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انتهاء  تلقى التنازالت من المرشحين 
فى انتخابات نادى القضاة

بدء تطبيق زيادة بدل صعود المنبر 
لألئمة أول ديسمبر

»الغيرة«  و»األسافين« تضرب ديوان عام محافظة الجيزة 

األسعار تبدأ بـ 13 ألف جنيه

انطالق أولى رحالت العمرة 
فى الموسم الجديد

تنطلق اليوم أول رحلة عمرة فى الموسم الجديد 
إلــى المملكة العربية السعودية ، من خــال بوابة 
العمرة اإللكترونية التى أقرها مجلس الوزراء، والتى 
بدأت العمل رسميا منذ أيام ، حيث  أصبحت متاحة 
للشركات للتعامل من خالها وإدخــال بيانات وفود 

المعتمرين والبرامج الخاصة بالشركة.
ــار أكـــد بــاســل السيسى نــائــب رئـــس غرفة  وأشــ
شــركــات السياحة أن عــدد الــشــركــات التى وثقت 
عقودها للمشاركة فى تنظيم موسم العمرة هذا 

العام بلغ حتى اآلن 1000 شركة . 
وعن أسعار العمرة خال الموسم الجديد لفت 
السيسى إلــى أن هناك زيــادة فى األســعــار حوالى 
%30، حيث تبدأ أسعار برامج االقتصادى من 13 
ألف جنيه شامل تذكرة الطيران، بزيادة عن العام 
الــمــاضــى 3 آالف جــنــيــة، وبــحــد أقــصــى 18 ألــف 
جنية، وتختلف األسعار على حسب مدة البرنامج 

والطيران والفنادق.
أما المستوى الخمس نجوم قال السيسى: »أسعار 
مستوى الخمس نجوم تبدأ من 20 ألف بــدون حد 
أقصى، ألنها تعتمد على الخدمات المقدمة للمعتمر 

فى المملكة العربية السعودية، ودرجة الطيران«.

أصبح حديث الغيرة والخافات، والــصــراع بين 
مسئولين كبيرين بديوان عام محافظة الجيزة ، مثل 

أزيز النحل على ألسنة الموظفين بالمحافظة .
واشتعل الصراع بين المسئولين الكبيرين، 
ــجــاح أحــدهــمــا فــى الــحــصــول  بــســبــب ن
على امــتــيــازات فــى العمل، بــقــرارات 
متعاقبة من المحافظ ، فى الوقت 
الذى كان المسئول الغريم، يعتبر 
هــذه المهام من اختصاصاته، 
ولذلك أصبح هو يقف خلف 
الــكــامــيــرا ومــنــافــســه، هو 
ــف األضـــــــــواء  ــ ــاطـ ــ خـ

والكاميرات .
المثير أن كا المسئولين يعرف أن هــذه المهام 
المسندة، من شأنها أن تفتح أمــام المحظوظ بها، 
أبــواب رزق وسبابيب كثيرة،  ســواء مع اإلعــام أو 
رجــال األعــمــال، ومنها تقضى المصالح الخاصة 
والشخصية، فضا عن المظهر العام والوجاهة، 
ــى منصبا، وأمــام   أمــام الموظفين  والقيادات األدن

المعارف على كل األصعدة .
وكشفت مصادر مطلعة، أن كاهما أصبح يشكو 
اآلخــر »يضرب فيه أسفينات« للمحافظ، على أمل 
أن يتم إقصاء أحدهما، الفتة إلى أن المشاكل بين 
ــوان عــام  وزارة  الطرفين، وصلت مسامعها إلــى دي

المحافظ : مليش دعوة.. 
أهم حاجة تـُقضى 

مصلحة المواطن
التنمية المحلية ، وتناثرت الكثير من الشائعات، 
حــول المسئولين ومـــدى استفادتهما، مــن المهام 

المسندة لكل منهما.
وأوضــحــت المصادر أن كــا المسئولين، أصبح 

له »شلة من اإلعاميين«، صحفيين ومذيعين فى 
الفضائيات، وكا منهما يظهر لإلعاميين أنه رقم 
واحد فى المحافظة بعد المحافظ، بل إن المحافظ 

ال يستطيع أن يتخذ أى قرار إال بعد الرجوع إليه .
وفـــى ذات الــســيــاق أكـــدت الــمــصــادر أن  أنــبــاء 
الصراعات وصلت إلى مسامع المحافظ، الذى توعد 
المسئولين، عند حــدوث أى تقصير تجاه مشاكل 
ومصالح المواطنين، وهددهما باإلقصاء إذا حدث 
خلل وتــعــارض فــى مهام كــل منهما.. الفتة إلــى أن 
المحافظ قال بالحرف الواحد »لن أنظر إلى هذه 
الصغائر، أهــم ما يرضينى هو أن تقضى مصلحة 

المواطن وهى أهم شىء عندى .

تنتهى اليوم  اللجنة المشرفة على انتخابات نادى القضاة برئاسة 
المستشار المحمدى قنصوة، تلقى التنازالت من القضاة المرشحين 

وتجرى انتخابات مجلس إدارة نادى القضاة، يوم الجمعة الموافق 
20 ديسمبر 2019، وستتولى اللجنة المشرفة على االنتخابات 
برئاسة المستشار المحمدى قنصوة رئيس محكمة االستئناف 

األسبق إجراءات العملية االنتخابية حتى إعان النتيجة.
وبلغ عــدد المتقدمين فــى االنتخابات 81 مرشحا، حيث تقدم 
5 مستشارين عــلــى مقعد الــرئــيــس، و4 مستشارين عــلــى مقعد 
المتقاعدين، و27 مستشارا على خمس مقاعد للمستشارين، و26 
رئيس محكمة وقاضيا على خمس مقاعد لرؤساء المحاكم والقضاة، 
و19 محاميا عاما ورئيسا للنيابة ووكيا للنائب العام على خمس 

مقاعد للنيابة العامة.
وتقدم على مقعد رئيس النادى كا من المستشارين، محمد عبد 
المحسن نائب رئيس محكمة النقض رئيس النادى حاليا، ويسرى 
عبد الكريم نائب رئيس محكمة االستئناف، والدكتور عبد الفتاح 
مراد نائب رئيس محكمة االستئناف، وأحمد فؤاد الشافعى الرئيس 

بمحكمة استئناف القاهرة، وشادى طارق شلبى رئيس االستئناف.
ولم يتقدم أى من المرشحين باعتراضات أو طعون خال الفترة 
التى حددتها اللجنة، لذلك لم تشهد القوائم النهائية للمرشحين أى 
تغيير، عن القوائم األولية التى أعلنتها اللجنة عقب غلق باب الترشح.

يبدأ فى أول ديسمبر المقبل، تنفيذ قــرار الدكتور مصطفى 
مدبولى  رئيس الـــوزراء بــزيــادة بــدل صعود المنبر ألئمة وزارة 
األوقــاف بقيمة 600 جنيه لجميع األئمة الحاصلين على درجة 
الليسانس، و800 جنيه للحاصلين على درجة الماجستير، و1000 
جنيه للحاصلين على درجــة الــدكــتــوراه، إضافة إلــى 100 جنيه 
شهريا بواقع 1200 جنيه سنويا لكل إمام لتوفير الزى الائق له 

بمعرفة وزارة األوقاف.

انتهاء فترة تلقى تظلمات المستبعدين 
من البطاقات 30 نوفمبر

محمد محمود يعود للقاهرة  بعد إجراء جراحة الرباط الصليبى  فى ألمانيا

القضاء اإلدارى ينظر طعون رئيس نادى 
الزمالك على قرارات اللجنة األوليمبية

تنظر محكمة القضاء اإلدارى، 
الــطــعــون المحالة مــن المحكمة 
اإلداريـــــة الــعــلــيــا، والــمــقــامــة من  
ــس نـــادى  ــي مــرتــضــى مــنــصــور رئ
الــزمــالــك عــلــى قــــرارات اللجنة 
األولــيــمــبــيــة والمتضمنه فــرض 
عقوبات عليه واعتماد الجمعية 
العمومية فــى جلسة األحـــد  24 

نوفمبر الجارى 
ــة  وأصــدرت المحكمة اإلداري
ــا قــضــت فيها  ــاًم الــعــلــيــا، أحــك
بــقــبــول الــطــعــون الــمــقــامــة من 
ــك بشأن  ــال ــزم ــادى ال ــ ــيــس ن رئ
بطان العقوبات التى وقعتها 

اللجنة األوليمبية، وباختصاص 
محكمة القضاء اإلدارى بنظر 
الــدعــاوى المقامة بشأن إلغاء 

هذه العقوبات.
ــرت المحكمة، بــإعــادة  ــ  وأم
ــن إلــى  ــي ــدعــوي ــون فـــى ال ــطــع ال
محكمة القضاء اإلدارى للفصل 
فيهما بهيئة مــغــايــرة وأبــقــت 
الفصل فى المصروفات، مؤكدة 
أن اللجنة األوليمبية  التمتلك 
ضـــمـــن صـــاحـــيـــاتـــهـــا تــوقــيــع 
عــقــوبــات الــوقــف عــن مــزاولــة 
النشاط الرياضى لمدد محددة 

على رؤساء األندية الرياضية.

يعود إلى القاهرة خال الساعات 
ــة  مــحــمــد مــحــمــود، العــب  ــادمـ ــقـ الـ
األهلى، بعد إجرائه  جراحة الرباط 

الصليبى  فى ألمانيا.
ــدأ الــمــرحــلــة  ــ ــان الـــاعـــب قـــد ب ــ ك
األولى من التأهيل عقب خروجه من 
المستشفى، وتستمر حتى الــيــوم ، 
على أن يعود بعدها للقاهرة لخوض 

المرحلة الثانية مــن مــراحــل العاج 
والتأهيل.

وكـــان محمد مــحــمــود قــد تعرض 
إلصابة بقطع فى الــربــاط الصليبى 
ــاء مــشــاركــتــه فــى مـــران األهــلــى،  ــن أث
وطلب محمود الخطيب رئيس النادى 
ــراءات الخاصة  ــ ــ ــاء اإلج ــه ســرعــة إن
بــســفــره إلـــى ألــمــانــيــا لتلقى الــعــاج 

الازم، وبالفعل غادر الاعب القاهرة 
إلى ألمانيا وخضع لفحوصات طبية 
دقيقة وأجرى بعدها جراحة الرباط 

ــجــاح صــبــاح  ــن ــيــبــى ب الــصــل
الـــيـــوم الـــثـــاثـــاء، حيث 

استغرقت الجراحة 
ــة الــســاعــة  ــرابـ قـ

والربع.

نقابة التمريض تبدأ التسجيل فى 
دبلومة مكافحة العدوى بالمستشفيات

تنتهى فــى 30 نوفمبر الــجــارى الفترة التى حــددهــا د. على 
مصيلحى وزيـــر التموين والــتــجــارة  الداخلية لتلقى تظلمات 
المستبعدين من بطاقات التموين، وصرف السلع وفقا لمؤشرات 

العدالة االجتماعية    
فى هــذا السياق أكــدت وزارة التموين استمرار صــرف الخبز 
المدعم ألى مواطن تم استبعاده نتيجة محددات لجنة العدالة 
االجتماعية، حيث إن االستبعاد كــان يقتصر على 
صـــرف الــســلــع فــقــط دون الــخــبــز، وأن الجميع 
يــصــرفــون الــخــبــز الــمــدعــم حــالــيــا لحين فحص 
تظلماتهم وعودتهم أيضا لصرف السلع طالما أنهم 

من مستحقى الدعم.

أعلنت النقابة العامة للتمريض، برئاسة الــدكــتــورة كوثر 
محمود نقيب التمريض، رئيس اإلدارة المركزية للتمريض، 
عــن بـــدء التسجيل والــحــجــز فــى دبــلــومــة مكافحة الــعــدوى 
بالمستشفيات، اليوم  على أن تستمر مدة الدراسة 12 شهرا، 

بمعدل 180 ساعة.
وأوضحت النقابة، أنه يتم منح الــّدارس شهادة معتمدة من 
النقابة العامة للتمريض، ويمكنه استخراج كارنيه أخصائى 
مكافحة عــدوى لألخصائيين، واستخراج كارنيه حاصل على 
دبلومة مهنية لمكافحة العدوى للفنين، بتكلفة 6 آالف جنيه، 

يمكن سدادها على 3 دفعات.
ــارت النقابة، أن الــفــئــات المستهدفة مــن الــتــدريــب،  وأشــ
الحاصلين على بكالوريوس التمريض، والحاصلين على معهد 

خمس سنوات، ودبلوم ثاث سنوات تمريض، واألطباء«.

حكاية  مسئول »الكهرباء« الـ »VIP«  مع  عمارة المطربة الشعبية فى المريوطية
على الــرغــم مــن حــركــات اإلصـــاح اإلدارى 
الكبيرة الــتــى تــقــودهــا الــجــهــات الــرقــابــيــة فى 
القطاعات الحكومية، إال أن أصابع بعض من 
تبقوا من الحرس القديم، ألصحاب المناصب 
الحكومية، بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيه، ما 
تــزال تلعب بقوة فى عصب البلد، وتقف عقبة 
كئود فى طريق هذه الحركات اإلصاحية، ويبدو 
أن ما نشأ وترعرع عليه هؤالء البعض، وتمثلت 
فيهم العبارة الشهيرة ألحد رموز النظام األسبق 
وهــو الــدكــتــور زكــريــا عزمى »الــفــســاد للركب«، 
مازال متأصا داخل هذه الفئة من المسئولين، 
حيث كشفت مــصــادرنــا داخـــل  أحــد قطاعات 
وزارة الكهرباء، عن عاقة مشبوهة بين أحد 
المسئولين الكبار بالوزارة ، من الدرجة األولى 
»VIP« وواحــد من صناع القرارات فى الــوزراة 
وبين مطربة شعبية،  تمت مشاهدتها تتردد 
فــى األيـــام األخــيــرة على مكتبه، الفتة إلــى أن 
عدد الزيارات التى زارته فيها 3 مرات،  وتردد 
خالها  أنها من كبار المشتركين، وأن لديها عدة 
مشاكل مع إحــدى فــروع الشركة القابضة، ولم 

. . »VIP«تستطع إنهائها، فلجأت للمسئول الـ
وأكــدت المصادر المقربة من المسئول، أن 
المطربة الشعبية لديها عمارة مكونة من 13 
دور بالمريوطية التابعة لحى الهرم، وتم بناؤها 
مــخــالــفــة دون الــحــصــول عــلــى أى تــراخــيــص، 
ولكنها نجحت فى تركيب الــعــدادات الكهربية، 

لـــ6 شقق، تخصها فى العمارة، باإلضافة إلى 
ــرغــم مــن أن قــرار  ــداد األســانــســيــر، عــلــى ال عـ
مجلس الــوزراء ، بشأن فك الحظر على تركيب 
العدادات للمبانى المخالفة لم يتم تفعيله حتى 

اآلن.
وأضافت المصادر أن نفس المطربة، خال 

مصادر: المطربة  
أحيت فرح ابن رئيس 

إحدى الشركات صديق 
المسئول الكبير   

بـ»دون أجرة« 
فترة التردد على مكتب المسئول الكبير، قامت 
بإحياء فرح نجل، رئيس إحدى الشركات  الذى 
يــرتــبــط بــعــاقــة نــســب ومــصــاهــرة، بالمسئول 
ـــ»VIP« دون الحصول على أجر أو أى مقابل  ال

مادى.
 موضحة أن المقابل كــان فى توصيل مرفق 

الكهرباء وتركيب العدادات للعمارة التى تملكها 
بالمخالفة للقانون ولقرارات رئيس الجمهورية.

وكــانــت »صــوت المايين «  قــد انــفــردت فى 
العدد السابق ، بحصول الدكتور محمد شاكر 
وزير الكهرباء على موافقة جهات سيادية، من 
أجل فك حظر تركيب عدادات الكهرباء للشقق 

السكنية فىالمبانى المخالفة، مشيرة إلى أن 
الجهة السيادية أبلغت رئيس الــوزراء، بضرورة 
ــر الــكــهــربــاء ،  فــك الــحــظــر ، واالتـــفـــاق مــع وزيـ
إلصدار المرسوم رسميا فى الجريدة الرسمية، 
نهاية شهر نوفمبر الــجــارى، ليتم نــشــره فى 

صبيحة اليوم التالى .
وكــشــفــت الـــمـــصـــادر أن الــجــهــة الــســيــاديــة 
كــلــفــت رئــيــس الـــــوزراء بــاالســتــجــابــة لمطالب 
وزيـــر الــكــهــربــاء، والــجــلــوس معه لاتفاق حول 
الشروط واآلليات التى سيتم من خالها، تركيب 

العدادات الكودية.
وأضافت المصادر أن وزيــر الكهرباء، فشل 
فى محاوالت كثيرة فى إقناع الدكتور مصطفى 
ــيــس الـــــــوزراء، لــلــســمــاح للمبانى  ــولــى رئ مــدب
المخالفة بتركيب عـــدادات الكهرباء مسبوقة 
الــدفــع  »الــذكــيــة«، حيث كــان المبرر الرئيسى 
لرئيس الوزراء فى رفضه مطلب وزير الكهرباء، 
التزامه بقرارات مجلس المحافظين الذى انعقد 
فى شهر سبتمبر الماضى برئاسته، والتى نصت 
ــدادات الكهرباء  على عــدم السماح بتركيب عـ
مسبوقة الدفع ، إلى عام 2020 ، بعد االنتهاء 
مــن تكوين قــاعــدة البيانات الجديدة للمبانى 
المخالفة، حتى يتسنى للحكومة والجهات 
المعنية، حصر المبانى األثــريــة، التى ستقوم 
الدولة باستردادها من المواطنين، وسيتم ضمها 

لوزارة اآلثار.

  إسالم خالد

  كريم سعيد

تركيب عدادات لـ»6« شقق بالمخالفة للقانون.. بعد 3 زيارات  للمسئول فى مكتبه 

راشد

مختار

مرتضى

محمود



03على المكشوف

تساؤالت نتمنى اإلجابة عنها:

ارتفاع درجات الحرارة الموسمية  يعنى زيادة أيام درجة التبريد أى استهالك أكبر للطاقة

العـدد 264
األربعاء  2019/11/20

قائمة الكوارث القادمة فى مصر  بسبب التغيرات المناخية
غرق ما يصل إلى 734 كيلومترًا مربعًا من دلتا النيل بحلول عام 2050 

محمد طرابيه يكتب:

قال الدكتور أشرف صابر رئيس هيئة األرصاد الجوية، فى 13 نوفمبر 
الجارى ، إن مصر نجت من تكرار كارثة عام 1994،عندما حدثت سيول 

بأسيوط نتيجة أن المنخفضان اجتمعوا معا لكن اهلل حفظ مصر والمنخفض 
القادم على شمال البالد تحرك وإذا لم يحدث ذلك كانت الدلتا ستغرق مثلما 

غرقت البندقية فى إيطاليا اليوم.
وما دمنا نتحدث عن قضية التغيرات المناخية البد ان نشير فى هذا السياق 
إلى إعالن األمم المتحدة أن فعاليات المؤتمر السنوى لتغير المناخ ستنعقد 

فى خالل الفترة من 2 ديسمبر المقبل وحتى 13 من الشهر نفسه.

تلف شبكات التوزيع بسبب 
األمطار الغزيرة والفيضانات

تغير المناخ  سوف يؤدى 
إلى زيادة الطلب على 
المياه بمعدل ٪5

الزراعة  ستكون القطاع 
االقتصادى األكثر تأثرًا 

من نقص المياه 

زيادة احتمالية حدوث 
هطول قوى لألمطار 

يمكن أن يؤثر على إنتاج 
الطاقة إلى حد كبير

 اتخاذ القرارات التى 
تتناسب مع الطبيعة طويلة 
األجل لتغير المناخ 

 ورفع الوعى الشعبى ومراجعة  اآلليات التى 
اقترحها  البنك الدولى لمواجهة تغير المناخ

 تنفيذ تدابير المحافظة على المياه للقطاعات الزراعية )مثل الرى 
بالتنقيط( والقطاعات الصناعية )مثل إعادة التدوير(

 الحفاظ على خزانات المياه الجوفية العميقة كمخزن استراتيجى 
للتطورات غير المتوقعة فى الصحراء الغربية وشبه جزيرة سيناء 

 إعطاء أولوية عالية إلعادة تدوير النفايات الصناعية والصرف الصحي

 بناء مستجمعات المياه والسدود لجمع المياه فى مناطق الفيضانات

 إعادة تنشيط 
مستجمعات مياه 
األمطار القديمة على 
الساحل الشمالى 
واستخدامها فى 
الزراعة 

فى هذا السياق كشفت دراســة مهمة للغاية صــدرت مؤخراً 
بعنوان »تغير المناخ فــى مصر .. مــا بين التهديدات وسبل 
المواجهة«،  والتى أعدتها ريم عبدالمجيد  الباحثة فى المركز 
العربى للبحوث والــدراســات، أن مناخ مصر كــان مستقًرا فى 
السابق، ففى خــال فصل الشتاء )مــن ديسمبر إلــى فبراير(، 
تكون درجـــات الــحــرارة فــى مصر معتدلة مــع بعض األمــطــار، 
خاصة فوق المناطق الساحلية و خال فصل الصيف )من يونيو 

إلى أغسطس(، المناخ حار وجاف 
فــى جميع أنــحــاء الــبــاد. وتشهد 
مصر تأثير رياح الخماسين، التى 
تجلب العواصف الرملية والترابية 
خال فصل الربيع، وتزيد درجات 

الحرارة وتراجع الرطوبة.
أمــا اآلن فقد أصبحت مصر 
تشهد تغيًرا فى المناخ من حيث 
ــحــرارة ومــعــدل هطول  ــات ال درجـ
األمــطــار ومــنــســوب مــيــاه البحر. 
فــتــشــيــر الـــســـجـــات لــمــتــوســط   
درجــــــات الــــحــــرارة الــمــوســمــيــة 
والتقلبات العشرية السنوية إلى 
ارتــفــاع درجـــات الــحــرارة بحوالى 
ــى الــقــرن  ــة مــئــويــة ف 0.03 درجــ

الواحد منذ القرن العشرين. 
وتحت عنوان »تغير المناخ فى 
مصر«، كشفت الدراسة أنه فيما 

يتعلق بهطول األمطار، فإنه نظًرا ألن الهواء األكثر دفئًا لديه 
قــدرة أعلى على حمل الــرطــوبــة فــى صــورة بخار الــمــاء، فإن 
المناخ المستقبلى لمصر يزيد من احتمالية حدوث هطول قوى 

لألمطار مما قد يؤدى إلى حدوث فيضانات. 
وبالنسبة  الرتفاع مستوى سطح البحر،  فسوف يزداد ارتفاع 
مستوى سطح البحر  استجابة لتغير المناخ، ويقصد به مجموع 
التمدد الحرارى المحيطى، ذوبان الجليد من األنهار الجليدية 
والصفائح الجليدية الصغيرة، ذوبان الجليد وفقدان الجليد من 
غريناند وأنتاركتيكا، والتغيرات فى تخزين المياه األرضية. 
وقد ارتفع مستوى سطح البحر المتوسط فى مصر بمعدل 1.8 
مم/سنة حتى عام 1993، وعلى مدى العقدين التاليين ارتفع 
إلى 2.1 مم/السنة، ومنذ عام 2012 وصل إلى 3.2 مم/سنة 
ومن المتوقع أن يتم غمر ما يصل إلى 734 كيلومتًرا مربًعا )أكثر 
من 280 ميل مربع( من دلتا النيل بحلول عام 2050 و 2660 

كيلومترا مربعا )أكثر من 1000 
ميل مربع( بحلول نهاية القرن. 

ــد أن تــم  ــعـ ــا نــــســــأل: بـ ــ ــن وهــ
الــكــشــف عــن كــل هـــذه المخاطر 
ــوارث، مـــا هـــى الــتــأثــيــرات  ــ ــك ــ وال
المحتمل حدوثها فى مصر جراء 
هذه الظواهر الكارثية التى تنذر 
بعواقب وخيمة.. حيث أكد العلماء 
أن تغير الــمــنــاخ  اصــبــح ظــاهــرة 
ســيــاســيــة تــؤثــر عــلــى االســتــقــرار 
الـــســـيـــاســـى عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى 
ــمــى حــيــث إنــه  ــال ــع ــيــمــى وال اإلقــل
يعمل كمضاعف للتهديد، مما 
يزيد من احتمال عدم االستقرار 
السياسى.. ويؤثر على متغيرات 
مثل الطاقة، الغذاء والماء والنمو 

السكانى .. الخ.
كما كشفت الدراسة أن التغيير فى درجات الحرارة السنوية 
يعكس الضغط المتوقع على الحاجة العامة للتدفئة أو التبريد، 
وهــو أحــد الــعــوامــل الــدافــعــة الحتياجات الــطــاقــة الــواســعــة.. 
وستؤدى الزيادة المتوقعة فى درجــات الحرارة فى مصر إلى 
زيادة الحاجة إلى استهاك الطاقة فى التبريد سواء كان ذلك 
من خال تكييف الهواء أو من خال عمليات التبخر التى تتطلب 
عــادة مضخات للمياه. كما إن التغييرات الشهرية فى درجات 
الحرارة تمكن من معرفة حجم الطلب المحتمل على الطاقة 
للتبريد، ومن المتوقع ارتفاع درجات الحرارة الموسمية أى زيادة 

أيام درجة التبريد بما يعنى استهاك أكبر للطاقة.
يــضــاف لما سبق أن زيـــادة احتمالية حـــدوث هــطــول قوى 
لألمطار يمكن أن تؤثر على إنتاج الطاقة إلى حد كبير. على 
سبيل المثال، يمكن أن تتوقف خطوط النقل الخاصة بالوقود 
عن طريق الفيضانات المحلية، أو يمكن أن تتلف شبكات التوزيع 

بسبب األمطار الغزيرة والفيضانات.
نأتى الى القضية األهم فى مصر حالياً، والتى تزايدت وتيرة 
الحديث عنها فى السنوات األخيرة وتحديداً منذ أن شرعت 
دولــة اثيوبيا فى بناء سد النهضة، هــذه القضية هــى   »األمــن 
المائى«، حيث إنــه من المحتمل أن يكون التأثير األول لتغير 
المناخ فى مصر ملحوًظا فى مجال المياه التى هى بالفعل مورد 
محدود، حيث نصيب الفرد من الحافة على خط الفقر، أقل من 
1000 متر مكعب فى السنة، حيث  يوفر نهر النيل أكثر من ٪95 
من المياه لمصر. ويتراوح معدل هطول األمطار السنوى بين 
180 مم/ سنة على الساحل الشمالى، إلى 20 مم فى المتوسط 
من مصر إلــى 2 مــم/ سنة فى صعيد مصر. ومــن المتوقع أن 

يكون كل من العرض والطلب على المياه مبالًغا فيه بسبب تغير 
المناخ. ومن المتوقع بحلول عام 2050 أن يؤدى تغير المناخ إلى 
زيــادة الطلب على المياه بمعدل 5 ٪. وتشير معظم التوقعات 
المستقبلية إلى انخفاض فى توافر المياه، حيث تصل فى بعض 
الحاالت إلى 70٪.. وسيكون قطاع الزراعة القطاع االقتصادى 
األكثر تأثراً من نقص المياه، حيث يستهلك 80٪ من ميزانية 
المياه، ويستوعب 40٪ من العمالة المصرية، ويشكل 20٪ من 

إجمالى الناتج القومى. 
أمــا بالنسبة لتاثير قضية التغيرات المناخية على األمــن 
الغذائى، فإنه ننتيجة الرتفاع مستوى سطح البحر والفيضانات 
فى جــزء كبير من دلتا النيل )الــجــزء األكثر زراعــة فى أرض 
مصر(، سيتراجع إنتاج الغذاء ألن ما يقرب من نصف محاصيل 

مصر، بما فى ذلك القمح والموز واألرز، تزرع فى الدلتا. 
من ناحية أخــرى، ستتأثر أيًضا المناطق الباقية فى دلتا 
النيل )وليس تحت الماء(، بالمياه المالحة من البحر األبيض 
المتوسط   والتى ستلوث المياه الجوفية العذبة المستخدمة فى 
الرى. وسوف تعرض األنشطة الزراعية واالكتفاء الذاتى للغذاء 
إلى تأثير إضافى نتيجة لزيادة درجة الحرارة..  ومن المتوقع 
أن يتراوح االنخفاض فى األنشطة الزراعية بسبب الزيادات فى 
درجات الحرارة بين 10 إلى 60٪. وسينخفض إنتاج المحاصيل 

االستراتيجية انخفاًضا كبيًرا بحلول منتصف القرن )2050(.
من ناحية أخرى، كشف الخبراء أن الزيادة فى درجة الحرارة  
ترتبط ببعض التغييرات فى النظام البيئى وزيــادة تلوث الهواء 
ــاح.. وســيــؤدى  ــري نتيجة لانبعاثات وتــآكــل التربة وســرعــة ال
الوضع المناخى الجديد إلى زيادة كمية الغبار الصحراوى الذى 
يتم حمله فى جميع أنحاء الباد مما يسبب مشاكل صحية 

زيادة كمية الغبار الصحراوى 
يسبب مشاكل صحية واقتصادية

إغراق ربع دلتا النيل وإجبار حوالى %10.5 
من سكان مصر على ترك منازلهم

واقتصادية. مثل هذه التأثيرات ستؤدى 
إلــى بعض حـــاالت التفكك الديموجرافى )مثل 

زيــادة ضغط الهجرة إلى أوروبـــا(، واالضطرابات االجتماعية 
واالقتصادية، وزيادة الكثافة السكانية.

ومن المحتمل أن يؤدى ارتفاع مستوى سطح البحر وهو تأثير 
آخر لتغير المناخ، إلى إغراق ربع دلتا النيل، مما يجبر حوالى 
10.5 ٪ من سكان مصر على ترك منازلهم. وسيكون التأثير 
ــدد سكان  أكــبــر إذا تــضــاعــف عـ
مصر، كما هو متوقع، إلى حوالى 
160 مليون نسمة بحلول منتصف 
الـــقـــرن، مــع الــكــثــافــة السكانية 
الحالية فــى دلتا بحوالى 4000 

شخص لكل ميل مربع.
نـــأتـــى إلــــى إحـــــدى الــقــضــايــا 
ــتــى لــهــا عاقة  الــمــهــة للغاية وال
قــويــة  بتغير المناخ وهــى قضية 
الــصــحــة، حيث إنــه مــن المتوقع 
أن يكون لتغير المناخ آثــار ضارة 
ــســان فــى مصر،  عــلــى صــحــة اإلن
والتى سوف تتراجع بسبب الكثافة 
السكانية العالية. فيسهم تغير 
المناخ فــى انتشار وشــدة الربو، 
واألمـــراض المعدية، واألمـــراض 
الــتــى تنقلها نــاقــات األمـــراض، 
وســرطــان الجلد، وإعــتــام عدسة 
العين، والسكتات الدماغية الــحــراريــة. مــن المتوقع حــدوث 
حــاالت وفــاة إضافية بسبب أمــراض القلب واألوعــيــة الدموية 
والجهاز التنفسى واإلسهال والتهابات الزحار. من المتوقع أن 

يكون معدل وفيات األطفال وحاالت سوء التغذية أكثر تواتًرا .
وبعد أن استعرضنا كل هذه الوقائع والكوارث على مختلف 
المستويات والقطاعات فى مصر نسأل : كيف تم التخطيط 
للتعامل مع هذه الكوارث على مصر والمصريين فى المستقبل 
القريب والبعيد؟ وقبل أن نواصل طرح المزيد من التساؤالت، 
ــى أن هــنــاك مجموعة مــن التوصيات والمقترحات  نشير إل

لمواجهة هذه األخطار منها:
1- اتخاذ القرارات التى تتناسب مع الطبيعة طويلة األجل 

لتغير المناخ ومشتملة على سيناريوهات متعددة. 
2- تعزيز قدرة مصر على التكيف مع تغير المناخ من خال 
تكييف الموارد المائية وقطاع الزراعة، ورفــع الوعى الشعبى 

بقضية تغير المناخ.
ــات الــتــى  ــ ــي ــ 3- مـــراجـــعـــة اآلل
اقترحها  البنك الدولى لمواجهة 
تغير المناخ منها ما يتعلق بارتفاع 
مستوى سطح البحر حيث اقترح 
اتـــبـــاع نــهــج اإلدارة الــمــتــكــامــلــة 
 )ICZM( للمناطق الساحلية
ــال إعــــادة تــوجــيــه النمو  مــن خـ
بــعــيــًدا عــن األراضــــى الشاطئية 
ــمــخــاطــر الــمــرتــبــطــة  لــتــقــلــيــل ال
ــاع مــســتــوى ســطــح البحر  ــف ــارت ب
ــعـــرض لــلــمــشــاكــل األخــــرى  ــتـ والـ
المتعلقة بالمناطق الساحلية، 
ــة فى  ــرطــب ــاء األراضـــــى ال ــشـ وإنـ
ــار ارتفاع  المناطق المعرضة آلث
مستوى سطح البحر فــى الدلتا 
المنخفضة، مثل بحيرة المنزلة 

وبحيرة البرلس . 
4 -  تنفيذ تدابير المحافظة على المياه للقطاعات الزراعية 
)مــثــل الـــرى بالتنقيط( والــقــطــاعــات الصناعية )مــثــل إعــادة 
الــتــدويــر(. والــحــفــاظ على خــزانــات المياه الجوفية العميقة 
كمخزن استراتيجى للتطورات غير المتوقعة فى الصحراء 

الغربية وشبه جزيرة سيناء. 
5 - سن برامج لتحسين جودة المياه والصرف الصحى لتقليل 
التلوث، مع إعطاء أولوية عالية إلعادة تدوير النفايات الصناعية 
والصرف الصحى.. وبناء مستجمعات المياه والسدود لجمع 
ــادة تنشيط مستجمعات  المياه فــى مناطق الفيضانات. وإعـ
مياه األمطار القديمة )أنظمة الكرمة الرومانية( على الساحل 

الشمالى الغربى واستخدامها فى الزراعة. 
وفى النهاية نطرح عدداً من التساؤالت التى نتمنى أن تكون 

هناك إجابات واضحة وصريحة عليها من اآلن حتى ال تتزايد 
مخاطر هذه الكوارث السابق اإلشارة اليها:

هل لــدى كافة األجــهــزة المعنية فى مصر علم تأمل 
ودراسات وافية عن الكوارث المحتملة للتغيرات المناخية؟ 

وهــل قامت بتشكيل لجان أو إعــداد دراســـات لبحث كافة 
الوسائل الممكنة واإلستراتيجيات المناسبة للتعامل معها؟ 
ولماذا ال تشكل مؤسسات بارزو ومنها مجلس النواب لجنة 
خاصة وتقوم بعقد جلسات استماع للمسئولين فى كافة 
الجهات لبحث سبل التعامل مع هــذه الــكــوارث؟ ولــمــاذا ال 
يقوم اإلعام المصرى المقروء والمسموع والمرئى من اآلن 
بتسليط الضوء على هذه القضية الشديدة الخطورة على 

األجيال الحالية والقادمة؟!!! .

