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فيروس زيكا ،حددته منظمة الصحة العالمية
أنه مرضًأ وبائيًا ،على الرغم من كونه ليس
فيروسا قاتال ،حيث يسبب الفيروس تشوه
خلقي عند األطفال حديثي الوالدة

العامل بعد كورونا
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ننشر قائمة أخطر الفيروسات التى تهدد العالم
لم يلبث العالم ينتهي من مكافحة
وباء ليظهر أخر وينتشر بسرعة كبيرة،
مهاجما مناطق متفقرة من الدول،
ً
ليصيب العلماء بالتشتت والقلق حيال
سرعة إنتاج مصل ولقاح له ليتمكنوا
من احلفاظ على األرواح ،وتقليل
نسب الوفيات التي تسببها تلك األوبة
والفيروسات التي تالحق بعضها البعض.
ويف األلفينات املاضية واجه عاملنً ا
العديد من الفيروسات واألوبة التي
كادت تصيب اقتصاد بعض الدول
باإلنهيار والضعف ،ومازلنا يف حتديات
أخرها «فيورس كورونا» الذي يفاجئنا
بالعديد من املتحورات ،فكملنا أوشكنا
على انتاج مصل له ،غير الفيروس من
شكله ليواجه املصل اجلديد ،وهذا ليس
باجلديد بني فئة الفيروسات فقد سبقه
يف األمر فيروس أنفلونزا اخلنازير.
نستعرض فيروسات األلفينات التي
أثرت على العالم ،وأنهيت حياة املاليني
من األشخاص يف جميع االنحاء:

فيروس السارس
اشترك فيروس «سارس» مع «كوفيد  »19يف بلد النشأة ،حيث
ظهر يف الصني عام  ،2002وانتقل إلى عدة دول أخرى عام ،2003
وبحسب ما أعلنه معهد «باستور» الفرنسي تسبب فيروس سارس
يف وفاة  800شخص من إجمال  8000أصيبوا به ،لذلك اعتبر
ذلك الفيروس من األوبئة الفتاكة ،وهو وباء تنفسي مصدره
حيواني يعاني مصابيه من صعوبة التنفس ،والتهاب رئوي حاد،
سريعا إلى جنوب شرقي آسيا،
وبعد خروجه من الصني انتقل
ً
وبالتحديد كتايالند ،كمبوديا.
إنفلونزا الطيور «»H5N1
ظهر فيروس إنفلونزا الطيور ألول مرة عام  ،1997وظهر
مجددا يف  ،2003وحصد ماليني الدواجن حول العالم ،وأدى إلى
ً
معد
وفاة  400شخص ،ويعتبر إنفلونزا الطيور مرض فيروسي ٍ
يصيب الطيور ،خاصة الدواجن ،وال يظهر أي عالمات مرضية،
وكان ظهوره يف آسيا نتيجة لتواجد أماكن تربية الدواجن مع
األحياء السكنية ،وأدى انتشاره لتهديد اقتصاد عدد من الدول
من بينها السعودية ،وفرنسا.
إنفلونزا اخلنازير
انتشر وباء إنفلونزا اخلنازير «إتش  1إن  )H1N1( »1عام
 ،2009وأول ظهور له يف املكسيك ،قبل أن ينتشر يف العديد
من دول العالم ،فوفقا ملنظمة الصحة العاملية ،فإن إنفلونزا
اخلنازير ُيعتبر من أكثر الفيروسات خطورة ،لكونه يتمتع
بقدرة تغير سريع ،هربا من تكوين مضادات له يف األجسام
التي يستهدفها ،فيقوم الفيروس بتحوير نفسه بشكل طفيف
كل عامني إلى  3أعوام ،وعندما تبدأ األجسام التي يستهدفها
بتكوين مناعة نحوه ،يتحور الفيروس ويتمكن من الصمود أمام
اجلهاز املناعي مسببا حدوث «جائحة» أو وباء يجتاح العالم
كل عدة سنوات .تويف عام 2010قرابة  18ألف شخص بسبب
وباء أنفلونزا اخلنازير ،ويف  2012توفى ما يقرب من  280ألف
شخص ،منهم  201ألف حالة وفاه بسبب أسباب تنفسية ،و 83
ألف حالة بسبب أمراض القلب واألوعية الدموية ،وذلك وفقً ا ملا
أعلنت عنه منظمة الصحة العاملية يف هذين العامني.
وباء أيبوال
تويف طفل صغير يدعى إميل أومونو يف قرية ميليانو ،يف

غينيا ،يف ديسمبر  ،2013واكتسبت وفاته أهمية أكبر بكثير
عندما مت تسمية إميل على أنه املريض األول ملا عرف الحقا
بأسوأ انتشار لإليبوال يف التاريخ.
وانتشر الفيروس أيبوال القاتل شديد العدوى بسرعة عبر
غينيا ،إلى ليبيريا وسيراليون املجاورتني ،ليعرف بعدها باسم
فاشية «فيروس إيبوال يف غرب أفريقيا» ،األمر الذي كاد يتسبب
بانهيار اقتصادات البلدان الثالثة ،وخالل ذلك العام ،تويف
حوالي  6000شخص جراء الفيروس.
وهدأ األمر فترة من الزمن ليعود الوباء ليضرب مجدد يف
عام  ،2018وهذه املرة يف جمهورية الكونغو الدميقراطية ،حيث
فقد أكثر من  2200شخص حياتهم ،من بني حوالي  3300إصابة
مت تأكيدها.
فيروس زيكا
فيروس زيكا ،حددته منظمة الصحة العاملية أنه ً
وبائيا،
مرضأ
ً
على الرغم من كونه ليس فيروسا قاتال ،حيث يسبب الفيروس
تشوه خلقي عند األطفال حديثي الوالدة ،وهي احلالة التي
صارت تعرف باسم «صغر الرأس» ،التي تنجم عن طريق انتقال
العدوى من األم احلامل إلى اجلنني.
وتفشى الفيروس مرتني يف العقد املاضي ،األولى يف بولينيزيا
الفرنسية يف العام  ،2013والثانية يف البرازيل عام  ،2015ويف
عام  ،2016مت اإلعالن أنه ال يوجد عالج أو تطعيم وقائي ضد
فيروس زيكا ،الذي ينتشر بواسطة بعوضة احلمى الصفراء.
ويف مرحلة تفشي املرض يف املرة الثانية ،بدأ انتشار فيروس
زيكا يف أبريل من العام  ،2015ويف أوائل العام  2016وصل انتشار
الفيروس ألعلى مستوياته يف تاريخ األميركيتني ،حيث انتقل
بعد ذلك لبلدان أخرى من أميركا اجلنوبية وأميركا الوسطى
ومنطقة البحر الكاريبي ،ويف  1فبراير  ،2016أعلنت منظمة
الصحة العاملية حالة الطوارئ على املستوى العاملي بسبب هذا
الفيروس.
فيروس كورونا
ظهر فيروس كورونا ،عام  ،2012الذي صار يعرف باسم
«متالزمة الشرق األوسط التنفسية» أو «متالزمة االلتهاب
الرئوي احلاد» ،وأطلق عليه يف بادئ األمر اسم «فيروس كورونا
اجلديد» ،متاما كما هو احلال مع فيروس ووهان احلالي يف
الصني ،حيث مت تشخيص  254حالة مؤكدة يف العام توفى منهم

18
ألف شخص توفوا فى
 ٢٠١٠بسبب وباء أنفلونزا
اخلنازير ،ويف  2012توفى
ما يقرب من  280ألف
شخص ،منهم  201ألف
حالة وفاة بسبب أسباب
تنفسية

 93مصابني بالفيروس ،يف أبريل  ،2014وفقً ا إلحصائية نشرتها
منظمة الصحة العاملية.
ويف يوليو  ،2015أبلغ عن حاالت اإلصابة بفيروس كورونا
املرتبط مبتالزمة الشرق األوسط التنفسية يف أكثر من  21دولة.
فيروس كورونا املستجد
يف احلادي والثالثني من ديسمبر املاضي عام  ،2020مت اإلبالغ
عن أول حالة مشتبه بها ملنظمة الصحة العاملية ،بوصفها
فيروس كورونا اجلديد أو فيروس كورونا املستجد ،الذي صار
يعرف باسم « كوفييد.»19-
وكان أول تفش للفيروس يف مقاطعة هوبي يف الصني ،ثم
أنتقل إلى العديد من دول العالم بسرعة كبيرة ،وتضمنت
األعراض املوثقة حدوث حمى يف  %90من احلاالت ،وضعف عام
وسعال جاف يف  ،% 80وضيق يف النفس يف  ،% 20مع ضائقة
تنفسية يف  % 15من احلاالت.
املتحور الوحش
بالرغم من ظهور اللقاحات وتسريع وتيرة حمالت التطعيم
يف دول العالم ،ال تزال وسائل اإلعالم تنقل عن خبراء الصحة
أنباء جديدة عن ظهور متحورات لكوفيدـ 19تثير اجلدل ،فقد
حذر مؤخرا كبير خبراء األمراض املعدية يف الواليات املتحدة
األمريكية ،أنتوني فاوتشي ،من أن العالم على موعد مع «املتحور
الوحش» لفيروس كورونا ،وفقا حلديث أدى به حملطة «إم إس إن
بي سي» األمريكية.
وأوضح فاوتشي أن املتحور «الوحش» يبدو ضعيفا باملقاربة
مع متحور دلتا إذ من املتوقع أن يبدأ يف االنتشار قريبا جدا
مؤكدا على ضرورة تلقي اللقاحات وااللتزام
وبسرعة مخيفة،
ً
باإلجراءات االحترازية ألنها تساعد على مكافحة تفشي الوباء
والقضاء على املتغيرات األخرى احملتملة.
متحور دلتا
ومع تطورات فيروس كورونا «كوفيد »19-املتالحقة ،قالت
الدكتورة ماريا فان كيركوف ،خبيرة علم األوبئة واملسؤولة
التقنية عن مكافحة كوفيد ،19-أن متغير دلتا لن يكون
املتغير األخير املثير للقلق ،حيث إن هناك متغيرات أخرى قيد
االنتشار.

