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 40 مليون مصرى مهددون باإلصابة بالسرطان 
بسبب تناول أدوية »مضروبة« لعالج ارتفاع ضغط الدم

تكلفة الرحلة الواحدة 25 ألف دوالر والنفقات 
ال تشمل الحارس الشخصى و3 مسئولين

تقرير لـ»جهة عليا«: 
وزيرات السياحة واالستثمار 
والتخطيط األكثر سفًرا للخارج

»دش ساخن« من »مدبولى« لوزيرى التنمية 
المحلية والكهرباء بسبب »كابالت الموت«

مجلس الوزراء يعترف رسمًيا: ال توجد شبكة تصريف أمطار فى مدن مصر المختلفة

انفراد.. فك حظر تركيب عدادات الكهرباء الذكية للمبانى المخالفة وبدء التنفيذ أول ديسمبر

تفاصيل اختالس قيادات بجماعة 
اإلخوان 130 مليون دوالر

الممثلة اإلسرائيلية 
جال جادوت تستعد 

لتصوير »الموت على 
النيل« فى القاهرة

حكاية هيفاء وهبى مع 
»األشباح« فى بلغاريا

التفاصيل الكاملة 
للدورة الـ 41 لمهرجان 

القاهرة السينمائى

األسبوع القادم.. خفض الفوائد البنكية 
بنسبة 0.5% على اإليداع واإلقراض

السيناريوهات البديلة لمصر 
فى مواجهة أزمة سد النهضة

الثالثاء القادم.. مصر تستعد لتقديم 
تقريرها الحقوقى أمام األمم المتحدة

آل الشيخ يشعل 
شرارة الخالفات 
داخل مجلس األهلى

إدارة الزمالك تتجاهل
دعوات رحيل ميتشو

بالصور.. أسطول 
سيارات أفضل
 العبى العالم

أسرار الحياة الخاصة 
والعائلية ألبناء رؤساء مصر

تفاصيل وكواليس خطة بيع 
السيرك القومى ومسرح البالون

صفقة تضم رجل أعمال خليجى وأعضاء مجلس نواب ومسئواًل حكوميًا
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من املجلس األعلى للصحافة عن دار 
»عيون« للصحافة والطباعة والنشر 
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صفقة تضم رجل أعمال خليجى وأعضاء مجلس نواب ومسئول حكومى 

تفاصيل وكواليس بيع السيرك القومى ومسرح البالون
كشفت مــصــادر مطلعة، أن أحــد رجــال األعمال 
الخليجيين، ويرتبط بعالقة جــيــدة مــع اثنين من 
أعضاء مجلس الــنــواب وأحــد القيادات الحكومية 
السابقة المشهور بوقائع ووسائط متعددة إلنجاز 
مصالح وبيع أراض، أبدى لهم نيته فى شراء السيرك 
القومى، وإعـــادة تطويره بنظام الــــ»boT « وكذلك 
نفس األمــر لمسرح البالون، بحيث تكون الصفقة 

شاملة المسرح والسيرك، مقابل مبلغ مالى ضخم.
ــراف الصفقة بذلوا  وأضــافــت الــمــصــادر أن أطـ
مجهودات كبيرة، القناع الدكتور إيناس عبد الدايم 
وزيرة الثقافة، بعمل دراسة جدوى سيشرفان عليها 
مع قيادات التخطيط والمشروعات بالوزارة، لتقديم 
المقترح لرئيس الـــوزراء، إال أن وزيــرة الثقافة لم 
تعط لهم أى ردود قاطعة، وأبــدت قلقها من رد فعل 

المثقفين والرأى العام.
ولفتت الــمــصــادر إلــى أن تدخل عضوى مجلس 
الــنــواب، ربما يكون وراء تحقيق مصالح شخصية، 
إال أن الصفقة لم تدخل حيز التنفيذ حتى الوقت 

الحالى.
وكــانــت حــالــة مــن الــجــدل أثــارتــهــا شــائــعــات نقل 
السيرك القومى ومــســرح الــبــالــون وأرض السامر 
إلــى أرض مطار إمبابة، وأعــرب عــدد من الفنانين 
والمثقفين رفــضــهــم ألى مــحــاولــة لنقل السيرك 
القومى ووصل األمر لتهديد البعض باالعتصام أمام 

