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ناع الخير»: ترميم ما يقرب من ٤٠٠ منزل داخل ٤٠ قرية
ُ

 ألعلى معايير الجودة.. و«ص
ً
 «سكن كريم»: إعادة إعمار المنازل وتشطيبها وفقا

 «التصالح حياة»: مساعدة األسر الفقيرة فى تسوية مخالفات البناء.. و١٥٠ مليون جنيه لسداد قيمة التصالح عن ٢١٣٦ أسرة فى ٢٠ محافظة

 «رد الجميل»: مواد غذائية تشتمل على «أرز ومكرونة وسلع أخرى» لنصف مليون أسرة لمواجهة آثار «كورونا».. وتوزيع ٥٣ ألف صندوق «حماية اجتماعية» 

 «حماية»: دعم أهالى المناطق الحدودية من آثار الفيروس بمساعدة متطوعين من البرنامج الرئاسى.. ومستلزمات الوقاية وصلت للحدود السودانية

تقديم مساعدات وإعانات للمواطنين.. من محافظات الصعيد إلى وجه بحرى
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د. محمود خليل: 
الشاعر ضحية 
«التطهير» 
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أوهام الحب ونهايات 
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«التجارة»: إعداد كوادر شبابية مؤهلة 
لسوق العمل لمضاعفة الصادرات

 كتب - صالح إبراهيم:
التجارة والصناعة، حرص  أكدت نيفني جامع، وزيرة 
ىف  للعمل  املؤهل  الشباب  من  جيل  إعداد  عىل  الوزارة 
لتوفري  واالسترياد،  التصدير  بشقيها  الخارجية  التجارة 
تلبى  والتى  العمل،  لسوق  واملناسبة  املدربة  العمالة 
ملضاعفة  الوزارة  خطة  لتنفيذ  الرشكات،  احتياجات 

الصادرات.
وأضافت «نيفني»، خالل ترؤسها اجتماع مجلس إدارة 
مركز تدريب التجارة الخارجية، وفقاً لبيان الوزارة أمس، أن 
املركز له دور محورى باعتباره ذراع «التجارة والصناعة» ىف 
تأهيل الكوادر الفنية املتخصصة ىف مجاالت مزاولة التصدير 
واالسترياد، وإعداد أخصائى التصدير، وغريها من املجاالت 
ذات الصلة، مشرية إىل أنه عىل صلة وثيقة بالقطاع الخاص 

كونه املستفيد األول من تأهيل الكوادر العاملة.
الختامية،  الحسابات  املركز  إدارة  مجلس  واعتمد 

املاليني  العامني  عن  املركز  نشاط  وتقرير  املاىل،  واملركز 
«٢٠٢٠ - ٢٠٢١» و«٢٠٢١ - ٢٠٢٢».

التنفيذى  املدير  كامل،  مارى  استعرضت  جانبها،  من 
 ،«٢٠٢٣  -  ٢٠٢٢» لعام  التقديرية  املوازنة  للمركز، 
التدريب،  مرشوع  متضمنة  املستقبلية،  العمل  وخطة 
الدولية  املؤسسة  من  املمول  التصدير  نحو  كخطوة 
تنمية  جهاز  مع  وبالتعاون  التجارة،  لتمويل  اإلسالمية 
املرشوعات املتوسطة والصغرية، واالعتماد الدوىل لربنامج 

إعداد أخصائى التصدير من املعهد الربيطانى للتصدير.
املاىل  العام  خالل  نفذ  املركز  أن  «كامل»  وأوضحت 
املاىض ٨٤ برنامجاً تدريبياً، استفاد منها ٢٢٢٥ متدرباً، 
عليه،  السابق  املاىل  العام  خالل  برنامجاً  بـ٧٨  مقارنًة 
املاىل  العام  خالل  تدريبياً  برنامجاً   ٩٤ تنفيذ  متوقعة 
الجديد، الفتًة إىل أن املركز سجل خالل العام املاىل املاىض 

فائضاً ىف اإليرادات. 

مجلس تدريب التجارة الخارجية خالل اجتماعه برئاسة «جامع» أمس

  «كامل»: تنفيذ ٨٤ تدريباً لـ٢٢٢٥ شخصاً العام املاضى 

 «مدبولى»: مصر نجحت ىف وقف إطالق النار وحقن الدماء بـ «غزة».. وبدء «الجهود اإلنسانية» بالقطاع
 كتب - محمد مجدى:

أكد الدكتور مصطفى مدبوىل، رئيس الوزراء،  
برتشيد  الخاصة  ــراءات  اإلج تطبيق  أهمية 

استهالك الكهرباء.
 ووافق مجلس الوزراء خالل اجتماعه، أمس، 
الذى  الرتشيد،  خطة  تنفيذ  قرار  مرشوع  عىل 
للدولة،  اإلدارى  الجهاز  وحدات  مواده  ألزمت 
من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية، ووحدات 
القطاع  ورشكات  عامة،  وهيئات  محلية،  إدارة 
برتشيد  العام،  األعمال  قطاع  ورشكات  العام 
واملرافق  املبانى  بكافة  الكهربائى  االستهالك 
الرسمية،  العمل  ساعات  طوال  لها  التابعة 
وااللتزام بالغلق التام لإلنارة الداخلية والخارجية 

بها عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية.
وشمل القرار تخفيض إنارة الشوارع وامليادين 
مع  بالتنسيق  الرئيسية،  واملحاور  العمومية 
التأثري  عدم  يراعى  أن  عىل  االختصاص،  جهات 
بتطبيق  وااللتزام  للمواطنني،  العامة  السالمة  عىل 
املواعيد الصيفية لفتح وغلق املحال العامة، وقرار 
السياحة واآلثار بشأن مواعيد فتح املطاعم  وزير 
التجارية  املوالت  القرار  ألزم  كما  والكافيرتيات، 
التى تستخدم أنظمة تكييف مركزية بعدم خفض 
درجة الحرارة عن ٢٥ درجة مئوية، مع إلزام املحال 
التجارية بتخفيض اإلضاءات القوية عىل واجهاتها، 
الرياضية  كاألندية  الكربى،  الرياضية  واملنشآت 
واالستادات ومالعب كرة القدم والصـاالت املغطاة، 
بتخفيض استهالك الكهرباء، وأن يتوىل املحافظون 
يومية  دورية  تقارير  إعداد  املعنيون  والــوزراء 

وأسبوعية بنتائج تطبيق اإلجراءات.
أن  عىل  القرار  من  السابعة  املادة  ونصت 
صياغة  اإلعالم  لتنظيم  األعىل  املجلس  يتوىل 
بأهمية  املجتمعى  الوعى  لزيادة  إعالمية  خطة 

«مدبوىل» ىف حوار جانبى مع وزيرى الكهرباء والبرتول عىل هامش اجتماع الحكومة أمس                                    تصوير- سليمان العطيفى

الكهرباء.  استهالك  ترشيد 
وأشاد «مدبوىل»، خالل االجتماع بالجهود التى 
بذلها الرئيس عبدالفتاح السيىس، والجهات املرصية 
قطاع  ىف  النار  إطالق  وقف  ىف  ونجاحها  املعنية، 

غزة، وإرساء الهدنة حقناً للدماء، مع بدء الجهود 
اإلنسانية ىف القطاع، وهو ما القى إشادة وترحيباً 
عىل جميع املستويات، بما يعزز دور ومكانة مرص 

وثقلها ىف الدوائر العربية واإلقليمية والعاملية.

مصر تدرج «خطة المواطن»
على منصة األمم المتحدة

 كتب - محمد الدعدع: 
التخطيط  وزارة  أعلنت 
املواطن  «خطة  إدراج  عن 
األمم  منصة  عىل  االستثمارية» 
تحقيق  ترسيع  ملبادرات  املتحدة 
أهداف التنمية املستدامة، بعد النجاح ىف 
إدراج خمس مبادرات مرصية ىف يونيو 
والقضاء  كريمة،  «حياة  هى:   ٢٠٢٠
لألخرض،  واتحرض  العشوائيات،  عىل 
وتكافل وكرامة، واالسرتاتيجية الوطنية 

ملكافحة الفساد».
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة 
إدراج  أن  أمس،  بيان  ىف  التخطيط، 
عىل  االستثمارية»  املواطن  «خطة 
نجاحاً  يمثل  املتحدة  األمم  منصة 
الوزارة  حرص  ويؤكد  كبرياً، 
الشفافية،  مبدأ  تحقيق  عىل 
وثيقة  املواطن  خطة  ُتعد  حيث 
ــوزارة،  ال عن  سنوياً  تصدر 

مالمح  عن  مفصلة  معلومات  تتضمن 
وأهم  للبالد،  املستدامة  التنمية  خطة 
لكل  واالجتماعية  االقتصادية  املؤرشات 
محافظة، واالستثمارات العامة املوجهة 
لها وتوزيعها القطاعى، وأبرز املشاريع 
وأوضحت  قطاع.  كل  ىف  تنفذ  التى 
تحقيق  ىف  تسهم  املواطن»  «خطة  أن 
من  عرش  والسادس  العارش  الهدفني 

أهداف التنمية املستدامة.
مساعد  حلمى،  جميل  الدكتور  وقال 
التنمية،  خطة  متابعة  لشئون  الوزيرة 
تسهم  االستثمارية»  املواطن  «خطة  إن 
ىف تحقيق عدة أهداف تتضمن تحسني 
مشاركة  وتفعيل  العام،  اإلنفاق  كفاءة 
وأشار  واملساءلة،  والشفافية  املجتمع 
إرشاك  كذلك  تضمنت  األهداف  أن  إىل 
عملية  مراحل  جميع  ىف  املواطنني 
التنمية، خاصة متابعة املرشوعات التى 

يتم تنفيذها ىف كل محافظة. 

  «السعيد»: الخطة تسهم ىف تحقيق 
الهدفين ١٠ و١٦ للتنمية املستدامة 

تنسيق الثانوية: ٢٠ ألف طالب 
سجلوا رغباتهم فى اليوم األول
  «عطا»: تقليل االغتراب بعد انتهاء املرحلة 

الثانية.. واألولوية ألصحاب املجاميع العالية 
 كتب - أحمد أبوضيف وكريم رومانى ومحمود البدوى:

اإللكرتونى، أمس،  التنسيق  شهدت معامل 
بمختلف الجامعات الحكومية، إقباالً كبرياً من 
طالب الثانوية العامة، لتنسيق املرحلة األوىل، 
التى حددتها وزارة  والقواعد  للضوابط  وفقاً 
التشديد  مع  العلمى،  والبحث  العاىل  التعليم 
املشددة  االحرتازية  اإلجــراءات  تطبيق  عىل 

للوقاية من فريوس كورونا.
املُتقدمني  الطالب  عدد  أن  الوزارة  وأعلنت 
اليوم  ىف  بالجامعات،  للقبول  األوىل  للمرحلة 
عرص  حتى  بلغ  التسجيل،  باب  لفتح  األول 

أمس ٢٠ ألف طالب وطالبة.
الخشت،  عثمان  محمد  الدكتور  وأوضح 
رئيس جامعة القاهرة، أنه تم االستعداد مبكراً، 
حيث تم تجهيز املعامل الستقبال أكرب عدد من 
املعامل  أن  مؤكداً  أمورهم،  وأولياء  الطالب 
الثالثة معدة ومجهزة عىل أكمل وجه، وتضم 
باإلنرتنت  مزودة  حديثة  آىل  حاسب  أجهزة 
الطالب، كما يوجد  ولطباعة بطاقات ترشيح 
موظفون مختصون لتقديم املعلومات الكافية.

حيث  كبرياً،  إقباالً  حلوان  جامعة  وشهدت 
جهزت ٥ معامل للحاسب اآلىل، مزودة بعدد 

كبري من أجهزة الكمبيوتر.
تجهيز  تم  أنه  شمس  عني  جامعة  وأكدت 
«اآلداب،  بكليات  مستوى  أعىل  عىل  معامل 
البنات،  الهندسة،  واملعلومات،  الحاسبات 
كما  كبرياً،  إقباالً  شهدت  التى  الزراعة»، 
خصصت الجامعة ألول مرة معمالً الستقبال 

ذوى القدرات.
املرشف  عطا،  السيد  كشف  جانبه،  من 
فتح  سيجرى  أنه  التنسيق،  مكتب  عىل  العام 
باب «تقليل االغرتاب»، بعد االنتهاء من التقدم 

بالرغبات للمرحلة الثانية.
النسبة  أن  أمس،  بيان  ىف  «عطا»،  وأضاف 
للتحويل من جامعة  العام ستكون ١٠٪  لهذا 
إىل أخرى، وأن األولوية ستكون للذين حصلوا 
عىل أعىل الدرجات، مشرياً إىل أنه سيكون هناك 
العلمى  والبحث  العاىل  التعليم  لوزير  مؤتمر 
إلعالن نتيجة وتفاصيل املرحلة األوىل، ثم سيتم 
فتح باب التنسيق للمرحلة الثانية ىف اليوم نفسه. 
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إحدى الطالبات أثناء تسجيل رغباتها بحضور أرستها               تصوير- محمد خزعل

«محسن وميكيسونى» يقتربان من مغادرة 

النادى لضم مهاجم أجنبى.. و«سواريش»: 

 على المصرى
ً
 مستحقا

ً

حققنا فوزا

محمود عالء يخطط للرحيل.. والجهاز 

يراقب مهاجم «ماريتيمو».. والفريق 

يواصل تدريباته لمواجهة اإلسماعيلى

األهلى:

الزمالك:

مبادرات الخير.. «وش السعد» على الغالبة

السعودية ٣ رياالت   الكويت  سعر النسخة:

مصر تدرج «خطة المواطن»
على منصة األمم المتحدة

 كتب - محمد الدعدع: 
التخطيط  وزارة  أعلنت 
املواطن  «خطة  إدراج  عن 
األمم  منصة  عىل  االستثمارية» 
تحقيق  ترسيع  ملبادرات  املتحدة 
أهداف التنمية املستدامة، بعد النجاح ىف 
تحقيق  ترسيع  ملبادرات  املتحدة 
أهداف التنمية املستدامة، بعد النجاح ىف 
تحقيق  ترسيع  ملبادرات  املتحدة 

إدراج خمس مبادرات مرصية ىف يونيو 
والقضاء  كريمة،  «حياة  هى:   ٢٠٢٠
لألخرض،  واتحرض  العشوائيات،  عىل 
وتكافل وكرامة، واالسرتاتيجية الوطنية 

ملكافحة الفساد».
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة 
إدراج  أن  أمس،  بيان  ىف  التخطيط، 
عىل  االستثمارية»  املواطن  «خطة 
نجاحاً  يمثل  املتحدة  األمم  منصة 
الوزارة  حرص  ويؤكد  كبرياً، 
الشفافية،  مبدأ  تحقيق  عىل 
وثيقة  املواطن  خطة  ُتعد  حيث 
ــوزارة،  ال عن  سنوياً  تصدر 

  «السعيد»: الخطة تسهم ىف تحقيق 
الهدفين 

هالة

الحكومة توافق على قرار يلزم الجهاز اإلدارى
والشركات والموالت والمطاعم بترشيد الكهرباء



صحيفة يكتبها القارئ

الجمعة ١٢ أغسطس ٢٠٢٢م - ١٤ محرم ١٤٤٤ هـ 
Friday, 12 August 2022

كتبت - منة عبده:
الحضارية  التنمية  صندوق  رئيس  صديق،  خالد  املهندس  كشف 
»صندوق تطوير العشوائيات سابقاً«، عن االنتهاء من تطوير ساحة مسجد 
عمرو بن العاص، بمنطقة مجمع األديان مرص القديمة بالكامل، ضمن 
مرشوع تطوير حدائق الفسطاط، مشرياً إىل أنه جاٍر العمل بقوة عىل تنفيذ 
الثقافية،  املنطقة  الفسطاط، وعىل رأسها  مراحل مرشوع تطوير حدائق 

التى ستكون بمثابة البوابة الرئيسية للمرشوع عقب انتهائه.
واحداً  يعد  الفسطاط  حدائق  تطوير  مرشوع  أن  »صديق«  وأوضح 
من أهم املرشوعات التى يعمل الصندوق عىل تنفيذها خالل هذه الفرتة، 
التنمية  لتوجيهات مجلس الوزراء. وأضاف رئيس صندوق  وذلك تنفيذاً 
الحضارية أنه من املخطط ملرشوع تطوير حدائق الفسطاط أن تضم أكثر 

من منطقة، منها املنطقة الثقافية، املنطقة الرتفيهية، منطقة املغامرات، 
املنطقة الرتاثية، وغريها من املناطق التى سيتم تنفيذها داخل املرشوع.

الفسطاط سيكون  حدائق  تطوير  أن مرشوع  إىل  أشار »صديق«  كما 
مزاراً  كونها  بجانب  بأكملها،  املنطقة  تخدم  سياحية  واجهة  بمثابة 
التنمية الحضارية أن  سياحياً، بمواصفات عاملية. وتابع رئيس صندوق 
املنطقة الثقافية ستتكون من نهر يتصل ببحرية عني الصرية، باإلضافة 
إىل وجود عدد من املطاعم التى تخدم املنطقة، بجانب أعمال الالند سكيب، 
واملساحات الخرضاء. وأكد »صديق« أن املنطقة الثقافية الجارى تنفيذها 
ضمن مرشوع تطوير حدائق الفسطاط، عقب االنتهاء من تنفيذها، ستطل 
مبارشة عىل بحرية عني الصرية، ومتحف الحضارات، باإلضافة إىل جبل 

املقطم ومسجد محمد عىل بالقلعة.

هيئة  رئيس  ربيع،  أسامة  الفريق  اختتم 
قناة السويس، أمس، جولته الخارجية بهولندا 
أيام، استهدف  والدنمارك، والتى استغرقت 4 
مجموعة  مع  املشرتك  التعاون  تعزيز  خاللها 
ىف  ثنائى  اتفاق  بتوقيع  العاملية،  »مريسك« 

املجاالت ذات االهتمام املشرتك.
كيث  لقائه  خللالل  »ربلليللع«،  واستمع 
مجموعة  إدارة  مجلس  رئيس  سفيندسون، 
محطة  إدارة  وفريق  مريسك«،  موللر  بى  »إيه 
إىل  روتللردام،  بميناء  للحاويات  ماسفالكت 
املحطة،  إمكانات  للتعرف عىل  تقديمى  عرض 
التى تعد من أكثر محطات الحاويات األوروبية 

تطوراً وحداثة.
واستعرض »سفيندسون« مخطط املجموعة 
ىف  للحاويات  السويس  قناة  محطة  لتطوير 
إىل محطة محورية  لتحويلها  رشق بورسعيد، 
وجنوب  رشق  ىف  الحاويات  لتداول  عاملية 
ضخ  املجموعة  تعتزم  حيث  املتوسط،  البحر 
بتشغيل  دوالر،  مليون  بل500  استثمارات 
مرت   1000 بطول  جديد  حاويات  رصيف 
مجاور للرصيف الحاىل البالغ طوله 500 مرت، 
مع زيادة عدد األوناش لل30 تعمل بالكهرباء 
املحطة،  انبعاثات  لخفض  الديزل  من  بدالً 
 ،2030 بنهاية  خرضاء  محطة  إىل  وتحويلها 
ذكية  محطة  إىل  لتحويلها  بحث خطة  تم  كما 
تعمل بأحدث املنظومات واالتصاالت املتطورة.

»ماسفالكت  محطة  »ربلليللع«،  وتفقد 

الذكية  املنظومة  الستعراض  للحاويات«، 
سيارات  استخدام  عن  فضالً  الحاويات،  لنقل 
ة ذاتياً لنقلها، واالستخدام املوسع للطاقة  مسريرَّ
التجربة ملحطة  لنقل هذه  التوجه  النظيفة مع 

قناة السويس للحاويات.
روتردام  ميناء  إدارة  عمل  فريق  التقى  كما 
بهولندا، ورافقهم ىف جولة بحرية الستعراض 
امليناء بالكامل، والذى يستقبل سنوياً 30 ألف 
القومى  الناتج  من  بل%6.2  ويسهم  سفينة 

ه رئيس الهيئة إىل  لهولندا. وىف اليوم التاىل، توجرَّ
الرئيس  سكو،  سورن  التقى  حيث  الدنمارك، 
موللر«،  بى  إيه  »مريسك  ملجموعة  التنفيذى 
وهنريتا تيجسني، الرئيس التنفيذى لألسطول 
ملناقشة  االسرتاتيجية،  التجارية  والعالمات 
خطط تطوير محطة قناة السويس للحاويات، 
كما  للبيئة،  وصديقة  ذكية  ملحطة  وتحويلها 
بحث سبل تعزيز معدالت عبور سفن »مريسك« 

للقناة بجذب سفن جديدة.

أحد املسنني أثناء الكشف الطبى عليه

تناول  حيث  من  التغذوية  املشورة  تقديم  عن  فضالً 
املتوازن  الغذائى  واملحتوى  محددة  أوقات  ىف  الوجبات 

الالزم للحالة الصحية.
وكشف الدكتور محمد عبدالله، رئيس اإلدارة املركزية 
كارت  املرىض  تسليم  يتم  أنه  املتكاملة،  الصحية  للرعاية 

ألفاً   25 إحالة  إىل  الفتاً  سنوياً،  وزيارتني  دورية  متابعة 
طبية  تدخالت  إلجراء  املستشفيات  إىل  مريضاً  و476 
املواطنني  استفسارات  الصحة  وزارة  وتستقبل  متقدمة. 
عن »برنامج الرعاية الصحية املستمرة لكبار السن« عرب 

الخط الساخن »15335«.