إميان الدالى
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فور تولى المجلس األعلى للقوات
المسلحة برئاسة المشير طنطاوى
مسئولية السلطة فى البالد ،استطاع فى
وقت قصير الحفاظ على هيبة ومكانة
القوات المسلحة المصرية فى العالم
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اجلرنال الذى عشق وطنه
«اسمحولى أوجه التحية
ليه لوحده ..سيادة المشير
حسين طنطاوى» ..بهذه
الجملة وجه الرئيس
عبدالفتاح السيسى تحية
خاصة ،إلى المشير محمد
حسين طنطاوى ،فى أثناء
االحتفالية الـ  42لذكرى
انتصار أكتوبر ،تعبيرًا عن
التقدير لدوره الوطنى.
جاءت تحية الرئيس للمشير
فى سياق كشف ،أن رجال
الجيش المصرى ظلوا 20
عا ًما يتقاضون نصف
رواتبهم لتحقيق قدرة
اقتصادية تساعد الجيش،
موضحا وكاشفا للمرة األولى
أن المشير طنطاوى هو
صاحب هذه الفكرة.

كان أحد أبطال حرب
اكتوبر 1973املجيدة،
حيث كان قائدا
للكتيبة  16مشاة

مذكرات املشير طنطاوى

فى صباح يوم  31أكتوبر عام  1935شهدت
منطقة عابدين بوسط القاهرة مولد الطفل محمد
حسني طنطاوى ألسرة نوبية من أسوان ،وترعرع
بني شوارعها وحواريها ،تعلم القرآن فى الكتاب
وواصل دراسته حتى حصل على بكالوريوس فى
العلوم العسكرية من الكلية احلربية عام  ،1956كما
درس فى كلية القيادة واألركان عام  ،1971وفى كلية
احلرب العليا عام .1982
وقد ال يعرف الكثيرون أن املشير طنطاوى هو
بطل عسكرى من طراز خاص ،خاض أربع حروب
دخلتها مصر ضد إسرائيل ،فكان أحد أبطال
حرب  ،56وشارك فى حرب النكسة سنة ،1967
وبعدها فى حرب االستنزاف ،ومن أقواله ان حرب
االستنزاف كانت فترة زاهرة فى تاريخ القوات
املسلحة املصرية ،حيث كان اجليش يقاتل ويستعد
ويعيد بناء القوات فى نفس الوقت ,فقد أعطت
احلرب اجلنود والضباط الثقة بالنفس ،كما منحت
الشعب الثقة فى اجليش.
كما كان أحد أبطال حرب اكتوبر 1973املجيدة،
حيث كان قائدا للكتيبة  16مشاة ،التى حققت
بطوالت كبيرة خالل ملحمة عبور قناة السويس
وحترير سيناء ،فقد دخل املشير طنطاوى فى
مواجهة مباشرة مع القوات االسرائيلية وحتديدا
مع أرييل شارون أثناء حرب اكتوبر ،73ففى
يوم 12اكتوبر مت دفع احدى الوحدات التى
كان يقودها طنطاوى لتأمني اجلانب األمين
للفرقة ملسافة  3كيلومترات ,كانت الفرقة
قد مت اخراجها منها ,ومتكنت الوحدة
بقيادة طنطاوى من االستيالء على
نقطة حصينة على الطرف الشمالى
الشرقى من البحيرات املرة ,وكان
جنود هذه النقطة من االسرائيليني
قد اضطروا للهرب منها حتت جنح
الظالم ,وفى مساء يوم 15اكتوبر كان
املقدم طنطاوى وقتها قائدا للكتيبة
 16مشاة التى احبطت عملية «الغزالة
املطورة» االسرائيلية ,حيث تصدت
باملقاومة العنيفة ملجموعة شارون
ضمن فرقتى مشاة ومدرعات
مصريتني فى الضفة الشرقية,
حدث هذا فى منطقة مزرعة اجلالء
املعروفة باسم «املزرعة الصينية»
حيث كبدت الكتيبة بقيادة العميد
طنطاوى االسرائيليني خسائر فادحة.
«العميد أركان حرب محمد حسني
طنطاوى قائد الكتيبة  16مشاة فى حرب
اكتوبر» ..بتلك الكلمات عرف طنطاوى نفسه
بعد انتهاء احلرب بسنوات ليروى بطوالت
كتيبته فى تسجيل تليفزيونى نادر.
وقد جتلى ذكاء وتخطيط طنطاوى عندما
هاجمته مدرعات العدو ..عندها لم يكشف الرجل
أوراقه ،وقرر التحلى بالصبر ،وكتم أنفاسه حتى
آخر حلظة وحبس نيران مدفعيته حلني معاينة

وتقدير القوة املعادية على الطبيعة ،وفى اللحظة
املناسبة انطلقت نيران أسلحته وقذائف مدفعيته..
انطلق رجال كتيبته على مدرعات ومجنزرات العدو،
فجعلوها أثراً بعد عني ،وقد فشل هجوم العدو فى
الوصول للقناة ،وأخذ يبحث عن مكان آخر بعيداً
عن رجال الفرقة  16مشاة التى كان يقودها العميد
عبدرب النبى حافظ والكتيبة  16مشاة التى كان
يقودها املقدم محمد حسني طنطاوى.

أما فرقتا شارون وآدن اللتان قامتا باملجهود
الرئيسى فى إحداث الثغرة ففقدتا أكثر من 500
جندى ،باإلضافة إلى قتل ضباط الصفني األول
والثانى من قادة األلوية والسرايا ،وهو ما اعترف به
قادة إسرائيل فيما بعد ،مؤكدين أن شراسة معارك
الثغرة لم حتدث فى تاريخ احلروب بعد تالحم
املدرعات املصرية واإلسرائيلية،
وحرق املئات من العربات
املدرعة واملجنزرات».

ويختتم طنطاوى حديثه عن حكايات أبطال أفراد
الكتيبة بقوله« :كل همى أن أنا مرجعش وال فرد
من األفراد اللى جم املوقع حى ،تلك هى معركة من
املعارك التى خاضتها الكتيبة منذ العبور حتى إيقاف
اطالق النار ،يكفينا فخ ًرا أن الكتيبة لم تتكلف فى
العبور إال شهيدا واحدا وهو «عادل بصاروف».
هكذا روى البطل املشير محمد حسني طنطاوى
جزءا من ملحمة جمعته مع أبطال القوات املسلحة
على جبهة القتال حتى استطاعوا حتقيق النصر
واسترداد سيناء احلبيبة بعد أن دنسها االحتالل.
لم تقف بطوالت املشير طنطاوى عند حدود
خوض املعارك وحمل السالح فى وجه أعداء اخلارج
فقط ،وامنا استطاع الرجل مبنتهى احلكمة والقدرة
والكفاءة أن يحافظ على سفينة الوطن من الغرق
فى الفترة التى واكبت أحداث ثورة  25يناير،
بعد أن تنحى مبارك نتيجة
للضغط والغضب الشعبى،
املجلس
وتكليف
األعلى للقوات
ا ملسلحة
بإدارة