السيرك القومى لمنع هدمه.
وفى ذات السياق أعلن عدد من المثقفين ومنهم 
الــمــخــرج داود عبد السيد والفنافة سميرة عبد 
المحسن والكاتبة فاطمة الــمــعــدول عــن رفضهم 
التام للصفقة التى، تناولتها صفحات السوشيال 
ميديا وتؤكد أنها، صفقة حقيقية، فى صــورة نقل 
ــون والــســيــرك  ــال ــب الــصــرحــيــن الــكــبــيــريــن مــســرح ال

القومى«.
كــمــا أعــلــن الــمــثــقــفــون والــفــنــانــون أن الــمــســاس 
بصرحين ثقافيين فى قيمة السيرك القومى ومسرح 
الــبــالــون، هــو مــســاس بــجــزء مهم مــن تــاريــخ مصر 
الثقافى وتعدى سافر على منارتين تنويريتين كان 
لهما وما زال دور كبير فى التصدى لمحاوالت طيور 

الظالم الرجوع بمصر إلى عصور ماقبل التاريخ.
يأتى ذلــك فــى الــوقــت الــذى نفت وزارة الثقافة 
وجود أى نية لنقل السيرك القومى ومسرح البالون 

بالعجوزة إلى أرض مطار إمبابة.
وأوضــحــت أن السيرك القومى ومسرح البالون 
يمثالن جزءا مهما من تاريخ اإلبداع فى مصر وشهدا 
أعماالً فنية أثرت الفكر والوجدان ويحمالن صفة 
المعالم والــرمــوز القومى وأكــدت الـــوزارة أن كل ما 
تــم تــداولــه فــى هــذا الــشــأن غير صحيح، مناشدة 
جميع أبناء الشعب المصرى تحرى الدقة فى تداول 

المعلومات.
ــوزارة، مــا حــدث ال يتعدى كونه  ــال وقــال مصدر ب
مقترحا، لنقل السيرك القومى إلــى منطقة مطار 
إمبابة، كنوع من أنواع االستثمار، وأنه مازال مقترحا 

لم يتخط كونه فكرة لم ولن تطرح للتنفيذ.

صراعات االنتخابات الطالبية 
تشعل جامعات مصر

البنك الدولى يعقد مؤتمرًا فى 
مصر عن تجربة »التابلت«

باألرقام: الحكومة تكشف نسبة التخفيضات فى أسعار 
السلع والخضراوات والفاكهة واللحوم والدواجن

الممثلة اإلسرائيلية جال جادوت تصور 
6 محترفين ينضمون لمعسكر المنتخب القومى االثنين القادم»الموت على النيل« فى القاهرة

بناء على قــرار حسام البدرى 
المدير الفنى للمنتخب الوطنى، 
ــن الـــقـــادم  ــيـ ــنـ ــوم األثـ ــ ــضــم يـ ــن ي
الالعبين المحترفين إلى معسكر 
ــدادا  ــع ــى اســت ــوطــن الــمــنــتــخــب ال
ــى كــيــنــيــا وجـــزر  ــارات ــب ــخــوض م ل

القمر.
الــمــعــروف أن الــجــهــاز الفنى 
ــة اخـــتـــار 6 العــبــيــن  ــراعــن ــف ــل ل
ــام إلـــى  ــمـ مــحــتــرفــيــن لـــالنـــضـ

ــم أحمد  المعسكر الـــقـــادم وهـ
حجازى ومحمد صالح ومحمد 
ــنــى وأحـــمـــد حــســن »كــوكــا«  ــن ال

ومـــــحـــــمـــــود حــســن 
ــه«  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــزيـ ــ ــريـ ــ »تـ
ومــــــــــحــــــــــمــــــــــود 

عــبــدالــمــنــعــم 
»كهربا«.

ويستعد 
المنتخب 

الوطنى لمواجهة كينيا يــوم 14 
نوفمبر المقبل بالجولة األولــى 
ــة لــكــأس  ــل ــؤه ــم لــلــتــصــفــيــات ال
ــم األفــريــقــيــة  ــ األم
2021 الــتــى 
تستضيفها 
ــرون  ــكــامــي ال
أى ســـيـــكـــون 
انـــــــضـــــــمـــــــام 
الــمــحــتــرفــيــن 

قبل المباراة بـ3 أيام.
من ناحية آخــرى حدد الجهاز 
الفنى للمنتخب الوطنى األول 
ــدرى يـــوم 15  ــب بــقــيــادة حــســام ال
نوفمبر الــحــالــى مــوعــدا لسفر 
بعثة الفراعنة إلــى جــزر القمر، 
على متن طائرة خاصة لخوض 
مباراة الجولة الثانية بالتصفيات 
األفريقية المؤهلة ألمم أفريقيا 

2021 بالكاميرون. 