 »عبدالغفار«: البرنامج يهدف لتحسين صحة كبار السن.. ويوفر ٤٠١ مركز طبى بـ٢١ محافظة 
»الصحة«: فحص وعالج 441 ألفاً ضمن »رعاةي املسنني«

»مرىس« يشهد توقيع بروتوكول التعاون مع الرشكة األملانية أمس

»صديق«: العمل جارٍ إلهناء مراحل »حدائق الفسطاط«

حتويل »قناة السويس للحاويات« ملحطة 
محورةي عاملية ىف شرق وجنوب »املتوسط«

 رئيس »التنمية الحضارية«: انتهاء تطوير ساحة مسجد عمرو بن العاص

 »ربيع«: اتفاق مع »ميرسك« لتشغيل رصيف جديد بطول ألف متر

»الرى«: حملة نظافة نهر 
النيل تهدف لحمايته

من املخلفات البالستيكية
كتب - محمد أبوعمرة:

والرى،  املائية  املوارد  وزير  عبدالعاطى،  محمد  الدكتور  أكد 
واملخلفات  التلوث  من  لحمايته  تهدف  النيل  نهر  نظافة  حملة  أن 

إطار  ىف  املائى،  البيولوجى  التنوع  عىل  والحفاظ  البالستيكية، 
للمياه  الخامس  القاهرة  أسبوع  لعقد  الجارية  االستعدادات 
 ،COP27 القادم  املناخ  مؤتمر  خالل  املياه  لفعاليات  واإلعداد 
انطالق  أماكن  والرى  املائية  املوارد  وزارة  أجهزة  وستحدد 
الحمالت ىف نهر النيل، وتوفر املعدات الالزمة لحملة النظافة. 
لتنفيذ  الجارية  االستعدادات  الوزير  متابعة  خالل  ذلك  جاء 
النيل  نهر  مجرى  بطول  املخلفات  من  كربى  نظافة  حملة 
العاملى  بل»اليوم  االحتفال  مع  بالتزامن  املقبل  سبتمرب   17
ىف  املخلفات  إلزالة  مدنى  نشاط  أكرب  يُعد  الذى  للنظافة«، 

العالم ليوم واحد يشارك فيه أكثر من 191 دولة.
وأعرب »عبدالعاطى«، وفقاً لبيان الوزارة، أمس، عن رغبته 
ىف مشاركة أكرب عدد ممكن من الشباب وطلبة املدارس ىف هذه 

تلوث  بمخاطر  البيئى  الوعى  لرفع  السعى  ضوء  ىف  الفعالية، 
املياه، وتأكيد أهمية مشاركة منظمات املجتمع املدنى بمختلف 
املحافظات، وعىل نطاق واسع، ىف هذه الفعالية املهمة. وأضاف 
أن نجاح مثل هذه الحملة سيكون بمثابة نموذج ناجح للتنسيق 
والتعاون بني الوزارات املعنية ومنظمات املجتمع املدنى والقطاع 
الخاص يمكن تكراره مستقبالً ىف مجال حماية املوارد املائية من 
مختلف أشكال التلوث. وتنفذ الحملة تحت رعاية وزارة املوارد 
املائية والرى ووزارة التنمية املحلية ومؤسسة »شباب بتحب 
مرص« وإحدى الرشكات الخاصة وعدد من املنظمات الدولية 
املعنية، وبمشاركة 16 محافظة ذات واجهة نيلية ىف فعالياتها 

من خالل قيام األجهزة املحلية بهذه املحافظات بنقل 
الصحية  للمدافن  تجميعها  سيتم  التى  املخلفات 

ومواقع تدوير املخلفات الصلبة.
عبدالعاطى

كتبت - مريم الخطرى:
الخدمات  تقديم  عن  والسكان  الصحة  وزارة  أعلنت 
الطبية لل441 ألفاً و130 مواطناً، فوق سن الل65 عاماً، 
السن«،  لكبار  املستمرة  الصحية  »الرعاية  برنامج  ضمن 

منذ انطالقه ىف األول من أكتوبر 2021.
الرسمى  املتحدث  عبدالغفار،  حسام  الدكتور  وأشار 
لوزارة الصحة والسكان، ىف بيان أمس، إىل أن الربنامج 
يهدف إىل تحسني جودة الحياة الصحية لكبار السن، 
بالكشف املبكر عن املشكالت الصحية األكثر شيوعاً ىف 
هذه املرحلة العمرية بل401 مركز طبى، موزعة عىل 
جميع اإلدارات الصحية بل21 محافظة كمرحلة أوىل.

من جانبه، أوضح الدكتور وائل عبدالرازق، رئيس 
قطاع الرعاية الصحية والتمريض، أن حزمة الخدمات 
الطبية املقدمة لكبار السن تشمل الكشف عن األمراض 
غري السارية كارتفاع ضغط الدم، والسكرى، وأمراض 
الهضمى،  الجهاز  وأمراض  الكلوى  واالعتالل  القلب، 
التقييم  إىل  إضافة  السمنة«،  »األنيميا،  التغذية  وسوء 

النفىس والتغذوى.
خدمات  يقدم  الربنامج  أن  إىل  »عبدالرازق«  ولفت 
الفحص اإلكلينيكى العام، وحساب مؤرش كتلة الجسم، 
وفحوصات النظر، والفم واألسنان، إضافة إىل فحوصات 
والكوليسرتول،  والدهون  الهيموجلوبني  نسب  »قياس 
بالدم«،  للسكر  العشوائى  والتحليل  الكىل،  ووظائف 
إىل جانب إجراء فحوصات رسم القلب، واملوجات فوق 

الصوتية عىل البطن والحوض.
الصحى  التثقيف  تقديم خدمات  يشمل  أنه  وتابع 
الوعى  املسنني، ورفع  لتعزيز صحة  النفىس؛  والدعم 
منها،  الوقاية  وكيفية  السن  لكبار  الصحية  باملشاكل 

كتب - كيرلس مجدى:
لم يستسلم لضمور خاليا املخ الخاصة بالحركة 
األكسجني  نقص  بسبب  أصابه  الذى  والكالم، 
إذ قرر  لسانه،  قيّد حركته ولجم  ما  الوالدة،  عند 
يوسف محمد، 15 سنة، تحدى إعاقته بمساعدة 
تقبله  أن  قبل  ذاتياً  تعليمه  إىل  فعمدت  والدته، 
إحدى مدارس الرتبية الخاصة، ويبدأ الكتابة عرب 
بأحد األجهزة املستحدثة الوافدة  العني، مستعيناً 
بكعب  كتابته  محاوالت  إىل  إضافة  السويد،  من 
نقص  عنده  اتولد  »يوسف  »التابلت«.  عرب  قدمه 
أكسجني، أدى لضمور ىف خاليا املخ، ومع الوقت 
والدته  بدأت  الكلمات  بتلك  إعاقته«،  اكتشفت 

ياسمني عبداللطيف، حديثها لل»الوطن«.
»يوسف«،  غري  حينها  لطفلني  األم  »ياسمني«، 
»يحبى«  تجده  فلم  الصغري  عىل  تركيزها  كثفت 
دفعها  ما  بالكالم«  »يالغى  أو  الصغار،  مثل 
عمر  ىف  وهو  وأعصاب،  مخ  دكتور  مع  للمتابعة 
إعاقته،  تحددت  فحوصات  وبعد  أشهر،  الل7 

فاتجهت إىل السباحة العالجية وحقن البوتاكس، 
ما زاد من عبء املرصوفات عليها، فقررت تعليمه 
بذاتها: »كنت باقول الحروف صوت وشكل وكنت 
بيحاول  القيته  وبالصدفة  تليفونى،  عىل  باعلمه 
واشتغلت  له  وانتبهت  املوبايل،  برجله عىل  يلعب 

عىل املوضوع ده«.
بالنجاح،  يوماً  أتت  املستمرة  األرسة  محاوالت 
الخاصة  التخاطب  مدرسة  بهم  اتصلت  حني 
لذوى  مركز فريهيفني  ندوة ىف  وأبلغتهم عن  به، 
السويد،  من  قادمة  مجموعة  من  االحتياجات 
فذهبت وقابلتهم: »شافوا يوسف وهو بيكتب عىل 
التابلت بكعب رجله انبهروا بيه، ووعدونى هيبعتوا 
جهاز تحكم يكتب بالعني ألنه ذكى جداً«، مضيفة: 
»بعد وصول الجهاز اتحول من مدرسته الخاصة 
إىل مدارس الرتبية الخاصة، حيث أصبح قادراً عىل 
التعبري عن ذاته، وانتقل للصف السادس االبتدائى 
بيه، وأتمنى  بمستوى ممتاز«، وتابعت: »فخورة 

يكون قدوة ألصحاب اإلعاقة الحركية والكالمية«.

كتب - تامر نادر:
»محتاج أرصف عىل عالجى أنا وأختى«، بهذه 
عربى  العرشينى  الشاب  عرّب  القليلة  الكلمات 
معاناته  عن  القليوبية،  محافظة  ابن  رمضان، 
مع  عاماً  الل25  صاحبة  »عائشة«،  وشقيقته 
وسط  األعصاب،  وتصلب  الكلوى  الفشل  مرض 
ضائقة مادية تحيط باألرسة، ما جعله ىف النهاية 
يستغيث بمنصات الل»سوشيال ميديا« بحثاً عن 

أى عمل يتمكن معه من تحمل نفقات العالج.
وقال »عربى«، ابن الل28 عاماً، بصوت يكرسه 
األلم ويتخلله الحزن، لل»الوطن«، إن والده توىف 
تعانى  ُمسنة وأختاً  أماً  له  تاركاً  منذ 8 سنوات، 
من تصلب ىف األعصاب سبّب لها اإلصابة بالشلل، 
دول  إحدى  إىل  السفر  وقتها  قرر  أنه  مضيفاً 
الخليج للعمل بها بعد أن أصبح هو رب األرسة 

وعائلها.
»رحت اشتغلت ىف مركز تجميل ىف السعودية 
والحمد لله كانت مستورة«، إال أن استقرار الحال 

لل»عربى«  القدر  ه  وجرَّ إذ  طويالً،  يدم  لم  هذا 
بفشل  فأُصيب  سنوات،   3 منذ  أخرى  صفعة 
كلوى حاد أجربه عىل العودة إىل مرص تاركاً رحلة 
عائل  من  ويتحول  العالج،  رحلة  ليبدأ  العمل، 
لألرسة إىل معول، وتتفاقم بعدها معاناة األرسة 

وتزداد حدة.
»والدتى بتاخد معاش أبويا الله يرحمه 4 آالف 
و500 جنيه، لكن ده مش بيكفى حتى عالجى أنا 
بمركز  الصفا  قرية  ابن  »عربى«،  قالها  وأختى«، 
تبلغ  عالجهما  فتكلفة  القليوبية،  محافظة  طوخ 
نحو 5000 جنيه شهرياً، مضيفاً أنه وبالرغم من 
خضوعه لل3 جلسات غسيل كلوى أسبوعياً وهو 
ما يُنهك صحته بشدة، إال أنه يبحث عن أى عمل 
يتمّكن معه من تحمل تكلفة العالج وإعالة أرسته: 
»معايا دبلوم فنى وعايز شغل يكون خفيف ومش 
محتاج مجهود بدنى شديد علشان أقدر أشتغله 
ألنى ساعات كتري بضطر أنا وأختى نستغنى عن 

عالج معني علشان مفيش فلوس نجيبه«.

»يوسف« يتحدى »ضمور خاليا املخ«: 
»كعب قدمه عىل التابلت« يكتب بـ

»عرىب« مريض فشل لكوى بيحث 
عن عمل لإلنفاق عىل عالجه

والدته: »أنا فخورة بيه.. وأتمنى يكون قدوة ألمثاله« الشاب العشرينى: »نفقات عالجى وشقيقتى 5 آالف شهرياً«

يوسف محمد

»ربيع« يشهد توقيع اتفاق ثنائى مع »إيه بى موللر مريسك« العاملية

عربى رمضان

كتب - محمد مجدى: 
الدولة  وزير  مرىس،  أحمد  محمد  املهندس  أكد 
ىف  القدرة  المتالك  الوزارة  سعى  الحربى،  لإلنتاج 
مختلف املجاالت، لتحافظ عىل دورها كرصح صناعى 
والرشطة من  املسلحة  القوات  يلبى مطالب  متطور 
األسلحة والذخائر واملعدات، وىف ذات الوقت تحقيق 
متطورة  منتجات  بتوفري  لالقتصاد،  مضافة  قيمة 

بجودة عالية وأسعار منافسة.
مراسم  عقب  أمس،  بيان  ىف  »مرىس«،  وأوضح 
هليوبوليس  رشكة  بني  تعاون  بروتوكول  توقيع 
الحربى«،   81 »مصنع  الكيماوية  للصناعات 
وفق  يتم  العمل  أن  األملانية،  موللر  بودو  ورشكة 
إمكانياتها  استثمار  عىل  ترتكز  اسرتاتيجية 
التكنولوجية املتطورة، ضمن منظومة تؤمن بقدرة 
التحديات،  ومواجهة  اإلنجاز  عىل  والعمل  العلم 
اإلنتاجية  الطاقات  فائض  من  االستفادة  لتعظيم 
من  العديد  تنفيذ  ىف  التابعة  ووحداتها  برشكاتها 
املرشوعات القومية، ورفع املستوى الفنى والتأهيل 

املناسب للعاملني بها.
وأشار الوزير إىل أّن هدف الربوتوكول هو التعاون 
التصنيع والتسويق املشرتك داخل وخارج مرص  ىف 

املتخصصة  والدهانات  العازل  اإليبوكىس  ملواد 
واملطابقة للرشوط ومعايري الجودة العاملية، مضيفاً 
ومعرفة  ومقومات  خربة  تمتلك  »هليوبوليس«  أن 
وموارد  وتصنيعية  تكنولوجية  وإمكانيات  فنية 
الكيماويات  وإنتاج  لتصنيع  تؤهلها  متميزة  برشية 

بمختلف أنواعها.
من جانبه، رصح املهندس كيميائى فرانك هوج، 
رشكته  بأن  األملانية،  الرشكة  إدارة  مجلس  رئيس 
رائدة ىف مجاالت الدهانات اإليبوكسية، حيث تمتلك 
والبوىل  اإليبوكىس  صناعة  مجال  ىف  ممتدة  خربات 
وكذا  والطحالب،  البكترييا  لنمو  املقاومة  يوريثان 
تأثري األحماض والقلويات واألبخرة، وهى املنتجات 
»األرضيات  التى تستخدم ىف حماية وصيانة وعزل 
الخرسانية، األسقف، الحوائط، الجراجات، املنشآت 
وظروف  الجوية  العوامل  ظروف  ضد  املعدنية 
التصنيع املختلفة، محطات املياه والرصف الصحى، 

تانكات البرتول، الفواصل اإلنشائية«.
وأوضح »هوج« أن »بودو موللر« األملانية ستقوم 
إىل  الفنية  املعرفة  التعاون بنقل  بموجب بروتوكول 
رشكة هليوبوليس للصناعات الكيماوية »مصنع 81 

الحربى«، إضافة إىل تدريب املتخصصني بالرشكة.

 »اإلنتاج الحربى«: نستهدف توفير منتجات متطورة 
بجودة عالية وأسعار منافسة لتحقيق قيمة مضافة لالقتصاد

تعاون »مصرى - أملاىن« ىف صتنيع 
وتسويق »الدهانات اإلبيوكسية«

جريدة يومية مستقلة صدرت  

عن رشكة »املستقبل للنرش 

والتوزيع والصحافة« عام 2012

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

أسـسـها:

محمد األمين

رئيس مجلس اإلدارة:

د. محمود مسلم

املستشار الفنى:

د. أحمد محمود

مساعدا رئيس التحرير:

محمد مسعد
سماح عبدالعاطى

مدير تحرير موقع ألوان:

هبة حسنين

رئيسا التحرير التنفيذيان:

عيد حامد
شيماء البردينى

مديرا التحرير:

سامى عبدالراضى
هدى رشوان

نائبا مديرْى التحرير:

نور الدين القلعاوى
وائل سعد

التدقيق اللغوى:

أشرف عبدالهادى

سكرتير التحرير:

على صالح

رئيس قسم اإلخراج:

أميرة فريد

هيئة التحرير:

املحافظات - صالح البلك

السياسى - إمام أحمد

األخبار - لطفى ساملان

الرياضة - محمد يحيى

الحوادث - محمود الجارحى

االقتصاد - محمد الدعدع

الفن - خالد فرج

األخيرة - جهاد مرسى

املقاالت املنشورة تعرب عن 
وجهات نظر كتابها وال تعرب 

بالرضورة عن رأى الجريدة

املقر الرئيسى
16 شارع مصدق 

الدقى ـ الجيزة
0233331000

تليفون:
العنوان:

01020022544
62 شارع الخليفة املأمون 

مرص الجديدة - القاهرة 

الدور السابع

الوكيل اإلعالنى الحصرى 



صحيفة يكتبها القارئ

الجمعة ١٢ أغسطس ٢٠٢٢م - ١٤ محرم ١٤٤٤ هـ
Friday, 12 August 2022

والدته: محتاجين 5 ماليين جنيه لإلنفاق على عالجه »رؤى«: »اتصدمت بعد وفاة أبى وأمى ولكنى أصريت على النجاح والتفوق«

كتبت - نرمين عزت: 
بطفولته  االستمتاع  من  »أحمد«  يتمكن  لم 
منذ  أصابه  نادر  مرض  جيله،  أبناء  كسائر 
وبعدما  عقب،  عىل  رأساً  حياته  وقلب  والدته 
قضاء  من  تمكنه  بسيطة  بحركات  يخطو  كان 
»ضمور  نتيجة  عليه  األلم  تضاعف  حاجته، 
إىل  سيئ  من  تتدهور  حالته  وباتت  العضالت«، 
أسوأ، وأصبحت حياته مهددة ما لم يحصل عىل 
ماليني  تكلفتها  تتخطى  التى  العالج  جرعات 

الجنيهات.
الثانى،  عامه  ىف  طفلها  مرض  األم  اكتشفت 
ولسوء الحظ، فإن ضمور العضالت الذى أصيب 
به ابنها من أصعب األنواع، ألنه يؤدى إىل الوفاة 
تفوق  الذى  املستورد،  بالدواء  يُعالج  لم  إذا 
والدة  يرعب  ما  وأكثر  جنيه،  ماليني   5 تكلفته 
قد  التى  القلب  عضلة  عىل  املرض  تأثري  »أحمد« 
»حالته  قولها:  حد  عىل  لحظة،  أى  ىف  تتوقف 
أنا  نايم  هو  ما  وطول  جداً،  بتتدهور  الصحية 

كتبت - نظيمة البحراوى وسمر السيد:
تحت  »الوطن«  نرشته  ملا  رسيعة  استجابة  ىف 
عنوان »رؤى تتحدى األحزان وتتفوق ىف الثانوية 
أعلنت  تذاكر«،  ورجعت  أبوها  دفنت  العامة.. 
جامعة الجاللة عن تقديم منحة مجانية للطالبة 
مشتول  مدينة  ابنة  طربوش،  سعيد  أحمد  رؤى 
متقدماً  مركزاً  حصدت  التى  بالرشقية،  السوق 
ضمن أوائل الثانوية بمدرستها رغم وفاة والديها 

تزامناً مع االمتحانات.
بأعمال  القائم  الشناوى،  محمد  الدكتور  وقال 
سيتم  إنه  لـ»الوطن«،  الجاللة،  جامعة  رئيس 
عرض منحة دراسية كاملة للطالبة ىف أى مجال 
طلب  أنه  مؤكداً  التنسيق،  لقواعد  طبقاً  تختاره، 
من عمها استضافة أرستها لتكريمها األحد املقبل، 
وسيكون ىف انتظارها الدكتور طارق أبواملعاطى، 
األكاديمية،  للشئون  الجامعة  رئيس  نائب 

والدكتورة رنا زيدان، أمني عام الجامعة.
وحصلت »رؤى« عىل 86% علمى علوم، حيث 

كتبت - رضوى هاشم: 
أكدت الدكتورة ياسمني فؤاد، وزيرة البيئة، دور قطاع 
خطة  إعداد  ىف  البيئة  شئون  بجهاز  الطبيعية  املحميات 
األنشطة البحرية بالتعاون مع الجهات املختصة من أجل 
كان  والتى  البيولوجى،  والتنوع  البحرية  البيئة  حماية 
لها أثر كبري ىف حماية املوارد الطبيعية من خالل إحكام 
املحميات،  قانون  وتطبيق  والسيطرة  املراقبة،  أعمال 
البيئة  عىل  الحفاظ  تواجه  التى  التحديات  ملواجهة 

البحرية، وىف مقدمتها الحفاظ عىل الشعاب املرجانية.
ملتابعة  أمس،  للوزيرة،  بحرية  جولة  خالل  ذلك  جاء 
بمحميات  البحرية  واألنشطة  الزيارات  وحركة  سري 
البحرية من  الدوريات  أفراد  رافقها خاللها  الشيخ،  رشم 
الباحثني، وفريق إدارة املحميات، ضمن جوالتها امليدانية 
 »cop27« ملتابعة استعدادات مرص الستضافة قمة املناخ

برشم الشيخ واملقرر عقدها نوفمرب املقبل.
البحرية  والرحالت  الغوص  مراكز  »فؤاد«  وتفقدت 
الوقائية  اإلجراءات  بتنفيذ  التزامها  من  للتأكد  السياحية 
خالل الفرتة الحالية واالشرتاطات البيئة للرحالت، ومنها 
عن  واالبتعاد  للبيئة  صديقة  أدوات  باستخدام  االلتزام 

أو  املخلفات  إلقاء  وعدم  البالستيكية  األدوات  استخدام 
وااللتزام  وفصلها  املخلفات  وتجميع  باملياه  األطعمة 
باإلجراءات  التام  االلتزام  عىل  عالوة  املكان،  بنظافة 
خطط  تنفيذ  متابعة  رضورة  عىل  وشددت  االحرتازية، 
لذلك  ملا  باملواقع،  الزيارات  نطاقات  تنظيم  عىل  الحفاظ 
من دور ىف حماية التنوع البيولوجى بالحد من الضغوط 

البرشية عىل املنطقة لضمان استدامتها.
البحرية  بالخرائط  االلتزام  رضورة  عىل  وشددت 
املنشورة بجميع السقاالت البحرية برشم الشيخ لضمان 
بحرية  سياحية  رحلة  وتوفري  البحرية،  الحياة  سالمة 
عىل  الحفاظ  ىف  تساهم  للسائحني  ومميزة  فريدة  بيئية 
السياحة  مقومات  كأحد  بالطبيعة  االستمتاع  مع  البيئة 

املستدامة. البيئية 
بالزيت،  التلوث  ملكافحة  السالم  »فؤاد« مركز  دت  وتفقَّ
أحد املراكز املتخصصة ىف مكافحة التلوث البحرى بالزيت 
محاكاة  عمل  تم  أنه  موضحة  الشيخ،  رشم  مدينة  ىف 
حوادث  وجود  حالة  ىف  املياه  من  الزيت  فصل  لعملية 
بحرية محتملة، كما تفقدت موقع تخزين املعدات ىف ضوء 

االستعدادات الستضافة مرص ملؤتمر املناخ.

ببقى جنبه بتابعه عىل طول خايفة يروح منِّى، 
لحظة،  أى  ىف  تقف  ممكن  القلب  عضلة  علشان 
والدكتور معرفنى إن ناس كتري ماتت من املرض 
تحريك  عىل  قادر  غري  أصبح  فرتة  »منذ  ده«. 
ويبكى  وبيصّوت  وحشة  النفسية  حالته  قدميه، 
التى  املعاناة  تفاصيل  األم  الوقت«، تحكى  طول 
النفسية،  أزمته  ضاعف  ما  وهو  ابنها،  يعيشها 
الـ8 سنوات  الطفل صاحب  فقبل 7 أشهر كان 
يمىش عىل قدميه، حتى تمكن املرض منه وحرمه 

من الحركة.
اشتدت حدة املرض عىل الطفل الصغري وأصبح 
يبكى ويرصخ ىف كل ساعة، والدموع تتساقط من 
صغريها:  املوت  يرسق  أن  تخاف  التى  األم  عني 
»طاملا مفيش عالج، الحالة بتتدهور، الفيتامينات 
مش عاملة أى حاجة، غري إن كل شوية بيشتكى 
مكلفة،  الطبيعى  العالج  وجلسات  معدته،  من 
الدور  ىف  لسكنى  كتفى  عىل  أحمله  وباضطر 

الخامس كل يوم، محنتى صعبة قوى«.

أرصت عىل حضور االمتحانات ومذاكرة دروسها، 
بمشتول  التعليمية  اإلدارة  من  تكريمها  ليتم 
تتويجاً  الجاللة  جامعة  منحة  تأتى  ثم  السوق، 
بصدمة  شعرت  إنها  الطالبة  وقالت  لتفوقها. 
والدتها،  توفيت  حيث  والديها،  وفاة  بعد  كبرية 
شاركت  أنها  موضحة  والدها،  توىف  شهر  وبعد 
األخري  ملثواه  صباحاً  والدها  جثمان  تشييع  ىف 
إىل  عادت  ثم  السوق،  مشتول  ىف  األرسة  بمقابر 
امتحان  ألداء  وتوجهت  دروسها،  ملذاكرة  املنزل 

الجيولوجيا ىف اليوم التاىل.
وقررت  الظروف،  تحدت  أنها  إىل  وأشارت 
استكمال االمتحانات، وتابعت: »التوفيق من عند 
ربنا  بس  وحشة،  النفسية  حالتى  وكانت  ربنا.. 
تطمح  كانت  أنها  إىل  الطالبة  ولفتت  وفقنى«. 
لاللتحاق بكلية الطب، لكن حصدت 86%، خاصة 
أنها كانت من ضمن األوائل عىل مستوى املدرسة، 
وأخويا  املجموع،  ضعف  رغم  »فرحت  مضيفة: 

شاف أمى ىف املنام، وإنها فرحانة بالنتيجة«.

