكاية.

تحذير ناري للفصائل الفلسطينية ل إلحتالل اإلسرائيلي حال 
العودة باألوضاع ملا قبل 11 مايو

الغرفة  هددت   .  . وعاصفة  نارية  تحذيرات  في 
املشتركة لفصائل املقاومة الفلسطينية في بيان 

أي  من  الغاشم  اإلسرائيلي  اإلحتالل  مقتضب 
 . للعودة باألوضاع ملا قبل 11 مايو  محاوالت 

للعدو بتصدير  . ولن تسمح   . الرد سيكون عليها حاسم وعاجل  أن  . مشدده علي 
أزماته الداخلية للشعب الفلسطيني ليدفع فاتورتها . . وذكرت العدو بأن معركة سيف 
رائعة  بطولية  ملحمة  كشف  غزة  علي  األخيرة  اإلسرائيلية  بالحرب  املعروفة  القدس 
سطر حروفها من نور الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة التي كسرت أنف العدو 
التهجير واإلستيطان  وأجهضت كافة مخططاته وقتها فيما يتعلق بتصعيد ملفات 
وفرض ما أسمته بالتقسيم املكاني والزماني علي املسجد األقصي بعد توحيد املوقف 

الفلسطيني ولم الشمل ورأب الصدع في شروخ جدار العالقات الفلسطينية

“السنوار” أمام الكتاب واألكاديميني وأساتذة الجامعات يطلق ألغامه 
وقنابله علي الجميع : يهدد بنسف إسرائيل حال تجدد الصراع . . يتهم 
التطبيع العربي مع العدو بكونه وراء الحرب علي  فلسطني  . . ويصف 

منظمة التحرير ب “الصالون السياسي” 

أثناء لقائه بالكتاب واألكاديميني وأساتذة الجامعات يوم “5 يونيو” الجاري . . أطلق 
 .  . الجميع  علي  وقنابله  ألغامه   .  . السنهوار”  “يحيي  غزة  في  حماس  حركة  زعيم 
مشددا أن املقاومة “ستمرمط” تل أبيب و”تمسحها” من علي وجه األرض وتحولها ل 
“ممسحة” . . وستتغير مالمح خريطة الشرق األوسط حال تجدد الحرب مع إسرائيل . 
. حيث برشقة واحدة تستطيع املقاومة دك “تل أبيب” بنحو “130 صاروخا” . . متهما 
شن  في  إسرائيل  بتشجيع  الفلسطينية  واإلنقسامات  إسرائيل  مع  العربي  التطبيع 
عدوانها الغاشم علي فلسطني . . واصفا منظمة التحرير دون كافة فصائل املقاومة 
بكونها مجرد “صالون سياسي” . . مشددا علي ضرورة إعادة ترتيب منظمة التحرير 
من الداخل لتمثل كافة الفصائل الفلسطينية إلدارة الصراع عبر ما تستوجبه املرحلة 
فقط   50% لنحو  املقاومة  إستخدام  كاشفا   .  . لذلك  فورية  إستحقاقات  من  الراهنة 
من قوتها خالل الحرب اإلسرائيلية األخيرة علي غزة وفشل العدو في تحطيم أنفاق 

حماس ولم تدمر إال كسورا منها علي حد قوله . . بحسب ما أوردته وكالة “سما”.

فتح تتوعد بالتصدي ملسيرة الفاشيني اإلسرائيليني في القدس . . 
تكشف تحدي إرادة الشعب الفلسطيني لقوي آلة حرب بني صهيون . 
. وتطالب املجتمع الدولي بكبح جماح إنتهاكات “نتنياهو” واليمني 

املتطرف 

من جانبها دعت اللجنة املركزية لحركة “فتح” . .  ل “النفير العام” . .  
وتوحيد الصف . . ولم الشمل الفلسطيني 

وفود  توافد  مع  بالتزامن  حريقني  أضخم  في  القدس  في  النيران  لتندلع   .
الوطني  الحوار  في  للمشاركة  للقاهرة  الفلسطينة  والسلطة  الفصائل 
الفلسطيني لبحث إنهاء اإلنقسامات الفلسطينية التي دامت 14 عاما وإعادة 
أنف تشكيل حكومة  رغم   .  . لألزمة  السياسي  املسار  وتفعيل  إعمار غزة 
“بينت” الجديدة وتأكيدها إلدارة “بايدن” مؤخرا حرصها علي إستئناف 
مفاوضات السالم تحت تهديدات املقاومة الفلسطينية بحرق تل أبيب حال 
الرجوع للتصعيد ملا قبل 11 مايو وسط موافقة املجلس الوزاري اإلسرائيلي 
املصغر  للشؤون األمنية والسياسية علي تنظيم مسيرة األعالم عبر البلدة 
القديمة للقدس الثالثاء املقبل بعد يوم واحد من إلغائها حيث كان مقررا لها 
الخميس املاضي بعد رفض الجيش والشرطة لها خوفا من تجدد القتال في 
القدس وغزة رغم تهديدات جماعات اليمني الصهيونية املتطرفة ومستوطنون 
يهود وأعضاء بالكنيست بإشعال القدس الشرقية بتلك املسيرة لكسر العرب 
وإذاللهم بالتزامن مع تكرار سيناريو إقتحام مستوطنون لباحات املسجد 
وتحريض  السلسلة  باب  من  والخروج  وتدنيسه  املغاربة  باب  من  األقصي 
جمعيات مستوطنة ألنصارها علي إقتحامه وسط تنصيب حكومة التغيير 
الدفاع اإلسرائيلي  الكنيست وسط مطالب وزير  الثقة في  الجديدة ومنحها 
“بيني جانتس” من اإلدارة األمريكية في زيارته األخيرة لها بتفعيل الدعم 
أن  بعد  الحديدية”  “القبة  أسطورة  مخزون  لتجديد  العسكري  األمريكي 
حطمتها املقاومة الفلسطينية وصواريخ حماس في معركة “سيف القدس” 
بنحو  إسرائيل  لدعم  إسرائيلي  أمريكي  عسكري  تعاون  إتفاق  ضوء  في 
13.5 مليار دوالرا سنويا منهم مليارا لتجديد “القبة الحديدية” فيما طالب 
في وقت سابق وزير الخارجية األمريكية “أنتوني بلينكن” من “نتنياهو” 
تفعيل التهدئة في القدس وغزة ومنع التصعيد في تضارب واضح للمواقف 
الفلسطينية في قطاع غزة  العشائر  العام ل  املفوض  . ليكشف   . األمريكية 
املحاميني  نقابة  مع  بالتنسيق  العشائر  بأن  املصري” عن مفاجأة  “عاكف 
املصريني تسابق الزمن إلعداد ملفا عن جرائم حرب اإلحتالل في فلسطني 
الفلسطينية  بالقضية  املعنية  الفلسطينية  املؤسسات  كافة  مع  بالتواصل 
ومنظمات حقوق اإلنسان  عبر لجنة “فلسطني والقدس” املنبقة من النقابة 
عن  الفروف”  الروسي”سيرجي  الخارجية  وزير  ليكشف   .  . الغرض  لهذا 
في  قريبا  موسكو  في  فلسطينية مشتركة  إسرائيلية  ثنائية  قمة  كواليس 
ضوء مخرجات األوضاع السياسية الراهنة في إسرائيل في إطار  مساعي 
الرئيس  لينتفض   .  . قريب  عما  الدوليني  الوسطاء  عمل  إلستئناف  بالده 
للمشاركة  إستعداده  ويبدي  الزيتون  ماكرون” ألرض  “إيمانويل  الفرنسي 

في املباحثات الرامية للتوصل لسالم عادل بني الطرفني.

املتحدة علي  األمم  . هل تجرؤ   . واملمنوعة  الشائكة  األسئلة  ألغام  لتنفحر   
محاكمة  إسرائيل جنائيا بسبب جرائم الحرب في غزة حال إدانتها من قبل 
لجنة تقصي الحقائق بمجلس حقوق اإلنسان الذي صوت علي تشكيلها 24 
دولة ؟ . . هل تخترق حكومة “بينت” الهدنة وتحرق القدس وغزة والسيما 
يمام  وحدة  بني  املاضي  الخميس  لإلشتباكات  اإلحتالل  تصعيد  بعد 
مدينة  علي  أثناء هجومها  الفلسطبنية  اإلستخبارات  مع جهاز  لإلغتياالت 
جنني ما أدي ملقتل 3 من اإلستخبارات وإصابة أخر ؟ . . هل تشكل صفقة 

حكومة  لتركيع  النووي  حماس  سالح  واملفقودين  اإلسرائيليني  األسري 
الوطني  الحوار  يطفئ  هل    .  . ؟  ملطالبها  والرضوخ  الجديدة  اإلحتالل 
الفلسطيني املؤجل بالقاهرة حال إستئنافه نار الخالفات واملواجهات في 
القدس وغزة والشيخ جراح ؟ . . بمعني أدق هل ينهي “حوار القاهرة” 
عظام  في  ينخر  الذي  الفلسطيني  اإلنقسام  ملف  من  عاما   14 املؤجل 
الجسد الفلسطيني ؟ . . مالغز غياب “أبو مازن” عن حوار القاهرة قبيل 
تأجيله ؟ . . كيف تتعامل حكومة اإلحتالل الجديدة  مع مخرجاته بعد 
إستئنافه ؟ . . هل تطفئ زيارة وفد وزاري فلسطيني للقاهرة خالل أيام 

تأجيل  في  تسبب  الذي  الفلسطينية  العشائر  بني  والخالف  الصدام  نار 
الدم  الفلسطينيني من سفاح  . . من يثأر ألرواح الشهداء  القاهرة ؟  حوار 

“نتنياهو” والسيما بعد اإلطاحة بحكومته ؟ . . هل يفلت من جرائم الحرب 
؟ . . هذا امللف الناري يحاول اإلجابة علي تلك األسئلة الشائكة واملمنوعة . 

. وغيرها الكثير.

مجلس إنتقالي ولجنة وطنية موحدة للمقاومة الشعبية . 
. كواليس 6  شروط نارية لحماس إلعادة إستئناف الحوار 

الوطني بالقاهرة 

البداية النارية . . عندما كشفت مصادر قريبة من حماس كواليس 6 شروط 
ومطالب نارية لحماس بسرعة إعادة إستئناف الحوار الوطني الفلسطيني 
في القاهرة بمشاركة الرئيس الفلسطيني “محمود عباس أبو مازن” وكافة 
وحماس  اإلسالمي  الجهاد  وحركتي  الفلسطينية  املقاومة  عشائر  أمناء 
من  بدءا  الفلسطيني  البيت  ترتيب  إلعادة  الفلسطينية  التحرير  ومنظمة 
منظمة التحرير والبيت الجامع للشعب الفلسطيني . . علي أن يتم تشكيل 
إنتقالي  مجلس  تشكيل  وأسس  معايير  بوضع  تختص  عليا  وطنية  لجنة 
وطني فلسطيني جديد ملدة عامني بعد التوافق عليه علي أن ينتهي املجلس 
. ولحني   . التحرير في غضون 3 أشهر  الجديد من تشكيل هيئات منظمة 
الشأن  الوطني يشكل قيادة وطنية مؤقتة إلدارة  اإلنتقالي  املجلس  تشكيل 
وطنية  لجنة  منها  ينبثق  أيضا  الفلسطينية  العشائر  كافة  تضم  الوطني 
ميدانية موحدة للمقاومة الشعبية تقود الدفاع عن كافة األراضي الفلسطينية 
ومقدساتها ضد غزو قوات اإلحتالل الغاشم . . علي أن تولد من رحمها 

الراهن  الوطني  الشأن  كواليس  وإدارة  ومتابعة  لتسهيل  مصغرة  لجنة 
لحظة بلحظة . . هذا مع تحمل املجلس الوطني الجديد مسؤولية اإلتفاق 
علي بلورة شكل النظام الفلسطيني والبرامج السياسية واإلستراتيجية 
للعمل الوطني وصوال إلقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس . . 

بحسب ماذكرته وكالة “معا” الفلسطينية.

صدام العشائر الفلسطينة حول ترتيب أولويات املصلحة 
. . فتح تتهم حماس ومنظمة التحرير بتأجيل الحوار 

الوطني بالقاهرة 

. خفايا   . الرقب”  “أيمن  الدكتور  “فتح”  في حركة  القيادي  كشف 
وكواليس تأجيل الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة الذي كان من 
املقرر عقده يومي 12 و 13 يونيو الجاري بعد توافد وفود الفصائل 
والسلطة الفلسطينية علي القاهرة وإجراء لقاءات منفصله معها من 
قبل الجانب املصري داخل القاهرة . .  مشددا علي وجود إخفقات 
في ترتيب أولويات املصلحة . . متهما منظمة التحرير بضلوعها 
امللفات جملة  إنهاء كافة  القاهرة حيث تريد حماس  بفشل حوار 
واحدة وليس بشكل تدريجي وعلي رأسها ملف منظمة التحرير 
املصلحة  تحقيق  أمام  عثرة  وتعتبره حجر  فتح  ماترفضه  وهو 

الفلسطينية  . . والسيما أن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي يكون لها 
هو  الدولية  بالقرارات  والقبول  غزة  قطاع  إعمار  إعادة  ملف  في  فعاال  دورا 
أبو  الفلسطيني “محمود عباس  الرئيس  إليه  الذي يسعي  الرئيسي  الهدف 
مازن” . . مشددا علي أن غياب “أبو مازن” عن حوار القاهرة ليس له عالقة 
بتأجيله كما أنه ليس له عالقة أيضا ب ملف املصالحة . . كاشفا إستئناف 
حوار القاهرة خالل أسبوعا أو أسبوعني كحد أقصي حتي تتمكن القاهرة 
من تذليل كافة العقبات أمامه والسيما بعد وصول أمني عام حركة الجهاد 
معه  منفرده  عقد جلسات  املنتظر  ومن  للقاهرة  النخالة”  “زياد  اإلسالمي 
علي غرار الجلسات املنفرده التي عقدها الجانب املصري مع حماس وفتح 

. . بحسب  “إرم نيوز”.
 

لينفجر لغم السؤال املمنوع . . ماحقيقة اللغز املثير وراء غياب 
“أبو مازن” عن الحوار الوطني بالقاهرة قبيل تأجيله ؟ 

الصدام  نار  للقاهرة  أيام  خالل  فلسطيني  وزاري  وفد  زيارة  تطفئ  هل 
والخالف بني “حماس وفتح” الذي تسبب في تأجيل الحوار الوطني للعشائر 

الفلسطينية في القاهرة ؟ 

يأتي ذلك في وقت كشف فيه مصدر مصري موثوق منه في تصريحات 
صحفية . .  كواليس زيارة جديدة لوفدا من الحكومة الفلسطينية برئاسة 
التخطيط واإلقتصاد  نائب رئيس الحكومة “زياد أبو عمرو” ويضم وزراء 
والزراعة والحكم املحلي واألشغال للقاهرة خالل أيام لبحث ملف إعادة إعمار 
قطاع غزة بمبادرة الرئيس “السيسي” . . ليطرح السؤال الشائك نفسه هنا 
بقوة . . هل تطفئ زيارة وفد وزاري فلسطيني خالل أيام للقاهرة نار الصدام 
والخالف بني “حماس وفتح” الذي تسبب في تأجيل الحوار الوطني للعشائر 

الفلسطينية في القاهرة ؟ 

كان رئيس املخابرات املصرية اللواء “عباس كامل” قد بحث مع رئيس املكتب 
السياسي لحركة حماس “إسماعيل هنية” في جلسة منفصلة تثبيت نتائج 
بيان  بحسب   .  . والقدس  األقصي  املسجد  بشأن  القدس”  “سيف  معركة 

لحركة حماس.

تصعيد إسرائيلي جديد . . وحدة اإلغتياالت لإلحتالل تشن 
هجوما علي مدينة جنني وتقتل وتصيب 4 من اإلستختبارات 

العسكرية . . و”أبوردينة” يطالب اإلدارة األمريكية بالضغط علي 
العدو لوقف إعتداءته الخارقة لقواعد القانون الدولي 

إليه  دعا  الذي  القاهرة  في  الفلسطيني  الوطني  الحوار  تأجيل  مع  بالتزامن 
إنهاء  لبحث  الفلسطينة  والسلطة  الفصائل  كافة  “السيسي”  الرئيس 

وإعادة  الفلسطينية  املدن اإلنقسامات  وبعض  غزة  قطاع  إعمار 
وتفعيل الفلسطينية وتثبيت الهدنة بني  وفلسطني  إسرائيل 

ناري املسار السياسي لألزمة  تصعيد  وفي   .  .
يد  جد وفي و لألزمة 

محاولة من اإلحتالل إلفشال كافة جهود تثبيت وقف إطالق النار بمبادرة 
وإنتصارهم  الفلسطينينب  العالم  شعوب  إنتفاضة   إنهاء  بهدف  مصرية 
البنية  الخراب والدمار والهالك في  الفلسطينية والسيما بعد حالة  للقضية 
غزة  قطاع  علي  األخيرة  اإلسرائيلية  الحرب  وراءها  خلفتها  التي  التحية 
حتي لم يسلم برج الزهراء اإلعالمي الخاص بوكاالت األنباء العاملية ويضم 
مندوبي قناة الجزيرة القطرية ووكاالت أمريكية من قصف العدوان الغاشم 
في وقت نفت فيه حماس مزاعم اإلحتالل بكونه برجا للتشويش علي “القبة 
بني  نارية  إشباكات  املاضي  الخميس  وقعت   .  . لضربه  كمبررا  الحديدية” 
“جنني”  ملدينة  اإلسرائيلي  اإلحتالل  أرسلها  التي  الخاصة  “يمام”  وحدة 
واإلعتقاالت  باإلغتياالت  مختصة  اإلحتالل  جيش  في  نوعية  وحدة  وهي 
عن  وأسفرت  جنني  عملية  أجهضت  التي  الفلسطينة  األمنية  األجهزة  مع 
إستشهاد 3 شباب من جهاز اإلستخبارات العسكرية وإصابة آخر مقابل 
مقتل قائدة الوحدة اإلسرائيلي وإصابة 4 جنود بإعتراف مصادر اإلحتالل 
نفسه . . بحسب تصريحات صحفية للقيادي في حركة فتح وأستاذ العلوم 

السياسية الدكتور “جهاد الحرازين”.

التكبيرات تزلزل املسجد األقصي . . قوات اإلحتالل تقتحم صحن 
قبة الصخرة . . وتعتقل فلسطينيني تصدوا لها 

فيما اقتحم في نفس يوم الخميس موعد انطالق مسيرة األعالم للفاشيني 
وقرر  الجيش  قبل  من  ورفضها  إلغائها  قبيل  بالقدس  اإلسرائيليني 
الحدود  حرس  من  مجموعات  املقبل  الثالثاء  إستئنافها  إعادة  “نتنياهو” 
والقوات الخاصة لإلحتالل صحن قبة الصخرة املشرفة باملسجد األقصي 
إعتقال  قبيل  املزلزلة  بالتكبيرات  وهتفوا  فلسطينيني  شباب  لهم  وتصدي 

جنود اإلحتالل ل عددا منهم . . بحسب وكالة األنباء الفلسطينية “وفا”.

  فيما أدان الناطق بإسم الرئاسة الفلسطينية “نبيل أبوردينة” هذا التصعيد 
. معثبره   . الوخيمة  وتداعياته  الجديد محذرا من مغبة عواقبه  اإلسرائيلي 
 .  . الطرفني  بني  التوتر  لهيب حدة  مايزيد من  الدولي  القانون  لقواعد  خرقا 
الصارخة  إنتهاكاتها  لوقف  إسرائيل  علي  بالضغط  “بايدن”  إدارة  مطالبا 
لحقوق اإلنسان وإستمرار إعتداءاتها وتصعيداتها النارية علي الفلسطينيني 
األزمة وتصل بها لطريق  التي تشعل ملفات  التي كان أخرها مدينة جنني 

مسدود.

تقرير حقوقي فلسطيني يفضح حجم الخراب الذي خلفته 
الحرب اإلسرائيلية األخيرة علي غزة . . ويطالب املجتمع الدولي 
بالضغط علي إسرائيل لحماية املدنيني وممتلكاتهم وتحميلها 

فاتورة الدمار الشامل

امليزات  مركز  ملدير  بيانا  كشف  قد  لفلسطيني كان  ا
 .  . يونس”  “عصام  اإلنسان  الحرب لحقوق  تدمير 
للبنية  غزة  علي  األخيرة  سية اإلسرائيلية  سا أل ا

مياة  شبكات  من  غزة  ب في  شر
صحي  وصرف 

 . ونقل  وكهرباء 
تعمدت  حيث   .
ئيل  ا سر إ

بشكل كامل 
ث  ا حد إ

خلال 
بيئيا 

ع  للقطا
عبر 

تدمير كامل ملضخات مياة الصرف الصحي وإحداثها أضرارا حسيمة في 
محطات املعالجة املركزية ملعالجة املياة العادمة . . ما إضطر الجهات املختصة 
لضخ مياة الصرف الصحي غير املعالحة في البحر . . مايهدد حياة املواطنني 
والكائنات البحرية بالتلوث القاتل . . كما نسفت محوالت وشبكات الكهرباء 
الهوائية واألرضية . . ودمرت ممتلكات املدنيني . .بل  وقتلت عددا كبيرا منهم 
. . حتي أصابت الحياة بالشلل التام . . وعزلت القطاع عن العالم . . ودعا مدير 
املدنيني والحفاظ  الدولي ملمارسة دوره في حماية  املجتمع  بيانه  املركز في 
علي ممتلكاتهم ودعوة املانحني لتخصيص األموال الالزمة إلعادة إعار غزة 
فاتورة مسؤوليتها عن  لتحمل  إسرائيل  والضغط علي   .  . املختلفة  واملدن 

الحرب في غزة.

مفاجأة ليست صادمة . . اإلحتالل يماطل في إتمام صفقة 
جديدة لتبادل األسري مع حماس في ظل رفض األخيرة لربطها 

بإعادة إعمار غزة 

الغاشم  الصهيوني  اإلحتالل  من  ومتوقعة  بل  صادمة  ليست  مفاجأة  في 
مصريني  مسؤولني  فيه  يجري  الذي  الوقت  وفي   .  . ودوما  دائما  كعادته 
مباحثات وتشاورات مكثفة ومنفصلة عده مع حماس بشأن صفقة األسري 
اإلسرائيلني واملفقودين . . تماطل إسرائيل في إتمام صفقة جديدة لتبادل 
األسري تتضمن اإلفراج عن عددا كبيرا منهم بينهم عددا من القادة الذين 
لم تشملهم صفقة “شاليط” عام 2011 . . في وقت ترفض فيه حماس ربط 
. . بحسب وكالة “معا”  اإلحتالل لصفقة األسري بملف إعادة إعمار غزة 

الفسطينية.

صفقة األسري . . سالح حماس النووي إلذالل وإركاع حكومة 
اإلحتالل الجديدة والرضوخ ملطالبها . . املقاومة تنتصر قبل 

الهدنة وبعدها

وفود  انطالق  مع  بالتزامن  بالقدس  ضخما  حريقا  اندالع  وراء  مثير  لغز 
الفصائل والسلطة الفلسطينية للقاهرة للمشاركة في الحوار الوطني بدعوة 

من الرئيس “السيسي” 

القدس  في  ومروعيني  هائليني  حريقني  املاضي  األربعاء  مساء  اندلع  فيما 
إيلون”  “نيفي  مستوطنات  من  بالقرب  الريح  جبل  منطقة  في  وتحديدا 
و”معالية هحميشة” عند أبو غوش . . وقامت الشرطة اإلسرائيلية بإجالء 
السكان من منطقة الحريق واملناطق املحيطة بها وأغلقت الطرق املؤدية إليها 
أيضا . . ودفعت السلطات اإلسرائيلية بنحو 4 طائرات إطفاء ملساعدة رجال 
وأسطول مرفق سيارات اإلطفاء في محاولة للسيطرة علي الحريق املروع . 

. بحسب مواقع عبرية. 

مع  بالتزامن  املروع  الحريق  هذا  اندالع  حول  مثير  لغز  في  ذلك  يأتي  فيما 
انطالق وفود الفصائل والسلطة الفلسطينية للقاهرة للمشاركة في الحوار 
لبحث  “السيسي”  الرئيس  من  إليهم  موجهة  بدعوة  الفلسطيني  الوطني 
صفقة تبادل األسري وإعادة إعمار غزة وتوحيد املوقف الفلسطيني وإنهاء 

اإلنقسامات الفلسطينية التي دامت نحو 14 عاما متتالية.

“أنا جندي إسرائيلي موجود في األسر لدي كتائب القسام . . أنا أموت 
كل يوم” . . تسريب صوتي ألسير إسرائيلي تداوله الجناح العسكري 
الصراعات  لتؤجج  فلسطينية  إعالم  وسائل  عبر  حماس  لحركة 
املقايضة  وتشعل لهيبها في توقيت غير مناسب باملرة كنوع من 
واملساومة وإستعراض إمتاللكها ألوراق ضغط قوية علي إسرائيل 
خاصة فيما يتعلق بقضية تبادل األسري . . أمام مواجهة محاوالت 
مالية مغرية  لعروض  املقاومة وتقديمها  لقادة  إختطاف إسرائيل 

ملن يدلي بأي معلومات عن الجندي اإلسرائيلي األسير لدي حماس “جلعاد 
شاليط” وفشل كافة عمليات فك أسرة بحسب تأكيدات نائب أركان كتائب 
إسرائيليني شن حماس حربا  فيما كشف محللني وصحفيني   .  . القسام 

نفسيا علي إسرائيل . . وفق وكالة “شهاب” الفلسطينية.
في تحرك إسرائيلي سريع . . تأكدت األجهزة األمنية اإلسرائيلية أن املقطع 
و”هشام  “منجستو”  غزة  في  األسير  اإلسرائيلي  للجندي  ليس  الصوتي 
السيد” من قبل أسرتهما بعد إعتقادها في بادئ األمر أن املقطع الصوتي 

يعود لألول.
اإلسرائيلي  اإلحتالل  وزراء  رئيس  ديوان  عن  صادرا  بيانا  اعتبر  فيما 
في  باألزمة  وتالعب رخيصا  متاجرة    .  . الصوتي  املقطع  هذا  “ننتياهو” 
وقت تدرك فيه إسرائيل جيدا وضع الجنديني “شاؤول وجولدين” . . وكشف 
بأي  والعسكريني  املدنينب  أبنائها  إسرائيل ومسؤوليتها إلستعادة  إصرار 

شكل من األشكال.

قبل اإلطاحة بحكومته . . “نتنياهو”  يسعي لتفجير طوفان 
الدم الفلسيطيني في غزة . . ويوافق علي مسيرة األعالم 

للجماعات اليمينية املتطرفة بالقدس الثالثاء املقبل 

بني  القتال  إشتعال  تجدد  من  خوفا  إلغائها  من  واحد  يوم  وبعد  فجأة 
الوزاري  املحلس  وافق   .  . غزة  قطاع  في  والفلسطينيني  اإلسرائيليني 
علي  عاجل  إجتماع  في  والسياسية  األمنية  للشؤون  املصغر  اإلسرائيلي 
في  القديمة  البلدة  عبر  املتطرفة  اليمينية  للجماعات  األعالم  مسيرة  تنظيم 
القدس الثالثاء املقبل التي كان مقررا لها الخميس املاضي ورفضها الجيش 
والشرطة  املسيرة  منظمي  بني  بموجبه  اإلتفاق  يتم  مخطط  وفق  والشرطة 
علي  “نتنياهو”  من  قوي  تأكيد  في   .  . “نتنياهو”  ملكتب  بيان  . بحسب   .
املسار  إلفشال  الفلسطيني  الدم  طوفان  تفجير  نحو  الرامية  مساعية 
دعم  ليكسب  مصرية  بمبادرة  الهدنة  تثبيت  وإجهاض  لألزمة  السياسي 
اليمني املتطرف بعد أن دقت حكومة اإلئتالف بعد تشكيلها أخر مسمسارا 

في نعش حكومته الدموية.

أعضاء بالكنيست يهددون بإشعال القدس الشرقية بمسيرة 
األعالم حتي ولو رفضت األجهزة األمنية . . و”أشكنازي” يحث 
“نتنياهو” علي التهدئة في القدس . . و”جانتس” يكشف عدم 

موافقة الجيش عليها 

 .  . اليمينيون  للبرملانيني  األعالم  مسيرة  حول  لألزمة  جديد  تصعيد  في 
بعد  املسيرة  علي  املوافقة  تصعيد  سيتم  أنه  اإلسرائيلية  الشرطة  كشفت 
في  املشارك  “نتنياهو”  فيه  بما   .  . األعلي  للمستوي  قريبا  عليها  املوفقة 
تغير مسارها الشهر املاضي وفي نهاية املطاف رفضت الشرطة اإلسرائيلية 

مسيرة األعالم ملخاوف أمنية شائكة.

الشرطة اإلسرائيلية تمنع عضو الكنسيت عن الصهيونية 
الدينية من تنفيذ تهديداته من إقتحام املسجد األقصي

كانت الشرطة اإلسرائيلية منعت الثالثاء املاضي عضو الكنيست 
جفير”  بن  “إيتمار  الدينية  الصهيونية  عن  اإلسرائيلي 

املغاربة  باب  عند  األقصي  املسجد  إقتحام  من 
مقطع  في  الواقعة  علي  تعليقه  خضم  وفي   .  .

الحدث  يظهر  “غفير” فيديو  اتهم 
اإلسرائيلية  لكيل الشرطة  با
حيث  بمكيالني 

لعضو  سمحت 
“أحمد  العربي  الكنيست 

الطبي” بالتجول في املسجد 
بينما  األقصي 

مااللغز املثير 
واحلقيفي وراء 
غياب “أبومازن” 
عن حوار القاهرة 
قبيل تأجيله ؟ 
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العدد ثالثمائة وخمسون العدد ثالثمائة وخمسون



أعرب النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والرى والموارد المائية بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب األحزاب والسياسيين، عن سعادته 
بانتمائه للتنسيقية، قائال: »أفضل تجربة دخلت فيها«.