 »20th Century Fox« كشفت شركة
 »Death on The Nile« عـــن فــيــلــم
»الــمــوت على الــنــيــل« للكاتبة الكالسيكية أجاثا 

كريستى مع المخرج والنجم كينيث براناغ
 وكشفت الصفحة الرسمية لسفارة الكيان الصهيونى 
بالقاهرة أن طاقم الفيلم يضم الممثلة اإلسرائيلية »جال 
جادوت« ومن المتوقع أن يتم التصوير فى أماكن مختلفة 
فى جميع أنحاء مصر فى األشهر القليلة األولى من عام 

.2020

تواصل وزارة التعليم العالى استعداداتها المكثفة إلجراء 
االنتخابات الطالبية للعام الجامعى 2019-2020، حيث تم 
فتح باب الترشح على االنتخابات 30 أكتوبر الماضى، وتم 
إعالن الكشوف المبدئية يوم األحد 3 نوفمبر الجارى، ثم 
إعالن الكشوف النهائية بعد تلقى الطعون والشكاوى على 

المرشحين أمس.
ومن المقرر إجــراء انتخابات الجولة األولــى يوم األحد 
10 نوفمبر، وانتخابات اإلعــادة فى اليوم الذى يليه، على 
أن تجرى اختبارات اتحاد الطالب على مستوى الجامعات 

وأمناء اللجان بمجلس اتحاد الجامعة 14 نوفمبر.
كان د. خالد عبدالغفار وزيــر التعليم العالى قد أرسل 
خطابا إلى رؤساء الجامعات التخاذ ما يلزم من إجراءات 
لإلعالن وإجراء انتخابات االتحادات الطالبية بالجامعات، 

وفًقا للجدول الزمنى المرفق.
وأعلن الــوزيــر عن تشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور 
طايع عبد اللطيف، مستشار الوزير لألنشطة الطالبية 
والمشرف العام على معهد إعــداد القادة بحلوان؛ وذلك 
لمتابعة سير أعمال انتخابات االتحادات الطالبية للعام 

.2020/2019
ووجــه الــوزيــر بــضــرورة قيام كــل جامعة بتقديم تقرير 
ا  مفصل إلى اللجنة العليا عن سير العملية االنتخابية يومّيً

منذ بدايتها حتى نهايتها.

كشف الدكتور طــارق شوقى، وزيــر التربية والتعليم، 
إلــى أنــه ألقى محاضرة فــى البنك الــدولــى عــن تجربة 
تطوير التعليم فى مصر، الفتاً فى هذا الصدد إلى أنه 
لمس أصــداَء إيجابية عن هذه التجربة المصرية لدى 
مسئولى البنك، الذين أعربوا عن سعادتهم وإشادتهم 
بتطبيقها فى مصر، مؤكدين أنها أفضل ما مّوله البنك 
من مشروعات، ومعربين فى الوقت نفسه عن أملهم فى 
أن يتم تعميمها على عدٍد من الدول األخرى، الفتين إلى 
أنه سيتم عقد مؤتمر للبنك فى مصر بشأن هذه التجربة 

خالل الفترة المقبلة.
ــر التعليم لــلــتــقــريــر الــذى نــشــره البنك  ــ ــار وزي وأشــ
الدولى بعنوان »االستثمار فى البشر: شراكة مستمرة مع 
مصر« والذى خصص جزءا منه عن مشروع دعم التعليم 
فى مصر، حيث أكد مسئولو البنك فى هذا التقرير أنهم 
يدعمون عملية اإلصــالحــات التحويلية لنظام التعليم 
المصرى من خالل تحسين ظــروف التعليم والتعلم فى 
المدارس العامة، مشيرين إلى أن البنك استثمر 500 
مليون دوالر فى المشروع الذى يهدف إلى زيــادة فرص 
االتــاحــة فى مرحلة ريــاض األطــفــال وتأسيس األطفال 
فيها بشكل جيد، إلى جانب تعزيز قــدرات المعلمين، 
وتــطــويــر نــظــام تقييم وفــحــص الـــطـــالب، واســتــخــدام 
التكنولوجيا الحديثة فــى الــتــدريــس والتعلم وتقييم 
الطالب وجمع البيانات، فضال عن توسيع استخدام 

موارد التعلم الرقمية.