مرض ضمور العضالت يهدد حياة 
»أحمد«.. »حالته الصحية بتتدهور«

«.. جامعة الجاللة  « استجابة لـ
تقدم منحة مجانية لطالبة الشرقية

 »فؤاد«: االلتزام بالخرائط ىف شرم الشيخ يوفر رحلة سياحية بحرية للسائحين تساهم ىف الحفاظ على »البيئة«
»البيئة«: خطة األنشطة البحرية تحمى الموارد والتنوع البيولوجى

»جدرى القرود« أمريكا تتجاوز 10 آالف إصابة بـ إدراج 76 مؤسسة تعليمية بتصنيف »ويبومتركس«
كتب - محمد حسن عامر: 

»جدرى  بفريوس  املؤكدة  اإلصابة  حاالت  تجاوزت 
القرود« ىف الواليات املتحدة عتبة 10 آالف حالة لتصل 
البيانات  ألحدث  وفقاً  األول،  أمس  حالة،   10392 إىل 
والوقاية،  األمراض  عىل  السيطرة  مراكز  عن  الصادرة 
مرض  ويثري  الصينية.  »شينخوا«  أنباء  وكالة  بحسب 
»جدرى القرود« قلقاً عاملياً خصوصاً ىف أوروبا وأمريكا، 
وسط مخاوف من أن يتحول إىل وباء جديد ىف عالم لم 

يتخلص بعد من جائحة فريوس »كورونا«.
عىل  السيطرة  مركز  ىف  القيادة  لوحة  وأظهرت 
أنه جرى اإلبالغ عن 1391 حالة  األمراض ىف أمريكا 

املرة  وهى  أمس،  القرود«،  بـ»جدرى  مؤكدة  إصابة 
 1000 من  أكثر  عن  املركز  فيها  أبلغ  التى  األوىل 
أول  عن  اإلبالغ  منذ  واحد  يوم  ىف  بالفريوس  إصابة 
املؤكدة  الحاالت  تزال  وال  املاىض.  مايو   17 ىف  حالة 
من   %30 من  يقرب  ما  تمثل  املتحدة،  الواليات  ىف 
الرغم  عىل  إصابة،   31800 البالغة  العاملية  اإلصابات 
من   %5 من  بقليل  أقل  أمريكا  سكان  عدد  أن  من 
األسبوع  األمريكية،  اإلدارة  وأعلنت  العالم.  سكان 
املاىض، أن »جدرى القرود« يمثل حالة طوارئ عامة، 
الصحة  منظمة  تصنيف  من  أسبوع  من  أكثر  بعد 

العاملية لتفىش املرض عىل أنه حالة طوارئ عاملية.

كتب - أحمد أبوضيف: 
العاىل،  التعليم  وزير  عبدالغفار،  خالد  الدكتور  أعلن 
إدراج 76 مؤسسة تعليمية وبحثية مرصية، ضمن نتائج 
تصنيف »ويبومرتكس« اإلسبانى الدوىل، الصادر ىف يوليو 
العام  نتائج  عن  تعليمية  مؤسسات   4 بزيادة   ،2022

املاىض للتصنيف.
وأشار تقرير تلقاه الوزير إىل تقدُّم مؤرشات التصنيف 
ألفضل الجامعات، حيث جاءت جامعة القاهرة ىف املركز 
األول، واحتلت الرتتيب 562 عىل مستوى العالم، وجاءت 
جامعة اإلسكندرية ىف املركز الثانى محلياً، وبرتتيب 660 
فيما  وبرتتيب 933،  الثالث  املركز  ىف  واملنصورة  عاملياً، 

الرابع، والزقازيق ىف  املركز  حلت جامعة عني شمس ىف 
وبنها  السادس،  باملركز  األمريكية  والجامعة  الخامس، 
ىف السابع، وأسيوط ىف املرتبة الثامنة، والجامعة املرصية 
اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ىف املركز التاسع، أما جامعة 

األزهر فاحتلت املركز العارش، وبرتتيب 1399 عاملياً.
بحثية  القائمة 66 جامعة مرصية ومؤسسة  وضمت 
أخرى، وقال الدكتور عادل عبدالغفار، املتحدث الرسمى 
باسم وزارة التعليم العاىل، إن تصنيف »ويبوميرتكس« هو 
مبادرة تتبع أكرب هيئة بحثية ىف إسبانيا، ويعد التصنيف 
األكرب ىف العالم من حيث عدد مؤسسات التعليم العاىل، 

ويُقدم كل ستة أشهر ترتيباً علمياً مستقاًل وموضوعياً.

كتبت - مارينا رؤوف:
أكد املهندس طارق املال، وزير البرتول والثروة املعدنية، 
أن هناك أكثر من 1450 قرية ستستفيد من مرشوعات 
توصيل الغاز الطبيعى، التى ينفذها قطاع البرتول ضمن 
قرى  لتطوير  كريمة«  »حياة  مبادرة  من  األوىل  املرحلة 

الريف التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيىس.
حالياً  يجرى  أنه  إىل  أمس،  بيان  ىف  »املال«،  وأشار 
بما  قرية،   120 إىل  الغاز  توصيل  إجراءات  من  االنتهاء 
ىف  وحدة  ألف   413 لنحو  الحضارية  الخدمة  هذه  يوفر 
الشبكات  تنفيذ  استكمال  جانب  إىل  القرى،  هذه  نطاق 
قرية   530 نحو  إىل  الغاز  لتوصيل  الالزمة  األرضية 
أخرى، تمهيداً لبدء الضخ، ليصل بذلك عدد قرى املبادرة 

املستفيدة بالغاز إىل 650 قرية.
تنفيذ  لبدء  البرتول  قطاع  جاهزية  إىل  الوزير  وأشار 
أخرى،  قرية   783 نحو  إىل  الغاز  توصيل  مرشوعات 
بمجرد االنتهاء من وصالت الرصف الصحى بهذه القرى، 

بما يسمح بالبدء ىف مد شبكات الغاز. وأضاف أن القيادة 
السياسية أكدت عىل أولوية توصيل الغاز للقرى لضمان 
استفادة أهالينا ىف الريف من خدمة حضارية نظيفة وغري 
مكلفة، بدالً من أعباء أسطوانات البوتاجاز، وبما يتالءم 
مع رؤية الدولة لتحسني مستوى املعيشة من خالل هذه 

املبادرة القومية.
بقرية  مرة  ألول  الغاز  توصيل  البرتول  قطاع  وبدأ 
»القرعان« ىف جرجا بسوهاج، بعد انتهاء رشكة »مودرن 
األساسية،  والبنية  التوصيل  شبكات  تنفيذ  من  جاس« 
بالقرية  للمواطنني  متاحة  الغاز  خدمة  وأصبحت 
التعاقد عىل  لتوصيلها لنحو 1500 وحدة سكنية، وبدء 
التوصيل لالستفادة من هذه الخدمة املميزة واإلجراءات 
امليرسة لتقسيط تكلفة التوصيل عىل فاتورة االستهالك، 
من  تستفيد  سوهاج  ىف  قرية   17 هناك  تكون  وبذلك 
الغاز ضمن مبادرة »حياة كريمة«، ما يرفع عدد القرى 

املستفيدة تباعاً مع استكمال املرشوعات.

كتبت - منة عبده:
للهجرة،  الدولة  وزيرة  مكرم،  نبيلة  السفرية  أكدت 
ىف  بالخارج،  املرصية  الكيانات  مؤتمر  جلسات  أن 
نسخته الثالثة، املقرر انعقادها األحد املقبل بالقاهرة، 
للمرصيني  التأمني  وثيقة  حول  وافية  مناقشة  ستضم 
بالخارج، وما تقدمه من خدمات ىف الشدة، إىل جانب 
الدولة فيه،  التى تتيحها  العقارى والفرص  االستثمار 
الدولة  بني جميع مؤسسات  تعاوناً  أن هناك  إىل  الفتة 
لتلبية احتياجات املرصيني ىف الخارج، سواء ىف مجاالت 
االستثمار،  فرص  أو  الهجرة،  خدمات  أو  اإلسكان 

لتحقيق االستفادة القصوى لهم وربطهم بالوطن.
وأضافت »نبيلة«، خالل اجتماعها أمس، مع ممثىل 
وزارة  بينها  من  الدولة،  ومؤسسات  وزارات  من  عدد 
الجلسات  للوقوف عىل  البنوك،  اتحاد  اإلسكان وممثل 
السياسية،  القيادة  لتكليفات  تنفيذاً  األخري،  شكلها  ىف 
أن مرص حريصة عىل ربط أوالدها بالوطن، وأن هناك 

املزيد من الفرص للمرصيني بالخارج، وسط ما نقوم 
املناخ لالستثمار  التحتية وتهيئة  للبنية  به من تطوير 
الوطنى واألجنبى، لالستفادة من قوة مرص باعتبارها 
سوقاً كبرية، وتضم الكثري من املوارد التى يمكن تعظيم 
الكربى  املرشوعات  إطالق  فرص  وتوفري  منها،  العائد 

والصغرى واملتوسطة، لتوفري فرص العمل للشباب.
ومؤسسات  وزارات  ممثلو  أوضح  ناحيتهم،  ومن 
التى  االستفسارات  كافة  عىل  ردوداً  هناك  أن  الدولة 
القضايا،  بالخارج حول مختلف  املرصيني  من  وردت 
توفري  وكذلك  مختلفة،  طرق  وتوفري  التحويالت  سواء 

أراض ووحدات عقارية للمرصيني بالخارج.
بالخارج  املرصيني  تعريف  سيتم  أنه  وأضافوا 
االستثمار  سواء  البنوك،  تقدمها  التى  بالخدمات 
البنوك  طريق  عن  النقدية  التحويالت  أو  العقارى 
والربيد، أو االستثمار الصناعى وما تطرحه الدولة من 
فرص للمرصيني بالداخل والخارج، عىل قدم املساواة.

»البترول«: توصيل الغاز لـ1450 
قرية ضمن مبادرة »حياة كريمة«

»مكرم«: مؤتمر »الكيانات« 
سيبحث فرص االستثمار المتاحة 

 »املال«: جاهزون لتوصيل الغاز لـ783 قرية أخرى.. ومد الخدمة 
»جرجا« وتقسيط التكلفة على الفاتورة إلى ١5٠٠ وحدة سكنية بـ

 وزيرة الهجرة: تعاون مؤسسات الدولة لتلبية 
احتياجات املصريين بالخارج وربطهم بالوطن األم

تنسيق مصرى - صينى بشأن 
»COP27« قضايا املناخ ومؤتمر

»فيتش« تتوقع نمو قطاع البناء 
والتشييد ىف مصر بنسبة ١١%

كتب - محمد مجدى:
الوزراء،  بمجلس  القرار  اتخاذ  ودعم  املعلومات  مركز  ذكر 
»فيتش  مؤسسة  أن  تنموية«،  »مقتطفات  الدورى  تقريره  ىف 
البناء والتشييد ىف مرص  العاملية توقعت أن ينمو قطاع  سوليوشنز« 
بنسبة 11% عىل أساس سنوى ىف عام 2022، يليه نمو بنسبة %9 

عىل أساس سنوى ىف عام 2023.
وقال تقرير دورية مركز املعلومات، ىف قسمه الثالث تحت عنوان 
»اتجاهات محلية«، إن املؤسسة الدولية توقعت أيضاً أن مرشوعات 
القريب،  املدى  عىل  النمو  ستدعم  النطاق  واسعة  التحتية  البنية 
وأشارت إىل أن الحكومة املرصية أجرت إصالحات ىف مجال األعمال، 

الخاص. القطاع  لدخول ومشاركة  وتواصل توسيع خططها 
الضوء  إلقاء  إىل  الدورى  تنموية«  »مقتطفات  تقرير  ويهدف 
الدولية  املؤسسات  كربى  عن  الصادرة  املعارف  من  باقة  عىل 
اإلصدار،  من  الجديد  التقرير  وتفاعل  العاملية.  الفكر  ومراكز 
الساحتان  تشهدها  التى  املستجدات  أبرز  مع  أمس،  بيان  بحسب 
كوفيد-19«،  »عرص  بعنوان  األول  القسم  وتناول  واملحلية،  العاملية 
تفشت  التى  »كورونا«  بجائحة  املتعلقة  والتحليالت  األحداث  أهم 
مختلف  ىف  التحوالت  من  الكثري  إىل  وأدت  العالم،  دول  جميع  ىف 
الخاص  القطاع  يؤديه  أن  يمكن  الذى  الدور  إىل  وأشار  املجاالت، 
خالل  من  اللقاحات،  وإيصال  »كوفيد-19«،  جائحة  مواجهة  ىف 
التكنولوجيا  وتمويل  الطلب،  ودفع  الصحية،  النظم  ىف  االستثمار 

باإلمداد.  والبدء 
أن  التقرير  فأوضح  عاملية«،  »اتجاهات  بعنوان  الثانى  القسم  أما 
الثانية،  العاملية  الحرب  منذ  األسوأ  يعد  العاملى  االقتصادى  الركود 
 2022 عام  حاد  بشكل  العاملى  النمو  يتباطأ  أن  البنك  توقع  حيث 

ليصل إىل 2.9% مقارنة بـ5.7% ىف عام 2021.

»شعراوى«: انطالق املوجة الـ٢٠ 
إلزالة التعديات غداً على 3 مراحل

كتب - وائل فايز: 
املحلية،  التنمية  وزير  شعراوى،  محمود  اللواء  أعلن 
أمالك  عىل  التعديات  إلزالة  الـ20  املوجة  انطالق  عن 
 27 حتى  الغد  من  اعتباراً  الزراعية  واألراىض  الدولة 

أكتوبر عىل ثالث مراحل.
وأشار »شعراوى«، ىف بيان أمس، إىل أن الوزارة 
من  عدداً  الجارى  األسبوع  خالل  استضافت 
االجتماعات بحضور سكرتريى عموم املحافظات، 
وبعض جهات الوالية ووزارتى الداخلية والدفاع 
للتنسيق الجيد قبل بدء املرحلة األوىل من املوجة 
الـ20، والبدء ىف تنفيذ اإلزاالت للتعديات ذات 
تم  التى  التعدى  وحاالت  الكبرية،  املساحات 
تنفيذاً  والتقنني  البت  لجان  قبل  من  رفضها 

لقرارات اللجنة العليا السرتداد أراىض الدولة.
وأكد »شعراوى« أن الرئيس يتابع ملف إزالة 
مستمرة،  بصورة  البناء  ومخالفات  التعديات 
كما سيتم تقديم تقارير بصورة دورية لرئيس 
أن  إىل  الفتاً  املحققة،  النتائج  حول  الوزراء 
لهذا  السياسية  القيادة  من  املستمرة  املتابعة 
امللف تعطى قوة دفع كبرية لجهود املحافظات 
وقوات إنفاذ القانون ومديريات األمن لتطبيق 
القانون بحزم، موجهاً غرفة العمليات وإدارة 
األزمات بالوزارة، باملتابعة لنتائج املوجة 20، 
أى معوقات  لتذليل  املحافظات  والتنسيق مع 
األجهزة  الوزير  وطالب  اإلزاالت.  وتنفيذ 
بعودة  السماح  بعدم  باملحافظات  التنفيذية 
الزراعية  الدولة واألراىض  أمالك  التعديات عىل 
التعدى  ملنع  املسرتدة  األراىض  عىل  واملــرور 
عليها مرة أخرى مع العمل عىل رسعة إزالة أى 

تعديات ىف املهد.

كتب - محمد حسن عامر: 
أجرى سامح شكرى، وزير الخارجية الرئيس املعنيَّ 
لتغري  اإلطارية  املتحدة  األمم  اتفاقية  أطراف  ملؤتمر 
املناخ »COP27«، أمس، اتصاالً مرئياً بمبعوث 
نتائج  ملتابعة  شينهوا،  ىش  الصينى،  املناخ 
املاىض،  الجانبني ىف مايو  الذى جمع  اللقاء 
السنوى  االجتماع  فعاليات  هامش  عىل 
للمنتدى االقتصادى العاملى بمدينة دافوس 

السويرسية.
متحدث  حافظ،  أحمد  السفري  وقال 
»الخارجية«، ىف بيان أمس، إّن االتصال 
ستطرح  التى  املوضوعات  أهم  بحث 
بشأن  الرؤى  وتبادل  املناخ،  قمة  خالل 
االستمرار  أولوية  وتأكيد  منها،  املواقف 
املناخ،  تغري  ملواجهة  العاملى  الجهد  ىف 
التعاون  بمستوى  اإلشادة  عن  فضالً 
والتشاور بني الطرفني حول قضايا املناخ 
عىل املستويني الثنائى ومتعدد األطراف، كما شهد 
االتصال اإلعراب عن التطلع ملشاركة صينية رفيعة 
املستوى ىف فعاليات الدورة 27، التى تستضيفها 
وترتأسها مرص برشم الشيخ ىف نوفمرب املقبل، عىل 
نحو يُسهم ىف خروجه بالنتائج املنشودة لتعزيز 
واالتفاق  األصعدة،  شتى  عىل  الدوىل  املناخ  عمل 
األشهر  خالل  والتنسيق  التشاور  مواصلة  عىل 
متصل،  سياق  ىف  املؤتمر.  انعقاد  حتى  املقبلة 
استقبل ليو جيانتشاو، وزير الخارجية الجديد 
محمد  د.  السفري  الصينى،  الشيوعى  للحزب 
أمس  مساء  الصني،  لدى  مرص  سفري  البدرى، 
حيث  بكني،  ىف  املرصية  السفارة  وأعضاء  األول، 
نقل »البدرى« تهنئة الوزير سامح شكرى لنظريه 

الصينى عىل توليه مهام منصبه الجديد.

وزارة البرتول تواصل مد القرى بالغاز الطبيعى 

وزيرة الهجرة خالل أحد لقاءات بحث جلسات مؤتمر »الكيانات«

وزيرة البيئة خالل جولتها البحرية ىف رشم الشيخ أمس

أحمد« مريض ضمور العضالت رؤى أحمد

شكرى

شعراوى
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وطنطن

د. محمود خليل

الشاعر ضحية »التطهير«
بالغبن  إبراهيم ناجى، صاحب قصيدة األطالل، بدأت  الشاعر  حياة 
وانتهت به. لم ترق الحروف ىف يد شاعر كما رّقت ىف يد »ناجى«، ولم 
تنسجم الكلمات ىف أبيات كما انسجمت ىف شعره. تخرج ىف كلية الطب 
وعمل طبيباً جراحاً، اقتنع بأن الطبيب هو أوعى الناس بالناس، ومع ذلك 

فهو أقل الناس حديثاً عن الناس.
تفجرت موهبة »ناجى« الشعرية منذ فرتة مبكرة من شبابه املرهف، 
لكنه كان كغريه من شعراء جيله متمرداً عىل تقاليد الشعر العربى التى 
يؤمن بها كهنة معبد النقد األدبى حينذاك، وعىل رأسهم الكبريان »عباس 
العقاد وطه حسني«، اتهم »العميد« شعر »ناجى« بالضعف والهشاشة 
وسلقه بلسان حاد، مما كان له أثر مر عىل نفسية الشاعر الشاب، فلك 
أن تتخيل أثر التسفيه عىل رجل يكتوى إحساسه بكل حرف ينقشه وكل 

كلمة يكتبها.
أصيبت املوهبة القديرة بصدمة أمام الواقع الذى دهسها وغبن قدرها، 
لكن الشاعر املؤمن بذاته واصل الكتابة، باإلضافة إىل العمل ىف مستشفيات 
الحكومة وعيادته الخاصة، فكلها نوافذ ظل يطل منها عىل نفوس البرش، 
ومكث كذلك حتى عرفه الناس بشعره املشع باملعانى الدافئة القادرة عىل 
التسلل بسهولة إىل قلوب املحبني. صدرت له عدة دواوين شعرية احتفى 
بها املؤمنون بالتجديد وذوو البصرية باملستقبل. وىف اللحظة التى بدأ فيها 
ىف االنتشار وإثبات نفسه كشاعر مجدد دهمته صدمة جديدة، أحس معها 

بقمة الغبن من الواقع الذى يعيش فيه.
قامت ثورة يوليو عام 1952، وكان إبراهيم ناجى وقتها يعمل طبيباً ىف 
مستشفى »قالوون«، التابع لوزارة األوقاف، بمرتب ال يزيد عىل 35 جنيهاً، 
لم يكن الرجل مهتماً بالسياسة قدر ما كان شغوفاً باألدب واإلنسانيات، 
ويبدو أنه لم يلتفت إىل ما التفت إليه غريه من أطباء ومسئوىل املستشفى 
من رضورة االحتفاء بالتحول الذى حدث، ففوجئ ذات يوم بصدور قرار 
من إحدى لجان التطهري التى شكلتها الثورة بفصله من العمل كطبيب 

بمستشفى قالوون.
أثر قرار الفصل كان داهماً عىل النفسية الرقيقة التى تسكن بني أضلع 
»ناجى«. الغبن ىف الشباب محتمل، لكنه ىف الكهولة كبري األثر عىل النفس، 
بدأت الحياة تضيق من حول الشاعر، ولم يعد له من مأوى سوى نادى 
»جرسونات املحال العامة« بالقرب من شارع فؤاد، فكان يأوى إليه كل 
مساء، يسترشف القاهرة التى ظلمته من أعىل، ويتناول وجبة العشاء 
زهيدة الثمن والتى يأخذ معدوها ىف االعتبار أنها تقدم إىل جرسونات، ثم 
يعود بعدها إىل بيته لينام، وظل »ناجى« عىل هذا الدأب لعدة أشهر حتى 
رحم املوت نفسه املعذبة بالغبن ىف كربها، فوافاه األجل ليلة 24 مارس 

1953، أى بعد أشهر قليلة من قرار لجنة التطهري بفصله من العمل.
طوت »قاهرة الثورة« لياىل »القاهرة امللكية« ونىس من يعرف إبراهيم 
ناجى شخصه الشاعر، ولم يأبه من ال يعرفونه بالبداهة لرحيله، حتى 
استيقظ الجميع ىف واحدة من لياىل القاهرة عام 1962 عىل صوت أم كلثوم 
وهى تشدو برائعته »األطالل«، لحظتها تذكرت القلة التى كانت تعرف 
إبراهيم ناجى موهبته املغبونة، وانبهر من لم يكن له سابق معرفة بشعره، 
وأخذ يسأل عنه وعن دواوينه، ىف حني كان الشاعر الكبري يرقد هادئاً بعد 

أن رحمه الله من القاهرة القاسية.

mahmoud.khalil@elwatannews.com

مبادرات الخير.. »وش السعد« على الغالبة

ىف  كريمة«  »حياة  الرئاسية  املبادرة  انطلقت 
كافة ربوع ومحافظات مرص، حاملة معها شعاع 
األمل الذى يىضء القرى، ويزيل غبار اإلهمال عن 
ىف  ومتعددة  متكاملة  مبادرة  فهى  الزمن،  مالمح 
أركانها، تنبع من مسئولية حضارية وبُعد إنسانى، 
وتنضوى تحت لوائها كافة جهود الدولة واملجتمع 
األكثر  للفئة  جوهرية  خدمات  توفر  إذ  املدنى، 
احتياجاً ىف محافظات مرص، وتعزز االستثمار ىف 
تنمية اإلنسان وترفع من قيمة الشخصية املرصية.