شئون البالد ،ومبوجب البيان اخلامس الصادر عن
املجلس األعلى للقوات املسلحة املصرية ،أصبح
املشير»محمد حسني طنطاوى» احلاكم الفعلى ملصر
عقب ثورة  25ينايروممث ً
ال للجمهورية فى الداخل
واخلارج.
وفور تولى املجلس األعلى للقوات املسلحة برئاسة
املشير طنطاوى مسئولية السلطة فى البالد،
استطاع فى وقت قصير احلفاظ على هيبة ومكانة
القوات املسلحة املصرية فى العالم ،وكان الضامن
األمني للتطور الدميقراطى فى مصر ،لم ال وهو
الرجل الذى يتمتع بثقة كبيرة فى الداخل واخلارج؟!،
وألقى عليه أعباء عهد جديد على مصر واملنطقة،
وقد جنح فى كل االختبارات التى تعرض لها بنجاح
منقطع النظير ،ورغم كل محاوالت االستفزاز التى
تعرض لها الرجل وتعرضت لها القوات املسلحة
فى تلك الفترة الدقيقة اال أنه كان مبثابة حائط
الصد و»القميص الواقى» الذى يتلقى الضربات عن
الشعب.
واحلديث عن املشير طنطاوى حملاولة رسم صورة
كاملة املالمح له من الصعوبة مبكان ،فللرجل سجل
مشرف وملئ باألحداث العظيمة واملناصب املشرفة،
فقد شغل املشير محمد حسني طنطاوى مناصب
قيادية عديدة فى القوات املسلحة ،حيث كان رئيسا
لهيئة العمليات وفرقة املشاة ،كما شارك فى العديد
من احلروب القتالية منها حرب  1956وحرب 1967
وحرب االستنزاف ،باإلضافة إلى حرب أكتوبر
 1973كقائد لوحدة مقاتلة بسالح املشاة،
وقد حصل بعد احلرب على نوط الشجاعة
العسكرى ثم عمل عام 1975م ملحقاً
عسكرياً ملصر فى باكستان وبعدها فى
أفغانستان.
وفى عام  1987تولى منصب
قائد اجليش الثانى امليداني ،ثم
قائد قوات احلرس اجلمهورى
عام  1988حتى أصبح قائداً عاماً
للقوات املسلحة ووزيراً للدفاع عام
 1991برتبة فريق ،وعقب شهر
واحد أصدر الرئيس األسبق مبارك
قرا ًرا بترقيته إلى رتبة فريق أول،
كما صدر قراراً جمهورياً بنهاية
عام  1993بترقيته إلى رتبة املشير
ووزيرا للدفاع واإلنتاج احلربى.
نال املشير محمد حسني
طنطاوى خالل مشواره العسكرى
العديد من األوسمة واألنواط
وامليداليات منها وسام التحرير،
ونوط اجلالء العسكرى ،ونوط
النصر ،ونوط الشجاعة
العسكري ،ونوط التدريب،
ونوط اخلدمة املمتازة ،ووسام
اجلمهورية التونسية ،ووسام
حترير الكويت ،ونوط املعركة،
وميدالية حترير الكويت ،باإلضافة
إلى ميدالية يوم اجليش.

1975
ملحقاً عسكرياً
ملصر فى باكستان
وبعدها فى
أفغانستان

1987
تولى منصب قائد
اجليش الثانى
امليداني

1988

قائد قوات احلرس
اجلمهورى

1991
قائداً عاماً للقوات
املسلحة ووزيراً
للدفاع
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فاجأت الفنانة عبلة كامل ،الوسط الفني

نجوم وحكايات

بإرتداء الحجاب في عام  ،2005وسط دهشة

الجميع ،وهو ما فتح باب التكهن بإعتزال

عبلة ،لكنها استمرت ولم تتوقف عن التمثيل

04

وُ لِ دَتْ عبلة كامل في نكال العنب،
مركز إيتاي البارود بمحافظة
البحيرة ،تخرجت عام 1984
من كلية اآلداب قسم مكتبات،
بدأت حياتها الفنية في مسرح
الطليعة وكان أول أعمالها
مشاركتها في مونودراما «نوبة
صحيان» ،ثم مسلسل الشهد
والدموع ،قبل أن تلتقطها
عيون يوسف شاهين في فيلم
وداعا بونابرت ،ثم عملت مع
الفنان محمد صبحي في مسرحية
وجهة نظر تلتها بمسرحيات عديدة
مع لينين الرملي.

عبلة كامل
من إيتاي البارود إلى سينما يوسف شاهني

الدقة في االختيار شعارها
ُع ــرِ َف عن عبلة كامل ،أنها تختار أعمالها
بدقة وال ترضى سوى باألعمال المميزة ،وقد
بدأت معرفة الجمهور بها من خالل فيلم «وداعا
بــونــابــرت» ليوسف شاهين ،ثــم بــدأت خطوة
بخطوة تحتل مكانة بارزة في قلوب المشاهدين،
خاصة بعد نجاحها في مسلسل «لن أعيش في
جلباب أبي» واشتراكها في عدة مسلسالت.

ع ــام  ،1986لكنهما انفصال الحقًا ،وفي عام
 2003تزوجت للمرة الثانية من الفنان الراحل
ال
محمود الجندي ،إال أن زواجهما لم يدم طوي ْ
وانفصال خــال أقــل مــن عامين ،وأعلنا عن
انفصالهما في عــام  ،2005وكان مهر عبلة في
زواجها مع الجندي  25قرشا فقط ،وانفصال
بسبب علو نجمها عن الجندي وكثرة الطلب
عليها.

زيجات في حياة عبلة كامل ملكة
التلقائية
تزوجت عبلة كامل من المخرج والممثل أحمد
كمال ،وأنجبت إبنتين توأم هن زينب وفاطمة

ارتداء عبلة كامل للحجاب
وشائعات االعتزال
فــاجــأت الفنانة عبلة كامل ،الوسط الفني
بإرتداء الحجاب في عــام  ،2005وسط دهشة
الجميع ،وهو ما فتح باب التكهن بإعتزال عبلة،

لكنها استمرت ولم تتوقف عن التمثيل ،إال أن
نشاطها الفني قل وأصبح ظهورها في الغالب
بالمسلسالت التلفزيونية فقط ،ومنها سلسال
الدم الذي صورت منه  ٦أجزاء ،حيث اختارت
لنفسها أن تبقى بعيدة عن اإلعالم بصفة عامة،
فال تستهويها الحوارات والتصريحات الصحفية
أو التليفزيونية ،وعللت ذلــك في فترة سابقة
بالخجل ،على الرغم من كونها «وحش تمثيل»
أمام الكاميرا ،وهو ما يدفعها إلى اإلعتذار عن
حضور المناسبات االجتماعية أو المهرجانات أو
التكريمات.
وفسر البعض قلة أعمالها وظهورها بأنها
بداية االعتزال ،وبدأت الشائعات بين حين وآخر
تردد خبر إعتزال عبلة كامل ،التي كانت تفضل

الصمت ،حيث لم تعتاد الظهور والرد.
مراحل مشوار فنانة معجونة بالفن
مرت عبلة كامل خالل مشوارها الفني بثالثة
مراحل ،جسدت فيها كافة األنماط ،واستطاعت
راق مميز ،حيث بدأت
لعب كل الشخصيات بأداء ٍ
المرحلة األول ــى فــي أول مــشــوارهــا الفني،
وجسّ دت خاللها أدوار الفتاة التي فاتها قطار
ال ــزواج ،وقدمتها في «الستات» ،و»التعويذة»،
و»سواق الهانم» ،و»هيستيريا».
المرحلة الثانية ،انتقلت خاللها إلى منطقة
مختلفة وضعتها في تصنيف الممثالت ذات
الثقل الفني ،وتعد األبــرز في مسيرتها الفنية،
خاصة عندما قدمت شخصية «فاطمة كشري»
في مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي» ،لتقدم

شخصية األم ،وتنطلق بعدها في تقديم أدوار
تعتبر عــامــات فــي مسيرتها ،أبــرزهــا «جمال
عبدالناصر» ،و»عرق البلح» ،و»أين قلبي».
عرق البلح
أما المرحلة الــثــالــثــة ،فقدمت فيها نمطً ا
مختلفًا تمامًا عما قدمته مــن قــبــل ،فقامت
ببطولة أعمال مثل «خالتي فرنسا» ،و»اللمبي»،
و»اللي بالي بالك» ،وغيرها.
عبلة كامل ..من إيتاي البارود إلى سينما
يوسف شاهين
ُو ِلدَتْ عبلة كامل في نكال العنب ،مركز إيتاي
البارود بمحافظة البحيرة ،تخرجت عام 1984
من كلية اآلداب قسم مكتبات ،بــدأت حياتها

الفنية في مسرح الطليعة وكان أول أعمالها
مشاركتها في مــونــودرامــا «نوبة صحيان» ،ثم
مسلسل الشهد والدموع ،قبل أن تلتقطها عيون
يوسف شاهين في فيلم وداعا بونابرت ،ثم عملت
مع الفنان محمد صبحي في مسرحية وجهة
نظر تلتها بمسرحيات عديدة مع لينين الرملي.
الدقة في االختيار شعارها
ُع ــرِ َف عن عبلة كامل ،أنها تختار أعمالها
بدقة وال ترضى سوى باألعمال المميزة ،وقد
بدأت معرفة الجمهور بها من خالل فيلم «وداعا
بــونــابــرت» ليوسف شاهين ،ثــم بــدأت خطوة
بخطوة تحتل مكانة بارزة في قلوب المشاهدين،
خاصة بعد نجاحها في مسلسل «لن أعيش في
جلباب أبي» واشتراكها في عدة مسلسالت.

