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تنسيق بني الجامعة العربية واألمم املتحدة 
لتفعيل لجنة املتابعة الدولية املعنية بليبيا

رئيس البرملان العربي يدين 
صواريخ الحوثى على السعودية

عاء 
ُّ

»األزهر«: دعوة الناس للتجمع للد
فى هذه الظروف اعتداء على الشريعة

 في مواجهة كورونا: 

أجرت األمانة العامة لجامعة الدول العربية مشاورات مع قيادة بعثة الدعم األممية في 
ليبيا في سياق عالقة التعاون القائمة بني الجامعة واألمم املتحدة لدعم جهود السالم 
في ليبيا وكذا التحضير لتفعيل نشاط لجنة املتابعة الدولية لليبيا املنبثقة عن عملية 

برلني والتي ستعقد أولى اجتماعاتها على مستوى كبار املسئولني.
وصرح مصدر مسئول باألمانة العامة بأن السفير حسام زكي، األمني العام املساعد 
للجامعة العربية، أجرى لقاء عبر الفيديو كونفرانس مع ستيفاني وليامز رئيسة 
بعثة الدعم األممية في ليبيا باإلنابة، تناوال خالله مجمل الترتيبات لعقد االجتماع 
املرتقب للجنة املتابعة الدولية – والذي سيتم من خالل الدائرة التليفزيونية املغلقة – 
وأهمية خروج اللجنة برسالة واضحة وقوية تجدد املطالبة بوقف العمليات العسكرية 
القائمة بني قوات حكومة الوفاق الوطني وقوات الجيش الوطني الليبي وااللتزام بالهدنة 
اإلنسانية التي تسمح بتركيز الجهود الوطنية الليبية على مواجهة مخاطر تفشي 

فيروس كورونا في البالد.
كما تشاور الجانبان حول مجمل التطورات على الساحة الليبية والحاجة إلى تعظيم 
الجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى وقف دائم إلطالق النار بني طرفي الصراع 
وتشجيع األطراف الليبية على مواصلة انخراطها في مسارات التسوية الثالثة األمنية 
والسياسية واالقتصادية التي ترعاها األمم املتحدة، وذلك إلى جانب الدور املنتظر من 
 ملخرجات قمة برلني وعلى رأسها 

ً
لجنة املتابعة الدولية دعمًا لهذه املسيرة وتفعيال

تأمني االلتزام الكامل بحظر السالح املفروض على ليبيا والتوقف عن كافة التدخالت 
الخارجية في الشأن الليبي وفق القرارات ذات الصلة ملجلس األمن.

تجدر اإلشارة إلى أن األطراف املشاركة في عملية برلني كانت قد توافقت على إسناد 
رئاسة لجنة املتابعة الدولية إلى إيطاليا خالل شهر مارس املاضي، وإلى الجامعة 

العربية خالل شهر أبريل الجاري، ثم إلى اإلتحاد األوروبي خالل شهر مايو القادم.

لمي رئيس البرملان العربي بأشد العبارات قيام  أدان الدكتور مشعل بن فهم السُّ
ميليشيا الحوثي االنقالبية بإطالق صاروخني باليستيني على العاصمة الرياض 
ومدينة جازان باململكة العربية السعودية والتي اعترضتهما ودمرتهما بنجاح قوات 

الدفاع الجوي امللكي السعودي.
وأكد رئيس البرملان العربي أن هذا العمل العدواني الجبان املتمثل في إطالق صواريخ 
باليستية تجاه املدنيني واألعيان املدنية في املدن اآلهلة بالسكان ُيعد انتهاكًا صارخًا 
للقوانني واملواثيق واألعراف الدولية وقرارات األمم املتحدة واملعاهدات الدولية ومخالفًا 
للقانون الدولي اإلنساني، ويمثل تحديًا واضحًا للمجتمع الدولي، وتهديدًا لألمن والسلم 
اإلقليمي والدولي، ويبرهن على زيف إعالن ميليشيا الحوثي االنقالبية بقبول وقف 
إطالق النار وعدم جديتها في إجراءات بناء الثقة للوصول إلى حٍل سياسي لألزمة 
في اليمن، وخضوعها وتبعيتها للنظام اإليراني الذي ينشر الفوضى ويزعزع األمن 

واالستقرار في املنطقة.
وطالب رئيس البرملان العربي في رسائل مكتوبة وجهها إلى رئيس مجلس األمن 
الدولي واألمني العام لألمم املتحدة بالتحرك الفوري والعاجل بإلزام ميليشيا الحوثي 
االنقالبية بالتوقف عن هذه األعمال العدوانية الجبانة، وتحميل النظام اإليراني 
املسئولية الكاملة النتهاكه الصارخ لقرارات مجلس األمن الدولي واستمراره في تزويد 
ميليشيا الحوثي االنقالبية باألسلحة الذكية والصواريخ الباليستية بهدف زعزعة 
األمن في املنطقة وإدامة الفوضى في الجمهورية اليمنية، معلنًا تضامن البرملان العربي 
التام مع اململكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من اجراءات للمحافظة على أمنها 

واستقرارها واألمن اإلقليمي والدولي.