االستدامة  تحقيق  كريمة«  »حياة  وتستهدف 
األساسية والسكن  البنية  تُعد  أهدافها، حيث  بكل 
كريمة  حياة  لتوفري  الرئيسية  املحاور  من  الكريم 
تنمية  إىل  املبادرة  تسعى  إذ  املرصى،  للمواطن 
التنفيذ  أجل  من  احتياجاً  األشد  القرى  وتطوير 
القرية،  داخل  التطوير  ملستهدفات  واملتابعة 
ىف  فعاالً  دوراً  تلعب  والتى  املواطن،  حياة  ودعم 
»الجمهورية  وبناء  الدولة  اسرتاتيجيات  نجاح 
الجديدة«، وتوطني أهداف التنمية املستدامة، عىل 
تحسني  عىل  والعمل  املستفيدين،  من  قاعدة  أكرب 
التى  املبادرات  من  عدد  إطار  ىف  حياتهم،  جودة 
بدأتها »حياة كريمة«، وُدشنت تحت مظلتها، منها 

مبادرة »سكن كريم«.
أطلقتها  التى  كريم«  »سكن  مبادرة  وجاءت 
وأُدرجت  االجتماعى عام 2018،  التضامن  وزارة 
ضمن الربنامج الرئاىس »حياة كريمة« عام 2019 
عبدالفتاح  الرئيس  من  بتوجيه  محافظة،   11 ىف 
لتحسني  ومتكاملة  عاجلة  حلول  بتقديم  السيىس 
جودة حياة املواطنني ىف الريف، وبصفة خاصة ىف 

أهلية  جمعية   23 أسهمت  إذ  فقراً،  األكثر  القرى 
الوزارة،  مع  بالرشاكة  الربنامج  وتمويل  تنفيذ  ىف 
التكلفة  إجماىل  من   %15 قيمته  بلغت  إسهاماً 

أحد املنازل أثناء إعادة إعماره

تقريباً، وبلغ إجماىل تكلفة كل من »سكن كريم« 
 969 كريمة«  »حياة  برنامج  من  األوىل  واملرحلة 

مليون جنيه خالل الفرتة من 2018 إىل 2020.

»حياة  مبادرة  سفري  زمزم،  مصطفى  وقال 
»ُصناع  مؤسسة  أمناء  مجلس  رئيس  كريمة«، 
تنفيذ  عىل  حرصت  املؤسسة  إن  للتنمية،  الخري« 

من  كريمة«،  »حياة  الرئاسية  املبادرة  أهداف 
خالل السعى إلعادة إعمار القرى األشد احتياجاً، 
املرصى  الريف  مالمح  رسم  إعادة  عىل  عملت  إذ 
محسوبة  خطوات  خالل  من  املستهدفة  بالقرى 
وأشار  الجودة.  معايري  وبأعىل  بعناية  ومدروسة 
إىل أن أوىل الخطوات تكمن ىف استقراء واقع هذه 
أرض  عىل  املؤسسة  عمل  فرق  خالل  من  القرى 
لألهاىل،  الحقيقى  االحتياج  عىل  والوقوف  الواقع 
سواء كان هذا االحتياج هدماً وبناء للمنزل بشكل 
كامل أو ترميماً ورفع كفاءة، أو تزويده بمرشوع 
تنموى صغري يناسب البيئة التى يعيش بها الفرد 
قومية  أهداف  مع  التقاطع  عن  املستهدف، فضالً 
املنتج  لقرية  املرصية  بالقرية  العودة  مثل  كربى 
وإحياء  مرص«،  ىف  »ُصنع  شعار  ورفع  الواحد، 

الحرف الرتاثية التى كادت تندثر.
»ُصناع  أن  لـ»الوطن«  ــزم«  »زم وأضــاف 
قرية   40 من  يقرب  ما  إعمار  عىل  عملت  الخري« 
أقاليم  عىل  توزعت  االحتياج،  شديدة  مرصية 
»الشهامة  قريتى  بناء  وأعادت  املختلفة،  مرص 
وإعادة  هدم  تضّمن  بما  بأسوان،  واملنصورية«، 
إعمار  أعادت  كما  منزالً،   )20( وتشطيب  بناء 
منازل،   )10( كفاءة  ورفع  وترميم  وتأهيل 
مجهزة  صيد«  »مراكب  أرسة   )30( وتسليم 

بمحركات رسعة.
وقال إن املبادرة أعادت بناء عدة قرى بمحافظة 
دشنا،  بمركز  بحرى  »السمطة«  قرى  منها  قنا، 
»جرمشني  بقريتى  الجديد  الوادى  محافظة  وىف 
والجزائر«، وىف الفيوم بقريتى »دار السالم وداود« 

»العقال«  قرية  إىل  إضافة  القرى،  من  وغريها 
قرية  سوهاج  وىف  بأسيوط،  البدارى  بمركز  قبىل 
األشمونني  قرية  وىف  املراغة،  بمركز  »األخيرض«، 
أعادت  القرى  هذه  كل  باملنيا،  ملوى  بمركز 
املتهالكة  املنازل  إعمار  الخري«،  »صناع  مؤسسة 
بها، حسب احتياج كل من منزل من رفع كفاءة، 

إىل الهدم وإعادة البناء بشكل كامل.
مرص  وأقاليم  الصعيد  ومن  »زمزم«:  وتابع 
املختلفة غرباً ورشقاً إىل قلب الدلتا حيث محافظة 
بعض  ىف  املنازل  من  عدد  إعمار  وإعادة  املنوفية 
محافظة  حتى  وشماالً  املنوفية،  محافظة  قرى 
البحرية ىف قريتى »عبدالحليم محمود والخرطوم«، 
من  تمكنت  الخري«  أن مؤسسة »صناع  إىل  مشرياً 
منزل ىف  من 400  يقرب  ما  وتأهيل  إعمار  إعادة 

إطار مبادرة حياة كريمة.
كريمة«  »حياة  مبادرة  مرشوعات  أن  وأوضح 
أحدثت طفرة كبرية ىف الريف املرصى، من خالل 
 1500 داخل  مواطن  مليون   60 من  أكثر  خدمة 
ىف  األعمال  أن  عىل  مشدداً  أوىل،  كمرحلة  قرية 
املبادرة تجرى عىل قدم وساق،  املرحلة األوىل من 
األجهزة  قبَل  من  مستمرة  متابعات  هناك  وأن 
املرحلة  ملرشوعات  السياسية  والقيادة  التنفيذية 
السيىس  عبدالفتاح  الرئيس  بأن  منوهاً  األوىل، 
املرشوعات  أن  كما  يومى،  بشكل  املرشوع  يتابع 
تتيح أكثر من 600 ألف فرصة عمل، وأن املبادرة 
تعتمد عىل الرشكات واملصانع املرصية، كما يتابع 
املبادرة  مدبوىل  مصطفى  الدكتور  الوزراء  رئيس 

باهتمام بالغ.

منذ إطالقها كمبادرة رئاسية ىف يناير 2019، ثم انطالقها الثانى كمشروع قومى 
ىف يوليو من نفس العام، عملت »حياة كريمة« على تحسين معيشة األهالى، 

وتلبية جميع االحتياجات ىف القرى، األكثر فقراً من الصعيد إلى بحرى. وخالل عملها 
على مدار 3 سنوات، أطلقت »حياة كريمة« العديد من املبادرات املتنوعة التى 
استهدفت مد يد العون لفئات مختلفة. ومن بين هذه املبادرات »سكن كريم«، 

لترميم وبناء وإعادة تأهيل املنازل، و»التصالح حياة«، لتمكين األسر األكثر فقراً 

على إتمام إجراءات التصالح ودفع القيم املالية املستحقة، و»رد الجميل« لتوزيع 
صناديق الحماية االجتماعية، التى تضم عشرات األطنان من املواد الغذائية 

ملختلف املحافظات، ثم مبادرة »حماية« ملساعدة األهالى على املواجهة الوقائية 
لجائحة »كورونا«، خاصة قاطنى املناطق الحدودية، وأصحاب العمالة املؤقتة وغير 

املنتظمة. »الوطن« تستعرض دور كل هذه املبادرات ىف السطور التالية:
يسرا البسيونى

 رئيس أمناء مؤسسة »ُصناع الخير«: تمكنا من ترميم ما يقرب من 400 منزل داخل 40 قرية.. وتسليم 30 أسرة مراكب صيد مجهزة بمحركات سرعة

»سكن كرمي«: إعادة إعمار املنازل وتشطيهبا وفقاً ألعىل معايير الجودة
 رصد واقع القرى من خالل فرق عمل املؤسسة للوقوف على احتياجات األهالى الحقيقية.. و969 مليون جنيه التكلفة خالل الفترة من 2018 إلى 2020

»التصالح حياة«: ذراع املبادرة الرئاسية تساعد األسر الفقرية ىف تسوةي مخالفات البناء
 150 مليون جنيه لسداد قيمة التصالح عن 2136 أسرة غير قادرة بالقرى األكثر فقراً ىف 20 محافظة

 »أحمد«: حسينا بعزة نفس.. و»أم محمد«: أنقذت أحفادى من التشرد و»كنت فاكراهم بيضحكوا علّيا«
أذرع  كإحدى  حياة«  »التصالح  مبادرة  جاءت 
تستهدف  التى  كريمة«،  »حياة  الرئاسية  املبادرة 
األكثر فقراً  لتساعد األرس  األوىل،  بالدرجة  اإلنسان 
وذلك  البناء،  مخالفات  ىف  التصالح  قيمة  سداد  ىف 
منذ أن أعلنت الحكومة املرصية فتح ملف التصالح 

ىف مخالفات البناء.
وأدركت »حياة كريمة« حجم املشكلة من البداية، 
الرصد  األكثر فقراً، من خالل فرق  للفئات  خاصة 
وسارعت  الواقع،  أرض  عىل  املوجودة  امليدانى 
بتدشني »التصالح حياة« التى قررت ىف 25 سبتمرب 
2020 سداد قيمة املخالفات البنائية للمواطنني التى 
تأكدت املبادرة من عدم إمكانيتهم عىل سداد رسوم 
التصالح، وذلك دعماً الستقرار املواطنني ىف منازلهم.

وعمدت مؤسسة »حياة كريمة« إىل توفري التمويل 
املطلوب والتحرك رسيعاً عىل كافة األصعدة، لجمع 
قاعدة البيانات املطلوبة، ووضع معايري االستحقاق، 
معلنة  القانونية،  األبعاد  كافة  عىل  والوقوف 
التصالح ىف  لتحّمل قيمة  توفري 150 مليون جنيه 
القادرين بقرى  البناء عن املواطنني غري  مخالفات 
املبادرة، من الفئات األكثر احتياجاً، من أجل دعم 
استقرار املواطنني ىف منازلهم والتخفيف من وطأة 
عن  البناء  مخالفات  ىف  التصالح  إجراءات  تنفيذ 
كاهل محدودى الدخل باملحافظات األكثر احتياجاً 
 20 عىل  االختيار  ووقع  الجمهورية.  مستوى  عىل 
محافظة من بني األكثر احتياجاً واألكثر ترضراً من 
تنفيذ إجراءات التصالح، لتتمكن املبادرة ىف غضون 

عن  التصالح  مخالفات  قيمة  سداد  من  شهرين، 
2136 أرسة عىل مستوى 20 محافظة من إجماىل 

حاالت التصالح ىف مخالفات البناء.
وقال الشحات أحمد، أحد املستفيدين من مبادرة 
كفر  بمحافظة  بيال  مركز  ىف  حياة«  »التصالح 
تملك  ال  التى  الفئات  أنقذت  املبادرة  إن  الشيخ، 
حياة  ىف  العيش  أجل  من  الغرامات  لسد  يكفى  ما 
هادئة، وأنقذت رب األرسة أو عائلها من التعرض 
وأضاف،  األرسة،  وضياع  املنزل  هدم  أو  للسجن، 
بدل  نفس  وعزة  بكرامة  »حسينا  لـ»الوطن«: 
البهدلة واإلهانة الىل كنا هنشوفها، وحسينا باألمان 

لينا وألرسنا«.
أحد  محمد،  مسعد  املواطن  قال  جانبه،  ومن 

أنقذت  إن »حياة كريمة«  املبادرة،  املستفيدين من 
البناء  الترشد بعد تسديد قيمة مخالفة  أرسته من 
السيىس،  عبدالفتاح  للرئيس  الشكر  موجهاً  عنه، 

وجميع القائمني عىل املبادرة.
مستفيدات  إحدى  محمد«  »أم  قالت  فيما 
من  أحفادها  أنقذت  املبادرة  إن  حياة«  »التصالح 
خاصة  عنها،  املخالفة  قيمة  سداد  بعد  الترشد 
البيضاء بأقل تكلفة  البلوكات  املنزل من  أنها بنت 
ألحفادها األيتام، مشرية إىل أن والدهم رحل عنهم 
ىف عمر الـ26، بعد أن أنجب 4 أطفال، وأوضحت، 
ىف  عليا  عدوا  املبادرة  من  ناس  »فيه  لـ»الوطن«: 
وكنت  التصالح،  فلوس  هندفعلك  وقالوىل  البيت 

فاكراهم بيضحكوا عليّا، لحد ما اتأكدت«.

 16 ألف كيلو من األرز واملكرونة ملواجهة تداعيات الجائحة.. وتوزيع 53 ألف صندوق »حماية اجتماعية« باملحافظات

»رد الجميل«: مواد غذائية لنصف مليون أسرة ملواجهة آثار »كورونا«

أبريل  ىف  الجميل«  »رد  مبادرة  انطلقت 
القومى  املــرشوع  مظلة  تحت   ،2021
الربنامج  شباب  قبَل  من  كريمة«،  »حياة 
القومى  املرشوع  مظلة  تحت  الرئاىس، 
املظلة  ليكون  جاء  الذى  كريمة«،  »حياة 
التنموية، من خالل  الجهود  الكربى لكافة 
ىف  واالستثمار  القرى  أوضاع  كفاءة  رفع 
كهدف  الفقر  عىل  للقضاء  اإلنسان  تنمية 

أساىس تهتم به الدولة.
الدعم  توفري  الجميل«  »رد  واستهدفت 
وترضراً  احتياجاً  األكثر  للفئات  الغذائى 
باستهداف  الجمهورية،  محافظات  بكافة 
أرسة  مليون  نصف  مــن  يقرب  مــا 
وباء  انتشار  أزمة  وطأة  من  للتخفيف 
تدشينها  عند  املبادرة  وشملت  »كورونا«، 
3 مراحل، ىف إطار تنفيذ توجيهات رئيس 
احتياجاً،  األكثر  الفئات  بدعم  الجمهورية 
صناديق  من  اآلالف  توزيع  تضمنت 
الحماية االجتماعية عىل عدد من املواطنني 

ىف عدة محافظات.
قبَل  من  املستهدفة  الفئات  وتتنوع 
»العمالة  لتشمل  الجميل«،  »رد  مبادرة 
اإلعاقة  وذوى  املعيلة  واملرأة  املنتظمة  غري 
وكبار السن وأرس الغارمات وأرس السجناء 
واألرامل واأليتام بكافة أنحاء الجمهورية«، 
كريمة«،  »حياة  مؤسسة  أعلنته  ما  بحسب 
الغذائية  الصناديق  توفري  طريق  عن 

لألهاىل، بما يقارب نصف مليون أرسة وما 
واملكرونة  األرز  من  كيلو   16000 يعادل 
األساسية  الغذائية  املواد  من  باعتبارهما 

»حياة كريمة« أطلقت مبادرة »رد الجميل« ىف أبريل 2021

التى  التحديات  ملواجهة  وذلك  للمواطن 
انتشار  جائحة  خالل  مرص  بها  مرت 

فريوس »كورونا« ىف املوجات األوىل له.

»رد  ملبادرة  الثانية  املرحلة  وانطلقت 
»صناع  مؤسسة  مع  بالتعاون  الجميل« 
ألهالينا  األساسية  السلع  لتوزيع  الخري« 

بمحافظة  الشندويل  جزيرة  بقرية 
املتواصلة  الدولة  جهود  إطار  ىف  سوهاج، 
االجتماعية  الحماية  إجــراءات  لتنفيذ 
قطار  وصل  حيث  مرصى،  مواطن  لكل 
صعيد  ىف  محطته  كريمة«  »حياة  مؤسسة 

مرص.
 53 توزيع  كريمة«  »حياة  وواصلت 
عدة  ىف  اجتماعية  حماية  صندوق  ألف 
الجميل«  »رد  مبادرة  ضمن  محافظات، 
توزیع  تم  حيث  الثالثة،  مرحلتها  ىف 
ىف  اجتماعية  حماية  صندوق   19500
تم  فقد  املنيا  ىف  أما  أسيوط،  محافظة 
توزيع 8000 صندوق، كما تم تخصيص 
األكثر  لألرس  حماية  صندوق  آالف   9
محافظة  ىف  أما  اإلسكندرية،  ىف  احتياجاً 
الثالث  ىف  املبادرة  فانطلقت  الدقهلية، 
تخصيص  تم  حيث   ،2021 يناير  من 
احتياجاً،  األكثر  لألرس  صندوق  آالف   7
صندوق  آالف   5 تخصيص  إىل  إضافة 
الشيخ،  كفر  محافظة  ىف  اجتماعية  حماية 
و3  الفيوم،  ملحافظة  آالف   4 وتخصيص 
ىف  صندوق  و2000  بالسويس،  آالف 
من  املرحلة  هذه  وجاءت  األحمر،  البحر 
من  االنتهاء  بعد  الجميل«،  »رد  مبادرة 
مؤسسة  برعاية  والثانية  األوىل  املرحلتني 
محافظات  مختلف  ىف  كريمة«  »حياة 

الجمهورية.

أحد املستفيدين من مبادرة »التصالح حياة« 

فريق »حماية« يقدم دعماً ضد مخاطر »كورونا«

»حماةي«: يٌد تدعم أهاىل املحافظات الحدودةي والعمالة املؤقتة

»حماية«  مبادرة  أُطلقت  املجتمعية،  املشاركة  لقيم  إحياء 
كريمة«،  »حياة  مؤسسة  مظلة  تحت   ،2021 فرباير  بداية  ىف 
املحافظات  ىف  »كورونا«  من  املترضرين  دعم  مستهدفة 
الحدودية، بمشاركة مؤسسة »ُصناع الخري« ووزارة التضامن 

االجتماعى.
ىف  احتياجاً  األكثر  للفئات  الالزم  الدعم  »حماية«  وتقدم 
مواجهة جائحة »كوفيد 19«، والحد من اآلثار السلبية النتشار 
الفريوس عىل حياة ومعيشة اآلالف من العمالة اليومية والعمالة 

غري املنتظمة واألرامل واملطلقات وغري القادرين.
ونجحت مبادرة »حماية« ىف الوصول باملساعدات اإلنسانية، 
»كورونا«،  بفريوس  اإلصابة  من  الوقاية  حقائب  رأسها  وعىل 
ومطهرات  كمامات  من  الوقاية  مستلزمات  عىل  احتوت  التى 
وغريها، إىل أبعد قرية مرصية عىل الحدود املرصية- السودانية، 
حيث استفاد من املبادرة قرية »رأس حدربة« الواقعة عىل خط 
وإحدى  السودانية  املرصية-  الحدود  لرشيط  واملالصقة   22

قرى مركز حاليب، ىف استجابة إنسانية ملعاناة سكان القرية، 
عىل  البضائع  وتحميل  تفريغ  ىف  السكان  هؤالء  يعمل  حيث 
ونتيجة  والسودان  مرص  بني  الحدودى  حدربة«  »رأس  منفذ 
املعرب  أُغلق  »كورونا«  فريوس  ملواجهة  االحرتازية  لإلجراءات 
تماماً، وهو ما فاقم من معاناة األهاىل، بحسب هانى عبدالفتاح، 

املدير التنفيذى ملؤسسة »ُصناع الخري« للتنمية.
»حياة  مؤسسة  أمناء  مجلس  رئيس  عمر،  آية  وأوضحت 
األول  املقام  ىف  استهدفت  »حماية«  مبادرة  قوافل  أن  كريمة«، 
تنفيذ  استكمال  ىف  واستمرت  الحدودية،  املناطق  أهاىل  دعم 
النوبة،  قرى  مستهدفة  الرائدة،  والطبية  اإلنسانية  أنشطتها 
بحاليب  الوديان  وسكان  الصحراوية  التجمعات  قبلها  ومن 
عىل  تأكيداً  وذلك  سيناء،  ووسط  الجديد  والوادى  والشالتني 
اإلنسانية والطبية  الخدمات  حرص »حياة كريمة« عىل تقديم 
املرحلة تأتى  لكل مرصى مستحق عىل أرض مرص، وأن هذه 

استكمااًل للمرحلة األوىل من املبادرة.

 »عمر«: استهدفت دعم أهالى املناطق الحدودية واملحافظات النائية
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خالد منتصر

خارج النص

الحب حكيم والكراهية حمقاء
برتراند  العبقرى  العظيم  للفيلسوف  الجملة  هذه  دائماً  أتذّكر 
راسل كلما رشعت ىف الكتابة عن الحب، وما نراه اآلن من اضطراب 
الحب  بني  والخلط  الشباب  بني  الحب  عالقات  ىف  وتفسخ  وخلل 
بشخصية  االعرتاف  وعدم  العطاء،  عىل  األنانية  وتغلب  والتملك، 
مستقلة لكل طرف ىف الحب، ومحاولة إدماج املحبوب ىف جينات نواة 
من  منه، خاصة  فوتوكوبى  إىل  وتحويلها  الحبيب ومسخ شخصيته 

جانب الرجل للمرأة.
كل هذا يجعلنى أطالب بتعليم املجتمع، بشبابه وشيوخه، ما هو 
الحب؟ بعيداً عن تهويمات الثقافة السائدة اآلن التى حولته إىل سلعة 
سماع  إىل  لجأت  أب.  والواتس  إس  إم  اإلس  حب  زمن  ىف  أواى  تيك 
الربيطانى  الفيلسوف  العرشين،  القرن  أعظم فالسفة  قراءة  وإعادة 
األكثر  التطورات  أعظم  قّدم  الذى   )1970-1872( راسل  برتراند 
ىف  العرش  وصاياه  وتوضح  العرشين،  القرن  فلسفة  ىف  رسوخاً 
أن  راسل  أراد  كيف  الحمقاء  اآلراء  تجنب  حول  والكتابة  التدريس 

تتحدث الفلسفة إىل الناس العاديني.
استمعت إليه ىف تلك املقابلة النادرة مع »بى بى ىس« عام 1959، 
يتحدث عن الحب، وُطلب من »راسل« تمرير النصائح إىل جيل الحق، 
ىف أقل من دقيقتني، فقال شيئني: أحدهما فكرى واآلخر أخالقى وال 
وأنقل  املزدحم،  الصاخب  عاملنا  ويخرتق  اليوم  يرتدد صداهما  يزال 

لكم الحوار:
سيشاهده  الفيلم  هذا  أن  راسل  اللورد  عزيزى  لنفرتض  املذيع: 
أحفادنا، مثل لفافة البحر امليت خالل ألف عام، ما الذى تعتقد أنه 
التى  والدروس  عشتها  التى  الحياة  عن  الجيل  هذا  إخبار  يستحق 

منها؟ تعلمتها 
»راسل«: أود أن أقول شيئني، أحدهما فكرى واآلخر أخالقى.