وأضاف السباعي، أنه كان من أصغر األعضاء المنتخبين في مجلس الشيوخ، قائال: »العمل في مجلس الشيوخ مختلف تماما عن مجلس النواب، 
وتنسيقية شباب األحزاب والسياسيين هي مفرخة يجرى فيها صقل المهارات والقدرات، وخرج منها إعالميون ونواب بمجلسي النواب والشيوخ، كما 

أتاحت لنا إمكانية إيصال صوتنا ألبعد حد، وإحنا جيل محظوظ«.
وأشار إلى إمكانية التعامل مع القيادات السياسية وإيصال الصوت بشكل سهل في الفترة الحالية، قائال: »عايزين نوصل صوتنا.. في أول 4 سنوات 
لينا كنا أول مرة نتعامل بشكل مريح مع القيادات السياسية، ولكن حاليا أصبح إيصال الصوت سهال تدريجيا من وقت آلخر، وما توفر لنا في تنسيقية 
شباب األحزاب والسياسيين هو التنوع الفكري الموجود تحت المظلة الوطنية، نحن نجلس على طاولة واحدة ونختلف في بعض القوانين، وما يقدم لنا في 

التنسيقية لم يقدم لنا من قبل في أحزابنا«.
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حكومة ت
2022/2021، زيادة قيمة االعتمادات التى قدرت ال

.%
سبة 13.7

حو 87 مليارا و778 مليون جنيه بن
ستور بن

العلمى مقارنة بالقيمة المطلوبة وفقا ألحكام الد
شروع 

حو 727 مليارا و803 مليون جنيه بم
صات القطاعات األربعة ن

ص
خ

صده التقرير فقد بلغت جملة م
ووفقا لما ر

ستوريا.
ص عليها د

صو
سب المن

حو 640 مليارا و25 مليون جنيه وفقا للن
جديد 2022/2021، ُمقابل ن

موازنة العام المالى ال
سنة الرابعة )2021 

خطة ال
شروع 

شأن م
خطة والموازنة ب

جنة ال
س النواب، التقرير العام لل

جل
سة العامة لم

جل
ش ال

وتناق
شروع الموازنة العامة للدولة، 

سطة األجل )2018 - 2019 / 2021 - 2022(، وم
ستدامة متو

خطة التنمية الم
/ 2022( من 

سنة المالية 2021 / 2022.
حربي لل

إلنتاج ال
صادية، والهيئة القومية ل

شروعات موازنات الهيئات العامة االقت
وم

ستدامة 
خطة التنمية الم

صادية واالجتماعية للعام المالى 2021/ 2022 وهو العام الرابع من 
خطة التنمية االقت

شفت 
ك

سعيد عن توجية 358.1 مليار جنية 
سطة األجل )2018/ 2019- 2022/2021( الُمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة ال

متو
سبة 

جنية بند احتياطات بن
ستثمارية، و9.8 مليار 

شروعات ا
ضات لم

جنيه بند تعوي
شاملة 6 مليارات 

حكومية، 
ستثمارات 

ا
% من الناتج المحلي اإلجمالي المقدر للعام ذاته.

تعادل 5
ستثمارات 

ستثمارات اإلدارة المحلية، ا
ستثمارات الجهاز اإلداري للدولة، ا

شمل )ا
ستثمارات الحكومية ت

شار إلى أن اال
 ي

الهيئات الخدمية العامة(

قالت الهيئة الوطنية لإلعالم إنه رًدا على ما أثير في أحد البرامج الفضائية اليوم وما تم تناوله عن مستحقات أصحاب المعاشات من الهيئة الوطنية 
لإلعالم، بأنه كالم عار تماما عن الصحة والمصداقية، وكان يجب تحري الدقة قبل العرض والتناول. 

وأكدت الهيئة،  أنها ال تألوا جهًدا لتحقيق مطالب العاملين وتحترم وتقدر جميع العاملين بها ولم يتم إغالق األبواب أمامهم، كما أشاع مقدم أحد البرامج، 
بل تمت مقابلة من يمثلهم من قبل رئيس الهيئة، بحضور رئيس القطاع االقتصادي، وعدٍد من المسئولين، وتفهم جيًدا الموقف أنه ال يوجد صندوق لنهاية 

الخدمة أو اشتراكات تدفع قبل 2019/1/1، لذلك ظهرت المشكلة وتم حلها من قبل الهيئة الوطنية لإلعالم بإنشاء صندوق للعاملين.
أقل  الخدمة، وهو  الصندوق سيمنح شهًرا واحًدا فقط مكافأة نهاية  أن  أكتوارى كان نتيجتها  أعدت دراسة من خالل خبير  أنها  الهيئة   وأوضحت 
بكثير جًدا عن المستحقات السابقة وهو ما رفضته »الوطنية لإلعالم«، وقامت بتدبير مبالغ مالية من مواردها الذاتية لكى تصرف للعاملين المحالين على 
المعاش مستحقاتهم كاملة، مؤكدة أنه ما تم سداده من مستحقات حتي 17 أكتوبر 2018 مبلغ 121 مليون جنيه متراكمات سابقة قبل قرار إنشاء الهيئة.

رأي 0607رأي
رؤية سارة بأطيافها الربانية  ... وأضوائها  اإلجتماعية ..  في موكب مصر الحضارية!!

ال��ح��ب.. و  .. ون��ج��وم  ال��ت��ف��اؤل  م��ن أج��ل ش���روق شمس 
وفضيلة  التحدي..  ...وقوة   األمل  وعبير   .. أقماراإلبتسامة 
ونبض  الصبرالعنيد..  أزه��ار  وعزيمة  السعيد...  التغيير 
أنه  نعلم  أن  يجب  بدء  ذي  فبادئًا   .. املديد  التاريخ  تجارب 
:- إن لم تكن سعيدًا داخليًا لم تكن سعيدًا خارجيًا !! و إن 
لم تكن سعيدًا  كما انت اآلن لم تكن سعيدًا عندما تصبح 
ماتكون.. إن لم تكن سعيدًا بما عندك اآلن  لم تكن سعيدًا 

عندما تصبح ما تريد )!!( إن لم تكن سعيدًا بحياتك اآلن لم 
تكن سعيدًا بأي حياة )!!( ولذلك ال غرابة بأن يقرر كل علماء 
الشرق والغرب بأنه )) إذا اخترت الدنيا ووجعلتها دائرتك 
كنت  إذا  ذات��ه  الوقت  في  كثيرًاولكن  ستخسر  األساسية 
تحب السرور في الحياه فاعنت بصحتك ... وإذا كنت تحب 
السعادة في الحياة فاعنت بأخالقك .. وإذا كنت تحب الخلود 
فاعنت   كله  ذلك  تحب  كنت  واذا  بعقلك  فاعنت  الحياة  في 

الحقيقة  هذه  جدًا  جيدًا  نعلم  أن  ويجب   ... ووطنك  بدينك 
اإلجتماعية بأنه إذا كنا نتعلم في املدارس والجامعات فإنه 
يأتي بعد ذلك ) اإلمتحان ( أما في الحياة العملية فإننا نبدأ 
)باالمتحان(!! ثم نتعلم بعد ذلك !! .. وإذا كان لم يمنع العلم 
صاحبه من )االنحدار( !! كان جهل  ابن البادية علمًا خير من 
... وعطوره  !! ولهذا كان هذا املقال بنسماته الربانية  علمه 
علمتنا  مما  العملية  الحياه  وتجارب  الزهور  من  املستقاه 

إياه الحياه وتجاربها القاسية القاسمة بل الطارئه الطارقة 
!! فأردنا أن نبثها لقراؤنا الكرام ألن مقصوص الجناح بني 
الطيور و أقصد قليل الخبرة والحكمة والفكرة يكون حبيس 
األقدار عن تحليق األطيار ولعله كان أسرعها طيرانًا !!ألنه 
أحيانًا إذا كان الطموح ينمي املواهب والكفاءات فإنه على 
خلود،  األح��رار  طموح  ألن  يقتلها  أن  ممكن  اآلخر  الجانب 
العقالء بناء، فإن  انتحار!! وإذا كان طموح  العبيد  وطموح 

الحكماء  طموح  كان  فإن  وكذلك   ... تهديم  الحمقى  طموح 
طموح  ف��إن   ، الكونية  والقرية  اإلنسانية  عقل  في  زي��ادة 
املغامرين السفهاء زيادة في متاعبها .. ومن هنا كان طموح 
العبقري املؤمن بدينه ووطنه دفع لعجلة الركب الحضاري 
نحو الخير والسعادة ، في الوقت الذي فيه طموح العبقري 
والشقاء وهدم نبض حرمة  الشر  بها نحو  يدفع  اإلرهابي 

األديان قبل روح األوطان!!

ومن هنا كانت هذه :
 توعية ذاتية إجتماعية خاصة ) مجانًا ( في جوانب :-

 اإلرشاد األسري واملشاكل الزوجية .
 التفوق واإلبداع في املجاالت العلمية واملعرفية .

السعادة الروحية ملواجهة األزمات الحياتية والعملية .
،من  الذاتية  املهارات  إكتساب  وخطوات  التغيير  عبقرية   
وجاذبيتها  والقيادية  السوية  الشخصية  إلي  الوصول  أجل 

اإلجتماعية !!
والعربية  املصرية  للشخصية  اإليمانية  الثقه  نبض وروح  بث   

واإلسالمية بل والعامليه من خالل التجارب اإلنسانية!!
انهاء  تم  قد  نوفل  يوسف  العاملي  الحضاري  الكاتب  ألن  نظرًا 
مشروعة البيئي والفكري العاملي ،وخروجة للمعاش بعد شهور 
قليلة .. فقد قرر بدء افتتاح هذه الدورات )املجانية( واإلستفادة 
 .. املتتابعة  ودوراته   .. العديدة  ودراساته  املتراكمة  خبراته  من 
وإجتماعياته املتنوعة مع كل أطياف وطبقات املجتمع املصري 
 عن مؤلفاته الكثيرة في جميع مجاالت املعرفة العاملية 

ً
.. فضال

إليها من  لم يتطرق  التي  .. وموسوعاته  اإليمانية  بإسقاطاتها 
قبل احد املفكرين والباحثني أو الكتاب والتي تدرس بعضها في 
كثير من الجامعات العربية واإلسالمية وبعض هذه املوسوعات 
والتعليم بكل مراحلها  التربية  إقرارها رسميًا في وزاة  تم  قد 
ضمن فهرسة وقطاع املكتبات املدرسية )ونقول ذلك علي حياء 
شديد( ومن ضمن مجاالت التوعية واإلرشاد وتنمية املهارات 
وإكتساب الخبرات  مع ثلة من العلماء والخبراء واإلعالميني في 

املجاالت اآلتية :-
: إكتساب نقلة نوعية .. ومهارات إجتماعية ملن يقبلون على 

ً
اوال

الزواج :
نعم ملن يقبلون علي الزواج  .. وكيف يجب اإلهتمام بهذا الجانب 
األساسي قبل اإلهتمام باآلثاث املنزلي .. من خالل دورات تهتم 
الشرعية   العاطفى  بضوابطه  الذكاء  الزوجية ومهارة  بالثقافة 
بل  والحوار  التفاهم  روح  وإشاعة   .. اإلجتماعية  والتوعية 
والتسامح منذ بداية اإلرتباط .. وكيفية األختيار األمثل للزوجني 
من خالل املعرفة الدقيقة لكل من األسرتني بل وتاريخها .. ثم 
بعد ذلك تقوية نقاط اإللتقاء والبعد - بقدر اإلمكان – عن نقاط 
اإلختالف .. وتقبل كل من الطرفني هفوات وعثرات بل وكبوات 
الطرف اآلخر كطريقة أولية للعالج بعد تبينها للطرف اآلخر .. 
والتي تجعل البعض من أول موقف يتعرض ألصدار فرمان ) 
وأزهار   .. التسامح  استخدام ورود عضالت  دون   )  !! الطالق 
الصبر العنيد .. والتي ممكن بعد ذلك تجعل الزوج  يقبل علي 
ابغض الحالل عند الله )!!(  اقصد ) الطالق (.. وإذا كانت هناك 
الزوجية   الحياة  ميثاق شرف  فيها فصل  يتم  إنسانية  حاالت 
معقدة  الزوجية  الحياة  تصبح  عندما  ضروريًا  يكون  بل   ..
ومستحيلة .. بل وممكن أن تؤدي إلي عواقب وخيمة كما نري 
في )السوشيال ميديا ( وأخبار الحوادث ..  و دهاليز املحاكم 
( تجنبًا ملزالق ومخاطر قاسية قاسمة  الطالق   ( .. هنا يكون 
ينفذ  الذي  الثقب  بمثابة   ) الطالق   ( الحالة  هذه  في  ويكون   ..
منه الغاز عند زيادة الضغط )!!( حتى ال تتفجر أحداث طارئة  
طارقة تأكل األخضر واليابس و األبناء قبل اآلباء واألمهات !! 

وتهدم البيوت  بسرعة قاسية قاصمة !!
دعت  النبوية  واالحاديث  القرآنية  اآليات  من  كثير  كانت  وإذا 
الزوجني  بني  واأللفة  والسكينة   .. واملودة   ... املحبة  إشاعة  إلى 
 ... بالقوارير  رفقًا   ( بالزوجة  الرفق  إلى  ذاته  الوقت  في  ودعت 
و)واستوصوا بالنساء خيرًا( )وما أكرمهم إال كريم وما أهانهم 
 !!) ألهلي  خيركم  وأنا  ألهله  خيركم  خيركم   (  ..  ) لئيم  إال 
وسلم  عليه  الله  صلى   ( اإلنسانية  لرسول  املبادئ  هذه  ولكن 
( للزوجة الصالحة ... التقية ... الطاهرة .... النقية .. أما الزوجة 
بإحداهما  تنطح زوجها  ( ذو قرنني  فإنها )شيطان  الشيطانة 
.. في الوقت نجد الزوجة املالك فهي )ملك( ذو جناحني تطير 
بني  الفاصل  الحد  كان   هنا  ومن   .. إحداهما  على  بزوجها 
سعادة الزوج وشقائه هو أن تكون زوجته عونًا على املصائب 
الطالحة  الزوجة  بني  الفرق  هو  وهذا  عليه  للمصائب  عونًا  أو   ،
والزوجة الصالحة الشريرة من خالل تربيتها القميئة )) إياكم 
وخضراء الدمن !!( )وخضراء الدمن ( هي الفتاه الحسناء في 
عليه وسلم  الله  العظيم )صلى  الرسول  بني  كما  السوء  املنبت 
أن   ) املرأة  صفات   ( في  البعض  يرى  أن  غرابة  ال  ولذلك   ...  )
تجمع صفة الذئب والثعلب والشاة ، فلها من الذئب  افتراسها 
لزوجها  املسكني ، ولها من الثعلب مكرها بزوجها الظالم ، ولها 
يرى  الرجل  كان  وإذا  الحازم   زوجها  مع  وداعتها  الشاة  من 
واملرأه   ، التجلد  منها  وموقفه   ، بعبئه  ماينوء  كل  في  املصيبة 
ترى املصيبة هي كل ) مااليعجبها ( وموقفها منها التشكى 
ولو كانت املرأة قويه كالرجل لقضت على حياته في ساعة  من 
ساعات غضبها ، أال تراها تدعو على ولدها باملوت وتتمناه له 
الزوجية  الحياة  حني تغضب عليه )!( واملشكلة األساسية في 
إذا كانت الزوجة مريضه في تفكيرها من خالل نشأتها األولى 
الله  ...حسبنا  األوالد  يربى  فمن  جسمه  في  مريض  والزوج   ،
وعليه فليتوكل املؤمنون .. وسوف يتم معالجة هذه املشكالت 
يزيدها  بما  املشاكل  يعالجون  البعض حينما  يفعل  كما  ليس 

تعقيدًا من خالل معرفة طبيعة
أكرم  فتلك  واألصل  املنبت  كرمية  زوجة  هناك  ألن  الزوجات 
الزوجات ، وصالحة راضية النفس قنوعة فتلك أرضى الزوجات 

، وجاهلة سيئة األخالق واألصل فتلك أتعب الزوجات !!
 وكذلك يتم تناول حلول ظاهرة العنوسة

بشكل  ظهورها  بعد  خاصة  املصري  املجتمع  في  وانتشارها 
هذه  طفو  سبب  وما   .. األخيرة   عقود  الثالث  في  ملحوظ 
الظاهرة املزعجة وطرق عالجها .. وأثرها علي الحياة األسرية 
العشرينات  مرحلة  الفتاة  تتعدي  أن  بعد  واإلجتماعية خاصة 
الثالثينات!!   ( دخول  مرحلة  في  أنيابها   عن  بشدة  وتكشر 
( .. وإنعكاس كل ذلك علي مزاج والتركيبة النفسية ) للعانس 
( .. التي تالحقها من كل جانب فينعكس كل ذلك علي طبيعة 
سلوكها وتعامالتها .. فهذه الظاهرة يتم تناولها بحذر شديد 
.. وحكمة بالغة .. وتوعية شاملة .. من خالل مخزون تعاليمنا 
 عن رؤية علماء اإلجتماع والنفس والكتاب 

ً
اإلسالمية .. فضال

لهذه الظاهرة .. خاصة بعد طغيان الجانب املادي بطريقة غريبة 
وعجيبة والتي تكون هي االساس في كل التعامالت الزوجية من 
خالل املوروث اإلجتماعي للزوج والزوجة علي حٍد سواد  .. فكل 
ذلك يتم معالجته خطوة .. خطوة .. وبهدوء .. بل ووضع الحلول 
.. واملودة  السكينة  الناجعة والتي تنشر عبير وورود  الناجحة 
.. والرحمة .. إذا كان هناك باقية أمل في العيش بني الطرفني .. 

وعالج الحالة املزاجية والنفسية  للعانس .
قد  الناجحات  النساء  معظم  وأن   ... وتروى   .... وأناه   .... بحلم 
العملية  الكليات  في  خاصة  العشرينات  مرحلة  بعد  تزوجن 

كالطب وغيرها ...
ثانيًا: كارثة ) الثانوية العامة ( :هذه الظاهرة التي تهدد وتشكل 
 .. عامة  ثانوية  طالب  او  طالبة  فيه  بيت  لكل  بالغ  نفسي  قلق 
ألن الطالب يدخل هذه املرحلة ولألسف الكبير يضع منذ بداية 
العام .. او حتي منذ بداية الصف األول الثانوي أن يدخل كلية 
من كليات القمة كالطب  .. والهندسة .. والسياسة واالقتصاد 
املرحلة  هذه  وتبدأ   !! دواليك  هكذا   ... واإلعالم   ... واآلثار   ..
الطموح – وهو مشروع محمود – ولكن تظهر  من خالل هذا 
البيت  إذا كان هناك إختالفات اسرية داخل  الرئيسية  املشكلة 
اإلملام بدروسة  املشكلة  الطالب في وجود هذه  ولم يستطيع   ..
ومذاكرته .. واحيانًا الجانب املادي .. وهنا يبدأ علي  )الطالب( 
الذهول .. والسرحان ..وعدم القدرة علي التركيز .. والتحصيل 
الحزن  ظاهرة  نفسه  إلي  يتسلل  يبدأ    ... خطوة   .. وخطوة   ..
وتظهر  والتمرد  باالكتئاب  وتختتم   .. القلق  ثم   .. العزلة  ثم   ..
فيها  ويتحير   .. الوالدان  منها  يشيب  )الطالب( تصرفات  علي 
الحليم ويحتار !!وتدخل األسرة في نفق أخر لم يحمد عقباه 
لدرجة أالبعض بسبب عدم اإلملام بالتعاليم اإلسالمية يذهب الي 
املشعوذين والدجالني .. والطالب بل وأسرته هي الضحية .. كل 
ذلك يتم معالجته بهدوء عجيب ... وعتيد ... من خالل بث الثقة 
 عن شالل اإليمان بالقضاء والقدر مع األخذ 

ً
بالطالب .. فضال

.. ثم االعتماد علي  الرئيسية كأنها كل شئ  الكامل باألسباب 
الله كأن األسباب ال شيئ .. و وضع هذه القاعدة أمام )الطالب( 

بأنه يجب علي املرء ان يسعي وليس علية إدراك النجاح .. ولذلك 
ال غرابه ان نجد نجوم املجتمع املصري الذين وصلوا إلي العاملية 
 عن 

ً
وجائزها الدولية .. لم يكونوا في إحدي كليات القمة. فضال

مشاهير العالم داخل قريتنا الكونية 
واملسببات  األسباب  بروح  تأخد  أن  إال  الطالب  آخر  عليك  فما 
.. وأنا في رأي -الشخصي – إن الذي يقوم بجمع القمامة من 
وهذه  الشريفة  املهن  لجميع  الكبير  احترامي  مع   – الشوارع 
من  الدكتوراة  درجة  على  باحث حاصل  من  أفضل   – إحداها 
، إذا  له ثوابت وقيم أخالقية  الفرنسية وليس  جامعة السربون 
كان األول على عالقة إيمانية برب قريتنا الكونية... فدع القلق 
 ، لك  الله  يرتبه  فيما  تفاؤول  كلها  بروح  العلمية  الحياة  وابدأ 

وصدق الشاعر :
ولرب أمر محزنًا ..... لك في عواقبه رضا
الله يفعل ما يشاء ...... فال تكن متعرضًا

فإذا العناية الحظتك عيونها .. نم فاملخاوف كلهن أمان 
فالتعبر الجسر حتى تأتيه ، وتذكر قول السيد املسيح 

)عليه وعلى نبينا أفضل الصالة والتسليم (:-
ونودع هذه   )) لكم  يفكر  الغد  فإن  الغد  تفكرون في رزق  ))ال 
املقولة التي تهز أوتار قلوب األمهات وهي : ))مني همك دي الهمة 
، قالت : أصل بنتي في الثانوية العامة !!(( فاألنبياء رعوا الغنم 
ثم قادوا األمم، فاعتبروا يا أولى األبصار!! ومن هنا أهمس في 
 )) الدينية  ))التربية  أن تجعل مادة  والتعليم  التربية  أذن وزارة 

ضمن املجموع لبث الروح اإليمانية  في شخصيات الطالب !!
العليا  الدراسات  بالنسبة لطالب  البحثيه  املهارات  : تنمية  ثالثا 
وماهي  والدكتوراه  املاجستير  لرسائل  اختيارهم  :وخطوات 
هذه  كتابة  عند  مراعاتها  يجب  والتي  االساسيه  الخطوات 
وفائدته  واهميته  املوضوع  اختيار  حيث  من  سواء  الرسائل 
والجديد الذي يجب ان يخرج به وانعكاسه على تطور املجتمع 
سواء داخليًا او خارجيا وهيكلة البحث االكاديمية من حيث ) 
التقسيم ( كفصول .. وابواب .. ومباحث ... وطبيعته وتداخل كل 
منها وكيف تكتب املقدمه فضال عن الهوامش وكتابة املراجع 
واملصادر والدوريات والدراسات امليدانيه اذا كانت تتصل بهذا 
الجانب والرسوم والصور التوضيحيه ومصدرها ... وتاريخها 
التي  النتائج.... التوصيات  ... تم االهم باالضافه الى ذلك كتابه 
كل   .. الدكتوراه  رسالة  خاصه  الرساله  من  الباحث  بها  خرج 
اربع  او  توعويه  جلسه  خالل  من  الباحث  يجده  سوف  هذا 
جلسات على اقصى تقدير من خالل نماذج عديده من رسائل 

املاجستير والدكتوراه .
يتم   : العسكرية  والكليات  االعالم   لطلبه كلية  بالنسبه   : رابعا 
وكيفية  اقسامها   على  الوقوف  من حيث  الذاتي  الوعي  تنمية 
الفرديه  والفوارق  الذاتيه  املهارات  التخصص من خالل  اختيار 
الذهبية   وحنجرته  صوته  يميزه  فهذا   .... واخر  شخص  بني 
يكون موفقًا في االذاعه والتلفاز من حيث مرعاة حسن املظهر 
...موسوعيه..  ثقافيه  قدره..  له  وهذا   ... شخصيته  وكاريزما 
ويقف على تطور عالم الصحافه العامليه فضال عن الوقوف على 
تطور الصحافه املصريه ونشاتها فهذا يناسبه قسم الصحافه 
الراي  صحفي  بني  املسبقه  ومعرفته  التام  املامه  عن  ...فضال 
 .. الشمولية  وطبيعته  املقال  بني  والفرق   .. الخبر  ... وصحفي 
وخصائص   .. الصحفي  واالستطالع   .. الصحفي  والتحقيق 
الصحافة  علم  في  براعته  ذلك  كل  ..وفوق  منهما  كل  وطبيعه 
في  الصحفيه  العمله  هي  لكونها  بها  يتصل  وما  اإللكترونية 
االيام القادمة...بعد تنبؤ الكثير بقرب نهاية الصحافة الورقية ... 
وكيف منذ بداية دخول الكليه ان يلم املاما تاما باملجال ان كانت 
مهنته تجعله في قلب املجتمع وتوسيع من دائره عالقاته بني 
.. اال انه يجب ان  كبار املسئولني فضال عن الكتاب واملفكرين 
يعلم من البدايه ان الصحافه )ذلك الشقاء السعيد( ان يسيطر 
والقيم  والوطن  الدين  مبادئها  قوام  التي  الكلمة  امانة  عليها 
االخالقيه وتجنب االثارة السلبية  واالشاعات ملجرد ما يسمى 
 – ذلك  اجل  من   – فيتم  االعالمي  والسبق  الصحفي  بالسبق 
تزييف كثير من املاده الصحفيه .. بسبب شهوة الشهرة سواء 
املسئول  والخبر  الكلمة  وامانة  االعالمة  واملسئولية  الصحفية 
الله ... واملجتمع ... بل وامام نفسه قبل النقابه التي  عنها امام 
او   .. التحقيق  او   .. الخبر  يتعرض  عندما  مسألته  حقها  من 
بذور  زرع  او   ... الدين  قداسة  او   ... الوطن  لحرمة  االستطالع 
الفتنه ايا كانت .. والتركيز على نقاط جمع الصفوف وتوحيد 

الغير موثوق منها ومن  الكلمة وعدم نشر فيروس اإلشاعات 
مصدرها ألنها تهدم بنيان البالد وتقضى على أمن العباد!!!