هل لدى كافة األجهزة المعنية فى مصر علم تأمل ودراسات وافية عن الكوارث المحتملة للتغيرات المناخية؟

وهل تم تشكيل لجان أو إعداد دراسات لبحث كافة الوسائل الممكنة واإلستراتيجيات المناسبة للمواجهة؟ 

ولماذا ال يقوم اإلعالم المصرى المقروء والمسموع والمرئى من اآلن بتسليط الضوء على هذه القضية؟
لماذا ال يشكل مجلس النواب لجنة استماع للمسئولين فى كافة الجهات لبحث سبل التعامل مع هذه الكوارث؟
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اللجان النوعية بمجلس النواب 
تسلم تقاريرها حول بيان الحكومة

الحكم فى دعوى إسقاط عضوية 
خالد يوسف فى مجلس النواب

تنتهى اليوم المهلة التى حددها السيد الشريف، وكيل أول 
مجلس النواب، للجان النوعية الـــ25 إلعــداد تقارير خاصة 
كل فيما يخصه حول التقرير الُمقدم من الحكومة للبرلمان 
عن أدائها خالل الفترة من يونيو 2018 وحتى يونيو 2019 
تحت عنوان« مصر تنطلق ويستمر العمل«، وألقاه الدكتور 
ــوزراء، تمهيداً لمناقشتها فى  مصطفى مدبولى، رئيس الـ

اجتماع الحق وإعداد التقرير النهائى.
 وأضاف الشريف، انه سيتم تلقى تقارير اللجان النوعية 
يليها الدعوة إلى اجتماع آخر، وتشكيل لجنة فرعية لصياغة 
مشروع تقرير اللجنة، تمهيدا إلعداد التقرير النهائى للجنة 
حول بيان الحكومة، لعرضه على الدكتور على عبد العال، 

رئيس المجلس، الذى بدوره سيعرضه على النواب.
 وأبدى الشريف، ثقته فى أن تقارير اللجان النوعية حول 
بيان الحكومة، لن تظهر السلبيات فقط بل ستضم ايضا 
المقترحات والحلول، قائالً : »اننا نعبر بحق عن مجلس 
نـــواب، ســواء فــى التشريع او الــرقــابــة، ونسعى خــالل دور 
االنعقاد األخــيــر، لتقديم كــل مــا نستطيع تقديمه للشعب 

المصرى«.

حــددت محكمة القضاء االدارى، جلسة 30 نوفمبر الجارى، للنطق 
بالحكم فى الدعوى المقامة من المحامى سمير صبرى، والتى طالب 
فيها بإلزام رئيس البرلمان بدعوة لجنة القيم بالمجلس، إلسقاط عضوية 
النائب والمخرج خالد يوسف؛ وذلك لهروبه خارج البالد وانقطاعه عن 

حضور جلسات المجلس.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 50334 لسنة 73 كل من رئيس 

مجلس النواب بصفته، وخالد يوسف عضو مجلس النواب.
واستند صبرى فى دعواه إلى الالئحة المنظمة لقواعد جلسات مجلس 
النواب والتى تضمنت أن الغياب عن 3 جلسات دون عذر مكتوب ومقدم 
لرئيس المجلس أو 10 جلسات متقطعة أو التاخير عن موعد الجلسة 
أو الدخول والخروج فى أثناء انعقادها يواجه بـ4 عقوبات متدرجة من 
توجيه اإلنذار إلى الحرمان من بدل الجلسة وفى حالة التكرار ُيحال إلى 

لجنة القيم«.
وتابع صبرى بأن المطعون ضده هرب خارج البالد ولم يحضر عدد 

الجلسات ألكثر من العدد المسموح به مما يوجب إحالته للجنة القيم.
وكان المحامى سمير صبرى أقام دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء 
اإلداري؛ إللزام رئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال بدعوة لجنة القيم 
بالمجلس من أجل إسقاط عضوية خالد يوسف، لثبوت انتفاء شروط 

استمراره فى عضوية المجلس، وافتقاده شرط حسن السمع.

مجلس النواب يكشف »بالوى« الهيئة العامة للرقابة المالية
انتقد النائب محمد فــؤاد، تقاعس الهيئة 
الــعــامــة للرقابة المالية عــن الــحــفــاظ على 
سالمة واستقرار األســواق المالية، مطالبا، 
بــحــث وتــحــديــد أســبــاب دور الهيئة العامة 
للرقابة المالية عن القيام بالمهام التى أوكلها 
لها القانون رقم 10 لسنة 2009 من الحفاظ 

على سالمة واستقرار األسواق المالية.
وأوضـــح فـــؤاد، أن القانون رقــم 10 لسنة 
2009 قد حــدد اختصاصات الهيئة العامة 
ــراف على  ــ لــلــرقــابــة الــمــالــيــة لــلــرقــابــة واالشـ
األســواق واألدوات المالية غير المصرفية، 
بما فى ذلك أســواق رأس المال والبورصات 
اآلجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقارى 
والتأخير التمويل والتخصيم والتوفيق وفى 

المادة الرابعة منه حدد دور فى العمل 
ــرار األســـواق  ــق عــلــى ســالمــة واســت
الــمــالــيــة غــيــر الــمــصــرفــيــة وعلى 
تنظيمها وتنميتها وعلى تــوازن 

حقوق المتعاملين فيها.
وأشــار فــؤاد، إلــى أنــه فى هذا 

ــفــتــرة  ــنـــذ ال الـــصـــدد ومـ
ــن 2016 تــم  ــ مـ

مــــــالحــــــظــــــة 
الـــعـــديـــد مــن 
أوجه القصور 
فى أداء الهيئة 

الــعــامــة المالية منها على سبيل الــمــثــال ال 
الحصر، تفقاعسها فى القيام بالدور الرقابى، 
عن مراقبة الشركة الحاصلة على ترخيص 
للقيام بالعمل فى أســواق المال، حيث قامت 
هــذه الــشــركــات بـــدور الــوســاطــة المالية بال 
رقــيــب حيث زاد االهــتــمــام بنشاط شركات 
االستشارات المالية فى ظل اهتمام العديد 
من رؤس األموال المحلية واألجنبية باختراق 
السوق المصرية بما يسهم فى رواج نشاط 
االستشارات إال أن الشركات المتخصصة فى 
التعامل مع القطاع الخاص وتسوية نزاعات 
الشركات وتسوية الصفقات وتصفية الديون 
ــة، حيث انــهــا تبقى شركات  تبقى بــال رقــاب
معروفة باسمائها فقط دون تعامالت مالية 

واضحة أو أجهزة رقابية تفتش على أعمالها.
واستكمل: وهو الــدور الواجب على الهيئة 
العامة للرقابة المالية والقيام به، حيث تقوم 
الهيئة بــإصــدار جميع ترخيص شركات 
الوساطة المالية فى السوق بما فيها 
ــداع التى تمثلها  ــ جهة التسوية واالب
شركة مصر المقاصة واإلبداع للقيد 
الــمــركــزى وتشمل مسئوليات إلهية 
العامة لسوق المال تقديم القوانين 
أو اللوائح المنظمة لسوق 
المال والمواجهة لخدمة 
ــادة كفاءتها  السوق وزي
ــاظ عــلــى  ــ ــف ــحــ ــ وال
مـــــــــبـــــــــادئ 
الشفافية 

ولقد أدت تراجعها دور الهيئة العامة للرقابة 
المالية إال أن اتجهت تلك الشركات العمال 

الوساطة المالية.
متابعا: وليس ســوق المال والتى حصلت 
ــراخــيــص مـــن الــقــابــضــة للتأمينات  عــلــى ت
ــه ال تــوجــد ضوابط  والــرقــابــة المالية إال أن
إفصاح وشفافية لها أو رقابة عن أعمالها 
خـــارج ســوق الــمــال، وبــالــتــالــى، يــوضــح األمــر 
تقاعس الرقابة المالية عن القيام بدورها فى 
الرقابة على الشركات التى تقع تحت دائرة 

اختصاصاتها.
واستطرد فؤاد، عدم قدرة الهيئة العامة 
ــدورهــا فى  للرقابة المالية عــن الــقــيــام ب
الحفاظ على استقرار ســوق المال، حيث 
تردت أحجام التداول باالبورصة المصرية 
خالل العشرة أعــوام الماضية وما وصلت 
إليه هــذا العام والــذى تمثل فيه انخفاض 
حــجــم الـــتـــداول الــيــومــى، خـــالل الخمسة 
عشر عاما الماضية، من 400 مليون دوالر 
إلى 10 مليون دوالر هذا العام بانخفاض 
قدرة 97.5% وكذلك انخفاض رأس المال 
السوقى إلــى 42 مليار دوالر بنسبة تمثل 
19% من الناتج المحلى، بعد أن كان %117 
من الناتج اإلجمالى عام 2007، باإلضافة 
إلــى تــردى انخفاض عــدد األكــواد النشطة 
من 3.4 مليون إلــى 200 ألــف فقط، وبلغ 
عــدد المتعاملين اليوميين مــع البورصة 
المصرية من 1175 شركة خالل عام 2009 

إلى 250 شركة فقط هذا العام.

المصريون ينفقون أكثر من 25 مليار 
جنيه على أعمال السحر والشعوذة

خفايا زيادة كوارث 
»األسانسيرات«!!!!

ألعاب إلكترونية مستوردة تسبب أمراضًا صحية 
ونفسية واجتماعية لألطفال والمراهقين فى مصر

ــى، نــائــب  ــول ــارق مــت ــائــب طــ ــن أكـــد ال
السويس وعضو لجنة الصناعة بمجلس 
النواب، ارتفاع معدل وفيات المواطنين 
بسقوط المصاعد الكهربائية أثناء 
الصعود والهبوط فى الفترة األخيرة، 
ــة  ــ ــانــة دوري ــغــيــاب عــمــل صــي نــتــيــجــة ل
لــلــمــصــاعــد، مــمــا يــنــتــج عــنــه حـــوادث 
أسانسيرات فى مصر يوميا، إضافة 
إلى االعتماد على تركيب اسانسيرات 
ــمــصــدر لتوفير  مــجــمــعــة مــجــهــولــة ال
ــاة الــســكــان  ــعــرض حــي الــنــفــقــات بــمــا ي

للخطر.
وأوضـــح متولى أن معظم الــحــوادث 
تنجم عن إهمال صيانة المصاعد من 
قــبــل الــســكــان، رغـــم تــهــالــك األســـالك 
ــالت الــكــهــربــائــيــة، بــاإلضــافــة  ــوصـ والـ
إلــى االعــتــمــاد على تجميع المصاعد 
مــن مــصــانــع غــيــر معتمدة »تــحــت بير 
السلم« وغير مرخصة، تستخدم مهمات 
مستعملة محلية أو مــســتــوردة، ويتم 
ــدان الحلمية« و«بـــاب  ــي جلبها مــن »م
ــع مــهــمــات  ــي ــوق«، حــيــث يــنــتــشــر ب ــ ــل ــ ال
المصاعد مجهولة المصدر، وكل تلك 
الـــورش تعمل بشكل غير رسمى دون 
الــحــصــول على ترخيص مــن االتــحــاد 
المصرى لمقاولى البناء والتشييد، 

للعمل فى مجال تركيب المصاعد.
ــات تقوم  ــشــرك ــذه ال وأضــــاف أن هـ
ــفــة لــلــكــود  ــيــب مــصــاعــد مــخــال ــرك ــت ب

ــعــمــل على  ــمــصــرى لــلــمــصــاعــد، وت ال
التركيب دون الــحــصــول على رخصة 
ــاء، مــوضــًحــا أن  ــيـ الــمــصــعــد مــن األحـ
ــر الــســلــم«  ــي ــتــشــار ورش »ب أســبــاب ان
لتصنيع وتركيب المصاعد الكهربائية، 
ــواد قــانــونــيــة تلزم  ــ ــود م ــدم وجــ هــو عـ
شركات المصاعد المرخصة باالتحاد 
الــمــصــرى لــلــمــقــاولــيــن، بــالــتــعــاقــد مع 
ــب مــصــاعــد  ــة أو جــل ــع رســمــي مــصــان
ــوردة مــعــلــومــة الــمــنــشــأ، وهـــو ما  مــســت
يجعلهم يــســعــون لــلــتــعــاقــد مـــع ورش 
التصنيع للقيام بالتجميع بسعر أقل، 
باإلضافة إلى  قبول المحليات رخًصا 
للمصاعد تم تركيبها من قبل شركات 
غير مرخصة، وتولى أمرها عمال أو 

فنيون، بالمخالفة لقانون البناء.
ــب الــنــائــب بـــضـــرورة اقــتــصــار  وطــال
ــاب شــركــات  ــى أصـــحـ ــراد عــل ــيـ ــتـ االسـ
التركيب والصيانة، ألن الورش تستورد 
ــقــة ومــســتــعــمــلــة  ــر مــطــاب ــات غــي ــم ــه م
لصناعة الــمــصــاعــد، بــاإلضــافــة  إلى 
ــرورة توفير مهندس مصاعد بكل  ضـ
حــى، وأن يتم ترخيص المصاعد فى 
ــود مكاتب اســتــشــاريــة للتأكد من  وجـ
سالمة مــا يتم تركيبه مــن قبل مالك 
ــود عقود  الـــعـــقـــارات، مــع مــتــابــعــة وجــ
ــزم الـــمـــقـــاول بــفــواتــيــر  ــت ــل ــة، وي ــان صــي
ومستندات مصدر المصاعد وفاتورة 

الشراء من مصنع معتمد«.

أكــد النائب فــايــز بــركــات، نائب 
أشـــمـــون وعــضــو لــجــنــة الــتــعــلــيــم، 
أنـــه بــرغــم الــتــحــذيــرات المتكررة 
ــعــاب اإللكترونية  مــن خــطــورة األل
عـــلـــى األطــــفــــال والـــمـــراهـــقـــيـــن، 
ــك الـــتـــى تــشــجــع على  ــل خـــاصـــة ت
إيـــذاء النفس واآلخـــريـــن، إال أن 

معدالت انتشارها ما زالت 
فــى ازديــــــاد، مــمــا يشكل 
خطورة كبيرة على النشء 

والمجتمع.
وأوضح بركات أن مصر 
والــبــلــدان العربية بشكل 
ــدت حــــاالت  ــ ــه عــــــام شــ
مختلفة من ضحايا هذه 
ــعــاب مــن انــتــحــارات  األل
وقتل وأمــراض مختلفة 

مثل االضطراب 
الـــعـــقـــلـــى، 
ــمــا يــعــود  ب
عــــلــــيــــنــــا 

مــن آثـــار سلبية 
ــهــا،  ــب وجـــــرائـــــم بــســب
ــو مــــا الحـــظـــنـــاه  ــ ــ وه
بمجتمعنا الــفــتــرة 
األخــــــيــــــرة، حــيــث 
انتشرت موجه من 

العنف غير المبرر بين األطفال 
والمراهقين نتج عنها حوادث تدمى 

القلوب.
وأشــار إلــى أن الــدراســات أثبتت 
ــعــاب زاد  أن مستخدمى هــذه األل
لديهم السلوك العدوانى واتسموا 

بــســرعــة الــغــضــب، بــاإلضــافــة إلــى 
إصابتهم بمشاكل فى النوم وزيادة 
عــدد ضــربــات الــقــلــب، فــضــاًل عن 
انعزالهم عن أسرهم وأصدقائهم، 
كما تسبب أمراًضا صحية ونفسية 

واجتماعية مستقباًل.
وطالب النائب 
ــود لجنة  بـــوجـ
ــمــة لرصد  دائ
مـــــثـــــل هـــــذه 
األلــــعــــاب مــن 
بداية ظهورها 
وإلصـــــــــــــــدار 
ــشــرة جــوريــة  ن
بــاأللــعــاب التى 
تــمــثــل خــطــورة 
ــة حتى  ــحـ واضـ
يمكن السيطرة 
عـــلـــيـــهـــا قــبــل 
تحقيق حــاالت 
إيـــــــذاء بــدنــى 
نـــفـــســـى  أو 
البــــنــــائــــنــــا، 
بــــاإلضــــافــــة 
إلــــــى تــوعــيــة 
األسر بمخاطر 
األلــعــاب وكيفية 
التعامل فى حالة 
إدمــان الطفل لها، 
مع التأكيد على دور المدرسة فى 
توعية الطالب ضد هذه األلعاب، 
ــغ طــاقــاتــهــم فـــى األنــشــطــة  ــفــري وت

البدنية والذهنية المفيدة.

أكــد النائب طــارق متولى، نائب السويس وعضو لجنة 
ــا نــعــيــش فـــى عصر  ــن ــاعــة، أنـــه عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــصــن
العلم والمعرفة والــتــطــور الــمــذهــل، فــى عــالــم المعلومات 
والتكنولوجيا، ال تزال فئات من الناس، وخصوصاً من شريحة 
النساء، بما فيهن المتعلمات والمثقفات، تتخذ من أوكــار 
الدجالين والمشعوذين ملجأ تأوى إليه بحثاً عن حلول غير 
عادية لمشاكلهن العديدة، وينفقن أمــواالً طائلة لمحتالين 
يدعون أنهم يفرجون هموم كل مكروب، ويجلبون السعادة 
للنساء البائسات، حتى أصبح الدجالين مــن األثــريــاء فى 
وقت قياسى، نتيجة إستغالل أفات الجهل والفقر واألمراض 

النفسية للضحايا الذين يقعون كفرائس سهلة.
وأوضــح أن الدجالين يستغلون حاجات قاصديهم ليهينوا 
كرامتهم بأبشع أنــواع الضرب والتعذيب، ويستولون على 
أمــوالــهــم، مشيًرا إلــى أن هناك أكثر مــن 50 ألــف شخص 
يعملون فى مجال »الدجل والشعوذة« بمصر حسب المركز 
القومى للبحوث االجتماعية والجنائية، ومنهم 87% ينصبون 
على المواطنين، ويستولون على أموالهم فى المحافظات 
المختلفة، كما يستفيد من ورائها عدد آخر من مهن أخرى 
مثل »الــعــطــاريــن« الــذيــن يــوفــرون البخور وبــعــض الطلبات 

الغريبة للمشعوذين.
وأشــار إلــى أن مصر تنفق أكثر من 25 مليار جنيه حجم 
التجارة فى أعمال السحر والشعوذة، وأن القانون المصرى 
ال يعاقب على جرائم السحر والشعوذة، ولم يتطرق من قريب 
أو من بعيد لتلك الجرائم، ولكن يمكن ضم جرائم السحر 
والشعوذة إلى جريمة النصب، طبقا لنص المادة 336 من 
قانون العقوبات المصرى، ويكون العقاب فيها الحبس لمدة 
3 ســنــوات مــع الشغل والــنــفــاذ، وطــالــب النائب بتخصيص 
قانون للقضاء على الظاهرة وتوقيع أقصى العقوبات على 
ممارسيها، كما طالب بمنع كل اإلعالنات التى يتم تداولها 

على القنوات الفضائية والمروجة للسحر والشعوذة.

يستفيد من وراء الدجالين عدد آخر من مهن أخرى مثل »العطارين« 
الذين يوفرون البخور وبعض الطلبات الغريبة للمشعوذين 

اقتراح بضم جرائم السحر والشعوذة إلى جريمة 
النصب طبقا لنص المادة 336 من قانون العقوبات 

50
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ألف شخص يعملون 
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والشعوذة« 
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تفاصيل خطة الحكومة للقضاء على عمالة األطفال فى مصر
كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة عن، وضع 
الحكومة، ممثلة فى وزارة القوى العاملة، خطة للقضاء 

على عمالة األطفال نهائيا، فى عام 2025.
وأضــاف سعفان، فى تصريحات خاصة لـ»صوت 
الــمــايــيــن« أن هـــذه الــخــطــوة تــاتــى فــى إطـــار تلبية 
توصيات منظمة العمل الدولية، من أجــل رفــع اسم 
مصر مــن قائمة الماحظات القصيرة والمعروفة 

إعاميا باسم »القائمة السوداء« 
وحصلت »صـــوت الــمــايــيــن« على تفاصيل خطة 

القضاء على عمالة األطفال، 
وتضمنت التفاصيل، مــن واقـــع نــصــوص الخطة، 
إنها ستتم على ثاثة مراحلة، تبدأ المرحلة األولــى، 
فى يناير 2020 المقبل، لمدة عامين، وتشمل جميع 
منشآت القطاع الــخــاص الرسمى وغــيــر الرسمى، 
بــالــقــاهــرة الــكــبــرى » الــقــاهــرة الــعــاصــمــة، والــجــيــزة، 
والقليوبية، على أن تبدأ المرحلة الثانية، فى يناير 
2022، وتشمل محافظات الوجه القبلى، وتنتهى فى 
يونيه 2023، والمرحلة الثالثة وتشمل محافظات 
الوجه البحرى والدلتا وتبدأ فى يوليو 2023 وتنتهى 

فى يناير 2025.
على أن يتم عقد مؤتمر صحفى عالمى، بحضور 
رئيس منظمة العمل الدولية وما ينوب عنه، ورؤساء 
منظمات العمل، فى الــقــارات األفريقية واآلسيوية 
واالمريكية،لإلعان عن القضاء على عمالة األطفال 

نهائيا، واستراتيجة أسوأ اشكال عمالة االطفال.
وذكرت دراسة أقيمت عليها الخطة، أنه وفقا للمسح 
القومى لعمل األطفال فى مصر الــذى أجــراه الجهاز 
المركزى للتعبئة واإلحصاء والبرنامج الدولى للقضاء 
على عمل األطفال أن هناك 1.6 مليون طفل ما بين 
12 لـ 17 سنة يعملون فى مصر أى ما يوازى 9.3 من 

األطفال وهو ما يمثل طفل من بين كل عشرة أطفال.
ــارت الـــدراســـة إلـــى أن مــعــدل عــمــل األطــفــال  وأشــ
أعلى بكثير فى المناطق الريفية عنه فى المناطق 
الحضرية ويبلغ ذروتــه فى المناطق الريفية بصعيد 

مصر يتبعها فى ذلك المناطق الريفية بالوجه البحرى 
والمحافظات الريفية الواقعة على الحدود.

وكشفت الدراسة أن أكثر أنماط األعمال الخطرة 
شيوعا والــتــى يشتغل بها األطــفــال فــى مصر وهى 
الزراعة بنسبة 63%، والعمل فى المواقع الصناعية 
كالتعدين والتشييد والصناعات التحويلية بنسبة 
18.9%، وأن أســوأ أشكال عمل األطــفــال فى مصر 

األكثر شيوعا تكون فى الزراعة والمناجم والمحاجر 
ــطــوب وغــيــرهــا مــن األعــمــال المتعلقة  وصــنــاعــة ال

بالتشييد والعمل فى الشوارع والعمل المنزلى.
ــة اســتــراتــجــيــة تنفيذ خــطــة العمل  وتــرتــكــز دراســ
الــوطــنــيــة عــلــى عـــدة نــقــاط هــامــة تتمثل فــى إنــشــاء 
قاعدة بيانات موثقة ومستدامة عن عمل األطفال 
وأسوأ أشكاله، وإنشاء أجهزة تنسيق وطنية وإقليمية 

لمكافحة عــمــل األطـــفـــال، وتــحــديــث قــائــمــة المهن 
الخطرة.

وحول الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل 
األطفال، طالبت الدراسة بضرورة عمل تقييم للخطة 
فى بداية يوليو من كل عام لدراسة ما تم خال هذا 
الــعــام، والــوقــوف على أهــم المعوقات إلزالتها فــورا، 
حتى تكون هناك نتائج إيجابية على أرض الواقع، على 

ان تقوم هيئة التفتيش والضبطية القضائية بمراقبة 
ومتابعة المنشآت كل 3 أشهر، لضمان سير الخطة 

بشكل جيد، لتحقيق المستهدف منها.
وأشارت الدراسة الى أن قضية عمل األطفال ال تزال 
تطرح تحديا هائا ليس على المستوى المحلى فقط، بل 
على الصعيد العالمى بعد أن أظهرت إحصاءات منظمة 
العمل الدولية أنه مازال هناك نحو 152 مليون طفل فى 
العالم منغمرين فى عمالة األطفال، خاصة األطفال من 
سن 5 إلى 11 سنة، وذلك على الرغم من التقدم الذى تم 
منذ 2012 وحتى 2016 فى مكافحة عمل األطفال إال أنه 
ال يوجد انخفاض لعمالة األطفال خاصة فى هذه السن، 
كما أن األطفال الذين يعملون فى الزراعة مع أسرهم 

يزداد عددهم.
يذكر أن إريك أوشان، القائم بأعمال مدير مكتب 
منظمة العمل الدولية بالقاهرة أ أكد ان العالم يشهد 
انخفاضا عالميا فى عــدد األطفال المنخرطين فى 
عمل األطفال على مستوى العالم؛ حيث انخفض من 
2٤6 مليون طفل فى عام 2000 إلى ما يقدر بحوالى 
156 مليون طفل، مشيرا إلى أن أكثر من النصف أى 
ما يقدر بحوالى 73 مليونا ال يزالوا يعملون فى أخطر 

أشكال عمل األطفال.
وقال نحن نعلم أن 60% من األطفال العاملين حول 
العالم و70% من األطفال العاملين فى مصر يعملون 
فــى مــجــال الـــزراعـــة؛ وإن كــان أكــثــرهــم يعملون فى 
القطاع غير الرسمى كعاملين بدون أجر أو مع أسرهم 

وأقاربهم فى أغلب األوقات.
ونــوه أن المدير العام لمنظمة العمل الدولية أكد 
ضـــرورة اتــخــاذ إجـــراءات عاجلة مــن شأنها مواجهة 
األســبــاب االقتصادية الــجــذريــة لعمل األطــفــال، مع 
ضرورة االنتباه إلى عمل األطفال فى ساسل التوريد 
العالمية لتقديم منتجات وخــدمــات يتم استهاكها 
يوميا كما هو الحال فى العمل المنزلى غير المدفوع 

األجر فى مجال الزراعة.
وأوضح أوشان أن الخطة تستهدف اإلسهام الفعال 
فى القضاء على عمل األطفال بكافة أشكاله بحلول 
2025 مع التأكيد على توفير الحماية االجتماعية 

الشاملة لألطفال المستهدفين وأسرهم.

  إسالم خالد 

تنفيذ الخطة على ثالث مراحل تبدأ فى 2020 وتنتهى فى 2025  

وزير القوى العاملة: نستهدف رفع اسم مصر من القائمة السوداء 

مجلس الوزراء يتسلم دراسة من »البيئة« 
حول الجدوى االقتصادية من الخطة 

صدق أو ال تصدق.. واقعة غريبة 
ــوت الــمــايــيــن«  حــصــلــت عليها »صــ
ــر، أثــيــر حوله  ــ ــارب وزي ــ مــن أحـــد أق
الجدل مؤخرا، بسبب إصــراره على 
تعيين، موظف حاصل على »دبلوم« 
ومــتــورط فــى قضايا جنائية وتحوم 
حــولــه شــبــهــات تــربــح غــيــر مــشــروع، 
بحكم منصبه فــى الـــــوزارة، مــديــرا 
إلدارة المراسم بالوزارة، التى يتسم 

مبناها بالطابع األثرى.
الواقعة تتمثل فى أن الوزير له أخ 
أصغر غير شقيق، من األب، يدعى 
»نشأت« يعمل ماسح أحذية بوسط 
البلد، وتعمد قطع عاقاته بالوزير 
وإخوته منذ سنوات طويلة، التهامه 
لهم بــطــرد أمـــه، بعد وفـــاة والــدهــم، 
واضــطــرارهــم للسفر إلــى القاهرة 
والــســكــن فــى شقة مــتــواضــعــة، على 
الرغم من »الــورث« الكبير واألراضى 
التى كان يملكها والده وله الحق فيها، 
إال أن إخوته من األب، أصــروا على 

حرمانه وأمه من ميراث والده، حيث 
إن األم كانت من أسرة فقيرة، وتعيش 
فى القاهرة وكانت تعمل خادمة له 
فــى منزله بــشــارع مصر والــســودان 
بحدائق القبة،والذى كــان ينزل به، 
الوالد أثناء إنهاء أعمال تجارية له 
فــى الــقــاهــرة، ثــم تــزوجــهــا وبالطبع 
كــانــت العائلة تــرفــض هــذا الـــزواج، 
وحدث انشقاق، إلى أن مات الوالد، 
فرجعت األم إلى السكن فى القاهرة 
ومعها ابنها الـــذى امتهن بعد ذلك 

مهنة مسح األحذية. 
الــمــثــيــر أن الـــوزيـــر، عـــرض على 
شقيقه مــن أمــه بترك هــذه المهنة، 
عــلــى أن يتعهد بتعيينه فــى أحــدى 
شـــركـــات الـــبـــتـــرول، لــكــن األخ غير 
الــشــقــيــق رفــــض، وتــمــســك بمهنته 
كماسح أحذية، مؤكداً أنه أفضل له 
من أن يتعاون مع من تسبب فى موت 
ــدتــه حــزنــا بعد أن طــردوهــم من  وال

قريتهم بالصعيد. 

صدق أو ال تصدق

ننفرد بنشر التفاصيل

شقيق وزير فى حكومة مدبولى يعمل 
»ماسح أحذية«.. ويفترش الرصيف

»عمومية المحامين« تبحث زيادة 
المعاشات واعتماد الميزانيات

.. إلزام المحامين بعرض الميزانية على الجمعية العمومية 
تستكمل محكمة القضاء اإلدارى 
الدائرة الثانية، نظر الطعن المقام 
من مصطفى شعبان المحامى، والتى 
ــزام نــقــابــة محامين  ــإل طــالــب فيها ب
حــلــوان الفرعية بــعــرض الميزانية 
ــامــة لــلــســنــوات الــمــاضــيــة على  ــع ال
الجمعية العمومية فــى جلسة األحــد 

المقبل.

واختصمت الــدعــوى الــتــى حملت رقم 
39٤٤8 لسنة 71 قضائية نقيب المحامين 
بصفته، وذكـــرت أن النقابة امتنعت عن 
عرض الميزانية العامة للسنوات الماضية 
بالمخالفة للقانون الائحة المنظمة لنقابة 

المحامين.
والزم تقرير المفوضين نقيب المحامين 
بعرض الميزانيات على الجمعية العمومية.

يعقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة النقيب الــعــام سامح عاشور، 
الجمعية العمومية العادية للمحامين يــوم االثنين الموافق 25 نوفمبر 
الجارى.. وتنظر الجمعية العمومية فى مشروع القرار المتعلق بزيادة 
المعاش فى حده األقصى إلى 3 آالف جنيه شهرياً بواقع 75 جنيهاً عن 
كل عام بحد أقصى ٤0 عاماً، ويكون الحد األدنــى الستحقاق المعاش 
ألف جنيه شهرياً، إضافة الحتفاظ آخر مستحق للمعاش المقرر عن 
وفــاة المحامى بكامل قيمة المعاش عند تقريره، على أن يعاد توزيع 

نصيب المستحق المقطوع معاشه على باقى المستحقين.
وتضمن القرار زيادة معاشات المحامين التى تقل عن 250 جنيًها 
بنسبة 35% شهرياً، وزيادة المعاشات التى تقل عن 500 جنيه بنسبة 
25% شهرياً، وزيــادة المعاشات التى تقل عن 625 جنيًها بنسبة %15 
شهرياً، على أن ببدأ صرف المعاش بالقرار الجديد اعتباراً من عام 
2020 طبقاً للمواعيد المقررة بالقانون، مع استمرار الزيادة الدورية 

لجميع المعاشات بنسبة 5% سنوياً.
كما تضمن مشروع القرار الذى سيعرض على الجمعية العمومية، اعتماد 
الميزانيات المقدمة من مجلس النقابة عن النقابة العامة وصندوق المعاشات 
عن أعــوام 2016- 2017-2018، واعتماد تعيين المحاسب أحمد إبراهيم 

أحمد جادو مراقب لحسابات النقابة العامة.

بدء تشغيل أتوبيسات النقل العام بالكهرباء فى 2021 
كــشــفــت مـــصـــادر رفــيــعــة الــمــســتــوى، 
ــوزراء، عــن اعتماد الدكتور  ــ بمجلس ال
مــصــطــفــى مــدبــولــى رئــيــس الــــــوزراء، 
دراســة من وزارة البيئة، حول »الجدوى 
االقتصادية من تحويل تشغيل أتوبيسات 
النقل العام بالقاهرة الكبرى بالكهرباء، 
ــى، بعد  ــوزراء اوصـ ــ مــؤكــدة أن رئــيــس ال
ــات الــجــدوى، ببدء  االنــتــهــاء مــن دراســ
الــعــمــل فــى تنفيذ الــخــطــة عــلــى ارض 
الــواقــع، فى موعد اقصاه يناير 2021، 
عــلــى ان يــتــم تــعــمــيــم الــتــجــربــة فى 
محافظات القاهرة الكبرى« القاهرة، 

والجيزة، والقليوبية«.
ــيــن«، على  ــمــاي ــوت ال وحــصــلــت »صــ
نص الدراسة التى سلمتها وزارة البيئة، 
والتى نوهت الى أن تنفيذ هذه الخطة، 
سيساهم بشكل فعال فى خفض ملوثات 
الهواء، من الغازات والجسيمات الدقيقة 
الضارة بصحة االنسان، بنسب تتراوح 
بين 56 % و97 %، مع خفض انبعاثات 
ــون، بنسبة 38 %  ــكــرب ثــانــى أكــســيــد ال

وعلى مستوى االقتصاد الكلى فقد تم 
تقدير العائد القاتصادى السنوى نتيجة 
اســتــخــدام 1000 حــافــة كهربائية فى 
النقل الــعــام فــى مصر والــتــى تتلخص 
فى خفض تكاليف المخاطر الصحية 

بسبب انبعاثات الديزل نحو ٤٤ مليونا 
و5670ألــفــا و629 دوالر، وخفض دعم 
الوقود بنحو 38 مليونا و539 ألفا و139 
دوالرا، وتــرشــيــد الــطــاقــة بنسبة 26 
%)322623mbtu( بما يعادل 6مايين 

و368 ألفا و280 دوالرا، وخفض 
ــزل بــمــقــدار »2٤  ــدي اســتــيــراد ال

مليونا و332 ألفا و٤00 دوالر.
وأوضــحــت الــدراســة انــه على 
مــســتــوى االســتــثــمــار والتشغيل 
فقد تم دراسة عدة سيناريوهات 
ــاء ومـــوقـــف  ــربـ ــهـ ــكـ ــار الـ ــ ــع الســ
ــاء الــجــمــركــى، حــيــث ان  ــفـ االعـ
الدراسة أظهرت انخفاض تكلفة 
الصيادلة، )3 مــن 1.85 مليون 

جنيه الــى 3.31 مليون مما يجعل 
فترة االســتــراد البسيطة لهذه التكلفة 
االضافية من 7 إلى 15 سنة حسب سعر 
ــاء الجمركى  الــكــهــربــاء، ومــوقــف االعــف
كما اظــهــرت بعض الــمــؤشــرات األخــرى 
للجدوى االقتصادية وهى صافى القيمة 
الحالية، ومــعــدل الــعــائــد الــداخــلــى« ان 
هناك حاجة إلى تقديم حوافز مناسبة 
لتشجيع االستثمار استرشادا بممارسات 

الدول األخرى فى هذا المجال.
ولــفــتــت الـــدراســـة إلـــى أن كمركبات 
الــنــقــل الــجــمــاعــى فــى مــصــر مــن أكبر 
مصادر التلوث الهوائى، والضوضاء التى 

تسبب أضرارا بالغة بصحة المواطنين.

»نشأت« تمسك بالصنعة ورفض 
عروض »أخوه« بتعيينه فى شركة 

بترول بسبب حزنه على أمه 

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالى، 
عن فضيحة كبيرة، تؤكد أن كثيرا من 
الجامعات األهلية تحولت إلى سبابيب، 
وفــتــح مــراكــز دروس خصوصية بــدون 
تراخيص، متورط فيها أسماء شهيرة 
ــات، ومــدرســيــن  ــع ــجــام ــذة ال ــاتـ مـــن أسـ
مساعدين، ومعيدين منهم، بعض أبناء 

عمداء الكليات، وأساتذة كبار.
وأكــدت المصادر أن لجنة الضبطية 
ــى حصلت  ــت ــوزارة، ال ــالـ ــــ الــقــضــائــيــة بـ
ــة الــضــبــطــيــة الــقــضــائــيــة  ــي ــى أحــق عــل
بــدايــة مــن الــمــوســم الــدراســى الحالى 
2019-2020، ضبطت 180 اســتــاذا 
جامعيا ومعيدا، يديرون مراكز دروس 
خصوصية، وكــيــانــات وهــمــيــة، لطاب 
كليات الجامعات المختلفة على مستوى 

الجمهورية.
وأضافت المصادر، أن وزارة التعليم 

تتكتم حتى اآلن على، هــذه الجريمة، 
ــاء كــبــيــرة وشــهــيــرة  ــورط أســم ــ بــســبــب ت
من أســاتــذة الجامعات، فى إدارة هذه 
الكيانات الوهمية، والمزيفة، الفتة إلى 
أن العاقات التى تربط قيادات كبيرة 
بالوزارة ببعض األساتذة، ومنهم معيدين 
ومدرسين مساعدين من أبناء بعض كبار 
األساتذة وعمداء الكليات، مازال يؤجل 
قرار إحالتهم للنيابة العامة، على الرغم 
من اكتمال الجريمة والتورط، من خال 
محاضر وفيديوهات، ضبطتها وسجلتها 

لجنة الضبطية القضائية.
ــارت المصادر إلــى أنــه على اثر  وأشـ
ذلك، قررت الــوزارة غاق هذه المراكز 
بشكل مؤقت إلى أن تهدأ األمور، وتنتهى 

النيابة العامة من التحقيقات كاملة .
مــن جانبه أكــد مسئول كبير بـــوزارة 
ــر بالفعل  ــوزيـ ــى، أن الـ ــال ــع الــتــعــلــيــم ال
ــرر اغـــاق الــمــراكــز، وإحــالــة أســاتــذة  ق
ــن وأصـــحـــاب  ــورطــي ــت ــم الــجــامــعــات ال
الـــدروس الخصوصية، للنيابة العامة، 

وذلك بالتعاون مع لجنة الضبطية.

فضيحة جديدة بالتعليم العالى
180 أستاذا جامعيا يديرون مراكز 

دروس خصوصية غير مرخصة

تورط »دكاترة مشهورين« 
ومعيدين أبناء عمداء كليات 

وأساتذة معروفين فى »السناتر«

 تكشف:

 إيمان عاطف  

 إيمان عاطف  

إيمان عاطف 

عبدالغفارمدبولى

سعفان

عاشور



خرجت من رحم اإلخوان واشتعلت بداخلها األزمات بالتزامن مع سقوط نظامهم وحاليـًا تلفظ أنفاسها األخيرة 
خالفات على التمويل والعودة لحمل السالح ومصير غامض لقيادات الدم فى مواجهة جبهات اإلصالح

تأسيس جبهة اإلصالح وحركة تمرد بقيادة وليد البرش 
للمطالبة بإعادة كرم زهدى وعزل القيادات الحالية

تفاصيل الموقف الحالى للجماعة ومحاوالتها 
الجديدة للتنسيق مع اإلخوان وداعش

خريطة التحالفات بين اإلخوان والجماعة اإلسالمية والقاعدة 
وداعش وصواًل إلى أسامة بن الدن وأبوبكرالبغدادى
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  إيمان بدر 

خفايا الصراعات واالنشقاقات داخل الجماعة اإلسالمية
نعلم أن الجماعة اإلسالمية خرجت من رحم جماعة اإلخوان 
ــة، ولــكــن شــهــدت الــفــتــرة فيما بــيــن نهاية  ــي المسلمين اإلرهــاب
السبعينيات وحتى منتصف التسعينيات مــن الــقــرن الماضى، 
تورط الجماعة اإلسالمية، فى عمليات إرهابية عنيفة، إستهدفت 
بشكل أساسى رجال الشرطة والسياحة واألقباط، وعرف الكثير 
من كــوادر وأعضاء الجماعة الطريق للسجون والمعتقالت، حتى 
جاءت لحظة »التحول« بإعالن مجلس شورى الجماعة فى منتصف 
عام 1997 )يوليو تحديداً(، إطالق ما سمى بمبادرة وقف العنف، 
أو بلغة الجماعة مراجعات تصحيح المفاهيم، والتى أسفرت 
بالتنسيق والتفاهم مع األجهزة األمنية وقتها، عن إعالن الجماعة 
نبذ العنف، وفى المقابل تم اإلفراج عن معظم المعتقلين من كوادر 

وأعضاء الجماعة.
ومن المعروف أن العمليات اإلرهابية التى نفذتها الجماعة على 
مــدار ما يقرب من ربع قــرن، وكــذا عمليات المراجعات الفقهية 
ونبذ العنف، تمت كلها تحت قيادة واحــدة مــوحــدة، هى مجلس 
شورى الجماعة اإلسالمية، بقيادة كرم زهدى والكوادر التاريخية 
)عاصم عبد الماجد - فــؤاد الدواليبى - الراحل عصام دربالة 
- أسامة حافظ - على الشريف - حمدى عبد الرحمن.. وناجح 
إبراهيم( وبعد الخروج من السجون والمعتقالت، مارس مجلس 
»شــورى الجماعة« نشاطاً مــحــدوداً فى العمل الــعــام، من خالل 
الموقع اإللكترونى للجماعة اإلسالمية، وغلب الميل الواضح لقادة 

الجماعة، للتهدئة والتفاهم مع نظام مبارك خالل تلك الفترة.
والغريب أنه حينما أعلن قيادات الجماعة ما أسموه بالمراجعات 
الفكرية، وقتها خرج علينا قيادات اإلخــوان ليؤكدوا أن الجماعة 
بــذلــك قـــررت الــعــودة إلــى حظيرتهم بإتباع المنهجية السلمية 
والالعنف، على طريقة مرشد الجماعة األسبق مأمون الهضيبى، 
الذى كان أول من أسس لفكر المراجعات من خالل كتابه »دعاة 

ولسنا قضاة«.

ولكن األغرب أنه عقب ثورة يناير 2011، وترشح أحد قيادات 
اإلخوان لرئاسة البالد، ظهر الوجه الدموى للجميع حيث تحالف 
اإلخــوان مع الجماعة اإلسالمية وتنظيم الجهاد والسلفيين 
وغيرهم ليس فقط لدعم محمد مرسى مرشح اإلخـــوان، 
ولكن للتلويح بممارسة العنف وسفك الدماء وتخريب البالد 
حــال إعــالم نتائج اإلنتخابات بغير فــوز مرشح التيارات 
المتأسلمة، وبالفعل تجلى هذا العنف والتخريب واإلرهاب 
على خلفية نــجــاح ثـــورة 30 يونيو 2013 الــتــى أسقطت 
ــزمــر على  نــظــام الــجــمــاعــة اإلرهــابــيــة، ووقـــف طـــارق ال
منصة اعتصام ميدان رابعة ليعلن العودة للدموية بعبارة 
»سنسحقهم«، بينما قال عاصم عبدالماجد »قتالنا فى 

الجنة وقتالهم فى النار«.
ــوان والجماعة  وتستمر الــتــوأمــة والــتــطــابــق بين اإلخــ
اإلسالمية، حتى فى الهروب والشتات، حيث فرت قيادات 
الجماعة إلــى قطر وتركيا، ومـــازال الزمر وعبدالماجد 
ــازال هــؤالء القيادات  يقيمون فــى الــدوحــة تــحــديــًدا، ومـ
ــاب داخــل مصر  وغيرهم يحرضون على العنف واإلرهــ
خاًصة فى سيناء، وحتى كتابة هــذه السطور يتم من آن 
آلخــر إلــقــاء القبض على عنصر إرهــابــى داعــشــى يتبين 
أنــه مــن خلفية إخوانية أو فــى األصــل منتمًيا للجماعة 
اإلرهابية، ومثلما دبت الخالفات داخل اإلخــوان، وبدأت 
االنشقاقات والــصــراعــات تمزق أوصـــال جماعة حسن 
البنا، ظهرت موجات من الغضب والتمرد أيًضا داخل 

الجماعة اإلسالمية.

أسرار اندالع ثورة الغضب بين 
قواعد الجماعة وقياداتها التاريخية

صفقة بماليين الدوالرات بين الجماعة 
اإلسالمية ومكتب اإلرشاد

بسبب سيطرة اإلرهابيين من سيد قطب إلى محمود عزت

الجماعة اإلسالمية تنتظر نفس نهاية اإلخوان على طريقة الخوارج

ــون الــحــركــات  يــجــمــع الــخــبــراء فـــى شــئ
المتطرفة على أنهم جميًعا فــروع لنفس 
الشجرة المسمومة، التى تجذرت من خالل 
أفــكــار حسن البنا وسيد قطب اإلخوانية 
التكفيرية، والتى نبعت فى األساس من فكر 
الــخــوارج، ومــن ثم فال إختالفات جوهرية 
بين اإلخــوان والجماعة االسالمية والجهاد 
مرورًا بالقاعدة ووصوالً إلى تنظيم داعش، 
الــذى قتل زعيمه أبو بكر البغدادى مؤخًرا 
بنفس الكيفية التى قتل بها أسامة بن الدن 

مؤسس تنظيم القاعدة قبل سنوات.
ومثلما تتشابه األصول والمقدمات تتشابه 
النتائج والنهايات، حيث يتوقع المحللون أن 
جماعة اإلخوان فى طريقها لالنهيار وأن ما 
تقوم به من دعوات للتظاهر تطلقها القنوات 
الموالية لها مــن تركيا، أو حتى مــا تنفذه 
أجنحتها المسلحة من عمليات إرهابية من 
آن آلخـــر، مــا هــى إال حـــالوة روح، لتنظيم 

يتداعى أو يحتضر الفًظا أنفاسه األخيرة.
 ويرى هؤالء أن أى تنظيم متطرف ينتهج 

العنف المسلح سواء كان متأسلما أو يتستر 
خلف أى أيديولوجية أخـــرى، مصيره فى 
النهاية إلى زوال ليستقر فى مزبلة التاريخ، 
ومــن ثــم فــإن تحالف جماعة اإلخـــوان مع 
الجماعة اإلســالمــيــة، ثــم تحالف االثنين 
مــع الجماعات التكفيرية واإلرهــابــيــة كما 
فى سيناء سيعجل بتفكك وانهيار اإلخــوان  

ومعها الجماعة اإلسالمية أيًضا.
ويرجع المحللون ذلــك إلــى أنــه فى حالة 
استمرار اإلخــوان فى ممارساتهم العنيفة 
ــة  ــي وتــحــالــفــاتــهــم مـــع الــجــمــاعــات اإلرهــاب
ــقــاعــدة ستحدث  والــتــكــفــيــريــة وتــنــظــيــم ال
انتكاسة كبرى لحركات اإلســالم السياسى 
بجميع تنظيماته، بل وسينتهى األمــر إلى 
زوالــهــا نهائيا من المجتمع المصرى، كما 
انتهت فرق الخوارج من المجتمع اإلسالمى 
قديما بعدما لفظهم الناس بسبب الجرائم 

التى ارتكبوها.
ــط بـــيـــن مــصــيــر  ــ ــرب ــ ــاب ال ــ ــب وحــــــول أســ
الجماعات المتأسلمة وبعضها البعض، 

كشفت الــدراســات المتخصصة فى الملف 
اإلخـــوانـــى وشــئــون اإلســــالم الــســيــاســى أن 
ســيــطــرة الــقــيــادات القطبية عــلــى قــيــادة 
ــزت الــقــائــم  اإلخــــــوان خــاصــة مــحــمــود عــ
ــام حــالــيــا ومحمود  ــع بــأعــمــال الــمــرشــد ال
ــو ما  ــ ــام الــجــمــاعــة، وه ــ حــســيــن أمـــيـــن ع
ــى الــتــعــاون والتنسيق بين اإلخـــوان  أدى إل
والجماعات التكفيرية واإلرهــابــيــة خاصة 
الجماعة اإلســالمــيــة وتنظيم الــجــهــاد، ثم 
تنظيم الــقــاعــدة والجماعات التى أعلنت 
مبايعته فى سيناء ثم عادات وأعلنت مبايعة 
داعــش وفى مقدمتها أنصار بيت المقدس 
والتوحيد والجهاد وغيرها، تلك التحالفات 
مع الجماعات األكثر دموية من المتوقع أن 
ــؤدى إلــى انهيار وتفكك جماعة اإلخــوان  ت
نفسها، إذا استمرت حبيسة لهذه التوجهات 
القطبية الــتــى تميل إلـــى الــعــنــف خــاصــة، 
وترفع شعار احتكار الدفاع عن اإلسالم فى 
ظل الرفض الشعبى لممارساتها العنيفة 

ولتوجهاتها المتطرفة.

ــراءات التى قدمها مكتب  كشفت الــدراســة عــن حجم اإلغــ
اإلرشــاد الى قيادات الجماعة اإلسالمية، فى أعقاب ثورة 25 
يناير 2011، التى قفز عليها المتأسلمون، تلك اإلغراءات جعلت 
الجماعة اإلسالمية أسيرة لجماعة االخوان، فقد كانت كثيرة وال 
حصر لها، وكانت بدايتها تقديم ماليين الــدوالرات دعما لحزب 
البناء والتنمية الــذى انشأه طــارق الزمر و قــيــادات الجماعة، 
باإلضافة إلــى مــد الجمعيات التى أنشأها أعــضــاء الجماعة 
اإلســالمــيــة بــاألمــوال الــالزمــة، ولكن األهــم كــان إصـــدار قــرار 
رئاسى بعد صعود اإلخوان لسدة الحكم بالعفو عن كل قيادات 

الجماعة المتورطة فى أحداث إرهابية.
وأشــار الباحث فى شئون الحركات المتطرفة إلى أن هذه 
ــراءات جعلت قــيــادات الجماعة االسالمية تلهث وراء  اإلغــ
ــوان، وجعلت من كيانها عصا غليظة للجماعة  جماعة االخـ
تواجه بها تظاهرات الشباب الثوريين وتدبر ألعمال تفجيرات 
خط الغاز فى شمال سيناء وتفتعل أزمــات فى سبيل تنفيذ 
خطط إخوانية إلحراج قادة المجلس العسكرى الذين أرادت 
جماعة اإلخوان التخلص منهم، حيث ذكرت مصادر أمنية أن 
مهندس عمليات خطف و قتل الجنود فى سيناء هو محمد 
البلتاجى بالتعاون مع قيادى الجماعة االسالمية عاصم 

عبد الماجد وطارق الزمر.
وعلى الرغم من أن هذا التعاون مع اإلخــوان، فتح على 
الجماعة أبواب التمويل والــدوالرات التى حصلت عليه من 
التنظيم الدولى لإلخوان ومن الدول الداعمة لإلخوان وفى 
مقدمتها قطر وتركيا، ولكنه على الجانب اآلخر خلق حالة 
من الحنق و الضيق لــدى اعضاء الجماعة اللذين يؤمنون 
بفكر اإلســالم المعتدل بعد إجــراء المراجعات الفقهية فى 
التسعينيات، وهو ما كان مدعاة إلثارة المشاكل بين األعضاء، 
وبالفعل حدثت أزمــات داخلية حيث تشكلت مجموعات 
ناقمة على ســلــوك الــقــيــادات الــذيــن لهثوا وراء المال 
والسلطة أمثال طارق الزمر وعاصم عبدالماجد، وربما كان 
ر غضب الغاضبون أنهم لم يحصلوا على نصيب يرضيهم من كعكة 

األمــوال والحياة المترفة التى يعيشها القيادات 
ــورة التى  ــث ــخــارج، على غـــرار ال الــهــاربــيــن فــى ال
تفجرت لدى شباب اإلخوان الذين كشفوا مؤخًرا 
عن حالة الفقر والتشرد التى يعيشونها فى تركيا، 
فى مقابل حياة األثرياء والمترفين التى يتمتع بها 

بعض القيادات اإلخوانية.
وفى هذا السياق فؤاد الدوااليبى، أحد القيادات 
ــوان  الــتــاريــخــيــة بالجماعة اإلســالمــيــة، إن اإلخـ
عرضوا على الشيخ كــرم زهــدى القيادى البارز 
ــة مــاليــيــن بــاهــظــة لبيع  ــي بــالــجــمــاعــة اإلســالم
الجماعة اإلسالمية واالنضمام لجماعة اإلخوان.

فيما تكشف المصادر األمنية أن أعدادا كبيرة من 
الشباب الذين يزعم اإلخــوان والقنوات الداعمة لهم 

من تركيا أنهم تعرضوا الختطاف من قبل أجهزة األمن 
واختفوا قسرًيا، ثم يتبين أن هــؤالء الشباب المنتمين 
ــوان أو إلــى الجماعة اإلســالمــيــة هــربــوا إلى  إلــى اإلخــ
سوريا وانخرطوا فى صفوف تنظيم داعش اإلرهابى، ثم 
تم تهريبهم إلى سيناء ليمارسوا اإلرهــاب وجرائم العنف 
ضــد الجيش الــمــصــرى والــدولــة الــمــصــريــة، وال تتكشف 
حقيقة غيابهم إال عندما تتم تصفيتهم أو القبض عليهم 
خــالل المداهمات األمنية والمواجهات مــع قــوات الجيش 
والشرطة، كما يستعين العائدون من سوريا والعراق بخبرات 

الجماعة اإلسالمية فى تنفيذ أعمال العنف داخــل القاهرة 
والمحافظات، خاًصة فى العمليات اإلرهابية الموجهة ضد 

المدنيين والتى تستهدف الكنائس ووسائل المواصالت، حيث 
صرح المحامى اإلخوانى المنشق مختار نوح بانه مع تجفيف منابع 

التمويل الخارجى وقطع سبل وصوله سوف يلجأ اإلرهابيون للعودة 
إلى محاوالت السطو المسلح ونهب البنوك والمحالت خاًصة محالت 
المجوهرات والذهب لتوفير األموال على غرار ما كانت تفعله عناصر 
الجماعة اإلسالمية والجهاد فى فترة الثمانينيات والتسعينيات، التى 

عبر عنها الفنان عادل إمام وجسدها فى فيلم »اإلرهابى«.

حول الجماعة اإلسالمية واالنشقاقات التى الحت فى أفق 
عالقات أعضائها بالقيادات، وأيًضا حول التنسيق بينها وبين 
جماعة اإلخوان المسلمين، صدرت دراسة بعنوان » الجماعة 
اإلسالمية بين ثورة التصحيح وقيادات الدم«، أعدها حسام 

الحداد الباحث فى شئون اإلسالم السياسى ببوابة الحركات 
االسالمية، وأوضح » الحداد« فى سياق ورقته البحثية أنه مع 
ارتفاع حدة الغضب والثورة داخل قواعد الجماعة االسالمية 
وبين قيادتها التاريخية بدأ تتأسس تيارات ومواقف داخلية 
متعارضة، انتهت بتشكيل جبهة »اإلصــالح«، وكانت البداية 
بتأسيس حركة » تمرد«، التى خرجت من دمياط، بقيادة وليد 
البرش وعــوض الخطاب، كما أعلن عن جبهة أخــرى تسمى 
»اإلصالح« داخل الجماعة فى اإلسكندرية، بقيادة محمد سيد 
كامل، إلعادة الشيخ كرم زهدى، مؤسس الجماعة المستقيل 
– الُمستبعد فى حقيقة األمر – ورفاقه، لريادة الجماعة من 

جديد وعزل القيادات الحالية.
وتطرقت الــدراســة إلــى حركات إصالحية أخــرى، حيث 

أسس ربيع على شلبى، حركة »أحــرار الجماعة اإلسالمية«، 
والــتــى اعتبرها مــن أهــم الــطــرق لسحب الثقة مــن المجلس 

الشورى الحالى الذى يقود الجماعة االسالمية.
ــؤالء الــذيــن  ومـــن خـــالل تصريحاتهم الصحفية يــؤكــد هـ
يطلقون على أنفسهم أنهم تيار اإلصــالح داخل الجماعة، أن 
هدفهم هو تصحيح مسار الجماعة وردهــا للوضع الطبيعى، 
ومن ثم طالبوا »زهــدى« بالعودة إال أنه يرفض، فى مواجهة 

ــالح على  ــ ــرار تـــيـــار اإلصــ ــ إصــ
إعــادة الجماعة اإلسالمية 

إلـــى نــهــج الــمــراجــعــات 
الشرعية وإلبــعــاد 

قـــــــــادة الـــعـــنـــف 
عنها، مشددين 
عــلــى أن نهاية 

هــؤالء القيادات 
داخل الجماعة قد 

قربت.

الزمر
زهدى
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المسكوت عنه 
فى ملف الحياة الزوجية للمسيحيين فى مصر

وازداد األمــر شهرة إعالمية مــع تفجر قضية الفنانة 
هــالــة صــدقــى الــتــى حصلت على حكم تطليق مــن زوجها 
السابق مــجــدى مــكــرم، ثــم حصلت على تصريح بــالــزواج 
الثانى وتزوجت بالفعل، بينما رفضت الكنيسة منح تصريح 

الزواج الثانى لطليقها، ووقتها 
تم تبرير ذلك بالنص اإلنجيلى 
الذى يقول أنه ال طالق إال لعلة 
ــإن المجلس  ــن ثــم ف ــا، وم ــزن ال
ــدور  اإلكــلــيــركــى الـــذى يــقــوم ب
محكمة األحــــوال الشخصية 
لألقباط يمنح تصريح الــزواج 
ــرئ وال  ــبـ ــطــرف الـ ــل الــثــانــى ل

يمنحه للطرف المذنب.
وعــلــى خلفية ذلـــك تتفاقم 
الــمــشــاكــل الــخــاصــة بتعريف 
الزنا وكيفية ثبوته، كما يلجأ 
بعض األقباط إلى حيلة تغيير 
الملة، وهنا تقضى المحكمة 
بالطالق وفقاً لتطبيق الشريعة 
اإلســالمــيــة، ومــع ذلــك تواصل 
الكنيسة تعنتها فــى رفضها 
منحهم الحق فى الزواج الثانى، 
وهو ما دفع بعضهم إلى العودة 
للقضاء اإلدارى.. الــذى فاجأ 

الجميع بــإصــدار حكم تاريخى يــلــزم الكنيسة باالمتثال 
ألحكام القضاء بوصفها مؤسسة من مؤسسات الدولة.. 
ــدار قـــرارات محصنة ضــد الطعن  ال يــجــوز لرئيسها إصـ
واإللغاء من قبل القضاء، الذى يحق له رقابة الرئيس الدينى 
للمؤسسة للوقوف على ما إذا كان محقا فى إصدار قراره 

وإلغاء هذا القرار إذا ثبت عدم أحقيته فيه.
والغريب أن هذا الحكم لم يزد األمر إال سوءا حيث جاء 
رد البابا شنودة عنيفا ليؤكد أنــه ال توجد قــوة على وجه 
األرض يمكنها إجبار الكنيسة على مخالفة تعاليم المسيح، 
مستندا عــلــى أن أحــكــام الــقــضــاء اإلدارى تــراقــب عمل 
الموظفين العموميين فى الحكومة، أما بابا الكنيسة فهو 

ليس موظفا حكوميا.
ــادة دســتــوريــة تــتــنــاول حــق غير  والــغــريــب أن إضــافــة مـ
المسلمين فى االحتكام لشرائعهم فيما يتعلق باألحوال 

الشخصية والشئون الدينية، لم يحدث إال فى دستور نظام 
اإلخـــوان، أو دستور 2012، لتبرر الجماعة وجــود المواد 
الدينية األخرى التى تمسك بها السلفيون وغيرهم، إال أن 
المادة الثالثة الخاصة باحتكام غير المسلمين لشرائعهم 
بقيت فى دستور 2014، ولم يتم تعديلها ضمن التعديالت 
الدستورية األخــيــرة، وفــى إطــار إصــدار القوانين المكملة 
للدستور تقدم األزهــر الشريف بمشروع قانون األحــوال 
الشخصية الــجــديــد للمسلمين، بينما تعكف الكنائس 
الثالثة األرثــوذكــســيــة والكاثوليية واإلنجيلية على وضع 
قانون أحــوال شخصية للمسيحيين، ومثلما أثيرت حاالت 
الجدل حــول أحقية األزهــر فى وضــع قانون رغــم كونه ال 
يملك سلطة التشريع، اعترض 
غالبية المثقفين األقباط على 
ــائــس لــمــشــروع  ــكــن ــار ال ــك احــت
ــوال الشخصية،  ــ ــون األحـ ــان ق
ولنفس السبب يــرى الطرفان  
أن األحــوال الشخصية ليست 
حكراً على المؤسسات الدينية 
وأصــحــاب الــعــمــامــة البيضاء 
ــد مــن إجــراء  أو الــســوداء، والب
ــشــارك فيه  حـــوار مجتمعى ت
ــراف المعنية باألمر  كــل األطــ
قبل إعــداد المشروع وعرضه 
عــلــى مــجــلــس الـــنـــواب، الـــذى 
ــاة كـــافـــة اآلراء  ــراعــ عــلــيــه مــ

والمقترحات.
ولــــم يــقــتــصــر الـــجـــدل فى 
ــخــالف  ــى ال ــف عــل ــل ــم ــذا ال ــ ه
ــنــيــة  بــيــن الـــمـــؤســـســـات الــدي
والمثقفين العلمانيين ولكن 
ظــهــرت خــالفــات أخـــرى فيما 
بين الكنائس الثالثة على سبيل المثال حول الحق فى الزواج 
المدنى لألقباط وهو ما ترفضه الكنيسة األرثوذكسية على 
اعتبار أن الزواج سر من أسرار الكهنوت السبعة المقدسة، 
بينما تقبل الكنيسة اإلنجيلية بالزواج المدنى وتبيح الطالق 
والــزواج الثانى وال تعترف بالكهنوت من األســاس، ويبقى 
موقف الكاثوليك معلقاً فى الكثير من القضايا نظراً لتبعية 

هذه الكنيسة الفاتيكان وانتظارها الرد من بابا الفاتيكان.

إبان فترة تولى األنبا شنودة الثالث منصب 
بطريرك األقباط األرثوذكس، تفاقمت مشاكل 

طالق المسيحيين، وتحول بعضها إلى مادة 
خصبة لوسائل اإلعالم، خاصًة مع إتاحة 

مساحات أكثر جرأة للصحف الخاصة والقنوات 
الفضائية فى تناول هذا الملف الشائك.