حكايات الهضبة مع احلب وسر الدبلة التى يرتديها
اشعل الهضبة عمرو دياب مواقع
التواصل االجتماعى بعد ظهوره
في أكثر من صورة ومناسبة مرتديا
دبلة في يده اليسرى ،وتعمده
اإلشارة إليها ،ويأتي ذلك وسط
شائعات عديدة حاصرته
عن وجود قصة حب
جديدة في حياته،
بعد فترة من
الجدل الذي
دار حول
انفصاله عن
الفنانة دينا
الشربيني.

اإلعالمي ممدوح موسى «الصديق المقرب من
عمرو» علق على ظهور الهضبة مرتديا الدبلة ،وعبر
صفحته في موقع فيس بــوك ،كتب »:عجبني قوي
التيشيرت وكمان عجبتني الدبلة».
عمرو دياب الذي طاردته أكثر من شائعة غرام،
على مــدى الــشــهــور الــمــاضــيــة ،خــال تــواجــده في
يناير الماضي ،انتشرت أنباء عن قصة حب تجمعه
مع خبيرة الموضة العراقية األصــل و األسترالية
الجنسية مريم رود ،وذلــك بعد ظهورها معه في
مجموعة صور.
وفــي شهر يناير وخــال تواجد عمرو ديــاب في
دبي ،تصدرت كارولينا زوبكوف ماتيس «ملكة جمال
التفيا السابقة والبلوجر الشهيرة» تريند موقع
«إنــســتــجــرام» ،عقب نشرها صــورهــا مــع الفنان
عمرو دياب ،وأثارت جدال واسعا بعد أن كتبت
«التقيت بهذا الفنان الوسيم عمرو دياب.
حــرصــت كــارولــيــنــا مــع تــزايــد الشائعات
على نفي ارتباطها بالفنان عمرو ديــاب،
فــي تعليقها عــلــى صــورتــهــا مــع الهضبة،
وأوضحت في التعليقات إنها متزوجة من
رجل األعمال النمساوي دانيال ماتيس
« 48عام» ،وهو من مؤسسي واحدة من
أكبر شركات الهواتف الذكية  ،ولديها
أبــنــة تــدعــى نــاتــالــي عــمــرهــا خمس
سنوات.
ومــع انــتــشــار صــور تجمع الفنانة
إيــمــي ســالــم والــفــنــان عــمــرو ديــاب،
شــهــدت مــواقــع الــتــواصــل فــي شهر
يناير ايضا ثالث حديث عن وجود
قــصــة حـــب فـــي ح ــي ــاة الــمــطــرب
األشهر عربيا.
وفــي تصريحات صحفية كشفت
إيــمــى أنــهــا «ال تــســعــى إلـ ــى هــدم
الصداقات أو البيوت ،وعلى العكس
ســتــكــون أول شــخــص يــســعــى لصلح
أصدقائها ،وأنها ممتنة للغاية بوضع
اسمها بجانب الهضبة عمرو دياب».
وتابعت»« :أنا أحب سياسة عمرو دياب
في الحياة ،وأن الهضبة عندما تطوله
شائعة ما من المستحيل أن يــرد ،وهذا
المبدأ أسعى دائما له ،وحياتي الشخصية
خط أحمر وأنا الوحيدة حرة فيها».

وفــي يونيو الماضي بــدأ ظهور اســم دينا ضياء
بهجت في قائمة حبيبات عمرو دياب ،وهي مصرية
مقيمة فــي أســبــانــيــا ،تعمل مــصــورة فــي النسخة
العربية من المجلة العالمية «فوج».
وفي شهر مارس ومع بداية حملة عمرو دياب عن
العطر الجديد له ،ظهر بقوة اسم اإلعالمية إنجي
كيوان ،بعد ظهورها معه في صور الدعاية والكليب،
بعد تواجدها بصحبته في مدينة دبي ،خالل إحدى
السهرات التي جمعتهما.
والمفارقة هنا أن «إنــجــي» متزوجة بالفعل من
رجل األعمال اللبناني زياد فولد جر ،وظهر بالصور
التي جمعتها مع عمرو دياب ،ولديهما طفلين.
ونــشــرت كــيــوان عــددا مــن الــصــور الــتــي جمعتها
بــالــهــضــبــة عــمــرو ديـ ــاب فــي دبـ ــي ،عــبــر حسابها
الشخصي بـ»انستجرام» ،وعلقت عليها قائلة« :يومًا
جي ًدا قضيناه مع األسطورة عمرو دياب».
وفي يوليو الماضي دخلت الفنانة وعارضة األزياء
هــدى المفتي دائــرة جميالت عمرو ديــاب ،وتــردد
وجــود عالقة حب بينهما ،وذلــك بعد ظهورها في
كليب أغنية «الدنيا بترقص» ،قبل أن تقوم بالنفي،
فيما لجأ الهضبة كعادته إلى الصمت الرهيب تاركا
ورائه سؤال «حبيبة عمرو دياب من تكون»
وعلي الرغم من أن إعــان عمرو ديــاب الجديد
للترويج ألول عطر يحمل اســمــه ،ضــم  4فتيات
حسناوات ،إال أن الحسناء الروسية نيكا ماريانا،
كانت الهدف األول لجمهور دياب ،خاصة مع ترويج
شائعات أكدت أن عمرو يظهر اهتماما خاصا بها،
وقضى السهرة معها داخــل أحــد الفنادق الكبرى،
وحرص على تناول اإلفطار معها بنفس الفندق ،كما
توقف الجمهور أمام القبلة التي وضعتها ماريانا على
جبين المطرب الملقب بين جمهوره ب «الهضبة».
نيكا ضاعفت من تأثير الشائعات عندما نشرت
صــورة لها برفقة عمرو ديــاب من كواليس تصوير
اإلعالن ،ومنحته لقب «حبيبي» وحرصت على كتابته
بالنطق العربي باستخدام الحروف الالتينية ،قائلة:
جميل جدا العمل معك يا حبيبي ،في هذا المشروع
الضخم ،مبروك عليك إطالق العطر الجديد.
لم تتوقف شائعات الهضبة إلي هذا الحد فقد
تــم نــشــر ص ــورة لــلــفــنــان عــمــرو دي ــاب وه ــو برفقة
الــفــاشــونــيــســتــا الــكــويــتــيــة روان بــن حــســيــن ،وهما
يحضران حفل عيد ميالد صديقتها في دبــي ،ما
جعل الكثير يتوقع إرتباطهما

وقامت الفاشيونستا الكويتية روان بن حسين،
باالحتفال بعيد ميالد إحدى صديقاتها ،فى مدينة
دبى باإلمارات العربية المتحدة ،و حضر حفل عيد
الميالد الهضبة عمرو دياب.
ونشرت روان بن حسين ،صورة ومقطع فيديو عبر
حسابها بموقع «إنستجرام» ،ظهرت فيها بفستان
باللون األحــمــر وإلــى جانبها عمرو دي ــاب ،وكتبت
معلقة »:احتفلنا بعيد مــيــاد صديقتي أمــس مع
الهضبة عمر دياب».
ولكن نفي مصدر مقرب من الهضبة هذا الكالم
وانــه ال صحة الرتباط عمرو ديــاب بالفاشونيستا
روان بن حسين وأن كل ما في األمــر أنهما التقيا
في حفل عيد ميالد في دبي وروان ألتقطت صورة
برفقة عمرو دياب ونشرتها لذا ظنا الجمهور أنهما
ارتبطا.
وتــرددت شائعات حــول عودته لزوجته السابقة
زينة عاشور خاصة بعد تواجده في نفس المكان
الذي تواجدت فيه في رأس السنة وهو دبي ،ولكن
الهضبة ما زال سنجل.
وتــرددت شائعات حــول عودته لزوجته السابقة
زينة عاشور خاصة بعد تواجده في نفس المكان
الذي تواجدت فيه في رأس السنة وهو دبي ،ولكن
الهضبة ما زال سنجل.
وتــرددت شائعات حــول عودته لزوجته السابقة
زينة عاشور خاصة بعد تواجده في نفس المكان
الذي تواجدت فيه في رأس السنة وهو دبي ،ولكن
الهضبة ما زال سنجل.
وأكد الفنان عمرو دياب أنباء انفصاله عن الفنانة
دينا الشربيني خالل العديد من المناسبات خالل
الفترة القليلة الماضية كان أبرزها إلغاء حسابها
ومتابعة حساب أبنائه األربــعــة عبر «انستجرام»
«جنى وكنزي وعبد الله ونور».
وكــان عمرو ديــاب ودينا الشربيني انفصال منذ
فترة بعد عالقة حب قوية دامت لسنوات ،ولم يُعلن
الثنائي حتى األن األسباب أو حقيقة اإلنفصال.
ومــن ضمن نــســاء الهضبة أيــضــا أول زيــجــة في
حياته وهي الفنانة شيرين رضا والتي أنجب منها
نجلته األولي وانفصل عنها ولم تتزوج بعده ،ووقع
في غرام شقيقة الفنانة إلهام شاهين وتم خطبتهم
ولــكــن لــم تكلل قصة الــحــب بــالــزواج فــي النهاية،
وانفصال في هدوء تام
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وذكرت صحيفة “ ذا أثلتيك” البريطانية أن