االجنبيه  باالذاعه  سواء  البرامج  مقدم  او  لالعالمي  وبالنسبه 
املجتمع  لثقافه  الواضح  االملام  من  عليه  يجب  وما  التلفاز  او 
بعضها  او  االجنبيه  للغات  واتقانه  ومشاكله  وافكاره  العاملي 
 ... عامليه  لغة  انها  اساس  على  االنجليزيه  اللغه  وخصوصا 
وقدرته على اجادة الحوار البناء بل ما يشبه املناظرة – اذا جاز 
نوعيه  اسئلة  محاوره  او  مع ضيفه  يخلق  وان   – التعبير  هذا 
تحيط باملوضوع وتلقي الضوء على جوانبه االساسيه وينتج 
عن هذا الحوار بطبيعة الحال اجابت شافية نوعية ... ويعرف 
متى يبدا السؤال .. ومتى يصمت عند حديث الطرف االخر ... 
واالستعانة املحورية بكل لغات جسدة كيديه ... ونظرة عينيه 
البرامج االذاعية  ... واذا كانت لغة الجسد هذه غير ظاهره في 
االعالمي  يبعد  وان  التلفازية...  البرامج  اهمية في  اكثر  فتكون 
عن مواطن الخالف ويقرب من جوانب االلتفاء .. وتكون حرمة 
املحاورة  وقف  حقه  من  بل   .. عينيه  نصب  واالديان  االوطان 
مع ضيفه اذا حاول بشكل او باخر ولو حتى بالغمز او اللمز 
الى املساس بنسيج االمة .. وزرع بذور الفتنة ... كل هذا و ذاك 

سوف  يتم تناوله 
القاهرية   ) البيان   ( الغراء  جريدتنا  من  التنسيق  خالل  من 
) ب.ع  القدير  الصحفي و اإلعالمي  الكاتب  ورئيس تحريرها 
القضايا  من  كثير  في  صحفي  سبق  من  أنجزته  ما  و   ..  )
الوطنية !! التي تحملها على ظهرها بل وعقلها منذ تأسيسها 

املبارك !!
 وبالنسبة للكليات العسكرية ، سوف يكون هنالك توعية ذاتية 
ملا يجب أن يعرفه طالب هذه الكليات ودور العسكرية املصرية 
عبر جميع حلقاتها التاريخة والزمنية .. ودورها الريادي في 
حفظ األمن والسالم والدفاع عن حرمة الحدود واألوطان .. وبت 
الثقه املعنوية من خالل القرارات الدورية مع القادة العسكريني 
هي  التي  والشرطية  العسكرية  وخبرتهم  املتقاعدين  بني  من 
أكبر مخزون إستيراتيجي مصري لهؤوالء القادة واالستفاده 
من خبراتهم العريضة وسيرتهم الوطنية العتيدة...ولم ال ؟ وقد 
وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ) بأنهم خير أجناد 
املكان  ورائحة  وروح    .. الزمان  جغرفيا   مر  عبر   ) األرض 
االعتداء  أنفسهم  لهم  تسول  من  لكل  البارعة  واإلنتصارات   ..
( كالهكسوس، والحوثيني  السماوي  الوطن   ( على حرمه هذا 

 ... والرومان  واليوناييني   ... والفرس   ... واالشوريني   ..
ال  التى  عقيدتهم  بسبب  املصريني  اضطهدوا  الذين 

ما  وهو  االمبراطور  وتأليه  االوثان   . عبادة  تؤيد 
االمبراطور  عصر  في   ) الشهداء  )بعصر  يعرف 
القبطي  التقويم  بداية  هو  والذي   ) )دقلديانوس 
وكذلك   .. اليوم  هذا  حتى  موجود  زال  ما  الذي 
املصري  الجيش  الثالث ودور  الصليبيه  الحروب 
الله  رحمة   ( االيوبي  الدين  صالح  بقياده  فيها 
التي  التتار  .. وجحافل   ) ( في موقعه ) حطني 
قطز  الدين  سيف  بقياده  اعقابها  على  ارتدت 
التتار  دخول  ثم   ) جالوت  )عني  موقعة  في 
وهي  االسالم  في  ابيهم  بكرة  عن  ذلك  بعد 
...وهذه  بتتارستان(   ( االن  املعروفه  الدوله 
التاريخ!!  العسكرية عبر  املفارقات  أغرب  من 
االنجليزي  االحتالل  من  كل  على  كذلك  وقل 
احتالل  واخيرا  البغيض  والفرنسي   ...
الحبيبه  سيناء  والخنازير  القرده  اصحاب 
في نكسة 1967 ... والنصر الساحق املاحق  
القاصمة في ) نصر  القاسمه  الكارثه  لهذه 
االلهيه  العنايه  جنود  برعاية   ) السماء 
بصيحاتهم ) الله اكبر ( في حرب وسقوط 
الذي  اسرائيل  جيش   ( املزعومة  االسطورة 
ال يقهر – وخط بارليف املنيع ( امام األسود 
..  وعبقرية  السماء  التي كانت تظلهم عنايه 
الراحل أنور السادات – عليه سحائب  الزعيم 
وخلفهم   ... الصالحات  والدعوات   - الرحمة 
العربي واالسالمي  .. والعالم  جموع املصريني 
الزمنية  بمعادالتها  مصر  تبقى  وسوف   ..
واملستقبل  والحاضر..  املاضي...  عبر  الثالثية 
... ) ام البالد .. وغوث العباد ( بل وسوف تظل 

)النبض العاملي للجسد الكوني ( وها نحن نرى 
العبور الجديد لالعمار ومحاربة الفساد ... والتطرف 

واالرهاب بقيادة الرئيس السيسي –حفظه الله ورعاه 
) كل   .. والخارجيه  الداخليه  الحياة  نواحي  .. في كل   -

يريد  من  كل  يعلمه  ان  يجب   ) املشرف  الحربي  التاريخ  هذا 
ان يلتحق باحدى الكليات  العسكريه و  ما يجب ان يسيطر 
على كل ذلك في قراراته من الهدوء .. والتركيز ... واالنضباط 
التام ... والصبر وروح العمل  في احلك الظروف ... والتي من 
شأنها أن تعطيه وتهيئه على القدره الذهنيه في حل املشكالت 
واتخاذ   !!! متوقعه  والغير  املفاجئه  االزمات  وادارة  املتوقعة 
بني  التمييز  حيث  من  الصعبة  املواقف  في  القرارات  اصلح 
وقت  املسئولية  تحمل  في  العظمه  فيزياء   خالل  من  البدائل 
اتخاذ القرارات وتقدير ما يترتب عليها والتعامل معها بطريقة 
ال تعرف الياس وال يتسرب إليها  ادنى شك او لحظة قنوط )!!( 
.. وال بأس – وقت الضروره -ان يتم العدول عن قرار ملصلحة  
الوطن .. ومصلحة الجيش من خالل تحويل الكارثة املتوقعة بل 
والكبيرة الى فرصة عظيمة .. بل يجب عليه ان يخلق الفرصة 
التي ليس لها اي بصيص من امل وغير موجودة.. على أرض 
الواقع ) الجيش بيقولك اتصرف (!!! الن البعض بسبب عدم 
يجب  هذه  وكل   )!!( كارثة  الى  الفرصة  يحول  خبراته  نضج 
على طالب الكليات العسكرية والشرطية وان يكون على وعي 
تام بها .. فإنها تنمى  مواهبه الذاتية فضال عن االيمان العميق 

بالله سبحانه وتعالى الذي 
) سبحانه ( في كثير من ايات الذكر الحكيم بني حب االوطان 
التعايش  .. وفضيلة  االديان  االوطان من حرمة  ان حب  بل   ..
والسالم التي دعا لها إليها اإلسالم ... من خالل القوة واإليمان 

  ..
وكما قال الشاعر:

فيم التناحر والخالئق اخوة ....   والعيش حق للجميع مباح 
وقول اخر : 

الشرق  رحاب  في  وكلنا     ... تجمعنا  والتاريخ  الدم  اواصر 
اخوان 

وقول ثالث : 
وطني خذ العهد االكيد بانني ... 
 وروحي وما ملكت يداي فدائك 

القاده املفكريني والعسكريني  حتى  ومعرفة سيرة ومسيرة  

يتم االستفاده من خبراتهم والبدايه من حيث ما انتهوا اليه ... 
حفظه   ( السيسي  الفتاح  عبد  الرئيسي  وخطب   لقاءات  وكل 

الله ( 
والرئيس أنور السادات – رحمه الله - موجودة ومعلومة للجميع 

)!!(
 خامسًا :-جلسات وفضفضه للمهمومني واملحزونني:

للخروج من كهف الظلمات التي ال وجود لها .. إلى رحاب سماء   
العناية الروحانية  .. والسعادة الربانية .. بعد أن سيطر عليهم 
كنوز  سيجد  بداخله  يبحث  وعندما   .. واإلكتئاب  بل   .. القلق 
تنعكس  والتي سوف   .. اعماقة  في  املدفونة  والفرحة  السعادة 
شرقًا  ينثرها  سوف  والتي  وابتساماته  وجهه  أسارير  علي 
 .. املتدنية  الهمم  وأصحاب  السوء  رفقاء  عن  بالبعد   .. وغربًا 
ويبدأ حياة جديدة يملؤها الحب .. والتفاؤل .. واألمل .. والبشر.. 
والتحدي .. واإلصرار .. والعزيمة .. والصبر العنيد .. ألنه عندما 
والسفهاء  والشامتني  الحاقدين  أنياب   تظهر  اإلنسان  يعلو 
املتدنية  املادية  بيئتهم  إلي  تخطفهم  ان  تريد  التي  والشرذمة  
والبعد عن سماء القمة الربانية التي تدعو إليها كثير من اآليات 
القرآنية واألحاديث النبوية .. وكثيرًا من علماء الشرق والغرب 

على حد سواء .. وتذكر هذين البيتني :-
-أعمي يقود بصيرًا...

 لقد ضل من كانت العميان تهديه. 
-لو كان الغراب دليل قومًا ..  فال فلحوا وال فلح الغراب.

وقول الثالث :
لهم همم ال منتهى لكبارها  وهمته الصغرى أجل من الدهر 

ولم ال ؟ ومن يستصعب صعود الجبال ظل طول العمر أسير 
الحفر)!!(

ال عليك .. ابدأ من اآلن .. وفورًا .. وصلت الي القاع سواء كان 
الله على كل شيء  ماديًا .. او اجتماعيًا .. او وظيفيًا.. أعلم أن 
قدير !! وتذكر دائما قول الله تعالى ) أليس الله بكاٍف عبده(( 
الكوكب  لينير ظالم  الله إال  أنزله  ؟!!نعم هذا قرآن سماوى ما 
واملرسلني  األنبياء  كل  ومسيرة  سيرة  وهاهي   .. األرضي 
حتى سيدنا محمد نبينا العظيم ماالقاه من قومه من جحود 
أنه )الصادق  أنهم كانوا يعلمون  ... وكفر.. و إشراك وأذى مع 
األمني( ومن أجل هدفه الرباني والنور السماوي تعرض ألكبر 
إيذاء لم يتعرض له أولى العزم من الرسل ، رغم إنه إن كان ولد 
يتيمًا... فقد عاش كريما ً... ومات عظيمًا ..رغم أن الذي أرسله  
الى القرية الكونية رب السماوات العلوية ) سبحانه ( فهل سيدنا 
محمد ) صلى الله عليه وسلم ( اعتزل الجميع ... وجلس يصلي 
... فازداد ثباتًا وها هي اآلن   .. أنقلب عليه املجتمع  الله  ويذكر 

رسالة عاملية من خالل سيد الخلق والبرية .
ال بأس .. اترك األشواك ال تخشي جراحًا ودماء .. اعتمد علي 
األسباب بعد األخذ بنور مسبب األسباب واملسببات )سبحانه 
مناحي  أثرواكل  وشرقية  غربية  نماذج  تري  وسوف   ..  )
القاصمة !! “والطارئة  القاسية  الحياة رغم ظروفهم  ومجاالت 

الطارقة “
اخيرًا :-

الظروف  كانت  ولو   .. عاجل  بخير  ابشر   .. تفائل   .. ابتسم 
املحيطة بك عكس ذلك تمامًا .. وتذكر قول الله تعالي :

“ فإن مع العسر يسر .. إن مع العسر يسر”
تذكر ذلك :-

 ضاقت فلما استحكمت حلقاتها ..   فرجت وكنت أظن أنها 
ال تفرج 

عليه  يقضي  ما  فأول      .. الله  من  عونًا  للفتي  يكن  لم  إن   
اجتهاده

 وأعلم ايضًا بأنه عليك أن تقوي عزيمتك وتثبت على رأيك وقلة 
ترددك، ألن كل ذلك من عالمات تدني الهمة .. 

إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة ..
 فإن فساد األمور أن ترّددا ..

 وقول الشاعر أيضًا : 
 إلى شأو الُعلى حركات 

ًّ
لكل

 ولكن قليل في الرجال ثبات ..
عن  لنصائح  معرض  العاملية  الهمة  وصاحب   
همته وتحاول أن تذكره دائمًا بأنه “ ما جعل 
صاحب  وأن   “ جوفه  في  قلبني  لرجل  الله 
الصنيعة كاذب والثالثة سارق، وهكذا .. انظر 

إلى قول ابن نباته السعدي 
   أعاذلتي على إتعاب نفسي .”. ورعيي في 

الدجى روض السهاِد 
.”.  فأهون  املعالي     الفتى برق  إذا شام 

فائت طيب الرقاِد 
القمة  إلى  للوصول  الهمة  أشحن  فهيا   
الدينيوية  الطموحات  هذه  كل  أن  وأعلم 
إال   – حقًا   - يتم  ال  األخروية  وآمالها 
ومصاحبة  الفاضلة  باألخالق  باإللتزام 
الصالح  أهل  من  العالية  الهمم  أهل 
والعلماء  واملفكرين  والكتاب   .. والتقوي 

املخلصني و أعلم ذلك جيدًا:- 
فقوم   .. أمرك لألخالق مرجعة   صالح 

النفس باألخالق تستقم 
فأقم  أخالقهم..  في  القوم  أصيب  ًإذا 

عليهم مأتما وعويال
إذا أردت ان تجمع الدنيا والدين .. كفاك 

خلقًا طيبًا أن تحتذية
ال تحسنب العلم ينفع وحده .. مالم يتوج 

ربه بخالق
هُم  فإن   .. بقيت  ما  األخالق  األمم  انما   

ذهبت أخالقهم ذهبوا )!!(
اإليمانية  الثقة  روح  بث  وأخيرًا:  سادسًا   
بل  واإلسالمية  والعربية  املصرية  للشخصية 
والعاملية من خالل التجارب اإلنسانية .. صحيح 

من كتب بمسك فحقًا له أن يختم بعنبر !!
لفتح  رباني  بارد  مشروب  فهاهو 

الدورات  لهذه  الشهية 

اإلجتماعية من أرض مصر األبية القوية فيها طيف ساطع من 
خالصة التجارب التي مرت بها اإلنسانية عبر مسيرة حلقاتها 

التاريخية ... 
• ال تحمل نفسك األخطاء... وال تعش في ذبذبات اللوم.... وال 
ذلك  أيًا كانت مكانه  أحد على  حساب نفسك  تحاول إرضاء 

للشخص في حياتك !!!
• كن سعيدًا بدون سبب ، مثل طفل. إذا كنت سعيدًا لسبب ما 
. وأجعل حلمك املستقبلي  أن يأخذ منك  السبب يمكن  ، فهذا 
حقيقتك الحاضرة، من خالل افتراض الشعور الذي ستشعر 

به إذا تحققت رغبتك!!!
• أال تيأسوا من روح الله ،،  فإن فرجه قريب ، ولطفه عاجل ، 

وتيسيره حاصل !!
رأي  في  فكرت  إن  إبداعك  نصف  سيموت   •
اآلخرين .. أنت لك زاوية ال ينظر لألشياء منها سواك ، إذا كان 
للمساومة  مستعدًا  فإنك ستكون  الناس  تعجب  أن  هو  هدفك 

على أي شيء في أي وقت ولن تحقق شيئًا !!
• تعلم من األمس ... عش اليوم.. واجعل لديك األمل في الغد ، 

األمر األكثر أهمية هو أال تتوقف عن طرح األسئلة !!
كلها  حياتك  هي  الفكرة  هذه  اجعل   ، واحدة  فكرة  في  فكر   •
 ... لحياتك كرس عقلك  وأجعلها هدفًا  بها  واحلم  فيها  فكر   ،

جسدك.. أعصابك وكل جزء منك من أجلها ..
 .. غمًا  فيذهب  أمرًا((  ذلك  بعد  يحدث  الله  لعل  تدري  ال   ((  •
ويطرد همًا ... ويزيل حزنًا ... ويسهل أمرًا ... ويقرب بعيد ... 
ويصل الغائب...ممتلئًا بتلك الفكرة ، واترك كل األفكار األخرى 

هذا هو طريقك للنجاح والفالح ...!!
  ، تمامًا 

ً
التشجيع والتحفيز ال يبقى أثره طويال  •

،في كل وقت  يوم  فعله في كل  ، كالهما  عليك  كاالستحمام 
تشعر فيه بصعوبات في طريقك للنجاح ...!!

املريحة  املنطقه  دائرة  قطر  توسع  أن  حاول   •
تاخذ  وال   ، بعد  السور  فوق  من  تقفز   ال   ، تدريجي  بشكل 
 
ً
قليال تدفعه  أن  حاول   ، واحدة  مرة  بهدمه  وتبدأ  شاكوش 

وتوسعه في كل مرة .!!!!
القدرة  هو   ) والنضج  الرشد   ( العاطفي  الذكاء   •
العلمي  والعقل  واملشاعر  العواطف  وتطويع  استخدام  على 
الخرفات واألساطيرمن عقولنا  ، وانتزاع كل  السليم  والتفكير 

، ونبذ انحرافات التفكير واملفاهيم الخاطئه ..!!
بها  العميق  واإليمان  تريد  ملا  الواضحه  الرؤية   •
 ، ، إيمان الحياة بك ال ينتهى  سيفتح لك أبوابًا كونية ساحرة 
إال عندما تفقد أنت إيمانك ... أرجوك ال تستسلم فلعل ما تريد 

أصبح قريبًا جدًا منك!!!
الذي ترغب  • ثقف نفسك جيدًا ، وقوى معلوماتك في املجال 
باملعرفه  ،تسلح   النجاحات  أقصى  فيه  ،وتحقق  به  تتميز  أن 
مهما  التعلم  عن  يومًا  تكف  وال  ودورات  البحث  و  بالقراءة   ،
... وازدهار  ... ونماء  تقدما  دائما في  لتبقى  النجاح  بلغت من 

... واتقان!! 
النفس  وتهدأ   ، الحال  يبدل  فسوف   )) جميل  فصبر   ((  •
وتنفرج   ، العقدة  وتحل   ، األمر  ويسهل   ... الصدر  وينشرح   ،

األزمة!!
• إذا كان الله سبحانه وتعالى جعل األرض أسفل أقدامنا فال 
أدرى ملاذا نجعلها فوق رؤوسنا ...وصدق الشاعر عندما قال :

 كيف تشكو وتقول إنك معدمًا .........واألرض ملك لك والسماء 
واألنجم !!
ل  قو و

اآلخر 
 كيف تزعم إنك جرٌم صغير .........وفيك إنطوى العالم األكبر !!

أبو  )إيليا  العظيم  شاعرنا  نادى  كما  أبشر   ... تفائل  ابتسم 
ماضي ( شاعر التفاؤل و األمل 

 قالوا السماء كئيبة قلت ........ ابتسم يكفي التهجم في السما!!
ال تجعل من الحبة قبة !! ومن البذرة شجرة .. ومن الحصاة 
بدون  الدنيا  أتينا  فقد   ... ذلك  كل  من  أبسط  فاألمور   !!

ً
جبال

هموم ..
وسوف نخرج منها كذلك ...  ) فما أهون الدنيا 
على من جعل القرآن إمامه ... واملوت أمامه ..!!(

الدنيا  اخترت  ))إذا  قالو  والغرب  الشرق  علماء  كل  إن  بل 
ستخسر كثيرًا وتذكر قول الشاعر :

 يكفيك خيٌر.... من كثير يطغيك !!
ٌ

 قليل
 وقول اآلخر : 

أتطلبون من الدنيا ما يطغيكم .. وعندكم ما يكفيكم !!
ولم ال؟! وكم من نعمة ....... عادت على الحر نقمة !! فاعتبروا  

يا أولى األبصار!!
قرر   ، اآلخرون  به  يفكر  مما  الخوف  سجن  جدران  حطم   •
بنفسك  تعتقده  ما  وتذكر   ، عظيمة  قرارات  اتخذ   .. بنفسك 
وحياتك ، أهم مما يفكر به اآلخرون عنك ... طاملا أنك ال تضر 

بأي شخص آخر عش حياتك بطريقتك!!
ألنه  يعمل  نجده  ،ولهذا  والتصديق  الخيال  يحسن  املنجز   •
مصدق وألنه يرى طريقه ، وكذلك الفاشل واملسئ أيضًا يحسن 
والضرر  والصراعات  الفشل  يحقق  ولذلك  والتصديق،  الخيال 

باستمرار ، الفرق أن الفاشل يبرر ... واملنجز ال يبرر...!!
((.هي  الكراهية  ....و  والغضب  ))االنتقام..  الجميع  سامح   •
مع  التناغم  عن  بعيدًا  تجعلك   ، للغاية  منخفضة  طاقات 
استخدام  من   بسيطة  فكرة   )) الكونية  القوة   (( خصائص 
املاضي  في  أغضبك  شخص  أي  تجاه  التسامح(  )عضالت 
في  وتساعدك  والروحانية  الروح  مستوى  الى  ترفعك  سوف 

تنمية نواياك الشخصية!!)) ادفع بالتي هي أحسن((..
• تصرف كما لو كان ما تنوي عمله في حياتك أصبح واقعًا 
بالفعل، تخلص من أفكار الظروف ، والقصور ، وإمكانية عدم 
حدوث ما تنويه .إذا ابقى عقلك في حالة غير مشتته ، سوف 
يتنقل هذا التركيز إلي عاملك املادي ... نعم كما تفكر ستكون!!

ويجتبي..  ..ويعافى..  ((يشافى  الراحمني  أرحم  ))وهو   •
ويختار..ويحفظ.. ويتولى.. ،ويسير .. ويغفر .. ويحلم ويتكرم 
.. • سأسمح فقط بالجيد في حياتي ، ال يمكن ألحد أن يحبطك 
مشاعرك...  يجرح  ان  اليمكن   ، يغضبك  أن  ألحد  اليمكن   ...
به  تسمح  ما  إال  شيء  أي  لك  يفعل  أن  شخص  ألي  اليمكن 

بداخلك...!!
أن تجد معنى  أردت  إذا   ... بداخلك  ابحث عن معنى حياتك   •
واآلراء  املعتقدات  في  إيجادها  من  تتمكن  لن   ، لحياتك  عميق 
التي تم إمالؤها عليك ، عليك أن تذهب إلى هذا املكان بداخلك !!

• الكون يحب االمتنان .. كلما كنت أكثر امتنانًا كلما حصلت 
على املزيد من األشياء الجيدة ال يعني فقط األشياء املادية ،بل 
الحياة  تجعل  التي  والتجارب  واألماكن  األشخاص  كل  يعني 

تستحق العيش بشكل رائع !!
وكل  اللحظه  هذه  املاضي صنعتها  عن  ومعتقداتك  أفكارك   •
اللحظات التي سبقتها ،ماتختاره اآلن لتؤمن به  ... وتفكر به 
 ... التالي  واليوم   ... التالية  اللحظه  ... سوف يصنع  وتقوله   ....
والشهر التالي ... والعام التالي ...!! دع القلق وابدأ الحياة ... جدد 

حياتك بإستمرار!!
• تحمل مسؤولية حياتك بالكامل ... يجب أن تتحمل املسؤولية 
أو  املواسم  أو  الظروف  تغير  أن  يمكنك  ال   ، شخصي  بشكل 
يأتى  أن  الله  ))فعسى  نفسك!!  تغير  أن  اليمكنك  ،لكن  الرياح 
بالفتح (( فيفتح األقفال ، ويكشف الكرب الثقال ، ويزيل الليالي 

الطوال ، ويشرح البال ، ويصلح الحال !!
• خصص ساعة كل صباح ألمور التطوير الذاتي والشخصي 
...تأمل...تفكر...قم بالتأمل التصوري .. اقرأ املقوالت امللهمة كي 

تضبط نغمة يومك.. وتسير مع موكب الشمس !! 
نصوص  اقرأ  ...أو  التحفيزية  الصوتية  البرامج  إلى  استمع   •
بدنك  وأجعل   ، الصباح  أذكار  عن   

ً
فضال  ... عظيمة  أدبية 

بال  سكون  حالة  في  وقلبك   ، سكون  بال  اضطراب  حالة  في 
اضطراب !!

• خصص فترة الصباح الهادئه لتنشيط روحك لليوم الذي على 
وشك أن يبدأ... شاهد شروق الشمس مرة كل أسبوع ...كن في 
حضرة الطبيعة ... بدء اليوم بشكل جيد يعد استراتيجية قويه 

للتجديد الذاتي...والفاعلية الشخصية !!
• النجاح هو وظيفة داخلية ... أن تكون مسترخيًا، في سالم مع 
ذاتك ، واثق ، مطمئن ، تحمل مشاعر محايدة ، مرن ، متدفق ، 

متفائل ، هذه هي مفاتيح األداء الناجح في كل شيء تفعله !!
• أجعل األشياء األكثر أهمية في حياتك من أولويات بداية كل 

يوم ... خصص وقت لتسأل نفسك هذا السؤال 
))هل هذا أفضل استخدام لوقتي وطاقتي ؟(( إدراة الوقت هي 

إدارة الحياه ، لذلك تعامل مع وقتك باهتمام كبير !!
• خالل اليوم تحصل على إلهام وأفكار رائعة احتفظ ببطاقات 
في محفظتك ودون هذه البصائر عندما تصل الى البيت ،ضع 
هذه األفكار في مفكرتك ،فعقل اإلنسان يتمدد بواسطه فكرة 

جديدة وال يستعيد أبدًا أبعادة القديمة .
دقائق  بضع  خصص  كل • 

صباح لتخطط ليومك ،حدد أولوياتك وركز 
، ليس على املهام العاجلة  غير الهامه ، 

حتى  الهامة  املهام  على  بل 
ألن   . عاجلة  تكن  لم  إن 
بالتطور  لك  تسمح  هذه 

فقة  واملهني!!  الشخصي 
األولويات في يومك ؟!

 •

خصص وقتًا لتكتب عددًا من املبادئ سوف تحكم حياتك ... 
وتبقيك مركزًا طوال الوقت .. مثل أن تخدم اآلخرين باستمرار 
... أو أن تكون مواطن مؤثر ..أو أن تكون ثريًا للغاية ..أو ان تكون 
لك أفكار ورؤية عاملية لسعادة القرية الكونية ..أو أن تكون قائدًا 
عظيمًا....وراجع ذلك بإنتظام .. لتعرف أنك تتحرك في االتجاه 

الذي اخترته مسبقًا !!
• أحد املفاتيح الذهبية للسعادة ، هي طريقة تفسيرك لألحداث 
التي تنكشف أمامك ، العظمة هي القدرة على تفسير األحداث 
السلبية على أنها تحديات إيجابية ... سوف تساعدك في النمو 
الخبرات  ومخزون   !!! النجاح  سلم  على  األعلى  إلى  والتحرك 

للتعامل الجيد مع املطبات والصعوبات )!!( 
• مايمكن أن يتخيله عقل إنسان يمكن أن يحققه ، لكن ليس 
كل متخيل يتحقق ، فمع الخيال يأتي تصديق القلب في تحقيق 
ذلك الخيال مع مشاعر التصديق ، ثم العمل ، يعني مسألة وقت 

لتحقيق املتخيل !!
عند  ، حتى   

ً
أوال توقعه  أو  تخيله  دون  اليمكن حدوث شيء   •

 ، بذلك  القلب  إمكانية حدوثه وشعور  تخيله البد من تصديق 
 
َ
فقط بضع ثواني من الخيال مع شعور يمكن أن تصنع حدثا

العالم  في  حقيقة  يصبح  معطيات  عدة  على  بناًء  الوقت  ومع 
املادي!

ويجب أن نعي جميعًا هذه الحكمة !!
لتعيش الحياة مطمئنًا : خذ من املسنني عقولهم. ومن األطفال 

قلوبهم . ومن العظماء هيبتهم. ومن الفقراء صبرهم.
ألبسوك  النصعاء وإن  البيضاء  نواياك  بعد ذلك حافظ علة  ثم 
ومن  يوم..  ذات  الله  سيضره  ضرك  من   !! ظنونهم  سواد 
أبكاك سيجد من يبكيه يومًا ما .. فكما تدين تدان ...!! ويبقى 

الهدوء أفضل عتاب لكل من خاب فيهم الظن !!! 
فعاش  ليلة  كل  البشر  يسامح  قلبًا  أن  فيمكن   

مرتحًا ، وأن نفسًا ترضى باألقدار فباتت سعيدة، و أن روحًا 
تردد )) الحمدلله(( فنا مت واستيقظت مبتسمة متفائلة باليوم 

الجديد !!
الناس  بل وسينساك  أهميتك  أنك ستدفن مهما كانت  واعلم   
الذي  ،وعلمك  الطيبة  لك سمعتك  لم تكن موجود..ويبقى  كأنك 

ينتفع به فاللهم أرزقنا العلم الخالص والعمل الصالح !!
عيبك  ويستر  سرك  يكتم  من  أال  صاحب 

ُ
ت ال  عليك  ويجب   

وينشر حسناتك ويطوي سيئاتك.. فإن لم تجده فال تصاحب 
إال نفسك !!

 ولذلك ما كرهت في حياتي سوى أربعة:
كالمه  وراء  الذي  والصديق  خبث..  قربه  وراءه  الذي  القريب 
الذي  والحبيب  الذي وراء صحبته غرض..  حسد... والصاحب 
 عن 

ً
وراء حبه خيانه... فاللهم اكفنا شر هؤالء األربعه وفضال

الجاهل املتنسك والعالم املتهتك... وانظر إلى الذي رتب السماء 
بنجومها واألرض بزهورها .. وحبة الرمان بهندستها ، قادر 
على أن يرتب  حياتك بأفضل مما تتمنى ، ثق بالله وقل يارب..

أما   ... الجميل  البديل نكر  إذا وجد  )الحقير(  الحثالة  أن  وأعلم 
البديل جميل  العظيم )) األصيل (( لم يتخلى عنك مهما كان 
الخير  ثم جاعت فإن  الخير من بطون شبعت  اطلبو  !! ولذلك 
فيها باق .. وال تطلبوا الخير من بطون جاعت ثم شبعت فإن 
 (( الريف  أهل  يقول  كم  أو   .. باٍق  فيها  والفقر  والبخل  الشح 
طع الجمل إبن الناقة الجرباء (( أو بلغه الطب تعمل الجينات 

ُ
ق

والكروموسومات لعبتها الوراثيه .. أو كما يقول الشاعر :
جادت  عجب  ومن    .. فروعه  طابت  املرء  أصل  إذاطاب 
                              .. أصله  طاب  الذي  الفرع  يخبث  وقد  بالورد   الشوك  يد 

لتظهر قدرة الله في العكس والطرد!! 
ألم يقل القرآن الكريم!

))والبلد طيب يخرج نباته  بإذن ربه والذي خبث ال يخرج 
فيما  وأبدعت   .. قلت  فيما  إلهي  يا  صدقت    )) نكدًا  إال 
وطبائع  نماذج  معرفة  في  الربانية  ألنوارك   .. أحكمت 
الشخصيات اإلنسانية !! ولذلك ال غرابة أن تجد الصديق 
البداية  منذ  حاقدًا  كان   ، عدو  إلى  فجأه  يتحول  الذي 
ولكنه كان بارعًا في مهنة التمثيل وحرفةوصناعة 
النفاق .!! ولذلك إذا ظلمك أحد.. فال تنتقم منه... بل 
.. فالقدر يبدع في  القدر  راقب من بعيد فسترى 

تصفية الحسابات )يمهل وال يهمل ( !! 
 ألن الدنيا دوارة ...تصيب الظالم بما ظلم ..
والشامت بما شمت ... واملسيء بما أساء..

الظالم  ارتفاع  ..ألن  العادلني  أعدل  وربك  تحزن  ال 
السقوط  كان  كلما  اإلرتفاع  زاد  فكلما   ، له  الله  إهمال  اليعني 
صحيح   !!) يهمل  وال  )يمهمل  بالله  وثق  إطمئن   ... مرعبًا 

االبتعاد عن الناس راحة ..
وقديمًا قالوا ؛ من أراد أن يسلم له دينه!! ويستريح بدنه وقلبه 

!!فليعتزل الناس ... فإن هذا زمان وحشة!!والعاقل من اختار 
فيه الوحدة !!وهذه العزله تكون للعلماء فضيلة وللعامة رذيلة 

!!
أقرب  من  تكون  ما  غالبًا  الظهر  تطعن  التي  الطعنه  أن  واعلم 

الناس إليك... فكن حذرًا )!!!( 
 ، عاله  في  جل  الرزاق   الخالق  وا  سبُّ السخفاء  الرقعاء  الن   
وشتموا الواحد األحد ال اله إال هو ، فماذا أتوقع انا وانت ونحن 
أهل الحيف والخطأ من املؤامرات الدنيئة ، وصحيح : الشجرة 

العاقر اليقذفها أحد بحجر .. وقول الشاعر:
حسدوا الفتي إن لم ينالوا سعيه .. فالكل أعداٌء له وخصوم !!