الىشء الفكرى الذى يجب أن أقوله لهم هو هذا: عندما تدرس أى 
الحقائق  هى  ما  فقط  نفسك  اسأل  فلسفة،  أى  ىف  تفكر  أو  مسألة، 
عنك،  تنحرف  نفسك  تدع  ال  الحقائق،  تثبت  التى  الحقيقة  هى  وما 
سواء بسبب ما ترغب ىف تصديقه، أو بما تعتقد أنه سيكون له آثار 
اجتماعية مفيدة إذا تم تصديقه، لكن انظر فقط، وفقط، إىل ما هى 

الحقائق. هذا هو الىشء الفكرى الذى أود أن أقوله.
أن  يجب  للغاية،  بسيط  لهم  أقوله  أن  أود  الذى  األخالقى  الىشء 
يزداد  الذى  العالم  هذا  ىف  حمقاء،  والكراهية  حكيم،  الحب  أقول: 
ترابطاً أكثر فأكثر علينا أن نتعلم كيف نتسامح مع بعضنا البعض، 
يقولون  الناس  بعض  أن  حقيقة  مع  نتسامح  كيف  نتعلم  أن  علينا 
وإذا  الطريقة،  بهذه  إال  معاً  نعيش  أن  يمكننا  ال  نحبها.  ال  أشياء 
أردنا أن نعيش معاً وأال نموت معاً يجب أن نتعلم نوعاً من الصداقة 
اإلنسان  للغاية الستمرار حياة  أمر حيوى  التسامح، وهو  من  ونوعاً 

عىل هذا الكوكب.
وكتب راسل أيضاً عن الحب:

»الحياة الجيدة هى حياة مستوحاة من الحب وتسرتشد باملعرفة«. 
حياة  إنتاج  يمكنهما  حب  بدون  املعرفة  وال  معرفة  بدون  الحب  »ال 

جيدة«.
القرن  ىف  عاشت  فلسفية  عقلية  أعظم  من  اقتباس  مجرد  هذا 

املاىض.. لعلنا نتعلم.

khaled.montaser@elwatannews.com

»تنسيق الثانوةي«: إقبال كبري للطالب عىل املعامل ىف أول أيام املرحلة األوىل
كتب - أحمد أبوضيف وكريم رومانى ومحمود البدوى:

بمختلف  اإللكرتونى،  التنسيق  معامل  بدأت 
طالب  استقبال  أمس،  الحكومية،  الجامعات 
والقواعد  للضوابط  وفقاً  األوىل،  املرحلة  تنسيق 
والبحث  العاىل  التعليم  وزارة  حددتها  التى 
الطالب  من  كبرياً  إقباالً  شهدت  حيث  العلمى، 
تطبيق  عىل  التشديد  مع  املرحلة،  أيام  أول  ىف 
اإلجراءات االحرتازية املشددة للوقاية من فريوس 

كورونا.
وأعلنت وزارة التعليم العاىل عن تقدم 20 ألف 
طالب وطالبة لتسجيل رغباتهم حتى عرص اليوم 

األول، لتنسيق املرحلة األوىل.
القاهرة  جامعة  تنسيق  معامل  واستقبلت 
والدراسات  والزراعة  الهندسة  بكليات  بمقارها 
العامة  الثانوية  اإلحصائية، طالب  للبحوث  العليا 
التسهيالت  وتقديم  إلكرتونياً،  رغباتهم  لتسجيل 

الالزمة والخدمات املطلوبة طوال فرتة التنسيق.
الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس  وأوضح 
حيث  مبكراً،  االستعداد  تم  أنه  القاهرة،  جامعة 
من طالب  عدد  أكرب  املعامل الستقبال  تجهيز  تم 
وضع  تم  أنه  مؤكداً  أمورهم،  وأولياء  الثانوية 
داخل  التسجيل  عملية  لتنظيم  العام  هذا  خطة 
املعامل وخارجها لضمان سالمة جميع املرتددين 
واملوظفني، وتوفري أماكن مناسبة النتظارهم لعدم 
التزاحم والتكدس، مع التوجيه بتقديم التسهيالت 

الالزمة والخدمات املطلوبة.
معدة  الثالثة  املعامل  أن  »الخشت«  وأوضح 
ومجهزة عىل أكمل وجه وتضم أجهزة حاسب آىل 
حديثة مزودة باإلنرتنت وطابعات حديثة لطباعة 

باملعامل  يوجد  كما  الطالب،  ترشيح  بطاقات 
الكافية  املعلومات  لتقديم  مختصون  موظفون 
مدربني  فنيني  جانب  إىل  األمور،  وأولياء  للطالب 
لحل أى مشكلة قد تطرأ، سواء ىف أجهزة الحاسب 

اآلىل أو اإلنرتنت.
املنيا  بجامعة  الفرعى  التنسيق  مكتب  وبدأ 
الطالب.  استقبال  أمس،  بالجامعات،  للقبول 
وأكد رئيس الجامعة الدكتور مصطفى عبدالنبى 
لتقديم  اآلىل  للحاسب  معملني  توفري  عبدالرحمن 
الطالب  واستقبال  اإللكرتونى،  التنسيق  خدمات 
من  األوىل  للمرحلة  التنسيق  فرتة  خالل  يومياً 
عرصاً،  الرابعة  حتى  صباحاً  التاسعة  الساعة 
بمنطقة  للطلبة  الجامعية  املدينة  بمعامل 
األخصاص خارج الحرم الجامعى، ومعامل كلية 

دار العلوم داخله.
وفرت  الجامعة  أن  إىل  »عبدالنبى«  وأشار 
بمعامل  للعمل  مؤهلني  طالب  شئون  أخصائيى 
التنسيق ملساعدة الطالب والرد عىل استفساراتهم، 
باملعلومات  وإمدادهم  واإلرشاد  النصح  وتقديم 
حول طرق التسجيل عىل املوقع، وقواعد وأسلوب 
بقطاعات  إما  لرغباته،  الطالب  اختيارات  ترتيب 
قوائم  طريق  عن  الجامعات،  أو  التخصصات 
لإلدارة  طبقاً  الجغراىف  النطاق  ىف  التوزيع 
يرغب  كان  إذا  مدرسته،  لها  التابعة  التعليمية 
نتيجة  عىل  التعرف  وطرق  التخصص،  ذات  ىف 

الرتشيح، وتقليل االغرتاب.
طالب  من  كبرياً  إقباالً  حلوان  جامعة  وشهدت 
تنسيق املرحلة األوىل، أمس، حيث جهزت الجامعة 
من  كبري  بعدد  مزودة  اآلىل،  للحاسب  معامل   5

رفاعى،  حسام  الدكتور  وقال  الكمبيوتر.  أجهزة 
نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب، إن 
هى  الطالب  الستقبال  تجهيزها  تم  التى  املعامل 
»املركزى، هندسة املطرية، هندسة حلوان، الرتبية 
»رفاعى«  وأضاف  الجميلة«.  الفنون  املوسيقية، 
أن هذه املعامل مزودة باألجهزة، وتقدم خدماتها 
املختلفة  املراحل  أيام  طوال  باملجان  للطالب 
للطالب،  مميزة  خدمات  تقديم  مع  للتنسيق، 
تسجيل  ىف  ملساعدتهم  والفنيني  املربمجني  وتوفري 

رغباتهم وتزويدهم باإلرشادات الالزمة.
وأوضح نائب رئيس الجامعة أنه يتم استقبال 
عملية  إلجراء  يعادلها  وما  الشهادات  طالب 
املوقع  عىل  املحددة  الفرتات  خالل  التنسيق 
مواجهة  إجراءات  تطبيق  ويتم  لذلك،  املخصص 
وارتداء  االجتماعى،  التباعد  وقواعد  »كورونا«، 

الكمامة.
وأكدت جامعة عني شمس أنه تم تجهيز معامل 
الحاسبات  »اآلداب،  بكليات  مستوى  أعىل  عىل 

شهدت  الزراعة«،  البنات،  الهندسة،  واملعلومات، 
إقباالً كبرياً ىف اليوم األول للتنسيق، كما خصصت 
الجامعة ألول مرة معمالً الستقبال ذوى القدرات 
تجهيزه  وتم  اآلداب،  بكلية  اإلبصار  مركز  بمقر 
لتقديم كل أوجه املساعدة والنصح  تقنياً وبرشياً 
عملية  خالل  للجامعات  التقديم  ىف  واإلرش��اد 

التنسيق اإللكرتونى.
واستعدت الجامعة بفريق عمل متخصص للرد 
عىل كل استفسارات الطالب وذويهم ومساعدتهم 
عىل  حرصاً  التنسيق،  مراحل  كل  ىف  التنسيق  ىف 
التعليم  لشئون  العامة  اإلدارة  بفريق  مستقبلهم، 
الدراسة  والطالب، بما يمّكن الطالب املقبلني عىل 
املعرفة  من  األوسع  للعالم  االنتقال  من  الجامعية 

بكل سهولة ويرس.
بأعمال  القائم  كامل،  حنان  الدكتورة  وأكدت 
عميد الكلية ووكيلة شئون التعليم والطالب، توفري 
 90 استيعابية  بطاقة  اآلىل،  للحاسب  معامل   3
جهازاً مزودة بخدمة اإلنرتنت وماكينات الطباعة.

العام  املرشف  عطا،  السيد  كشف  جانبه،  ومن 
عىل مكتب التنسيق، أنه سيجرى فتح باب »تقليل 
بالرغبات  التقدم  من  االنتهاء  بعد  االغ��رتاب«، 
من  أيضاً  هم  يتمكنوا  حتى  الثانية،  للمرحلة 
العام  هذا  النسبة  أن  »عطا«  وأضاف  التقديم. 
ألخرى،  جامعة  من  للتحويل   %10 ستكون 
واألولوية ستكون لألعىل حصداً للدرجات، كاشفاً 
أنه سيتم فتح باب التسجيل أمام طالب الثانوية 
العامة فور االنتهاء من املرحلة األوىل، موضحاً أن 
باب تسجيل الرغبات للمرحلة األوىل مفتوح اآلن، 

ويستمر حتى 15 أغسطس.

التعليم  لوزير  مؤتمر  هناك  سيكون  إنه  وقال 
ثم  األوىل،  املرحلة  وتفاصيل  نتيجة  إلعالن  العاىل 
الثانية ىف اليوم  سيتم فتح باب التنسيق للمرحلة 
إجبار  عدم  الطالب  أمور  أولياء  مناشداً  نفسه، 
»كليات  مسمى  تحت  بعينها  كليات  عىل  أبنائهم 
رغبة  مع  تتناسب  كلية  أى  تُعد  إنها  إذ  القمة«، 
دراستها  من  االستفادة  األخري  ويستطيع  الطالب 

والتكيف معها.
التعليم  بوزارة  مسئول  أكد  أخرى  جهة  من 
أنه تم االنتهاء من طباعة أوراق أسئلة امتحانات 
الدينية  »الرتبية  للمجموع  املضافة  غري  املواد 
إضافة  واإلحصاء«،  واالقتصاد  الوطنية  والرتبية 
الثانية،  األجنبية  واللغة  العربية  اللغة  مادتى  إىل 
الخاصة بامتحانات الدور الثانى للثانوية العامة 

املقرر لها 20 أغسطس الجارى.
كل  من  االنتهاء  تم  إنه  ل�»الوطن«  وقال 
عدد  حيث  من  باالمتحانات،  الخاصة  التجهيزات 
ىف  املشاركني  املالحظني  وعدد  وتوزيعها  اللجان 
املراقبة عىل الطالب، إضافة الختيار عنارص األمن 
الجمهورية،  مستوى  عىل  لجنة  كل  ىف  اإلدارى 
وسيتم تعبئتها ىف صناديق خاصة، وإرسالها إىل 
مراكز  بنفس  باملحافظات،  األسئلة  توزيع  مراكز 
توزيع الدور األول، عىل أن تظل ىف حماية األجهزة 

األمنية ومسئوىل املراكز.
النجاح  بدء تسليم شهادات  الوزارة  أكدت  كما 
من  االنتهاء  بعد  أمس،  العامة،  الثانوية  لطالب 
مراجعة البيانات ىف جميع القطاعات عىل مستوى 
لبدء  التعليمية  للمديريات  وتسليمها  الجمهورية، 

تسليمها للطالب.

 »التعليم العالى«: 20 ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم.. وتجهيز 3 معامل بجامعة القاهرة وتسهيالت للطالب.. و»عطا«: نسبة تقليل االغتراب 10%.. واألولوية ألصحاب املجاميع العالية

منح دراسية بالجامعات األهلية والخاصة

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم مصاريف تقديم 
ل الدولة  الطالب الجدد لاللتحاق بالجامعات األهلية الحكومية، وتحمُّ

نسبة من تلك املصاريف مع االستمرار ىف تقديم املنح املجانية 

للمتفوقين، بدأ عدد من الجامعات األهلية والخاصة اإلعالن عن 
تخفيضات ىف املصروفات الدراسية ومنح دراسية كاملة ألوائل طالب 

الثانوية العامة واملتفوقين من ذوى الظروف االجتماعية البسيطة.

عدد من الطالب أثناء تسجيل رغباتهم ىف اليوم األول للتنسيق أمس            تصوير - محمد خزعل

 10 منح دراسية كاملة للطالب األوائل ىف كل شعبة 
دراسية

 100% نسبة الخصم ألوائل الثانوية العامة
 14 كلية وبرنامج دراسة تقدمها الجامعة منها: 

»امليكاترونيات، هندسة كهربائية، هندسة املواد 
والتصنيع، علوم التكنولوجية الصحية التطبيقية، 

الطب والجراحة، العلوم اإلدارية واألعمال«

 35% تخفيضاً للحاصلين على حد أدنى 90% ىف 
الثانوية

 20% إلى 25% تخفيضاً للمصروفات كمنحة جزئية 
لجميع الطالب

 3 كليات وبرامج تشملها املنح: »مجال الهندسة، 
إدارة األعمال، علوم الكمبيوتر«

 20 منحة كاملة ألوائل الثانوية العامة
 الكليات املتاحة للمنح الدراسية: علوم الحاسب 

واملعلومات والهندسة وتكنولوجيا األعمال والفنون 
الرقمية والتصميم

 تقدم الجامعة عدداً من املنح الجزئية واملتدرجة 
للمتفوقين علمياً ورياضياً ولذوى الهمم

 60 منحة دراسية كاملة للطالب األوائل من الثانوية 
العامة 2022 ملختلف الكليات

 منح جزئية للطالب املتفوقين دراسياً تصل إلى 
40% من قيمة املصروفات الدراسية

 من كليات الجامعة املخصصة بها منح: كلية اللغات 
والترجمة وإدارة األعمال وكلية الصيدلة

 منح دراسية مخصصة للطالب املتفوقين
 من مميزات الدراسة ىف الجامعة ىف مصر أنها 

تقدم أنظمة الدراسة األوروبية ملدة 3 سنوات فقط 
للحصول على بكالوريوس أو الليسانس باإلضافة إلى 

سنتين للحصول على درجة املاستر، باإلضافة إلى 
إمكانية السفر بعد الحصول على درجة البكالوريوس 
أو الليسانس الستكمال دراسة املاستر ىف فرنسا أو 

أوروبا

 الجامعة وفرت أكثر من منحة للطالب األوائل منذ 
إعالن أسمائهم، تتمثل ىف 10 منح للطالب األوائل 

املعلن عنهم، بجانب عدد من املنح الكاملة أيضاً 
للطالب األوائل بمختلف املحافظات وعدد من املنح 

الجزئية

 تقدم منحاً دراسية كاملة للطالب األوائل من 
الثانوية العامة بنسبة %100

 منح جزئية لطالب الثانوية العامة الراغبين ىف 
االلتحاق بكلياتها ىف العام الدراسى 2023/2022 وذلك 

طبقاً للمجموع الحاصل عليه الطالب بالكلية التى 
يرغب ىف االلتحاق بها

 منح جزئية لطالب املدارس الشريكة بخصم %10 
من قيمة املصروفات لجميع الكليات عدا كليتى 

األسنان والصيدلة

 تقدم منحاً دراسية كاملة ألوائل الثانوية العامة 
بنسبة %100

 منح جزئية بتخفيض 50% من املصروفات الدراسية 
للمتفوقين وفقاً ملجموع الثانوية العامة

 منح دراسية كاملة للطالب املتفوقين من ذوى 
الحاالت االجتماعية البسيطة

 من الكليات املخصص بها منح دراسية: طب 
األسنان والصيدلة والهندسة

مجلس الوزراء يوافق عىل مشروع قرار خطة ترشيد الكهرابء 
ويلكف املجلس األعىل لإلعالم بصياغة خطة زيادة الوىع

كتب - محمد مجدى:
اجتماعه  خالل  ال��وزراء،  مجلس  وافق 
مدبوىل،  مصطفى  الدكتور  برئاسة  أمس، 
التدابري  بعض  باتخاذ  قرار  مرشوع  عىل 
الالزمة لتنفيذ خطة الدولة لرتشيد استهالك 
من  وفر  تحقيق  تستهدف  والتى  الكهرباء، 
الغاز الطبيعى املستخدم ىف تشغيل محطات 
من  واالستفادة  تصديره  بغرض  الكهرباء، 

العملة  الصعبة.
أن  عىل  األوىل  مادته  ىف  املرشوع  ونص 
من  للدولة،  اإلدارى  الجهاز  وحدات  تلتزم 
وزارات وأجهزة ومصالح حكومية، ووحدات 
إدارة محلية، وهيئات عامة، ورشكات القطاع 
العام ورشكات قطاع األعمال العام، برتشيد 
االستهالك الكهربائى بكافة املبانى واملرافق 
الرسمية،  العمل  ساعات  طوال  لها،  التابعة 
الداخلية  لإلنارة  التام  بالغلق  وااللتزام 
العمل  ساعات  انتهاء  عقب  لها  والخارجية 
الرسمية، عدا ما تفرضه مقتضيات العمل ىف 
بعض األماكن أو ىف جزء منها، والتى تتطلب 

استمرار توصيل التيار الكهربائى لها.
اإلدارة  وحدات  »تلتزم  الثانية:  املادة  وىف 
وسائر  الجديدة،  املدن  وأجهزة  املحلية، 
ىف  ُكٌل  الدولة،  أمالك  عىل  الوالية  جهات 
إنارة الشوارع  نطاق اختصاصه، بتخفيض 
الرئيسية،  واملحاور  العمومية  وامليادين 
أن  عىل  االختصاص،  جهات  مع  بالتنسيق 
العامة  السالمة  عىل  التأثري  عدم  يراعى 

للمواطنني«.
و»الثالثة«: »تلتزم وحدات اإلدارة املحلية، 
السياحة  ووزارة  الجديدة،  املدن  وأجهزة 
واآلثار، ُكٌل بحسب اختصاصه، بالتشديد عىل 
االلتزام باملواعيد الواردة بقرار وزير التنمية 
املحلية، رئيس اللجنة العليا للمحال العامة، 
الصيفية  املواعيد  تطبيق  ىف  بالبدء  املتعلق 
وزير  وقرار  العامة،  املحال  وغلق  لفتح 
السياحة واآلثار رقم 512 لسنة 2020 بشأن 

مواعيد فتح املطاعم والكافيرتيات«.
التى  التجارية  املوالت  »تلتزم  و»الرابعة«: 
تستخدم أنظمة تكييف مركزية بعدم خفض 
كما  مئوية،  درجة   25 عن  الحرارة  درجة 
اإلضاءات  بتخفيض  التجارية  املحال  تلتزم 

القوية التى توجد عىل واجهاتها«.
الرياضية  املنشآت  »تلتزم  و»الخامسة«: 
واالستادات  الرياضية،  األندية  مثل  الكربى 
والص�االت  القدم،  كرة  ومالعب  الرياضية، 

املغطاة، بتخفيض استهالك الكهرباء«.

و»السادسة«: »يتوىل املحافظون والوزراء 
يومية  دوري��ة  تقارير  إع��داد  املعنيون 

وأسبوعية، بنتائج تطبيق اإلجراءات«ز
»يتوىل  أن  عىل  السابعة  املادة  ونصت 
خطة  صياغة  اإلعالم  لتنظيم  األعىل  املجلس 
املجتمعى  الوعى  زيادة  تستهدف  إعالمية 

حيال أهمية ترشيد استهالك الكهرباء«.
القرارات  من  عدٍد  عىل  املجلس  وافق  كما 
وتقديم  األعمال،  بيئة  بتيسري  املتعلقة 
تسهيالت جديدة للمستثمرين، وتضمنت تلك 
القرارات املوافقة عىل تعديل الالئحة التنفيذية 
لقانون رشكات املساهمة ورشكات التوصية 
املحدودة  املسئولية  ذات  والرشكات  باألسهم 
ورشكات الشخص الواحد الصادر بالقانون 
الحد  تحدد  والتى   1981 لسنة   159 رقم 
األدنى لرأس مال رشكة الشخص الواحد عند 

تأسيس الرشكة.
كما وافق املجلس عىل مرشوع قرار بشأن 
االستثمارى  املرشوع  اعتبار  رشوط  تحديد 
تطبيق  ىف  قومياً،  أو  اسرتاتيجياً  مرشوعاً 

 »النقل«: السكك الحديدية املصرية ستصل إلى ليبيا والسودان 
مستقبالً.. والرئيس وّجه بتحويل مصر إلى مركز تجارة عاملى

مجلس الوزراء خالل اجتماعه برئاسة »مدبوىل« أمس                                     تصوير - سليمان العطيفى

حكم املادة 20 من قانون االستثمار الصادر 
وأوضح   ،2017 لسنة   72 رقم  بالقانون 
دعم  هو  القرارات  من  الهدف  أن  »مدبوىل« 
الناشئة،  والرشكات  املستثمرين،  شباب 
وريادة األعمال، بما يسهم ىف تشجيع فرص 

االستثمار.
اإلعداد والتجهيز  أنه يتم حالياً  وأشار إىل 
إىل  للحكومة  والدائم  النهائى  لالنتقال 

العاصمة اإلدارية الجديدة.
القائم  عبدالغفار،  خالد  الدكتور  وقال 
خالل  إنه  والسكان،  الصحة  وزير  بأعمال 
بلغ  الجارى،  أغسطس  إىل 10  الفرتة من 6 
بفريوس  املصابة  الجديدة  الحاالت  متوسط 
هذه  شهدت  بينما  حالة،   182 »كورونا« 

الفرتة 17 حالة وفاة.
اإلشغال  نسب  الوزير  واستعرض 
لتقديم  امُلخصصة  الجمهورية  بمستشفيات 
لحاالت  والعالجى  الصحى  العزل  خدمات 
أن %98  بفريوس كورونا، موضحاً  اإلصابة 
الداخلية شاغرة، وهو ما ينطبق  من األرّسة 

املركزة،  الرعاية  أرّسة  من   %89 عىل  كذلك 
و95% من أجهزة التنفس الصناعى.