 إيمان بدر 

قانون األحوال الشخصية الجديد يثري أزمات بسبب آليات إثبات الزنا وخالف بني الكنائس الثالثة على الزواج املدنى

حركات تحرر قبطية تطعن فى عدم قانونية قرار 
البابا ومشروع قانون جديد يتعارض مع الدستور

مفاجأة.. القانون الجديد يساوى بني الذكر واألنثى فى مرياث اآلباء

خفايا لعبة 
»تغيير 

الملة« التى 
يتبعها تطبيق 

الشريعة 
اإلسالمية على 
غير المسلمين

اآلالف حصلوا 
على أحكام طالق 
والكنيسة ترفض 

منحهم تصريح زواج 
ثانى رغم صدور 

أحكام قضائية 
هالة صدقى أشهر الحاالت تلزمها بذلك

التى حصلت على تصريح 
بالزواج الثانى وتزوجت 
بالفعل ومازال طليقها 

ينتظر قرار الكنيسة

المشكلة على قائمة أولويات البابا تواضروس 
بعد رحيل شنودة وتغيير قيادات الكنيسة

قبل 7 قرون كان الطالق يقع بسبب الرهبنة والهجر والفراق وكيد أحد الزوجين لآلخر أو اعتدائه عليه

ال طالق إال للزنا والمطلقة لسبب آخر ال يحق لها الزواج مرة ثانية

ألن مــلــف األحـــــوال الــشــخــصــيــة لــألقــبــاط 
ــمــام كــبــيــر مـــن الــدولــة  ــاهــت يــحــظــى ب
ــراً  ــؤخــ ــ ــدرت م ــ ــ ــة، صـ ــسـ ــيـ ــنـ ــكـ والـ
ــة بعنوان تنظيم األحــوال  دراسـ
الشخصية للمسيحيين.. دور 
الــدولــة ومسئولية الكنيسة، 
ــاحـــث إســـحـــاق  ــبـ ــا الـ ــدهــ أعــ
ــول عــن  ــئـ ــسـ ــمـ ــم الـ ــ ــي ــ ــراه ــ إب
برنامج حرية الدين والمعتقد 
بــالــمــبــادرة المصرية لحقوق 
ــســان، أوضـــح خــالل ورقته  اإلن
البحثية أنــه نــظــراً لــوجــود آالف 
األســر المسيحية التى تعانى منذ 
ســنــوات طويلة مــن أجــل الحصول على 
أحكام بالطالق أو تصاريح الزواج الثانى، لذلك تستعد الكنائس الثالثة 
إلعداد مشروع قانون األحــوال الشخصية لألقباط ثم إرساله إلى وزارة 

العدل لمراجعته قبل تقديمه للبرلمان لمناقشته وإقراره.
وأشار الباحث إلى أن أهمية هذا القانون ال ترجع فقط إلى أنه القانون 
المفسر للمادة الثالثة من الدستور، ولكن تكمن أهميته أيضاً فى أن 
تفسير مادة احتكام غير المسلمين لشرائعهم من شأنه أن يضع حدود 
لطبيعة عالقة المواطنين المسيحيين بالدولة وفيما يتعلق بحقوقهم 

الدينية وكذا لعالقتهم بالكنيسة وأيضاً عالقة الكنيسة بالدولة.
واستعرض إبراهيم فى سياق دراسته بعض مصادر التشريع المسيحى 
ــوال الشخصية، ومــن أبــرزهــا تعاليم المسيح والكتاب  فــى مجال األحـ
المقدس وكتابات الرسل، والدسقولية المقدسة التى تضم عــدة كتب 
تنظم عمل اإلكليروس، فضالً عن قرارات الباباوات وما يصدره المجمع 

المقدس من قرارات، إلى جانب العرف االجتماعى والتقاليد المتوارثة.
وتــنــاولــت الــدراســة الــمــراحــل التى مــر بها هــذا الجانب التشريعى، 
موضحة أن مجموعة المفكر القبطى أبو الفضالى الصفى بن العسال 
التى صــدرت عــام 1238، تعد هــذه المجموعة هــى أول نــص مكتوب 

متكامل عن الخطبة والزواج وشروطه، وأحكامه وقواعد فسخ الخطبة، 
أمــا عن الطالق فقد أقــرت هــذه المجموعة بــأن الزنا من أهــم أسباب 
الطالق، بشرط ثبوته، ولكن لم يرد فيها أنه السبب األوحد بل طرحت 
أســبــاب أخــرى يقع فيها الــطــالق مــن بينها رهبنة الزوجين أو امتناع 
أحدهما عن معاشرة اآلخــر، أو انقطاع خبر أحدهما وغيابه لسنين 
طويلة، وأخيراً عدم وجود تعاون بين الزوجين مثل كيد أحدهما لآلخر أو 

محاولة إفساد حياته.
واستمر تطبيق هذه القواعد سبعة قرون تقريباً حتى عام 1938 وقتها 
وضع المجلس الملى للكنيسة القبطية، وهو المسئول عن إدارة أمور 
الطائفة والفصل فى منازعات أبنائها، وضع الالئحة التى عرفت بالئحة 
38، التى تضمنت القواعد المفصلة للزواج والطالق والميراث والبنوة 

والتبنى.
وتضمنت هذه الالئحة تسعة أسباب للطالق من بينها الزنا وخروج أحد 
الزوجين عن الدين المسيحى وغياب أحد الزوجين 5 سنوات متوالية 
بحيث ال يعلم مقره وال يعلم حياته من وفاته، فضالً عن الحكم على أحد 
الزوجين بالسجن لمدة 7 سنوات فأكثر، أو إصابة أحد الزوجين بجنون 
مطبق أو بمرض معد يخشى منه على سالمة اآلخر، أو إذا اعتدى أحد 
الزوجين على حياة اآلخر أو اعتاد إيذائه بما يعرض صحته للخطر، أو إذا 
أخل أحد الزوجين بواجباته ما أدى إلى النفور أو االفتراق بينهما ألكثر 

من 3 سنوات، باإلضافة إلى رهبنة أحد الزوجين أو كالهما.
وأوضــحــت الــدراســة أن العمل بهذه الالئحة التى تتشابه مع أسباب 
الحكم بالطالق للضرر بين األزواج المسلمين، استمر العمل بها حتى 
تولى البابا شنودة الثالث منصب بطريرك األقباط األرثوذكس، وكانت لدى 
األنبا الراحل وجهة نظر رافضة للتوسع فى أسباب الطالق، حيث أصدر 
قرارا باباوى بخصوص التطليق لسبب واحد وهو الزنا فقط، استناداً إلى 
نص الكتاب المقدس إنه ال طالق إال لعلة الزنا، أما القرار الباباواى الثانى 
فينص على أنه ال يجوز للمطلقة لغير علة الزنا أن تتزوج مرة أخرى، على 
اعتبار أنها ال زالت زوجة لمن طلقت منه ومازال زواجهما قائما، استناداً 
على نصوص إنجيلية صريحة من بينها أن من تزوج مطلقة يجعلها تزنى، 

وأن ما جمعه الله ال يفرقه إنسان.

حكايات بنات 
مسيحيات فى البطاقة 

مسلمات فى الميراث

نتيجة إصــرار الكنيسة على عــدم االعــتــراف بالطالق إال إذا كان 
راجع لعلة الزنا، أصبح لدى الشارع الكنسى 3 حاالت من المشاكل، 
من حاالت تريد الحصول على الطالق وال تستطيع أن تطلق وحاالت 
لديها حكم طالق من المحكمة وال تعترف به الكنيسة، وهو ما يترتب 
عليه الحالة الثالثة ألشخاص لديهم حكم طالق ويريدون الزواج للمرة 

الثانية ولكن الكنيسة ترفض ذلك، ألن الزواج 
الكنسى طقس دينى ال يكون صحيحاً بدون 
إقامة صالة اإلكليل داخــل محراب الكنيسة 

على أيدى كهنتها.
ــتــحــرر وانــتــعــاش  ــشــاط حـــركـــات ال ومـــع ن
المجال العام عقب ثورة يناير 2011، ظهرت 

حــركــات احــتــجــاجــات داخـــل أروقـــة المجتمع 
المسيحى من بينها منكوبى األحوال الشخصية وأقباط 38 والحق فى 
الحياة، واستند هؤالء على أن القرار الذى أصــدره البابا شنودة عام 
2008 بإلغاء الئحة 38 وقصر الطالق على سبب واحد، هو قرار غير 

قانونى ولم ينشر فى الجريدة الرسمية.
ومــع رحيل البابا شنودة عن عالمنا وتغيير قــيــادات الكنيسة، تم 
ترسيم البابا تواضروس خلفا له فى نوفمبر 2012، حيث وعد بإعادة 
النظر فى ملف األحــوال الشخصية لألقباط، وبالفعل كانت هناك 
العديد من مشروعات القوانين التى حاولت أن تعطى تعريف أوسع 
لكيفية إثبات فعل الزنا، فيما يسمى بالزنا الحكمى، الذى يتم إثباته 
بعدة آليات من بينها الرسائل اإللكترونية والمكاتبات والمكالمات 
الهاتفية والغياب عــن المنزل، ولكن اصطدمت هــذه الفكرة بعدم 
الدستورية نظراً ألنها تنطوى على اختراق للخصوصية وال تساوى بين 

المواطن المصرى المسيحى وغيره من المصريين المسلمين.

من التحديات التى تقع على عاتق القصر 
الباباوى هو تضمين قانون األحوال الشخصية 
الــجــديــد فضال عــن الــمــواريــث، ليتم تحديد 
الورثة وتوزيع األنصبة عليهم وفقاً للشريعة 
المسيحية التى تختلف عن الشريعة اإلسالمية 
فــى عــدد مــن الــمــبــادئ، أهمها الــمــســاواة بين 
الرجل والمرأة فى الميراث وفقاً للمادة 13 من 

القانون رقم 47 لسنة 49، بشأن نظام القضاء.
والجدير بالذكر أنه فى ظل الوضع الحالى 
تطبق على المسيحيين الشريعة اإلسالمية التى 
تجعل للذكر حظ األنثيين، ولكن فى عشرات 
الـــحـــاالت تــمــســك الـــورثـــة بتطبيق الشريعة 

المسيحية، 
ــروا باتفاقهم ورغبتهم فــى توزيع  ــ وأق
الــورث بالتساوى بين األبناء من الذكور 
واإلنـــاث، ولكن المحاكم كانت ترفض 
تطبيق نص المادة التى تسمح للورثة أن 
يطبقوا شريعتهم بشرط أن يتفقوا على 
ذلــك، ومــن ثم أطلقت مــؤخــراً المبادرة 
الــمــصــريــة للحقوق الشخصية، وهــى 
حملة جــاءت تحت عــنــوان نطالب بحق 
المسيحيات، واصــفــة بــنــات العائالت 

القبطية بأنهن مسيحيات فــى البطاقة 
مسلمات فى الميراث.
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¿ كنت طول عمرى منظما فى حياتى وكنت طالبا متفوقا ¿ عشقت دراسة مادة التاريخ ألننى اعتبرها »سجل اإلنسانية« والدته سيدة متدينة أنجبت 3 ذكور و5 إناث وكانت عيناه تدمعان من أجلها إذا سئل عنها
¿ لم أحلم أن أصبح رئيسا للدولة وكنت أتمنى أن أكون »ضابط طيار«  ¿ كان يغلب على نشأتنا الحالل والحرام والعيب وعدم الظلم

¿ برنامجه اليومى يبدأ مبكرًا جدًا ويؤدى صالة الفجر ثم يطالع »البوستة«  

¿ يقرأ الصحف ويطالع تقارير اإلعالم واألجهزة األمنية

¿ يقوم بطابور رياضة فى المشى وركوب الدراجة 

¿ يباشر عمله بمكتبه أو فى الجوالت من السادسة أو السابعة صباحًا

كان يرافق والده للمحل والورشة ويطلع على التصنيع والبيع والتسويق و»الفصال« فى السوق 

السيسى يتحدث عن نفسهحكايات من داخل بيت الجمالية

أشهر األكالت المفضلة فى بيت الرئيسيوم فى حياة الرئيس

كشف السيسى عن هوايته المفضلة مبكراً، حين ظهر يركب دراجة 
هوائية قبيل االنتخابات الرئاسية.. وأكد فى »ماراثون« للدراجات 
عشقه لرياضة ركوب الدراجات، حين قطع مسافة 20 كيلومتراً، 

داعيا المصريين إلى توفير الطاقة وممارسة الرياضة.
وكلنا يتذكر أنه عقب استقالته من منصبه كوزير للدفاع ظهر 

مرتدًيا مالبسا رياضية، يركب دراجــة، وتكرر األمر عقب 
توليه مهام رئاسة البالد، فشارك الرئيس بمارثون خاص 

بسباق الدراجات حصل فيه على المركز األول، وكثيرا 
ما حث المواطنين على ممارسة الرياضة، وكثيراً ما 

أكد السيسى على أهمية ممارسة الرياضة، مشيرا 
إلى أننا بحاجة إلى برنامج تكون الرياضة جزءا 

من التعليم للحفاظ على صحة أجيالنا.

عشق خاص لركوب الدراجات

يــؤكــد الــكــثــيــرون أن الــرئــيــس السيسى يفضل تــنــاول 
الفول والبيض المسلوق وبرتقالة على اإلفطار، ويتناول 
الرئيس وجبة الغداء فى الظهيرة، من اللحوم أو األسماك 
ــى قــلــيــل مــن األرز أو الــمــكــرونــة وسلطة  ــاإلضــافــة إلـ ب
الــخــضــراوات، وفــى العشاء نصف رغيف مــع قطعة من 

الجبن الرومى.
أمــا فــى شهر رمــضــان المبارك والـــذى يــبــدأه الرئيس 
بتقديم وإرســال »المعايدات والتهانى الرسمية«، يحرص 
السيسى على تناول عدد من األكالت وفى مقدمتها »الفول 
والبيض المسلوق والــجــبــن، والــلــحــوم واألســمــاك واألرز 
والمكرونة وسلطة الخضراوات«، ويفضل من المشروبات 
عصير »البرتقال«.. ويؤكد المقربون منه أن السيسى ال 

يحب البن أو الشاى.

يبدأ الرئيس السيسى برنامجه اليومى مبكراً 
جداً، ويؤدى صالة الفجر، ثم يطالع  »البوستة« قبل 
التوقيع عليها، بعد ذلــك يقوم بطابور رياضة فى 
المشى وركــوب الدراجة، ثم يقرأ الصحف ويطالع 
تقارير اإلعـــالم واألجــهــزة األمــنــيــة، ويباشر عمله 
بمكتبه أو فى الــجــوالت من السادسة أو السابعة 

صباحاً«.
وعندما سئل الرئيس عــن أول مــن يحادثه فى 
ــداث،  ــكــون حــســب األحــ الــصــبــاح، أجـــاب قــائــال »ي
المسئولين بالدولة، وفى الغالب مسئولى األجهزة 
األمنية، وأتابع أيضا شبكات التواصل االجتماعى 
واستطالعات الرأى التى تجريها المراكز المختصة.

وردا على ســؤال حول هموم الرئاسة ومشاغلها 
ومتى يلتئم شمل األســرة وتلتقى مع أبنائك؟، قال 
الرئيس »يوم الجمعة على الغداء، وأوالدى يقولون 
لى الناس كلها بتدعيلك.. أما أحفادى صغار وفى 

المدارس ال يعرف أحد أنهم أحفادى«. 
وكشفت مــصــادر مقربة مــن الرئيس أنــه يعشق 
الــقــراءة منذ صغره وكــان يترك كتباً فى كل مكان 
بالمنزل أمــا اآلن فلم تعد هناك فرصة للمداومة 

على مطالعة الكتب.
وعّبر الرئيس عن عــدم انزعاجه من قلة »وقت 

الفسحة« مع أسرته بعد أن تولى منصب الرئاسة، 
كما عبر عن ضيقه من إخالء الشوارع أثناء مروره 
فيها، الفتا إلى أنه يحب أن يتواجد مع المواطنين، 

ويعانى بسبب عدم وجوده مع كل الناس.
وقــال إن كل هم أوالده أال يتخذ قـــرارات صعبة 
تزعج وتغضب المواطنين، ولكنه كــان يتعامل مع 
أبنائه بنفس المنطق، فيما عدا البنات، تقديرا منه 

للمرأة ودورها. 
وحتى نتعرف أكثر على شخصية السيسى، نشير 
إلى أنه أجــاب فى أحد لقاءاته عن ســؤال : من هم 
رجـــال الــرئــيــس؟ قــائــالً : »كــل رجــل وامـــرأة وشــاب 
يخلص لبلده ويحبه ويخاف عليه، أعتبره من رجال 
مصر معنديش بطانة، فكلما ال يكون لك حد تقدر 

تتكلم مع أى حد« 
وقــال السيسى : » الــذى يغضبنى كثيرا اإلســاءة 
للمواطن الغلبان سواء من جانب مسئول أو أى أحد 
فعلينا أن نقف بجانب البسطاء ونساعدهم حتى ولو 
بكلمة.. أما أكثر ما يسعدنى فهو لقائى باألطفال 
وأصــحــاب الــقــدرات الــخــاصــة والــشــبــاب الناجح، 
وكانت أكثر مرة سعدت بها عندما التقيت بالشباب 
المبدعين وشباب المراكز البحثية وعندى أمل من 

خاللهم فى المستقبل«.

ــده كـــان مــن عائلة  ــ ــبــدايــة نشير إلـــى أن وال فــى ال
المصنعين التجار، وممن يعملون فى شغل البازارات.. 
حيث إن عائلة السيسى أبــا عــن جــد، تعمل فــى هذا 
المجال، وهو ما يجعل تلك العائلة تمتلك دخال جيدا 

فوق المتوسط.
كما أن أصول أجداد الرئيس السيسى من المغاربة، 

وهم منتشرون فى عدة قبائل فى 
مــصــر، جــزء منهم مــن المنوفية 
والشرقية، وهى معروفة بأصولها 
العربية المتشددة الــقــويــة التى 
تحترم العرف واألخالق والمبادئ 

العامة.
ــا نــشــيــر إلــــى أن والــــدة  ــنـ وهـ
السيسى الحاجة سعاد إبراهيم، 
سيدة متدينة ربــت أبناءها على 
التقوى والصالح وأنجبت 3 ذكور 
الرئيس السيسى أوســطــهــم، و5 

إناث.
ــحــاجــة ســعــاد مع  وأقـــامـــت ال
ــســى، فى  ــســي زوجـــهـــا ســعــيــد ال
الطابق الثالث بالمنزل الذى بناه 

الــجــد الــحــاج حسين خليل السيسى، رقــم 7 بعطفة 
البرقوقية مــن شــارع الخرنفش الــواقــع على جنبات 
شارع المعز لدين الله الفاطمى بحى الجمالية جنوب 

القاهرة.
أنجبت 8 أبــنــاء، 3 ذكـــور هــم أحــمــد، وعبدالفتاح، 
وحسين، و5 بنات، هن زينب، ورضا، وفريدة، وأسماء، 

وبوسى.
واعتبر الرئيس عبدالفتاح السيسى نفسه محظوظا 
بسبب والــدتــه، وكــمــا قــال فــى حمالته االنتخابية 
الرئاسية لوسائل اإلعــالم المصرية إنه كان فخورا 
بها، فهو يراها شديدة الحكمة واإليمان بالله، وكان 

تدمع عيناه من أجلها إذا سئل عنها.
وعندما أتت سيرتها فى حوار صحفى معه لمعت 

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسى، عــن تفاصيل 
مثيرة تتعلق بحياته الشخصية بعيدا عن حياته وتعامله 
ــك مــن خــالل حـــواره مع  كرئيس للدولة المصرية، وذل
المخرجة ساندرا نشأت، تحت عنوان »شعب ورئيس«، 
حيث أكد أنه كان طوال عمره منظما فى حياته وأن هذه 

الصفة ليست متعلقة بكونه رئيسا.
و كان طالبا متفوقا، وكان يحب دراســة مادة التاريخ 
ألنه يعتبرها »سجل اإلنسانية« بكل ما تعنيه هذه الكلمة، 
حتى لو قالت الناس إن هذا التاريخ مزيفا، فهذا التزييف 

نفسه يحكى تاريخا للعصور السابقة.
وهنا نشير إلــى أن السيسى نفسه أشــار إلــى أنــه لم 
يحلم بــأن يصبح رئيسا للدولة، وكــان يتمنى أن يكون 
»ضابط طيار«، وكان ذلك بسبب الخسائر الكبيرة التى 

عيناه بالدموع حين تذكر دعاءها له: »ربنا يحميك من 
كل شر«.

ويعترف السيسى بارتباطه الشديد بوالدته، فبعد 
أن قرأ بيان 3 يوليو الــذى أعلن فيه إنهاء عصر حكم 
ــوان تــوّجــه إليها، وبسؤاله عما قالت لــه، أجــاب  اإلخـ
»والدتى فى حالة ِسّنية ال تسمح لها بأن تقرأ األحداث، 
وأنــا مرتبط بها ارتباطاً شــديــداً، وهــى سيدة مصرية 
أصيلة جدا بكل معنى األصالة، وربتنى على االعتماد 

لقيتها القوات الجوية المصرية بعد عام 1967.
ــه كــانــا أول مــن أبلغهم بهذه  ــدت ــده ووال وأكـــد أن والـ
الرغبة، وأن خوف والدته من هذا األمر لم يكن بنفس 

مستوى الخوف لدى األمهات فى الوقت الحالى.
وكشف عن أن والدته كانت على عالقة طيبة بالجميع، 
فى حيهم الشعبى البسيط، كما كانت عالقتها بأبنائها 

على الله والرضا بالقدر«.
ــرت فيه فيقول:  ويتذكر السيسى والــدتــه وكيف أث
»علمتنى التجرد.. وأول ما تعلمت التجرد فى أحكامى، 
لذلك زاد حبى إليها، وزاد احترامى وتقديرى العظيم 

لها. 
وعــاش السيسى فى حى الجمالية الــذى يحيط به 
العديد من المناطق التى تجمع الروحانيات مثل منطقة 
الحسين واألزهــر ويجمع ما بين التجارة مثل منطقة 

جميعا، وأنها كانت تتحدث معه تحديدا بشكل يومى.
وأوضــح الرئيس السيسى، أن تدين األســرة كان مثل 
التدين المصرى الطبيعى، فى الصالة والصوم، وكان 
يغلب على نشأتهم الحالل والحرام والعيب، وعدم الظلم، 

أو أخذ ما ال يمتلكه الشخص.
وشدد على أنه يتذكر كالم والدته فى الوقت الحالى 

فى غرفته كان يعلق صورة طائرة فانتوم ولم يكن 
يعلق صور المطربين أو الممثلين والمشاهير

تأثرت جدًا بعمى األكبر »محمود« 
حيث كان شديد العطاء 

يفضل تناول الفول والبيض 
المسلوق وبرتقالة على اإلفطار 

الجمالية والغورية والحسين، وهناك أثــر كبير ومهم 
لتلك المنطقة فى نشأته.

وكـــان مــتــأثــرا بشكل الــحــيــاة الــديــنــيــة المنضبطة 
الوسطية، وكان يطلق عليه الشيخ عبد الفتاح، ألنه كان 
يذهب ألحد الشيوخ لحفظ القرآن، حتى أطلق عليه 
أصدقاؤه لقب الشيخ، وكان حريصا على أداء الصلوات 

بشكل منتظم.
 والــتــحــق بــمــدرســة الــبــكــرى 
ــرجــوان«، والــتــى تشمل  بـ»سكة ب
أبــنــاء الطبقة الوسطى والتجار 
الذين يعيشون فى تلك المنطقة، 
وهــو مــا أكسبه القيم البسيطة 
والطيبة ألبناء الحى، وهو يدرك 
تماما أنه عرف الناس البسيطة 

من أصول طيبة وهو ما أثر فيه.
ــان السيسى فــى غــرفــتــه -  وكـ
وفقا لما ذكره عماد الدين أديب - 
يعلق صورة طائرة فانتوم، ولم يكن 
يعلق صور المطربين أو الممثلين 
ــا يشير إلـــى أن  والــمــشــاهــيــر، م
اتجاهاته فى ذلــك الوقت عشق 

العسكرية، والدليل دخوله بعد ذلك الثانوية الجوية.
وفــى ذلــك الوقت كــان يرافق والــده للمحل والورشة 
وكــان يطلع على التصنيع والبيع والتسويق والفصال 
فى السوق والتفاوض والبيع بالجملة والبيع القطاعى 
وشــروط الدفع، لكن لم تستهوه فكرة أن يكون تاجرا، 

فأراد نوعا من الحياة التى تقوم على العسكرية.
وحينما وقعت هزيمة 67 شاهد الرئيس السيسى 
تبعات تلك النكسة ورد فعل الشعب المصرى ووقوفه 
إلى جانب الرئيس جمال عبد الناصر، وكان عمره 13 
عاما وهى فترة تكوين الوجدان، وشهد انتصار مصر 
فى 73 وكــان عمره وقتها 19 عاما، كما شهد مبادرة 
السالم وتوجه السادات للقدس وكان عمره 23 عاما، 

وهى أمور أثرت جدا فى تكوين شخصيته.

كلما زادت التحديات وكثرت المخاوف، موضحا أن أكثر 
شخصية أثــرت فيه كــان عمه األكبر »محمود«، والــذى 
توفى منذ 40 عاما، حيث كان شديد العطاء وحريص 
على مساعدة الناس، وال يخطئ فى الحديث أبدا رغم 
كونه »إنسان بسيط لم يأخذ حظ كبير من التعليم، وأنه 

تعلم منه العطاء بال مقابل«.
وتابع: حى األزهر الذى نشأت فيه ثرى جدا، يوجد 
به مسجد الحسين، بالقرب من السيدة زينب، وكنت 
احترم األقباط جدا، وأنا إنسان بسيط جدا، شكل أى 

واحد، ولدى أمل وحيد فقط هو أن أرى دولتى حلوة.
ــه يناجى الــلــه فــى المواقف  ــح السيسى، أن وأوضـ
الصعبة، ألنــه المطلع على ظــروفــه، وتحديدا يــوم 3 

يوليو 2013.

8 9& العـدد 264
األربعاء  2019/11/20

أسرار مثيرة فى حياة الرئيس عبدالفتاح السيسى
احتفل بعيد ميالده الـ66 هذا األسبوع

هذا األسبوع، يحتفل الرئيس عبدالفتاح السيسى ببداية عامه السادس 
والستين، حيث إنه من مواليد 19 نوفمبر 1954.

وقد فكرت طويالً فى كيفية تناول هذا الحدث على صفحات الجريدة، 
ووجدت أننا ال بد أن نكون مختلفين عن اآلخرين.. فقد قررت أال نكون 
فى صفوف من يسمونهم المعارضين ونقوم بنشر السلبيات التى حدثت 
فى عهد الرئيس منذ توليه مهام منصبه فى عام 2014 ، ألن الصورة ليست 

قاتمة بالصورة التى يتحدث عنها المعارضون.
كما قررت أال نكون فى زمرة المطبالتيه واألفاقين واآلكلون على موائد 
كل األنظمة والذين يرون الرئيس شخصًا ال يخطئ وليست له عيوبا أو 
أخطاء، ونبالغ بشدة فى الحديث عن اإلنجازات، ألن الصورة أيضًا ليست 

وردية كما يزعم أمثال هؤالء.
ولذلك قررت أن نحتفل بهذه الذكرى من خالل إلقاء الضوء على سيرة 

الرئيس السيسى منذ مولده وحتى اآلن، لنقدم صــورة من قريب لهذه 
الشخصية البارزة فى تاريخ مصر الحديث.. حيث نقدم معلومات ووقائع 

وأسرارا مثيرة فى حياته الشخصية قد ال يعلم الكثيرون عنها شيئًا.

 محمد طرابيه 

والده ورث 
عن أجداده 

العمل 
فى مجال 
البازارات 

أطلقوا عليه لقب 
الشيخ عبد الفتاح 

ألنه كان يذهب 
ألحد الشيوخ 
لحفظ القرآن

الشيخ الحصرى لـ»الحاج سعيد السيسى«: ابنك سيكون استكماال 
لمسيرة »طارق بن زياد« و »قطز« وصالح الدين األيوبى

نجيب محفوظ من داخل بيت السيسى: »ستكون عاشور.. 
ناجى البلد دى والمنطقة كلها يا حضرة الضابط«

عــنــدمــا الــتــقــى النقيب عــبــدالــفــتــاح السيسى 
ــارة األول  ــ بــالــراحــل نجيب مــحــفــوظ، خـــالل زي
ــالل فــتــرة  ــه فـــى مــنــطــقــة الــجــمــالــيــة خــ ــرتـ ألسـ
التسعينيات، التقى صدفة هو وأخيه وشقيقته 
زيــنــب، ليرى الــرجــل الــذى كــان يقرأ لــه كــل يوم 
قبل نومه روايــة وجها لوجه، فيقول: »كانت من 
المرات القليلة التى يرى فيها أهل الحى الشاب 
عــبــدالــفــتــاح الــســيــســى، بــعــد أن أصــبــح ضابطا 
بالقوات المسلحة، ودار بين الثالثة وبين الراحل 
نجيب محفوظ حديث، الذى كان يعرف والدهم 

عندما كان تاجرا فى المنطقة«.
ويضيف: »بعد حديث دار بين نجيب محفوظ 

والشاب عبدالفتاح السيسى الــذى كــان يجاوب 
له على كل سؤال يوجه له، وسط صمت وإعجاب 
شديد من الحضور، وهم أصدقاء الحاج سعيد 
الــســيــســى، وبــعــد حــديــث طــويــل كـــان رد نجيب 
محفوظ، »انتا عاوز ابنك يكون إيه فى المستقبل 
يــا حــاج سعيد، طبيًبا ليساعد أهــلــه مــن أبناء 
ــحــى.. وانـــت يــا عبدالفتاح تتمنى تــكــون إيه  ال
»طيار«، هنا كان رد الراحل نجيب محفوظ الذى 
كــان بمثابة نبوءة تحققت الــيــوم، »انتا ستكون« 
عاشور.. ناجى البلد دى والمنطقة كلها يا حضرة 
الضابط، فى إشارة منه إلى الشخصية الشهيرة 

فى رواية »الحرافيش«.

قال أحد اصدقاء والد الرئيس  أنه بعد 
إتمام » عبدالفتاح « المرحلة اإلعدادية 
بنجاح، كــافــأه والـــده بتحقيق أمنيته، 
ــل لــلــشــيــخ الــحــصــرى  ــحــضــور حــف ب
وللشيخ عبدالباسط، وخالل إحدى 
الــحــفــالت فــى منطقة الحسين، 
الــتــقــى عــبــدالــفــتــاح الــســيــســى 

ألول مــرة بالشيخ الحصرى، وبعد انتهاء 
اللقاء أبلغ الشيخ الحصرى والــده سعيد 
السيسى: »أن ابنه كأى طفل التقى به من 
قبل، ال يعرف طريقا للعب أو المزح، تبدو 
عليه عالمات الجدية والذكاء والقوة وحب 

الخير والغضب لنصرة الضعيف«.
وتابع المصدر حديث الشيخ الحصرى: 

»الشاب الجميل ده يا حاج سعيد سيكون 
استكماال لمسيرة محمد الفاتح وطــارق 
بن زياد وسيف الدين قطز وصالح الدين 
األيــوبــى، وإن غــدا لناظره قريب يــا حاج 
ــده قــائــالً: »لعل  ــ ســعــيــد«، مــازحــا مــع وال
وعــســى أن يــكــون تــحــريــر األقــصــى على 

يديه«.