إنك سوفت تواجه في حياتك حربًا ضروسًا ال هوادة فيها من 
اإلهانة  املقصود، ومن  املدروس  التحطيم  املر، ومن  اآلثم  النقد 
املتعمدة ما دام إنك تعطي .. وتبني .. وتؤثر .. وتسطع .. وتلمع 
.. فإذا كان هذا له مكانة في قلوب املخلصني الصالحني املعجبني 
أنه  الحثالة والسفهاء والحاقدين إال  ، فهذا ال يوجد في قلوب 
إعالن حرب عليهم )علي الحاقدين( ويجعلوا من هذا الجمال 
املنكوسة  طبيعتهم  بسبب   !! قدرهم  من  إنتقاصًا  والنجاح 
تتخذ  حتي  عنك  هؤالء  يسكت  ولن   ..!! املقلوبة   املعكوسة 
وأنت  أما   ، منهم  فتفر  السماء  في  سلمًا  أو  االرض  في  نفقًا 
بني اظهرهم فانتظر منهم ما يسؤوك ويبكي عينيك ، وُيدمي 

مقلتك ، ويقضُّ مضجعك ؟!
كلبًا  يرفثون  ال  والناس   !! ال يسقط  األرض  علي  الجالس  إن 
علمًا..  أو  قتهم صالحًا.. 

ُ
ف ؛ ألنك  عليك  لكنهم يغضبون  ميتًا 

.. فأنت عندهم مذنب ال توبة لك حتي تترك   
ً
أو أودبا..ً أو ماال

مواهبك ونعم الله عليك ، وتنخلع من كل صفات الحمد، وتنسلخ 
 .. محطمًا  صفرًا   .. غبيًا  بليدًا  وتبقي   ، بل 

ُ
الن معاني  كل  من 

لكالم هؤالء  فاصمد  إذًا  بالظبط.  يريدونه  ما  هذا   ،  ! مكدودًا 
كالصخرة  وكن  أحد”  وتحفيرهم”أثبت  وتشويههم  ونقدهم 

الصامتة املهيبه تتكسر عليها حبات البرد لتثبت وجودها!!
وقدرتها علي البقاء .. إنك إن صغيت لكالم هؤالء وتفاعلت به 
أال   ، وتكدير عمرك  تعكير حياتك  في  الغالية  أمنيتهم  حققت 
فاصفح الصفح الجميل ، اال فأعرض عنهم وال تك في ضيق 
مما يمكرون ، إن نقدهم السخيف ترجمة محترمة لك ، وبقدر 

وزنك يكون النقد اآلثم املفتعل!!
إنك لن تستطيع أن تغلق افواه هؤالء ، ولن تستطيع أن تعتقل 
ألسنتهم لكنك تستطيع أن تدفن نقدهم وتجنيهم بتجافيك لهم 
أفواههم  في  أن تصب  تستطيع  بل   ..  “ بغيظكم  موتوا  قل   “
الخردل بزيادة فضائلك ، وتربية محاسنك ، وتقويم أعوجاجك 
 عند الجميع ، محبوبًا لدي الكل 

ً
، إن كنت تريد أن تكون مقبوال

،ى وأملت 
ً
، سليمًا من العيوب عند العالم فقد طلبت مستحيال

 بعيدًا !!
ً
امال

 وال يضر نهر الفرات يومًا *** إن خاض بعض الكالب فيه
واعلم هذه النقاط :-

اآلخرة  هم  الهم  واجعل   ، عليك  األمر  هون   -
فحسب، وتهيأ للقاء الله تعالي، واترك الفضول في كل شئ..

- بقدر همتك وجدك ومثابرتك يكتب تاريخك ، واملجد ال يعطي 
جزافًا وإنما يؤخذ بجدارة ، وينال بتضحية !!

- “وال تك في ضيق مما يمكرون” فنحن نكفيك مكرهم، ونصد 
عنك كيدهم، ونرد عنك أذاهم فال تضيق ذرعًا!!

.. ويغفر ذنبًا ويعطي  - “كل يوم هو في شأن” يكشف كربًا 
 .. ويفك مأسورًا   .. مبتلي  ويعافي   .. .. ويشفي مريضًا  رزقًا 
ويجبر كسرًا .. نعم ، يا رب انت القائل “سيجعل الله بعد عسرًا 

يسرًا”
- من هنا ما عليك إال أن تكسب قلوب  اآلخرين بأربع!! بطيب 
الكالم .. وجميل االهتمام .. وصدق اإللتزام .. وحسن املعاملة 
.. وهذا كله ما حثت عليه اآليات القرآنية .. واألحاديث  النبوية 
القرية  مستوي  علي  البشرية  التنمية  تجارب  وخالصة   ..

الكونية..!!
- ويجب أن يعلم الجميع بال إستثناء أن )القلب( الذي يتحمل 

كثيرًا حني يتغير لن يعود ابدًا  كما كان..!!
- ولذلك فإنه في قانون )عزة النفس( يجب عليك اخي اإلنسان 
أن ال تجبر احدًا علي االهتمام بك. والسؤال عنك .. فمن يحبك 
حقًا سيبحث عنك كما لو كان يبحث عن شئ ثمني ضاع منه 
تحاول  فال  يتصنعها  أن  الحد  يمكن  ال  صفة  فاإلهتمام   ..
يسقي شجرة  كمن  فتصبح  بك  اإلهتمام  علي  أحدًا  تجبر  أن 

صناعية وينتظر منها ان تثمر!!
قريتنا  مدارتاريخ   على  اإلنسانية  التجارب  كل  وخالصة   -

الكونية هذه الحقيقة األزلية .. 
- أن ) السند الوحيد الذي لن يخذلك ابدًا هو الله ( !!

نعم .. قل يا الله .. في كل إخفاق .. في كل نجاح .. في كل أمر 
 : أن  .. وأن تعلم  .. فالله سبحانه وتعالي يدبر لك ما ال تعرفه 
أن  .. وعسي  تحبوا  أن  )وعسي  املحنة..  تكمن في عني  املنحة 

تكرهوا( نعم قل! يا الله
وال  ليل..  وال   .. والغروب  قلق   وال  خوف  ال   .. الله  ألنك  نعم 

شفق!!
ألنك الله .. قلب كله أمل !! ألنك الله.. روحي ملؤها األلق !!

 , ، تتشتت أسرته   ) السالم  أيوب )عليه  الجدرى جسد  يرّض 
 يفقد األمل في شفائه ، وهو 

ً
تتبعثر أمالكه، أكثر الناس تفاؤال

ا(  صابر محتسب ومعه زوجته العفيفة التقية النقية السيدة )ليَّ
رضى الله عنها ، ثم تشتعل األسقام في جسده وهو منكس 
دعاء حي،  ينًد من شفتيه  البالء،  وبعد سنوات   ، ملواله  الرأس 
دعاء منكس رأسه بذله ، دعاء ممتلىء باليقني : ) اني مسنى 
الضر وأنت أرحم الراحمني ( فإذا بأبواب السماء تنفتح بالرحمة 
السابعة ألجل  السماء  العليا تنزل من فوق  ..!! وإذا باألوامر  
ذلك املهموم املبتلى املكروب .. تنتهى في ساعة سنوات العذاب و 
ا( ولم ال ؟ وأبوها نبي  التي شاركته فيها سيدة نساء العاملني )ليَّ
.. وزوجها نبي .. وابنها نبي .. وأخوها نبي وهو سيدنا يوسف 
) علية السالم( ، لتأتي بعد ذلك زهور وورود وأطياف ) الشفاء 
(لسيدنا أيوب ) عليه السالم( ... أخي الحبيب : ملاذا تذهب إلى 
غيرة ؟! ملاذا تلتجيء ألى سواه ؟! ملاذا تثق بكل هؤالء املوتى 

الذين يتحركون حولك وتنسى الحي الذي ال يموت؟!!
صدقت ياإلهي” يسئله من في السموات واالرض كل يوم هو 

في شأن”
إذا اضطرب البحر .. وهاج املوج .. وهبت الريُح .. نادي أصحاب 

السفينة . يا الله
 ، الطريق  من  الركب  ومال   .. الصحراء  في  الحادي  إذا ضل   -

وحارت القافلة في السير، نادوا : يا الله
نادي   ، الكارثة  ، وجثمت  النكبة  وحلت   ، املصيبة  وقعت  إذا   -

املصاب املنكوب: يا الله
- إذا اوصدت األبواب أمام الطالبني ، وأسدلت الستور في وجوه 

السائلني، صاحوا: يا الله
- إذا بارت الحيل ، وضاقت السبل ، وأنتمصت اآلمال ، وتقطعت 

الحبال ، نادوا : يا الله ..
- إذا ضاقت عليك األرض بما رحبت ، وضاقت عليك نفسك بما 

حملت ، فأهتف  ياالله ..
والهاتف   ، الخالص  والدعاء  الطيب  الكلم  يصعد  إلية   ، نعم   -
الصادق ، والدمع البرئ، والتفجع الواله.. ألم يقل الله سبحانه “ 

أليس الله بكاٍف عبده “ !!
- وها هي قلوبنا .. وعقولنا .. بل ووجداننا  مفتوح لكم .. في أي 
وقت .. في الليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس .. !! واعلم أن من 
اراد قربك سيقترب منك ، ومن أراد رؤيتك سيأتي إليك ، ومن 
أراد سماع صوتك سيتصل بك كلها أمور ال تمنعها الظروف 

بل تمنعها النفوس!!
- والسؤال األساسي ملاذا في كل هذه األحوال ال تعمل إال ما 
يمليه عليك ضميرك .. واتباع شرع الله، وبعد األخذ باألسباب 

كأنها كل شيء مع اعتقادك الجازم بأن هذه األسباب  
ال شئ أمام إرادة الله سبحانه وتعالي !! وبأنه عندما تحصل 
علي ما تريد فتلك  )إرادة الله ( !! وعندما ال تحصل على ما 
تريد فتلك )حماية الله( .. اترك أخي الكريم املستقبل حتي يأتي 

!!  “أتي أمر الله فال تستعجلوه”      صدق الله العظيم.. 
ال تستبق األحداث أتريد اجهاض الحمل قبل اتمامة.. ؟

 .. ؟!  له  إن غدًا مفقود ال حقيقة  ؟  النضج  قبل  الثمرة  وقطف 
ليس له وجود ؟! بل وال طعم ،وال لون، وال رائحة!! فلماذا نشغل 
األوهام  صنعتها  التي  مصائبه  من  ونتوجس  ؟!  به  انفسنا 
الخيالية؟! ونهتم لحوادثه التي ال يعلمها إال الله سبحانه وتعالي 
؟! .. نتوقع كوارث .. وال ندري هل ُيحال بيننا وبينه،  أو نلقاه 
فإذا هو سرور وحبور ؟! املهم أنه  في عالم الغيب لم يصل إلي 
االرض بعد، إن علينا أال نعبر جسرًا حتي نأتيه .. ومن يدري 
قبل  ينهار  الجسر  لعل  أو  الجسر،  قبل وصول  نقف  لعلنا  ؟! 

وصولنا، بل ربما وصلنا الى الجسر ومررنا عليه بسالم ؟!!
في  للتفكير  أوسع  مساحة  الذهن  إعطاء  إن   -
املتوقعة  باملزعجات  اإلكتواء  ثم  الغيب  كتاب  وفتح  املستقبل 
 ..  

ً
عقال مزموم  وهو   ، أمل  طول  ألنه   !! وعلمًا  ممقوت شرعًا 

ألنه مصارعة للظل ، إن كثير من هذا العالم يتوقع في مستقبله 
 .. .. والفقر.. واملصائب.. والكوارث  .. واملرض  .. والعري  الجوع 

وهذا كله من مقررات مدارس الشيطان ! “ 
))الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة 

 (( صدقت يا إلهي  فيما قلت ..
ً
منه وفضال

وصدق الشاعر :
لقد أسمعت لو  ناديت حًيا .. ولكن ال حياة ملن تنادي ؟!

كثيٌر هم الذين يبكون ؛ ألنهم سوف يجوعون غدًا ؟!! 
مئة  بعد  العالم  ينتهي  وسوف  سنة؟!  بعد  يمرضون  وسوف 
عام؟! إن الذي عمره في يد غيره ال ينبغي ان يراهن علي العدم، 
والذي ال يدري متي يموت ال يجوز له األشتغال بشئ مفقود ال 
حقيقة له !! اترك غدًا حتي يأتيك !! ال تسأل عن أخباره .. ال 
تنتظر زحوفه؛ ألنك مشغول باليوم .. وإن تعجب فعجٌب هؤالء 
يقترضون الهم نقدًا ليقضوه نسيئه في يوم لم تشرق شمسه 
في  كثيرًا  فكرت  إذا  و  األمل؟!  طول  من  فحذار  النور،  ير  ولم 

املفقود فقدت كثيرًا من املوجود !!
واعلم جيدًا بأنه:

من عرف حسن أختيار الله لعبده هانت عليه املصائب ، وسهلت 
حصل  بما  واستبشر  الله؛  من  اللطف  وتوقع  املصاعب،  عليه 
ه 

ُ
حزن يذهب  حينها   ، اختياره  وحسن  وكرمه،  بلطفه  ثقة   ،

وضجُره وضيق  صدره، ويسلم األمر لربه جل في عاله، فال 
يسخط ، وال يعترض ، وال يتذمر بل يشكر ويصبر، حتي تلوح 
له العواقب ، وتنقشع عنه سحب املصائب .. وهذا واضح جلي 

في سيرة األنبياء واملرسلني! بل والعلماء واملفكرين !!
فهل  تشميرة توعوية علمية  للوصول إلي القمة والشخصية 
الهمم  .. وإيقاظ  .. واإلبداع  .. من أجل األنطالق  العاملية  السوية 
املكنونة واملدفونة .. وإخراجها وبدأ عملية التغيير التي سوف 
تمر بادوار متتابعة .. وتدع القلق وتبدأ في تجديد الحياة .. وأن 
بعد  نقوم  ثم  والجامعات ندرس ونتعلم  املدارس  اننا في  تعلم 
ذلك )باإلمتحان(  أما في الحياة اإلجتماعية واملواقف الحياتيه 
سعيدًا  تكن  لم  إن  واعلم   )!!( نتعلم  ثم   ) باالمتحان   ( فنبدأ 
لم  اآلن  تكن سعيدًا  لم  وإن   .. تكن سعيدًا خارجيًا  لم  داخليًا 
تكن سعيدًا عندما تصبح ما تريد .. واعلم ان هناك فقير هو 
اغني منك .. وهناك غني هو افقر منك .. هناك من يسكن قصرًا 
ويكون سجنًا لصاحبه .. وهناك من يسكن كهفًا ويشرح الله 
 .. السواد  وجهه  ويستحلل  ابيضًا  يكن  من  وهناك   .. صدره 

وهناك من يكون اسودًا ويشع من وجهه النور )!!( 
“إن الله ال يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بأنفسهم “.. سوف يتم 
اإلستعانه بخبراء اإلجتماع وعلماء النفس وعلماء الدين والقادة 
املتحصصني  في نهاية كل دورة شهرية وإذاعتها باملؤسسات 
نبض  يكفيه  الحضور  مهرجان  عليه  يتعذر  ومن  اإلعالمية 
الدم املجفف املنثور في ثنايا أضواء و أطياف عالم  وروح هذا 
هذه السطور والتي كانت أشعة مقطعية ، ورؤية سارة بأطيافها 
ملصر  الشمس  موكب  ..في  اإلجتماعية  وأضواءها  الربانية.. 
الحضارية ) حماها الله وجيشها( منذ فجر التاريخ إلى نهاية 
 ، النبوية  الكونية، وحكمة السنة  الحياة من على كوكب قريتنا 
، ولعل هذا  القيامة  بأنها – مصر – في رباط وأهلها إلى يوم 
املؤمن  الرئيس  إنطالق لصدى توجيهات  بداية  املشروع يكون 
)عبد الفتاح السيسي (وأن تقتفي أثره باقي املحافظات من أجل 
 ( للوصول  الخالية  األيام  اغتنام  إلى  العالية  الهمم  أولى  إيقاظ 
العمل  هذا  يكون  وأن   ، الشامخة  السامقة  املكانه  الى  بمصر( 
خالصًا لوجهه الكريم – سبحانه وتعالى – وضريبة حضارية 

)إسالمية( لحرمة األوطان التي هي من حرمة األديان ...
أنا إن قدر اإلله مماتي .... ال ترى الشروق يرفع الرأس بعدى! 

آه يامصر !كم تعانني منهم .. والكبير الكبير دومًا يعاني!!
على  معي  كانوا  ملن  والوفاء  الحب  بلمسة  هذا  مقالي  وأختم 
 ، ، وللعهد حافظني  املثمر مسارعني  وللتعاون  الدرب سائرين 
 بدعاِء الوصِل كم 

ٌ
 : لي إخوة

ً
ًولحب وحرمة الوطن قائمني قائال

 ميموٍن مالئكة
ُّ

هْم كل
ُّ
ُت يظن

َ
نتوا فما شجاني بهْم ُبعٌد وال َعن

َ
ق

الُحبِّ  رياِض  في  ُجذوُرهْم  ِحتوا 
ُ
ن العال  فراديِس  ِمن  أنهْم  أو 

هُم في الروِح وارفة 
َ
بتوا أرى ِظالل

َ
 بهْم دنياهُم ث

ُ
 ولو تميل

ٌ
راسخة

فِرحوا  لي  األياُم  تبسَمِت  إذا  بتوا 
َ
ن أضلعي  َحنايا  في  كأنهْم 

َمتوا وإن تفّرَد بي ُحزٌن يكايُدني فهْم 
َ

وإن تعثْرُت باألياِم ما ش
حساٌم على األحزاِن ُمنَصِلُت ما جاءهْم صاحٌب يشكو مواجَعُه 
وا وعلى آالِمِه َرَبتوا إن يعلموا الخير عن شاري مودتهم 

َ
إال َحن

باهوا به وإذا لم يعلموا سكتوا كم ذمني عندهم وغد فما سمعوا 
وكم تحدث بي واش فما التفتوا

يا سلم الله قوما ليس ينصفهم مدٌح ولو بنهايات الندى نعتوا 
..)!!(

وقد رأيت أن أضع صورهم في املقال كماهي محفورة في عقلي 
ووجداني وأكن لهم كل تقدير واحترام وعرفان..

علمتني  ومما  وقرائاتي  تجاربي  خالل  من   - الرؤية   وهذه   
الحياة – أستطيع أن أقدمة ألمي مصر – حفظها الله وحماها 
... من شر الفنت ما ظهر منها وما بطن – برًا بها .... وحقها عليَّ

.. وأكلت من طيب زرعها وثمارها  فقد شربت من ثدى نيلها 
وسام  أحلى  وأعطتني   ، هوائها  وطيب  عبير  من  )وتنسمت 
شرف عرفته )مصري ( .. وسعدت برقي بمعامالت بما مالت 
جميلة من سلوك أفرادها ( .. وتعلمت في أرقى جامعاتها ..وهو 
جهد املقل !! والي األمام والله معكم ولن يتركم أعمالكم .. وهو 

املوفق والهادي إلى سواء السبيل ...

) الكاتب الحضاري العاملي يوسف يونس نوفل 
عضو اتحاد كتاب جمهورية مصر العربية ومدير 

عام متاحف وسط وشرق الدلتا( ب.ع 
العنوان/ كفر مسعود الشارع الرئيسي .  
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العدد ثالثمائة وخمسون العدد ثالثمائة وخمسون

بقلم : 
الكاتب احلضارى يوسف يونس نوفل  

مدير عام متاحف وسط وشرق الدلتا

بالنسبه لطلبة كلية االعالم  
والكليات العسكرية : يتم 
تنمية الوعي الذاتي من حيث 
الوقوف على اقسامها  وكيفية 
اختيار التخصص من خالل 
املهارات الذاتية والفوارق 
الفردية بني شخص واخر

ال حتزن وربك أعدل العادلني 
..ألن ارتفاع الظالم اليعني 
إهمال اهلل له ، فكلما زاد 
اإلرتفاع كلما كان السقوط 
مرعباً ... إطمئن وثق باهلل 
)ميهمل وال يهمل (!! صحيح 
االبتعاد عن الناس راحة ..

الكثير من اآليات القرآنية 
واالحاديث النبوية دعت إلى 
إشاعة املحبة ... واملودة .. 
والسكينة واأللفة بني الزوجني 
ودعت يف الوقت ذاته إلى 
الرفق بالزوجة

ابحث عن معنى حياتك 
بداخلك ... إذا أردت أن 
جتد معنى عميق حلياتك 
، لن تتمكن من إيجادها يف 
املعتقدات واآلراء التي مت 
إمالؤها عليك

ال جتعل من احلبة قبة !! ومن 
البذرة شجرة .. ومن احلصاة 
جبالً!! فاألمور أبسط من كل 
ذلك ... فقد أتينا الدنيا بدون 
هموم ..

من يقوم بجمع القمامة من 
الشوارع أفضل من باحث 
حاصل على درجة الدكتوراة 
من جامعة السربون الفرنسية

أحد املفاتيح الذهبية للسعادة ، 
هي طريقة تفسيرك لألحداث 
التي تنكشف أمامك ، العظمة 
هي القدرة على تفسير 
األحداث السلبية على أنها 
حتديات إيجابية

ابتسم .. تفائل .. ابشر بخير 
عاجل .. ولو كانت الظروف 
املحيطة بك عكس ذلك متاماً 
.. وتذكر قول اهلل تعالي :
“ فإن مع العسر يسر .. إن مع 
العسر يسر”
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حظى بثقة ال

سيقية قدمت نموذجا 
سية؟، أن التن

سيا
سيقية للحياة ال

HOUSE« بعنوان في عيدها الثالث ماذا قدمت التن
شكرهم على هذا املجهود وعلى التوافق الذى أنتج 

صر بخير، أ
شباب م

سيقية و
ضاء التن

سنة وأع
سية، متابعا:«كل 

سيا
والقيادة ال

صة التي 
ضخم  يبذل من الزمالء ومازالوا يبذلون املزيد لكى يثبتوا أن الفر

صر من قبل، مجهود 
ني لم تكن في م

شاريع وقوان
م

ستحقونها«.
صلوا عليها ي

ح

شعر 
سة يمكن ألي مواطن أن ي

شياء ملمو
شباب األحزاب، أن هناك أ

سيقية 
ضو تن

أكدت أميرة العادلي، ع
صر 

شيرة إلى أن هناك اختالفا جذريا، وأن م
ضية وحتى اليوم، م

سنوات املا
بها من إنجازات تمت على مدار ال

شاركة قوية، ولوال التغيير الذي حدث 
شباب، واآلن هناك م

سية لل
سيا

شاركة ال
ف امل

ضع
كانت تعاني من قبل من 

شباب 
سيقية 

ني في البرملان عن تن
ض ولهم ممثل

سة بينهم مؤيد ومعار
سيا

س ال
صر، ملا رأيت كيانا يمار

في م
األحزاب.

ف »ما يحدث يقول إن هناك دولة جديدة، وهي أمور لم تكن تحدث من قبل.
ضا

 وأ

مؤسسة

ممارسة

تجربة

ست مجرد تجمع 
ني، لي

سي
سيا

شباب األحزاب وال
سيقية 

س حزب الوفد أن تن
شقة رئي

شار بهاء الدين أبو
ست

أكد امل
سمية املعتمدة، ومن بينها الوفد، 

سية الر
سيا

ألحزاب ال
ني ل

صر، املنتم
شباب م

ني جنباته مجموعة من خيرة 
ضم ب

ي
سى، فى الجمهورية الجديدة.

سيا
ف بناء الجانب ال

ستهد
سة ت

س
صبحت مؤ

ولكنها أ
شييد الطرق 

سرعة من حيث بناء املدن، وت
سير ب

شقة أن إعادة تكوين الدولة،الذى ي
شار بهاء أبو 

ست
ف امل

ضا
وأ

صرية املدنية الحديثة، التى تمثل 
سات الداعمة للدولة امل

س
سان، والفكر، ووجود املؤ

ضا لبناء اإلن
واألبنية، يحتاج أي

سيقية فى 
ضاء التن

سى الدور اإليجابي الفعال ألع
سات، متابعا: »وال يمكن أبدا أن نن

س
سيقية إحدى هذه املؤ

التن
شات، وهو أداء 

شاركتهم فى كافه املناق
شريعى وم

شاطهم الت
شيوخ، لقد تابعت أداءهم الوطنى ون

سى النواب وال
مجل

يؤكد أننا أمام نموذج جيد من العمل البرملانى«.

أكد النائب محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب األحزاب والسياسيني، أن التنسيقية خرجت من رحم مؤتمرات الشباب، مضيفا أن القيادة 
السياسية تهتم بالشباب وتستمع لهم من خالل مؤتمرات تخرج بتوصيات تنفذ على أرض الواقع.

وأضاف محمد عمارة خالل كلمة له فى الندوة الحوارية التى تنظمها تنسيقية شباب األحزاب والسياسيني على منصة »CLUB HOUSE« بعنوان فى عيدها 
الثالث ماذا قدمت التنسيقية للحياة السياسية؟، أن التنسيقية وبعد 3 سنوات غيرت املعادلة السياسية فى مصر، وأثبتت أن الشباب قادر على تحمل املسئولية، 
وأن هناك قيادة سياسية حكيمة رشيدة جادة فى مشاركة الشباب. وأردفت النائبة راجية الفقى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب األحزاب والسياسيني: 
»التنسيقية مدرسة كبيرة، أعضائها سواء فى اللجان أو فى مجلس النواب أو الشيوخ عيلة كبيرة وإيد واحدة، عيلة تقوى وتحسسك إنها بجوارك، دائما يشجعوك 
ويدعموك ». ولفت النائب أحمد مقلد، أمني سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب األحزاب والسياسيني، إلى أن التنسيقية كيان ولد 

على أيادى شباب كان لديهم حلم كبير أن تكون الحياة السياسية بشكل مختلفة، متابعا :« اليوم نشعر بفخر كبير بعد مرور ثالث سنوات على هذا الكيان«.

من رحم الخضوع والخوف والذعر والهلع 
تولد كرابيج التسلط والتحكم واإلبتزاز بكافة 

أشكالة وألوانه املادي والجنسي واألدبي 
واملعنوي . . وماخفي كان أعظم 

والتروي  والحكمة  الصبر  بإسم  السكوت  رحم  من   
تأكل  التي   .  . والقمع  القهر  أعاصير  نولد   .  . والتآني 
سندا  وال  ضهرا  لهم  ليس  الذين  فقط  الشرفاء  لحوم 
في وطن الهليبة والحناكيش . . من رحم العدالة العمياء 
زانزيني  تولد  تشاء  كيفما  قل  أو  املفقودة  أو  الغائبة  أو 
الصادقني  األوفياء  املخلصني  الشرفاء  الرجال  األبطال 
سبيل  في  عيالهم  وقوت  وقوتهم  بحياتهم  املضحيني 
إعالء املصلحة العليا للوطن وإعالء كلمة الحق ودحض 
الرعاع  زمن  في  لكن   .  . زهوقا  كان  الباطل  إن  الباطل 
واألمعة الذين أصبحوا كغثاء السيل تتكالب عليهم األمم 
والصهاينة  واملثليني  األوروبية  الجنسية  مزدوجي  من 
املنهوبة  العربية  الشعوب  بثروات  العالم  الذين يحكمون 
زمن  في  والقذراة  والندالة  الخسة  عمالء  أيدي  علي 
من   .  . مباح  فيه  شئ  كل  أصبح  الذي  الوباء”  “تحور 
رحم صوت الحق يولد صوت الباطل القوي الذي يأكله 
أكال ملا . . ألنك في زمن قوم لوط بل وأشد منهم بكثير 
وندالة  خسة  بجانب  يكونوا  يكادون  لوط  قوم  فبني 
العمالء والخونة واإلرهابيني الذين باعوا أوطانهم بثمن 
بخس اليذكر واليسمن واليغني من جوع وال يحزنون 
بأن  معهم  وظاملة  فارقة  مقارنة  في  يكونوا  يكادون 
يكونوا بشرا معصومني من املعصية لهول ما إرتكبوه 
من ذنوبا ومعاصي ولهول ما بغوه في األرض فسادا 
األوزون  ثقب  املغبون  بفسادهم  خرقوا  حتي  وإفسادا 
الذي يصرخ بأعلي صوت وبالفم املليان وبجرأة وحرقة 
تمأل  بشر  أي  البشر  فساد  من  إستحياء  غير  وعلي 
تنطلق  حتي  والبحر  الجو  لتمأل  البحر  زبد  معاصيهم 
لعنان السماء لتبغي في ثقب األوزون فسادا وأي فسادا 
من  قطعة  إلي  الحياة  حول  وإفسادا  فسادا  من  له  ويا 
في  الذين اليخشون  الشرفاء  فقط  فيها  يحترق  جهنم 

الحق لومة الئم أي الئم.