وفيما يتعلق بموقف التطعيم ضد الفريوس 
التاجى ىف مرص، قال »عبدالغفار« إن عدد من 
تلقوا الجرعة األوىل من لقاحات »كورونا« بلغ 
49 مليوناً و819 ألفاً و279 مواطناً، بنسبة 
99.6% من املستهدف، فيما جرى تطعيم 38 
بالجرعة  مواطناً  و939  ألفاً  و960  مليوناً 
املستهدف تطعيمه  بواقع 73% من  الثانية، 
بالجرعة الثانية، مضيفاً أن من تلقوا الجرعة 
التنشيطية وصل عددهم إىل 7 ماليني و698 
إجماىل  يكون  وبذلك  مواطناً،  و875  ألفاً 
ألفاً  و960  مليوناً   38 بالكامل  امُلحّصنني 

و939 مواطناً.
ومن جانبه، قال الفريق كامل الوزير، وزير 
النقل، ىف مؤتمر صحفى عقد بمجلس الوزراء 
الرسيعة  الكهربائية  القطارات  إّن  أمس، 
ىف  الحديدية  بالسكك  مستقبالً  سرتتبط 
بنغازى بليبيا، ومنطقة وادى حلفا بالسودان 
ىف املستقبل، والخط األول للقطار الكهربائى 

مطروح  حتى  السخنة  من  سيمر  الرسيع 
مروراً بمدينة 6 أكتوبر، وسيكون هناك خط 
ثاٍن من 6 أكتوبر حتى أبوسنبل، وسيمر هذا 

الخط بقنا وأسوان.
وأشار »الوزير«، إىل أّن مرص تستهدف مد 
السكة الحديد بعد وصول القطار الرسيع إىل 
ىف  حلفا  وادى  مع  للربط  الشقيق،  السودان 
السودان، كما شدد عىل أّن الدولة تسعى لربط 
باملوانئ  األحمر  البحر  عىل  املرصية  املوانئ 
حركة  لتنشيط  املتوسط،  بالبحر  املرصية 
التجارة، الفتاً إىل أّن الدولة عملت عىل إنشاء 7 
آالف كيلومرت طرق جديدة منذ توىل الرئيس 
عبدالفتاح السيىس، مقاليد حكم البالد، عرب 

املرشوع القومى للطرق.
السيىس  عبدالفتاح  الرئيس  أّن  وأكد 
للمرشوعات  النهائى  العقد  توقيع  سيشهد 
املرتبطة بإنشاء محور »السخنة - الدخيلة« 
اللوجيستى املتكامل للحاويات، الذى سيسهم 
واملتوسط  األحمر  البحرين  بني  الربط  ىف 
تجارياً، بما يعزز حركة التجارة محلياً وعاملياً، 
ومن املستهدف توقيع العقود النهائية خالل 
أكتوبر املقبل، مشرياً إىل أّن البعض يقول إّن 

مرص تبيع موانيها، وهذا أمر لن يحدث أبداً.
اسرتاتيجياً  هدفاً  حدد  الرئيس  إّن  وقال 
مراكز  من  مرص  نجعل  أن  وهو  جداً،  كبرياً 
خالل  من  واللوجيستيات،  العاملية  التجارة 
موقعنا  واستغالل  لوجيستية  محاور  خلق 
األحمر  )البحر  الرشقية  والحدود  الفريد، 
والحدود  والعقبة(،  السويس  وخليجا 
تقريباً  طولها  املتوسط(  )البحر  الشمالية 
وقناة  تجارياً  ميناًء   15 وبها  كيلو،   2000

السويس، وخطوط املالحة العاملية.

»الصحة«: تحصين 
39 مليون مواطن 

بالكامل ضد »كورونا« 
و98% من أسّرة العزل 
باملستشفيات شاغرة

 إلزام وحدات الجهاز اإلدارى للدولة واملحليات واملوالت بالترشيد ىف كافة املبانى واملرافق التابعة لها طوال ساعات العمل الرسمية

 100% منحاً كاملة الثنين من الطالب العشرة األوائل 
بكل محافظة

 50% تخفيضاً من املصروفات للحاصلين على %90 
أو أعلى ىف الثانوية

 35% تخفيضاً للحاصلين على مجموع من 80% إلى 
90% ىف الثانوية

 25% تخفيضاً على الرسوم الدراسية للعام الدراسى 
األول للطالب املقبولين ىف الكلية الجديدة  لهذا العام

البرامج والتخصصات بمدينة زويل:
 علم البيانات والذكاء االصطناعى

 تطوير البرمجيات ، ويتضمن تخصصات: 
تطوير التطبيقات واأللعاب ورسومات 

الحاسوب وتفاعل اإلنسان والحاسوب
 تكنولوجيا املعلومات ، ويتضمن تخصصين 

هما: أمن وحوكمة الشبكات والبنية التحتية 
والحوسبة السحابية

10 منح كاملة ألوائل املتفوقين ىف الثانوية 
العامة

 تغطى املنحة املدة الكاملة للدراسة

الكليات املتاح بها منح:
 إدارة األعمال

التطبيقية والعلوم  الهندسة   
الحاسب  تكنولوجيا املعلومات وعلوم 

الحيوية التكنولوجيا    

املطلوبة: الشروط 
 املنحة ألوائل الثانوية العامة ىف قسم 
علمى علوم - علمى رياضة - القسم األدبى

 أن يكون لدى الطالب سجل قوى من 
األنشطة ىف مجاالت البحث واالبتكار 

واإلبداع
 أن يكون لدى الطالب قدرات ىف ريادة 

األعمال أو شارك ىف أنشطة خيرية أو غيرها
 استيفاء شروط القبول ىف جامعة النيل 

بما ىف ذلك إجادة اللغة اإلنجليزية

جامعة الجاللة األهلية:جامعة الجاللة األهلية:

جامعة أريزونا:جامعة الجاللة األهلية:

 90% خصماً من قيمة املصرفات الدراسية للـ30 
األوائل من طالب الثانوية العامة 2022

جامعة املستقبل:جامعة الجاللة األهلية:

جامعة العلوم والتكنولوجيا »مدينة زويل«:جامعة الجاللة األهلية:

جامعة بدر:جامعة الجاللة األهلية:

جامعة مصر للمعلوماتية:جامعة الجاللة األهلية:جامعة األهرام الكندية:جامعة الجاللة األهلية:

جامعة النيل األهلية:جامعة الجاللة األهلية:

الجامعة الفرنسية ىف مصر:جامعة الجاللة األهلية:

الجامعة البريطانية ىف مصر:جامعة الجاللة األهلية:

الجامعة األملانية بالقاهرة:جامعة الجاللة األهلية:

للطالب
األوائل

واملتفوقين
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بالتأكيد يصلنا صوتك حني تتكلم أو تشكو أو تعترض.. ربما تحتاج أن تأخذ القرار.. أن تتكلم بالفعل.. تبوح وتفضفض، 

وتفتح قلبك لتزيح عنه ما يجثم عليه فيتعبك، ويحرمك من االستمتاع باللحظات الحلوة.. ضع حملك الذى أنقض ظهرك.. 

 فى الفضاء الواسع.. دورنا هو أن نأخذ بيدك لتتجاوز املطبات، وتعبر بر األمان، 

ً

واترك لروحك العنان حتى تحلق خفيفة

 أن 
ً
ر دائما

ّ
وحتى لو تعثرت وسقطت، فواجبنا أن نساعدك على النهوض نافضني عن ثوبك كل ما علق به من األتربة.. وتذك

العمر قصير، والسنوات كالثيران الهائجة.. تنطلق بال توقف، فعشها كما ينبغى، وكما تريد أنت، ال كما يريد لك اآلخرون.

إشراف: سماح عبدالعاطى

الرد
أكثر ما أعجبنى ىف قصتك يا صديقتى أنك تدركني تماماً أبعاد 

مشكلتك.. تعرفني مواضع القوة والضعف فيها وىف نفسك.. 
ويسعدنى أن أؤكد لك أنك لست ضعيفة عىل اإلطالق، لكنك عىل 

العكس تماماً.. قوية وصلبة اإلرادة، يكفى أنك اتخذت قراراً 
بالبعد عن زميلك القديم بمجرد علمك بخرب زواجه، ونجحت 

بالفعل ىف قطع كل عالقة لك معه، عىل األقل ألنه لم يكن رصيحاً 
معك من البداية، وأظنه ليس رصيحاً حتى هذه اللحظة، وسؤاىل 

لك هذه املرة: هل تستطيعني أن تضعى إطاراً لعالقتك مع الزميل، 
وترىض منها فقط بعالقة الصداقة، أم أنك تطمحني إىل وصل ما 
انقطع من قبل، وتخططني لإليقاع به والزواج منه؟ إذا كان ذلك 
هو هدفك فنصيحتى لك أن تقطعى عالقتك معه تماماً ونهائياً، 

فال ينبغى أبداً أن تدخىل حياة رجل متزوج فتقلبيها، وتنهيها، 
حتى ولو شكا هو من زوجته واتخذك فرصة للخروج آمناً من 

عالقة زوجية تمخض عنها أطفال.

الحب يا صديقتى مثله مثل الزواج، ينبنى عىل املصارحة، 
وإظهار العواطف الصادقة، وإن كنت لم تستطيعى أن 

تبتلعى ما أخفاه عنك الزميل قبل ذلك، فهل تستطيعني أن 
تتجاوزى عنه اآلن؟ ومع احرتامى الشديد للمطربة نجاة 

وأغنيتها »ما أحىل الرجوع إليه«، هل تبرصت جيداً ىف نهاية 
عالقتك مع الزميل، وهل اعتربت أن مجرد عودة العالقة 

بينكما هو إيذان باستكمال ما فشلت فيه من قبل؟ اسمحى 

ىل يا صديقتى أن أقول لك إن كل أفكارك وتصوراتك عن 
عالقتك بالزميل تدخل ىف باب أوهام الحب، ربما من الجيد لك 

أن تستيقظى منها، وتضعى لها خاتمة تليق بك وبصورتك، 
ولن أحدثك عن كالم الناس عنك وهم يرونك مع الزميل 

املتزوج، ولكنى سأحدثك عن نفسك والصدمة التى تنتظرك 
حني تنتهى القصة عىل غري ما تريدين، فتصبح النهاية 

الحزينة هى النهاية الوحيدة املتاحة لقصتك.

الرد
يا سيدتى.. قليلون من يملكون القدرة عىل الحلم.. وشجاعة تحقيقه، 

وأنت واحدة من هؤالء، من حقك أن تفخرى بما حققته، لقد تمكنت من 
كرس قيود لم تكن سهلة، وحاربت وأنت طفلة، وانترصت.. ليس لنفسك 

فقط، بل لكل الباحثات عن حرية الحلم وجرأة تحقيقه.
يا سيدتى.. اعتربت أن القدر كان كريماً ىف عطائه لك، وهذا حقيقى، لكن 

القدر ال يكافئ املتخاذالت ىف الدفاع عن أحالمهن، القدر هو إله عادل.. 
يمنح ويمنع لحكمة ندركها ىف الوقت املناسب، القدر منحك تجربة صنعت 

منك مقاتلة ذكية، ال تعرف االستسالم.
يا سيدتى.. أمثالك أقوى من أن تسريهن األقدار، ألنك تملكني القدرة عىل 

تغيري دفة الحياة، باألمس دافعت عن حلمك.. فجاءت النتيجة كما تشتهني، 

واآلن عليك أن تدافعى عن 3 أحالم خرجت من رحمك إىل رحم الحياة.
يا سيدتى.. نحن من نحتاج إليك، فمثلك خري من يؤتمن عىل عقول أبنائنا، 
وأتمنى أن تتدخل وزارة الرتبية والتعليم لتعيد إىل مدارسنا مقاتلة تملك ما 

يعزز جبهتنا التعليمية ىف إدارة معركة الوعى.
 سيد املليجى

عىلّ  فرضت  قصتى..  أختار  أن  أستطع  لم 
يمكنك  ال  كقدر  الحزينة،  فصولها  بكل  فرضاً 
لكنى  فعالً،  الفرار  أننى حاولت  منه، رغم  الفرار 
بقيد  مكبلتان  قدمّى  أن  الوقت  أشعر طوال  كنت 
محكم اإلغالق، ومفتاحه ليس معى، وعىلّ أن أسري 
الطريق لنهايته، دون أن أتوقف ولو لدقيقة واحدة 
وجدت  النهاية  وىف  أنفاىس..  وألتقط  أسرتيح  كى 
ثانية،  مرة  كله  املشوار  أعيد  بأن  مطالبة  نفىس 
انتهيت، وال عزاء لكل ما راح من  فأبدأ من حيث 

عمرى.
كلها  حياتى  أمضيت  األربعني،  ىف  آنسة  أنا 
الذى  باإلنسان  فيه  أرتبط  الذى  باليوم  أحلم  وأنا 
أن  منذ  أوفق،  لم  أننى  غري  قلبى،  له  يسرتيح 
تفتحت عيناى عىل الدنيا وأمى تعدنى لليوم الذى 
األكرب  الزواج،  إىل  شقيقاتى  سبقتنى  فيه،  أتزوج 
فاألصغر فاألصغر، وبقيت أنا إىل جوار أمى وأبى 
يوماً  الباب  سيطرق  الذى  الحالل  ابن  انتظار  ىف 
ويأخذنى إىل بيت الزوجية، غري أن انتظارى طال 
إىل الدرجة التى دمغت فيها بلقب »عانس«، ومرت 
األيام بعدها األسابيع ثم الشهور فاألعوام وال أى 

بارقة أمل.
غريى..  فتيات  ثالث  وسط  الثانية  االبنة  كنت 
املوظفني،  طائفة  إىل  ربه  ينتمى  منزل  ىف  نشأت 
وعشت طفولة عادية لم يعكر صفوها ىشء، لم 
أحرم نصيبى من الجمال، كما ُعرف عنى تفوقى 
فالصبا  الطفولة  سنوات  بى  ومضت  الدراىس، 
انتقلت  وحينما  سنى،  ىف  الفتيات  كل  مثل 
ما  كنت  الزوجية  منزل  إىل  الكربى  شقيقتى 
زلت أواصل دراستى الجامعية، ومع ذلك راحت 
»الدور عىلّ«،  أن  باعتبار  للزواج،  أمى تجهزنى 
وهى تريد أن تطمنئ عىلّ، حتى تتفرغ لشقيقتى 

األصغر منى.
املهن  بإحدى  والتحقت  الجامعة  ىف  تخرجت 
املحرتمة بمرتب مجٍز، قالوا ىل إنه سيكون خري 
ألن  جيدة،  زواج  فرصة  إيجاد  عىل  ىل  معني 
الزوج عادة ما يرغب ىف زوجة عاملة »صاحبة 

أؤمن  فأنا  أعرتض،  لم  ومن جهتى  قرش«، 
بأن الحياة الزوجية مشاركة قبل كل ىشء، 
مادية  متطلبات  أى  لدّى  يكن  فلم  ولذلك 
هكذا  به،  سأرتبط  الذى  الرجل  ىف  معينة 

منزلنا،  ىف  نشأت  وهكذا  الكربى،  أختى  فعلت 
أعثر عىل  أن  أمل  العمل عىل  أنظر حوىل ىف  رحت 
املناسب، وبالفعل عثرت عليه، زميل ىل  الشخص 
والعرشين  التاسعة  كان ىف  بعامني فقط،  يكربنى 
ناس«،  »ابن  شكله  والعرشين،  السابعة  ىف  وكنت 
مهذب ومحرتم وغاية ىف الرقة والذوق.. عاملته ىف 
الرجال، زمالة  أعامل كل زمالئى من  البداية كما 
عادية يسودها االحرتام املتبادل، لكنى الحظت أن 
الزميل يميل للتحدث معى بصورة أكرب من الزمالء 
اآلخرين، يتحني الفرص ليقف معى فيسألنى عن 
أى ىشء، شعرت أن العالقة تأخذ منحى مختلفاً، 

فلم أقف ىف طريقها.
علمتنى أمى منذ صغرى أال أغلق الباب ىف وجه من 
يتقرب ىل بالذوق واألدب، فتحت الباب عىل مرصاعيه، 
فلم يتوقف األمر عند حد الحديث ىف مكان العمل، 
صار الزميل ينتهز أى فرصة ملهاتفتى فيتحدث معى 
بالساعات ىف موضوعات عادية، ثم تطور األمر فإذا بنا 
نتواعد عىل اللقاء بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، 
والكافيهات،  واملطاعم  السينما  دور  ىف  فنلتقى 
ونتمىش ىف الشوارع بالساعات، الحظ زمالئى تطور 
عالقتى بالزميل، فراح الجميع يتهامسون، وصار عىلّ 

أن أحسم أمر عالقتنا.
رغم كل التقارب الذى بدا بينى وبني زميىل فإنه 
لم يرصح ىل ولو ملرة واحدة أنه يرغب ىف االرتباط 
بى  متعلق  أنه  عىل  تدل  الشواهد  كل  كانت  بى، 
بشدة، يرتاح ىف الحديث معى، وال يفعل ذلك مع أى 
زميلة أخرى، وكما روى ىل فإنه غري مرتبط حالياً، 

بعد أن باءت عدة محاوالت سابقة 
مقتدر  وهو  بالفشل،  لالرتباط  له 
يستطيع  املعقول،  حدود  ىف  مادياً 
إذا  والده  منزل  ىف  شقة  يبنى  أن 
يقول  كان  كما  الحالل  لبنت  وفق 
دخله  فإن  ذلك  إىل  وباإلضافة  ىل، 
ألرسته  يكفل  أن  يمكن  عمله  من 
مريحاً،  مادياً  وضعاً  املستقبلية 
ىل  مناسب  مثاىل،  عريس  فهو  إذن 
أرسته  ومستوى  الوجوه،  كافة  من 

صغري  تاجر  فوالده  أرستى،  مستوى  مع  يتعادل 
من أصول ريفية، يرشفه مصاهرة والدى املوظف 
ال  مظهرها  ىف  البسيطة  السيدة  وأمى  الصغري، 
تختلف كثرياً عن والدته، ويعمل أشقاؤه ىف مهن 
تتشابه مع مهنتى، لم يكن أمامى سوى أن أدفعه 
ليرصح ىل بحقيقة مشاعره، ثم يصبح لكل حادث 

حديث كما يقولون.
كالتمثال الذى ال يتحرك وقف زميىل ساكناً حني 
سألته: »أنت بتسمى الىل بينا إيه؟«.. لم يبد عليه 
أى اضطراب أو ارتباك قبل أن يقول: »أنت زميلة 

قانون  يحكمها  ريفية  أرسة  وسط  نشأُت 
»العيب«، ُحرمت من االلتحاق باملدارس خوفاً من 
كالم الناس، وبسبب »العيب« ليس لدّى ذكريات 
الطفولة  وألعاب  الجريان..  وأطفال  الشارع  مع 
عن  بالكثري  ذاكرتى  ىف  أحتفظ  فلم  الربيئة، 
طفولتى.. ما تبقى من هذه املرحلة مجرد صور 
مطاردة  لعبة  أتذكر  قاسية،  وحكايات  باهتة 
من  منزلنا  إىل  تترسب  كانت  التى  الشمس  أشعة 
الكبري  الثقب  أتذكر  الحوائط،  ىف  العالية  الثقوب 
ىل  بالنسبة  وكان  شباك..  إىل  والدى  حوله  الذى 
شاشة تليفزيون أتعرف من خاللها عىل ما يدور 

خارج املنزل.
الخشبية  بالدكة  ملتصقة  حياتى  كانت 
يعربون  أراقب حركة من  الشباك،  أسفل  املكومة 
الشارع، كل املشاهد كانت مملة ومكررة، الرجال 
مشهداً  لكن  أيضاً،  والنساء  واحدة،  مالمحهم 
املنزل،  خارج  الحياة  عىل  شهيتى  فتح  واحداً 
حمام،  رسب  وكأنهن  يتحركن  فتيات  مجموعة 
الكبار، مالمحهن ضاحكة  يتمتعن بثقة يفتقدها 
خصالت  أتفحص  كنت  مرفوعة،  وقاماتهن 
الحمراء،  القماش  بقطع  املجدولة  شعرهن 
رقابهن..  حول  املعلقة  القماشية  وحقائبهن 
صور  عليها  مرسوماً  كتباً  أحياناً  منها  يخرجن 
الشارع  إىل  أقفز  أن  تمنيت  كم  الله..  يا  ملونة، 

وأنضم لهذه املغامرة.
بينما  الشباك،  بضلفتى  معلقاً  نهارى  كان 

أصنع  العينني..  مغمضة  أقضيها  الليل  ساعات 
وأمضيت  املدرسة،  دخول  ىف  حلمى  تفاصيل 
أياماً وشهوراً عىل هذه الحال، وكلما تحدثت مع 
والدتى ىف هذا األمر كنت أسمع سيالً من عبارات 
وربما  حلمى..  بتفجري  كفيلة  والوعيد  التهديد 
هدوء  ىف  ترسبت  بل  أستسلم،  لم  لكننى  حياتى، 
فتيات  بعض  مصادقة  من  وتمكنت  للشارع، 
الحكايات..  من  الكثري  لدّى  وأصبح  املدارس، 
وحصص  املنزىل،  التدبري  وأنشطة  القراءة  عن 
األلعاب، وأصبح لدّى قناعة بأننى خلقت ألعيش 

ىف هذا العالم.
بالحلم يكرب،  السنوات تمىض، وتمسكى  كانت 
استسلمت  ينقطع..  لم  الذى  إلحاحى  وأمام 
األمية،  محو  بفصول  االلتحاق  ىف  لرغبتى  األرسة 
فيها،  وما  الدنيا  أمتلك  أننى  شعرت  وقتها 
إيمانى  البسيطة، وأستعيد  أنسج أحالمى  وبدأت 
الزمن  أسابق  وكنت  تحقيقها،  عىل  بقدرتى 
ألعوض ما فاتنى، لذا تمكنت رسيعاً من الحصول 
عىل شهادة االبتدائية، ومن بعدها اإلعدادية، لكن 
فرحتى لم تكتمل ألن أرستى رفضت أن أستكمل 
كربتى..  »أنت  الثانوية،  املرحلة  ىف  دراستى 
وعيب تفضىل داخلة خارجة كل يوم.. إحنا مش 
لهم ىف  بالنسبة  املشكلة  أن  بتوع مدارس«، وبما 
دراستى  استكمال  اقرتحت  والخروج..  الدخول 
شهادة  عىل  وحصلت  للمدرسة،  الذهاب  دون 

الثانوية منازل.

كانت  الجواز«..  ىف  بيتأخروا  الجامعة  »بنات 
التحاقى  معركة  لحسم  كافية  الكلمات  هذه 
هذه  يمر  لن  األمر  أن  مدركة  وكنت  بالجامعة، 
ولم  تجارى،  فنى  بمعهد  التحقت  لذا  املرة، 
االلتحاق،  إج��راءات  إنهاء  وقت  سوى  أدخله 
يبدأ  أن  وقبل  األوىل،  السنة  امتحانات  وخالل 
األرسة  بدأت  الثانية..  الفرقة  ىف  الدراىس  عامى 
تتحدث عن تأخر زواجى، وهو مؤرش يجعل من 

استمرارى ىف التعليم مهدداً.
الوقت  ىف  منحنى  حني  بى  رحيماً  القدر  كان 
أن  عىل  ووافق  لحلمى،  متفهماً  زوجاً  املناسب 
الدنيا، وأصبحت  أستكمل دراستى، وابتسمت ىل 
أعيش ىف منزل حوائطه دافئة، وشبابيك مفتوحة 
وال  أحلم  أن  فرصة  يمنحنى  وزوج  الدنيا،  عىل 
يمانع رغبتى ىف تحقيق حلمى، لكن هذه األجواء 
أصبح  مالية  ضائقة  بسبب  طويالً،  تستمر  لم 
وتركت  دراستى،  أستكمل  أن  معها  الصعب  من 
املعهد قبل نهاية عامى الثانى.. ضغطاً للنفقات، 
الثانوية  البحث عن فرصة عمل بشهادة  وقررت 
الحال  بى  واستقر  مهن،  بعدة  فالتحقت  العامة، 

ىف مجال التدريس بإحدى املدارس الخاصة.
حياتى  وتستعيد  القدر،  ىل  يبتسم  أخرى  مرة 
الجديدة استقرارها، ويوافق زوجى عىل التحاقى 
بالجامعة بجانب عمىل، وأكثر األيام املحفورة ىف 
ذاكرتى.. هو يوم دخوىل الجامعة، كانت بواباتها 
نعيم  تحجب  وأسوارها  بها،  حلمت  كما  شاهقة 

العالم  بهذا  حلمت  لقد  خارجها،  هم  عمن  العلم 
بنشوة  أشعر  أن  حقى  من  واآلن  لسنوات، 

االنتصار.. ومتعة تحقيق ما أردت.
مرت السنوات.. وتعاقبت هدايا القدر، حصلت 
عىل شهادة بكالوريوس التجارة، وشهادة أمومة 
رائع،  زوج  من  دعم  وشهادة  أطفال،  لثالثة 
أبجديات  غرس  عىل  القدرة  تمنحنى  ووظيفة 
ىف  أنفخ  كنت  الجديدة،  األجيال  نفوس  ىف  الحلم 
وقدرتهم  بأنفسهم..  ليؤمنوا  الربيئة  أرواحهم 
منحنى  الذى  القدر  لكن  أحالمهم،  تحقيق  عىل 
مواجهة  ىف  املبهجة، وضعنى  التفاصيل  هذه  كل 
عجز  ما  بى  فعل  كورونا  فريوس  عاملية،  جائحة 
عن  لالستغناء  املدرسة  دفع  العيب،  قانون  عنه 
حبيسة  أخرى  مرة  فعدت  موظفيها..  بعض 
فأصابت رزق زوجى،  الضغوط  وامتدت  املنزل، 
حق  عىل  نحافظ  أن  يحتمل  دخله  يعد  ولم 

أبنائنا ىف التعليم.
عىل  أجلس  زلت  ما  أننى  اآلن  أشعر 
الثقب  أسفل  املكومة  القديمة  الكنبة 
أتابع من يعربون  الذى تحول إىل شباك، 
أو  الحلم  جرأة  أملك  أعد  لم  لكننى  الشارع، 
شجاعة مواجهة الواقع، هذه املرة أجلس ىف 
انتظار مشهد يعيد البهجة التى ترسبت من 
منزىل الجديد، ويمنحنى القدرة هذه املرة عىل 

مواجهة قانون الخوف من املستقبل.
وردة كامل

وبأقدرك«،  باحرتمك  وأنا  فاضلة 
»وبعدين؟«،  بعناد:  واصلت 
ضحك باقتضاب: »وال قبلني«، دفعته إىل الحافة: 
مش  وده  علينا..  بيتكلموا  الشغل  ىف  »الناس 
ورد:  الجدية  قناع  لبس  سمعتى«،  عىل  كويس 
»أنت مش بتعمىل حاجة وحشة وال أنا.. ومحدش 
اعرتاف  أى  انتزاع  ىف  فشلت  حاجة«،  عندنا  له 
منه بأى ىشء، كما فشل الفخ الذى أعددته له ىف 
ووقعت  ردوده،  ىف  جداً  حريصاً  بدا  اصطياده.. 
ىف حرية شديدة.. ماذا يعنى كالمه؟ هل يريدنى 
بالفعل أم ال؟ هل يرانى مناسبة للزواج منه؟ هل 
أنه  أم  معى  عالقته  ىف  جاد  هو  هل  بى؟  يتسىل 

ال يرانى أكثر من 
عمل؟..  زميلة 

كلها أسئلة لم أجد لها 
أى إجابة.. وكان عىلّ أن أقطع الشك باليقني.