فى الشبكة

حكومة المملكة المتحدة تخطط لتخفيف

قواعد الحجر الصحي لالعبي القائمة الحمراء

أثار ملف جتديد عقد النجم املصري محمد صالح
مع ليفربول اجلدل يف إجنلترا ،بعد تردد أنباء عن
طلب “ مو”  500ألف جنيه إسترليني أسبوعيا،
للموافقة على جتديد عقده مع ليفربول ،والذي
ينتهي يف صيف .2023
ويتقاضى محمد صالح حاليا  200ألف جنيه
إسترليني أسبوعيا ،ويف حال موافقة ليفربول على
رفض راتبه إلى  500ألف جنيه إسترليني ،سيصبح
األعلى راتبا ،يف مسابقة الدوري اإلجنليزي.
وتباينت ردود أفعال جنوم الكرة السابقني يف
إجنلترا ،حول الراتب الذي طلبه محمد صالح
لتجديد عقده ،حيث أكد البعض أن النجم املصري
يستحق هذه األموال ،فيما اعتبر البعض اآلخر أنه
رقم ضخم ،من الصعب موافقة إدارة ليفربول عليه.
ردود األفعال يف إجنلترا بشأن جتديد عقد محمد
صالح:
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أسبوعية ـ مستقلة ـ شاملة
تصدر كل إثنني عن شركة املوجز
للصحافة والطباعة والنشر شركة
مساهمة مصرية

مدير التحرير

طارق شلتوت
مدير التحرير الفىن

محمد جالل فراج

هيئة التحرير

محمد صالح
حسام عبدالشاىف
محمد شعبان
سكرتري التحرير

محمدعبدالعزيز

اإلخراج الصحفى

هشام جابر

جدل يف إجنلترا بسبب عقد محمد
صالح «األسطوري» ..وكلوب يتهرب
داني ميريف:
حذر داني ميريف العب فريق ليفربول السابق،
إدارة الريدز ،من رحيل محمد صالح إلى نادي
باريس سان جيرمان الفرنسي ،خالل فترة
االنتقاالت الصيفية القادمة.
وقال داني ميريف يف تصريحات أبرزتها موقع “
 ”TALK SPORTاإلجنليزي« :محمد صالح ليس
من نوعية الالعبني التي تطلب احلصول على
ضعف ما يحصل أي العب آخر يف الفريق ،من أجل
جتديد عقد ،سأكون مندهشا إذا طلب ذلك بالفعل،
لكن على أي حال ال أستبعد حدوث أي شيء».
وأضاف ميريف» إذا رحل مبابي إلى ريال مدريد يف
الصيف القادم ،سيبحث النادي الفرنسي ،عن ضم
جنم من فريق آخر ،لتعويضه ،وليس هناك أفضل
من محمد صالح لتعويض رحيل مبابي».
وأشار »:أمتنى أال يغادر محمد صالح ليفربول،
من أجل االنضمام إلى باريس سان جيرمان».
وواصل »:محمد صالح ارتبط خالل الفترة
املاضية ،باالنضمام إلى الدوري اإلسباني ،لكن كان
ذلك صعبا ،بسبب األزمة املادية التي يعاني منها
برشلونة وريال مدريد».
وأكمل  »:ريال مدريد ،سيوفر كل أمواله من

أجل ضم مبابي ،خالل فترة االنتقاالت الصيفية
القادمة».
واختتم» لن أكون متفاجئا إذا جدد محمد صالح
عقده مع ليفربول ،خالل الشهرين املقبلني».
أسطورة آرسنال:
قال راي بارلور أسطورة آرسنال يف تصريحات
إلذاعة “ توك سبورت” اإلجنليزي» :لو كان األمر
بيدي ألعطيته املبلغ الذي يريده ،وعلى إدارة
ليفربول أن جتد طريقة القناعه بتجديد عقده».».
أوضح »:أعلم أن املبلغ الذي طلبه محمد صالح
لتجديد عقده ضخم ،ولكن هل ليفربول قادر على
تعويض محمد صالح حال رحيله ؟».
جون ألدريدج:
أكد أسطورة نادي ليفربول اإلجنليزي ،جون
ألدريدج ،أن مهاجم الفريق محمد صالح يتميز
باحلرفية والعب رائع ومهم يف صفوف الريدز
وينبغي ،على إدارة النادي بذل ما يف وسعها
لالحتفاظ به.
وأوضح ألدريدج يف مقال نشره يف صحيفة
«ليفربول إيكو» البريطانية أنه «كان من الرائع
تسجيل  3أهداف أمام ليدز يونايتد يف الدوري
اإلجنليزي ،لكن الفريق ما زال يفتقر إلى الشراسة

حلني انتخاب مجلس جديد..
الزمالك يطلب من رئيس الوزراء
تأجيل مديونيات النادي
كشف مصدر مطلع داخل نادي
الزمالك عن تقدم اللجنة املكلفة
بإدارة النادي  ،برئاسة حسني لبيب،
بطلب للدكتور مصطفى مدبولي
رئيس مجلس الوزراء ،وأشرف
صبحي وزير الشباب والرياضة؛ من
أجل تأجيل املديونيات املستحقة على
النادي يف الفترة احلالية.
واشار املصدر إن مسؤولو القلعه
البيضاء قدموا طلب ملجلس الوزراء،
للموافقة على تأجيل مديونيات
النادي ،حتى شهر ديسمبر املقبل،
وحتديدا حلني انتخاب مجلس جديد.
ً
ويعاني نادي الزمالك يف الفترة
األخيرة من أزمة مالية طاحنة ،جعلته
عاج ًزا عن سداد املستحقات املالية املتأخرة
سواء لالعبني أو األجهزة الفنية.
حيث تسببت االزامات املاليه يف عدم
التعاقد مع صفقات جديدة وفشله يف جتديد
عقد التونسي فرجاني ساسي الذي رحل عن
صفوف الفريق نهاية املوسم املنصرم كانتقال حر
لصفوف الدحيل القطري.
وكشف مصدر بنادي الزمالك عن عقد جلسة غدا
بني حسني لبيب رئيس اللجنة املكلفة بإدارة النادي مع
حازم فتوح وكيل التونسي حمدي النقاز من أجل حسم
مصير الالعب يف ظل منع النادي األبيض من القيد لفترتي
قيد.
وأوضح املصدر أن االجتاه األقرب هو إعارة الالعب التونسي
يف ظل تلقي الالعب ثالثة عروض ،بالرغم من متسك النقاز
باالستمرار يف الزمالك واستقدامه ألسرته لالقامة معه يف مصر.
وشدد على أن جلسة الغد بني وكيل الالعب وحسني لبيب ستحسم
موقف النقاز ،خاصة وأن الظهير األمين التونسي أعلن من قبل
عن رغبته يف اللعب مع الفريق األبيض ،ويف حالة عدم إلغاء قرار
االحتاد الدولي لكرة القدم سيكون هناك تفكير يف اخلروج من
الزمالك على سبيل اإلعارة حلني السماح للنادي األبيض بقيد
صفقاته.

التهديفية ألن املباراة كان ميكن أن تنتهي بفارق
أكبر من األهداف».
وذكر « :كانت املباراة ستكون مشابهة ملا فعلناه
أمام كريستال باالس يف املوسم املاضي ( )0-7ألن
قادرا على منع العبي
أسلوب ليدز يونايتد لن يكون ً
ليفربول من التسجيل ولكن ال يهم كل هذا ألننا
سجلنا  3أهداف وفزنا بالنقاط الثالث ،وإذا كنا
نرغب يف الفوز ببطولة الدوري اإلجنليزي ،فنحن
بحاجة إلى حفاظ املهاجمني الثالثة على أدائهم
الفني يف كل مباراة».
كثيرا بأداء محمد صالح
وقال « :لقد تأثرت
ً
خالل املباراة ،ويبدو وأنه ال يعطي أي فرصة ملُالك
النادي للموافقة على طلباته املادية والعقد الكبير
لتجديد عقده ،ويجب على ليفربول فعل كل شيء
لالحتفاظ به ألنه العب مهم ورائع».
وتابع « :يبدو أن محمد صالح متمسك بطلباته
جيدا ملحاولة الوصول إليها ونأمل أن
ويثبت نفسه ً
يتمكن النادي من النجاح يف التجديد له ومينحوه
ما يستحقه إذا كانوا يرغبون يف لقب الدوري
اإلجنليزي».
ماكمامنان:
قال ستيف ماكمامنان يف تصريحات لصحيفة “