 فرعون موسي وفرعون العمدة . . من رحم 
شهود الزور وتحالف حزب الكنبة والصامتون 

وأنا مالي . . يولد أباطرة القهر والظلم 
واإلستعباد واإلستكانة

 من رحم مقاعد املتفرجني والشامتني . . يولد فرعون 
طريقة  علي   .  . والذعر  والهلع  والخوف  والرعب  الفزع 
“شئ من الخوف” وجواز “عتريس” من “فؤادة” باطل 
كل  وبلطجتة  وفرعنته  “عتريس”  فساد  يخترق  بأن 
قوانني ودساتير العالم التي كان يفصلها له ترزية قوانني 
طريقة  علي  الحرام  وإحالل  الحالل  وتحريم  الباطل 
الزوجة الثانية التي حولت العمدة إلي فرعون أو نصف 
إله بشري علي األرض بفضل تزرية الفتاوي والتحريم 
من رجال دين يرتدون زي الكهنوتية في خدمة مصالح 
أسيادهم العبيد من أجل أن يعيشوا علي فتات جالديهم 
وظامليهم الذين حولوا الدين إلي شرائع بشرية وليست 
الفاسقة  الفاجرة  الشخصية  ألهواءهم  وفقا  سماوية 

كأشد من فجور وفسوق “فرعون موسي”.

 من رحم تحالف املصالح الخاصة وبينزنس 
العالقات والصفقات املشبوهة . . تولد مأساة 
األبرياء بالتقارير الطبية املضروبة أو املفبركة 

أو املضروبة أو املزيفة أوصفها كما تشاء 
وكيفيما تشاء . . فتعددت األسباب واملوت 

واحد

بمباركة  الطبي  والتزوير  الطبي  املوت  أباطرة  بكفن   
إبليس اللعني . . علي شازلونج طبيب باع نفسه للشيطان 
ألم  مجاملة  طبيا  تقريرا  ليفبرك   .  . ثمن  أي  ثمن  بال 
عيون جرئية سيدة األنوثة املتفجرة كما يجب أن تكون . 
. التي تدلعه بالهمس واللمس الرهيب والغمز واللمز مالك 
الرحمة كما كان يطلق علي مهنتها من زمن فات وولي 
الست املمرضة جميلة الجميالت . . وملا اليفبرك تقريرا 
طبيا لشقيقها أو أحد أقاربها مقابل نظرة عني ساحرة 
وقبله منها قبل عينه تجعله أسيرا في محراب أسرها 
امللعون ربما حرم منها ممن هي حليلة التي تسوق عليه 
الخفة والدالل حتي منعت حقه في الكلمة الطيبة التي لم 
يجدها إال عند صديقة الشيطان لينضم لقائمة أصدقاء 
التي  اللعني ليوسوس له بإسم جميلة الجميالت  إبليس 
في ظل حرمانه  العاطفي  بالدة وجمود سكونه  تحرك 
من ينابيع العشق الحالل ليجده في الحرام علي مائدة 
 .  . أوإبتسامة  أو نظرة  أو ملسة  قبلة  أجل  الشيطان من 
باع ميثاق شرف املهنة الذي أقسم أن يحافظ عليه وأن 
. فإذ به يبيع   . يقدسه وأن يؤتمن علي أسرار مرضاه 
كل شئ بتقرير طبي فاسد ملوث بكورونا الوباء ووباء 
الفساد وبيع الضمائر واألنفس بثمن بخس أوبال ثمن 
من أصله . . ليكتب شهادة إعدام أو وفاة أو سجن مظلوم 
أنه ليس  له ذنب سوي  ليس  برئ ضحية طاهر عفيف 
العمي  يطيقون  بل  العمي  ككره  يكرهونه  لوط  قوم  من 
هو  هذا  منه  فتخلصوا  يتطهر  رجل  إنه  واليطيقونه 
ذنبه الوحيد . . إنه فارس الفوارس في “زمن اللوطيني” 
األبيض سابقا  البالطو األسود عفوا  . يكتب صاحب   .
األبرياء”  ممرضة شهادة “سجن  أو  طبيبا  كان  سواء 
بتقارير طبية للبلطجية املعروفني كالشمس والذين هم 
أشهر من نار علي علم بل هم عند قوم لوط أشهر من 
محفوظ”  و”نجيب  يعقوب”  و”مجدي  زويل”  “أحمد 
اليعرفونهم واليعشقونهم لكنهم يعرفون بل ويقدسون 
أبناء قوم لوط من أمثالهم وملا ال فالطيور علي أشكالها 

تقع . . عندما يتحالف حزب الشيطان علي ذبح الشرفاء 
الشرطة  محاضر   في  ليدونون   .  . الضحايا  األبرياء 
يبكي  والليمان   .  . الليمان  تدخل  مفبركة  طبية  تقاريرا 
الليمان  كان  لو  ملأساتهم  يئن  لصراخهم  يصرخ  عليهم 
بالحقائق  نطق  لكان  الحية  الضمائر  ذوي  من  بشرا 
واإلنسانية  والتاريخ  والوطن  الله  لوجة  كاملة  واملعلومات 

املعذبة.

مأساة عندما تكون آمنا في عملك في بيتك في 
الطريق أي طريق . . ثم تفاجئ بحكما قضائيا 

صادرا ضدك بالحبس والغرامة في قضية 
ال تعرف عنها شيئا . . ولم تخطر بها بكافة 

ا من قسم الشرطة للنيابة  مراحلها القانونية بدء
للمحكمة وال تعرف أطرافها واليعرفونك 

ونفسيا  ومعنويا  وأدبيا  ماديا  إلبتزازك  قضية  مجرد 
ولجلدك إجتماعيا . . بل لذبحك وأنت تجهل تقرير املصير 
األبيض سابقا  عفوا  األسود  البالطو  أعطاهم  أن  بعد   .  .
والضمير  واإلنسانية  الرحمة  من  املعدوم  الفتاك  السالح 
املهولة  باإلصابات  عالقة  له  ليس  مفبركا  طبيا  تقريرا 
الضخمة املدونة لصالح البلطجي بطل القضية في الباطن 
وضحيتها في الظاهر بينما الضحية الحقيقية للكل رغم 
إعتداء الشاكي البلطجي - والمؤاخذه -  علي نفسه بشفره 
موس حالقة أو نصل سكني أو خنجر أو سنجة وتلك هي 
لغتهم وأدواتهم غير املمنوعة واملسموح لهم بممارستها 
الذي فقد  الريف  أعماق  أعمق  ممارسة طبيعية حتي في 
خجال  أشد  كان  الذي  وخجله  حياءه   نضارته  بكارته 
وحياءا من العذراء في عز ربيعها . . لكن الربيع هنا إال 
لربيع مافيا وأباطرة وحيتان البلطجة البالطو األسود الذي 
فبرك تقريرا طبيا للبلطجي املشهور عنه ذلك بإصابات 
التي  ضخمة مفزعة ومخيفة ملن يراها مخالفة إلصابته 
أجل  من  األبرياء  وسجن  قبر  ليحفر  نفسه  في  أحدثها 
إبتزازهم سواء لصالحه أو لصالح أخرون ففي كل األحول 

“طالع واكل نازل واكل زي املنشار”.
الوطن  هذا  في  الشرفاء  األبرياء  الضحايا  يجد  فجأة   
مجردون   .  . الشياطني”  “تحالف  سجن  في  أنفسهم 
من كل شئ ولو حتي أي مستندات أو أدوات براءتهم بل 

فقد  أنفسهم  عن  الدفاع  حق  أصلة  من  يملكون  وال 
سلبوهم كل شئ حتي الدفاع عن أنفسهم ياللهول ! . 
.  أهناك قسوة وفسادا وإفسادا وبلطجة وفرعنة أشد 

من هذا كله  . . وحدوه.

عندما تغيب هيبة وسيادة  القانون  بإرادة 
الترزية علي مقاس مصالح الحيتان الكبار 

والد اإلية بس

ال  وملا   .  . املحكمة  البلطجية  جريمة  معالم  لتكتمل   
فهم أصبحوا بحكم املمارسة خبراء في معرفة معالم 
في  والدساتير  القوانني  خريطة  مالمح  بكل  البواطن 
القانون  خبراء  أعتي  وال   .  . والعقاب  الجريمة  عالم 
 .  . بالقانون وفي حمايته  إنهم يبلطجون   .  . وترزيته 
طاملا أن هيبة وسيادة هذا القانون غائبة بإرادة تزريته 
والشئ  فقط  الكبار  الحيتان  مصالح  مقاس  علي 
سواهم . . وليذهب الشرفاء األبرياء الضحايا لغياهيب 

السجون كقربان أزلي لهؤالء البلطجية وهو حد يقدر 
يقول للغولة : “عينك حمرا”.

عندما تغيب العدالة والقانون أو تغيب بضم 
التاء بفعل فاعل ليفعل بها ماشاء ووقتما 

يشاء

 تكتمل أركان الجريمة املحكمة أكثر فأكثر حتي تخنق 
الضحايا . .  بشهادة قوم لوط الزور الذين أتوا أشد ما 
أتاه قوم لوط . . ليخالفون ضمائرهم والحقيقة والواقع 
املرير . . ليلقبوا الضحية لجاني والجاني لضحية . . 
وتلك هي قضية أخري عندما تسطر أوراقها الظالمية 
تحريات املباحث بناء علي شهادة قوم لوط والزور . . 
حتي لوعلم الفريق املكلف بإجراء تلك التحربات حول 
أنهم  ومالبساتها  وظروفها  أسبابها  ملعرفة  الواقعة 
جالدهم  لصالج  ولو  حتي  عليه  إعتادوا  زورا  شهود 
 .  . له  تماما  مثلهم  ضحية  هو  والذي  ضحيته  ضد 
تصوروا الضحايا يشهدون زورا لصالج جالدهم ضد 
ضحية مثلهم . . أهناك لوطية وعهرية أشد من ذلك . 
في  الحالي  القرن  قوم  وفعلوها  لوط  قوم  يفعلها  لم   .
. كان   . والقاسية  الصعبة  الحرجة  املراحل  مرحلة من 
املسرحية  القضية  فصول  علي  الستار  يغلق  أن  البد 
علي  الكارثية  املأساوية  أحداثها  إنتهت  التي  الهزلية 
مسرح الحياة . . عندما تغيب العدالة والقانون أو تغيب 
بضم التاء بفعل فاعل ليفعل بها ماشاء ووقتما يشاء 
وقتما  واألبرياء  والدستور  والقانون  بالعدالة  ويتالعب 
يشاء أيضا وكيفما يشاء . . طاملا أن العدالة في غيبوبة 
تامة . . غيبوبة عدم اإلسراع في إصدار تشريع قانوني 
يغلظ العقوبات للمتورطني في جرائم البلطحة وتلفيق 
مرورا  البلطجي  من  بدءا  الطبية  والتقارير  املحاضر 
الزور  شهود  حتي  الضمير   معدومة  الطبية  باألطقم 
الذين تبني عليهم التحريات . . ليكتمل جسد البلطجة 
بالصحة والعافية التامة علي حساب مص دم الشرفاء 
ظل  في   .  . البشر  غليان  عالم  في  الضحايا  األبرياء 
تفشي قانون الغاب الذي يخدم األقوياء البلطجية فقط.

مارسوا علي بعضهم البعض أحط وأدني 
الخسائس التي لم يمارسها بني صهيون 

طبيب  وجود  الجديد  التشريع  هذا  ويلزم  يقر  حتي 
ليفصل في  األقل في كل محافظة  واحد علي  شرعي 
املفبركة  الطبية  بالتقارير  املدعومة  البلطجة  قضايا 
بالقول الفصل . . ويخترق املمنوع ويدخل عش الدبابير 
شيحة  آالعيب  عن  الستار  ويزيح  املستور  ويكشف 
صهيون  وبني  وعديلة”  “بخيت  ودسائس  ومؤمرات 
العرب الذين مارسوا علي بعضهم البعض أحط وأدني 
الخسائس التي لم يمارسها بني صهيون علي بعضهم 
وعار  وخزي  وخطيئة  رذيلة  بكل  ليأتوا   .  . البعض 
مرتكبوا  يقول  ثم   .  . صهيون  بني  يأتيها  لم  ودنيئة 
تلك األفعال الدنيئة التي تحرمها كافة األديان السماوية 
أنهم مسلمون لكنهم مسلمون فقط في بطاقات تحقيق 
الشخصية املعروفة بإسم الرقم القومي مسلمون فقط 
الحياة  لكن علي مسرح   .  . الرسمية  األوراق  في خانة 

أفعالهم هي الفجور والفسوق بعينه.

النهاية املأساوية األزلية . . املظلوم سيظل 
مظلوما حتي املوت والظالم سيظل ظاملا حتي 
املوت . . فال املظلوم يرفع عنه الظلم وال الظالم 
يعاقب علي ظلمه وال عقوبة في الدنيا ال من 

األرض وال السماء 

الحياة  مسرح  رواية  في  األزلية  املأساوية  والنهأية   
يخطف  الذي  الساحر  األدب  عالم  في  وليس  الحقيقية 
والسحر  بالخيال  ملئ  الواقع  من  أبعد  لعالم  رواده 
والجمال لكنه عالم في مجمله مثير بنفس درجة إبداعه 
الظالم  وأن  املوت  املظلوم سيظل مظلوما حتي  بأن   .  .
الظلم  عنه  يرفع  املظلوم  فال  املوت  حتي  ظاملا  سيظل 
وال الظالم يعاقب علي ظلمه وال عقوبة في الدنيا ال من 
األرض وال السماء . . والعزاء للشرفاء في زمن “تحور 
الوباء” املستمر . . وسالم علي القيم واملبادئ والفضيلة 
واألخالق في “أرض النفاق” . . سالم علي األتقياء بس 
في “زمن الوحوش” والغليان والوباء املتحور علي كل 

شكل ولون . . سالم عليهم !!.

من رحم الفساد يولد عنتيل “التقارير الطبية” املفبركة . . 
من رحم الفوضي والقصور واإلهمال والتسيب تولد “مأساة 

الضحايا” الذين يدفعون وحدهم فقط فوانير الفساد واإلهمال 
دون ذنب أوجريرة . . سوي أنهم يسيرون عكس تيار عدم 

اإلستقامة والصراط املستقيم بل هم الصراط املستقيم نفسه بل 
منبع كل صراط مستقيم . . من رحم الظلم والقهر واإلستبداد 

تولد دولة البلطجة التي ال يستطيع أن يوقفها أحدا ال دستورا 
وال قانونا والشعبا وال نظاما واليحزنون ليعلو صوت 

البلطجة ليكون ال صوتا فوق صوته بعد أن أصبح لهم اليد 

الطولي في كل شئ وقبل كل شئ . . من رحم التستر وإلتزام 
الصمت والسكون الذي ليس كالسكون الذي يسبق العاصفة 

وشتان بني اإلثنني سكون الفوضي والبلطجة وسكون يسبق 
العاصفة فال عاصفة ضد دولة البلطجة والبلطجية واليحزنون 

كل الدعم والتعزير لهم فقط علي حساب جثث وسمعة وقوت 
الشرفاء في هذا الوطن وطن البلطجية وليس وطن الشرفاء 

األحرار وطن الهليبة والنهيبة واللصوص والعمالء والخونة 
وعبيد العبيد عبيد لوطيني أوروبا ودول الغرب والصهيونية 

واملاسونية من عينة خدام الهيكل املزعوم وتهويد القدس وبيع 

القضية الفلسطنية وطمس الحقائق واملعلومات والبيانات بل 
وتزوير التاريخ نفسه بل والتاريخ واألوطان برئية كبراءة الذئب 

من دم ابن يعقوب من خستهم وندالتهم وآفكهم ولوطيتهم 
التي فاقت لوطية قوم لوط الذين كانون يتباهون ويتفاخرون 

بإرتكاب املنكر في ناديهم علي املأل وعلي عينك يتاجر بل 
أتوا ما أتاه قوم لوط بل وأشد يستنكرون مافعلوه ثم يأتون 

أشد مما فعلوه قوم بني لوط السابقيني في مرحلة من املراحل 
الحرجة التي تمر بها البالد في زمن تفشي اللوطية والعبودبة 

والذل واإلنكسار واإلستكانة.

ما سر الصمت 
جتاة دولة 
البلطجة التي 
تدوس علي 
القانون وحتكم 
بعض املناطق 
علي عينك 
ياتاجر ؟ 

ملاذا اليوجد 
طبيب شرعي 
يف كل محافظة 
للفصل 
يف حقيقة 
اإلصابات 
الكيدية 
ومضاهتها مبا 
ورد بالتقارير 
الطبية 
امللفقة إلبتزاز 
الضحايا؟

  يولد أباطرة 
القهر والظلم 
واإلستعباد 
واإلستكانة من 
معون شهود 
الزور وحتالف 
حزب الكنبة 
والصامتون وأنا 
مالي

 عندما تتحالف املصالح اخلاصة 
وبينزنس العالقات والصفقات 
املشبوهة . . ينعكس ظل “مأساة 
األبرياء” علي أرض نفاق “التقارير 
الطبية” املضروبة 

العدالة الغائبة . . ملاذا اليشرع 
قانون بتغليظ العقوبات ملن يثبت 
تورطهم يف تلفيق “التقارير 
الطبية” املضروبة بدءا من 
البلطجي مروا بالطبيب حتي شهود 
الزور ؟

عندما تغيب هيبة وسيادة  القانون  
بإرادة الترزية علي مقاس مصالح 
احليتان الكبار والد اإلية بس

ملن يلجأ الضحايا بعد لف حبل 
التقارير الطبية واملحاضر امللفقة 
حول رقابهم إلدانتهم قانونيا يف 
ساحات املحاكم ؟ 

شفرات وألغاز . . هل الصندوق 
األسود للبلطجة والبلطجية غير 
معلوم لألجهزة املختصة ؟ 

التعويضات  م��اف��ي��ا  م��ن  ال��ض��ح��اي��ا  يحمي  م��ن   .  . ال��ق��ان��ون��ي  امل��ل��ع��وب 
ب��ع��د احل���ك���م ع��ل��ي��ه��م ب���إس���م “ال���ت���ق���اري���ر ال��ط��ب��ي��ة” امل��ل��ف��ق��ة ق��ان��ون��ا 
ب���ع���د إع�����ت�����داء ال���ب���ل���ط���ج���ي���ة ع���ل���ي أن���ف���س���ه���م ل���ي���ص���ط���ادوه���م ؟ 

األحد 3 ذو القعدة 1442 هـ -  13 يونيو 2021 مـ

العدد ثالثمائة وخمسون

م����ن رح�����م اخل����ض����وع واخل��������وف وال�����ذع�����ر وال���ه���ل���ع . . ت����ول����د ك���راب���ي���ج ال���ت���س���ل���ط وال���ت���ح���ك���م واإلب�����ت�����زاز 
ب����ك����اف����ة أش����ك����ال����ه وأل�������وان�������ه امل����������ادي واجل����ن����س����ي واألدب�����������ي وامل�����ع�����ن�����وي . . وم����اخ����ف����ي ك�������ان أع���ظ���م 

فال   .  . امل��وت  حتي  ظاملا  سيظل  والظالم  امل��وت  حتي  مظلوما  سيظل  املظلوم   .  . األزلية  املأساوية  النهاية 
السماء  وال  األرض  من  ال  الدنيا  يف  عقوبة  وال  ظلمه  علي  يعاقب  الظالم  وال  الظلم  عنه  يرفع  املظلوم 

إف���س���اد  وال  والف����س����اد  والف����س����وق  والف����ج����ور  إن���ح���ط���اط  وال  خ���س���ة  وال  دن���ي���ئ���ة  وال  والوض���ي���ع���ة  رذي����ل����ة  م����ن  م����ا 
. . ك���ف���اي���ة ح����رام  ب����س  ي����دون����ون يف اخل����ان����ة ك��ل��م��ة م����ن “أرب�������ع ح������روف “  ث����م  والظ����ل����م والب���ل���ط���ج���ة إال وآت����وه����ا 

شيئا  عنها  تعرف  ال  قضية  يف  والغرامة  باحلبس  ض��دك  ص��ادرا  قضائيا  بحكما  تفاجئ  ثم   .  . وبيتك  عملك  يف  آمنا  تكون  عندما  مأساة 
احلكاية إي��ه   .  . واليعرفونك  أطرافها  تعرف  وال  للمحكمة  للنيابة  الشرطة  قسم  من  ب��دءا  القانونية  مراحلها  بكافة  بها  تخطر  ول��م   .  .

عاملا مغبونا ال سرمديا والمالئكيا ملئ باخلفايا واألسرار
أبواملجد اجلمال يفجر : 7 ألغام يف ملف »التقارير الطبية« امللفقة لتقوية جسد البلطجة

من يحمي مافيا فساد »التقارير الطبية« المضروبة ؟ 

الكاتب الصحفي أبواملجد الجمال



09االقتصادى
مشروع الدلتا الجديدة ؛ الطريق لالكتفاء الذاتي للمحاصيل االسرتاتيجية

 خالل 7 سنوات .. قطاع النقل.. قاطرة التنمية يف عهد الرئيس السيسي               

أصبح ملف االستثمار 
في القطاع الزراعي 
واستصالح األراضي، له 
األولوية القصوى كقضية 
أمن قومي في املقام األول، 
وهو ما يعكسه انطالق 
حزمة عمالقة من املشروعات 
الزراعية مثل مشروع الدلتا 
الجديدة الذي يعد مشروعا 
 
ً
تنموًيا نموذجًيا ومتكامال
ذا أهمية استراتيجية 
لتحقيق األمن الغذائي 
للشعب املصري، حيث 
يتضمن تكوين وإنشاء 
مجتمعات زراعية وعمرانية 
جديدة تتسم بنظم إدارة 
حديثة، وتضم مجمعات 
صناعية تقوم على اإلنتاج 
الزراعي، وتوفر اآلالف 
من فرص العمل الجديدة 
للشباب واملستثمرين، ما 
يسهم في حماية وتحقيق 
األمن الغذائي ملصر، وتوفير 
 
ً
السلع االستراتيجية، فضال
عن استقرار أسعار السلع 
في األسواق، ودعم قدرة 
الدولة على مواجهة الزيادة 
السكانية.

 إعداد وتخطيط جيد

أكد الدكتور نعيم مصيلحى، مستشار وزير الزراعة 
للتوسع األفقى واستصالح األراضى، أهمية مشروع الدلتا 
الجديدة، موضًحا أن هذا املشروع يضمن تحقيق أكبر قدر 
الغذائي،  للسلع، ويحقق األمن  النسبى  الذاتى  من االكتفاء 
استيراد  تقليل  رأسها  وعلى  االستيراد،  فاتورة  ويقلل 

القمح والذرة الصفراء واللحوم الحمراء والعدس والفول.
األفقى  للتوسع  ال��زراع��ة  وزي��ر  مستشار  وأض��اف 
من  أن  فضائية،  تصريحات  في  األراض��ى،  واستصالح 
جديدة،  عمل  فرص  توفير  الجديدة  الدلتا  مشروع  أهداف 
حيث  نسمة،  ماليني   5 بتوظيف  تسمح  أن  »ممكن  قائال: 

يتضمن املشروع زراعة 2.2 مليون فدان«.
األفقى  للتوسع  ال��زراع��ة  وزي��ر  مستشار  وأوض��ح 
واستصالح األراضى، أنه تم ضغط زمن للمشروع لتنفيذه 
ا إلى أن هناك اجتماع أسبوعى لإلعداد 

ً
خالل عامني، الفت

املياه،  ونقل  مسارات  تحديد  بجانب  والتخطيط  الجيد 
موضًحا أن هناك جدية فى التنفيذ.

األفقى  للتوسع  ال��زراع��ى  وزي��ر  مستشار  وأش��ار 
تنفيذ  التي سيتم  األراضى  أن  إلى  األراضى،  واستصالح 
العمران، فهى قريبة من الجيزة  املشروع عليها قريبة من 
يسهل  وهذا  واملنوفية،  والبحيرة  ومطروح  واإلسكندرية 
التحتية  البنية  لعمل  الالزمة  واإلمكانيات  املعدات  نقل 

للمشروع.

إنفوجراف

ملجلس  اإلع��الم��ي  املركز  نشر  ال��ص��دد،  ه��ذا  وف��ي 
على  الضوء  تسلط  إنفوجراف  تضمن  تقريرًا  ال��وزراء، 
مشروع الدلتا الجديدة، والذي يعد قفزة عمالقة نحو تنفيذ 

استراتيجية الزراعة 2030.
عن  العامة  املعلومات  من  عدًدا  التقرير  واستعرض 
الدلتا الجديدة، مشيًرا إلى أن مساحته كمشروع  مشروع 
تنموي تبلغ نحو 2.2 مليون فدان، ومن املقرر االنتهاء من 
جميع  لزراعة  تصلح  عامني،  خالل  فدان  مليون  استزراع 

أنواع املحاصيل.
بموقعه  يتميز  امل��ش��روع  ف��إن  للتقرير  ووف��ق��ًا 
ميناء  ومنها  واملطارات،  املوانئ  من  بالقرب  االستراتيجي 
اإلسكندرية والسخنة ودمياط ومطاري غرب القاهرة وبرج 
العرب، كما يرتبط بالطرق الرئيسية وشبكة عمران قائمة 
من  والسادس  وسفنكس  السادات  مدينة  منها  وجديدة، 

أكتوبر.
وأبرز التقرير أهداف مشروع الدلتا الجديدة، واملتمثلة 
في تحقيق األمن الغذائي ملصر والحد من استيراد السلع 

االستراتيجية، ومواجهة متطلبات الزيادة السكانية للسلع 
الغذائية، إلى جانب إضافة 30% مساحات زراعية جديدة 
 عن توفير أنشطة 

ً
من صافي أراضي الدلتا القديمة، فضال

والداجنة  الحيوانية  الثروة  أنشطة  مثل  بالزراعة  متعلقة 
والتصنيع الزراعي.

ماليني   5 نحو  توفير  أيضًا،  املشروع  ويستهدف 
 ،2025 عام  بحلول  مباشرة  وغير  مباشرة  عمل  فرصة 
كبير  عدد  وج��ذب  السكان  توزيع  إع��ادة  إلى  باإلضافة 
والدلتا،  بالوادي  السكاني  التكدس  لتخفيف  املواطنني  من 
الربط  تعمل على  زراعية صناعية  إقامة مجمعات  وكذلك 

بني الزراعة والصناعة التحويلية والتجارة والخدمات.
وذكر التقرير أن صافي احتياجات املشروع من املياه 
أن  ا 

ً
مضيف م3،  مليون   15 ل�   12.5 بني  ما  يتراوح  يوميًا 

ترشيد  لضمان  حديثة  ري  أنظمة  على  يعتمد  املشروع 
كمياه  تقليدية،  غير  مياه  وكذلك مصادر  املياه،  استهالك 
اإلنتاجية  الطاقة  تبلغ  حيث  املعالجة،  الزراعي  الصرف 
الدلتا  غرب  من  الزراعي  الصرف  مياه  معالجة  ملحطة 

الجاري إنشاؤها نحو 6.5 مليون م3/ يوم.
خالل  من  الجوفية  املياه  إلى  باإلضافة  ذلك  يأتي 
ضوابط للسحب واالستخدام بما يضمن استدامة املخزون 
الجوفي، هذا ويتم زراعة 200 ألف فدان للعام الثاني على 

التوالي باستخدام املياه الجوفية فقط.
وكشف التقرير عن املوقف التنفيذي للمشروع، حيث 
جار  حني  في  ف��دان،  ألف   200 استزراع  من  االنتهاء  تم 
االنتهاء من زراعة 250 ألف فدان خالل عام 2021، كما تم 

استخدام 1600 جهاز ري محوري مطور.
فرصة  آالف   207 نحو  اآلن  حتى  املشروع  ووف��ر 
حجم  يبلغ  بينما  مباشرة،  وغير  مباشرة  جديدة  عمل 
البنية  وتنفيذ  الزراعي  الصرف  مياه  معالجة  استثمارات 
 300 نحو  باملشروع  واالستزراع  واالستصالح  التحتية 

مليار جنيه.
وأبرز التقرير املحاصيل املستهدف زراعتها باملشروع، 
زراعة  االستراتيجية مستهدف  باملحاصيل  يتعلق  ففيما 
البستانية  وباملحاصيل  وغيرها،  والسكر  والقمح  الذرة 

مستهدف زراعة الفاكهة والخضراوات بأنواعهما وغيرها، 
زراعة  مستهدف  والزيتية  الطبية  بالنباتات  يتعلق  وفيما 

فول الصويا وعباد الشمس والكتان والبابونج وغيرها.
املحلي  الناتج  تطور  عن  الحديث  التقرير  وتناول 
وال��ذي  الجارية(،  )باألسعار  ال��زراع��ة  لقطاع  اإلجمالي 
 588 مقابل   ،2020/2019 عام  جنيه  مليار   669.8 سجل 
عام  جنيه  مليار  و498.1   ،2019/2018 عام  جنيه  مليار 
 ،2017/2016 عام  جنيه  مليار  و398.5   ،2018/2017
و318.9 مليار جنيه عام 2016/2015، و278.5 مليار جنيه 

عام 2015/2014.
املنفذة  العامة  االستثمارات  زيادة  التقرير  وأوضح 
بقطاع الزراعة بنسبة 421.2%، حيث سجلت 27.1 مليار 
عام  جنيه  مليار   5.2 ب�  مقارنة   ،2020/2019 عام  جنيه 

.2015/2014
زادت  املستصلحة  األراض��ي  أن  التقرير  وأض��اف 
عام  ف��دان  أل��ف   115.7 سجلت  حيث   ،%697.9 بنسبة 
2020/2019، مقارنة ب� 14.5 ألف فدان عام 2015/2014، 
بينما زادت املساحة املزروعة بنسبة 5.6% حيث وصلت 
ل� 9.4 مليون فدان عام 2020، مقارنة ب� 8.9 مليون فدان 

عام 2014.
التقرير عن تحقيق مصر زيادة بحجم اإلنتاج  ونوه 
 عن تحقيق االكتفاء الذاتي من أهم السلع 

ً
الزراعي، فضال

 ،%88.9 بنسبة  الخضر  إنتاج  زيادة  إلى  الفتًا  الزراعية، 
حيث سجلت 25.5 مليون طن عام 2020 مقارنة ب� 13.5 
مليون طن عام 2014، وزاد إنتاج الفاكهة بنسبة %42.7، 
 7.5 ب�  مقارنة   2020 عام  طن  10.7مليون  سجل  حيث 