أصدرت هيئة كبار العلماء باألزهر برئاسة فضيلة اإلمام األكبر د.أحمد الطيب، 
ا مهًما لألمة اإلسالمية بشأن 

ً
شيخ األزهر الشريف، يوم 3 ابريل 2020، بيان

ا من مسئوليتها 
ً
األحكام املتعلقة بتداعيات فيروس »كورونا املستجد«، إنطالق

الشرعية وواجبها الديني.
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ولكن بخصوص فيروس كورونا وانتشاره فقد أفاد األطباء بأن هذا »الفيروس« 
ــام؛ لذا أصــدرت الحكومات قراراتها بمنع  ينتشر بسبب االختالط واالزدحـ
التجمعات والوقف املؤقت لصالة الجمعة والجماعات، ملا قد يترتب على ذلك من 
ي إلى  زيادة انتشار الوباء بسبب املخالطة والتجمع في املكان الواحد، وهو ما يؤدِّ
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من الشرع باجتماع الناس عند نزول الوباء بهم من أجل الدعاء أو االستغفار، فقد 
ظهر الطاعون في زمن الخليفة عمر بن الخطاب ولم يأمر الناس باالجتماع من أجل 

الدعاء أو االستغفار أو الصالة؛ لرفع هذا الوباء الخطير.
عاء واالستغفار رغم  عات من أجل الدُّ وكل َمن َيدعو الناس إلى مثل هذه التجمُّ
وجود الضرر املتحقق فإنه آثم ومعتد على شريعة الله، واملطلوب شرًعا ُدعاء الناُس 
ربهم في بيوتهم متضرعني متذللني سائلني الله تعالى العافية ورفع هذا الوباء، 

وكشف البالء عنهم وعن الجميع.
ثانًيا: ُحكم نشر الشائعات أو املعلومات دون االستيثاق منها وخصوًصا في 

زمن األوبئة:
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الحنيف بحفظ اللسان، والتأكد من الكالم وما يترتب عليه من مفاسد قبل نشره 
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اآلية الكريمة إنكار على من يبادر إلى نقل األخبار قبل تحققها، فيخبر بها 
ويفشيها وينشرها.

في انتظار أن تزول »الغمة«، وأن يسلم أبناء 
بلدنا.. وكل بلدان الدنيا.. من تداعيات وشر 
فيروس كورونا املستجد »كوفيد ـ 19«، وأن 
ــذا الفيروس  تنجوا البشرية مــن خــطــورة ه
»الضعيف ـ القوي«، ستكون إدارة مصر ألزمة 
هذا الفيروس، عمال مهما، تتوقف عنده الدوائر 
العاملية واالقليمية، بعد هدوء العاصفة، خاصة 
أن »املحروسة« وهي تتحرك، »داخليا واقليميا 
وخــارجــيــا«، من خــالل اتــصــاالت ومــشــاورات 
الرئيس السيسي، كانت عيونها علي الداخل، 
وايضا علي املحيط االقليمي، وعلي الخارج، 
كونها تري »األزمــة جماعية«، وتتمني أن يعم 

الخير علي الجميع.
 وفي رسائل متعددة ومهمة، اطلقها الرئيس 
السيسي، وهو يعلق علي االزمة، وسبل املواجهة، 
كــان املــحــددات املصرية واضحة في التعاطي 
مع هذا الفيروس القاتل، وكانت الرسائل مهمة، 

وتناولت:
* إن أزمة انتشار فيروس كورونا غير مسبوقة 
على مستوى العالم أجمع ، وأنه لم يشهد تاريخ 
اإلنسانية املعاصر أزمة بهذا الحجم، حيث انتشر 
الوباء في أكثر من 177 دولة وتأثيراته ستكون 

كبيرة جدا.
ـ شكل العالم سيكون مختلف كثيًرا بعد األزمة 

عن ما كان قبلها.
ـ  الدولة املصرية في ظل إمكانياتها الحالية ال 
تألو جهدًا أبدًا في أن تقوم بما يجب عليها أن 