إندبندنت» البريطانية »:على إدارة ليفربول املوافقة
على بيع محمد صالح ،إذا كان الالعب يريد الكثير
من األموال ،التي ال يستطيع النادي حتملها،
لتجديد عقده».
أضاف »:إذا كان محمد صالح يريد احلصول
على  500ألف جنيه إسبوعيا ،من أجل املوافقة على
جتديد عقده ،فهذا لن يحدث ،أما إذا كان يريد راتبا
ميكن لنادي ليفربول حتمله ،فأتوقع بقاءه».
استطرد »:ليفربول ال ميكنه منافسة بعض
األندية مثل مانشستر سيتي أو باريس سان
جيرمان ،يف دفع الرواتب ،هذه األندية يف مستوى
آخر ،من حيث الناحية املالية».
أشار »:إذا حدث زيادة ضخمة يف راتب أحد
الالعبني ،قد يحدث فوضى يف الفريق ،حيث قد
يطلب العب آخر بزيادة يف راتبه أيضا».
أكمل  »:يجب على إدارة نادي ليفربول ،وضع
سقف للرواتب ،خاصة وأن كل ناد خسر أكثر من
 100مليون جنيه إسترليني ،مؤخرا ،بسبب أزمة
كورونا «.
اختتم »:ليس لدى مشكلة يف أن يدفع نادي
ليفربول لكل العب ما يستحقه ،محمد صالح
العب رائع ،لكن ال ميكن مضاعفة راتبه يف الوقت

مراجعة لغوية

ناصر غازى
املستشار القانونى

سمري الباجورى
التوزيع واالشرتاكات

مؤسسة األهرام
ملدة عام
 156جنيهات
احلالي».
أوين
قال مايكل أوين جنم فريق ليفربول السابق يف
تصريحات لشبكة “  ”BT SPORTاإلجنليزية»:
اعنقد أنه العقد األكثر تعقيدا يف ليفيربول،
ألن صالح هداف الفريق ،وصاحب أعلى راتب يف
النادي».
تابع أوين »:اجلميع ينصح إدارة ليفربول بأن
متنح إدارة ليفربول محمد صالح ما يريد لتجديد
عقده ،لكن إذا حدث ذلك ،قد يستبب يف حدوث
مشاكل داخل الفريق ،ورأينا حاالت كثيرة متشابهة
لهذا األمر ،خالل السنوات املاضية».
كلوب يتهرب:
رفض يورجن كلوب املدير الفني لفريق ليفربول،
احلديث عن ملف جتديد عقد محمد صالح مع
الريدز.
قال يورجن كلوب خالل يف تصريحات صحفية
 »:جتديد عقد محمد صالح؟ األمر ليس بيدي ،ال
أدخل يف هذه األمور».
واصل كلوب «أنا اهتم فقط مبدى جاهزيته
والتزامه ،وهو يف أفضل حال ،ليس لدي شيء آخر
ألقوله».
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بريطانيا متنح العبي البرمييرليج
استثناءات يف القائمة احلمراء
أكدت تقارير صحفية ،أن احلكومة البريطانية
استثناء
ستمنح العبي دول القائمة احلمراء
ً
لدخول أراضيها بشكل طبيعي ،يف فترة التوقف
الدولية املقبلة.
وذكرت صحيفة “ ذا أثلتيك” البريطانية أن
حكومة اململكة املتحدة تخطط لتخفيف قواعد
احلجر الصحي لالعبي القائمة احلمراء قبل
فترة التوقف الدولية املقبلة.
وأشارت الصحيفة أن ذلك األمر من شأنه
أن يحرر العبي الدوري اإلجنليزي املمتاز
للعب تصفيات كأس العالم الشهر املقبل بشكل
طبيعي ،بعد األزمة التي حدثت يف فترة التوقف

الدولية املاضية.
وأضافت الصحيفة أن فترة العزل ملدة  10أيام
يف إحدى الفنادق ،وهي القاعدة التي كانت واجبة
من قبل احلكومة البريطانية ،عقب العودة من
أي دولة موضوعة يف القائمة احلمراء ،سيتم
استبدالها مبدة  5أيام على أن تكون تلك الفترة يف
فقاعة طبية داخل النادي.
مصر خرجت من القائمة احلمراء اخلاصة
باحلكومة البريطانية ،ما يعني أن املحترفني يف
إجنلترا ،على رأسهم محمد صالح جناح نادي
ليفربول ،سيتمكنون بشكل طبيعي من املشاركة
أمام ليبيا يف تصفيات املونديال الشهر املقبل.

احتاد الكرة يوافق على طلب كيروش
بانطالق الدوري قبل توقف نوفمبر
االحتاد
وافق
املصري لكرة القدم
برئاسة أحمد مجاهد
يف اجتماعه اليوم على
تصورات كارلوس كيروش
املدير الفني لـ منتخب مصر
بشأن اتاحة الفرصة جلميع
األندية للمشاركة املحلية قبل
جتمع املنتخب الوطني خالل فترة
التوقف الدولي خالل نوفمبر املقبل .
وبناء على ذلك تنطلق مسابقة
الدوري للقسم األول فور انتهاء فترة
توقف أكتوبر التي تشهد مباراتي مصر
مع ليبيا يف تصفيات كأس العالم،
وما يليها من مباريات جلولة بطولتي

األندية األفريقية  ،فيما قرر االحتاد
املصري تأجيل مباريات كأس مصر
بعد االنتهاء من مباراتي دور ال16
املقرر اقامتها غدا وبعد غد  ،على أن
حتدد مواعيد مباريات األدوار التالية
للبطولة يف وقت الحق.
يأتي ذلك إلتاحة الفرصة أمام رابطة
أندية القسم األول لبدء املسابقة يومي
 25و 26أكتوبر ،القامة ثالث جوالت
من مسابقة الدوري حتى  5نوفمبر
املقبل مبا ينعكس ايجابا على جميع
الالعبني وأيضا إتاحة الفرصة أمام
املدير الفني للمنتخب الوطني التساع
قاعدة اختيار الالعبني الذين سيتم
ضمهم إلى املنتخب الوطني.
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تفاصيل مجهودات جهاز حماية املستهلك
استمرارًا لدور جهاز
حماية املستهلك
يف ضبط األسواق
وحماية املستهلكني
شنت أفرع اجلهاز
اإلقليمية عدد
من احلمالت علي
األسواق باإلشتراك
مع مديريات التموين
ومباحث التموين
ومديريات الصحة
وإدارات التفتيش
الصيدلي والرقابة
اإلدارية

فرع املنوفية :
ضبط  10طن دهن نباتى مجهول املصدر و 5
طن مواد خام لتصنيع البالستك مجهول املصدر ،كما
مت حترير عدد ( )12محضر ضد عدد من املحالت
التجارية لعدم اإلعالن عن األسعار وعدم إصدار
فواتير قانونية .
فرع القليوبية :
ضبط عدد  3250قرص أدوية أنواع مختلفه وعدد
 7أجهزه عالجيه خاصة بوزارة الصحة والسكان
وغير مصرح ببيعها ،باإلضافة إلي عدد  440قرص
أدوية أنواع مختلفه مهربه وكمية من الدواء غير
مسجل بوزارة الصحة والسكان ومجهول املصدر،
كما مت حترير عدد ثالث محاضر لعدم اإلعالن عن
األسعار وعدم إصدار فواتير ضريبيه.
فرع الدقهلية :
ضبط محل مستلزمات تكييف وتبريد ومت التحفظ
على عدد  ١٠٠شمعة فالتر مياه وعدد  ٤فالتر مياه
ثالث مراحل ،مت حترير محضر ضد مصنع منظفات
الستخدامه خامات مجهولة املصدر والتحفظ على
 ٤٥٠٠لتر كلور و  ١٠٠٠كجم صابون سائل وعدد
 ١٠شكائر من سماد زراعي سلفات املاغنسيوم زنة
الشيكارة ٢٥كجم وعدد  ٢٠جركن صابون سائل و
 ٤٠٠كجم كلور وعدد  ٢٠شيكارة مسحوق الغساالت
العادية بإجمالي  ٢٠٠كجم.
كما مت حترير عدد  18محضر ضد عدد من
املحالت التجارية لعدم االلتزام باألسعار املعلن عنها
وعدم وجود تصريح باألوكازيون وعدم حمل شهادة
صحية .
فرع الشرقية :
ضبط طن ونصف هياكل دجاج وكمية من