مليون طن عام 2014.
السكرية  املحاصيل  إنتاج  زاد  ذات��ه،  اإلط��ار  وف��ي 
 2.4 مليون طن عام 2020 مقارنة 

ً
بنسبة 20%، مسجال

ب� 2 مليون طن عام 2014، بينما زاد إنتاج الحبوب بنسبة 
4.2%، حيث سجل 24.8 مليون طن عام 2020 مقارنة ب� 
البقوليات  إنتاج  زاد  وكذلك   ،2014 عام  طن  مليون   23.8
بنسبة 2%، حيث سجل 300 ألف طن عام 2020 مقارنة ب� 

294 ألف طن عام 2014.
األساسية  السلع  توافر  موقف  التقرير  واستعرض 
األرز  أن  موضحًا  االستراتيجية،  وأرصدتها  باألسواق 
يغطي االستهالك املحلي ملدة 7 أشهر، والقمح ملدة 6 أشهر، 

والسكر ملدة 5 أشهر، والفول ملدة 4 أشهر.
الذاتي  االكتفاء  حققت  مصر  أن  التقرير  وأض��اف 
بنسبة 100% من 9 محاصيل زراعية خالل عام 2020، 
بإنتاج  والفاكهة  طن،  مليون   25.5 بإنتاج  الخضر  أهمها 
والذرة  طن،  مليون   6.5 بإنتاج  واألرز  طن،  مليون   10.7
بإنتاج 4 مليون  بإنتاج 4.5 مليون طن، والبصل  البيضاء 
طن، والتمور بإنتاج 1.7 مليون طن، والذرة الرفيعة بإنتاج 

850 ألف طن.
الزراعية  ال��ص��ادرات  صمود  إل��ى  التقرير  وأش��ار 
التجاري  امليزان  تراجع  حيث   ،2020 عام  خالل  املصرية 
مليار دوالر   5.1  

ً
10.5%، مسجال بنسبة  الزراعية  للسلع 

عام 2020 مقارنة ب� 5.7 مليار دوالر عام 2019، ذلك على 
التجارة  وتراجع حركة  كورونا  فيروس  تفشي  من  الرغم 

العاملية بنسبة بلغت %9.5.
األول  املركز  في  مصر  ج��اءت   ،2020 عام  وخ��الل 
عاملًيا في تصدير املوالح والفراولة املجمدة، كما بلغ حجم 
 2.6 يعادل  بما  طن  مليون   5.5 الزراعية  مصر  صادرات 
الصادرات  أمام  جديدًا  سوقًا   11 فتح  وتم  دوالر،  مليار 
الزراعية، وتسويق 250 صنف ل� 150 سلع زراعية ب� 139 

دولة.
التي حققت مصر زيادة  الزراعية  السلع  أهم  وبشأن 
الصادرات من  إلى  التقرير  أشار  ملحوظة في صادراتها، 
الليمون الطازج والتي زادت بنسبة 35.3%، لتسجل قيمتها 
42.2 مليون دوالر عام 2020 مقارنة ب� 31.2 مليون دوالر 
عام 2019، بينما زادت الصادرات من الفاصولياء بنسبة 
 2020 عام  دوالر  مليون   84 قيمتها  لتسجل   ،%44.6

مقارنة ب� 58.1 مليون دوالر عام 2019.
الطازجة  الفاكهة  صادرات  زادت  ذاته،  السياق  وفي 
بنسبة 76.3%، حيث سجلت قيمتها 903.6 مليون دوالر 
ب� 512.4 مليون دوالر عام 2019، في  عام 2020 مقارنة 
حيث   ،%413.5 بنسبة  اليوسفي  ص��ادرات  زادت  حني 
ب�  مقارنة   2020 عام  دوالر  مليون   91.4 قيمتها  سجلت 
البصل  ص��ادرات  وزادت   ،2019 عام  دوالر  مليون   17.8
املجفف بنسبة 37.2%، حيث سجلت قيمتها 40.6 مليون 

دوالر عام 2020 مقارنة ب� 29.6 مليون دوالر عام 2019.
الزراعة  وزارة  مستهدفات  عن  التقرير  وكشف 
5 سنوات وحتى  الزراعي في مصر خالل  اإلنتاج  لزيادة 
القمح بنسبة %56،  عام 2025، والتي أبرزها زيادة إنتاج 
ليسجل 14.2 مليون طن عام 2025 مقارنة ب� 9.1 مليون 

طن عام 2020.
بنسبة  الذرة  إنتاج  زيادة  ا، 

ً
أيض الوزارة  وتستهدف 

48.6%، ليسجل 10.4 مليون طن عام 2025 مقارنة ب� 7 
مليون طن عام 2020، في حني من املستهدف زيادة إنتاج 
 2025 عام  طن  مليون   4 ليسجل   ،%66.7 بنسبة  السكر 

مقارنة ب�2.4 مليون طن عام 2020.

مشروع عمالق

وكيل  يوسف  أحمد  املهندس  أكد  منه؛  تعقيب  وفي 
وزارة الزراعة بمطروح إنه سوف يستفيد املحور الزراعى 
من الساحل الشمالي الغربي حول محور الضبعة واراضيه 

الجاهزة الستصالح مليون فدان.
مشروعات  إنشاء  فى  فى  املشروع  يسهم  وسوف 
مجتمعات  وتضم  العمل  فرص  توفر  جديدة  صناعية 
صناعية تقوم على اإلنتاج الزراعى بما يساهم فى توفير 
الغذائية  السلع  استيراد  من  والجد  ملصر  الغذائي  األمن 
إلى  مشيرا  والدلنا  ال���وادى  منطقة  فى  التكدس  ومنع 
استفادة محافظة مطروح من هذا املشروع العمالق وكذلك 

محافظات الجيزة والبحيرة.
من   %90 أن  أثبتت  الدراسات  ان  الي  يوسف  وأشار 
بطول  املياه  مصادر  توافر  مع  للزراعة  صالحة  األراضي 
350 كيلو مترا والتى تقع نصف مساحه الدلتا الجديدة فى 

أراضى محافظة مطروح.
والبنجر  الزيتون  أشجار  زراعه  سيتم  بأنه  وأضاف 
الصرف  ملعالجه  زراع��ى  ص��رف  محطه  انشاء  وسيتم 
الزراعى بمدينه الحمام شرق مدينة مرسي مطروح وضخ 

املياه بالترعة.

تقارير دولية إيجابية

الزراعي  اإلنتاج  زيادة  فيتش  وكالة  توقعات  وأبرزت 
القمح  إنتاج  زيادة  توقعت  حيث   ،2025 حتى  مصر  في 
بنسبة 4.5%، ليسجل 9.2 مليون طن عام 2025 مقارنة 

ب� 8.8 مليون طن عام 2020.
 5 خالل  ال��ذرة  إنتاج  زي��ادة  ذاتها  الوكالة  وتوقعت 
سنوات بنسبة 10.9%، ليسجل 7.1 مليون طن عام 2025 
مقارنة ب� 6.4 مليون طن عام 2020، باإلضافة إلى زيادة 
ليسجل 2.9  السكر خالل 5 سنوات بنسبة %7.4،  إنتاج 
مليون طن عام 2025 مقارنة ب� 2.7 مليون طن عام 2020.

في  الزراعة  بقطاع  الدولية  اإلش��ادات  التقرير  وأبرز 
مصر، حيث أشادت فيتش بمواصلة الحكومة االستثمار 
في مشاريع استصالح األراضي، وزيادة املساحة املتاحة 
لإلنتاج الزراعي، لتحقيق مزيد من األمن الغذائي، باإلضافة 
إلى تطوير التصنيع الزراعي في البالد بشكل أفضل من 
تصديرية  فرصًا  يخلق  مما  املجاورة،  الدول  من  العديد 

قوية.
مع  أنه  على  الدولي  النقد  صندوق  أكد  جانبه،  من 
التضخم  معدل  انخفض  الغذائية،  املواد  أسعار  انخفاض 
قطاع  لتطوير  املصرية  الدولة  جهود  نتيجة  الرئيسي 
الزراعة، وكذلك أشاد باستثمار مصر على مدى السنوات 
السابقة في قطاع الزراعة، األمر الذي أدى إلى تحسني األمن 

الغذائي.
قطاًعا  يعد  الزراعة  قطاع  أن  على  الدولي  البنك  وأكد 
الغذائي  األمن  الفقر وتحقيق  للنمو وتخفيف حدة  ا  حيوًيَ
وتعزيز الصادرات املصرية، كما يعد أكبر مصدر لفرص 
العمل في مصر ويملتك إمكانيات للتكامل مع الصناعات 

األخرى.

ثانيا :- محاور النيل
تم تنفيذ عدد )11( محور ) طلخا – بنها – الخطاطبة – 
تحيا مصر » محور روض الفرج « – بنى مزار – طما – جرجا 
 14 بتكلفة   ) -  كالبشة  – قوص  – سمالوط  –عدلى منصور 

مليار جنيه .
يتقدم العمل فى تنفيذ عدد )11( محور ) حلوان – ديروط 
– دراو – بديل خزان أسوان – الفشن – أبو تيج – وسط الدلتا 
 ) منفلوط   – – سمنود  – شبراخيت  األقصر  محور شمال   –

بتكلفة 20 مليار جنيه
ثالثًا :- الكبارى العلوية واألنفاق

تم تنفيذ )857( كوبرى ونفق بإجمالي تكلفة )120( مليار 
جنيه من أهمها ) كوبرى دكرنس – كوبري سندوب – عدد 5 
 – كفر شكر   – اسنيت   ” املنصورة   / بنها  علي طريق  كباري 
أعلي مزلقان  املديرية  - كوبرى   ” بشال – طنامل – صهرجت 
السكة الحديد ببنى سويف – كباري ” قلما – الشموت – طوخ 
تقاطع  كوبرى   - الزراعي  اإلسكندرية  طريق  على   ” طنبشا 
- عدد 26  الفيوم  الغربى مع طريق  الصحراوى  الصعيد  طريق 
كوبرى بمنطقة شرق القاهرة - عدد 8 كبارى على محور الفريق 

العصار - عدد 14 كوبرى على محور املحمودية ( 
يتقدم العمل في تنفيذ )143( كوبرى ونفق بإجمالى تكلفة 
)20( مليار جنيه ومن أهمها ) عدد 15 كوبرى أعلي مزلقانات 
السكك الحديدية – عدد 15 كوبري مشاة وسيارات علي الرياح 
 / القاهرة  طريق  على  جديدة  علوية  كباري   7 عدد   - البحيري 
- كوبرى  أعلى مفيض توشكى  - كوبرى  الزراعى  اإلسكندرية 
كم   ( الساحلي  الدولى  الطريق  مع  البحرى  الذراع  تقاطع وصلة 
البحرى  الذراع  الكافورى ووصلة  21 ( - توسيع كبارى وصلة 
وإنشاء دوران للخلف فى إتجاه اإلسكندرية ( والكباري العلوية 
طريق  مثل  إنشاؤها  الجاري  املزدوجة  الطرق  علي  واألنفاق 

الزقازيق / السنبالوين وطريق كفر الشيخ / دسوق  .
رابعا :- شبكة الطرق الرئيسية

تم تنفيذ مشروعات بإجمالى أطوال )5500( كم   .1
وبإجمالى تكلفة )15( مليار جنيه .

بأطوال  مشروعات  تنفيذ  فى  العمل  يتقدم   .2
)2500( كم  وبتكلفة )27( مليار جنيه .

خامسًا: -إستخدام املعدات الحديثة فى إعادة 
تدوير طبقات األسفلت

صدق السيسى على التوسع فى إستخدام التقنية الحديثة 
والتى  للبيئة  والصديقة   )FDR-CIR( األسفلت  تدوير  إلعادة 
تعتمد على إعادة إستغالل وتدوير ناتج إزالة وكشط األسفلت 
للطرق  العامة  للهيئة  التابعة  الطرق  صيانة  أعمال  فى  القديم 
والكبارى والنقل البرى أو الطرق املحلية داخل املحافظات، وفى 
من  كبيرة  مجموعة  توريد  على  التعاقد  تم  ذلك  تنفيذ  إطار 
املعدات الحديثة لصالح الشركة املصرية للصيانة الذاتية التابعة 

لوزارة النقل بتكلفة 339 مليون جنيه .
ومن أهم الطرق املنفذة بهذه التقنية هى:

مسافات متفرقة من طريق الضبعة / فوكة بطول إجمالي 
25 كم

بمسافة  السبع  بركة   / الكوم  ( شبني   90  ( رصف طريق 
7 كم

رصف مسافة 20 كم بطريق رأس غارب / الغردقة
رفع كفاءة وتطوير املسافة من كفر الزيات إلي  دفرة علي 

طريق القاهرة اإلسكندرية الزراعي بطول 12 كم
- ومن أهم الطرق الجاري تنفيذها بهذه التقنية هى

ازدواج املرحلة األولي من طريق قنا / األقصر الصحراوى 
الشرقى بطول 36 كم ورفع كفاءة الطريق القديم بطول 72 كم

بورسعيد   / دم��ي��اط  ط��ري��ق  م��ن  ق��ط��اع  ك��ف��اءة  رف���ع 
الساحلىبطول 13 كم

تطوير ورفع كفاءة طريق قطور / كفر 
الشيخبطول 11 كم مزدوج

ITS سادسًا :- تطبيق منظومة النقل الذكي
أساليب  أحدث  بإستخدام  الذكى  النقل  منظومة  فى  البدء 
تكنولوجيا املعلومات فى إدارة منظومة النقل وإستخدام أحدث 
والكاميرات  واملوازين  والحساسات  اإللكترونية  البوابات  أجهزة 

والرادارات بهدف رفع مستويات األمان على شبكة الطرق والحد 
من الحوادث وتم إسناد املشروع لتحالف مصرى عاملى .

تم إختيار 6 طرق بإجمالي أطوال 1079 كم كمرحلة أولى 
 15 بإجمالى  الثانية  املرحلة  ثم   ، الذكى  النقل  منظومة  لتنفيذ 
طريق بطول 5195 كم ليصل عدد املحاور والطرق إلى 21 طريق 

بطول 6274 كم
  ووفقًا لتوجيهات السيد الرئيس تم البدء بطريق شبرا - 
بنها الحر وطريق القاهرة - اإلسماعيلية الصحراوي كما وجه 
سيادته بإضافة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبري واعتباره 

أولوية أولي . 
قطاع السكك الحديدية  

أواًل : مشروعات تطوير الوحدات املتحركة
1. الجرارات : تم التعاقد مع شركة جنرال الكتريك األمريكية 
 81 تأهيل عدد  وإعادة   )   GE( لتوريد عدد 110 جرار جديد
توريد  )15( سنة شاملة  ملدة  الفني  الدعم  الي  باإلضافة  جرار 
قطع الغيار بتكلفة 602 مليون دوالر ) تم اإلنتهاء من توريد عدد 

110 جرار جديد وإعادة تأهيل عدد 25جرار(
تم التعاقد مع شركة بروجرس ريل األمريكية لتوريد عدد 
ل� 41  50 جرار جديد  وتحديث عدد 50 جرار هنشل وعمرة 
جرار باإلضافة إلي عقد صيانة ملدة 15 سنة لعدد 141 جرار 
إلي  محرك   30 عدد  شحن  تم   ( دوالر  مليون   466,1 بتكلفة 
منهم  16محرك  وصول  وتم  املتحدة  باململكة  الشركة  مصانع 
إلي مصر ، كما تم شحن عدد 134 موتور جر ملصانع الشركة 
من  اإلنتهاء  بعد  إلي مصر  منها  102موتور  عدد  وتم وصول 

عمرتها( .
اإلعمار  اع��ادة  بنك   من  بتمويل  جرار   100 عدد  توريد 
)تم  يورو  مليون   290 بتكلفة   )  EBRD  ( األوروب��ى  والتنمية 
املشروع  لتنفيذ  املتقدمة  الشركات  تأهيل  مرحلة  من  اإلنتهاء 
الترسية علي  املقدمة وجاري  للعروض  الفني واملالي  الفتح  وتم 

الشركة الفائزة(
توريد عربات الركاب

تم التعاقد مع شركة ترانس ماش هولدنج الروسية لتوريد 
عدد )1300( عربة ركاب مختلفة الطرازات  بتكلفة 1.016 مليار 
يورو  )300 عربة أولى وثانية مكيفة – 500 عربة درجة ثالثة 
مكيفة – 500 عربة درجة ثالثة بتهوية ديناميكية()تم اإلنتهاء 

من توريد عدد 385عربة جديدة حتى اآلن(.
 )  6  ( عدد  لتوريد  اإلسبانية  تالجو  مع شركة  التعاقد  تم 
قطارات  كاملة بعربات مكيفة بجرار ديزل  شامل عقد الصيانة 

ملدة 7 سنوات بتكلفة 157 مليون يورو .
تطوير عربات الركاب

كما تم اإلنتهاء من تطوير عدد ) 90 ( عربة أسبانى مكيفة 
بورش أبو راضى بالسكة الحديد وبمعرفة العاملني بالهيئة .

عدد  تأهيل  وإعادة  تطوير  من  اآلن  حتى  اإلنتهاء  تم  كما 
العاملني  وبمعرفة  املختلفة  الهيئة  بورش  عادية  عربة   )228  (

بالهيئة . عربات النوم
-جارى التنسيق مع مصنع سيماف لتصنيع وتوريد عدد 
تصنيع  وبنسبة  العاملية  املواصفات  بأحدث  نوم  عربة   )200  (

محلي ال تقل عن %40.
 توريد عربات البضائع

عدد  وتوريد  تصنيع  على  مع مصنع سيماف  التعاقد  تم 
)140( عربة بضائع سطح للحاويات وقد تم اإلنتهاء من توريد 

عدد 131 عربة منها.
تم التعاقد على توريد عدد 75 عربة لنقل الغالل .

لتوريد عدد 1000  التعاقد مع مصنع سيماف  تم  وأخيرا 
عربة بضائع أنواع مختلفة ) عدد 300 عربة كشف قالب وهى 
نوعية جديدة تدخل الخدمة ألول مرة بسكك حديد مصر – 375 
عربة سطح حاويات – 150 عربة صهريج – 125 عربة صندوق  

- 50 عربة سبنسة(
ثانيًا : مشروعات البنية األساسية

.1 تجديدات السكة
تم اإلنتهاء من تنفيذ تجديدات للسكة بطول )500( كم + 

)591( مفتاح.
يتقدم العمل في تنفيذ اعمال تجديدات للسكة بطول )124( 

كم + )847( مفتاح.
باأللتراسونيك  سكة  فحص  ماكينة   )1( عدد  توريد  تم 
بالسر&  شركة  بمعرفة  سنوات   5 ملدة  صيانة  عقد  شاملة 
بمعرفة  عليها  العاملني  تدريب  وج��اري   ، النمساوية  تيريور 
الخبراء األجانب  ، حيث تقوم هذه املاكينة  بفحص حالة السكك 
والقضبان واملفاتيح أوتوماتيكيا من خالل مسيرها على السكة 

بالسرعة العادية وتقديم تقرير بالحالة الفنية للسكة بالكامل.
 تطوير املحطات

وتطوير  تأهيل  وإعادة  التحسينات  أعمال  من  اإلنتهاء  تم 
عدد )177( محطة، ويتقدم العمل في تنفيذ أعمال التحسينات 

لعدد )3( محطات املتبقية
لرفع كفاءة وتأهيل  العاجلة  الخطة  العمل في تنفيذ  يتقدم 
لتأمني  األرصفة  في  وخاصة  مشاكل  بها  محطة   )80( عدد 

سالمة الركاب.
يتقدم العمل في مشروع إنشاء محطة سكة حديد قطارات 

الوجه القبلي ببشتيل.
تطوير املزلقانات

تم اإلنتهاء من تطوير األعمال املدنية  لعدد )751( مزلقان 
، كما تم اإلنتهاء من تطوير نظم التحكم بعدد )505( مزلقان.

يتقدم العمل في تطوير األعمال املدنية  لعدد )351( مزلقان 
وتطوير نظم التحكم لعدد )615( مزلقان .

األسوار  : يتقدم العمل في مشروع إنشاء أسوار بإجمالي 
أطوال )185( كم وكذا في تنفيذ الخطة العاجلة الستعادة كفاءة 
وغلق الفتحات املوجودة باألسوار الحالية بإجمالي أطوال )275( 

كم
ثالثًا : مشروعات السيطرة علي مسير القطارات
. مشروعات تطوير نظم اإلشارات

العمل في مشروع تحديث نظم اإلشارات على خط   يتقدم 
ومعها  األسبانية  تاليس  شركة  بمعرفة  اإلسكندرية   / القاهرة 
شركات الكان وكونسيرف وجريد تك الوطنية وقد بلغت نسبة 

التنفيذ %78 .
اإلشارات على  نظم  العمل في مشروع تحديث  يتقدم  كما 
الوصلة  وكذا  بورسعيد   / اإلسماعيلية   / الزقازيق   / بنها  خط 
أبو كبير بمعرفة شركة سيمنز األملانية ومعها   / الزقازيق  من 
الوطنية وقد بلغت نسبة  أبناء حسن عالم وجريد تك  شركات 

التنفيذ %66 .
تطوير نظم اإلشارات بخط القاهرة / السد العالي

 رابعًا : مشروعات تطوير الورش
تم اإلنتهاء من تنفيذ أعمال املرحلة األولى من تطوير الورش 

الرئيسية وكذا اإلنتهاء من تطوير عدد 20 ورشة فرعية .
الورش  الثانية من تطوير  املرحلة  تنفيذ  العمل في  ويتقدم 

الرئيسية.
سواء  شركات  إلي  الورش  تحويل  ال��وزارة  خطة  تتضمن 
مملوكة للدولة أو بالتعاون مع القطاع الخاص ، فعلي سبيل املثال 

جاري حاليًا دراسة تحويل ورش كوم أبو راضي إلي شركة .
الشركات  مع  اإلتفاق  الجديدة  التعاقدات  بنود  تتضمن 
الغيار املطلوبة ملدة  املوردة علي عقد صيانة شامل تدبير قطع 

15 عامًا علي األقل
قطاع األنفاق والجر الكهربى

تم اإلنتهاء من تنفيذ املشروعات اآلتية :  -1
بطول  الثالث  الخط  من  الرابعة  املرحلة  وتشغيل  افتتاح  تم 
11,52 كم وعدد 10 محطات ) هارون – األلف مسكن – نادى 
بن  عمر   – بركات  هشام   – النزهة   - هليوبوليس   - الشمس 

الخطاب – قباء – الهايكستب  - عدلي منصور (
تصنيع وتوريد عدد 20 قطار مكيف للتشغيل على الخط 

األول ) حلوان – املرج(.
تصنيع وتوريد عدد 4 قطارات مكيفة للتشغيل على الخط 

الثانى )شبرا الخيمة – املنيب(.
توريد عدد 10 قطارات مكيفة من إجمالى 32 قطار للخط 
الثالث ملترو األنفاق  و توريد مكونات لعدد )2( قطار من إجمالى 
وصول  .ومخطط  سيماف  بشركة  تجميعهم  سيتم  قطار   11
اخر قطار فى يوليو 2023 .+ توريد عدد 2 قطار من إجمالى 
املنيب(   - )شبرا  األنفاق  ملترو  الثانى  للخط  مكيفة  قطارات   6

:ومخطط وصول اخر قطار فى ديسمبر 2021 .
توريد و تركيب عدد ) 850 ( بوابة للخطني األول والثاني + 

عدد )221( بوابة إضافية للخط الثاني. 
تطوير نظم املراقبة والتأمني وتركيب عدد 46 سلم متحرك 

و 28 مصعد كهربائي بمحطات املترو.
الجديدة  املرج   – املرج  بني محطتي  السكة  إزدواج  مشروع 

بالخط األول بطول 1,36 كم. 

تطوير وتحويل محطة املرج إلى محطة علوية.
املتحركة  للوحدات  وتخزين  خفيفة  عمرة  ورشة  إنشاء 
بكوتسيكا بالخط األول )حلوان – املرج الجديدة( على مساحة 
حوالى 15 فدان لصيانة وتخزين الوحدات املتحركة بالخط األول 

) عدد 20 قطار (.
قطاع النقل البحرى  

 : ميناء اإلسكندرية
ً
أوال

تم تنفيذ مشروعات بإجمالى تكلفة 1,8 مليار جنيه ومن 
أهمها :

الدولي  بالطريق  الدخيلة  ميناء  لربط  حرة  وصلة  إنشاء 
الساحلي )محور الدخيلة( بتكلفة 824 مليون جنيه .

إنشاء جراج متعدد الطوابق بتكلفة 407 مليون جنيه .
بناء وتوريد عدد 6 قاطرات بتكلفة 381,3 مليون جنيه .

 8,4 تكلفة  بإجمالى  مشروعات  تنفيذ  في  العمل  يتقدم 
مليار جنيه .

ثانيًا : ميناء دمياط
تم تنفيذ مشروعات بإجمالى تكلفة 1,9 مليار جنيه ومن 

أهمها :
إنشاء محطة متعددة األغراض ) رصيف بطول 681 متر 

وعمق 17 متر ( بتكلفة 1365 مليون جنيه .
بتكلفة  إلى 16 متر  الدوران  املالحي وحوض  املمر  تعميق 

189 مليون جنيه .
 9,4 تكلفة  بإجمالى  مشروعات  تنفيذ  في  العمل  يتقدم 

مليار جنيه ومن أهمها :
إنشاء محطة الحاويات الثانية بتكلفة 4,5 مليار جنيه .

 832 بتكلفة  طن   60 شد  قوة  قاطرة   4 عدد  وتوريد  بناء 
مليون طن .

إنشاء   ( بامليناء  الغربي  الحاجز  منطقة  وتطوير  تعديل 
امتداد  وإنشاء  متر   3600 بطول  مستجد  غربي  أمواج  حاجز 

للحاجز الشرقي بطول 1565 متر ( وتكلفة 1.9 مليار جنيه .
بتكلفة  إلى 18 متر  الدوران  املالحى وحوض  املمر  تعميق 

1140 مليون جنيه .
ثالثًا : موانئ البحر األحمر

تم تنفيذ مشروعات بإجمالى تكلفة 2,05 مليار جنيه ومن 
أهمها :

البحري بتكلفة 510 مليون          تطوير ميناء سفاجا 
جنيه .

تطوير ميناء الغردقة البحري بتكلفة 222 مليون جنيه .
إنشاء قزق رافع ميكانيكي بميناء شرم الشيخ بتكلفة 68 

مليون جنيه  .
بناء وتوريد عدد 2 قاطرة بحرية قوة شد 55 طن بتكلفة 

513 مليون جنيه .
 780 تكلفة  بإجمالى  مشروعات  تنفيذ  في  العمل  يتقدم 

مليون جنيه ومن أهمها :
إنشاء منطقة االنتظار الخارجية للشاحنات الثقيلة بميناء 

سفاجا وتكلفة 60 مليون جنيه .
 46 بتكلفة  سفاجا  بميناء  املشون  بمنطقة  مخزن  إنشاء 

مليون جنيه .
وساحة  سفاجا  بميناء  متر   60 بطول  رصيف  إنشاء 

ومخزن بتكلفة 112 مليون جنيه .
تطوير أرصفة ميناء نويبع بتكلفة 84 مليون جنيه .

رابعًا : ميناء بورسعيد
األغ��راض  مختلفة  أرصفة  كم   5 إنشاء  من  اإلنتهاء  تم 

بإجمالى تكلفة حوالى 10 مليار جنيه .
يتقدم العمل في مشروع إستكمال ساحات التداول الخلفية 
بورسعيد   / القنطرة  الحديد  السكة  خط  وتوصيل  لألرصفة 

للميناء
خامسًا : ميناء السخنه

األغ��راض  مختلفة  أرصفة  كم   5 إنشاء  من  اإلنتهاء  تم 
بإجمالى تكلفة حوالى 10 مليار جنيه .

يتقدم العمل في مشروع إستكمال ساحات التداول الخلفية 
بورسعيد   / القنطرة  الحديد  السكة  خط  وتوصيل  لألرصفة 

للميناء
انشاء  خالل  من  امليناء  وانشاء  تطوير  استكمال  جاري 
أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 12 كم وتكلفة تقديرية 20 مليار 
والبنية  الحديدية  والسكك  الطرق  تطوير  إلي  باإلضافة  جنيه 

األساسية بامليناء .
من  اإلنتهاء  تم  قد  الجافة  البرية  املوانئ  لقطاع  وبالنسبة 
تنفيذ مشروعات بإجمالى تكلفة  300 مليون جنيه ومن أهمها 

: إنشاء ميناء قسطل البرى بتكلفة 79 مليون جنيه .
إنشاء ميناء أرقني البرى بتكلفة 93 مليون جنيه

رفع كفاءة وتطوير ميناء طابا البرى بتكلفة 40 مليون جنيه
يتقدم العمل في تنفيذ مشروعات بإجمالى تكلفة 5.7 مليار 

جنيه.
وبالنسبة لقطاع النقل النهري :  قد تم اإلنتهاء من   •
تنفيذ مشروعات إلزالة االختناقات بالطرق املالحية ورفع كفاءة 

األهوسة بإجمالي تكلفة 600 مليون جنيه
تكلفة حوالى  بإجمالى  تنفيذ مشروعات  العمل في  يتقدم 

1 مليار جنيه هي :
الرياح   ( االسكندرية   / القاهرة  املالحي   الطريق  تطوير 

البحيري وترعة النوبارية ( بتكلفة 28,73 مليون جنيه .
 267,94 بتكلفة  أسوان   / القاهرة  املالحي  الطريق  تطوير 

مليون جنيه .
 23,63 بتكلفة  دمياط   / القاهرة  املالحي  الطريق  تطوير 

مليون جنيه .
إنشاء البنية املعلوماتية لنهر النيلRIS  بتكلفة 9,2 مليون 

يورو بما يعادل 165,6 مليون جنيه .
ترعة   ( اإلسماعيلية   / القاهرة  املالحي  الطريق  تطوير 
اإلسماعيلية ( وتطوير عدد 2 كوبرى وتحويلهم من ثابت إلى 

متحرك ) مسطرد – ابو زعبل ( بتكلفة 50 مليون جنيه .
إنشاء عدد 2 كوبرى علوى على هويس املالح بتكلفة 260 

مليون جنيه .
إنشاء شبكة مراقبة وتحكم مركزى داخل الهيئة باإلضافة 
إلى ميكنة اإلدارة املالية واإلدارية واملخازن ERP وإنشاء مركز 

خدمة املواطنني بتكلفة 12,40 مليون جنيه .