اقوم به.
ــة لم تنته بعد ونتحرك بشكل أكبر  ـ األزم
بمشاركة كافة األجهزة سواء كان القطاع الطبي 
أو القوات املسلحة والشرطة في عمليات التطهير 

للتغلب على الفيروس.
ـ علي املصريني عبور »أخطر أزمة«، ومنذ عام 
2013 تبذل الدولة جهدا للتقدم بمصر وبذلت 
جهودًا صخمة وتضحيات كبيرة واملصريون 

وقفوا وتكاتفوا وتحملوا.
ـ منذ نصف عــام 2019 وحتى اليوم حجم 
التداعي لالقتصاد العاملي ضخم جدا وحجم 

الضغوط على االقتصاد املصري ضخم للغاية.
ـ األهم حاليا عبور مرحلة صعبة ، وهناك دول 
يصل فيها حجم الخسائر البشرية الي املئات 

يوميا، واصابات باآلالف.
ـ العالم كله يحشد مئات املليارات من الدوالرات 
ملجابهة الفيروس، وأن مصر رصدت 100 مليار 

ملواجهته، ومصر ليس دولــة بقليلة وستجابه 
التحدي واألثار املترتبة عليه.

ـ أقل تداعي في هذه األزمة التي تواجه العالم 
هــو الــخــروج بأقل ضــرر، وال يقصد الضرر 
االقتصادي، وأهلنا غاليني علينا.. أي إنسان 
مصري، وأي إنسان في العالم يهمنا إنه يبقي 

في أمان وسالم.
ـ هذا ليس التزام قيادة أمام شعبها فقط، بل 
هو كذلك التزام إنساني وأخالقي وديني أن ال 

يتضرر أبدًا الشعب املصري.
وفي تواصله مع قادة العالم، في »االزمة األكبر«، 
تبادل الرئيس السيسى، تبادل وجهات النظر مع 
الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى، بشأن 
تطورات األحــداث في منطقتنا والعالم وجهود 
مكافحة انتشار فيروس كورونا وسبل تعزيز 
التعاون وتبادل الخبرات بني األجهزة الطبية في 

البلدين.
وقال الرئيس السيسي على صفحته الرسمية 
ــوك«:  بموقع الــتــواصــل االجتماعي »فــيــس ب

“تشرفت بالحديث مع أخي وصديقي العزيز 
سمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي.. 
وكعادتنا دائما تبادلنا وجهات النظر بشأن 
تطورات األحــداث في منطقتنا والعالم وكذلك 
جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا وسبل 
تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بني األجهزة 
الطبية في البلدين، كما تناول الحديث دعم 
وتعزيز العالقات االستراتيجية األبــديــة بني 

البلدين” .
وفي اتصال هاتفي من املستشارة األملانية 
أنجيال ميركل، أكــد الرئيس تضامن مصر 
 وشعبًا مع حكومة وشعب أملانيا الصديق 

ً
حكومة

إزاء أزمة فيروس كورونا املستجد، معربًا عن 
التطلع لتبادل الخبرات والتنسيق بني جهات 
تقديم الرعاية الصحية بالبلدين في إطار الجهود 

الدولية الحتواء انتشار الفيروس.
وأجــري الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصاال 
ــوزراء االيطالي جوزيبني  هاتفيا مع رئــىس ال
كونتي، واعرب عن خالص التعازي في ضحايا 

فيروس كورونا في ايطاليا. مؤكدا دعم وتضامن 
مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب ايطاليا 
الصديق، واالستعداد التام لتقديم ما يمكن من 

دعم لتجاوز هذه املحنة.
وألن افريقيا في القلب، شارك الرئيس عبد 
الفتاح السيسي، في »قمة مصغرة« عبر اإلنترنت 
مع الــقــادة األفــارقــة، وأعــضــاء مكتب االتحاد 
اإلفريقي، وركــزت القمة على معالجة تداعيات 
مرض فيروس الكورونا على البلدان اإلفريقية، 
ووسائل معالجة هذه األزمة بالتعاون مع الشركاء 

الدوليني قبل مؤتمر قمة مجموعة العشرين.
وأكد الرئيس السيسي، والقادة االفارقة أهمية 
إنشاء صندوق لتوفير املــوارد الالزمة لدعم 
الجهود املبذولة ملكافحة فيروس الكورونا في 
إفريقيا ومواجهة اآلثار االقتصادية املتوقعة على 
بلدان القارة السمراء، على غرار الجهود اإلفريقية 
السابقة ملكافحة انتشار وباء االيبوال في عدد من 