10 العـدد 264 األربعاء  2019/11/20متابعات

انطالق المؤتمر الدولى 
الثالث لإلسكان التعاونى

بدء المنتدى الـ 5 لتحلية 
مياه البحر بالطاقة النووية

وزارة الزراعة تعقد مؤتمرًا لتنمية 
الثروة الحيوانية واالستزراع السمكى

مصر تحتفل بإطالق القمر الصناعى 
المصرى األول لالتصاالت »طيبة 1« 

تــعــتــزم  مصر إطـــاق القمر الصناعى 
المصرى األول ألغراض االتصاالت »طيبة 
1« الجمعة 22 من نوفمبر الــجــارى، حيث 
ــان  ــ ســيــتــم اإلطــــاق بــواســطــة شــركــة »آري

ســبــيــس« الــفــرنــســيــة 
على صـــاروخ اإلطــاق 
»آريــــان 5« وذلـــك من 
قاعدة اإلطاق بمدينة 
»كــورو« بإقليم »جويانا 
الــفــرنــســيــة« بأمريكا 

الجنوبية.
وقــد انتهت الشركة 
مـــن عــمــلــيــات اخــتــبــار 
أنظمة القمر الصناعى 
لــلــتــأكــد مــن سامتها 
وعـــدم تأثرها بعملية 
الشحن كما تم اختبار 
ــوائــم الميكانيكى  ــت ال
والكهربى بين القمر 
ــدة اإلطــــــاق  ــ ــ ــاع ــ ــ وق
الــمــخــصــصــة، كــذلــك 
ــلء  ــن مـ ــ االنــــتــــهــــاء مـ
خــزانــات الــوقــود التى 
ســتــمــكــن الـــقـــمـــر مــن 
ــمــوقــع  الـــبـــقـــاء فـــى ال

المدارى المخصص له لمدة خمسة عشر 
عــامــاً، حــيــث سيعمل الــقــمــر عــلــى توفير 
خدمات اإلنترنت عريض النطاق لألفراد 
والـــشـــركـــات بــمــصــر وبــعــض دول شــمــال 

أفريقيا ودول حوض النيل.
هذا وستتولى الحكومة المصرية عملية 
اإلدارة والتحكم فى القمر الصناعى  »طيبة 
1« عقب إطاقه لتقديم خدمات االتصاالت 
للمؤسسات الحكومية، 
كــمــا ســتــقــوم الــشــركــة 
الــوطــنــيــة الــمــصــريــة 
ــة  ــ ــدم بــــتــــقــــديــــم خــ
االتــصــاالت الفضائية 

لألغراض التجارية.
ــقــمــر  وبـــــإطـــــاق ال
ــة1«  ــب الـــمـــصـــرى »طــي
ســتــدخــل مــصــر عــالــم 
ــار الــصــنــاعــيــة  ــ ــم ــ األق
المخصصة ألغــراض 
االتــصــاالت، بما يمثل 
نقلة كبيرة فــى مجال 
االتصاالت وتكنولوجيا 
المعلومات، ويساهم 
فى دعم جهود التنمية 
الشاملة والتى تنفذها 
ــة عــلــى كــل شبر  ــدول ال
مــن أرض مصر وفقاً 
لخطة علمية دقيقة 
ــادة  ــ ــف ــ ــت تـــحـــقـــق االســ
واالستغال األمثل لموارد مصر الطبيعية 
والصناعية والبشرية لتوفير حياة كريمة 
للمواطن المصرى ووضع مصر فى المكانة 

التى تستحقها إقليمياً ودولياً.

تنظم  وزارة اإلسكان، ممثلة فى الهيئة العامة لتعاونيات البناء 
واإلسكان، المؤتمر الدولى الثالث لإلسكان التعاونى، نحو تنمية 
مستدامة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس 
الوزراء، ووزيراإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بفندق 
هيلتون هليوبوليس القاهرة، خــال الفترة من 1 : 4 ديسمبر 

المقبل.
ــدة مـــحـــاور، األول، مــحــور الــتــعــاونــيــات  الــمــؤتــمــر يــشــمــل عـ
المستدامة: النظريات واألهداف، والثانى، محور الحوكمة وإدارة 
منظومة التعاونيات المستدامة، والمحور الثالث، المجتمعات 
التعاونية المستدامة والتنمية االقتصادية، والمحور الرابع، 
التعاونيات المستدامة والــمــشــاركــة المجتمعية، والــمــحــوران 
الخامس والــســادس، يتمثان فى العمارة التفاعلية وتحديات 
التعاونيات المستدامة، وتطوير األطر التشريعية بما يساهم فى 

تحقيق التنمية المستدامة للتعاونيات.

ــر الكهرباء والطاقة المتجددة، أن  أكــد د. محمد شاكر وزي
المنتدى العربى الخامس حول آفاق توليد الكهرباء وتحلية مياه 
البحر بالطاقة النووية يعقد بالقاهرة فى الفترة من 2 إلــى 4 

ديسمبر المقبل.
وأضاف وزير الكهرباء، أن الهيئة العربية للطاقة الذرية تقوم 
بالتنسيق مع أمانة المجلس العربى لـــوزراء الكهرباء لتحديث 
التقرير الذى يتم إعداده بشكل دورى حول أنشطة الدول العربية 
فيما يتعلق باستخدام التقنيات النووية إلنتاج الكهرباء وتحلية 

مياه البحر.

ــوزارة الــزراعــة  ــ يعقد معهد بــحــوث صحة الــحــيــوان الــتــابــع ل
واستصاح األراضى، المؤتمر الدولى الثانى تحت عنوان »تنمية 
الثروة الحيوانية -التحديات والحلول« فى الفترة من 27 نوفمبر 
إلى 30 نوفمبر 2019، تحت رعاية وزير الزراعة، وبرئاسة شرفية 
لكل من نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية،  

ورئيس مركز البحوث الزراعية.
 وقال  الدكتور ممتاز شاهين،  مدير بحوث  الصحة الحيوانية، 
إن المؤتمر يدور حول عدة محاور هامة منها الربط البينى بين 
التغيرات المناخية ومدى انتشار األوبئة الحيوانية، واالستزراع 
السمكى كأحد مقومات التنمية المستدامة والحد من البطالة، 
وحتمية تطبيق األمن واألمان الحيوى فى سلسلة اإلنتاج الحيوانى 

ومختبرات الفحص المعمل.

تحت رعاية »السيسى« وبمشاركة رؤساء دول وحكومات

3 وزارات تشارك فى تنظيم منتدى أفريقيا 2019

»مصر للطيران« تسير خطا جديدا إلى مدينة هانجشتو الصينية

10آالف فرصة عمل جديدة للشباب فى الملتقى الخامس للتوظيف

أعلنت شركة مصر للطيران افتتاح أحــدث خطوطها 
من القاهرة إلى مدينة هانجتشو بالصين اعتبارا من 29 

نوفمبر الحالى.
وقــال رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية 
الــطــيــار أشـــرف الــخــولــى، إن الــشــركــة ستسير رحلتين 
أسبوعيا إلى هانتجتشو، وسيتم منح العماء تخفيضا 
50% على أسعار تذاكر السفر من القاهرة إلى هانجتشو، 
ومــن هانجتشو لجميع نقاط الشركة، ويمكن للعماء 
االستفادة بهذا العرض للسفر من 29 نوفمبر وحتى 31 

ديسمبر 2019.
يذكر أن مصر للطيران تسير رحلة يوميا إلى جوانزو 

و3 رحات أسبوعيا إلى بكين.
الــقــوى العاملة تفتح بــاب االشــتــراك فــى المسابقات 
الدينية والثقافية والفنون التشكيلية واللوحات اإلرشادية 

تبدأ وزارة الــقــوى العاملة اعــتــبــارا مــن أول ديسمبر 
ــراك وحــتــى تــاريــخ بــدء كل  ــاب االشــت المقبل، فــى فتح ب
من المسابقات: »الدينية والثقافية والفنون التشكيلية 

واللوحات اإلرشادية«، فضا عن معارض تسويق منتجات 
أصحاب المشروعات الصغيرة والحرفية، وذلك للعاملين، 
وذوى االحتياجات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص 

والعام وقطاع األعمال العام على المستوى القومى.
وقــال وزيــر القوى العاملة محمد سعفان: إن الهدف 

من هذه المسابقات شغل أوقات فراغ العمال بالهوايات 
النافعة، وإتاحة فرص التعارف والتنافس الشريف بين 
عمال المنشآت المختلفة، وتعميق وتأصيل القيم الروحية 
والقومية فى نفس العمال وتوعيتهم بالقضايا القومية، 
وإشباع الميول والهوايات النافعة بين العمال عن طريق 

ممارسة األنشطة األدبية والفنية ونشرها بين أكبر عدد 
من العمال وإتاحة الفرصة للتعبير عن الذات مما يساعد 
ــذى يــؤدى  على تحقيق الــتــوان واالستمتاع بها، األمــر ال

بالضرورة إلى زيادة إنتاج وتحسينه وتجويده.
كما تسمح المسابقات بإتاحة الفرصة لظهور قيادات 
عمالية ترعى وتنمى هذه األنشطة بين العمال، واكتشاف 
العمال ذو المواهب الثقافية والفنية المختلفة، وتوجيهم 
للهيئات والمؤسسات المختصة التى تتيح لهم مزيدا من 
الرعاية لتنمية مواهبهم ورعايتهم، فضا عن االهتمام 
بــذوى االحتياجات الخاصة والعمل على مشاركتهم فى 
األنــشــطــة المختلفة مــن أجــل دمجهن مــع جميع فئات 
المجتمع، ومشاركة المرأة المعيلة فى كافة المسابقات 

والبرامج.
وأوضح الوزير أن طلبات المسابقات تقدم على النموذج 
المعد لذلك فى كل مسابقة إلى وزارة القوى العاملة 3 
شارع يوسف عباس اإلدارة العامة لعاقات العمل »إدارة 
الخدمات العمالية«، ويمنح رؤساء مجالس إدارة الشركات 
ــى كــأس التميز، والثانية، درع  المتميزة 3 جــوائــز، األول
التميز، والثالثة ميدالية التميز، فضا عن 5 ميداليات 
تذكارية لـ 5 منشآت يتم اختيارها حسب ترتيب التميز، 
كما يمنح رؤساء مجالس إدارة الشركات المشارك عنها 

عمال شهادات تقدير.
كما يمنح الفائزين فى كل فرع من فــروع المسابقات 
المختلفة جوائز مالية، فضا عن شهادات تقدير، وتبلغ 
قيمة الجوائز المالية فى كل مسابقة »الدينية والثقافية 
والفنون التشكيلية واللوحات اإلرشــاديــة«، 1000 جنيه 

للفائز بالمركز األول، و750 للثانى، و500 للثالث.
ــوان عام  ــدي ــارات الشفوية ب ــب وتــحــدد مــواعــيــد االخــت
الـــوزارة للمسابقة الدينية 10 الساعة صباحا الثاثاء 
18 فبراير 2020 لمحافظات الــقــاهــرة والــفــيــوم وبنى 
ــوادى الجديد، واألربعاء 19  سويف والمنيا وأسيوط وال
فبراير، لإلسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح والسويس 
واإلسماعيلية، وبورسعيد والشرقية وشــمــال وجنوب 
ســيــنــاء، والــيــوم الــتــالــى، للجيزة والقليوبية والدقهلية 
والغربية ودمياط وكفر الشيخ والمنوفية وسوهاج وقنا 

وأسوان والبحر األحمر واألقصر.
وبالنسبة للمسابقة الثقافية يتم اســتــام األعــمــال 
ــل 2020،  ــري ــى الــمــســابــقــة حــتــى نــهــايــة أب الــمــشــاركــة ف
وللمشاركين فى مسابقة الفنون التشكيلية واللوحات 
اإلرشــاديــة إرســال طلبات االشــتــراك حتى موعد أقصاه 
28 فبراير 2020، واختيار المشاركين فــى المسابقة 

الموسيقية يومى 25 و26 مارس 2020.

تحت رعــايــة الــرئــيــس عبد الــفــتــاح السيسى، 
يعقد خال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر المقبل، 
ــة الــجــديــدة، منتدى أفريقيا  ــ بالعاصمة اإلداري
2019، والــذى تنظمه وزارة االستثمار والتعاون 
الدولى، بالتعاون مع وزارتــى الخارجية والتجارة 

والصناعة.
يشارك فى أعمال المؤتمر عدد من رؤساء دول 
وحكومات ووزراء ومنظمات رجــال األعمال من 
مختلف الدول األفريقية، ونحو 2000 شخص من 
ممثلى شركاء مصر فى التنمية، ورجال األعمال 
والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من 
ــة ومن  ــارق مــجــال األعــمــال مــن المصريين واألف
جميع أنحاء العالم، بهدف تحفيز االستثمار فى 

القارة األفريقية.
وأكدت  د. سحر نصر وزيرة االستثمار والتعاون 
الدولى، أهمية هذا المنتدى فى الترويج للفرص 
االستثمارية فى قارة أفريقيا، حيث سيتم خال 
المنتدى اإلعان عن اتفاقيات تنموية واستثمارية 
بين شركاء التنمية ودول القارة، هذا باإلضافة 
ــفــرص أمـــام قـــادة الــقــارة ورجـــال  ــاحــة ال إلـــى إت

األعــمــال لبحث اتفاقيات جــديــدة، موضحة أن 
إقامة المنتدى هذا العام فى العاصمة اإلداريــة 
الجديدة من أجل الترويج للفرص االستثمارية فى 
العاصمة، وتعريف القادة األفارقة بتجربة مصر 

فى تطوير البنية األساسية.
وذكرت الوزيرة، أن مصر كرئيس حالى لاتحاد 
األفريقى، تقوم بدورها لدعم التنمية فى القارة، 
وتــأكــدت من مشاركة كافة المؤسسات الدولية 
فــى المنتدى، مشيرة إلــى أن جلسات المنتدى 
ستتناول موضوعات البنية األساسية والطاقة 
المتجددة والتحول الرقمى فى أفريقيا وريــادة 
األعــمــال وتمكين الــمــرأة واالســتــثــمــار فــى رأس 
المال البشرى، كما أن من سيقوم بإدارة جلسات 
المنتدى إعاميين عالميين متخصصين فى 

الشئون االقتصادية واألفريقية.
وأكدت الوزيرة، أن كافة الدول األفريقية ستكون 
ممثلة فى قائمة المتحدثين، سواء عبر الكلمات 
االفتتاحية لــلــرؤســاء أوالــمــشــاركــة فــى جلسات 
المؤتمر، لضمان مشاركة التجارب الناجحة لدول 
ــارة، وعـــرض الــبــرامــج اإلصــاحــيــة والــفــرص  ــق ال
االستثمارية فى كل دولة، وإتاحة الفرصة للجميع 
لجذب فرص االستثمارات، مع التغطية اإلعامية 

العالمية التى سيشهدها المنتدى.

بــالــتــعــاون مــع وزارة الــتــضــامــن االجــتــمــاعــى، ينظم 
ملتقى شغلنى يــوم السبت الــقــادم، الملتقى الخامس 
للتوظيف، وبالمشاركة مع مؤسسة فيكتورى لينك إيجيبت 
المتخصصة فى الدفع اإللكترونى، والتى تقدم خدمة 
الرسائل النصية لتسويق الملتقى، ويأتى ذلك فى إطار 
توجهات الدولة لتوفير فرص عمل للشباب والقضاء على 

البطالة.
ويتيح ملتقى شغلنى أكثر من 10 آالف فرصة عمل 
للشباب، ولقد قــام ملتقى شغلنى بتنظيم نحو أربعة 
ملتقيات للتوظيف منها ملتقى متخصص لتوظيف ذوى 
االحتياجات الخاصة وآخر فى محافظة سوهاج لخدمة 

صعيد مصر.
وسيشارك فى الملتقى الخامس للتوظيف نحو 50 
شركة من كبرى الشركات العاملة بالسوق وتتنوع فرص 
العمل لتشمل مندوبين مبيعات وفنيين، محاسبين، عمال 

مخازن، والكول سنتر، واألمن.
وقال عمر خليفة الرئيس التنفيذى لموقع شغلنى إن 
شغلنى يعمل على دعم مجهودات الدولة، فى توفير فرص 
عمل للشباب، ويشارك فى الملتقى الخامس لشغلنى نحو 
50 شركة من كبرى الشركات بالسوق، ولقد حضر ملتقى 
العام الماضى ما يقرب من 6000 آالف راغــب عمل، 
ولقد نجح فى توفير 17 ألف فرصة عمل، وتم توظيف 

نحو 2500 شخص.
وأضــاف خليفة أن هناك خطة لنشر أكشاك شغلنى 
فى المحافظات والجامعات بالتعاون مع وزارة التضامن 
االجتماعى، وذلك للوصول لراغبى العمل للحصول على 
وظائف، وأكــد أن الموقع يمتلك حالياً نحو 12 كشك، 
ويستهدف الوصول بعددها لنحو 50 كشكا بنهاية العام 

الجارى.
ومــن الــمــقــرر أن يعقد »شغلنى« الملتقى الخامس 
للتوظيف بالقاهرة فــى مبنى الجريك كامبس بوسط 
ــلــد.. وكـــان مــوقــع شغلنى المتخصص فــى مجال  ــب ال
التوظيف قد وقــع بروتوكول تعاون مع مؤسسة »مصر 

الخير«، و»النادى األهلى«، و »وزارة التضامن االجتماعى« 
بهدف توفير فرص عمل أكثر لجميع المصريين.

ويعد موقع شغلنى أول موقع توظيف يسمح بإجراء 
مقابات مع الباحثين عن عمل عبر شبكة اإلنترنت، 
للتيسير على كــل محافظات الجمهورية دون الحاجة 

للذهاب لجهة العمل.
موقع شغلنى لديه استراتيجية واضــحــة تقوم على 
التوسع مستقباً لجميع الدول العربية، لتعظيم االستفادة 
من قاعدة البيانات الهائلة على الموقع، كما ينظم عدة 
ملتقيات للتوظيف فى مصر بهدف توفير فــرص عمل 
فورية للشباب بالتنسيق بين الشركات وراغبى العمل 
عن طريق لقاءات شخصية معهم بدالً من تقديم السيرة 

الذاتية واالنتظار.
يذكر أن موقع شغلنى يتيح آالف مــن فــرص العمل 
لحملة المؤهات المتوسطة والحرفيين والفنيين وأيضاً 
بعض الفرص ألصحاب المؤهات العليا، ويسعى الموقع 
جاهداً للوصول بخدماته إلى الوطن العربى ككل، والدول 

العربية  خاصة.

انعقاد معرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا
تنطلق فعاليات مــعــرض الــقــاهــرة الــدولــى 
للتكنولوجيا، خال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر 
المقبل وهو الحدث السنوى األهــم فى قطاع 
التكنولوجيا بمصر والشرق األوسط وأفريقيا 
ويقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة 
The Digital Expe-  الجديدة، تحت شعار

.rience
ــعــشــرون من  وتنطلق النسخة الــثــالــثــة وال
Cairo ICT لتؤكد تحول المعرض إلى منصة 
عالمية تجذب اهتمام جميع الراغبين فى 
تطوير أعمالهم وعــرض أحــدث مــا توصلوا 
إليه من خدمات وحلول وتطبيقات فى قطاع 

االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.
كما تشهد دورة هذا العام إقامة المعرض 
 Trans« والمؤتمر الدولى لتكنولوجيا النقل

MEA 2019« والذى يتطرق لعدة 
موضوعات متعلقة بتطوير البنية التحتية 
للمواصات والــطــرق بشكل رقمى، اعتمادا 
على الــذكــاء االصطناعى الــذى يدعم فكرة 

مخاطبة اآلالت بعضها البعض دون تدخل من 
البشر.

وتتميز دورة 2019 أيضا بإقامة المعرض 
 LEARN-TECHوالمؤتمر الدولى للتعليم

MEA  الـــذى يــتــنــاول سبل تطوير منظومة 
التعليم اعــتــمــادا على الحلول التكنولوجية 
المتطورة، مثل الذكاء االصطناعى والحوسبة 
السحابية، بجانب التطرق ألساليب إتاحة 
التعلم اإللكترونى بتكلفة مناسبة، واستعراض 
أحدث تقنيات المالتى ميديا المستخدمة فى 

مجال التعليم.
ــدورة  ويستضيف Cairo ICT 2019 الـ
السادسة لمعرض ومؤتمر التكنولوجيا المالية 
والشمول الرقمى »PAFIX« بمشاركة موسعة 
لمجموعة من البنوك الحكومية والعالمية، 
الســتــعــراض حلولهم البنكية المعتمدة على 

تكنولوجيا المعلومات.
وتتضمن نسخة العام الحالى أيضا، الدورة 
الخامسة لمعرض ومؤتمر »األمــن والسامة 
ــىDSS« - والــذى يعقد بحضور نخبة  ــدول ال
من الخبراء بالمجال األمنى لمناقشة سبل 
تعزيز دور التكنولوجيا فى منظومة التأمين 

الشخصى وتأمين المنشآت.

  كريم سعيد 

  إسالم خالد 

  إيمان عاطف 

سعفان

شاكر

أبوستيت
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أبوعلى

شكوى أمام القضاء المغربى توجه اتهامات خطيرة 
ضد رجل األعمال المصرى كامل أبوعلى

حــددت الدائرة األولــى بمحكمة القضاء اإلدارى، برئاسة 
المستشار حسن شــال، جلسة 23 نوفمبر الحالى ، للحكم 
فى الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، والتى تطالب 

بحل المجلس القومى لحقوق اإلنسان.
واختصمت الــدعــوى التى حملت رقــم 64777 لسنة 69 
قضائية كــا مــن رئيس الجمهورية ورئــيــس مجلس النواب 

ورئيس المجلس القومى لحقوق اإلنسان بصفتهم.
وذكــرت الدعوى أن الرئيس السابق عدلى منصور أصدر 
ــادة تشكيل  ــرارا بــقــانــون فــى أغــســطــس 2013 بــشــأن إعــ ــ ق
المجلس للقومى لحقوق اإلنــســان وأن الــقــرار نص على أن 
يستمر المجلس بتشكيله الجديد لحين انتخاب البرلمان، 
مــؤكــدة أن الــقــرار حــدد مــدة بقاء المجلس، ولما كــان ذلك 
وتمت االنتخابات البرلمانية وتوافرت األسباب القانونية لحل 
المجلس، حيث أصبح تشكيله منعدم األثر وهو ما سيؤدى إلى 

بطان جميع القرارات الصادرة عنه.

تستكمل محكمة الــنــقــض، بــرئــاســة المستشار فرحان 
عبدالحميد بطران، نظر طعن 3 متهمين على حكم الجنايات 
الــصــادر بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة 14 عاما فى 
القضية المعروفة اعاميا ب«بفتنة الشيعة »، التهامهم بقتل 
القيادى الشيعى حسن محمد شحاتة، وثاثة آخرين من 
أبنائه واتباعه عمدا فى يونيو 2013،  فى جلسة  23 نوفمبر 

الحالى .
كانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت حضورًيا وغيابًيا 
بعاقبة 23 متهًما بالسجن المشدد 14 عاًما وبراءة 8 آخرين، 
التهامهم بقتل القيادى الشيعى حسن شحاتة، و3 من معتنقى 
المذهب، والشروع فى قتل 13 آخرين، على خلفية األحداث 
التى وقعت بزاوية أبو مسلم بمركز أبو النمرس فى القضية 
رقــم 3117 جنايات الجيزة والــمــعــروفــة إعــامــًيــا بـ»فتنة 

الشيعة«، والتى وقعت فى شهر يونيو من العام 2013.
كانت النيابة قد أسندت للمتهمين، تدبير تجمهر بقصد 
ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق اإلصــرار، وقتل حسن 
محمد شــحــاتــة، زعــيــم الــمــذهــب الــشــيــعــى فــى مــصــر و3 
آخرين من أبنائه وأتباعه، بأن توجهوا إلى مكان تواجدهم 
وحــاصــروهــم حاملين أسلحة بيضاء وعــصــى وزجــاجــات 
مولوتوف وأجبروهم على الخروج ثم انهالوا عليهم ضرباً 

وطعناً فأحدثوا إصابتهم التى أودت بحياتهم.
وإضافة إلى شروعهم فى قتل آخرين مع سبق اإلصــرار، 
وضعوا النار عمداً فى مبانى مسكونة، وأتلفوا أمواالً خاصة، 

وحازوا أسلحة بيضاء وزجاجات مولوتوف بدون ترخيص.

تصدر محكمة القضاء اإلداري، برئاسة المستشار حسن 
شــال، نائب رئيس مجلس الــدولــة، فــى  جلسة 23 نوفمبر 
ــدعــوى المقامة مــن مــركــز القاهرة  الــحــالــى ، الحكم فــى ال
لـــدراســـات حــقــوق اإلنــســان و23 شخصية عــامــة وحقوقية 
وقانونية، تطالب بإلزام السلطة التنفيذية بنشر قانون إلغاء 

قانون التجمهر فى الجريدة الرسمية.
وذكرت الدعوى التى حملت رقم 26245 لسنة 71 قضائية، 
أن مركز القاهرة أثبت فى تقريره »نحو اإلفــراج عن مصر« 
بالوثائق والمستندات أن القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن 
التجمهر والصادر من 103 أعــوام بإيعاز من سلطة االحتال 
ــان الحرب العالمية األولــى قد ألغاه البرلمان  البريطانى إب
المصرى بغرفتيه فى يناير 1928، إال أن تعنت الملك فؤاد 
األول حــال دون نشر قــانــون اإللــغــاء فــى الــجــريــدة الرسمية، 

واستمرار العمل بالقانون الملغى حتى يومنا هذا.
وأوضحت الدعوى أن مركز القاهرة خاطب المجلس األعلى 
للقضاء لوقف العمل بذلك القانون، كما خاطب رئيس مجلس 
النواب على عبدالعال بأن يضطلع البرلمان بــدوره فى تفعيل 
وقف العمل بقانون التجمهر اتساقا مع قرار البرلمان المصرى 
قبل 89 عاما، حتى ال يتم االعتداء على ركائز العدل واإلنصاف 

وسلب حرية المواطنين ومعاقبتهم بقانون ملغي.

تواصل محكمة القضاء اإلداري، برئاسة المستشار سامى عبد 
الحميد،  نظر دعــوى قضائية تطالب بإلزام السلطات بإصدار 
قــرار فــورى بإبعاد وترحيل السوريين المقيمين فى مصر ممن 
يثبت دخوله للباد بطريقة غير شرعية أو ممن يعد منهم مهدًدا 
لألمن القومى واالقتصادى المصري، وكذلك السوريين المخالفين 
لشروط اإلقامة فى مصر ومن يثبت انتمائه منهم لجماعة اإلخوان 
أو أى من التنظيمات اإلرهابية والمتطرفة، لجلسة 23 نوفمبر 

المقبل.
وذكرت الدعوى التى حملت 49720 لسنة 73 قضائية، أنه »منذ 
انــدالع الثورة السورية وتزامنها مع الثورة المصرية، استقبلت 
مصر مئات اآلالف من النازحين السوريين أغلبهم دخلوا األراضى 
المصرية بطرق غير مشروعة مستغلين حالة االنفات األمنى 

التى ضربت مصر بعد ثورة يناير«.
وأضــافــت الــدعــوى أن نــزوح السوريين لمصر زاد بعد وصول 
المعزول محمد مرسى لرئاسة الــبــاد، حيث دخــل الكثير من 
السوريين ممن ينتمون لجماعة اإلخـــوان فــى ســوريــا لألراضى 
المصرية بتسهيات قدمتها لهم الجماعة اإلرهابية، وأغلب هؤالء 

يحملون الفكر اإلخوانى اإلرهابي، حسبما ورد فى الدعوى.

 كريم سعيد 

الحكم فى قضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد

محكمة الجنايات تحدد مصير هشام عشماوى و207 متهمين من تنظيم »بيت المقدس«

محاكمة مدير إدارة العقود والمشتريات بوزارة التخطيط وآخرين بتهمة الرشوة
تستكمل محكمة جــنــايــات الــقــاهــرة المنعقدة 
بالتجمع الخامس نظر محاكمة مدير إدارة العقود 
والمشتريات بــوزارة التخطيط ومدير عــام ورئيس 
قطاع بإحدى الشركات فى قضية رشوة  فى  جلسة 

24 نوفمبر الحالى .
ونسبت النيابة إلــى المتهم األول طلب نسبة %1 
مــن قيمة المستحقات الخاصة بشركة المتهمين 

والبالغ قيمتها مليون و319 ألًفا و257 جنيها على 
سبيل الرشوة وأخذ منها مبلغ مليون و245 ألفا و300 
جنيه مقابل صرف المستحقات المالية الناشئة عن 

عمليات توريد أجهزة حاسبات وبرامج للوزارة.
وكشفت التحقيقات عن قيام مدير إدارة العقود 
والمشتريات بـــوزارة التخطيط بطلب وأخــذ رشوة 
من المتهم الثانى بواسطة المتهم الثالث عبارة مبالغ 

مالية على سبيل الــرشــوة وهــى نسبة 1% من قيمة 
المستحقات المالية الخاصة بشركة الحاسبات 
المتقدمة »أكت« طرف الــوزارة مقابل أداء عمل من 
أعــمــال وظيفته وهــو صــرف المستحقات المالية 

الخاصة بكل معاملة مالية بين الوزارة والشركة.
وتمكنت هيئة الرقابة اإلدارية من تسجيل اللقاءات 
بين المتهمين ورصــد لقاء بين مسئول التخطيط 

والوسيط أثناء تسلمه مبلغ الرشوة 300 ألف جنيه 
بينما تمكن من ضبط المتهم الثانى أثناء محاولته 
ــه فى  ــى أن الــهــرب لــلــخــارج، وتــوصــلــت التحريات إل
غضون الفترة من 2014 حتى 2017 تقاضى المتهم 
مبالغ رشــوة قــدرت بمليون و200 ألف جنيه مقابل 
صــرف المستحقات المالية للشركة البالغ قيمتها 

120 مليون جنيه.

تــصــدر محكمة الــجــنــايــات العسكرية 
ــرة،  فــى جلسة 30  المنعقدة بمنطقة طـ
نوفمبر الحالى ، الحكم فى محاكمة 304 
متهمين باالنضمام لحركة حسم اإلرهابية 
وعلى رأسهم الوزير األسبق، وعضو مكتب 
اإلرشــاد محمد على بشر، وقيادات أخرى 
بالجماعة فى القضية المعروفة إعاميا 

بـ»محاولة اغتيال النائب العام المساعد«.
ــال المستشار نبيل أحــمــد صــادق،  وأحـ
الــنــائــب الـــعـــام، 304 متهمين بالتنظيم 
المسمى »حسم« التابع لجماعة اإلخــوان 

اإلرهابية، إلى النيابة العسكرية، التهامهم 
بارتكاب 14 عملية إرهابية كبرى تضمنت 
ارتــكــاب مــحــاوالت اغــتــيــاالت لشخصيات 
عــامــة وقــضــائــيــة واســتــهــداف تــمــركــزات 
أمــنــيــة شــرطــيــة، وفـــى الــمــقــدمــة مــن تلك 
العمليات مــحــاوالت اغتيال النائب العام 
المساعد المستشار زكــريــا عبد العزيز 
عثمان، والدكتور على جمعة، مفتى الديار 
المصرية السابق، والمستشار أحمد أبو 
الفتوح، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، 
وعملية اغتيال اللواء عادل رجائي، بالقوات 

المسلحة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين تلقوا 
دعــمــا مــن جــهــازى االســتــخــبــارات بدولتى 

ــب  ــدري ــت ــاالت ال ــجـ ــى مـ قــطــر وتـــركـــيـــا، فـ
الــعــســكــرى واالســتــخــبــاراتــى بــاالتــفــاق مع 
قيادات جماعة اإلخــوان اإلرهابية الهاربة 
خــارج مصر، وأن أعمال تنفيذ للتدريبات 

العسكرية جرت داخل دولة السودان.
وأظــهــرت التحقيقات أن عــدد المقار 
التنظيمية للجماعة التى تم التوصل إليها 
41 مــقــرا على مستوى الجمهورية، إلى 
جانب عــدد كبير مــن الــســيــارات، وضبط 
أيًضا كميات كبيرة من األسلحة والذخائر 
والمفرقعات أجــهــزة الاسلكى وهواتف 
األقــمــار الصناعية، وأجــهــزة تستخدم فى 
ــزورة وأجهزة  تصنيع بطاقات شخصية م

حاسب آلي.

ــقــاهــرة،  ــات ال ــاي ــصــدر مــحــكــمــة جــن ت
المنعقدة بــطــرة، بــرئــاســة المستشار 
حسن فريد،  الحكم على هشام عشماوى 
و207 متهمين من عناصر تنظيم »بيت 
ــم 54 جــريــمــة،  ــه ــاب ــك الـــمـــقـــدس«، الرت
ــاالت لــضــبــاط شــرطــة،  ــي ــت تــضــمــنــت اغ
ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق 
اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت 

مــنــشــآت أمــنــيــة عـــديـــدة،  فــى جلسة 1 
ديسمبر .

 وأســنــدت النيابة الــعــامــة للمتهمين 
ارتــكــاب جــرائــم تأسيس وتــولــى القيادة 
واالنضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف 
إلــى تعطيل أحكام الدستور والقوانين 
ومــنــع مــؤســســات الــدولــة مــن ممارسة 
أعمالها، واالعتداء على حقوق وحريات 

المواطنين واإلضــرار بالوحدة الوطنية 
ــمــاعــي، والــتــخــابــر مع  والـــســـام االجــت
منظمة أجــنــبــيــة المتمثلة فــى حركة 
حماس »الجناح العسكرى لتنظيم جماعة 
ــة،  ــدول اإلخـــــوان«، وتــخــريــب مــنــشــآت ال
والقتل العمد مع سبق اإلصرار والترصد 
والــشــروع فيه، وإحـــراز األسلحة اآللية 

والذخائر والمتفجرات.