األسماك املجمدة وبانية دجاج وكمية من حلم مفروم
غير صالح لألستهالك اآلدمي  ،كما مت ضبط كمية
من اللحوم لدي بعض محالت اجلزارة للذبح خارج
املجازر احلكومية ،كما مت حترير عدد( )22محضر
لبعض املحالت حليازتها منتجات مجهولة املصدر
وعدم اإلعالن عن األسعار .
فرع البحيرة :
ضبط  10طن مخلل و  300كجم ملح سياحات و
 200كجم جبنة موتزريال و  438عبوة مواد غذائية
وكمية من الكبدة مجهولة املصدر  ،كما مت ضبط عدد
 870قرص أدوية خاصة بوزارة الصحة والسكان غير
مسموح بتداولها ومجهولة املصدر ،كما مت غلق أربعة
أكادمييات لتعليم التمريض بدون ترخيص .
فرع اإلسكندرية :
مت الغلق اإلداري لعدد أربعة مراكز طبية ملزاولتهم
النشاط بدون ترخيص وأنتحال صفه طبيب وضبط
كميات من األدوية املهربة ومجهولة املصدر ،كما مت
ضبط عدد أربعة محال جتارية للمالبس واألحذية
لقيامهم باإلعالن عن تخفيضات دون احلصول
على تصريح من اجلهات املختصة كما مت ضبط
كميات من املنتجات مستوردة ومحلية الصنع بدون
مستندات.
كما مت الغلق اإلداري لعدد تسعة محال جتارية
ومطعم وكافتيريا ومخبز سياحي ومصنع مالبس
ومركز خدمه ملزاولتهم النشاط التجاري بدون
ترخيص
فرع األسماعلية :
ضبط كمية كبيرة من علب السجائر املقلدة
كصناعة مصرية ،وكمية من السجائر مجهولة
املصدر ،كما مت ضبط عدد من زجاجات الفنيك
املغشوشة واملقلده لعالمه جتارية مشهورة  ،باإلضافة
إلى حترير عدد أربعة محاضر ملحالت جتارية لعدم

اإلعالن عن األسعار وعدم وجود شهادات صحية .
فرع السويس :
ضبط كمية من السجائر املستوردة مجهولة
املصدر وغير خالصة اجلمارك ،وكمية من املواد
الغذائية املتنوعة منتهية الصالحية معروضة للبيع،
كما مت حترير ست محاضر ملحالت جتارية لعدم
حمل شهادات صحية.
فرع جنوب سيناء :
ضبط كمية من الشيكوالتة املخالفة للمواصفات
القياسية باإلضافة إلي سجائر مجهولة املصدر ،كما
مت حترير عدد خمس محاضر ملحالت جتارية لعدم
اإلعالن عن األسعار وعدم وجود شهادات صحية.
فرع الفيوم:

باالشتراك مع إدارة العالج احلر مت ضبط عيادة
أطفال بها أدوية مجهولة املصدر وغير مسجلة
بوزارة الصحة  ،كما مت حترير عدد  13محضر ضد
املحالت التجارية لعدم اإلعالن عن األسعار وعدم
إصدار فواتير ضريبية .
فرع بني سويف :
ضبط مركز للتخسيس والعالج الطبيعي لعدم
وجود ترخيص وحيازة أجهزة غير مصرح بها .
حترير ثالث محاضر لعدد من العيادات الطبية
لعدم وجود ترخيص .
ضبط عدد من املخالفات بعدد من املحالت
التجارية منها عدم اإلعالن عن األسعار وعدم
إصدار فواتير قانونية .

البريد املصري يوقع بروتوكول تعاون
مع جهاز تنمية التجارة الداخلية
وقعت الهيئة القومية للبريد
بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية
التجارة الداخلية يتيح للهيئة تقدمي
خدمات اجلهاز عبر مكاتب البريد
املصري املنتشرة بجميع املحافظات
باإلضافة إلى توصيل الوثائق الصادرة
من جهاز التجارة الداخلية مثل
«السجل التجاري ،العالمات التجارية
« للمواطنني عبر مكاتب البريد.
قال الدكتور شريف فاروق رئيس
مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد
ان هذا البروتوكول يأتي يف إطار
دعم خطط الدولة يف التسهيل على
املواطنني واستكماال جلهود البريد
املصري نحو تطوير اخلدمات
اجلماهيرية باإلضافة إلى ترسيخ
الدور املجتمعي للهيئة بالتعاون مع
جهاز تنمية التجارة الداخلية لتيسير
حصول املواطنني على اخلدمات التي
يقدمها اجلهاز عبر مكاتب البريد
املنتشرة بجميع أنحاء اجلمهورية.
وأوضح الدكتور شريف فاروق
رئيس البريد املصري ان التعاون مع
جهاز تنمية التجارة الداخلية يؤكد
على تضافر مؤسسات الدولة وتوحيد
جهودها لتقدمي خدمات متميزة تهدف
الي التيسير على املواطنني مشيراً الي
ان هذا البروتوكول يهدف الى اتاحه
طلب اإلصدارات التي يصدرها جهاز
تنمية التجارة الداخلية من مكاتب
البريد مبا يساهم يف التسهيل على

رئيس البريد:
هذه اخلدمة
تتيح للعميل
حرية اختيار
مكان استالم
اإلصدارات

املواطنني.
وأضاف رئيس البريد ان هذه
اخلدمة تتيح للعميل حرية اختيار
مكان استالم اإلصدارات سواء كان يف
محل اقامته او عمله او أي عنوان اخر
يرغب يف استالم الطلب فيه مشيراً
الي ان هذه اخلدمة تقدم باالعتماد
على أحدث األنظمة واألجهزة
االلكترونية املتطورة مما يؤدي الي
سرعة تقدمي اخلدمة وتوفير الوقت
واجلهد على املواطنني.
ومن جانبه صرح الدكتور إبراهيم
عشماوي مساعد أول وزير التموين
ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية

ان التعاون مع الهيئة القومية للبريد
سيتيح سهولة تلقى طلبات خدمات
السجل التجاري والعالمات التجارية
من خالل جميع مكاتب البريد املنتشرة
على مستوى اجلمهورية مبا سيتيح
حصول املواطنني على اخلدمات
بسهولة ويسر ،الفتا الى أن جهاز
تنمية التجارة الداخلية أتاح ايضا6
خدمات للسجل التجاري على بوابة
مصر الرقمية مثل طلب مستخرج من
السجل التجاري واستعالم عن السجل
التجاري وطلب جتديد سجل جتارى
وطلب شهادة بيانات للسجل ،كذلك
خدمة حتديث بيانات « تعديل بيانات

التنظيم واإلدارة :تسوية مؤهالت 1390
موظفاً وترقية  107آخرين خالل أغسطس
استعرض الدكتور صالح الشيخ رئيس اجلهاز
املركزي للتنظيم واإلدارة اليوم تقريرا عن بعض
جهود اجلهاز خالل شهر أغسطس املاضي ،ومنها
انتهاء اجلهاز من تقييم  4آالف و  805موظفني
مرشحني للتعيني بوزارة الري واملوارد املائية
واالنتقال للعاصمة اإلدارية ،إلى جانب تدريب عدد
 6آالف و  698موظفا مرشحا لالنتقال للعاصمة
وذلك على عدة برامج تدريبية منها اجلدارات
السلوكية والبرامج التخصصية.
وتضمن التقرير انتهاء اجلهاز من دراسة
إعادة التعيني باملؤهل األعلى واملعروف
ب»التسوية» لعدد ( ) 1390موظفا ً من ُمختلف
من حصلوا
وحدات اجلهاز اإلداري للدولة ِ ّ
على مؤهالت أعلى أثناء اخلدمة ،وذلك طبقا ً
حددة يف قانون اخلدمة
للضوابط واملعايير امل ُ ّ
املدنية رقم  81لسنة  2016والئحته التنفيذية،
كما انتهى من دراسة تثبيت وتعديل الشكل
التعاقدي لعدد ( )154موظفا ً من العاملني
باجلهاز اإلداري للدولة فضالً عن دراسة ترقية
مبختلف وحدات اجلهاز اإلداري
( )107موظفا ً ُ
للدولة.
و انتهى اجلهاز من دراسة نقل عدد ()881
موظفا ً مِ ْن وإلى ُمختلف وحدات اجلهاز اإلداري
للدولة ،وعلى صعيد الوظائف القيادية ،فقد
انتهى اجلهاز من دراسة اإلعالن عن وظائف
قيادية لعدد ( )23وحدة من وحدات اجلهاز
اإلداري للدولة.
كما انتهى اجلهاز املركزي للتنظيم واإلدارة
من دراسة تنفيذ قرارات تكليف لعدد ()2275

ُم ّوظفا ً من كوادر املهن الطبية ببعض اجلهات
حكما ً
اإلدارية ،ودراسة تنفيذ عدد (ُ )4204
قضائيا ً متنوعا ً ما بني صرف مقابل نقدي
ومتويل وظائف وتعزيز بنود وأنواع وكذا صرف
املقابل النقدي لرصيد اإلجازات وغيرها
ملوظفي وحدات اجلهاز اإلداري للدولة،
وفيما يتعلق بالتعديالت التنظيمية ،انتهى
اجلهاز من دراسة إجراء تعديالت تنظيمية لعدد
( )25وحدة باجلهاز اإلداري للدولة ،فيما انتهى
عدالت أداء بعض اجلهات
اجلهاز أيضا ً من دراسة ُم ّ
اإلدارية وذلك من خالل دراسة العجز والفائض
بالنسبة للوظائف لعدد ( )10جهات إدارية.
أما بشأن التدريب ،فقد انتهى اجلهاز من
تنفيذ عدد ( )3برامج تدريبية استفاد منها
(ُ )39متدربا ً بالوحدات اإلدارية املُختلفة ،ضمن
اخلطة التدريبية للجهاز للعام .2022/2021
من اجلدير بالذكر أن اجلهاز يقوم كل شهر بنشر
تقرير ببعض جهوده يف الشهر السابق ،فيما يتعلق
بالشئون الوظيفية من نقل وتسوية وتثبيت وتنفيذ
أحكام وغيرها ،مع نشر أسماء اجلهات التي انتهت
معامالتها ذات العالقة بهذه املوضوعات ،وذلك
على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل
االجتماعي «فيس بوك» ،وميكن للزمالء من
العاملني باجلهات الواردة أسماءها يف االستفسار
على الرابط االلكتروني املرفق بالتقرير باالسم
الرباعي والرقم القومي حفاظا على اخلصوصية
بشأن املوضوعات الواردة.