تقرير رسمي لرئاسة الوزراء يكشف تطورات املشروع العمالق و تقارير دولية رسمية تشيد باملشروع وأهدافه 

األحد 3 ذو القعدة 1442 هـ -  13 يونيو 2021 مـ

العدد ثالثمائة وخمسون

الدكتور نعيم مصيلحى :
 املشروع يخفض االستيراد ألقل احلدود 
ويفتح أبواب الرزق للشباب

املهندس أحمد يوسف : 
مليون فدان يضيفها املشروع ألرض 
مصر اخلضراء

شروق كمال 

حظى قطاع النقل خالل ال7 أعوام املاضية بعهد الرئيس عبد الفتاح 
السيسى بإنجازات كثيرة فى جميع قطاعاته ، والتى قد شملت فى قطاع 

الطرق والكبارى أوال » املشروع القومى للطرق  » 
تم  اإلنتهاء من تنفيذ مشروعات بأطوال )5000( كم وبتكلفة )127( مليار 

جنيه، و من أهمها :
تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي فى املسافة من القاهرة حتى 

املنيا بطول 230كم بتكلفة إجمالية 7 مليار جنيه .

تطوير طريق الصعيد – البحر األحمر ) سوهاج – سفاجا ( بطول 180 
كيلومتر وتكلفة مليار جنيه .

تطوير طريق وادي النطرون – العلمني بطول 135 كم وتكلفة 192 مليون 
جنيه .

إنشاء طريق شبرا – بنها الحر بطول 40 كم وتكلفة 3,5 مليار جنيه .
إنشاء القوس الشمالى من الطريق الدائرى اإلقليمى بطول 90 كم وتكلفة 

8 مليار جنيه .

إنشاء طريق الجاللة بطول 82 كم وتكلفة 4,5 مليار جنيه .
تطوير طريق النفق – شرم الشيخ بطول 350 كم وتكلفة 3,2 مليار جنيه .

تطوير الطريق من نفق الشهيد أحمد حمدى إلى الكم 109 طريق السويس 
بطول 24 كم وتكلفة 870 مليون جنيه .

إنشاء طريق الخدمة بطريق القاهرة – السويس فى املسافة من الطريق 
الدائرى اإلقليمى حتى الطريق الدائرى بطول37 كم وتكلفة 930 مليون 

جنيه .

 بوسي جاد الكرمي



10بنوك 
جمعية  مع  تعاون  بروتوكول  املصري  األهلي  البنك  وقع 
الخدمات  مختلف  توفير  بهدف  املصرية  الشباب  بيوت 
مستوى  على  املصرية  الشباب  لبيوت  املصرفية  واملنتجات 

الجمهورية واملترددين عليها وبصفة خاصة الشباب.
بالبنك  الرئيسي  باملركز  تم  الذي  التوقيع  حضر         
اإلدارة  مجلس  رئيس  نائب  الفتوح  ابو  يحي  املصري،  األهلي 
وأشرف علي عثمان رئيس مجلس إدارة جمعية بيوت الشباب 
املصرفية  للتجزئة  التنفيذي  الرئيس  سوس  وكريم  املصرية 
بالبنك  املالي  والشمول  املنتجات  رئيس  حلمى  وهالة  والفروع 
والرياضة  الشباب  لوزير  اإلعالمي  املستشار  عامر  وكمال 
بوزارة  الشبابية  للمدن  املركزية  اإلدارة  رئيس  عفيفي  واحمد 
الشباب والرياضة واللواء إيهاب نصير املدير التنفيذي لجمعية 

بيوت الشباب املصرية. 
     وعقب التوقيع صرح يحي أبو الفتوح ان البنك األهلي 
املصري له دور رائد ومتنامي في التوسع ودعم خطط الشمول 
املالي وتطوير الخدمات املصرفية املقدمة لكافة شرائح املجتمع 
وبصفة خاصة الشباب، حيث كان للبنك األهلي املصري السبق 
في اصدار أكثر من مليون بطاقة مصرفية مسبقة الدفع لطلبة 
وغير  حكومية  جامعة   46 مع  التعاقد  خالل  من  الجامعات 
حكومية على مستوي الجمهورية ، مشيرا الى ان البروتوكول 
والرياضة  الشباب  وزارة  البنك  بني  املثمر  للتعاون  امتدادا  يعد 
الرقمية  املصرفية  الخدمات  من  الشباب  استفادة  يتيح  حيث 
التي يقدمها البنك لعمالئه والتي تشهد تطوير مستمر، واهمها 
الدفع  بطاقات  خاصة  وبصفة  الدفع  مسبقة  بطاقات  إصدار 
بطاقات  من  البنك  إصدارات  تجاوزت  »، حيث  ميزة   « الوطنية 
ميزة مسبقة الدفع 4.2 مليون بطاقة كأول بنك مصري يصل 
الى هذا الحجم من اإلصدارات ، مشيرا الى ان البروتوكول يتيح 

أيضا االشتراك في املحافظ اإللكترونية للشباب أعضاء بيوت 
الشباب املصرية مجانا دعما لخطة الدولة نحو التحول الرقمي 

وهو ما يوليه البنك األهلي املصري أهمية قصوى.
البروتوكول  ان  عثمان  اشرف  أضاف  جانبه  ومن        
بيوت  جمعية  فروع  كافة  متحصالت  ميكنة  أيضا  يتضمن 
الجهورية  مستوى  علي  بمصر  شبابية  هيئة  كأكبر  الشباب 
بفروعها املختلفة من خالل توفير البنك نقاط البيع االلكترونية 
QR Code P.O.S/، وماكينات الصراف األلى ATM ، وتوفير 
الجمعية  وأعضاء  الشباب  من  البنك  لعمالء  حصرية  عروض 
املختلفة مما يساعد علي  الشباب  بيوت  التمتع بخدمات  عند 

الشباب  بيوت  شبكة  خالل  من  الداخلية  السياحة  تنشيط 
الجمهورية،  بمحافظات  مقر   14 عبر  بالجمهورية  املنتشرة 
حيث  الجمعية  فيها  تشارك  التي  املعارض  التسويق  ونقاط 
دولة   86 ل  سفرهم  اثناء  للشباب  مناسبة  إقامة  أماكن  توفر 
تنتشر فيها الشبكة الدولية ، والتي تمارس فيها البرامج الالزمة 
على  االعتماد  علي  وحثهم  بينهم  والتعارف  التعاون  لتحقيق 
النفس والنظام والعمل علي بث الروح الجماعية واملشاركة في 
اعمال الخدمة العامة، وهي خطوة جديدة للتعاون بني الجمعية 
والبنك في اطار املسئولية املجتمعية للجمعية مما يساعد علي 
زيادة الوعي الثقافي والتربوي للشباب عن طريق التعرف على 

عادات وتقاليد وتراث مختلف دول العالم.
   وأكد كريم سوس ان البروتوكول يتضمن أيضا ميكنة 
مستوى  على  الشباب  بيوت  جمعية  فروع  كافة  متحصالت 
الجمهورية من خالل توفير البنك قنوات التحصيل اإللكترونية 
P.O.S/QR Code،  Gateway ، وتوفير ماكينات الصراف االلي 
ببعض افرع الجمعية عل مستوى الجمهورية مع إمكانية فتح 
فروع الكترونية ببعض افرع الجمعية ، وأيضا  سيساهم  في 
خدمة  بتوفير  البنك  سيقوم  حيث  الجمعية  مدفوعات  ميكنة 
و  الحكومية،  املدفوعات  لسداد   CPS بنظام  اإللكتروني  الدفع 
للتحويل من حساب   ACH الــ بنظام  اإللكتروني  الدفع  خدمة 

عروض  البرتوكول  يشمل  كما  أخــرى،  لحسابات  الجمعية 
حصرية لعمالء البنك حاملي البطاقات وبصفة خاصة الشباب  
الشباب  بيوت  على  املترددين  األجانب  من  او  مصريني  سواء 
الذين سيتم اصدار بطاقات »ميزة » مسبقة  من خارج مصر 
الدفع لهم عند التمتع بخدمات بيوت الشباب املختلفة  للتعامل 
تنشيط  على  يساعد  مما  املحلية  بالعملة  مصر  داخــل  بها 
السياحة الداخلية من خالل 13 بيت شباب منتشرة في مختلف 

محافظات الجمهورية .
     وقال اإلعالمي كمال عامر املستشار اإلعالمي لوزير 
شركاء  أكبر  من  هي  الشباب  وزارة  ان  والرياضة  الشباب 

النجاح للبنك األهلي املصري في تنفيذ وتشجيع الشباب علي 
االنضمام لتلك املنظومة من خالل الهيئات التابعة للوزارة ملا له 
من فوائد علي االقتصاد املصري الذي يجب ان نتكاتف جميعا 
لدعمه و تقويته، و محاربة التصرفات غير املسئولة التي تضر 
باالقتصاد و تؤثر عليه بالسلب، وان ذلك يعد من أهم أولويات 
الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب املصري والتي من شانها 

القضاء علي السوق السوداء و االقتصاديات املوازية.

بروتوكول  بالجيزة  التجارية  الغرفة  وقعت 
متحصالت  مليكنة  مــصــر؛  بــنــك  ــع  م ــاون  ــع ت
ميزة  بطاقات  وإصـــدار  الغرفة  ومــدفــوعــات 
إطار  في  وذلك  الغرفة،  منتسبى  من  للشركات 
الدور الذي تقوم به الغرفة بتوفير أحدث الخدمات 
الدولة  تتخذها  التي  لإلجراءات  ا 

ً
وتنفيذ للتجار 

نحو مجتمع ال نقدي.
وبحسب بيان للغرفة، فإن توقيع البروتوكل 
عبدالفتاح  الرئيس  لتوجيهات  تنفيذا  جــاء 
للمدفوعات،  القومي  املجلس  رئيس  السيسي 
بضرورة تحقيق الشمول املالي وتخفيض نسب 
والبيع  الشراء  عمليات  في  النقدية  التعامالت 

واالعتماد على التعامالت اإللكترونية.
رئيس  إمبابي  حمد  البروتوكول  على  ووقع 
عبداللطيف  وعاكف  بالجيزة،  التجارية  الغرفة 
مصر،  بنك  إدارة  مجلس  رئيس  نائب  املغربي 
بحضور محمد اإلتربي رئيس مجلس ادارة بنك 

مصر.
وتضمن البروتوكول توفير البنك لـ4 خدمات 
 250 عن  عددهم  يزيد  ــذي  وال الغرفة  ملنتسبي 
اللحظي،  اإليــداع  خدمة  بينها  من  عضو،  ألــف 
الخاصة  اإلجـــراءات  اتخاذ  على  تشتمل  والتي 
بالتكامل بني البنك وقاعدة بيانات الغرفة التجارية 
الخاصة  بالجيزة، والتي تسمح بقبول املدفوعات 
بأعضاءالغرفة بفروع بنك مصر، كما يقوم البنك 
باإلطالع على  للغرفة  الذي يسمح  النظام  بتوفير 
عليها  االتفاق  يتم  آللية  وفقا  ــداع  اإلي حركات 

مجانا.
إصدار  خدمة  توفير  البروتوكول  ويشمل 
بطاقات ميزة ملنتسبي الغرفة، حيث سيقوم البنك 
بإصدار بطاقات ميزة للشركات التي تحمل شعار 
كل من بنك مصر والغرفة التجارية بالجيزة لكافة 

أعضاء الغرفة.
الغرفة  بني  املوقع  البروتوكول  يتضمن  كما 
 ،ACH وبنك مصر، توفير خدمة الدفع اإلكتروني

حيث يتيح البنك خدمة الدفع اإللكتروني عن طريق 
اإللكترونية ACH، وذلك بإضافة  املقاصة  خدمة 
مبالغ للمستفيدين واملوردين املتعاملني مع الغرفة 
التجارية بالجيزة على حساب البطاقات املدفوعة 
أوالبنوك  مصر  بنك  داخل  الحسابات  أو  مقدما 
تفصيلية  تقارير  استخراج  إمكانية  مع  األخرى، 
في  أنه  كما  يومًيا،  تنفيذها  تم  التي  للعمليات 
حالة أي استفسارات أو شكاوى للعمالء بالنسبة 
لبطاقات ميزة الشركات والخاصة بأعضاء الغرفة 
التجارية بالجيزة يتم التواصل من خالل أي فرع 
من فروع بنك مصر على مستوى الجمهورية أو 
التواصل مع مركز اإلتصال الخاص ببنك مصر 

.19888
ــداد  ــة س ــول خــدم ــوك ــروت ــب ويــتــضــمــن ال
املدفوعات الحكومية إلكترونيا CPS، ليتيح البنك 
العمالء  لكبار  الحكومية  املدفوعات  سداد  نظام 
التوقيع  بعد  الجمارك«  الضرائب-   – »التأمينات 
على العقود الخاصة بخدمة املدفوعات الحكومية 

.CPS الكترونيا
التجارية  الغرفة  رئيس  إمبابي  محمد  وأكد 
املبادرة  إطار  في  يأتى  البروتوكول  أن  بالجيزة 
الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي 
الشمول  تحقيق  على ضرورة  خاللها  أكد  والتي 
املالي وخفض نسب التعامالت النقدية واالستفادة 
جميع  مصالح  يخدم  بما  الرقمي  التحول  من 

الفئات.
التي  الخدمات  أن  ــى  إل »إمــبــابــي«  وأشـــار 
التجار  من  للكثير  ستسمح  البنك  سيوفرها 
البنك  سيوفرها  التي  ميزة  كروت  من  االستفادة 
إلى  باإلضافة  الغرفة  أعضاء  من  عضو  ألى 
الحكومية  املدفوعات  اإللكتروني  الدفع  خدمات 
سواء الضرائب والجمارك والتأمينات االجتماعية 

وهو ما يوفر الكثير من الوقت والجهد.

البنك  مع  تعاون  اتفاقية  القاهرة  بنك  وقع 
بنك«  »أفريكسم  واالستيراد  للتصدير  األفريقي 
دوالر،  مليون   200 بقيمة  قرض  على  للحصول 

وتصل مدة القرض إلى 5 سنوات.
القرض  يستهدف  للبنك،  بيان  وبحسب 
والشركات  بالفروع  البنك  استثمارات  تمويل 
التابعة الجديدة وتعزيز األنشطة التجارية املصرية 

بالقارة األفريقية.
اإلدارة  مجلس  رئيس  فايد  ــارق  ط ــال  وق
والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، إن مصرفه يعمل 
وفقا لخطة طموحة للتوسع في األسواق األفريقية، 
والتي  بأفريقيا  الدولة  اهتمام  التوجه  ذلك  ويدعم 

تعتبر منصة وبوابة للسلع والخدمات املصرية.
إطار  في  تأتي  االتفاقية  أن  فايد  وأضــاف 
رؤي وسياسات البنك التوسعية والتي تستهدف 
املؤسسات  مع  التعاون  تعزيز  أساسية  بصورة 
اإلفريقية،  البلدان  من  عدد  في  املختلفة  والجهات 
املقاوالت  وقطاع  املصريني،  املصنعني  ملساعدة 
التحتية  البنية  مجال  في  العاملة  والشركات 
املصدرين  وتشجيع  النمو،  فرص  اقتناص  على 
القارة  ــدول  ل صادراتهم  ــادة  زي على  املصريني 
اإلفريقية، خاصة وأن بنك القاهرة يستحوذ على 
كامل أسهم بنك القاهرة الدولى فى أوغندا »كايرو 

بنك أوغندا«.
املؤسسات  قطاع  رئيس  خطاب  أيمن  وأكد 
متعددة  البنوك  دور  أهمية  القاهرة،  ببنك  املالية 
للسوق  ــالزم  ال التمويل  توفير  فى  الجنسيات 

املحلي.
املصادر  لتوسيع  القرض  أهمية  إلى  وأشار 
تمويلية  جهات  من  األجنبية  بالعملة  التمويلية 
الذي شهده  الكبير  التطور  استنادًا على  مختلفة 
البنك على كافة األصعدة خاصة وأن بنك القاهرة 
املؤسسات  من  العديد  مع  جيدة  بعالقات  يتمتع 
كافة  تسهيل  من  تمكنه  والتي  الدولية  املالية 
عمليات التجارة الخارجية مما يعزز الثقة بالقطاع 

املصرفي املصري.
البنك  رئيس  أورامــا  بنديكت  الدكتور  وقال 
األفريقي للتصدير واإلستيراد »أفريكسوم بنك« 
لبنك  التمويلي  التسهيل  هذا  بتقديم  :«سعداء 

القاهرة.
التعاون  وأشار إلى أن ذلك يعزز من أواصر 
التجارى فى أفريقيا ملا يتمتع به البنك من خبرات 
واسعة فى مجال دعم أنشطة التجارة واالستثمار 
في  التمويل  كما سيساهم  األفريقية،  البلدان  بني 
إنطالقًا من خبراته  الطموحة  البنك  تعزيز خطط 

الواسعة وسجله الحافل باإلنجازات.
القاهرة  بنك  أن  واثــقــون  :«نحن  وأضــاف 
تجارية  استثمارية  عالقات  تكوين  في  سيسهم 

جديدة«.

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي

لتناسب إحتياجات كل صفقة وكل عميل

لدعم تطوير النظم املصرفية املصرية

تعزيزا لدوره يف الشمول املالي....

 البنك األهلي املصري يوقع بروتوكول تعاون مع جمعية بيوت الشباب املصرية

بروتوكول تعاون بني غرفة الجيزة وبنك 
مصر لتقديم 4 خدمات لـ250 ألف تاجر 

تمويل بقيمة 200 مليون دوالر لدعم 
خطط بنك القاهرة التوسعية أفريقيًا

ليالي سعد

مى سالمة 

همام الطوخيمحمد عيد

نهى عبد اخلالق

رأس  على  املصري  الزراعي  البنك  يضع 
يكون  أن  اإلستراتيجية  وخططه  أولوياته 
 
ً
تمويال املصرفي  القطاع  بنوك  أكبر  مــن 
وأيضًا  واملتوسطة،  الصغيرة  للمشروعات 
الدولة  ــة  رؤي يحقق  بما  الصغر،  متناهية 
وتوجه البنك املركزي املصري ومبادراته لدعم 
الذي  الحيوي  للدور  نظرًا  القومي  االقتصاد 
األهــداف  تحقيق  في  املشروعات  تلك  تمثله 
االقتصادية واالجتماعية القومية التي تضعها 
الدولة ضمن خططها، باإلضافة إلى قدرة هذا 

القطاع على تحقيق تنمية إقتصادية متكاملة 
من  والحد  العمل  فرص  وتوفير  ومستدامة 

البطالة.
البنك  إدارة  مجلس  رئيس  فــاروق  عالء 
محفظة  من   %70 أن  قال  املصرى،  الزراعى 
وتمويل  لــدعــم  موجهة  بالبنك  ــروض  ــق ال
في  العاملة  واملتوسطة  الصغيرة  املشروعات 
 ، به  املرتبطة  والصناعات  الــزراعــي  القطاع 
الصغيرة  املشروعات  قروض  أن  إلى  مشيرًا 
 31 نحو  بلغت  الصغر  ومتناهية  واملتوسطة 

مليار جنيه في نهاية ديسمبر 
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يعمل  البنك  أن  أضـــاف، 
حاليًا على إنشاء وتجهيز 

ائتمانية  وحــــدة   24
مــتــخــصــصــة فــي 

املحافظات  عواصم 
النشاط  لتعزيز 

لقطاع  املوجه 
األعـــمـــال 

تلك  وستقوم   ، واملتوسطة  الصغيرة 
الخدمات  كافة  بتوفير  الوحدات 
واالستشارية  التمويلية 
ودراســــــات الــجــدوى 
اإلقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
الصغيرة  للمشروعات 
بما  ــة،  ــط ــوس ــت وامل
ـــم ويـــعـــزز  ـــدع ي
ــك  ــل ـــــــــدرات ت ق
في  الـــشـــركـــات 

إطار خطة التطوير التي ينفذها البنك.
أشار إلى أن البنك املركزي سيظل داعمًا 
التي  املتتالية  بمبادرته  القومي  لإلقتصاد 
وتمكنه   ، املصرفي  القطاع  تطوير  تستهدف 
وقيادة  به  املنوط  الوجه  على  دوره  أداء  من 
إنعاش  في  بقوة  للمساهمة  املصرفي  النظام 
االقتصاد املصري ،وذلك من خالل إطالق عدد 
قطاع  تمويل  مجاالت  في  املبادرات  من  كبير 
الصغيرة  املشروعات  وتمويل  ودعم  الصناعة 

واملتوسطة وريادة األعمال.

الدولى  اإلفريقى  العربى  البنك  يقدم 
يتيح  حيث   ، الــشــركــات  لتمويل  بــرامــج 
والهياكل  اإلستحواذ  عمليات  تمويل  البنك 

التمويلية املتخصصة
كما يوفر قطاع بنوك اإلستثمار وتمويل 
تمويلية متميزة واملصممة  الشركات هياكل 
صفقة  كل  إحتياجات  لتناسب  خصيصًا 
التسهيالت  بني  تتراوح  والتي   ، عميل  وكل 
وطويلة  متوسطة  والقروض  األجل  قصيرة 

األجل.
وتمويل  اإلستثمار  بنوك  قطاع  يطرح 
بضمان  الهامشي  التمويل  خدمة  الشركات 
البورصة  في  واملدرجة  السيولة  ذات  األسهم 
الهامشي  اإلقـــراض  أن  خاصة  املصرية، 

على  العائد  تعظيم  في  البنك  عمالء  يساعد 
استثماراتهم في األسهم.

وتمويل  اإلستثمار  بنوك  قطاع  ويتمتع 
الدولى  االفريقى  العربى  بالبنك  الشركات 
تمويل  في مجال  االنجازات  من  بسجل حافل 
ويقوم  األجل،  طويلة  ملدد  الكبرى  املشروعات 
املالئمة  القروض  العمل بتصميم هياكل  فريق 
على  مشروع  كل  متطلبات  مع  تتطابق  التي 

حده.
الدولى  االفريقى  العربى  البنك  يقوم  كما 
 ، املشتركة  القروض  تغطية  وضمان  بترتيب 
وذلك من خالل شبكة العالقات التي يتمتع بها 
البنك مع باقي البنوك، وسمعته منقطعة النظير 
ووكيل  الرئيسي،  املرتب  دور  ممارسة  في 

القروض،  ومسوق  الضمان،  ووكيل  القرض، 
واملنسق العام.

مشروعات  بتمويل  البنك  يقوم  وكذلك 
 )PPP( والخاص  العام  القطاع  بني  الشراكة 
حيث   ،  BOT بنظام  املطروحة  واملشروعات 
يهتم قطاع بنوك اإلستثمار ، وتمويل الشركات 
البنية  مــشــروعــات  بتمويل  خــاص  اهتمام 
بنظام  ســواء  طرحها  يتم  والتي   ، األساسية 
بنظام  أو  والخاص  العام  القطاع  بني  الشراكة 

.BOT
وتمويل  اإلستثمار  بنوك  قطاع  ويعتمد 
على  املشروعات  هــذه  تمويل  في  الشركات 
التمويلية  الهياكل  تقديم  في  املتراكمة  خبراته 

التي تتماشى مع هذا النوع من املشروعات.

ع البنك املركزي املصري مذكرة تفاهم 
ّ
وق

مع مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي 
حدد 

ُ
بهدف تعزيز الرقابة املشتركة بينهما، وت

مذكرة التفاهم آليات تبادل املعلومات لتسهيل 
ضمان  في  ودورهما  الرقابية  مهامهما  أداء 

االستقرار املالي.
سيحدد  التفاهم،  مــذكــرة  وبــمــوجــب 
في  املعلومات  وتبادل  التعاون  آليات  الطرفان 
املؤسسات  ملكية  وهيكل  التراخيص،  مجال 
عمليات  ــرخــيــص  وت ــة،  ــص ــرخ امل ــة  ــي ــال امل
املالية  املؤسسات  على  والتفتيش  االستحواذ، 

املرخصة.
ــان على  ــزي ــرك كــمــا اتــفــق الــبــنــكــان امل
من  أي  تصريح  قبل  بينهما  فيما  التشاور 

في  الحدود  عبر  محلي  بنك  بإنشاء  الدولتني 
البعض  بعضهما  وبــإبــالغ  األخـــرى،  الــدولــة 
التنظيمية  املتطلبات  في  مهمة  تغييرات  بأي 

للسلطات القضائية في الدولتني.
التعاون  على  االتفاق  تم  آخر،  جانب  من 
األمــوال  غسل  ملواجهة  مهامهما  تنفيذ  في 
املؤسسات  قبل  من  اإلرهاب  تمويل  ومكافحة 
الخاضعة إلشرافهما، ونصت  املرخصة  املالية 
الطلبات  سرية  على  أيضًا  التفاهم  مذكرة 

واملعلومات املتبادلة بني الطرفني.
ــصــري بــأن  ـــّرح الــبــنــك املــركــزي امل ص
الشراكة  أواصر  تعزيز  على  حريصة  “مصر 
مصالح  على  ينعكس  بما  العرب،  األشقاء  مع 
االقتصادية  التنمية  أهداف  ويحقق  شعوبها 

املشتركة، واملذكرة التي تم توقيعها مع مصرف 
شأنها  من  املركزي  املتحدة  العربية  اإلمــارات 
املركزيني  البنكني  بني  املرجو  التعاون  تحقيق 

وتعزيز العالقة القوية بني الدولتني”.
مصرف  محافظ  بالعمى،  محمد  خالد   
“إن  قــال:  املركزي،  املتحدة  العربية  ــارات  اإلم
توقيع مذكرة التفاهم مع البنك املركزي املصري 
سيعزز امتثالنا ألفضل املمارسات الدولية في 
اإلشراف على العمليات املصرفية عبر الحدود، 
املناسب،  الوقت  في  االتفاقية  هذه  وأتي  حيث 
املالية  أنظمتنا  بني  القوية  العالقات  إلى  نظرًا 

واقتصادات كلتا الدولتني”.

القومي  املجلس  استراتيجية  تنفيذ  ــار  إط فــي 
للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس 
بما  املصرية  املصرفية  النظم  تطوير  ودعم  الجمهورية، 

والتوصيات  املعايير  مع  يتوافق 
البنك  إدارة  مجلس  اعتمد  الدولية، 
املــصــري خــالل جلسته  املــركــزي 
 2021 يــونــيــو   6 ــي  ف ــنــعــقــدة 

ُ
امل

في  العاملة  البنوك  اشتراك  الئحة 
نظام  في  العربية  مصر  جمهورية 
اإللكترونية  الشيكات  مقاصة 
تنفيذ  تتيح  والتي  العمالت،  متعدد 
بني  املتبادلة  الشيكات  وتسوية 
جمهورية  داخــل  املصرية  البنوك 
األجنبية،  بالعمالت  العربية  مصر 
وذلك اعتبارًا من يوم االثنني املوافق 

14 يونيو 2021.
ــا، نــائــب  ــج ــن ــــي أبـــو ال  رام
نظام  “إطـــالق  أن  املــحــافــظ،قــال 

للشيكات  االلــكــتــرونــيــة  املــقــاصــة 
املميزات  من  العديد  تحقيق  شأنه  من  العمالت؛  متعدد 
النوع  ذلك  تكلفة  خفض  أهمها  من  املصرفي؛  للقطاع 
تبادلة بني البنوك املصرية وتقليل الزمن 

ُ
من املعامالت امل

وذلك  العمليات،  من  النوعية  هذه  وتسوية  لتنفيذ  الالزم 
ويدعم  الدفع،  لنظم  الدولية  املعايير  كافة  مع  يتوافق  بما 
التكامل التقني مع النظم الحديثة املعمول بها في القطاع 
املصرفي املصري واملقدمة من البنك املركزي املصري”.

لقطاع  املحافظ  أول  وكيل  الدين،  شمس  أماني   
الجديد  النظام  أن  الدفع،قالت  ونظم  املصرفية  العمليات 
املركزي  البنك  إشراف  مستوى  من  يعزز  أن  من شأنه 
ـــك الــنــوع من  املــصــري عــلــي ذل
تشجيع  إلى  باإلضافة  املعامالت، 
تخفيض  في  النظر  على  البنوك 
لتحصيل  املصرفية  التعريفة 
االجنبية  بــالــعــمــالت  الــشــيــكــات 
مصر  جمهورية  داخــل  واملنفذة 
تقرر  قــد  ــه  أن وأضــافــت  العربية، 
بعملتي  الجديد  النظام  إطـــالق 

الدوالر واليورو باملرحلة األولى.
وكيل  نصر،  إيهاب  املهندس   
وخدمات  لنظم  املساعد  املحافظ 
املقاصة  نــظــام  أن  قـــال  الــدفــع، 
املصري  بالجنيه  االلــكــتــرونــيــة 
بالقطاع  الهامة  األنظمة  من  يعد 
من  تم  حيث  املصري،  املصرفي 
تزيد  مالية  عمليات  تنفيذ  خالله 
قيمتها عن 2 تريليون جنيه مصري خالل عام 2020، 
وأن تطوير النظام ليعمل بشكل متعدد العمالت سيكون 
البنوك  بني  األجنبية  العمالت  انتقال  تسهيل  شانه  من 
العاملة في جمهورية مصر العربية بصورة اكثر فعالية 

عن القنوات التقليدية املستخدمة.