حل المجلس القومى 
لحقوق اإلنسان

محكمة النقض تواصل نظر طعن 3 متهمين 
على حكم سجنهم فى »فتنة الشيعة«

الحكم فى دعوى إلزام السلطات 
بوقف العمل بقانون التجمهر

إبعاد النازحين السوريين 
غير الشرعيين

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، 
برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه 
شقوير ومجدو عبد المجيد ومدحت خاطر، وأمانة سر سعيد 
عبد الستار ، محاكمة المتهمين باختاس مليار دوالر، فى 
القضية المعروفة إعاميا بـ«الفساد المليار دوالر«، فى جلسة 

25 نوفمبر الحالى  لإلطاع على التقرير.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 
المتهمين فى القضية المعروفة إعاميا بـ»فساد الملياردوالر« 
إلى محكمة الجنايات التهامهم باختاس نحو مليار دوالر من 

أموال شركة وتهريبها الى الدوحة ودول أخرى.

المتهمون بقضية »فساد 
المليار دوالر«  أمام الجنايات

كشفت شكوى مقدمة إلى السلطات القضائية فى دولة 
المغرب الشقيق عن العديد من الــتــجــاوزات الخطيرة 
التى قام بها رجل األعمال المعروف كامل أبوعلى »رئيس 
جمعية  المستثمرين بمحافظة البحر األحمر« والمنتج 

السينمائى والفنى.
وقبل أن ننشر تفاصيل هذه الشكوى، نشير إلى أننا 
لسنا طــرفــاً فــى هــذه القضية، ولــذلــك نــؤكــد أنــنــا على 
استعداد تــام لنشر أى رد أو تعقيب من رجــل األعمال 
كامل أبوعلى أو من مستشاره القانونى، ألن هدفنا األول 

واألخير كشف الحقائق أمام الرأى العام.
فى البداية نشير إلى أن الشكوى مقدمة إلى السيد 
وكيل الملك لدى المحكمة االبتدائية بمراكش، وتقدم 
بها السيد العيادى بنبيكة بصفته الشخصية وبوصفه 
 Green( »الممثل القانونى لشركة »كــريــن ماونتن
Mountain( ش. م. م الكائن مقرها االجتماعى 
طريق اسفى الحى الصناعى رقم 14 سيدى غانم رقم 

6 الطابق األول مراكش.
وقد قدمت الشكوى ضد، كامل حسن أحمد أبوعلى 
بصفته الشخصية وبوصفه الممثل القانونى لشركة »بيكا 
 pickal( »البطروس موروكو فور توريزم اند انفستمنت
Batros morocco for tourisme and invest-
ment( الحامل لبطاقة اإلقــامــة E012255A الكائن 

بفندق صــافــوى الكائن بملتقى شــارع محمد السادس 
وشارع موالى رشيد مراكش.

وكشف مقدم الشكوى أنه سبق له التقدم  بشكوى إلى 
السيد وكيل الملك الذى أحالها على الشرطة القضائية 
بــمــراكــش للبحث وقــد أنــجــزت محضرا فــى الموضوع 

وأحالته إلى النيابة العامة.
وقال مقدم الشكوى إن موكله قد فوجئ بقيام المشتكى 
به كامل أبوعلى  بمغادرة أرض الوطن »دول المغرب« 
والـــذهـــاب إلـــى وجــهــة مجهولة رغـــم خــطــورة األفــعــال 
المرتكبة من طرفه والمتمثلة فى النصب واالحتيال - 
وفقا لما جاء فى نص الشكوى - الذى تعرض له موكله 
إلى جانب عدم الوفاء بالتزاماته وتنفيذ ما تم التعاقد 
ــه تسلم مــن يــد موكله مجموعة  معه بشأنه السيما أن
مــن المبالغ المالية والــتــى تناهز حتى اآلن مــا مبلغه 
81٫636٫361٫16 درهما مقابل التزامه بتمكين موكله 

بمجموعة من التجهيزات موضوع الفاتورتين التاليين:
- األول تحت رقم: sieg 2018/02/00001 الحاملة 

لمبلغ 19٫636٫361٫16 درهما رفقته )المرفقة 1(.
الثانية تحت رقم: sieg 2018/02/00002 الحاملة 

لمبلغ 62٫000٫000٫000 درهم رفقته )المرفقة 2(.
وأكد مقدم الشكوى أنه حتى اآلن، لم يبادر »أبوعلى« 
بتسليم المعدات والتجهيزات مــوضــوع الفاتورتين 

المشار اليهما  رغم إنذاره ومنحه آجا لذلك كما هو 
ثابت من اإلنذار  والذى تسلمه بتاريخ 15/10/2019، 
وهــو مــا جعل  صاحب الشكوى يـــدرك  أنــه تعرض 
للنصب بطريقة احترافية من طرف المشكو ضده، 
الذى استعمل وسائل احتيالية وتأكيدات خادعه ليوقع 
به فى الغلط ودفعه بذلك للتعاقد معه على تسيير 
أصل تجارى ال وجود له فى أرض الواقع وهو من صنع 
خيال المشكو ضــده  خاصة أن المحل الــذى يتواجد 
به األصل التجارى موضوع التعاقد الزال مجرد ورش 

مهدم واألشغال متوقفة به.
وقال مقدم الشكوى إنه أمام هذه الوضعية الخطيرة 
ــًدا ســوى اللجوء مــرة ثانية إلى  فــإن موكله لم يجد ب
النيابة العامة لتقديم شكاية إضافية ثانية فى مواجهة 
المشكو ضده، يطالب فيها بالتعجيل بإجراءات البحث 
فى شكواه وإعطاء األوامر للجهات المختصة من أجل 
تقديم المشكو ضده أمام القضاء لمتابعته فى حالة 
اعتقال وفى حالة عدم العثور عليه نشر مذكرة بحث 

دولية فى حقه. 
كما أن موكله عــازم على اللجؤ إلــى القضاء التجارى 
للمطالبة بفسخ العقد وإرجــاع جميع المبالغ المدفوعة 
بغير وجه حق مع التعويض عن الضرر وكذا الحجز عن 

جميع ممتلكات أبوعلى وشركته لحماية حقوقه.
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نافذة على 
ماسبيرو

- صــدق أوال تــصــدق.. حسين زيــن رئيس الهيئة الوطنية 
لإلعالم  أرسل خطابا رسميا 
منذ  أيـــام  إلــى مجلس إدارة 
ــادى اإلعــالمــيــيــن بالمنيل  ــ ن
ــة أمـــل  ــ ــي ــ ــة اإلعــــالم ــاسـ ــرئـ بـ
مــســعــود.. الــخــطــاب تضمن 
ــإرســال 50  ــادى ب ــن مطالبة ال
ألــف جنيه شهرياً إلــى الهيئة 
تنفيذا لــالتــفــاق بــيــن الهيئة 
والنادى  مقابل استغالل أرض 
النادى على كورنيش النيل.. 

المفاجأة أن النادى مقام على »أرض طرح النهر« تابعة لوزارة 
الـــرى والــمــوارد المائية، كما أن ترخيصه صـــادر مــن وزارة 

التضامن االجتماعى وليس الهيئة الوطنية لإلعالم.

- فــيــه بــنــت »زى الــيــاســمــيــنــة« عــامــلــة مــشــاكــل فــى الــمــكــان اللى 
ــــل مــاســبــيــرو، فــالــســت مــامــتــهــا الـــلـــى بــتــتــولــى  بــتــشــتــغــل فــيــه داخـ
رئــاســة قــطــاع مــهــم داخــــل الــمــبــنــى أيــضــا حــبــت تــريــحــهــا، فكلمت 
زميلتها رئيسة أحــد أكبر القطاعات المرئية عشان يتم نقلها 
لهذا الــقــطــاع. رئيسة القطاع المرئى أصـــدرت تعليمات لبعض 
القيادات العاملين معها لتظبيط »الياسمينة« عشان يتم وضع 
اسمها فى ميزانيات وتترات بعض البرامج تمهيدًا لنقلها بشكل 

كامل خالل الفترة القليلة القادمة !!!.

- انطلقت منذ أيــام أولــى حلقات برنامج »ابــن مصر« على 
شــاشــة الــقــنــاة الثانية بالتليفزيون الــمــصــرى،، وتـــدور فكرة 
البرنامج حول إلقاء الضوء ومحاورة العديد من علماء ومشاهير 
مصر فى مختلف المجاالت 
وفى مقدمتها البحث العلمى.
البرنامج رؤية وإشــراف نائلة 
ــيــس الــتــلــيــفــزيــون،  فــــاروق رئ
ــراج نيفين  ــ ومــنــتــج فــنــى وإخـ
حامد صالح، والتقديم للمذيع 
ــداد رضا  هــانــى توفيق واإلعــ
راشد.. وهنا أتوقف عند كلمة 
»رؤيــة وإشـــراف« نائلة فــاروق 
القائم بأعمال رئيس قطاع 
التليفزيون لكى أسألها: ألــم يخبرك أحــد أن فكرة البرنامج 
»ملطوشة« بنفس االســم والفكرة والمضمون من برنامج آخر 
يحمل نفس االســم بعنوان »ابــن مصر« الــذى يقدمه اإلعالمى 
مصطفى المنشاوى منذ عامين على قناة المحور ويــذاع يوم 
الثالثاء من كل أسبوع فى تمام الساعة السابعة مساًء؟ وهل ال 
تملكون أى فكر للتطوير حتى تقوموا بأخذ الفكرة والمضمون 

بطريقة »الكوبى بيست«؟!!.

الزعيم يواصل تصوير  »فالنتينو«  
فى مدينة السينما

الشهيد  »أحمد المنسى« فى رمضان القادم

ويل سميث مـُصاب بسرطان القولون
كــشــف الــنــجــم األمــريــكــى ويـــل ســمــيــث، عن 
إجرائه عملية إلزالة ورم سرطانى فى القولون، 
بعدما أخبره الطبيب أال ستانفورد، بضرورة 
ــق ســمــيــث لــحــظــة دخــولــه  ــ ــهــا، ووث الــخــضــوع ل
غرفة العمليات عبر حسابه الشخصى على 
»إنستغرام«، كما شارك متابعيه خطوات إزالة 
الورم عبر استخدام المناظير الطبية، بمقطع 

فيديو مدته 17 دقيقة نشر على »يوتيوب«.
وحسب ما نشرته مجلة people األمريكية، 
ظــهــر ســمــيــث فـــى الــفــيــديــو أثـــنـــاء دخــولــه 
المستشفى فى واليــة ميامى إلجــراء العملية، 
وفـــى وقـــت الحـــق مــن المقطع أخــبــره طبيبه 
أن أخصائى الجهاز الهضمى عثر على ورم 
سرطانى أثناء إجراء العملية، حيث تمت إزالته 

وإرساله إلى المختبر.
وأكدت النتائج أنه ورم ما قبل السرطان وأن 
95% من سرطانات القولون تنشأ من هذا النوع 

من األورام الحميدة.
ووصف الطبيب سميث بأنه محظوظ للغاية 
بسبب استئصال هذا الورم فى وقت مبكر »لولم 
تكن الخاليا معروفة، فإنها تستمر فى النمو 
عند الرجال األمريكيين من أصــول أفريقية، 
وكان من الممكن أن يكون لديك أعراضا نمطية 
أقل، وبحلول الوقت كان من الممكن أن ينتشر 

فى جميع أنحاء جسمك«.
واحتفل ويــل سميث بإطالق فيلمه الجديد 
Gemini man، الـــذى يجمع بين األكشن 
والخيال العلمى، وتـــروى أحـــداث قصة قاتل 
محترف يجد نفسه ضحية لشبكة قتل أخرى 
تتبعه وتستهدفه، فــى حين يستعد للبدء فى 
 ،Brilliance  تصوير فيلم جديد، يحمل اسم
ســيــقــوم الــمــؤلــف أكــيــفــا جــولــدســمــان بكتابة 
السيناريو الخاص به، وهومستوحى من رواية 

.Marcus Sakey

محمد رمضان يبدأ 
التحضير لـ»البرنس«

ــجــم مــحــمــد رمـــضـــان،  ــن ــدأ ال ــ ب
ــر لــمــســلــســل  ــحــضــي ــت أيــــًضــــا، ال
ــس« الـــــذى يـــخـــوض له  ــرنـ ــبـ »الـ
الــســبــاق الـــدرامـــى فــى رمــضــان 
2020، والــذى يجمعه بالمخرج 

محمد سامى.

مسلسل »البرنس« من إنتاج شركة 
ســيــنــرجــى تــامــر مــرســى وتــألــيــف 

وإخراج محمد سامى.
ــال رمـــضـــان  ــ ــم ــر أعــ ــ ــــت آخـ ــان ــ وك
هومسلسل »زلــــزال«، الـــذى ُعــرض 

ضمن مارثون دراما رمضان 2019

يخوض النجم أمير كــرارة، المنافسة الرمضانية 
هــذا الــعــام بمسلسل »االخــتــيــار - أحمد المنسى« 
والمقرر بداية التصوير خالل مطلع نوفمبر القادم 
على أقصى تقدير، لتفادى أى عقبات تحدث لعملية 

التصوير وضمان اللحاق بالعرض الرمضانى.
المسلسل يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر 
المنسى - قــائــد الكتيبة 103 صــاعــقــة - الــذى 
استشهد بمدينة رفــح المصرية عــام 2017، أثناء 
التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، وسيظهر العمل 
العديد من الجوانب االجتماعية واإلنسانية فى حياة 

البطل الراحل.
ويعد التعاون الرابع على التوالى بين أمير كرارة 
وبــاهــر دويـــدار وبيتر ميمى بعدما قــدمــوا مسلسل 

»كلبش« بأجزائه الثالثة.

يواصل الفنان عادل إمام، تصوير أحداث 
مسلسل »فالنتينو«، بــالــديــكــور الرئيسى 
للعمل والذى أقيم فى مدينة السينما، حيث 
يصور حاليا مجموعة مــن المشاهد التى 

تجمعه ببعض الفنانين المشاركين 
فى المسلسل منهم داليا البحيرى.

ــام  ــى إمـ ــ ــكــثــف الــمــخــرج رامـ وي
ساعات العمل بالمسلسل، ليتم 
االنتهاء من تصويره كامال، مع 
بــدايــة الــعــام الــجــديــد 2020، 
ليكون جــاهــزا للعرض خالل 
ــل،  ــب ــق ــم ــان ال ــضــ ــ شـــهـــر رم
بعدما تم تأجيله من العام 
ــى، كــمــا انــتــهــى  ــاضـ ــمـ الـ
ــمـــن بهجت  الـــمـــؤلـــف أيـ
قمر مــن كتابة الحلقات 
األخـــيـــرة للمسلسل، وتــم 

تسليمها للشركة المنتجة.
ــة  ــولـ ــطـ ــى بـ ــ ــ ــارك فـ ــ ــ ــشـ ــ ــ يـ

»فالنتينو« عــدد مــن الفنانين 
منهم دالــيــا البحيرى دالل عبد 
العزيز وفاء صادق ورانيا محمود 
ــد، بــدريــة  يــاســيــن وســلــيــمــان عــي
طلبة ومحمد كيالنى وحمدى 

الميرنغى وإنعام الجريتلى.

كشفت الفنانة رانيا يوسف السر وراء قرارها ارتداء 
الحجاب الذى ظهرت به مؤخراً خالل لقائها فى برنامج 

The insiى er، الذى يعرض على قناة »دبى«، حيث أكدت 
أن السبب يرجع إلــى دورهــا فى فيلم »صــنــدوق الدنيا«، 
الذى تقوم حالياً بتصويره والذى تقدم فيه شخصية فتاة 

شعبية بسيطة وتحلم بالزواج.
وقـــالـــت رانـــيـــا إن اســـم الــشــخــصــيــة فـــى الفيلم 
»فاطمة«، وهى فتاة فقيرة من طبقة شعبية عمرها 
30 عاماً وحلمها الزواج وترتدى الحجاب ومجتهدة 

فى عملها.
وأضــافــت: »شــعــرت بأنها قريبة مــن شخصيتى 
وتعبر عن كثير من الفتيات فى مصر الالتى يعانين 

من الحياة الصعبة«.
وكــان ظهور رانيا بالحجاب قد أثــار تساؤالت كثيرة 
حول حقيقة ارتدائها الحجاب، ال سيما إذا كان لموت 

الفنان الشاب هيثم أحمد زكى عالقة بقرارها.

ــى لمهرجان اإلسكندرية  ــدورة األولـ ــ تــقــرر عقد ال
المسرحى العربى للمعاهد والكليات المتخصصة، 
فــى الــفــتــرة مــن 3 إلــى 8 ديسمبر المقبل، تحت 

إشراف أكاديمية الفنون.
ويهدف المهرجان إلى تشجيع التبادل الثقافى 
ــعــرب، والــحــث على إقــامــة حــوار  بين الــطــالب ال
إيــجــابــى بينهم، ومنحهم فـــرص غــيــر مــحــدودة 
لممارسة المسرح، وتوفير مناخا يشجعهم على 
تقديم عروضهم بالصورة التى تبرز إمكاناتهم 

الفنية.
ــال الــدكــتــور أشـــرف زكــى رئــيــس أكاديمية  وقـ
الفنون ومؤسس المهرجان: شباب المعاهد الفنية 
فى الوطن العربى هم قــادة الحركة المسرحية 
على مدار السنوات القادمة، لذلك أردنا أن يحدث 
ــذى يتم  تــعــارف بين هــؤالء الشباب، والمسرح ال
تقديمه، فكان ال بد من إقامة مهرجان يساعد على 
االحتكاك مع هؤالء، والتعرف فى سن مبكرة على 

المدارس المسرحية المختلفة.
وقــال إن اختيار مدينة اإلسكندرية الستضافة 
المهرجان جاء بعد افتتاح الفرع الجديد لألكاديمية 
هناك، وسيكون هــذا المهرجان هو أول أنشطته، 
بجانب أن اإلسكندرية هى مدينة السحر والجمال 
وعاصمة الثقافة، وتتميز فى الشتاء بجو رائــع، ما 

يتيح تنشيط الحركة السياحية والثقافية.

تحيى النجمة اللبنانية نوال الزغبى 
حفالً يــوم 29 نوفمبر الــجــارى، ضمن 

فــعــالــيــات مــوســم الـــريـــاض عــلــى مسرح 
أبوبكر سالم.

كــانــت النجمة اللبنانية نـــوال الــزغــبــى، قد 
عبرت عن غضبها من تسريب أحدث أغنياتها 
»بــدك تسأل عــلــى«، الفتة أنها ال تعرف من 
وراء التسريب وصعقت فى البداية وحاولت 

إيقافها.
 The وأكــدت نــوال فى لقاء مع برنامج
Insiى er بالعربى، أن ما حدث فاجأها، 

ألنــهــا لــم تكن تــنــوى طرحها فــى هذا 
التوقيت، وذلك ألن كل شيء وله وقته 
المناسب، مشيرة إلــى أن األغنية 
كانت من الممكن أن تفشل إذا تم 

طرحها منذ 3 سنوات.

قصة رانيا يوسف 
مع الحجاب

أكاديمية الفنون تستعد للدورة األولى 
لمهرجان اإلسكندرية المسرحى

نانسى عجرم فى قبرص

حفل لـ»الكنج« فى 
أحد نوادى الشروق

يحيى الفنان محمد منير، حفاًل غنائًيا، 29 
نوفمبر الــحــالــى، داخـــل  أحــد نـــوادى مدينة 

الشروق.
ومن المقرر أن يقدم الكينج خالل الحفل 
ــدًدا مــن أغــنــيــاتــه الــشــهــيــرة، بــاإلضــافــة  ــ ع

ألغنيات أحدث ألبوماته »وطن«.
وطرح منير مؤخًرا أحدث أغنياته بعنوان 
»مهموم«، وهى كلمات أمير طعيمة، وألحان 

وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.

تستعد النجمة اللبنانية نانسى عجرم للسفر إلى  قبرص، حيث 
تحيى حفالً غنائياً هناك يوم 23 نوفمبر من الشهر الحالى.

من جانب آخر تتعاون نانسى عجرم مع الشاعر شادى 
نور فى أغنيتين بألبومها الجديد، األولــى من ألحان 
بالل سرور، وتوزيع هانى يعقوب، والثانية من ألحان 

محمد يحيى.
وكانت نانسى عجرم أحيت حفلها األول 
بالسعودية ضمن فعاليات موسم الرياض 

المقام حالياً فى اثنى عشر مكاناً مختلفاً.

مسرحية »خيبتنا« تعود للعرض فى موسمها الرابع

حفل تأبينه يقام  يوم السبت القادم بقصر السينما بحضور وزيرة الثقافة 

السر الحقيقى لرفض هيثم أحمد زكى 
الزواج من خطيبته إنجى سالمة

يقام حفل تأبين الفنان الراحل هيثم أحمد زكى يوم 
السبت القادم  23 نوفمبر الجارى والذى كان مقرراً 
يوم األحد 17 نوفمبر، وذلك بناء على رغبة الدكتورة 
إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، التى طلبت حضور 

التأبين بقصر السينما.
 وقال الفنان تامر عبدالمنعم رئيس قصر السينما 
إن الحفل سيقام فى الثامنة مساء يوم السبت، تحت 
عنوان »عــاش يتيًما ومــات وحــيــًدا«، مشيًرا إلــى أن 
القصر دأب على مواكبة األحداث الفنية والسينمائية، 
وأن هذا التأبين يأتى فى إطار االحتفال بذلك الفنان 
الشاب الذى رحل فجأة عن الحياة، وتسبب رحيله فى 

حزن عارم داخل الوسط الفنى بأكمله.
فى هــذا السياق كشف محمود معوض، الماكيير 
الــخــاص للفنان الــراحــل هيثم أحمد زكــى، كواليس 
اللحظات األخــيــرة فــى حياة األخــيــر وسبب رفضه 
إتمام زواجه من خطيبته خبيرة الطاقة إنجى سالمة، 

والذى كان مقررًا له يوليو الماضى.
 وقال معوض، إن هيثم أحمد زكى اتفق مع خطيبته 
إنجى سالمة على إتــمــام زواجــهــمــا فــى شهر يوليو 

الــمــاضــى، ولــكــنــه أثـــنـــاء تــصــويــره 
مسلسل »عــالمــة اســتــفــهــام« آخــر 
ــذى عــرض فى  أعــمــال الــراحــل والـ
رمـــضـــان الـــمـــاضـــى، شــعــر بــقــرب 
نهايته وظل يرّدد بشدة أنه سيتوّفى 

قريًبا.
 وأضــاف أنــه اتصل به وأخــبــره أنه 

لن يتزوج إنجى قريًبا ألنــه يشعر بأنه 
سيموت ويخشى أن يتركها وحيدة تعانى 

مــا عــانــاه مــن وحــدة وغــربــة، مــؤكــًدا أنــه قبل 
وفاته بأسبوع حلق شعره تماًما مخالًفا بذلك 
تعاليم الشخصية الجديدة المتفق عليها 
ضمن مسلسله الجديد، وعندما سألته عن 
سبب ذلك، قال »أريد أن أقابل ربنا عز وجل 

نظيًفا« على حد قوله.
ــعــالــج عــنــد أحــد  ــان ُي ــه كـ ــى أنـ وأشــــار إلـ
الــدكــاتــرة النفسيين، وكــانــت تنتابه حــاالت 

إغــمــاء شــديــدة بسبب األدويـــة، كما أنــه كان 
يرفض العطف أوالشفقة من أى شخص كان.

بناء على طلب الجمهور يعرض النجم محمد صبحى مسرحيته 
»خيبتنا« للموسم الرابع وللسنة الثانية يوم السبت القادم، حيث 
تلقى مخرج ومؤلف وبطل المسرحية محمد صبحى رسائل كثيرة 
ورغبات مكثفة عبر صفحته الرسمية إلعادة عرضها مرة أخرى 
تزامنا مع العروض المسرحية الجديدة التى يستعد لها مسرح 

محمد صبحى بمدينة سما سنبل.
مسرحية »خيبتنا« من تأليف وإخـــراج وبطولة الفنان الكبير 
محمد صبحى وبطولة سماح السعيد بمشاركة ندى ماهر بطلة 
مسرحية »غــزل البنات« وألول مــرة الفنانة القديرة سميرة عبد 
العزيز، كما يشارك فى بطولة المسرحية كل من الفنانات بوسى 
الهوارى وميرنا زكى وعبير فاروق والفنان القدير شوقى طنطاوى 

والوجه الجديد حازم القاضى.
المسرحية  تــتــنــاول مــا حــدث ويــحــدث على الــســاحــة العربية 
والعالمية وتأثير التقدم العلمى فى علم الجينات واالستنساخ على 
المواطنين فى العالم العربى واألمــريــكــى، وتــدور المسرحية فى 
قالب كوميدى غنائى استعراضى يجسد فيها الفنان محمد صبحى 

شخصية الدكتور »يائس« العالم فى علم الجينات.

نوال الزغبى تحيى حفاًل 
فى موسم الرياض

زين

نائلة



تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة كرة القدم، يوم 2 
ديسمبر القادم، إلى مسرح شاتليه فى باريس، حيث سيقام 
الحفل  الضخم لجائزة الكرة الذهبية 2019، والذى سيعلن 

فيه عن الحاصل على الجائزة من الالعبين الرجال والنساء.
وقررت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية منح جائزة ألفضل 

حارس مرمى فى العالم بداية من العام الجارى، والتى تحمل 
اسم »جائزة ياشين« نسبة إلى الحارس الروسى السابق 

ليف ياشين، ويعد الروسى ليف ياشين، حارس المرمى 
الوحيد الذى توج بالكرة الذهبية عام 1963 وتحديدًا منذ 

56 عامًا.
وتمنح مجلة »فرانس فوتبول« جائزة »الكرة الذهبية« سنويا 

ألفضل العب فى العالم منذ 1956 علما بأن هذه الجائزة 
اندمجت مع جائزة االتحاد الدولى لكرة القدم )فيفا( ألفضل 
العب فى العالم منذ 2010 وحتى 2015 قبل أن تنفصل 

الجائزتان مجددا بداية من 2016.
وكان محمد صالح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول اإلنجليزى 

احتل المركز السادس فى قائمة أفضل العبى العالم لعام 
2018 من جانب مجلة »فرانس فوتبول« الفرنسية، والتى 

تمنح جائزة »الكرة الذهبية« ألفضل العب فى العالم.

يوم 2 ديسمبر القادم
 وعلى مسرح شاتيليه فى باريس

 إعداد: عادل عبدالله 

عشاق الساحرة المستديرة يترقبون اإلعالن
 عن أسماء الفائزين بجائزة الكرة الذهبية 2019

تقوم مجلة فــرانــس فوتبول باستفتاء 
قائمة من 173 صحفًيا من حــول العالم 
بشكل غير علنى، ويــتــم التصويت وفًقا 

لثالثة معايير رئيسية تؤثر على الترتيب:
العروض الفردية والجماعية )الفائزين( 

خالل العام.
ــة والــلــعــب  ــب ــوه ــم ســـلـــوك الـــالعـــب )ال

النظيف(.
مسيرة الالعب.

كل عضو يقوم باختيار خمسة العبين 
بترتيب تنازلى األول يمنح 6 نقاط، الثانى 
4 نــقــاط الــثــالــث 3 نــقــاط ثــم نقطتين ثم 
ــدة، وتــمــنــح الــجــائــزة لالعب  ــ نقطة واحـ

صاحب أكبر عدد من النقاط.

جــائــزة الــكــرة الذهبية »بــالــون دور« هى 
جائزة سنوية فردية تقدم للفائز باختيار 
أفضل العب فى العالم مقدمة من فرانس 
فوتبول، بدأ تقديمها منذ عام 1956، وعلى 
الرغم من أنه بين عامى 2010 و2015 تم 
إبـــرام اتــفــاق مــع االتــحــاد الــدولــى وتــم دمج 
الــجــائــزة مــؤقــًتــا مــع جــائــزة الفيفا ألفضل 
العـــب فــى الــعــالــم، والــمــعــروفــة بــاســم كــرة 
الفيفا الذهبية، انتهت الــشــراكــة فــى عام 
2016 وعادت الجائزة إلى سابق عهدها، فى 
حين عاد االتحاد الدولى أيًضا إلى جائزته 

السنوية المنفصلة الخاصة به.
لم تعد جائزة الكرة الذهبية مقتصرة على 
أفضل العب فقط، فمجلة فرانس فوتبول 
استحدثت جائزتين آخرتين العام الماضى، 
األولـــى هــى الــكــرة الذهبية ألفضل العبة، 
والثانية هى جائزة كوبا التى سُتمنح ألفضل 
العب شاب، وهذا العام سنكون على موعد 
مــع جــائــزة جــديــدة هــى جــائــزة ياشين التى 

سُتمنح ألفضل حارس.

ما هى جائزة الكرة الذهبية؟
أعــلــنــت مجلة فــرانــس فــوتــبــول الفرنسية 
عن قائمة المرشحين الثالثين لجائزة الكرة 

الذهبية ألفضل العب فى العالم لعام 2019.
وجاء الدولى المصرى محمد صالح العب 
ــاض مــحــرز العــب  ــ لــيــفــربــول والـــجـــزائـــرى ري
مانشستر سيتى فى القائمة التى هيمن عليها 
العبو ليفربول، بطل دورى أبطال أوروبا، حيث 

ظهر سبعة العبين فيها.
ونشرت المجلة الفرنسية أسماء المرشحين 

وضمت:
السنغالى ساديومانى العب ليفربول.

ــج العــب  ــون ــنــدى فــريــنــكــى دى ي ــهــول ال
برشلونة.

ــيــنــى ســيــرخــيــوأجــويــروالعــب  ــت األرجــن
مانشستر سيتى.

الفرنسى هوجولوريس حارس توتنهام.
ــان تـــاديـــتـــش العــب  ــ الـــصـــربـــى دوســ

أياكس.
الفرنسى كيليان مبابى العب باريس 

سان جيرمان.
الجابونى بيير إيمريك أوباميانج 

العب أرسنال.
األلمانى تيرشتيجين حــارس 

برشلونة.
اإلنجليزى ألكسندر أرنولد 

العب ليفربول.

قائمة المرشحين

مع مالحظة اندماج جائزة الكرة الذهبية 
التى تقدمها مجلة »فرانس فوتبول« الفرنسية 
الرياضية ألفضل العب فى العالم مع جائزة 

الفيفا بداية من عام 2010 وحتى 2015.
1956 اإلنجليزى سير ستانلى ماتيوس.

1957 اإلسبانى ألفريدودى ستيفانو.
1958 الفرنسى ريمون كوبا.

1959 اإلسبانى ألفريدودى ستيفانو.
1960 اإلسبانى لويس سواريز.
1961 اإليطالى عمر سيفورى.

ــف  ــوزيـ 1962 الـــتـــشـــيـــكـــوســـلـــوفـــاكـــى جـ
ماسوبوست.

1963 حارس المرمى الروسى ليف ياشين.
1964 االسكتلندى دينيس لو.

1965 البرتغالى إيزيبيو.
1966 اإلنجليزى بوبى تشارلتون.

1967 المجرى فلوريان ألبرت.
1968 الويلزى جورج بست.

1969 اإليطالى جيانى ريفا.
1970 األلمانى جيرد مولر.

1971 الهولندى يوهان كرويف.

1972 األلمانى فرانز بيكنباور.

1973 الهولندى يوهان كرويف.

الفائزون بالجائزة  الكرة الذهبية للرجال أفضل العب
الكرة الذهبية سيدات  أفضل العبة

جائزة كوبا أفضل العب شاب
جائزة ياشين أفضل حارس مرمى

ــارت مجلة »فــرانــس فوتبول«  اخــت
الفرنسية  ديدييه دروجــبــا، نجم 
ــوار المعتزل،  ــف منتخب كـــوت دي
ــزة »الـــكـــرة  ــائـ ســفــيــراً لــحــفــل جـ

الذهبية« لعام 2019.
وحقق ديدييه دروجــبــا العديد 

ــازات عــلــى مـــدار  ــجــ ــ مـــن اإلن
مـــشـــواره فــى مــالعــب كــرة 
ــل أن يــعــتــزل  ــب ــدم، ق ــقــ ــ ال
الـــلـــعـــبـــة فـــــى نــوفــمــبــر 
الماضى، أبرزها التتويج 
بلقب الــدورى اإلنجليزى 
الممتاز »البريميرليج« 
4 مـــرات، ودورى أبطال 

أوروبا عام 2012.
وشــــارك دروجـــبـــا فــى 100 
ــخــب كـــوت  ــت ــع مــن ــ مــــبــــاراة م
ــفــوار، وحــصــل على جائزة  دي

ــا  ــقــي ــى أفــري ــ ــب ف ــ ــل العـ ــضـ أفـ
ــن«، كــمــا شـــارك فــى 381  ــي »مــرت

مـــبـــاراة مــع تشيلسى اإلنــجــلــيــزى 
سجل خاللها 164 هــدفــاً، ليلعب 

دوراً كــبــيــراً فــى إحــيــاء مسيرة 
النادى اللندنى تحت قيادة 

مالكه رومان أبراموفيتش.
ــل اإليـــفـــوارى  ــي ــف ــاز ال ــ وفـ

ــذاء الــذهــبــى«  ــحــ ــ ــزة »ال ــجــائ ب
ــدورى اإلنجليزى أربع  كهداف ال

مرات كانت فى أعوام 2006 و2007 
و2009و2010.