ــوزراء -  كشف تقرير رسمى صــادر عن مجلس ال
لدينا صورة منه - حول مقارنة األسعار ما بين 

شهرى سبتمبر 2018 وسبتمبر 2019.
كشف التقرير حدوث انخفاض بنسبة 28% فى 

سبتمبر 2109 عنه فــى سبتمبر 2018 فيما يتعلق 
بــأســعــار الــخــضــروات »بــطــاطــس - طماطم - بصل«، 

وكذلك انخفاض 15% فى أسعار اللحوم والدواجن و%5 
فى أسعار السلع االساسية »سكر - مكرونة - شاى«.

وكشف التقرير انخفاض بنسبة 25% فى أسعار الفاكهة 
»تفاح - رمان -عنب - جوافة - موز«.

  نسرين إمام

  أحمد صالح

برعاية مدبولى ومشاركة 
40 خبيرًا

استعدادًا لمواجهتى 
كينيا وجزر القمر

تفاصيل »قمة مصر االقتصادية األولى«
تــحــت رعـــايـــة الــدكــتــور مــصــطــفــى مــدبــولــى 
رئيس الــوزراء، تنطلق يوم الثالثاء القادم، »قمة 
ــك بحضور  مــصــر االقــتــصــاديــة األولــــى« ، وذلـ
ــراء وقــــادة الــــرأى فى  ــخــب 40 مــتــحــدثــا مــن ال
المجاالت االقتصادية بالقطاعين الحكومى 
ــك لــمــنــاقــشــة مستقبل مصر  ــ  والـــخـــاص، وذل

واإلصالح االقتصادى.
ــى تتعلق  ــت ــرز الــقــضــايــا ال ــ تــنــاقــش الــقــمــة أب
باالقتصاد المصرى فى قطاع البنوك، االستثمار، 
الصناعة، العقارات، والتكنولوجيا والمعلومات، 
ــرح كــافــة الــســبــل والــمــقــتــرحــات الــتــى تدفع  وطـ
بالقطاعات االقــتــصــاديــة نحو تحقيق الــرؤيــة 

الشاملة لخطة اإلصالح.
وتــســتــعــرض الــقــمــة دور الــقــطــاع المصرفى 
ــم بــرنــامــج اإلصــــالح االقـــتـــصـــادى، من  فــى دعـ
حيث السياسات النقدية والبنكية لدعم وزيــادة 

االستثمار، وأهــم الــضــوابــط واإلجــــراءات التى 
اتخذتها الحكومة وصناعى القرار بالقطاع التى 

أثرت على نمو االقتصاد.
ــرأى فــى قطاعى الصناعة  يــتــنــاول خــبــراء الـ
واالستثمار دور المنظومة االقتصادية الحالية 
فى تحريك الصناعة وزيــادة االستثمار األجنبى 
فى مصر، وإتاحة البيئة التشريعية والقانونية 
الالزمة لتسهيل العملية اإلنتاجية وجذب رؤوس 
ــراز دور الــمــجــمــعــات الصناعية  ــ األمـــــوال، وإبـ
الجديدة، وبرامج دعم الــصــادرات وانعكاساتها 

على قطاع التصدير، وأهمية دور ريادة األعمال.
يطرح المطورون العقاريون مقترحاتهم لكيفية 
دعم المشروعات القومية الجديدة التى تتبناها 
الــدولــة المصرية، وأبــرزهــا العاصمة اإلداريـــة 
الجديدة ومدينة العلمين، وطرق جذب االستثمار 
األجنبى لهذه المشروعات، ووضع خطة للقطاع 
الستكمال مساندته لالقتصاد المصرى حيث إنه 

واحد من أهم الركائز لالقتصاد.
واستكماال لرؤية مصر 2030، تناقش القمة 
ــره على  ــ أهــمــيــة الــتــحــول الــرقــمــى الــشــامــل، وأث

االقــتــصــاد الــمــصــرى، وتــســتــعــرض التعديالت 
تشريعية، واإلجـــراءات، واآللــيــات التى اتخذتها 
الدولة فى الفترة األخيرة، و ما قام به القطاع 
الحكومى والخاص، والشركات الكبرى المعنية 
الــعــامــلــة فــى قــطــاع االتـــصـــاالت والتكنولوجيا 
المعلومات لمساندة الدولة فى عملية التحول 
الرقمى، وتعد قمة مصر االقتصادية هى القمة 
ــى الــتــى تــضــم كــافــة الــقــطــاعــات المعنية  ــ األول
بالمنظومة االقتصادية تحت مظلة واحدة، تجمع 

قادة الرأى وصناع القرار فى مجال تخصصة.