أحمد صالح

 ،حذف رقمي القومي « أيضا ،إضافة
منشأة «اثبات رقمي القومي على
املنشأة ،وانه قبل نهاية العام اجلاري
،سيتم إطالق  7خدمات جديدة
ليصل عدد اخلدمات املتاحة للسجل
التجاري على بوابة مصر الرقمية الى
 13خدمة.
وأضاف « عشماوي «  أن وزارة
التموين ممثلة يف جهاز تنمية التجارة
الداخلية جنحت خالل الفترة املاضية
يف تطوير اخلدمات املقدمة من خالل
مكاتب السجل التجاري على مستوى
اجلمهورية األمر الذى أدى الى زيادة
عدد املعامالت اخلاصة بخدمات
السجل التجاري وكذلك تسجيل
العالمات التجارية ،حيث بلغت عدد
املعامالت السجل التجاري حاليا الى
ما يقرب من  3.1مليون معاملة سنويا
مقارنة بعدد  1.9مليون معاملة عام
 ، 2017كما بلغت عدد معامالت
تسجيل العالمات التجارية الى 10
آالف معاملة سنويا بعدما كانت 4
آالف و  364معاملة عام  ، 2017وأن
ذلك جاء نتيجة تطوير منظومة العمل
وميكنة اخلدمات بهدف التيسير على
العمالء ،كذلك الربط مع الكيانات
احلكومية وغير احلكومية ،ومع
مصلحة الضرائب ووزارة الصحة،
وذلك يف إطار استراتيجية الدولة
للتحول إلى االقتصاد الرقمي وتعزيز
الشمول املالي.

فرع املنيا :
مت ضبط كمية من اللحوم املصنعة الغير صاحله
لألستهالك اآلدمي ،وكمية من اللحوم للذبح خارج
املجازر احلكومية باإلضافة إلى 100لتر من زيوت
السيارات مجهولة املصدر .
كما مت ضبط كمية من األدوية داخل محال لبيع
املستلزمات الطبية غير مصرح بتداولها داخل املحال
تقدر ب  ١٠أصناف ،و  250كمامة مجهولة املصدر
وحترير عدد  41محاضر لعدم حمل شهادات صحية
وعدم اإلعالن عن أسعار.
فرع أسيوط :
إعدام كمية من الكبدة غير الصاحله لألستهالك
اآلدمي  ،كما مت حترير خمس محاضر لعدد من
املحالت التجارية لعدم وجود الشهادات الصحية
وسجل جتاري وبطاقة ضريبية ،كما مت ضبط
أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة والسكان ومنتهية
الصالحية.
فرع سوهاج :
ضبط أحد محالت املستلزمات الطبية حليازته
كمية كبيرة من األدوية مجهولة املصدر وأحد املخازن
التجارية حليازة سلع غير صاحلة لألستهالك
اآلدمي ،كما مت حترير عدد من املحاضر لعدم
اإلعالن عن األسعار وعدم وجود التراخيص الالزمة
 ،كما مت ضبط كمية كبيرة من السكر الناقص الوزن
وكمية من السجائر مختلفة األنواع ومجهولة املصدر.
فرع أسوان :
مت ضبط كميات كبيرة من األدوية املحظور تداولها
بداخل الصيدليات ،كما مت حتريرعدد من املحاضر
لبعض املحال التجارية حليازتهم مواد غذائية غير
صاحلة لألستهالك اآلدمي.

جمال الدالى

«البترول» 547 :مليون جنيه إيرادات
«القاهرة للتكرير» يف 2021 /2020
كشفت القاهرة لتكرير البترول أن إجمالي اإليرادات بلغت حوالي  547مليون جنيه
خالل العام املالي  ،2021/2020حيث شهد نشاط التصنيع املحلي للمعدات وتقدمي
اخلدمات الفنية لشركات البترول منوا ملحوظا بلغت نسبته  %21عن العام السابق
لتصل قيمته إلى نحو  172مليون جنيه ،باإلضافة إلى  375مليون جنيه إيرادات بيع
املنتجات الثانوية واخلاصة.
وأكد املهندس طارق املال وزير البترول والثروة املعدنية ،أن ما يتحقق من نتائج
ملموسة يف برنامج تطوير املناطق اجلغرافية البترولية على مستوى مصر يؤكد جناح
خطة التطوير التي تنفذها الوزارة لتلك املناطق والكيانات البترولية العاملة بها
والتي تستهدف إحداث تأثير إيجابي لدى املواطنني ،وفق بيان لوزارة البترول اليوم
اخلميس.
وشدد املال خالل اجلمعية العامة العتماد نتائج أعمال شركة القاهرة لتكرير
البترول عن العام املالي  ،2021/2020على االستمرار يف تطوير وحتديث منظومة
التكرير لرفع كفاءة األداء وتقليل الفاقد بشكل يليق مبستوى قطاع البترول يف ضوء
أهمية صناعة التكرير يف توفير وتأمني املنتجات البترولية للسوق املحلى وتصدير
الفائض.
وأشاد الوزير بدور شركة القاهرة لتكرير البترول مبصفاتيها مبسطرد وطنطا
يف توفير املنتجات البترولية للقاهرة الكبرى وجزء من
منطقة الدلتا ،فضال عن دورها املهم يف تأمني
إمدادات مصفاة املصرية للتكرير لزيادة
القيمة املضافة ،باإلضافة إلى إمكاناتها
يف التصنيع املحلي للمعدات البترولية
لتلبية احتياجاتها واحتياجات الغير،
كما أكد أهمية اتباع اإلجراءات اخلاصة
بالسالمة واحلفاظ على البيئة للحفاظ
على العاملني واألصول اإلنتاجية.
البكل رئيس
بدوره ،أوضح املهندس هشام ُ
شركة القاهرة لتكرير البترول ،أنه مت تكرير
ما يزيد على 5ر 7مليون طن خام خالل
العام يف مصفاتي التكرير التابعتني للشركة
يف مسطرد وطنطا ،األمر الذي أسهم يف
توفير جانب مما يحتاجه السوق املحلي من
املنتجات البترولية املختلفة بكميات بلغت
أكثر من 2ر 3مليون طن بنزين بأنواعه و5ر1
مليون طن سوالر وأكثر من  400ألف طن وقود
طائرات ونحو  80ألف طن بوتاجاز و8ر 3مليون طن
مازوت ونحو  700ألف طن من النافتا للتصدير عالوة على
الكيروسني واملذيبات وغيرها.

ننشر قائمة أهم الدول املستوردة للحاصالت الزراعية املصرية

تضمن التقرير انتهاء
اجلهاز من دراسة إعادة
التعيني باملؤهل األعلى
واملعروف ب»التسوية»
لعدد ( ) 1390موظف ًا
من مُختلف وحدات
اجلهاز اإلداري للدولة

استحوذت الدول العربية على  %35من
قيمة صادرات مصر من احلاصالت الزراعية
خالل املوسم التصديري ،2020/2021
بنحو  842مليون دوالر ،وكذلك بنسبة %42
من إجمالي حجم الصادرات بنحو 1.797
مليون طن خالل املوسم.
وأشار التقرير الصادر من املجلس
التصديرى للحاصالت الزراعية ،،إلى أن
الكميات املصدرة من احلاصالت الزراعية
املصرية للدول األوروبية خارج االحتاد

األوروبي ،بلغت نحو  1.033مليون طن
بقيمة  592مليون دوالر مستحوذة على
 %25من إجمالي قيمة الصادرات ،و %24
من الكميات .وسجلت قيمة صادرات
احلاصالت الزراعية املصرية لدول
االحتاد األوروبي نحو  584مليون دوالر
من خالل تصدير  795ألف طن مستحوذة
على  %19من إجمالي الكميات املصدرة و
 %24من قيمة الصادرات.
وحققت قيمة صادرات احلاصالت

الزراعية لدول آسيا نحو  323مليون
دوالر خالل الفترة من ”سبتمبر -2020
أغسطس  2021من خالل تصدير 554
ألف طن.
كما بلغت صادرات مصر من احلاصالت
الزراعية لدول أفريقيا نحو  29مليون
دوالر قيمة تصدير  35ألف طن ،ولدول
األمريكيتني ” الشمالية واجلنوبية”
وأستراليا نحو  1758ألف طن بقيمة 36
مليون دوالر.