فئات الجائزة 

دروجبا سفير حفل 2019

طريقة التصويت 

الهولندى فان دى بييك العب أياكس.
البرتغالى كريستيانورونالدوالعب يوفنتوس.
الفرنسى كريم بن زيمة العب ريال مدريد.

البرازيلى أليسون بيكر حارس ليفربول.
الهولندى ماتياس دى ليخت العب يوفنتوس.
الهولندى جورجى فينالدوم العب ليفربول.

البولندى روبرت ليفاندوفسكى العب بايرن 
ميونيخ.

البرازيلى روبرتوفيرمينو العب ليفربول.
الهولندى فيرجيل فان دايك العب ليفربول.

البرازيلى بيرناردوسيلفا العــب مانشستر 
سيتى.

الــكــورى الجنوبى هيونج مين ســون العب 
توتنهام.

األرجنتينى ليونيل ميسى العب برشلونة
السنغالى كاليدوكوليبالى العب نابولى

الفرنسى أنطوان جريزمان العب برشلونة
الــجــزائــرى ريـــاض مــحــرز العــب مانشستر 

سيتى
البلجيكى كيفين دى بروين العب مانشستر 

سيتى
البلجيكى إيدين هازار العب ريال مدريد

الــبــرازيــلــى مــاركــيــنــوس العــب بــاريــس سان 
جيرمان

اإلنجليزى رحيم ستيرلينج العب مانشستر 
سيتى

البرتغالى جواوفيليكس العب أتليتكومدريد
المصرى محمد صالح العب ليفربول

وتــقــدم فــرانــس فــوتــبــول الــجــائــزة منذ عام 
1956 وعــادت المجلة لتقدمها منفصلة بعد 

االنــفــصــال عــن جــائــزة االتــحــاد الــدولــى لكرة 
القدم فى 2011.

1974 الهولندى يوهان كرويف.
1975 الروسى أوليج بلوخين.

1976 األلمانى فرانز بيكنباور.
1977 الدنماركى أالن سيمونسن.

1978 اإلنجليزى كيفن كيجان.

1979 اإلنجليزى كيفن كيجان.
1980 األلمانى كارل هاينز رومينيجه.
1981 األلمانى كارل هاينز رومينيجه.

1982 اإليطالى باولوروسى.
1983 الفرنسى ميشيل بالتينى.
1984 الفرنسى ميشيل بالتينى.
1985 الفرنسى ميشيل بالتينى.
1986 الروسى إيجور بيالنوف.

1987 الهولندى رود خوليت.
1988 الهولندى ماركوفان باستن.
1989 الهولندى ماركوفان باستن.

1990 األلمانى لوثار ماتيوس.
1991 الفرنسى جان بيير بابان.

1992 الهولندى ماركوفان باستن.
1993 اإليطالى روبرتوباجيو.

1994 البلغارى هريستوستويشكوف.
1995 الليبيرى جورج ويا.

1996 األلمانى ماتياس زامر.
1997 البرازيلى رونالدو.

1998 الفرنسى زين الدين زيدان.
1999 البرازيلى ريفالدو.

2000 البرتغالى لويس فيجو.

2001 اإلنجليزى مايكل أوين.
2002 البرازيلى رونالدو.

2003 التشيكى بافل ندفيد.
2004 األوكرانى أندرى شيفتشنكو.

2005 البرازيلى رونالدينيو.
2006 اإليطالى فابيوكانافارو.

2007 البرازيلى كاكا.
2008 البرتغالى كريستيانورونالدو.

2009 األرجنتينى ليونيل ميسى.

2010 األرجنتينى ليونيل ميسى.

2011 األرجنتينى ليونيل ميسى.

2012 األرجنتينى ليونيل ميسى.
2013 البرتغالى كريستيانورونالدو.
2014 البرتغالى كريستيانورونالدو.

2015 األرجنتينى ليونيل ميسى.
2016 البرتغالى كريستيانورونالدو.
2017 البرتغالى كريستيانورونالدو.

2018 الكرواتى لوكا مودريتش.



كاسونجو يشحن لياقته 
فى الجيم 

3 أهداف تغازل طوالن 
فى مغامرته مع إنبى

ــدرب  ــ تـــولـــى حــلــمــى طــــــوالن م
الــزمــالــك الــســابــق تــدريــب الفريق 
األول لكرة القدم بنادى إنبى خلفاً 
لعلى ماهر الــذى رحــل بسبب سوء 
الــنــتــائــج الــتــى حققها مــع الفريق 
الـــبـــتـــرولـــى مــنــذ بـــدايـــة الـــــدورى 
المصرى الممتاز للموسم الحالي، 
ــز األخـــيـــر فى  ــمــرك ــى يــحــتــل ال ــب إن
ــدورى بعدما جمع نقطة وحيدة  الـ
فقط من خمس مباريات خاضها، 
ــة األســــوأ للفريق  ــطــاق ــى االن وهـ
البترولى على مدار تاريخه ببطولة 

الدورى المصرى الممتاز.
حلمى طوالن جاء ليصحح الوضع 
ويعيد إنبى إلى هيبته المحلية مرة 
أخرى وذلك قبل فوات األوان لذلك 
يستهدف مــدرب الزمالك السابق 
تحقيق العديد من األهـــداف، على 
رأسها جمع أكبر عــدد من النقاط 
الــفــتــرة المقبلة مــن أجـــل تحسين 
مــركــزه فــى الــمــســابــقــة المحلية، 
ــام بــيــرامــيــدز فى  ــ وخــســر إنــبــى أم
ــى مــن المسابقة ثم  ــ الــجــولــة األول
تعادل مع طائع الجيش، وخسر من 
سموحة، وتلقى هزيمة من اإلنتاج 
الحربى وأخــيــراً خسر من أســوان، 
األمر الذى عجل برحيل على ماهر.

الهدف الثانى الذى يسعى طوالن 
لتحقيقه يكمن فى حل أزمــة العقم 
ــذى يــطــارد الــفــريــق،  ــ الــهــجــومــى ال
إذ ســجــل العــبــو إنــبــى هــدفــيــن فى 
خمس مباريات األمــر الــذى يعكس 
المعاناة الهجومية، وعلى العكس 
استقبلت شباكهم 9 أهــداف فى 5 
مباريات فقط، األمــر الــذى يعكس 

ــــذى  ــى ال ــاعـ ــدفـ الـــضـــعـــف الـ
يعانى منه الفريق البترولي، 
ويأمل طــوالن فى حل األزمــة 
الهجومية وتحفيظ العبيه 

جــمــل فــنــيــة جــديــدة مــن أجــل 
ــادة الــغــلــة التهديفية خــال  ــ زي
المباريات المقبلة، فضاً عن 
العمل على جعل دفــاع الفريق 
البترولى قـــوي، للخروج من 
ــة النتائج السيئة التى  دوامـ
ــاردت أنــبــى مــنــذ انــطــاق  طــ

بطولة الدوري.
الــــهــــدف الـــثـــالـــث الــــذى 
يــســعــى إلــيــه حــلــمــى طـــوالن 
يكمن فى تدعيم فريق إنبى 
بصفقات قــويــة خـــال فترة 
االنتقاالت الشتوية المقبلة، 

إذ عــقــد طـــــوالن جــلــســة مع 
مــســئــولــى نــــادى أنــبــى وطــلــب 
تدعيم الفريق بمدافع وظهير 
أيسر بــاإلضــافــة إلــى مهاجم 
قــادر على استغال أنصاف 
الفرص، ويعانى إنبى أيضاً 
من أزمــة فى مركز الظهير 
األيــســر بعد إصــابــة أحمد 
ــزو« بقطع  ــ عبدالعزيز »زي
ــاط الــصــلــيــبــى  ــ ــربـ ــ ــى الـ ــ ف

يستدعى غيابه عن الماعب 
ــة، األمــــر الـــذى  ــل لــفــتــرة طــوي

جعل طــوالن يطلب التعاقد مع 
العبين جــدد دعــمــاً للفريق الــذى 

يسعى بالوصول معه إلــى المراكز 
المتقدمة ببطولة الــدوري، ويسعى 
المخضرم حلمى طوالن الستغال 
فــتــرة تــوقــف الــــدورى عــلــى النحو 
األمثل، حتى يعود إنبى بشكل أقوى 

لمنافسات المسابقة المحلية.

عيد ميالد »على الضيق« 
لزوجة جنش

 الفتاة الحسناء سر
فى حياة وردة 

يخوض الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم 
الفريق األول لكرة القدم بنادى الزمالك، تدريبات 

فردية فى الجيم خال الفترة الحالية.
ويحرص الاعب الكونغولى للحفاظ على لياقته 
البدنية قبل المشاركة فى تدريبات الزمالك، على 
أن يحسم الصربى ميلوتين سريدوفيتش »ميتشو« 
المدير الفنى لفريق الكرة األول بالنادى األبيض، 

موقفه من العودة للقلعة البيضاء.
وكــان الزمالك أعــار الاعب إلــى صفوف نادى 
الــوداد المغربي، قبل أن يقوم األخير بفسخ عقده 
مع الاعب الكونغولى ليعود إلى القاهرة، انتظارا 
لحسم الــزمــالــك لــمــوقــفــه فــى فــتــرة االنــتــقــاالت 

الشتوية المقبلة.

احتفل محمود عبدالرحيم »جنش«حارس مرمى 
الفريق األول لكرة الــقــدم بــنــادى الــزمــالــك، بعيد 

مياد زوجته خال األيام القليلة الماضية.
ــى حفل صغير لزوجته  ــدول ــحــارس ال وأقـــام ال
بمناسبة عيد ميادها اقتصر على حضور بعض 
المقربين فقط، كما نشر »جنش« مجموعة صور 
لزوجته عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل 
االجتماعى »انستجرام« وكتب عليها: »كــل سنه 

وانتى طيبه يا حبيبتى ربنا يخليكى لينا«.
ومــن الــمــقــرر أن يــعــود »جــنــش« للمشاركة فى 
تدريبات الزمالك من جديد خال شهر ديسمبر 
المقبل، وذلك بعد فترة غياب طويلة بسبب إصابته 

بقطع فى وتر أكيلس.

نشر عمرو وردة العــب منتخب مصر الوطنى 
ونــادى الريسا اليوناني، مجموعة من الصور التى 
تجمعه مع فتاة حسناء، وذلك عبر حسابه الرسمى 

على موقع التواصل االجتماعى »انستجرام«.
وأشعلت الــصــور مــواقــع الــتــواصــل االجتماعي، 
خاصة بعد أن تساءلت الجماهير عن طبيعة عاقة 
الاعب بهذه الفتاة، السيما أنه لم يعلن عن صفتها.

ــك بــالــتــزامــن مــع تصريحات أليكسيس  جــاء ذل
كوجياس رئيس نــادى الريسا اليوناني، الــذى قال 
فى تصريحات صحفية أن وردة اقترب من وداع 
حياة العزوبية، واقترب من دخول عش الزوجية بعد 
أن وقع فى حب إحدى فتيات مدينة الريسا، وقرر 

االستقرار مع عائلتها فى اليونان بشكل دائم.
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اإلسماعيلى يفتح 
المزاد على نجمه 

األوليمبى 
قرر مجلس إدارة النادى 
ــى بــرئــاســة  ــل ــي ــاع ــم اإلس
إبـــراهـــيـــم عــثــمــان، فتح 
ــمــزاد على العــبــه عبد  ال
الرحمن مجدي، الجناح 
األيــمــن للفريق، مــن أجل 
تحقيق أقــصــى اســتــفــادة 
مــاديــة لــه، خصوًصا بعد 
تألق الالعب بشكل الفت 

للنظر.
ــد الــرحــمــن  ــب ــق ع ــألـ وتـ
ــع المنتخب  ــجـــدي، مـ مـ
ــى فـــى بــطــولــة  ــب ــم ــي األول
ــم األفــريــقــيــة  ــ كـــأس األم
٢٠١٩ والــتــى تستضيفها 
مــصــر حــتــى ٢٢ مـــن شهر 
ــاري، حيث  ــجـ نــوفــمــبــر الـ
أصبح الالعب من العناصر 

األساسية للفريق.
وكــانــت بــدايــة مشاركة 
عبد الرحمن مجدي، فى 
مــبــاراة مــالــي، فــى افتتاح 
ــم  ــ بـــطـــولـــة كــــــأس األمـ
ــة، حــيــث ظهر  ــي ــق ــري األف
بمستوى جيد نــال عليه 
إشادة واستحسان الجميع.

ويـــحـــاول مــجــلــس إدارة 
ــى برئاسة  ــل الـــنـــادى األه
مــحــمــود الــخــطــيــب، جس 
نــبــض الـــالعـــب، مــن أجــل 
ــة مــــدى إمــكــانــيــة  ــرف ــع م
ضمه للفريق خــالل فترة 
االنـــتـــقـــاالت الــشــتــويــة 

المقبلة من عدمه.
ــى الــوقــت  ــك، ف يــأتــى ذلـ
الــذى يترقب فيه مجلس 
إدارة نادى الزمالك برئاسة 
مرتضى مــنــصــور، موقف 
إدارة نـــادى اإلسماعيلى 
فى المقابل المادى نظير 

االستغناء عن الالعب.
ــب مــن  ــ ــالع ــ ــل ال ــقـ ــتـ وانـ
صــفــوف نـــادى الــتــرســانــة 
ــى منذ  ــل ــي ــاع ــم ــى اإلس ــ إل
ــث أصــبــح  ــي ــن، ح ــي ــم ــوس م
من بعدها ضمن العناصر 
األســـاســـيـــة الـــتـــى يــتــم 
االعتماد عليها فى الفريق 

األصفر.
ــاب  وكـــــــان الــــالعــــب قـ
ــى مــن  ــ ــ ــن أو أدنـ ــيـ ــوسـ قـ
ــراف الــخــارجــى فى  ــت االح
الــفــتــرة الــمــاضــيــة، إال أن 
االختالف بشأن المقابل 
ــادى حــال دون رحيل  ــم ال

الالعب.
ــب  ــ ــالعـ ــ ــل الـ ــ ــضـ ــ ــفـ ــ ويـ
االحــتــراف الخارجى عن 
االنتقال لألهلى والزمالك، 
حيث يناقش وكيل أعماله 
ــروض  ــعـ ــأن بـــعـــض الـ ــشـ بـ

الخارجية.
ــى أن  ــارة إل ــ وتــجــدر اإلش
عــبــد الـــرحـــمـــن مــجــدى 
- البالغ حالًيا ٢٢ عاًما - 
شــارك مع الفريق األصفر 
فــى 4 مباريات بالنسخة 
الحالية من بطولة الدورى 

صنع خاللهم هدف واحد.

بعد تأكد غياب حمدى فتحى لفترة طويلة

األهلى يستقر على ترميم خط وسطه بصفقة جديدة 
 كتب – ضياء خضر 

»األخوان جمعة«.. دم واحد وسلوك متناقض 
ال ُيذكر اسمه أمام أحد، إال وتكون اإلجابة 
ــقــدرهــا«، هــكــذا يصف  »يــمــتــلــك مــوهــبــة ال ي
الجميع صالح جمعة، العب األهلى ومنتخب 
ــذار ال قيمة لها  مصر، بعدما أصبحت األعـ

أمام أزماته.
وبعد تألق شقيقه عبد الله جمعة، العب 
الزمالك، وتمكنه من إثبات نفسه وانضمامه 

للمنتخب، زادت أسهم النقد لصالح.
بداية مثالية

دفــع تــألــق صــالــح جمعة مــع ناشئى إنبي، 
مسئولى النادي، إلى تصعيده للفريق األول، 
ليظهر بقوة ويشارك بأوليمبياد لندن 2012، 

ويتوج بأمم أفريقيا للشباب 2013 .
تجربة لم تكتمل

ــراف، بعد  أصــر صالح جمعة، على االحــت
تألقه مع إنبي، وأعير إلى ناسيونال ماديرا 
البرتغالى 2014، ثــم عــاد إلــى إنــبــي، بعد 

أزمات بسبب عدم االلتزام.
وفــى 2018، دخــل صــالــح تجربة احــتــراف 
ــاره األهــلــى إلـــى الفيصلى  ثــانــيــة، بــعــدمــا أعــ

الــســعــودي، لــيــشــارك فــى 11 مــبــاراة ، لم 
ــداف، ليستغنى  ــ ــ يــحــرز خــالــهــا أه

الفيصلى عنه ويعود مرة أخرى إلى 
األهلي.

األزمات مستمرة
منذ انتقاله إلى األهلى قادما من 
إنبى عــام 2015، وأزمـــات صالح 

جمعة ال تتوقف.
وقعت إدارة األهلى على صالح 
جمعة، عقوبات متعددة، بسبب 
عدم االلتزام والتغيب عن المران، 

وفــى كــل مــرة يعلن الــاعــب ندمه، 
ويظهر مجددا باألزمة ذاتها، حتى 

قرر حسام البدري، االسغناء عنه فى 2018، 
ليعار إلى الفيصلى السعودي، ويعود مجددا.

غياب دولي
مــشــكــات صــالــح الــمــســتــمــرة مــع األهــلــي، 
ــى اســتــبــعــاده عــن منتخب مصر،  تسببت ف
حيث لم ينضم فى السنوات األخــيــرة، سوى 
فــى تصفيات مــونــديــال 2018، مــع هيكتور 
كوبر، الذى استبعده من المونديال بعد األداء 
المخيب، فضا عن استبعاده من أمم أفريقيا 

2017، و 2019 .
التزام ونجاح

ــادة  ــل إشــ ــي ــن ن ــة، مـ ــد الـــلـــه جــمــع تــمــكــن عــب
المحليين، بعد تألقه مع الزمالك الذى بدأ تحت 
قــيــادة كريستيان جــروس، 
الــمــديــر الفنى السابق 

لألبيض.
لــم يترك عبد الله جمعة، نفسه لليأس بعد 
فشل احترافه بنادى يونيون برلين، وعاد للتألق 
مــرة أخــرى مــع إنــبــي، لينتقل إلــى المصرى فى 
2017، ويلفت أنــظــار مسئولى الزمالك ليقدم 
مع الفريق األبيض أفضل مستوياته ويتوج معه 
بكأس مصر عامى 2018، و2019، فضا عن 

الكونفدرالية األفريقية 2019.
البدرى ينصف عبد الله 

أنصف حسام البدري، عبد الله جمعة، بضمه 
لقائمة المنتخب لمباراتى كينيا وجزر القمر.

وبانضمامه للفراعنة، يثبت عبد الله جمعة 
لشقيقه، أن الموهبة بدون التزام ال تكتب تاريخا، 
بل تحول األحام إلى كابوس لن يستيقظ منه إال 

بعد فوات األوان.

فتحى

فايلر

دونجا

جــاءت اإلصــابــة التى تعرض لها حمدى 
فتحى العب الوسط المدافع بفريق النادى 
األهــلــى لــتــربــك حــســابــات الــجــهــاز الفنى 
للشياطين الحمر، وكذلك إدارة الكرة بالقلعة 

الحمراء.
وخال تواجده بالمعسكر األخير للمنتخب 
الوطنى األول تعرض حمدى فتحى لقطع 
فى غضروف الركبة خال أحد التدريبات، 

ــة الــتــى سيخضع الاعب  وهــى اإلصــاب
ــرهــا لعملية جــراحــيــة بأحد  عــلــى إث

مستشفيات ألمانيا.
وتــلــقــى الــجــهــاز الــفــنــى وإدارة 
الكرة باألهلى صدمة قوية بعد 
ــأكــيــدات من  حــصــولــهــم عــلــى ت
الجهاز الطبى للفريق مفادها 
أن فترة غياب حمدى فتحى 
لن تقل بأى حال من األحوال 
عــن شــهــريــن، بــل قــد تصل 
إلى 3 أشهر حال تم عاج 
إصابة الاعب بالجراحة 
التقليدية وليس عن طريق 

المنظار الطبي.
فترة الغياب الطويلة لاعب 

الشاب حمدى فتحى واألهمية 
الفنية التى يشكلها بالنسبة لفريق 
النادى األهلي، كونه أحد العناصر 
األســـاســـيـــة الــتــى يــعــتــمــد عليها 

المدرب السويسرى رينيه فايلر منذ 
بداية الموسم الحالي، دفعت المدرب 
السويسرى إلباغ إدارة الكرة بضرورة 

البحث عن العب لضمه للفريق فى فترة 
االنتقاالت الشتوية المقبلة.

ــل  ــدائ ــب ــر أن ال ــل ــاي ــدرب ف ــمــ ــ ويـــــرى ال
ــق ال تلبى  ــري ــف ــا مـــع ال ــًي الـــمـــوجـــودة حــال
طموحاته فى مركز خط الوسط المدافع، 
والــذى كان يشكل حمدى فتحى فيه ثنائيا 

ــى جـــوار زميله عــمــرو السولية فى  قــوًيــا إل
الفترة األخيرة.

ــمـــدرب فــايــلــر مــفــر من  ــام الـ ــ ولـــم يــعــد أم
االعــتــمــاد على المالى ألــيــو ديــانــج لمجاورة 
السولية فى منطقة االرتكاز، فى ظل صعوبة 
االعتماد على المخضرم حسام عاشور بحكم 
تقدمه فــى السن وصعوبة تحمله لألحمال 
البدنية العالية فى ظل توالى المباريات التى 

سيخوضها األهلى فى الفترة المقبلة.
ــمــدرب فــايــلــر بشكل  ــم عـــدم قــنــاعــة ال ورغـ
كامل بقدرات أليو ديانج وتفضيله منذ بداية 

الــمــوســم إبــقــائــه خـــارج التشكيل األســاســى 
وأحيانا خــارج قائمة الفريق تماًما فى كثير 
من المباريات، إال أن المردود البدنى لاعب 
يجعله األنسب لتعويض غياب حمدى فتحي، 
رغـــم تــمــيــز األخـــيـــر فــيــمــا يــخــص الفعالية 
الهجومية ورؤيــتــه التكتيكية الجيدة داخــل 

الملعب.
ــام الماضية مـــداوالت كثيرة  وشــهــدت األيـ
ــل إدارة الــكــرة بــاألهــلــى وداخــــل لجنة  داخــ
ــحــمــراء، شهدت  ــكــرة بالقلعة ال تخطيط ال
معظمها توافًقا فى الرأى على التحرك لضم 

نبيل عماد دونجا العب وسط نادى بيراميدز 
ليعوض غياب حمدى فتحي، ويــرى مسئولو 
األهلى أن دونجا هو الخيار األمثل فى مركز 
الــوســط المدافع على الساحة المحلية فى 

الوقت الحالي.
ــدة فــى طــريــق انضمام  ــرز عقبة وحــي ــب وت
دونجا لصفوف األهلى تتمثل فى عدم إمكانية 
االستفادة منه على المستوى األفريقى حال 
انضمامه فعلًيا للفريق األحمر فى يناير، كونه 
مقيدا ضمن قائمة فريق بيراميدز األفريقية 
فى الموسم الحالي، وهــو السبب ذاتــه الذى 
جعل مسئولى الزمالك يصرفون النظر عن 

ضم الاعب فى فترة القيد الشتوية المقبلة.
وربما تلجأ إدارة األهلى للبحث عن العب 
وسط من خارج مصر لضمه فى يناير المقبل، 
مع تزايد احتماالت خلو مقعدين فى قائمة 
األجــانــب بالفريق األحمر خــال فترة القيد 

الشتوية.
وأصــبــح فــى حكم المؤكد رحيل المهاجم 
المغربى وليد أزارو عن صفوف األهلى فى 
يناير المقبل، بعد استقرار إدارة األهلى على 
تسويقه خارجًيا واالستفادة من العائد المالى 
الذى سيحصل النادى عليه من وراء بيعه، فى 
وقت تتجه نية اإلدارة الحمراء لتدعيم خط 

الهجوم األحمر بمهاجم أفريقي.
ــررت مــطــالــبــات  ــكـ ــه تـ ــ ــت ذاتـ ــوقـ ــى الـ ــ وف
األنجولى جيرالدو دا كوستا جناح األهلى 
للرحيل عــن صــفــوف الــفــريــق خـــال فترة 
االنتقاالت الشتوية المقبلة، وذلــك بسبب 
خروجه بشكل شبه تام من حسابات المدرب 
فايلر وابتعاده عن المشاركة مع الفريق فى 

الفترة الماضية.
وفى حال وافقت إدارة األهلى على رحيل 
ــد يــوجــه مــســئــولــو الــتــعــاقــدات  ــدو ق ــرال جــي
باألهلى بوصلتهم نحو الــقــارة السمراء أو 
أحد دوريات شمال أفريقيا لضم العب خط 
وســط لــيــرافــق عــمــرو السولية فــى منطقة 

االرتكاز بداية من يناير المقبل.

نجم بيراميدز فى الصورة
والبديل األجنبى مطروح

 كتب - أنس سمير 

 كتبت – سارة عبد الباقى 

 كتب – محمد الصايغ 

طوالن

عبدالله 
صالح



كهربا على رادار بيراميدز.. 
3 »خواجات« يواجهون شبح اإلقالة المبكرة فى الدورى وجلسة مفاوضات خالل ساعات

ــدورى المصري، ترفع مجالس  كــعــادة الـ
إدارة األندية، للمدربين شعار »لن نستطيع 

معك صــبــرا«، بمجرد التعثر وفــقــدان 
نقاط سواء بالتعادل أو بالخسارة.

وبــالــرغــم مــن خـــوض 5 أسابيع 
ــاز، قبل  ــت ــم ــم ــدورى ال ــ ــال ــ فــقــط ب
اإليقاف، فإن بعض األندية تخلت 

بــالــفــعــل عــن مــدربــيــهــم بسبب 
سوء النتائج، وآخــرون أصبح 
مصيرهم فــى مهب الــريــح، 
بعد الفشل فى تحقيق نتائج 

إيجابية.
هجوم مبكر على ميتشو 

تـــحـــولـــت اإلشــــــــادة بــمــيــتــشــو، 
المدير الفنى للزمالك، والتى نالها 
بــعــد حــصــد لــقــب كـــأس مــصــر على 
حساب بيراميدز، إلى موجة انتقادات 
واسعة بدأت بعد خسارة كأس السوبر 
أمــام األهــلــى بنتيجة 3-2، واشتدت 
بعد التعادل أمــام نــادى إف سى مصر 
ــوع الــثــالــث من  بنتيجة 1-1 فــى األســب

الدورى الممتاز. 
ــرغــم مــن الــهــجــوم الــشــرس على  ــال وب
ميتشو بعد التعادل مع إف سى مصر، 
إال أن مرتضى منصور، رئيس الزمالك، 
ــه - و دعــم  ــرج - عــلــى غــيــر عــادت خـ
ــاألداء، بل  مدربه رغم عدم اقتناعه ب
وأكد أن قدرات ميتشو أعلى من رينيه 

فايلر، المدير الفنى لألهلى.
ــك على  ــالـ ــزمـ ــشــفــع فــــوز الـ لـــم ي
الــمــقــاولــون بنتيجة 2-1 فــى آخــر 
مباراة خاضها بالدورى الممتاز، وعلى  

جينيراسيون السنغالى بهدف عكسى 
والــتــأهــل لــــدور الــمــجــمــوعــات 
بــــــدورى أبـــطـــال أفــريــقــيــا 

لـميتشو، حيث وجهت شريحة كبيرة من الجماهير 
والمحللين انتقادات له واتهموه بعدم القدرة على 
إدارة المباريات واختيار التشكيل الصحيح، ليصبح 
اإلسبانى مهدد بالرحيل، خاصة فى ظل تسرع إدارة 

الزمالك المعهود فى إقالة المدربين.
سوء النتائج يهدد تاكيس

أصبح اليونانى تاكيس جونياس، المدير الفنى 
لنادى وادى دجلة، مهدد بالرحيل بعد فشله فى 
الفوز خالل 5 مباريات خاضها فريقه قبل توقف 

الدوري.
ــدورى بالخسارة مــن طنطا  وبــدأ وادى دجلة الـ
الصاعد من الدرجة الثانية بهدف نظيف، ثم تعادل 
مع حرس الحدود بهدفين لكل منهما، وفى األسبوع 
الثالث يخسر من اإلسماعيلى بهدف، ثم يسقط فى 
فخ التعادل مع االتحاد السكندرى بهدف ومع مصر 

المقاصة بهدفين لكل منهما.
ليخسر الــمــدرب اليونانى 12 نقطة فــى بداية 
الدوري، مما دفع إدارة دجلة إلى التفكير فى إقالته 

حال استمرار سوء النتائج.
نيبوشا مهدد من البداية 

بــدأ الصربى نيبوشا ميلوسيفيتش، مشواره مع 
نادى الجونة، بالخسارة فى أول مباراتين بالدورى 
الممتاز، حيث خسر من اإلسماعيلى بهدف نظيف 
فى األسبوع األول، ثم كرر الهزيمة بالنتيجة ذاتها 

أمام االتحاد السكندرى بالجولة الثانية للدوري.
وبعد مباراة االتحاد السكندرى نفت إدارة الجونة 
ــان لتجديد الثقة فى  اعتزامها إقــالــة نيبوشا، وك
الــمــدرب مفعول السحر على الفريق، حيث تمكن 
الــجــونــة مــن اقــتــنــاص 3 نــقــاط بــالــفــوز على مصر 

المقاصة بهدف نظيف.
وفــى األســبــوع الــرابــع يتعثر نيبوشا مــرة أخــرى 
بالتعادل سلبيا أمــام نــادى إف سى مصر الصاعد 
من الدرجة الثانية، وربما خدم القدر نيبوشا بتأجيل 
مــبــاراة األهلى التى كانت مقررة ضمن منافسات 
األسبوع الخامس، ليصبح مصير المدرب الصربى 
على المحك حــال عــدم تحسن النتائج بعد انتهاء 

فترة التوقف.

ــل مــجــلــس إدارة نــــادى بــيــرامــيــدز، فى  دخــ
مفاضات جــادة مع محمود عبد المنعم كهربا، 
المحترف فى صفوف فريق أفيس البرتغالي، 
من أجل ضمه خالل فترة االنتقاالت الشتوية 
المقبلة، استغالالً للشرط الجزائى فى عقده 

مع ناديه البرتغالي.
ومـــن المنتظر، أن يــتــم عــقــد جلسة بين 
الــالعــب ومـــمـــدوح عــيــد الــمــديــر التنفيذى 

لنادى بيراميدز، من أجل إنهاء األمــر بينهما، 
ــور التعاقدية ســواء  والمناقشة فــى كــافــة األمـ

الخاصة بمدة التعاقد أو المبلغ الــذى سيحصل 
عليه فى الموسم الواحد.

وســتــكــون هــنــاك منافسة شــرســة بــيــن بيراميدز 
واألهلي، خصوًصا فى ظل رغبة األخير فى ضمه، إال 
أنه يخشى من الدخول فى أزمات، على خلفية األزمة 
بين الالعب وإدارة نادى الزمالك والتى وصلت إلى 

المحكمة الرياضية الدولية.
وكان محمود كهربا، قد رحل عن فريق الزمالك 
قبل بداية الموسم الجاري،وذلك بعد رفض إدارة 
ناديه تعديل عقده، حيث استقر على الرحيل من 
أجل االحتراف فى الدورى البرتغالي، حيث يلعب 

مع فريقه ببطاقة دولية مؤقتة.
وأرجأ محمود كهربا، فكرة التفاوض مع مسئولى فريق 
بيراميدز، لحين الحصول على قسط من الــراحــة بعد 
عودته قبل ساعات  إلــى القاهرة من رحلة سفر طويلة 
بعد المشاركة مع المنتخب الوطنى األول فى مباراة جزر 
القمر بالجولة الثانية لتصفيات بطولة أمم أفريقيا 2021.

ــاد فــى فــتــرة االنــتــقــاالت  ويــحــق لكهربا االنــتــقــال ألى ن
الشتوية المقبلة بموجب البطاقة الدولية المؤقتة التى 
أصــدرهــا له االتــحــاد الــدولــى لكرة القدم »فيفا« والتى تم 
بموجبها قيد الالعب فى صفوف أفيس البرتغالي، لحين 

فصل الفيفا والمحكمة الــريــاضــيــة الــدولــيــة فــى الشكوى 
المقدمة من الزمالك ضد الالعب بعد رحيله إلى البرتغال 

دون موافقة اإلدارة البيضاء رغم ارتباطه بعقد ممتد مع 
الزمالك.