كل  قطعت  املواجهة  تلك  تلت  التى  األيام  ىف 
أرد عىل  أعد  لم  الزميل،  بينى وبني  يربط  كان  ما 
ىف  أمامى  ظهر  كلما  أتجاهله  ورصت  مكاملاته، 
هو،  أما  بسلوكى،  أتعذب  نفىس  ووجدت  العمل، 
فقد أوعز إىل بعض زميالتى ليسألننى عن السبب 
كان  إن  أدرى  ال  ناحيته،  من  أتغري  جعلنى  الذى 
أو  يتغابى  كان  أنه  أم  حقاً،  السبب  يعرف  ال 
القديمة، لم أعط زميالتى إجابة  يواصل سياسته 

أنهيه  الفراغ، ال  ىف  املوضوع معلقاً  شافية، وبقى 
بى  نظر عن معرفته  فينتهى، وال هو يرصف  أنا 
فرييحنى ويسرتيح.. سألت نفىس: لم تتعقد قصتى 
هكذا؟ لم ال تمىض ىف طريقها كما هو الحال مع 
دون  زميىل  وراء  أجرى  أن  عىلّ  لم  زميالتى؟  كل 
يقولون؟  كما  رجلني  من  رأساً  لنفىس  أعرف  أن 
لعالقتنا  العنان  أرخيت  أخطأت؟.. هل ألننى  فيم 
فخرجت معه وسمحت له بالتقرب منى؟ وإذا كان 
زميىل بكل مشاعره املحرتمة الفياضة التى كانت 
أوفق  يتقدم ىل، فهل  لم  ببعضنا  لالرتباط  تؤهلنا 
فيما بعد لالرتباط بغريه ممن ال تجمعنى بهم أى 
ولم  باألفكار،  ازدحم رأىس  استلطاف؟..  أو  صلة 

أجد من يخلصنى من عذابى.
كنت أطلع أمى أوالً بأول عىل تطورات عالقتى 
بزميىل، نصحتنى أن أبقى الباب موارباً معه، 
الشباب يخشون من  إن بعض  قالت ىل  فكما 
فكرة  من  خوفاً  عنى  يبتعد  ولعله  االرتباط، 
الزواج نفسها، وما تحمله ضمنياً من »فتح 
بيت«، ورعاية أرسة واإلنفاق عليها، طلبت 
العالقة  أقطع  فال  عليه،  أصرب  أن  منى 
وأنتظر  األوىل،  سريتى  إىل  أعود  وال  معه، 
جدية  أى  تظهر  منه  بوادر  تظهر  حتى 
ركبنى،  العناد  أن  غري  معى،  التعامل  ىف 
ونهائياً،  تماماً  العالقة  قطع  عىل  وصممت 
ومن ناحيته واصل هو توسيط زميالتى 
بأى  ريقه  أبل  فلم  وبينه،  بينى  للصلح 
يشتعل  عينى  بطرف  أملحه  كنت  ىشء، 
غيظاً وأنا أمر أمامه، دون أن ألقى عليه 
يحادثنى  بأن  مرة  من  أكثر  وهّم  التحية، 
غري أنى كنت أقطع عليه الطريق، وكذلك الحال 
عرب الهاتف الذى كنت أغلقه بمجرد سماع صوته 

عليه.
طالت الجفوة، وشعرت أننى ال أستطيع الصرب، 
فرحت أخطط الستعادة عالقتى القديمة به، لكنى 
مقر  من  تماماً  باختفائه  األيام  أحد  ىف  فوجئت 
العمل، سألت عنه فعرفت أنه طلب نقله ملكان آخر 
األمر  وفرست  يدى،  ىف  أسقط  بالفعل..  نقله  وتم 
عىل أنه فعل ذلك ليهرب منى، ويرتكنى ىف عذابى 
ىف  الحروف  عىل  النقاط  يضع  أن  دون  وحريتى، 
له،  تجاهىل  عىل  لريد  ذلك  فعل  ربما  أو  عالقتنا، 
نفىس  حول  أدور  رحت  حياتى،  من  له  وشطبى 
إىل  لجأت  رأسه،  أم  عىل  هائلة  رضبه  تلقى  كمن 
ىل  لتنقل  تتدخل  أن  منها  طالبة  مشرتكة  زميلة 
أخباره، غابت قليالً، وعادت لتنصحنى أن أنساه، 

دون أن تضيف أى ىشء بعد ذلك.
وأنا  كثرياً  تعبت  أنساه،  أن  أستطع  لم  لكنى 
لم  أخباره من أى من معارفه،  أتسقط  أن  أحاول 
زلزل  الذى  الخرب  جاءنى  حتى  طويل  وقت  يمر 
يدعو  أن  دون  القديم،  الزميل  تزوج  لقد  كيانى، 
أحداً من زمالئنا لحفل زفافه فارضاً ستاراً كثيفاً 
من الرسية عىل زواجه، حتى إننى لم أعرف بالخرب 
بالصدفة  الزمالء  أحد  إال بعد مرور فرتة، نقله ىل 
إخفاء  عىل  الناس  بعض  قدرة  من  يتعجب  وهو 
ىف  أبك  لم  كما  بكيت  يخفوها،  أن  ينبغى  ال  أمور 
حياتى، ورحت أدور حول نفىس ىف دائرة ال تنتهى، 
إذا كان قادراً عىل الزواج بالفعل فلماذا ابتعد عنى، 
وملاذا لم يخرتنى أنا؟.. كرهت نفىس وكرهت الدنيا 
وكرهته هو شخصياً، وقررت أن أشطبه من حياتى 
هو وذكراه، عازمة عىل أن أقبل أول إنسان يتقدم 

ىل، فأمحو بذلك اإلهانة التى لحقت بى.
عادة  نتمنى  نرجو،  ما  دائماً  الحياة  تمنحنا  ال 
نلهث  ونحن  أعمارنا  وتضيع  تتحقق،  ال  أموراً 
فيما  زواج  أى مرشوع  ىف  أوفق  لم  أحالمنا،  وراء 
األصغر  شقيقتاى  تزوجت  أعوام،  من  ذلك  تال 
منى، وبقيت ىف منزل والدى أنتظر الفرج الذى لم 
يأت أبداً، طالت بى السنني، سنة إثر الثانية دون 
أكثر ىف عمىل، وانقطعت  انغمست  أمل،  بارقة  أى 
أنا  كنت  وربما  تماماً،  عنى  القديم  زميىل  أخبار 
الحريصة عىل أال أعرف عنه أى ىشء، أقنعت نفىس 
أنه ال عالقة ىل به اآلن، وقد تزوج وصار رب أرسة، 
كما ساهم بعده عنى ىف العمل عىل نسيانه بشكل 
ولم  النادر،  ىف  إال  باىل  عىل  يخطر  يكن  لم  كامل، 
أعد آسفة عىل انتهاء عالقتى القديمة معه، وتحطم 
أن  ودون  وقعت..  أنها  توهمت  التى  الحب  قصة 
أدرى نسيت موضوع الزواج تماماً بمرور السنني، 
سأعيش  أننى  أساس  عىل  مستقبىل  أرتب  ورحت 

وحدى ما تبقى ىل من عمر.
مفاجأة جديدة كانت ىف انتظارى ىف أحد األيام 
تقدم  قد  العمر  كان  عمىل،  مقر  من  خارجة  وأنا 
كان  لكن شكىل  األربعني،  إىل حد كرس حاجز  بى 
السنني  هزم  بنفىس  واهتمامى  مقبوالً،  يزال  وال 
الطويلة، فبدا شكىل أصغر من سنى بكثري، كنت 
ىف طريقى للخروج من العمل حني التقيت بالزميل 
القديم، أكثر من عرش سنوات مرت دون أن نلتقى 
أضعاف  كرب  قد  كان  شاهدته  حني  صدفة،  ولو 
عمره، غزا الشعر األبيض رأسه، وبدت هيئته غري 
مرتبة وال مهندمة كما كان حاله ىف السابق، سلم 
عىلّ بحرارة شديدة وقال إنه سعى ألن يرانى، بعد 
انفراد ىف  نلتقى عىل  أن  السنوات، وطلب  تلك  كل 

أى مكان أختاره.
عىل  وافقت  تملكتنى  ملعونة  رغبات  من  بدافع 
اللقاء، توجهنا إىل أحد الكافيهات وجلسنا نتبادل 
االجتماعى  وضعى  عن  سألنى  الحديث،  أطراف 
حالتى،  من  تيرس  ما  عليه  أقص  فرحت  الحاىل، 
املاضية،  السنوات  تلك  كل  عمرى  من  أسقطت 
التى  الضاحكة  العرشينية  الفتاة  تلك  استعدت 
والفرح  باألمل  ممتلئة  الحياة  تستقبل  كانت 
الشاب  ذلك  عينى  ىف  بدا  نفسه  هو  والسعادة، 
معى،  الحديث  من  يمل  ال  كان  الذى  الضحوك 
فجأة  نمت وصحوت  يمر، وكأننى  لم  الزمن  كأن 
تلك  كل  غبار  نفىس  عن  ألنفض  الكهف  كأهل 
الذكريات األليمة.. راح زميىل القديم يحدثنى عن 
أنه غري مرتاح مع زوجته،  الحاىل، وكيف  وضعه 
أكثر  الزمن  ىف  توغل  طفلني،  منها  أنجب  التى 
إنها  بها، قال  ارتباطه  وراح يحدثنى عن ظروف 
الزواج  عىل  أجربوه  أهله  وإن  البلد،  من  قريبته 
وإنه  تملكها،  التى  باألموال  تتعلق  لظروف  منها، 
تورط  لكنه  أبداً،  الزيجة  تلك  عن  راضياً  يكن  لم 

فيها، وأصبح عليه اآلن أن يدفع الثمن.
فاتفقنا  الوقت  يسعفنا  ولم  الحديث،  تواصل 
استعدت  يوم  بعد  ويوماً  آخر،  يوم  ىف  لقاء  عىل 
أراه  يوم، رصت  ذات  أسكرتنى  التى  العالقة  تلك 
وأتحدث إليه وأسمع منه وأعود إىل البيت ىف سعادة 
غامرة، لم أفطن أن قدمى بدأت تنزلق ىف نفس الفخ 
الذى سقطت فيه قبل أكثر من 10 سنوات، لكنى 
ىف هذه املرة سقطت برغبتى، اآلن نحن نتواعد عىل 
الرسمية، فنلتقى  العمل  انتهاء مواعيد  اللقاء بعد 
ىف دور السينما واملطاعم والكافيهات، وإن كنا ال 
العتبارات  بالساعات،  الشوارع  ىف  املىش  نستطيع 
السن، ال أدرى إىل أين سوف تنتهى بى الحكاية، 
أخىش أن أستيقظ عىل جرح داٍم هذه املرة، أدرك 
أننى مخطئة ىف حق نفىس، لكننى أستمتع  تماماً 
للغاية كلما سمعت صوت املطربة نجاة وهى تغنى 

»ورجعت.. ما أحىل الرجوع إليه«.
س. خ
القاهرة

أوهــــام الحــــب

ونهايات القصص الحزينة

كورونا و»ضمير أبلة وردة«
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إنبى مع البنك األهلى بالكأس
يشهد ملعب بتروسبورت مواجهة قوية عندما يستضيف الفريق الكروى 

األول بنادى إنبى نظيره البنك األهلى، ضمن منافسات دور الستة عشر 
لبطولة كأس مصر - نسخة ٢٠٢٢، حيث ال يقبل اللقاء القسمة على اثنين 
وال بد من تحديد فائز ليواصل مشواره ىف البطولة األقدم للكرة املصرية، 

وستشهد املباراة مناورات من خارج الخطوط بين البرتغالى جورفان فييرا، 
املدير الفنى للفريق البترولى، وخالد جالل، املدير الفنى للبنك األهلى، ما 

يجعل اللقاء خارج التوقعات.

»محسن وميكيسوىن« يقرتابن من مغادرة األهىل لضم مهاجم أجنىب
كتب - على سمير وأحمد خالد:

واملوزمبيقى  محسن  صالح  الثنائى  اقرتب 
لويس ميكيسونى، العبا الفريق األول 

من  األهىل،  بالنادى  القدم  لكرة 
خالل  الحمراء،  القلعة  عن  الرحيل 
املقبلة،  الصيفية  االنتقاالت  فرتة 

كبري  بشكل  مستواهما  تراجع  بسبب 
جديد  أى  تقديمها  وعدم  الحالية  الفرتة  خالل 

املباريات املاضية. الفريق ىف  مع 
األهىل،  النادى  داخل  مطلع  مصدر  وقال 
هناك  إن  لـ»الوطن«،  خاصة  ترصيحات  ىف 
محسن  صالح  لرحيل  النادى  داخل  اتجاهاً 

الصيفية  االنتقاالت  فرتة  ىف  الفريق  عن 
ضم  أمــام  املجال  وإفساح  املقبلة، 
مهاجم أجنبى جيد، مشرياً إىل أن أسهم 

خالل  بشدة  تراجعت  محسن  صالح 
بعد  الحمراء،  القلعة  ىف  للبقاء  الحالية  الفرتة 

أو  الفنى  للجهاز  نفسه  إثبات  ىف  فشله 
حقيقية  إضافة  أى  تقديم 
املباريات  خالل  للفريق 
املصدر  وأوضح  املاضية. 
بقيادة  الفنى،  الجهاز  أن 
يرى  سواريش،  ريكاردو 

ىف  أداءه  وأن  مقنع  غري  ميكيسونى  لويس  أن 
كبري  بشكل  محسومة  واألمور  مستمر،  تراجع 
املوسم  بنهاية  الحمراء  القلعة  عن  لرحيله 
للتعاقد  الكرة  رشكة  خطة  ضمن  وذلك  الجديد، 
الصيفية  االنتقاالت  فرتة  ىف  ُجدد  العبني  مع 
مرة  البطوالت  يستعيد  قوى  فريق  وبناء  املقبلة، 

أخرى.
ريكاردو  الربتغاىل  أشاد  متصل،  سياق  ىف 
بحسام  كثرياً،  للفريق،  الفنى  املدير  سواريش، 
حسن عقب مباراة املرصى، بعد أن قدم مستوى 
كبديل،  فيها  شارك  التى  املباراة  خالل  مميزاً 

وحصل عىل ركلة جزاء، وسجل هدفاً.
الفريق  ىف  البقاء  من  األهىل  مهاجم  واقرتب 
خالل املوسم املقبل، بنسبة كبرية، بعد تألقه مع 
تسجيل  ىف  ونجاحه  املاضية،  الفرتة  ىف  الفريق 
من  أكثر  ىف  الفريق  وقيادة  هدف،  من  أكثر 
التى  األساسية  العنارص  من  وأصبح  مباراة، 

وال  األول،  الفريق  ىف  عليها  يعتمد 
الفريق  داخل  عنها  االستغناء  يمكن 

الحالية. الفرتة  خالل 
اليوم  تدريباته  الفريق  ويستأنف 

عليها  حصل  التى  الراحة  عقب  الجمعة، 
عىل  الثانى  الفوز  بعد  الخميس،  أمس  الفريق 

ىف  البورسعيدى،  املرصى  فريق  أمام  التواىل 

ضمن  األربعاء،  األول  أمس  أقيمت  التى  املباراة 
والتى  للمسابقة،  الثالثني  الجولة  مباريات 
باإلسكندرية،  العرب  برج  ملعب  عىل  أقيمت 
عن  نظيفة،  بثنائية  األحمر  املارد  فاز  حيث 
الدقيقة  ىف  جزاء  ركلة  من  ربيعة  رامى  طريق 

81، وحسام حسن ىف الدقيقة 96.
عىل  الفنى،  املدير  سواريش،  ريكاردو  وعلق 

إن  قائالً  البورسعيدى،  املرصى  أمام  الفوز 
الالعبون  واستطاع  جيدة  مباراة  أدى  الفريق 
يحققـوا  وأن  الفنى،  الجهاز  خطة  ترجمة 
فردية  مواهـب  منظم ويضم  منافس  عىل  الفوز 

مميـزة.
املباراة  خالل  فرتات  هناك  كانت  وتابع: 
كان  األهىل  ولكن  منا،  أفضل  املرصى  بها  ظهر 

يحقق  أن  واستطاع  الوقت،  أغلب  ىف  منظماً 
الوقت  أهمية  مؤكداً  وجدارة،  باستحقاق  الفوز 
الذى  الفريق،  عنارص  جميع  ملشاركة  والطريقة 
ىف  السكندرى  االتحاد  أمام  جيدة  مباراة  قدم 

الشباب. الالعبني  وجود 
ملباراة  التحضري  ىف  الوقت  ضيق  أن  وأكد 
بنسبة  يساعدهم  لن  البدنى  والعامل  املرصى، 

لهذه  وفقاً  التشكيل  اختيار  تم  ولذلك   ،٪1٠٠
أنه يختار أفضل أسلوب  الفنية، موضحاً  الرؤية 
أهداف  يخدم  بما  املباريات  ىف  لعب  وطريقة 
»سواريش«  ووجه  الحاىل،  الوقت  ىف  الفريق 
التحية للمسئولني عن استاد برج العرب، مؤكداً 
عىل  تساعد  ممتازة  حالة  ىف  امللعب  أرضية  أن 

املباريات بشكل جيد. خروج 

»حسن« ويؤكد: حققنا فوزاً مستحقاً على املصرى البورسعيدى.. والعامل البدنى لن يساعدنا بنسبة ١٠٠٪  الفريق يستأنف تدريباته.. واملدير الفنى يشيد بـ

العبو األهىل يحتفلون بهدف »ربيعة« ىف مرمى املرصى                                                                                                تصوير - أحمد ناجى دراز

قفزة ىف ترتيب ثالىث »اإلجييبشن لجي« 
بقائمة صتنيف األندةي ابلعالم

محمود عالء خيطط للرحيل من الزمالك.. والجهاز 
الفىن يراقب مهاجم »ماريتيمو« للتعاقد معه

كتب - محمود فؤاد:
الفريق  مدافع  عالء،  محمود  يخطط 
للرحيل  الزمالك،  بنادى  القدم  لكرة  األول 
استكمال  وعدم  السعودى  ــدورى  ال إىل 
القلعة  صفوف  داخل  املتبقية  تعاقده  مدة 
األبيض  مع  عقده  ينتهى  حيث  البيضاء، 
ىف  ويرغب   ،2٠24/2٠23 موسم  بنهاية 
الرحيل لسوء عالقته مع الربتغاىل جوسفالدو 
للفريق، ويتكتم »عالء«  الفنى  املدير  فرييرا، 
الكربى  األندية  أحد  من  قوى  عرض  عىل 
القلعة  عن  للرحيل  السعودى  الدورى  ىف 

البيضاء ىف فرتة االنتقاالت الصيفية املقبلة.
نادى  مسئولو  رحب  أخرى،  ناحية  من 
السوبر  دورى  بطولة  ىف  باملشاركة  الزمالك 
األوىل  نسختها  ستنطلق  التى  األفريقى، 
نحو  إىل  قيمة جوائزها  املقبل، وتصل  العام 
أن  الزمالك  إدارة  وترى  دوالر،  مليون   1٠٠
املادى،  املستوى  عىل  مغرية  بها  املشاركة 
ومفيدة من الناحية الفنية، خاصة أن بطولة 
مجزية  غري  أصبحت  أفريقيا  أبطال  دورى 
أبطال  بدورى  والفوز  املالية،  الناحية  من 

أفريقيا يساوى عقد العب واحد ىف النادى.
نادى  مسئولو  تلقى  أخرى،  جهة  من 
الالعبني  وكالء  أحد  من  ترشيحاً  الزمالك 
جويل،  ديدريك  الكامريونى  مع  للتفاوض 
لضمه  الربتغاىل،  ماريتيمو  فريق  مهاجم 
العرض  وسيكون  الجديد،  املوسم  من  بداية 
موسم  ملدة  اإلعارة  بنظام  انتقاالً  املقدم 
الالعب  عقد  رشاء  أفضلية  وجود  مع  واحد، 
سنة  من  يونيو   3٠ يوم  حتى  يمتد  الذى 
للفريق  الفنى  الجهاز  ويراقب   ،2٠24

مستوى الالعب لحسم مصريه بشكل نهائى.
األول  الفريق  يواصل  الكرة،  صعيد  عىل 
لكرة القدم، تحت قيادة الربتغاىل جوسفالدو 
ملعب  عىل  الجماعية  تدريباته  فرييرا، 
ملواجهة  استعداداً  أبورجيلة  عبداللطيف 
اإلسماعيىل يوم االثنني املقبل ىف دور الـ16 

من بطولة كأس مرص، حيث يسعى »فرييرا« 
لتصحيح أخطاء العبيه خالل الفرتة الحالية 
بداية  املقبلة  املباريات  ىف  تكرارها  لتفادى 

من مواجهة الدراويش.
وحسام  عاشور  إمام  الثنائى  وسيعود 
بعد  األساسية،  الفريق  لتشكيلة  عبداملجيد 

املقاصة،  أمام  وغيابهما  إيقافهما  انتهاء 
ىف  األساسية  للتشكيلة  يعودا  أن  املقرر  ومن 
أبناء  منه  يعانى  الذى  العددى  النقص  ظل 
جوسفالدو  للقيادة  يعود  كما  عقبة،  ميت 
انتهاء  بعد  للفريق،  الفنى  املدير  فرييرا، 

إيقافه أيضاً.