خالل اجتماع لجنة السياسة النقدية بـ»المركزى« فى 14 نوفمبر

خفض الفوائد البنكية بنسبة 0.5% على اإليداع واإلقراض

قصة الصراع القادم بين »جلوفو اإلسبانية« وشركات »أوبر 
واطلب والمنيوز« على »سبوبة« توصيل الطلبات للمنازل

تخطط شــركــة »جــلــوفــو مــصــر« إلعــتــالء 
صدارة سوق توصيل الطلبات التشاركى فى 
مصر خالل 18 شهراً بحصة 50% ارتفاعاً 

من 21% حالياً.
وقـــال مسئول تنفيذى فــى جلوفو مصر 
إن الشركة تستهدف اعــتــالء صـــدارة سوق 
توصيل الطلبات التشاركى فى مصر، أكبر 
دولة عربية من حيث المكان، خالل 18 شهراً 
بحصة 50 بالمئة ارتفاعاً من 21 بالمائة 

حالياً.
وجلوفو شركة إسبانية لتوصيل الطلبات 
عبر تطبيق للهاتف المحمول تأسست فى 
2018، وتعمل حالياً فى نحو 300 مدينة فى 
أنحاء العالم، ودخلت السوق المصرية للمرة 

األولى فى مايو 2018.
وقال مصطفى كامل مدير قطاع المبيعات 
ــراد  ــ ــدد أف - فـــى تــصــريــحــات لـــه - إن عــ
التوصيل العاملين مع جلوفو يصل إلى »12 

ألف كابتن حالياً، منهم 2500 إلى ثالثة آالف 
كابتن نشط ويعمل بشكل يومى«.

وأضــاف ننفذ مئات اآلالف من الطلبات 
شهرياً فى الوقت الحالى ونستهدف تجاوز 
مليون طلب شهرياً عام 2021، وزيــادة عدد 
الكباتن إلــى 16 ألــف كابتن بنهاية 2020 
ــى مــا بين أربــعــة وستة  وزيـــادة النشطين إل

آالف«.
ــســاعــد جــلــوفــو عــمــالءهــا فـــى شـــراء  وت
وتوصيل المنتجات داخــل المدينة الواحدة 

بالتعاون مــع السالسل التجارية فــى شتى 
القطاعات.

وقــال كامل الــذى يعمل فى جلوفو منذ 
دخولها مصر إن »األغذية كانت تمثل 95 
بالمئة من الطلبات عندما بدأنا العمل فى 
مصر، وحالياً تراجعت النسبة إلــى نحو 
72 بالمئة.. نتعاون فى مصر مع أكثر من 
ألــف شــريــك مــن ضمنهم مــاكــدونــالــدز.. 
أكثر الشركاء فى القطاع الغذائى ونضيف 
ــكــاً جـــديـــداً فى  ــاً نــحــو 120 شــري شــهــري

قطاعات مختلفة«.
وأضاف إن »كل شركات توصيل الطلبات 
فــى مصر عبر تطبيقات المحمول تشكل 
مــا يصل إلــى 25 بالمئة مــن ســوق توصيل 
الطلبات، ما زال هناك 75 بالمئة من العمالء 
يعتمدون على أرقـــام الــخــط الــســاخــن فى 
التوصيل.. أنــت أمــام ســوق واعــد جــداً فى 

مصر خاصة مع نمو سوق الهواتف الذكية«.
وتتنافس جلوفو فى مصر مع شركات مثل 

اطلب وأوبر إيتس والمنيوز.
وقــال »كامل« إن الشركة تعمل حاليا فى 
القاهرة واإلسكندرية وستتوسع بقوة خالل 
الفترة المقبلة لتدخل ”المنصورة وطنطا قبل 
نهاية العام، وبورسعيد ومدن القناة والصعيد 

خالل الربع األول من 2020.
ــاف أن »هدفنا بنهابة 2020 أن  وأضـ
نغطى 16 مدينة فــى مــصــر.. استثمرنا 
ــورو منذ  نحو سبعة إلــى ثمانية ماليين ي
دخولنا، والفترة المقبلة نستهدف استثمار 
خمسة ماليين يورو لتحسين دخل الكباتن 
وإنشاء مراكز جديدة والتوسع فى التسويق 

والحمالت اإلعالنية«.