»الزراعى«يضع إسرتاتيجية ليحتل الصدارة فى تمويل املشروعات الصغرية

تفاصيل برامج تمويل الشركات من البنك العربى اإلفريقى الدوىل

»املركزى« يوقع مذكرة تفاهم مع مصرف اإلمارات العربية

إطالق نظام املقاصة اإللكرتونية 
للشيكات متعدد العمالت

البنك املركزى: اإلحتياطى النقدى 
يسجل 40.468 مليار دوالر

كشف البنك املركزي املصري، عبر موقعه الرسمي،  
مليار  إلى 40.468  األجنبي  النقد  احتياطي  ارتفاع  عن 

 40.343 مقابل   ،2021 مايو  بنهاية  دوالر 
مليار دوالر بنهاية إبريل، بارتفاع قدره 

نحو 125 مليون دوالر.
ــن خــبــراء  ــق م ــري ــن ف أعــل

في  الــدولــي،  النقد  صندوق 
توصل  أنــه  سابق  وقــت 

مصر  مع  اتفاق  إلى 
ـــول بــرنــامــج  ح

اقــتــصــادي، 
يتيح  مما 

 5.2 بقيمة  قرض  من  واألخيرة  الثانية  الدفعة  تحرير 
مليارات دوالر تمت املوافقة عليه العام املاضي.

خبراء  فريق  لرئيسة  بيان  في  وجاء 
الصندوق سيلني آالر، أنه “عند صدور 
املوافقة، سيتاح ملصر مبلغ إضافي 
حقوق  وحدة  مليار   1.16 قدره 
 1.6 نحو  أي  خاصة”  سحب 

مليار دوالر أميركي.

األحد 3 ذو القعدة 1442 هـ -  13 يونيو 2021 مـ

العدد ثالثمائة وخمسون
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يف جولة تفقدية ملتابعة  أعمال التنفيذ 

األحد 3 ذو القعدة 1442 هـ -  13 يونيو 2021 مـ

العدد ثالثمائة وخمسون

الطاقة  لجنة  رئيس  الدين  سعد  محمد  الدكتور  فاجأ 
للغازات  الدين  سعد  مجموعة  ورئيس  الصناعات  بإتحاد 
بكامل  بتبرعه  الوزير،  كامل  الفريق  النقل  وزير  البترولية 
التابعة ملشروع  السادات  التى سيقام عليها محطة  املساحة 
مطروح(  مرسى   - الجديدة  -العلمني  السخنة  )العني  قطار 
وكذلك الطريق من املحطة الى الطريق الصحراوى، والتى تقع 
في نطاق املزرعة الخاصة به »مزارع سعد الدين«. والتى قد 

تصل إلى 20 فدان .
جاء ذلك خالل الزيارة التى قام بها، وزير النقل الفريق 
كامل الوزير لتفقده ملوقع إنشاء تلك املحطة والتي تقع غرب 
طريق اإلسكندرية الصحراوي أمام مدينة السادات مباشرة.

األرض  مالك  الدين  سعد  محمد  الدكتور  فاجأه  حيث 
قائال » مش كتير على مصر أن نبذل لها الغالى والنفيث من 
الوطن وقائده  أموالنا، وهذا أقل شئ أعبر به عن حبى لهذا 
العظيم الرئيس عبد الفتاح السيسى، وكامل مساحة إنشاء 

هذه املحطة هديه منى ملصر دون مقابل«.
فى  ممثال  املصرى  املواطن  به  ماقام  الوزيرعلى  وأثني 
على مشاركته  الشكر  له  وقدم  الدين،  الدكتور محمد سعد 
في هذا املشروع القومي العمالق، مؤكًدا أن هذا املواطن مثال 

يحتذى به وهو مواطن مصرى محب لبلده.

»الوزير« يتابع أعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع

واالقتصادي  السياسي  الزخم  هذا  وسط  في 
التنميه  انجازات  مابني  والثقافي  واالجتماعي 

والقلق من اندالع حرب مياه.
 تبحث البيان عن نماذج قدوة للشباب لتكون 
مثاال يحتذي به في التحمل والجلد وبناء الذات 

ليكون أيقونه للشباب الواعد,
علي  الضوء  تسليط  فكرة  جــاءت  هنا  ومــن 

شخصيات مختلفه لتكون ملهمه للشباب .
لشاب  نموذجا مشرفا  نقدم  الحلقه  وفي هذه 
محمود  الشاب  الغربيه  محافظة  دمرو  قرية  من 
ألسرة  ليس  ينتمي  الــذي  منصور  الحميد  عبد 
معدمه  شبه  ألســرة  بل  فحسب  الحال  متوسطة 
لها  فكيف  بيوم  يوما  يومها  قــوت  عن  تبحث 
األسر  من  كثير  كحال  حالها  بالتعليم  تهتم  أن 
يستسلم  لم  الحال  وضيق  الفقر  ورغم  املصريه 

محمود للظروف الصعبه,
وهو الذي حصل علي مجموع يؤهلة لاللتحاق 
ولكن ضيق  الجامعيه  دراسته  وتكملة  بالثانوي 
الحال,  حال دون ذلك ولم يستسلم بل حصل علي 
السير  من  ييأس  ولم  التجاريه  الثانوية  املرحلة 

قدما في تحقيق أحالمه 
طموحا  بشوشا  شابا  تجده  إليه  نظرت  إذا 
معك  بحديثه  ودائما  مبدع  مثابر  خلوق  مهذب 
أن  حوله  ملن  االمل  يعطي  ايجابيه  طاقة  يعطيك 
واملثابرة  العمل  في  االجتهاد  وان  افضل  الغد 

الطريق لكل نجاح ز
 فقد التحق بمعهد الكترونيات وسط صعوبات 
بالغه لعدم القدرة علي تحمل مصروفات الدراسة 
في  دبلومه  أخذه  وبعدها   , وصبر  تحمل  ولكن 
تجارة  كليه  علي  ثم حصل  االلكترونيه  الهندسه 

بالجامعه املفتوحه .
مال صغير  برأس  العمل  وقد دخل سوق  هذا 

اليتعدي 2500جنيه بفتح سنترال صغير .
 وفي أثناء عمله حدث حادث ربما يراه البعض 
وكسر شاشته  تليفون حديث   بسقوط  اعتيادي 
يحتاج  أنه  نظره  لفت  الشاب  لهذا  بالنسبه  لكن 
شاشه جديده والقديمه كيف يلقي بها وبالتأكيد 

بها محتوي يمكن االستفاده منه,

تعليم  أتقن  املحمول  صيانة  تعلم  قرر  وهنا 
الصيانه واجتهد حتي سافر الصني للحصول علي 
كورسات مكثفه ودقيقه في صيانة املحمول حتي 
مهندس  افضل  وأصبح  نفسه  علي  وتفوق  أبدع 
صيانه وأكمل تطوير نفسه ودراسته وبعد دراسة 
اختراع  استطاع  وتركيز  كبيره  ووقت  ومجهود 
محتويات  تفصل  الخاصية  وهذه   Fire خاصية 
أكتشفه  من  أول  وهو  اتوماتكيا  الهواتف  شاشة 
وأخذ براءة االختراع للحفاظ علي حقه في امللكية 
الفرصه  له  تتاح  عندما  املصري  هو  هذا  الفكره 
قلب  الصني  قلب  في  واين  ويتالق  ويبدع  يعمل 

التكنولوجيا كلها .
هذا نموذج مشرف لشباب مصر أنه ال ينبغي 
اإلمكانيات  بأقل  الظروف  شماعة  علي  نرمي  أن 
استطاع محمود أن يثبت ذاته وينتقل من نجاح 

إلي نجاح. 
فقد تم الضغط عليه بصوره مستمره مع كل 
اصدار جهاز جديد ليرفع من سعره وكان اخر هذه 
 Camino الجديد   اصدار جهازه  الضغوط بسبب 
اقل  ان يجعل سعره  اصر محمود  , ومع هذا    4
ليساند  السوق  في  ثمنه  من  ونصف  ضعفني 
الشباب , فقد قرر توفير اجهزه للشباب بأسعاره 
وقد  هذا  معقول  ربح  هامش  لهم  وتوفر  بسيطه 
فقد  لهم  قدوه  واعتبروه  كثر  شباب  حوله  التف 
بجانب  دراستهم  تكملة  في  وقلدوه  معه  عملوا 
ذكيه  الله  ماشاء  شباب  مجموعة  ليخرج  العمل 

يقظه .
وألنه مؤمن بدور املرأة في املجتمع فقد اختص 
كورس لتعليم السيدات الصيانه حيث يساعدهم 
شركة  شركته  خــالل  من  البيت  من  العمل  علي 

اكيس ايدج .
وقد قصد ذلك الشاب املبدع ابن الريف املؤمن 
من  الشباب  شجع  فقد  عليه  حق  للمجتمع  بأن 
أن  علي  والتأكيد  ــدراســة  وال للعمل  الجنسني 
وانهم  املجتمع  فــي  وثقافي  تــوعــوي  دور  لهم 
يستطيعون  النجاح  واإلبداع واملشاركة في بناء 
رؤية مجتمعيه مخلصة ليكونوا فاعلني ملحتمعهم  
والفضل يعود مللهمهم ومعلمهم محمود منصور

املهندس محمود منصور نموذج وقصة ملهمة عنوانها النجاح

يرافقه  النقل  - وزير  الوزير  الفريق مهندس كامل  قام 
كل من رئيس  الهيئة العامة للطرق والكبارى وقيادات هيئة 
ملشروع  املنفذة   والشركات  املشروع  واستشاري  األنفاق 
الجديدة - مرسى مطروح(   -العلمني  السخنة   )العني  قطار 
بجولة تفقدية اليوم  بدات بتفقد  املشروع من غرب النيل من 
 الى تقاطعه مع 

ً
تقاطعه مع الطريق الدائري األوسطي وصوال

طريق الفيوم الصحراوي بمدينة السادس من أكتوبر حيث 
ستكون  التي  أكتوبر   حدائق  بمحطة  األعمال  تنفيذ  يتم 
السريع  الكهربائى  القطار  خط  مع  تبادلية  مركزية  محطة 
أكتوبر /أسوان  ووجه الوزير بضرورة ربط  هذه  املحطه 
مونوريل  قطاع  مثل  االخ��رى  النقل  وسائل  مع  التبادلية 
السادس من أكتوبر وجميع مواقف وسائل النقل الجماعي 
اكتوبر  من  السادس  ومدينه  الجيزه  بمحافظه  املتواجده 
وزايد ثم تفقد الوزير محطة سفنكس حيث التقى بقيادات 
مدينة  جهاز  ورئيس  الجديدة  العمرانية  املجتمعات  هيئة 
وطرق    للمدينة   العام  املخطط  على  اطلع  حيث  سفنكس 
ربط املحطة   مع كل من  مطار سفنكس  ومدينة الشيخ 
زايد  وامتدادها   وأشاد الوزير بالتنسيق القائم بني أجهزة 

وزارتي النقل واإلسكان
  ثم تفقد الوزير  باقي قطاعات املشروع حتى  محطة 
غرب  تقع  التي  املحطه    موقع   تفقده  خالل  و  السادات 
التقى  السادات  مدينة  أمام  الصحراوي  اإلسكندرية  طريق 
وزير النقل باملواطن الدكتور محمد سعد الدين والتي جاءت 
املواطن  فاجئ  حيث  به  الخاص  املزرعة  نطاق  في  املحطة 
الوزير بتبرعه بإجمالي املساحة  التي ستنشأ عليها املحطة  
االسكندرية  القاهرة  طريق  و  املحطة  بني  الرابط  والطريق 
ملصر  حبه  إطار  في  يأتي  هذا  ان   موضحًا  الصحراوي 
الجمهورية  رئيس  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  وفخامة 
الذي تشهد مصر في عهده مشروعات ضخمة تخدم كافة 
املواطنني  واثني الوزير على على ماقام به املواطن وقدم له 
العمالق  القومي  املشروع  هذا  في   مشاركته  على  الشكر 
مؤكدا  ان هذا املواطن مثاال يحتذى به وهو مواطن مصرى 

محب لبلده
واإلنشاءات  املدنية  األعمال  كافة  ان   النقل  وأكد وزير 
في  املتخصصة  املصرية  الشركات  كبريات  بواسطة  تتم 
هذه املجاالت باالضافة الى األعمال الصناعية على الطرق 

املتقاطعة مع مسار القطار  تحت إشراف االستشاري العام 
للمشروع سيسترا الفرنسي. 

السرعة  ان  الوزير  كامل  مهندس  الفريق  أوضح  كما 
السخنة / مطروح تبلغ 250  التصميمية لقطارات مشروع 
كم/الساعة   230 للقطارات  التشغيلية  والسرعة  /ساعة  كم 
كم/الساعة   160 اإلقليمية  الكهربائية  القطارات  وسرعة 
/ساعة  كم   120 الكهربائية  البضائع  ج��رارات  وسرعة 
مضيفًا  أن املشروع يشمل على عدد 21 محطة منها عدد 
9 محطات للقطار السريع وعدد 12 محطة إقليمية  بطول 

حوالى 600  كم 
تكثيف  ض��رورة  على  جولته  خ��الل  ال��وزي��ر  وش��دد 
املشروع  من  لالنتهاء  الساعة  مدار  على  والعمل  األعمال 
الذي  املشروع  أهمية   مع   خاصة  املخطط  للتوقيت  وفقا 
السريعة  الكهربائية  القطارات  شبكة  ملنظومة  بداية  يعتبر 
التي سيتم تنفيذها والتي ستمثل نقلة حضارية جديدة في 
وسائل املواصالت في مصر مشيرًا  إلى أن مشروع القطار 
وتحقيق  املرورى  األزدحام  تقليل  في  سيساهم  السريع  
البيئة  على  أفضل  وتأثير  للركاب  أعلى  أمان  مستويات  
التحتية  البنية  ويعزز  االقتصادية  التنمية  على  ويساعد 
العمرانى  مشيرا  الزحف  إحتواء  على  ويساعد  للمنطقة  
إلى أن تنفيذ خط قطار كهربائى سريع )ركاب & بضائع( 
يربط مدينة العني السخنة على ساحل البحر األحمر حتى 
مدينة مطروح على ساحل البحر املتوسط مرورا بالعاصمة 
برج  ومدينة  أكتوبر  من  السادس  ومدينة  الجديدة  اإلدارية 
العاصمة  رب��ط  فى  سيساهم  الجديدة  والعلمني  العرب 
اإلدارية الجديدة واملدن الجديدة بشبكة سكك حديدية لنقل 
الركاب والبضائع من خالل وسيلة نقل سريعة وعصرية 

وآمنة .
كما  أن منظومة القطار الكهربائي السريع التي ستغطي 
تخدم  تنمية  شرايني  كونها  بجانب  الجمهورية  أنحاء 
ستساهم  والقائمة  الجديدة  والصناعية  العمرانية  املناطق 
املحافظات  بني  الرحالت  زمن  واختصار  تخفيض  في 
ألكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه املواطن حاليا سواء 
عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة 
إنشاء  في  يساهم  املشروع سوف  أن  كما  املحافظات  بني 
مناطق لوجستية جديدة وتخدم جميع املناطق الصناعية او 
الزراعية املار بها لنقل املنتجات منها او نقل الخامات اليها.

فى قطاع العني السخنة

سعد الدين يفاجئ كامل الوزير 
بتربعه بأرض محطة »السادات« 

رانيا اخلطيب
محمد أبو اخلير 

الرابط  والطريق  ال��س��ادات   محطة  عليها  ستنشأ  التي  املساحة   بإجمالي  يتبرع  مواطن   >>
السيسي  الرئيس  وفخامة  الصحراوي حبا يف مصر  االسكندرية  القاهرة  و طريق  املحطة  بني 

وزي������������ر ال�����ن�����ق�����ل ي������ؤك������د :
به  يحتذى  مثاال  املواطن  هذا 
وهو مواطن مصرى محب لبلده
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العدد ثالثمائة وخمسون

إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي
السيد  املهندس وزير االسكان و املجتمعات العمرانية

أزمة مصنع الحرير الطبيعي ورم خبيث في جسد االستثمار بجهاز برج العرب

اقناع االجانب باإلستثمار في  .. ال يمكن أن نحاول 
يتسترون  العرب  برج  بمدينة  املسئولون  بينما  مصر 
محاولة  في  االداري  التخلف  و  البيروقراطية  مافيا  علي 

لتطفيش املستثمرين
امللف   هذا   .. السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  يا سيادة 
ما  و  النفوذ  استغالل  و  الفساد  دالالت  أسوأ  من  يعد 
يحدث فيه  قد يكون سببا رئيسيًا من أسباب  تطفيش 

املستثمرين

رجال  عرق  اآلن  حتي  يبرد  لم   .. الرئيس  سيدي 
الرقابة االدارية في ملف مطاردة الفاسدين في كل مكان 
يحفظون  وال  الدولة  سلطان  يخافون  ال  من  نجد  حتي 
االستثمارات  لوقف  سلطاتهم  ويستغلون  هيبتها  لها 

وتطفيش املستثمرين
مصر  في  اآلن  نحن   .. االسكان   وزي��ر  سيادة  يا 
التنمية  أعباء  كتفيها  علي  تحمل  التي   .. السيسي 
بهدف  االعمال  لرجال  التسهيالت  تمنح  و  واإلص��الح 

القضاء علي املحسوبية واملحاباة .. 
بالظلم  يقبل  ال  الذي  السيسي  مصر  في  االن  نحن 
واملحاباة  وعرقلة خطط التنمية و اصرار االيدي املرتعشة  
في جهاز مدينة برج العرب علي  تصدير االزمات للقيادة 
أساسا  السياسية  القيادة   انشغال  رغم  السياسية  

بعشرات اآلالف من القضايا الداخلية و الخارجية 
ذراع  الف  الف  بها  و  السيسي  مصر  في  االن  نحن 
تحمي العدالة  وتكشف الحقيقة  و تطبق القانون و ترد 
الحقوق  تعطي  و  املحاباة  علي  العدالة  تقدم  و  الحقوق 

ألصحابها .. 
يمكن  ال   : يقول  يسي  صدقي  نادي  االعمال  رجل 
تخيل حجم الخسائر التي تتكبدها شركة  رويال كوكون 
مصر النتاج و تعبئة الحرير الطبيعي جراء تعنت  جهاز 
بعض  قبول  عدم  علي  إصرارهم  و  العرب   برج  مدينة 
ان  إذ  املصنع   التاخير عن أرض  مستحقات و غرامات 
املصنع عليه  متأخرات مديونية  تصل تقريبًا الي ٢٠٠ 
الف جنيه جراء نهب املصنع خالل  ثورة  يناير  وخالل 
محتويات  كل  سرقة  تم  حيث  األمني  االنفالت  مرحلة 
محتويات  جميع  سرقة  و  إنتاجه   خطوط  و  املصنع 
املصنع من معدات وماكينات  وسرقة االبواب والشبابيك 

و إتالف ما بداخل املصنع 
و يضيف نادي صدقي يسي : حررنا املحضر رقم  
فيها  الحكم  تم  و  العرب  برج  جنح   ٢٠١١ لسنة    ٢٧١٥
علي املتهمني بالحبس ثالث سنوات مع النفاذ لكل منهم 
التخصيص   بإلغاء  املدينة  جهاز  بقام  فوجئنا  ولكننا 
بدون  و  العقارية  اللجنة  اجتماع  وبدون  منفردة   بإرادة 
علمنا او إخطار ادارة الشركة  تحت دعوي عدم  سدادنا 
قيمة ارض املصنع و ذلك باملحالفةا للمادة ١٧ من الالئحة 
تلزم  التي  الجديدة  العمرانية  املجتمعات  لهيئة  العقارية 
الجهاز بإخطار صاحب الشأن و تنذره بخطاب مسجل 
السداد  السداد و في حالة عدم  الوصول بضرورة  بعلم 
كل  فان  بالتالي  و   - التخصيص  بإلغاء  اللجنة  ستقوم  
تلك االجراءات لم نعرف عنها شيء و لم يتم اخطارنا و 
قد تقدمنا اكثر من مرة للتظلم من قرار االلغاء  بشكل 
رسمي و نؤكد علي استعدادنا لسداد باقي مستحقات 
الدولة  متحملني بالغرامات و الفائدة إال أن الجهاز رفض 
أيدي  تحت   الزاال  االرض  و  املصنع  أن  رغم  ذلك  كل 
الشركة و في حيازتها و لم يتم سحبها أو تخصيصها 

للغير حتي تاريخه
من جانبه قال رجل االعمال الشاب مينا نادي يسي 
بمنح  االسكان  وزي��ر  ق��رار  بصدور  خيرًا  استبشرنا 
سداد  حال  التأخير  غرامات  من  باالعفاء  التيسيرات 

كامل املستحقات املتأخرة للوحدات السكنية و االدارية 
التجارية و قطع األراضي  و املهنية و املحال 
 - سكني   ( مساحاتها  و  أنواعها  بمختلف 
صناعي   - استثماري   - خدمي   - تجاري 
باملدن  الشاطئية  الوحدات  الفيالت و  ( و   …
رئيس  نائب  السيد  أشار  ما  الجديدة حسب 
للشئون  الجديدة  العمرانية  املجتمعات  هيئة 
التيسيرات  أن هذه   ( الي  العقارية   و  التجارية 

تسري ملن صدر لهم قرارات بااللغاء لعدم  سداد 
املستحقات املالية و مازالت في حوزة  العميل و 

لم يتم تخصيصها للغير أو سحبها  ( و هو ما 
ينطبق علي مصنع و شركة رويال كوكون النتاج 

الحرير الطبيعي
: تقدمنا بطلب اخر بتاريخ   ويضيف مينا نادي 
برج  جهاز  رئيس  املهندس  للسيد    ٢٠٢٠  /١١  /  ١٧
و  املستحق  املبلغ  توريد  قبول  علي  للموافقة  العرب 
املتبقي علي االرض و املصنع و لكنهم رفضوا استالم 
يبرر  شرعي  او  قانوني  مبرر  وبدون  سبب  بال  املبلغ 
عدم استالمهم للمبلغ و تنفيذ ما قررته هيئة املجتمعات 

العمرانية الجديدة
ونتيجة  وااللتماسات   التظلمات  تعدد  ونتيجة 
وزير  قرار  نص  ومخالفة  والرفض  التعنت  الستمرار 
مختلفة  العرب  برج  مدينة  جهاز  ردرد  كانت  االسكان 
علما  ) نحيطكم  كالتالي  الرد  كان  إحدها   .. ومتضاربة 
و  اليها  املشار  االرض   قطعة  إلغاء  تم  أن  و  سبق  بأنه 
ذلك لعدم سداد املستحقات املالية و عدم إثبات الجدية 
الهيئة فضال عن  والتصرف في االرض دون موافقة 
للتخطبط  طبقا  املطار  فندق  بمنطقة  االرض  وقوع 
يتعذر  عليه  و  للمدينة  امل��ح��دث  االستراتيجي 

االستجابة لطلبكم ( 
 .. 

ً
 و هنا  يفجر املهندس نادي يسي املفاجأة  قائال

الكارثة األكبر ان املصنع  يبعد عن فندق املطار مسافة 
املطار  فندق  ح��رم  و  املصنع  بني  و  مترات  كيلو   ١٠
الفيالت  و  املصانع  و  امل��دارس  و  الكمبوندات  عشرات 
اضطرنا  مما  للواقع  مخالفة  و  تضليل  يعتبر  ما  هو  و 
العرب علي  الي تقديم شيك مصرفي  بإسم جهاز برج 
بنك  عن  ٠٠٨٩٦٥٣٨  صادر  برقم  والشيك  يد محضر 
الدخيلة بمبلغ ٢٠٠ ألف جنيه لكي يستوفي  مصر فرع 
املالية املستحقة علي شركة كوكون  الجهاز املستحقات 

من  الصادر  للقرار  طبقًا  ذلك  و  الطبيعي  الحرير  النتاج 
الحكومية  االوامر  و  الجديدة   العمرانية  املجتمعات  هيئة 

الصادرة من وزير االسكان ( 
 يعود مينا نادي  ليؤكد علي ان الجهاز رفض استالم 
الشيك الستيفاء مستحقات الدولة يعد اهدارًا للمال العام 
علي  اص��رارا  و  شركتنا   تجاه   النوايا  سوء  يثبت  و 
مخالفة القانون و الضرار  بمصالح الشركة و هو ما قد 
يترتب عليه اضرارًا اكبر من  استمرار التعنت مع الشركة

من جانبه اكد  السوداني ابو الحسن املحامي بمدينة 
مسافة  املطار  فندق  عن  يبعد  املصنع  ان  العرب  برج 
ثمانية كيلو مترات و تقع بالحزام االخضر و هذا ثابت 
بالخرائط املساحية و املصنع صديق للبيئة و لديه اكثر 
االسكان  ووزارة  الزراعة  وزارة  من  اش��ادة  شهادة  من 
خالل فترة املعندس محمد ابراهيم سليمان و قد وافقت 
اللجنة املختصة بهيئة املحجتمعات العمرانية الجديدة في 
تملك شركة رويال كوكون النتاج  / ١٩٩٧ علي   ٥  /  ١٧
الحيواني  و  الزراعي  االنتاج  و  الطبيعي  الحرير  تعبئة  و 
شركة توصية بسيطة بمساحة ٩ فدان و ٢٢ قيراط و تم 
تشغيله و توقف خالل ثورة يناير لوفاة صاحب املصنه 
املستحقات  سداد  تم  زوجته  باسم  الشركة  ان  رغم  و 
املالية للهيئة و تبقت بعض االقساط علي االرض و عندما 
اشترينا املصنع تقدمنا بطلب لسداد باقي  مستحقات 
رفضوا  و  التخصيص  بالغاء  ابلغونا  لكنهم  و  الدولة 

استالم املبلغ دون سبب او سند قانوني
ملاذا   : متسائال  ن��ادي  مينا  االعمال  رج��ل  يعود   
و  القانون  مخالفة  علي  العرب  برج  جهاز  في  يصرون 
بلدنا  في  باالستثمار  استمرارنا  علي  مصرون  نحن 
اعطي  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  السيد  ان  و  خاصة 
رجال االعمال املصانع قبلة الحياة و.. ملاذا يصرون علي 
مخالفة تلك التسهيالت التي من شأنها انقاذ االقتصاد 
محاربة  علي  الضعيفة  النفوس  اصحاب  يصر  ملاذا   ..
التي تجعل  العراقيل  االستثمار في مصر بوضع جميع 
املستثمر يفر هاربا من مصر لالستثمار في دولة اخري  
او اجنبية بحثا عن مزايا و تسهيالت ال يجدها  عربية 

في مصر رغم انها موجودة بالفعل بقرارات سيادية..
ملاذا  يتعنت رئيس جهاز برج العرب في قبول باقي 
للحرير  كوكون  روي��ال  مصنع  و  شركة  ارض  اقساط 
و  االسكان  وزير  السيد  الي  نتوجه  نحن   .. الطبيعي  
السيد  و  العمرانية  املجتمعات  نائب رئيس هيئة  السيد  
لها  التي ال نجد  العرب   النهاءازمتنا  رئيس جهاز برج 

سببًا مقنعًا .

بدون سابق إنذار و دون سبب محدد و بال مقدمات تحول ملف 
مصنع الحرير الطبيعي  إلي ورم خبيث في جسد االستثمار 

بمحافظة االسكندرية  و تحديدًا في مدينة برج العرب
 .. عشرات الشكاوي و املقابالت مع املسئولني  دون جدوي لكن 

هناك شيء غير معروف و غير معلوم الستمرار رئيس جهاز 
برج العرب للتنكيل برجل االعمال - نادي صدقي يسي رئيس 

مجلس ادارة شركة و مصنع رويال كوكون النتاج الحرير 

الطبيعي
فال يمكن ان تكون الدولة كلها تسير في اتجاه النهضة 

االقتصادية و توفير املناخ املناسب للصناعة و االستثمار 
بينما مسئولو جهاز مدينة برج العرب يسيرون في اتجاه آخر
ال يمكن ان يكون السيد وزير االسكان عاصم الجزار يسير في 
اتجاه و رئيس مجلس مدينة برج العرب يسير في اتجاه اخر

.. ال يمكن أن يكون الرئيس السيسي يقضي االيام الطويلة 

و االسابيع الطويلة في جوالت مكوكية يطوف العالم إلقناع 
املستثمرين االجانب بأهمية و نزاهة و جدوي اإلستثمار في 

مصر بينما يعطل صغار املوظفني استثمارات داخل مصر 
تتجاوز  املليارات من الجنيهات  عن قصد ودون سبب

اسماء الطيب 

ن����������ادي ي����س����ي : امل�����س�����ئ�����ول�����ون مب����دي����ن����ة ب��������رج ال������ع������رب ي����ت����س����ت����رون ع����ل����ي م���اف���ي���ا 
امل���س���ت���ث���م���ري���ن ل���ت���ط���ف���ي���ش  م����ح����اول����ة  يف  االداري  ال���ت���خ���ل���ف  و  ال����ب����ي����روق����راط����ي����ة 

ال����س����ودان����ي  اب����و احل���س���ن امل���ح���ام���ي : ال مي��ك��ن ان ت���ك���ون ال����دول����ة ك��ل��ه��ا ت��س��ي��ر يف اجت���اه 
ال��ن��ه��ض��ة االق��ت��ص��ادي��ة و امل��س��ئ��ول��ون ج��ه��از م��دي��ن��ة ب����رج ال���ع���رب ي��س��ي��رون يف اجت����اه آخ��ر

مينا نادي يسي استبشرنا خيراً بصدور قرار وزير 
غرامات  من  باالعفاء  التيسيرات  مبنح  االسكان 
املتأخرة   املستحقات  ك��ام��ل  س���داد  ح��ال  التأخير 