إنىب يدرس عرض نادى وجيان 
اإلنجلزيى لشراء محمود جاد

كتب - أحمد أبوالليل:
واإلحصاء  للتاريخ  الدوىل  االتحاد  كشف 
»IFFHS«، عن تصنيف األندية عىل املستوى 
العاملى والقارى والعربى عن شهر أغسطس 
ىف  األهىل  النادى  فيه  يوجد  الذى  الجارى، 
للتصنيف  املتصدرين  العرشين  قائمة 
الشهرى لألندية، ىف الوقت الذى تقدم فيه 
فريقا الزمالك وبرياميدز عدة مراكز دفعة 
النتائج  بعد  وذلك  التصنيف،  ىف  واحدة 

الجيدة لهما ىف الفرتة األخرية.
ووجد النادى األهىل ىف املركز العرشين 
األندية  ترتيب  صدارة  احتل  كما  عاملياً، 
األحمر  املارد  ويمتلك  وأفريقياً،  عربياً 
نقطة،   199 بالتصنيف  رصيده  ىف 
عىل  كبرية  أوروبية  أندية  عىل  متفوقاً 
سان  وباريس  اإليطاىل،  يوفنتوس  غرار 

جريمان الفرنىس، وروما اإليطاىل.
الدورى  ترتيب  متصدر  الزمالك،  نادى  وقفز 

املوسم  من  الحالية  النسخة  ىف  املمتاز  املرصى 
قائمة  ىف  عاملياً  الـ92  للمركز   ،2٠22-2٠21
تصنيف أندية العالم، إذ كان يوجد ىف املركز 126 ىف 
الشهر املاىض، كما تقدم برياميدز للمركز الـ1٠5 
املركز  العالم بعدما كان يحتل  أندية  عىل مستوى 
117. واحتل فريق باملرياس الربازيىل صدارة قائمة 
نقاط،  الشهرى برصيد 3٠4  التصنيف  األندية ىف 
ىف الوقت الذى جاء فيه نادى ليفربول اإلنجليزى، 
ىف  محمد صالح،  املرصى  املحرتف ضمن صفوفه 
املركز الثانى برصيد 291 نقطة، واحتل فالمنجو 

الربازيىل املركز الثالث برصيد 291 نقطة أيضاً.
تصنيف  ىف  األوائــل  العرشة  قائمة  واشتملت 
وليفربول،  باملرياس،  إىل  باإلضافة  العالم،  أندية 
وفالمنجو، عىل كل من: تشيلىس اإلنجليزى، أتلتيكو 
مانشسرت  اإلسبانى،  مدريد  ريال  الربازيىل،  مينرو 
رينجرز  الهولندى،  أيندهوفن  اإلنجليزى،  سيتى 
األسكتلندى، وأتلتيكو بارانينىس الربازيىل، وذلك ىف 

الرتتيب من الرابع للعارش.

كتب - شادى ممدوح:
عىل  إنبى،  نادى  رئيس  الرشيعى،  أيمن  علق 
للتعاقد  اإلنجليزى  ويجان  مفاوضات  تطورات 
البرتوىل،  الفريق  مرمى  حارس  جاد،  محمود  مع 
مشدداً عىل أن النادى تلقى عرضاً رسمياً للحصول 
عىل خدمات الحارس يوم 7 أغسطس الحاىل، وقال 
تردد عن مفاوضات ويجان  ما  »الرشيعى«: »كل 
لضم محمود جاد كان مجرد كالم غري رسمى، إىل 
أن وصل العرض بشكل رسمى إلدارة إنبى ىف 7 
أغسطس الحاىل، وإدارة نادى إنبى تهتم بمصلحة 
الالعب ولن تقف ىف طريق مستقبله، لذلك ال تضع 
معنى  ليس  ولكن  األول،  املقام  ىف  املادى  الجانب 
ذلك أن تكون القيمة املادية أقل من قيمة الحارس 

نفسه وال تليق بمكانة نادى إنبى«.
عن  تردد  ما  وكل  العرض،  »ندرس  وأضاف: 
تنازل محمود جاد عن جزء من مستحقاته املالية 
صحيح  غري  أمر  العرض  عىل  املوافقة  تتم  حتى 
إنبى،  عىل اإلطالق، وهذا أمر ال يليق بفكر نادى 

خاصة أن الحارس ابن من أبناء النادى، وإذا 
األمر  سيُحسب  اإلنجليزى  الدورى  ىف  تألق 

للنادى البرتوىل«.
جهزتها  التى  املادية  القيمة  وعن 

محمود  لضم  ويجان  نادى  إدارة 
قائالً:  إنبى  رئيس  علق  جاد، 

العرض  قيمة  أن  تردد  »ما 
مليون  ـــ2  ال تخطت 

أى  إسرتلينى،  جنيه 
مــا يـــوازى 47 

جنيه  مليون 

القيمة  عن  نعلن  ولن  صحيح،  غري  أمر  مرصى، 
النادى  مع  املفاوضات  انتهاء  بعد  إال  املادية 

اإلنجليزى«.
جورفان  الربتغاىل  استمرار  مصري  وحول 
قال  إنبى،  لفريق  الفنية  القيادة  رأس  عىل  فيريا 
من  إنبى،  إدارة  لدى  »األمر محسوم  »الرشيعى«: 
خالل استمرار فيريا عىل رأس القيادة الفنية للفريق 
املوسم املقبل، ألنه يعمل ىف إطار مرشوع لتطوير 
بنتائجه هذا  األمر  القدم، وغري مرتبط  فريق كرة 
بنادى  األول  الكروى  الفريق  يحتل  حيث  املوسم، 
الدورى  ترتيب  جدول  ىف  التاسع  املركز  إنبى 

قبل  نقطة   35 برصيد 
نهاية  من  جوالت   4

املسابقة«. »هرنيىك« من احتاد جدة »حامد« يطحي بـ
 »طارق« ينجو من هتافات الجماهير.. و»سانتو« يجهز الثنائى املصرى

 املجلس يرحب باملشاركة ىف بطولة املاليين.. الفريق يواصل تدريباته ملواجهة 
اإلسماعيلى.. و»عاشور وعبداملجيد« يعودان للتشكيل ىف مباراة الكأس

كتب - أحمد أبوالليل:
اتحاد  الربازيىل برونو هنريكى، العب فريق  أصبح 
الراحلني  املحرتفني  الالعبني  أحد  السعودى،  جدة 
عن »عميد« األندية السعودية قبل نهاية سوق 
بعد  الجديد،  للموسم  الصيفية  االنتقاالت 
تعاقدت إدارة النادى السعودى مع طارق 
السابق،  الزمالك  حامد، العب وسط فريق 

الفرتة املاضية.خـــالل 
تعاقد  أن  »يبدو  السعودية:  »املواطن«  وقالت صحيفة 
نادى اتحاد جدة مع طارق حامد أصبح دليالً قوياً عىل 
األيام  ىف  الفريق  عن  الرحيل  من  الالعبني  أحد  اقرتاب 
سيكون  هنريكى  برونو  »الربازيىل  مضيفة:  املقبلة«، 
الالعب األقرب ملغادرة اتحاد جدة، بعدما تعاقد 
)العميد( مع طارق حامد، لتدعيم خط الوسط 
ىف املوسم الجديد، خاصة أن الالعب املرصى 
الفرتة  الزمالك ىف  نادى  رفقة  أداًء كبرياً  قدم 
تقريرها:  ىف  الصحيفة  وتابعت  املاضية«. 
غري  االتحاد،  مدرب  سانتو،  نونو  »الربتغاىل 
مقتنع بفنيات برونو هنريكى، وسيعتمد عىل طارق حامد 

الالعب  يجعل  ما  وهو  املقبل،  باملوسم  امللعب  وسط  ىف 
الربازيىل خارج أسوار اتحاد جدة خالل أيام«.

وواصلت الصحيفة تقريرها: »بالرغم من إرصار نونو 
سانتو عىل اإلبقاء عىل طارق حامد، فإن جماهري الفريق 
السويرسى،  لوزيرن  مباراة  بعد  برحيله  تطالب  كانت 
النادى  العبى  عىل  متهورة  مخالفات  عدة  ارتكب  حيث 
لكن  فريقه،  عىل  جزاء  ركلة  ىف  وتسبب  السويرسى، 
التصدى  ىف  نجح  جروهى  مارسيلو  الربازيىل  الحارس 
تجهيز  الحالية،  األيام  خالل  »سانتو«،  ويواصل  لها«. 
للموسم  زمالئهما،  رفقة  حجازى،  وأحمد  حامد  طارق 
األلقاب  للمنافسة عىل  الفريق يسعى  أن  الجديد، خاصة 
محلياً وقارياً بعدما كان قريباً من التتويج بلقب الدورى 
السعودى حتى الجولة األخرية من املسابقة، قبل أن يظفر 

به الهالل ىف النهاية.
يذكر أن املدرب الرومانى كوزمني كونرتا، املدير الفنى 

السابق لالتحاد، كان قد اعتمد عىل برونو هنريكى ىف 
قدوم  مع  لكن  إقالته،  قبل  املاىض  املوسم 

تغريت  لـ»العميد«  وحامد«  »سانتو 
األوضاع داخل النادى.

جاد

الزمالك يواصل االستعداد ملباراة اإلسماعيىل ىف كأس مرص

عالء

»حامد« يستعد للظهور
بقوة مع اتحاد جدة
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إن كنت من عشاق النوم وتحلم دائماً بالحصول على دقائق إضافية منه ىف الصباح، 
فيبدو أن شركة »كاسبير« األمريكية للمراتب ستحقق لك الحلم وتدفع لك املال 

لقاء ذلك. وتبحث شركة »كاسبير« عن أشخاص يتمتعون »بقدرة استثنائية على 
النوم«، وال مانع لديهم من استعراض قدرتهم تلك ىف األماكن العامة وعلى وسائل 
التواصل االجتماعى، وذلك الستعراض مزايا املراتب التى ينتجونها، وقدرتها على 

بعث اإلحساس بالنوم العميق لساعات. املرشح للوظيفة يجب أن يتمتع بقدرة 
استثنائية على النوم ىف كل الظروف، واالستعداد للوجود أمام الكاميرا.

املأكوالت الصينية تجذب 
السائحين على شواطئ مرسى 

علم.. خفيفة على املعدة

البحر األحمر - شاذلى عبدالراضى:
عن  السياحية  املنتجعات  تبحث 
السائحني  لجذب  جديد  هو  ما  كل 
محبى  وبخاصة  الشواطئ،  عىل 
املأكوالت  عشاق  بينهم  ومن  األكل، 
بإحدى  شيف  قدم  إذ  الصينية، 
من  عدداً  علم  مرىس  ىف  املنتجعات 
أشهى األصناف التى تتميز بمذاقها 
الجيد ووصفها الشيف بأنها خفيفة 
تجهيزها  وطريقة  املعدة  عىل 
دقائق  تحتاج سوى 10  رسيعة وال 
وقبول  إعجاب  القت  أنها  كما  فقط، 
مختلف  من  األجانب  السائحني 
ومن  عليها،  الطلب  وزاد  الجنسيات 
النودلز  »املكرونة  الوجبات  أشهر 

وأرز فرايت«.
شيف  أبوجبل،  عاطف  أوضح 
بمرىس  السياحية  املنتجعات  بأحد 
األجانب  السائحني  شغف  أن  علم، 
جعله  الصينية  املأكوالت  بمعرفة 
الوجبات  أشهر  عمل  ىف  محرتفاً 
النودلز  املكرونة  مثل  الصينية 
رسيعة  أنها  خاصة  بالفراخ، 
قبول  القت  أنها  إىل  الفتاً  التحضري، 
تتميز  أنها  كما  السائحني،  وإعجاب 
وزيت  والثوم  الصويا  بصوص 

السمسم والفلفل والفراخ الكيوبس.
عثمان،  عاطف  أشار  جانبه  ومن 
أحد  عام  ومدير  السياحى  الخبري 
علم،  مرىس  ىف  السياحية  املنتجعات 
ما  كل  عن  تبحث  الفنادق  أن  إىل 
عىل  السائحني  لجذب  جديد  هو 
شواطئ مرىس علم، ومنها املأكوالت 
األجانب  إعجاب  نالت  التى  الصينية 
تم  حتى  الجنسيات،  مختلف  من 
عمل  ىف  محرتف  شيف  تخصيص 

األكالت الصينية بناء عىل رغبتهم.
دائماً  الفنادق  أن  ويضيف 
تحرص عىل خلق جو ترفيهى لجذب 
عىل  مهرجانات  وعمل  السائحني 
الشواطئ بصفة أسبوعية كنوع من 
للمدن،  والتسويق  للسياحة  الرتويج 
أصبحت  التى  علم  مرىس  خاصة 
ارتفاع  مع  تزامناً  للسائحني،  جاذبة 
الطريان  رحللالت  حركة  معدالت 
نسبة  وصلت  حيث  الخارجية، 
اإلشغاالت بالفنادق إىل أعىل معدل لها 
وتخطت حاجز 95%، وأعلن عدد من 
الفنادق أنها كاملة العدد وال توجد أى 
التشيكية  السياحة  حجوزات، وتأتى 
والبولندية واألملانية ىف مقدمة األسواق 

السياحية ىف مرىس علم.

133 مكتبة تشارك ىف مهرجان سور األزبكية 
الصيفى.. كتب نادرة والسعر يبدأ من 2 جنيه

كتبت - إلهام زيدان:
الخديوية  القاهرة  قلب  ىف  املتميز  بموقعه  األزبكية  سور 
هو أحد املعالم التاريخية املميزة للقاهرة، ويمثل بمكتباته 
عىل  واملعرفة  للثقافة  وعريقاً  ُمهماً  رافداً  وكتبه  املتنوعة 
الذين  والقراء  املبدعني  من  لكثري  السنني  عرشات  مدار 

النادرة  الكتب  عىل  مكتباته  أرفف  بني  يعثرون 
األيام  هذه  وىف  مخفضة،  وبأسعار  واملتخصصة 
األزبكية  سور  مهرجان  املكتبات  أصحاب  ينظم 
ملدة  الجارى  أغسطس   10 يوم  من  الخامسة  للسنة 
عىل  ضخمة  تخفيضات  لجمهوره  ليقدم  يوماً،   15

الكتب. جميع 
يشارك ىف املهرجان 133 مكتبة تقدم عروضها من 
والروايات  والقصص  واملجلدات  الكتب  أنواع  مختلف 
املستعملة والجديدة، ىف مختلف مجاالت املعرفة، فضالً 
عن الكتب املدرسية، كما تستمر التخفيضات حتى يجد 
املرتددون عىل املهرجان أسعاراً تبدأ من 2 جنيه، فضالً 

ومن  جنيهاً،  و20  جنيهات  و10  جنيهات   5 فئات  عن 
الكتاب مثل نجيب محفوظ وإحسان  بينها روايات كبار 

الحكيم وغريهم. عبدالقدوس وتوفيق 
يرى  التنظيم،  عىل  القائمني  أحد  هاشم،  مصطفى 
ويحقق  البيع،  حركة  بتنظيم  يقوم  املهرجان  أن 
الصيفية  اإلجازة  خالل  القراءة  من  االستفادة  هدف 
للطالب والشباب، فيمكن للزائرين العثور عىل الكتب 
التى  الكتب  أن  مؤكداً  متميزة،  وبأسعار  املفضلة 
جيدة،  بحالة  فإنها  مستعملة،  أنها  مع  بيعها،  يتم 
وحتى الكتب التى يحدث بها بعض التلف يجرى 
أنه  إىل  مشرياً  شكل،  أفضل  ىف  لتقديمها  ترميمها 
املكتبات  أصحاب  يقوم  املهرجان  أيام  خالل 
املخازن  ىف  لديهم  مخّزنة  كميات  أكرب  بعرض 

للعرض. واملعدة 
للقانونيني  املتخصصة  الكتب  نقدم  ويقول: 

متميزة  وبأسعار  واألجنبية  القانونية  الكتب  مثل 
يفضل  الذى  الجمهور  وعن  املهرجان،  أيام  خالل 
زيارة الحدث، يضيف: »الشباب واألطفال مع ذويهم 
أولياء  وكذلك  املهرجان،  تزور  التى  الفئات  أكثر  من 
األمور يحرصون عىل رشاء الكتب املدرسية التى تقدم 
بربع سعرها«، منوهاً إىل توسيع املمرات وعمل مظالت 

يقول  املعرض.  زوار  عىل  تيسرياً  الشمس  من  للوقاية 
محمود خليفة، صاحب إحدى املكتبات، إنه يعمل ىف بيع 
الكتب املدرسية لجميع املراحل التعليمية منذ 7 سنوات، 
الفتاً إىل أن املهرجان يساعد ىف تنشيط حركة البيع وأنه 
التعليمية  الكتب  »ببيع  كبرية:  تخفيضات  خالله  يقدم 

املستعملة بسعر ال يتجاوز 20 جنيهاً للكتاب«.

كتبت - منة الصياد:
خاصة  األشخاص،  من  الكثري  رغبة  املألوف  عن  الخروج 
محبى كل ما هو جديد، وعند توثيق الذكريات املهمة واملميزة 
عما  البحث  عىل  عروسني  كل  يحرص  الزفاف،  كاحتفاالت 
اإلمكان،  قدر  تقليدى  وغري  مختلف  بشكل  فرحتهما  يُظهر 
احتفاالً  املرصى،  الشاب  »زيزو«،  مؤخراً  له  لجأ  ما  وهو 
بيوم زفافه عىل زوجته األوكرانية »كاتيا«. ىف جلسة تصوير 
االجتماعى  التواصل  مواقع  نشطاء  من  العديد  وصفها 
بل»الجنونية«، وثَّق الزوج املرصى وعروسه األوكرانية يوم 
زفافهما بلحظات مميزة ال تُنىس، وهو ما التقطه املصور 
الفوتوغراىف عمرو أبوبكر بعدسته الخاصة. عالقة صداقة 
يُدعى  الذى  والزوج  أبوبكر،  عمرو  املصور  بني  تربط 
»زيزو« وعروسه األوكرانية »كاتيا« التى تعمل ىف مجال 
الجرافيك والرسوم املتحركة، وهو ما كشف عنه األول، 
بشكل  بزفافهما  االحتفال  قررا  العروسني  أن  موضحاً 
مميز: »قرروا يعملوا سيشن فرح بس مجنون شوية، 

علشان كده استعانوا بيّا«.
بعض  وأداء  الهواء،  ىف  جسديهما  بل»تقليب« 
جلسة  العروسان  وثَّللق  الكوميدية،  الحركات 
تصويرهما، التى رسعان ما حققت تفاعالً كبرياً عرب 
انبهرت من شكل الصور  »فيس بوك«: »ناس كتري 
أما  لالنتباه«.  والفتة  جديدة  بطريقة  اتنفذت  الىل 
البهلوانية  للحركات  العروسني  أداء  تفاصيل  عن 
املصور  فكشف  زفافهما،  تصوير  جلسة  خالل 
منهما  يطلبه  ما  تنفيذ  منهما  طلب  أنه  »عمرو« 
عليهم  »نبّهت  ُمبهج:  بشكل  الصور  تخرج  كى 
كان  زيزو  كانت،  مهما  أقولها  حاجة  أى  يعملوا 
أنا  فقالت  كاتيا  إنما  وبيتكسف،  شوية  قلقان 
مستعدة وجاهزة، وطبعاً كل ما أقول عىل حاجة 
كانوا بيستغربوا جداً ليه وإزاى، ده فرح مش 

جمباز«.

مصرى وأوكرانية يوثقان حفل زفافهما بجلسة 
تصوير »مختلفة«.. لو ده جنان اتجنن

موسم حصاد الزيتون
يبدأ بجنوب سيناء

قطف أجود األنواع

على أنغام الطبيعة
كتب - حمادة الشوادىف:

حبات صغرية ذات لون أخرض جذاب، تتألأل داخل 
حقولها منتظرة موعد حصادها الذى يبدأ مع مطلع 
عىل  املزارعون  يتنافس  عام،  كل  من  أغسطس  شهر 
جمع محصول الزيتون من مختلف مزارع محافظة 
املحصول  هذا  بزراعة  تشتهر  التى  سيناء،  جنوب 
إذ  املحافظة،  مستوى  عىل  األول  يعد  الذى  الصيفى 
تبلغ مساحة الرقعة الزراعية للزيتون 24395 فداناً، 

معظمها ىف منطقة رأس سدر بإجماىل 21 فداناً.
الزراعة  الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة  ويقول 
بإنتاج  تمتاز  املحافظة  إن  سيناء،  جنوب  بمحافظة 
وذلك  الجودة،  عاىل  والزيت  الزيتون،  أنواع  أجود 
الخصبة  األرض  وطبيعة  املناخية  الظروف  بسبب 

عيداً  يعد  املوسم  هذا  أن  إىل  الفتاً  املدن،  ىف  املوجودة 
ألبناء املحافظة ينتظرونه لالحتفال بحصاده.

عىل  الرى  ىف  يعتمد  الزيتون  أن  »شطا«  ويضيف 
إىل أن املزارعني ال يستخدمون  املياه الجوفية، مشرياً 
املبيدات الكيميائية نهائياً، ويعتمدون عىل املخصبات 
الطبيعية ىف تسميد األشجار، الفتاً إىل أن أشهر األنواع 
الكاملاتا،  الفنزويل،  »البيكول،  هى:  سيناء  جنوب  ىف 

العجيزى، اإلسبانى، الدولىس«.
وأوضح أن الشجرة الواحدة من الزيتون تنتج بعد 
أربع سنوات من زراعتها، والعمر االفرتاىض لها يصل 
إىل ألف سنة، مشرياً إىل أن مديرية الزراعة تقوم بعمل 
قوافل زراعية من خرباء متخصصني ىف مجال الزراعة 
لتقديم النصيحة للمزارعني ونرش املمارسات الزراعية 

السليمة للحصول عىل أعىل إنتاجية وأجود األنواع من 
الزيتون.

فيما يقول املهندس أيمن املغربى، صاحب مزرعة 
مطلع  بدأ  »التخليل«  زيتون  موسم جمع  إن  زيتون، 
الشهر  نهاية  حتى  ويستمر  الجارى  أغسطس  شهر 
العجيزى  التخليل  أنواع  أشهر  أن  موضحاً  نفسه، 

»التفاح، دولىس، كاالماتا«.
ىف  تبدأ  سوف  الزيتون  عرص  عملية  أن  ويضيف 
زيت  أن  موضحاً  املقبلني،  ونوفمرب  أكتوبر  شهرى 
بالنسبة  األنواع  أعىل  من  سيناء  جنوب  ىف  الزيتون 
ويجرى  ممتازاً  يعترب  الزيتون  نوع  ألن  للحموضة 
عرصه عىل البارد، الفتاً إىل أن عمليات جمع الزيتون 
تجرى ىف الصباح الباكر، وتبدأ من صالة الفجر حتى 

الساعة 10 صباحاً.
استعداداً  الزيتون؛  مزارع  داخل  العمال  يجتمع 
التى  املثمرة  األشجار  من  بعناية  وقطفه  لحصاده 
تضخ كميات كبرية يتم توزيعها عىل جميع املحافظات 
الزيتون  بنتعامل مع موسم حصاد  »إحنا  واألسواق: 
ومنتظرين  فرحانني  بنكون  كلنا  لينا  عيد  أنه  عىل 
ىف  سهل  ألنه  والصغار  الكبار  الحصاد  ىف  وبيشارك 
عشان  الصباح  من  األوىل  الساعات  وبنختار  الجمع 

درجة حرارة الجو«، بحسب »املغربى«.

24.3
ألف فدان مساحة 
الرقعة املزروعة 

بالزيتون 

الشيف »عاطف« 
أثناء طهى بعض 
األكالت الصينية

»زيزو« وزوجته األوكرانية »كاتيا«زوار مهرجان األزبكية للكتاب
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