تعقد لجنة الــســيــاســة الــنــقــديــة بالبنك 
المركزى المصرى، برئاسة طــارق عامر، 
إجتماعاً لبحث أسعار الفائدة على اإليداع 
ــراض يــوم 14 نوفمبر الحالى، وسط  واالقـ
توقعات بأن يتخذ المركزى قراره بالخفض 

للمرة الرابعة خالل عام 2019.
وتوقع عــدد من الخبراء، أن تتجه لجنة 
السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، 
فى اجتماعها خالل منتصف نوفمبر المقبل، 
لخفض الفائدة بنسبة 0.5% على اإليــداع 

واإلقراض.
وأرجع الخبراء توقعاتهم لعدة عوامل كان 
أهمها االنــخــفــاض الملحوظ فــى معدالت 

الفائدة خــالل الــعــام الــجــارى والــتــى جــاءت 
نتيجة انــخــفــاض مــعــدالت التضخم حيث 
انخفض معدل التضخم السنوى العام فى 
شهر فبراير 2019 ليصل إلى 12% مقارنة 
12.7% فى شهر يناير، والــذى تبعه خفض 
أسعار الفائدة بنسبة 1% لكل من سعر العائد 
على اإليــداع ليصبح 15.75% والعائد على 

اإلقراض ليصبح و%16.75.

وقــررت لجنة السياسة النقدية، فى 14 
فبراير الماضى، تخفيض أســعــار الفائدة 
بنسبة 1%، وفى 22 أغسطس تم التخفيض 
بنسبة 1.5% فــى 26 سبتمبر الــمــاضــى، 
ــد اإليــــــداع  ــائـ ــرى عـ ــعـ ــن سـ ــ ــل م ــ خـــفـــض ك
ــراض لليلة واحــــدة، ليصل إجمالى  ــ واإلقـ
الخفض نحو 3.5% منذ بداية العام الجارى، 

ونحو 5.5% منذ عام 2018 وحتى اآلن.

  إسالم خالد

  كريم سعيد

عبدالغفار

عامر

كوكاصالحالننى
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تساؤالت فى انتظار 
اإلجابة عنها:

كيف تم السماح بإعادة طرح الدواء 
فى الصيدليات واإلعالن عنه فى 
أكبر الصحف المصرية والعربية؟ 

هل تم تالفى عيوب التصنيع 
التى سبق التحذير منها؟ 

لماذا لم تكشف الشركة فى 
اإلعالن عن حصولها على تصريح 

من وزارة الصحة بتاريخ حديث؟ 

أين إدارة التفتيش الصيدلى 
بوزارة الصحة من كل هذه المهازل 

التى تدمر صحة المصريين؟ 

ما مصير األدوية التى سبق 
اإلعالن عن حظرها والمطالبة 
بسحبها رسميًا من الصيدليات؟

ما اإلجراءات التى اتخذتها الجهات المعنية 
للتأكد من تنفيذ قرار الوزارة السابق بمنع 

طرح هذه األدوية فى األسواق؟

كيف يتم طمأنة المريض المصرى 
الغلبان أن األدوية آمنة تمامًا وتم 

إجراء التفتيش الالزم عليها؟

العـدد 263
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محمد طرابيه يكتب:

فى نفس هذا المكان نشرت مقااًل مدعما بالوثائق والمعلومات حول 
دخول أدوية تنتجها شركات أمريكية وإسرائيلية إلى مصر يؤدى 

تعاطيها إلى زيادة معدالت إدمان الهيروين واألفيون، وكشفت أن هذا 
االستيراد يتم بموجب قرار رسمى صادر ومعمول به حتى اآلن من 
وزارة الصحة، وحذرت من استمرار عجز الجهات الرسمية عن منع 

إدخال هذه األدوية التى تنتجها تلك الشركات التى تم الحكم عليها 
بتعويضات مالية كبيرة تصل لـ18 مليار دوالر بعد تسببها فى وفاة 

700 ألف مواطن أمريكى. 