الشيخ يفتتح مشروعه 
التجارى 

أوباما يسخر من شياكة 
عبد الغنى 

حارس المقاصة يسترجع 
ذكرياته فى األهلى 

اقتحم أحمد الشيخ صانع ألعاب النادى األهلى 
عالم البيزنس قبل أيام، بعد تأسيسه محل تجارى 
متخصص فــى بيع المالبس واألحــذيــة لألطفال 

بمسقط رأسه فى مدينة بنى سويف.
ــه اســم  ــخــاص ب ــق الــشــيــخ عــلــى الــمــحــل ال وأطــل
»smurf« وتلقى العب األهلى التهانى من زمالئه 
فى الفريق، والذين تمنوا له التوفيق فى خطوته 

األولى بعالم المال واألعمال.
وحــرص بعد أصدقاء الشيخ على التواجد معه 
خالل افتتاح المحل الخاص به وفى مقدمة هؤالء 
زميله باألهلى حسين السيد، وزميليه السابقين 
بالفريق األحمر هشام محمد وعمرو بركات ووالد 

زوجة األخير المدرب إيهاب جالل. 

ــادى الزمالك يوسف أوباما  تــبــادل ثنائى فريق ن
ومحمد عبد الغنى المزاح من خالل موقع التواصل 
االجتماعى »انــســتــجــرام« بعدما نشر األخــيــر أكثر 
من صــورة له مطالًبا األول باالقتداء به فيما يخص 

الموضة والشياكة.
مــزاح عبد الغنى لم يمر مــرور الكرام على أوباما 
الذى رد على زميله من خالل »انستجرام« أيًضا، حيث 
أعــاد نشر صــور عبد الغنى وأضــاف عليها تعليقات 
ساخرة مثل »متجيش تبيع المية فى حارة السقايين«، 

»مش عارفين يقلدونا آخرهم يحسدونا«.
وينتظم أوبــامــا وعبد الغنى حالًيا فــى تدريبات 
فريق الزمالك والتى تأتى تحضيًرا الستئناف ببطولة 

الدوري.

حرص أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى فريق 
الكرة األول بنادى مصر المقاصة على القيام بزيارة 

خاطفة إلى مقر النادى األهلى بالجزيرة.
ــارس األهــلــى الــســابــق الــتــقــى بــبــعــض زمــالئــه  حــ
السابقين فى األهلي، وعلى رأسهم حــارس المرمى 
شريف إكرامى والذى التقط معه صورة تذكارية، كما 
التقط حارس المقاصة صورة مع أحد عمال المهمات 
بفريق ونشر الصورتين عبر حسابه على »انستجرام«.

ويعتاد أحمد عادل عبد المنعم على زيــارة زمالئه 
ــى مــن وقـــت آلخـــر، حــيــث يــرتــبــط بعالقة  فــى األهــل
صــداقــة قــويــة مــع العديد مــن العــبــى الفريق بحكم 
السنوات الطويلة التى قضاها معهم قبل انتقاله إلى 

المقاصة.
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تناقض النتائج 
يثير القلق فى 

الدراويش 
ــق تــنــتــاب  ــل ــق ــن ال حـــالـــة مـ
جماهير الفريق األول لكرة 
الــقــدم بالنادى اإلسماعيلى 
وذلـــك بــعــد حــالــة التناقض 
الــتــى يعيش بــهــا الــدراويــش 
تحت قيادة المدرب الصربى 
ميودراج يسيتش، اإلسماعيلى 
ــذا الــمــوســم  ــ ــى الــــــدورى ه فـ
ــاز فى  ــاض أربـــع مــبــاريــات ف خ
مباراتين وخسر مثلهما إذ بدأ 
البطولة بالفوز على الجونة 
ثم الخسارة من المصري، ثم 
الفوز على وادى دجلة وأخيراً 
الهزيمة مــن حــرس الــحــدود، 
ويحتل اإلسماعيلى المركز 
ــدورى برصيد  ــ الــتــاســع فــى ال
ــذى ال  ــ ــر ال ــ ــاط األم ــق تــســع ن
يــرضــى طــمــوحــات جماهيره 
ــادة  ــع ــت ــى اس الـــتـــى تـــرغـــب فـ
ــق لــهــيــبــتــه المحلية  ــري ــف ال
والــمــنــافــســة عــلــى الــلــقــب مع 
األهـــلـــى والـــزمـــالـــك وكــذلــك 

بيراميدز.
على الجانب اآلخر يختلف 
أداء اإلسماعيلى تماما فى 
كأس محمد السادس لألندية 
األبطال »البطولة العربية« إذ 
يقدم الفريق مباريات قوية 
للغاية خــاصــة فــى الــلــقــاءات 
الــتــى يــخــوضــهــا عــلــى ملعبه 
ووســط جماهيره والــتــى كان 
آخرها أمام الجزيرة اإلماراتى 
ــى ذهـــاب دور الــســتــة عشر  ف
ــة،  ــي ــرب ــع ــة ال ــق ــاب ــس ــم مـــن ال
اإلسماعيلى فاز على الجزيرة 
اإلماراتى بهدفين دون رد فى 
ذهـــاب دور الــســتــة عــشــر من 
البطولة العربية وقــدم لقاء 
ــوى جعل جماهيره تطمع  ق
فى حصد اللقب العربى هذا 

الموسم.
ــا كـــانـــت جــمــاهــيــر  ــم ــن ــي وب
اإلســمــاعــيــلــى ســعــيــدة بـــأداء 
ونتائج فريقها فــى البطولة 
الــعــربــيــة جـــاءت الــمــبــاريــات 
ــو تلك  ــف الـــوديـــة لــتــعــكــر ص
الــفــرحــة وتــعــيــد الــقــلــق إلــى 
ــوب جــمــاهــيــر الـــدراويـــش  ــل ق
مــــرة أخـــــرى وذلـــــك بــعــدمــا 
ــًا من  خسر اإلسماعيلى وديـ
ــادى مصر بهدفين دون رد  نـ
ــرى من  ــم تلقى هــزيــمــة أخـ ث
اإلنتاج الحربى وديــًا بهدفين 
مقابل هدف وذلك خالل فترة 
ــم فــوز  ــ تــوقــف الـــــدوري، ورغ
اإلســمــاعــيــلــى عــلــى المصرى 
بهدف دون رد فى اللقاء الودى 
األخير الذى جمع الفريقين، 
إال أن جــمــاهــيــر الـــدراويـــش 
مازالت حائرة فى تقييم أداء 
الفريق تحت قيادة الصربى 
ــذى بدأ  مــيــودراج يسيتش وال
بقوة مشواره مع اإلسماعيلى 
ــى الــمــبــاريــات  ــوال ــع ت ولــكــن م
ــض والــنــتــائــج  ــف ــخ األداء ان

أصبحت غير مستقرة.
ويبحث المدرب الصربى عن 
تقديم مستوى قــوى يطمئن 
جماهير الدراويش وذلك عقب 
انتهاء فترة التوقف وعــودة 
الــدراويــش لخوض مبارياته 
الرسمية، ويأمل اإلسماعيلى 
ــذا  ــى تــحــقــيــق أهـــدافـــه ه فـ
الموسم ســواء على المستوى 
الــمــحــلــى بــالــمــنــافــســة على 
ــل  لــقــب الــــدورى أو عــلــى األق
التواجد بالمربع الذهبى أو 
على المستوى العربى بحصد 
كأس محمد السادس لألندية 

األبطال.

النقاز حامد

القائمة األفريقية تهدد مصير أبوجبل

»دينامو« الزمالك ينتظر عرضًا احترافيًا سعوديًا
ينتظر طـــارق حــامــد العــب الفريق 
األول لكرة القدم بنادى الزماك، عرضاً 
ــة السعودية  ــدي لــالحــتــراف بــأحــد األن
خالل فترة االنتقاالت الشتوية المقبلة، 
حيث أكــد مصدر مقرب مــن الالعب 
الملقب بـ«الدينامو« أنه تلقى اتصاالت 
ــة األخــيــرة مــن وكــيــل أعماله  فــى اآلونـ
إلخــطــاره بــاهــتــمــام عـــدد مــن األنــديــة 
السعودية بالتعاقد معه فى شهر يناير 
المقبل، وكان مسئولو الزمالك اتفقوا 
مــع الــالعــب خـــالل الــفــتــرة الماضية 
على تعديل عقده خاصة أنه واحد من 
العناصر األساسية بالقلعة البيضاء، 
وجاءت أبرز العروض المقدمة لطارق 
حامد من أندية أهلى جــدة السعودى 
واتحاد جدة السعودى، وأكد المصدر 
المقرب من الالعب أن األخير يفضل 
ــقــال إلـــى أهــلــى جـــدة الــســعــودى  ــت االن
بسبب الــعــالقــة الطيبة الــتــى تجمعه 
بالسويسرى كريستيان جروس المدير 
ــق لــلــزمــالــك والــحــالــى  ــســاب الــفــنــى ال
للفريق الــســعــودى، الـــذى يضع عليه 
ثقة كبيرة، ونجح فــى تطوير مستواه 
ــواجــده مع  بشكل كبير خـــالل فــتــرة ت
ــان مــســئــولــو الــزمــالــك  ــ الـــزمـــالـــك، وك
أعلنوا مــن قبل رفضهم لفكرة رحيل 
ــه يعتبر أحد  طـــارق حــامــد، خــاصــة أن
األعــمــدة األســاســيــة للفريق األبــيــض، 
ــن نقص  ــب مــعــانــاة الــفــريــق مـ ــجــان ب
عـــددى فــى مــركــز خــط الــوســط خالل 
الفترة الحالية، بسبب إصابة محمود 
عبدالعزيز بقطع فى الرباط الصليبي، 
وتــعــرض محمد حسن لفترة إصابة 
طــويــلــة، ليتبقى فقط الثنائى طــارق 
حــامــد والــتــونــســى فــرجــانــى ســاســى، 
وجاءت مفاوضات األندية السعودية مع 
طارق حامد بسبب المستويات المميزة 

ــع الــزمــالــك  ــالعــب م الــتــى يــقــدمــهــا ال
والمنتخب الوطنى المصرى وحجز 
مكانه فــى التشكيل األســاســى لفترة 

طويلة.
ومـــن نــاحــيــة أخـــرى دخـــل الــدولــى 
مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر 
األوليمبى والفريق األول لكرة القدم 
ــزمــالــك، ضــمــن اهتمامات  ــادى ال ــن ب
عــدد مــن  األنــديــة األوروبــيــة من أجل 
الــحــصــول عــلــى خــدمــاتــه فــى الفترة 
ــد مــصــدر مــقــرب من  ــ الــمــقــبــلــة، وأك
الــالعــب أنــه كانت هناك متابعة من 
أنــديــة هــولــنــديــة وفــرنــســيــة وتــركــيــة 
ــالل مــبــاريــات  ــك خـ ــزمــال لــمــهــاجــم ال
منتخب مصر األوليمبى فــى بطولة 
كأس األمــم األفريقية تحت 23 عاما 
التى استضافتها مصر، السيما فى 
ظل المستوى المميز الذى يقدمه مع 
الزمالك ومنتخب صغار الفراعنة، 
ــازال فــى مقتبل العمر  بجانب أنــه مـ
وتعتبر الفترة الحالية هى األنسب له 
لخوض فترة االحتراف والتعود على 
األجواء األوروبية مبكراً وتكرار تجربة 

اإلدارة 
البيضاء تغلق 
باب الرحيل 

أمام النقاز
النجم المصرى محمد صالح.

وعــلــى صعيد آخــر يــرفــض مسئولو 
ــك فــكــرة الــتــفــريــط فى  ــال ــزم ــادى ال ــ ن
خدمات التونسى حمدى النقاز الظهير 
األيــمــن للفريق األبــيــض، بعدما تلقى 
الالعب عــروضــاً فى الفترة الماضية 
لالحتراف وهو األمر الذى كشف عنه 
النقاز مــؤخــراً، ويأتى رفــض الزمالك 
لفكرة رحيل الالعب فى يناير المقبل 
بسبب قيده أفريقياً وحــاجــة الفريق 
لــخــدمــاتــه فــى الــمــوســم الــحــالــي، أمــا 
بخصوص رحيل محمد أبوجبل حارس 
مرمى الفريق األول لكرة القدم بنادى 
الــزمــالــك، فــجــاء قــيــده فــى القائمة 
ــة لــلــفــريــق األبـــيـــض ليهدد  ــقــي األفــري
رحيله خالل فترة االنتقاالت الشتوية 
المقبلة، بعد أن تلقى الحارس بعض 
العروض فى الفترة األخيرة خاصة أنه 
ال يشارك مع الزمالك، فى ظل اعتماد 
الجهاز الفنى للقلعة البيضاء بقيادة 
الصربى ميلوتين سريدوفيتش »ميتشو« 
المدير الفنى لفريق الكرة األول بنادى 
ــك، عــلــى محمد عـــواد بشكل  ــال ــزم ال

أســاســى فــى حــراســة عرين الزمالك، 
ودخــل نــادى أنبى فى خط مفاوضات 
ــوى مــع أبــوجــبــل لــلــتــعــاقــد مــعــه فى  قـ
شهر يناير المقبل خاصة أن النادى 
البترولى يعانى من أزمــة فى حراسة 
المرمى، ورحــب مسئولو الزمالك فى 

بــادئ األمــر برحيله واالعتماد على 
محمود عبدالرحيم »جنش« بداًل 

مــنــه، الـــذى ســيــعــود للمشاركة 
فــى تــدريــبــات الــزمــالــك خالل 

شهر ديسمبر المقبل بعد 
فترة غياب طويلة، ولكن 
تكمن األزمــــة فــى عــدم 
قيد »جــنــش« بالقائمة 
اإلفــريــقــيــة وهــو األمــر 
ــل  ــدد رحــي ــهـ الــــــذى يـ
ــب  ــســب أبــــوجــــبــــل ب

صــعــوبــة االعــتــمــاد 
على محمد عواد 
ومــحــمــد صبحى 
ــرورة  ــ فـــقـــط وضــ

وجــود حــارس ثالث 
بين صفوف الزمالك.

ورفضت إدارة الكرة بنادى الزمالك 
التعاقد مع الــدولــى على غــزال العب 
المنتخب المصرى الوطنى والمحترف 
فــى الــــدورى الــبــرتــغــالــي، وذلـــك بعد 
الجلسة التى عقدها أحمد مرتضى 

عضو مجلس إدارة النادى األبيض 
ــه، لـــلـــتـــفـــاوض مـــعـــه حـــول  ــعـ مـ
انضمامه لــلــزمــالــك، وكشف 
مصدر داخــل النادى األبيض 
أن هذه الجلسة جــاءت بدون 
ــكــرة بالزمالك  عــلــم إدارة ال

الــتــى رفــضــت الصفقة بسبب 
تحفظها عــلــى مــســتــوى الــالعــب 

الــذى لــم يقدم مستويات مميزة مع 
المنتخب الــوطــنــى مــن قبل ويتأثر 

بالضغوطات.

 كتبت – سارة عبد الباقى 

 كتب – محمد الصايغ كتب - أنس سمير 

أبوجبل

كهربا

تاكيس

ميتشو

نيبوشا



w w w . s o u t a l m a l a i e n . c o mاألخيرة
األربعاء  2019/11/20

العـدد 264

بات هذا السؤال أكثر أهمية اآلن من أى وقت مضى، كما أن اإلجابة عنه ستتم، فى 
الغالب، بالالمباالة من الكثيرين باعتبار أن مجموع اإلجابات، مهما تنوعت، ستصب 

فى خانة عدم الرضا، كتعبير مهذب، جراء عدم التفاعل الشعبى مع ما يدور فى أروقة 
المجلس أو تحت قبته، أيضًا، تكمن األهمية لدخول نوابه مرحلة التقييم الموضوعى 
لآلداء بعد مرور أربعة أدوار انعقاد، هى عمر المجلس النيابى فى أعقاب تغيير مسماه 

من مجلس الشعب إلى مجلس النواب ودخوله دور االنعقاد الخامس واألخير.
أن الرأى العام ينظر إلى هذا المجلس بنظرة مغايرة للمجالس النيابية السابقة 

ألنه جاء بإرادة شعبية أى بأصوات الناخبين، ربما ألول مرة فى أول تجربة انتخابية 
معلومة للكافة، وال يستطيع أحد التشكيك فى نزاهة االنتخابات التى خضعت 

إلشراف قضائى كامل أيضا الرأى العام نفسه ال يخف تشككه فى التركيبة 
البرلمانية الجديدة من حيث قدرتها على استخدام أدواتها فى محاسبة السلطة 

التنفيذية، خاصة أن غالبيتها من الوجوه الجديدة فى الحياة السياسية، وهذا 
التشكك لم يأت من فراغ، لكنه جاء بعد تحليل وتقييم موضوعى عبر المتابعة 

للممارسة خالل السنوات األربع المنصرمة.

سيد سعيد يكتب:

التوزيع مؤسسة األهرام

هل نجح البرلمان فى ترجمة الطموحات المرجوة منه؟

تساؤالت مشروعة 
حول أداء البرلمان 

ــاألداء البرلمانى، لعدم  هناك حالة الرتابة تحيط بـ
قدرة غالبية النواب على التعاطى مع الرغبات الشعبية، 
ومتطلبات المرحلة الفارقة من التاريخ، وعدم القدرة على 
مسايرة طموحات الشعب والقيادة السياسية على حد 
سواء، وهذا لم يكن بعيدا عن نظر المراقبين والمتابعين 
للشأن العام، ولم يكن بعيدا عن نظر القيادة السياسية، 
حيث كان الجميع ينتظرون منه الكثير، ويترقبون ممارسة 
نــيــابــيــة تتسق مــع فــكــرة تصحيح الــمــســار فــى أعــقــاب 

ثورة 30 يونيو وإصــاح ما 
أفسده البرلمان السابق، 
فضا عن ترميم الكوارث 
التى تسببت فيها هيمنة 
التيارات المتأسلمة على 
الــمــؤســســة الــتــشــريــعــيــة 
»برلمان 2012« فى أعقاب 
اخـــتـــطـــاف تــنــظــيــمــاتــهــا 
ــة، والـــســـعـــى نحو  ــدولـ ــلـ لـ
ــا  ــ ــه ــ ــدرات ــ ــق ــ تـــســـخـــيـــر م
ومــؤســســاتــهــا الــدســتــوريــة 
لصالح أجــنــدات خارجية 
ــاط الـــدولـــة  ــقـ تـــهـــدف إسـ

المصرية. 
كــل مــا ذكــرنــاه ال ينفى 
جملة من الحقائق، يجب 
ــرة فــى  ــاضــ أن تـــكـــون حــ
أذهــانــنــا قبل أن يدلى كل 
منا بدلوه فيما يتعلق بأداء 
مجلس الــنــواب وتقييمه، 
سواء بالسلب أو اإليجاب، 
منها أن هذا المجلس الذى 
جــرى انتخابه فــى لحظة 

تاريخية فارقة، ليس بالسيئ على اإلطــاق، أو األفضل 
على اإلطــــاق، فــاألمــور نسبية، وإن كنا جميعا ننشد 
األفــضــل، فهذا المجلس جــاء فــى ظــل مــحــاوالت تشويه 
الــدولــة، والتشكيك فــى قــدرتــهــا على بــنــاء مؤسساتها 
الدستورية، لكنه استطاع أن يتجاوزها، وهذه حقيقة، بل 
ــإرادة الشعبية، فى مواجهة  أثبت أنــه ترجمة حقيقية ل
كل القوى اإلقليمية والدولية والمنظمات المشبوهة، التى 

حاولت النيل من الدولة.
لكن هذا ال يمنع وجــود حالة من عدم الرضا الشعبى 
عن أداء مجلس النواب، وإن كانت مكبوتة فى النفوس، 
وهــذه الحالة لم تكن بمعزل عن عــدم الرضا الرسمى، 
فــالــقــيــادة السياسية ألــقــت حــجــرا فــى بحيرة الصمت 
الراكدة، حين طالب باستخدام األدوات النيابية لترسيخ 
مبدأ الشفافية وإلقاء الضوء على أوجه القصور وتفعيل 
المحاسبة والتحقيق، لكى يتم وأد األكاذيب والشائعات 
التى تنال من الدولة قبل أن تجد طريقها للتأثير السلبى 
على الـــرأى الــعــام، القصد هنا إبـــراز اإليجابيات التى 
تحققت على أرض الواقع وكشف القصور إن وجــد، بما 

يعنى تحفيز البرلمان على أداء أكثر فعالية.
فالرئيس عبدالفتاح السيسى طالب فى العديد من 
المناسبات بأن تكون المؤسسات حاضرة دائما لمواجهة 
األخطار باعتبارها معنية بالدفاع عن الدولة وليس النظام 
الحاكم، بالطبع من بين هذه المؤسسات إن لم يكن فى 
مقدمتها مجلس الــنــواب، حيث قــال صراحة فى كلمته 

ونراه يحدث فى الحقيقة، النائب يريد خدمة وهو نفسه 
ــدى الحكومة فــى طلب استثناء لمصلحة  الــواســطــة ل
فردية، بينما األصل أن النائب يسعى باألساس لترسيخ 
قواعد القانون والمساواة وتكافؤ الفرص فى الخدمات، 
لــذا فــإن الحديث عن عــدم القدرة على تفعيل األدوات 
البرلمانية، يعود للنواب أنفسهم وال يعود على مؤسسة 
البرلمان، كمؤسسة، خاصة إذا علمنا أن معظم الطلبات 
التى يقدمها بعض الــنــواب لــلــوزراء ال تتعلق بخدمات 
عــامــة، بــل أكثرها طلبات 
فردية ترسخ لنظام يفرق 
بــيــن الــمــواطــنــيــن، وتمنح 
ــفــرصــة لــمــن يستطيع  ال
الـــوصـــول لــلــنــائــب ســـواء 
قــريــب للنائب أو مقرب 
مـــنـــه، ولـــيـــس لــصــاحــب 
ــحــق، وبــالــتــالــى يصعب  ال
ــنـــاك من  تــصــديــق أن هـ
ــر وهــو  ــ ــوزي ــ يــســتــجــوب ال
يجرى وراء الــوزراء يطلب 
توقيعا، وهــذا القول ليس 
ــواب،  ــنـ ــى الـ ــراءا عــل ــ ــت ــ اف
فالمتابع ألداء البرلمان، 
ســيــعــرف الــحــقــيــقــة التى 
عــبــر عــنــهــارئــيــس مجلس 
النواب، الدكتور عبدالعال 
مـــرات كــثــيــرة، حــيــث كــرر 
ــغ  ــزوي انــتــقــاده لــغــيــاب وت
بعض النواب أثناء مناقشة 
مـــشـــروعـــات الــقــوانــيــن 
المهمة، وهو الــدور األهم 
للنائب الذى يمثل الشعب.

من الجوانب اإليجابية التى تضاف إلــى التنوع فى 
تركيبة النخبة البرلمانية، هــى »دســتــرة« الكوتة التى 
كان يتم الطعن عليها أمــام المحكمة الدستورية العليا 
إلبطال القوانين المتعلقة بشأنها، وبالتالى إبطال العملية 
االنتخابية، وإحباط أى محاولة من شأنها تفعيل قاعدة 
ــواد الــدســتــور، ففى  التمييز اإليجابى لتعارضها مــع م
هذا السياق أتحدث عن جانب فى غاية األهمية، وهو 
المتعلق بالتمييز اإليجابى، الــذى يضمن تمثيل المرأة 
ويضمن تمثيل الفئات األولى بالرعاية وكذا الشباب، وإن 
كان الجزء المتعلق بالشباب به قدر هائل من المغاالة 
والــتــزايــد فــى نسبة التمثيل البرلمانى بــصــورة غريبة 

وألسباب غير منطقية.
على أى حال، علينا اإلقرار بأن محاوالت دعم وصول 
المرأة للبرلمان بنسبة مقبولة ومــحــاوالت دعــم لفئات 
األولــى بالرعاية إلــى مقاعد التمثيل النيابى، من أبرز 
المشكات التى كانت تواجه العملية االنتخابية، ما أدى 
لــضــرورة إعــادة النظر فى النص الدستورى وصياغته 
بأسلوب واضح ال يقبل اجتهاد أو التفاف عليه، حيث جاء 
بما يسمح بتحقيق هذا التمييز اإليجابى المرجو، سواء 
عبر »انتقاء« نظام انتخابى يسمح بوصول تلك الفئات 
المجتمعية لعضوية البرلمان أو بالنص صراحة على 
تخصيص »نسبة« من المقاعد لصالحهم، وهو ما تحقق 
فــى دســتــور 2014 الـــذى سعى لضمان تمثيل مناسب 

لصالح المرأة والحاالت األخرى ومنها الشباب.

التى ألقاها على هامش افتتاح مصنع الــغــازات الطبية 
والصناعية التابع لشركة النصر للكيماويات قبل أسبوعين 
: »أن نواب الشعب لهم مسئولية، إن كل أمر محل تشكك، 
تصدوا له، اعملوا لجان، فتشوا واعملوا تقارير واعلنوها 
للناس، ولو كان فيه قصور من الدولة أعلنوا ولو كان فيه 

غير كده اعلنوا«.
وواصل: »مش هنزعل والمفروض منزعلش، الكام ليا 
وللحكومة.. طالما فيه اتهام وإساءة يكون هناك تحقيق، 
قد يكون االتهام صحيًحا أو غير صحيح، ومن يفصل فى 
ذلك البرلمان بلجانه المختلفة، ومن المهم مراجعة تلك 

األمور، وهذا ليس توجيها ألحد«.
كما قال الرئيس: »أقول هذا الكام علشان مؤسسات 
الدولة ال تتألم من هذا االستجواب بالبرلمان أن مسئوال 
يأخذها بحساسية، نحن نتعامل فى إطار الدولة، نخطئ 
ونــصــيــب، ومــيــجــراش حــاجــة إنــنــا نــوضــح بموضوعية 

وحقائق«
مــا قــالــه الــرئــيــس وســلــط الــضــوء عليه بشكل واضــح 
ــه،  ــح ال لـــبـــس فــي ــ ــري وصــ
يؤكد على تحفيزه جميع 
مــؤســســات الــدولــة وليس 
ــان وحــــــده عــلــى  ــمـ ــرلـ ــبـ الـ
ترسيخ دولــة المؤسسات، 
ــام  واعـــــان الــحــقــيــقــة أمـ
ــشــعــب بــشــفــافــيــة، بما  ال
يعنى أن كــل جــهــة عليها 
القيام بدورها فيما يتعلق 
بالواجبات والمسئوليات 
الملقاة على عاتقها، وهذه 
سابقة لم تحدث من قبل 
أن يتحدث رئيس الدولة 
بتلك الصورة،التى تخفى 
ــن حــالــة الــركــود  غــضــبــا م
وعدم التصدى للمشكات 
بــجــرأة، لــدرايــتــه وقناعته 
بأن تفعيل دور المؤسسات 
سيصب فى صالح الدولة. 
ونــحــن بــصــدد الحديث 
عن البرلمان وأداء نوابه، 
ــول بـــأن  ــ ــقـ ــ نــســتــطــيــع الـ
ــى، رغــم  ــحــال الــبــرلــمــان ال
عــدم رضــا الكثيرين عنه، 
إال أنــه يتضمن جــوانــب إيجابية ال يمكن إنــكــارهــا، وإن 
كــانــت تــلــك الــجــوانــب ظــاهــريــة، أى أنــهــا صــوريــة بــدون 
مضمون يذكر حتى اآلن، لكنها، على األقـــل، سترسخ 
لفكرة التعدد السياسى والتنوع الفكرى مستقبا، منها 
أن تركيبة النخبة البرلمانية الحالية تحوى فى طياتها، 
تمثيا لألحزاب السياسية، وهذا التعدد لم يكن موجودا 
بهذا الكم فى المجالس التشريعية السابقة، التى غابت 
عنها األحـــزاب تــارة بفعل هيمنة الحزب الــواحــد، وتــارة 

أخــرى بفعل »المغالبة« التى مكنت التيارات المتأسلمة 
مــن فــرض أجندتها على الــواقــع الــمــصــرى، فالبرلمان 
الحالى يضم 246 عضوا يمثلون 20 حزبًا سياسًيا، بما 
يتجاوز نسبة 41% من جملة مقاعد مجلس النواب، وهذا 
العدد كاف على بث الــروح اإليجابية ونشر الحيوية فى 
أروقــة البرلمان،عبر تفعيل استخدام األدوات الرقابية 
الممنوحة للنواب فى دستور 2014، والتدخل لمساءلة 
السلطة التفيذية ومحاسبتها ورقابة أدائها، غير أن ممثلى 
ــزاب، وهــذا معلوم لكل ذى عينين، لــم يقدموا أى  األحــ
أداء ملحوظ يترجم فكرة التمايز السياسى أو المنافسة 
الحزبية، لكن غالبيتهم غرقوا فى الهوس الــذى يجتاح 
السوشيال ميديا، عبر نشر الفيديوهات التى تتضمن 
تصريحات وآراء فى القضايا التى يهتم بها الرأى العام، 
ونشر الطلبات والــمــوافــقــات التى يحصلون عليها من 
الــوزراء، والترويج لجوالتهم المحدودة فى دوائرهم على 
صفحات مخصصة لهذا الــغــرض، ناهيك عــن تنطيط 
بعضا منهم مــن فضائية الــى أخــرى لاستعراض أمــام 

ــار أى  الــكــامــيــرات فــى إطـ
مكلمة مــنــصــوبــة، ومنهم 
ــوارى بعيدا  مــن اختفى وتـ
ــا خجا  عـــن الـــعـــيـــون، إمــ
مــن الــفــشــل، وإمـــا خشية 
هــجــوم الــنــاخــبــيــن عليهم 
فى دوائرهم جراء غيابهم 
عن تأدية مهامهم لصالح 
دوائرهم أو على المستوى 

العام.  
لــكــن مـــن الـــمـــؤكـــد أن 
ــا تــقــدمــوا  ــ ــواب ــ هـــنـــاك ن
ــات إحـــــاطـــــة أو  ــبـ ــلـ ــطـ بـ
ــتــقــد  ــن اســــتــــجــــوابــــات ت
الحكومة برمتها أو أداء 
بعض وزرائــهــا، وهــو أمر 
ــاء عــلــيــه، إذا  ــن ــث يــمــكــن ال
ــردود إيــجــابــى  ــ كـــان لـــه مـ
ومــن دون غــرض شخصى 
لـــلـــنـــائـــب، أى أن يــكــون 
اســتــخــدام الــصــاحــيــات 
الدستورية للصالح العام، 
لكن أين هى االستجوابات 
واألسئلة وطلبات اإلحاطة 

الساخنة؟ ومـــاذا تضمنت مــن معلومات؟ واقــع الحال 
يقول إنها لم تظهر وأن الشكوك تتنامى حول أساليب 
التلويح باستخدام األدوات الرقابية، ألن الجميع يرون 
األداء ويسمعون عن مطاردة النواب لــلــوزراء بحثا عن 
توقيع من هــذا الــوزيــر أو ذاك، يحفظ لهم مــاء الوجه 
أمام أبناء دوائرهم، فهل يستطيع أى نائب من تلك الفئة 
التى تجرى وراء المسئولين استجواب الوزير أو رئيس 
الحكومة؟ اإلجابة التقليدية هى ال، باعتبار أن ما نسمعه 

الرتابة تحيط باألداء 
البرلمانى لعدم 

قدرة غالبية النواب 
على التعاطى مع 
الرغبات الشعبية 

ومتطلبات المرحلة 
الحالية 

الطلبات التى يقدمها 
النواب للوزراء أكثرها 
طلبات فردية ترسخ 

لنظام يفرق بين 
المواطنين وتمنح 

الفرصة لمن ال 
يستحق

التركيبة 
البرلمانية الحالية 

تحوى فى طياتها 
تمثيال لـ20 

حزبـًا سياسيـًا 
بما يرسخ لفكرة 

التنوع مستقباًل

القيادة السياسية 
تحفز النواب على 
تفعيل استخدام 

األدوات البرلمانية 
وإظهار الحقيقة 
سلبـًا أو إيجابـًا 

بشفافية أمام الشعب
بعض النواب اختفوا وتواروا 

بعيدا عن العيون إما خجاًل 
من الفشل وإما خشية هجوم 
الناخبين عليهم فى دوائرهم 

جراء غيابهم عن تأدية مهامهم

مدبولى

عبدالعال
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