الدول اإلفريقية.
وشدد الرئيس السيسي، علي حرص مصر 
على تقديم املساعدة املالية املناسبة إلنشاء 
الصندوق لتعزيز الجهود اإلفريقية املشتركة 
وتقديم املساعدة املالية للمركز اإلفريقي ملكافحة 
ــذي يتوقع أن تستضيف مصر  األمـــراض، ال

مكتبها اإلقليمي.
هكذا بــدت مصر واضحة ومحددة وقوية 
في إدارة هذه االزمــة، وفي هذا أكد  الرئيس 
املصري أن مكافحة انتشار فيروس كورونا، 
تعد قضية أساسية على مستوى العالم، مما 
يستدعي التكاتف والوعي الجماعي لتحقيق 
أعلى معدالت التنسيق والتناغم بني كافة 
األجهزة املعنية بالدولة، وكــذا املواطنني، في 

إدارة هذه األزمة.
.. ومــن جــديــد.. وفــي انتظار أن تمر هذه 
االزمــة، سوف تتضح رؤي مصر، في أهمية 
التكاتف والتعاون في مواجهة االزمات، هكذا 
نادي الرئيس السيسي من قبل العالم ليتكاتف 
في مواجهة االرهــاب والتطرف، ونــاداه ايضا 
للتكاتف في مواجهة كورونا، وكانت مصر في 
تحركاتها حريصة علي دعم الصني وايطاليا 
والدول العربية واالفريقية، في الوقت الذي تدير 
فيه األزمة داخليا بواقعية شديدة، وقيادتها 
تعي أنه ال يمكن أن تعيش بمعزل عن العالم، 

ألنها جزء اصيل منه.

 محمد السنباطي

»املصريني والعالم«السيسى لـ
علينا عبور »أخطر أزمة«.. والخروج بـ »أقل ضرر«

إطالق املنظومة يف الشرقية والبحرية

2000  جمعية تبدأ تفعيل الكارت الذكي وأكثر من مليون فالح مستفيد
اعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصالح االراضي 
عن بدء تفعيل منظومة الحيازة االلكترونية كارت الفالح 
في محافظتي الشرقية والبحيرة اعتبارا من أبريل وذلك 
بعد االنتهاء من ميكنة كل الجمعيات باملحافظتني والبالغ 
عددها 1183 من خالل تزويدها بأجهزة التابلت ونقاط البيع 
وتدريب العاملني بها على استخدام االجهزة وصرف االسمدة 
للمزارعني والفالحني باستخدام الكارت، موضحا ان عدد 
الكروت املسلمة للبنك الزراعي املصري الذي يتولى توزيع 
الكروت على اصحابها من خالل شبكة فروعه املختلفة في 

هاتني املحافظتني بلغ 615227 كارتا.
 وفي سياق متصل قال وزيــر الزراعة انه سبق اطالق 

منظومة كــارت الفالح في محافظات الغربية وبورسعيد 
واسيوط وسوهاج باجمالي عدد الجمعيات 959 وعدد كروت 
تبلغ 642206  وبذلك يكون عدد الجمعيات التي تم ميكنتها 
واطالق املنظومة بها 2142 جمعية باجمالي عدد كروت تبلغ 

1257433 كارتا.
و اشار وزير الزراعة الى ان املنظومة تسهم في توفير 
قدر كبير من الشفافية والحوكمة وضبط منظومة توزيع 
االسمدة وضمان وصول الدعم الى مستحقيه كي تعمل على 
توفير كارت بيانات مرفقة تساعد في وضع الخطط واتخاذ 

القرارات وتطوير اسلوب الرقابة وتقديم الخدمات.
وأكد القصير انه بناء على متابعة وتوجيهات رئيس مجلس 

الوزراء في اهمية االسراع  باالنتهاء من استكمال املنظومة في كل 
املحافظات سيتم البدء في املرحله الثالثة والتي تشمل محافظات 
اخــرى وهي القليوبية واملنوفية والدقهلية والجيزة والفيوم 
واالقصر والتي وصلت بها نسبه تدقيق املساحات  إلى نسبة 
مرتفعة الفتا الى ان عدد الجمعيات بهذه املحافظات يبلغ 1574 
جمعية ومتوقع االنتهاء منها خالل فترة ثالثة شهور وبذلك 
يكون بعد استكمال املرحلة الثالثه قد تم تنفيذ حوالي %63 
من اجمالي الحيازات على مستوى الجمهورية وسوف تستمر 

املتابعة الستكمال املنظومة في كل املحافظات تباعا.

سيد عطية