وزارة الصحة: 
إصابة 4 من كل 10 

مصريين بارتفاع فى 
ضغط الدم

قرار رسمى من وزارة الصحة فى أغسطس 2018 بسحب 13 صنًفا 
من األدوية التى تحتوى على مادة »الفالسارتان« من األسواق

إعادة طرح بعض األدوية المحظورة 
واإلعالن عنها فى جريدة »األهرام«

الشركة المنتجة 
للمادة الفعالة قامت 

باإلبالغ عن نفسها 
تحسبًا لرفع قضايا 

تعويض عليها

بعد ثبوت أن بالمادة الفعالة شوائب مسرطنة 
المعروفة عالميا باسم )NMDA( بعد إجــراء 
تجارب متعددة وأن الــدواء الموجود فى األسواق 

غير صالح لالستخدام.
وطالب التقرير باتخاذ اإلجراءات الالزمة نحو 
التأكد من عــدم دخــول هــذه الخامة فالسارتان، 
وسحب كافة المستحضرات المستخدمة فيها فى 

حالة ثبوت دخولها السوق المصرية.
وحّذر المركز المصرى للحق فى الدواء مرضى 
ضغط الـــدم المرتفع ومــرضــى احــتــســاء عضلة 
القلب اللذين يستخدمون دواء االســـم العلمى 
)Valsartan( وهم: ١٤ صنًفا لـ٧ شركات محلية 
وأجنبية بجميع تركيزاته بالتوقف الفورى ونهائيا 
ــة  والــرجــوع إلــى الطبيب المختص لــوصــف أدوي

أخرى.
وطــالــب المركز وزاره الصحة باتخاذ الــالزم 
للتأكد من الحالة الصحية لكل من قام بالتعامل 
مع هذا الصنف ومتابعة حالته حيث قالت الشركة 
إنها قامت ببيع كميات كبيرة جدا من المادة إلى 

الشركات العربية والمصرية، وقــد قامت دولــة 
اإلمـــارات والسعودية والكويت والمغرب العربى 

ولبنان والعراق بسحب الدواء من األسواق«.
وفــى إطــار عمليات البحث عن الحقيقة حول 
هذه ألدوية، وجدت إحدى الصفحات على الفيس 
 Dr Tarek El Areny« ــم ــوك تــحــمــل اسـ بـ
Diabesity and Medical Center«، وقد 
كتب د. طارق العرينى بتاريخ ١8 أغسطس 20١8، 
مقاالً موجزا بعنوان »أدويــة الضغط المسرطنة« 

»المشكلة والحل« وقال فيه حرفيا:
ــة الــمــوجــودة فــى الــســوق إمــا أدويــة  ١- األدويـ
تنتجها شركات عالمية دولية أو أدوية مثيلة لها 
تنتجها شــركــات محلية »تختلف باختالف كل 
دولة«، وغالباً تباع األدوية العالمية بسعر مرتفع 
على عكس مثيلتها المحلية تباع بسعر مخفض 
ألنــهــا تحصل على الــمــادة الفعالة مــن مصادر 
»غير الشركة األصلية« غالباً تكون فى الصين 

أو الهند. 
2 - بالنسبة ألدويــة الضغط المحتوية على 

ــادة »فــالــســارتــان«  ــ م
والمنتشرة فى السوق المصرية تحت 

أسماء تجارية مختلفة »بلوكاتنس - فالساتينس 
بلس - تـــاريـــج... إلـــخ« تــم اكــتــشــاف أن الــمــادة 
الفعالة »فالسارتان« التى تم تصنيعها فى شركة 
معينة فى الصين ثم أخرى فى الهند حدث أثناء 
تصنيعها تكون مــادة كيميائية، تبين بعد نزولها 
األســـواق أنها قد تتسبب فى حــدوث السرطان 

»مسرطنة«.
 3 - قــامــت الــشــركــة المنتجة لــهــذه الــمــادة 
ــاإلبــالغ عــن نفسها بــأن هــذه الــمــادة  الفعالة ب
المسرطنة موجودة فى مستحضر »فالسارتان« 

تحسباً لرفع قضايا تعويض عليها«.
وبعد أن استعرضنا كل هذه الحقائق والوقائع 

نسأل:
هل الدواء الذى تم اإلعالن عنه فى »األهرام« 
هو نفسه الــذى سبق أن تم حظره بقرار رسمى 
مــن وزارة الصحة؟ وإذا كــان هــو نفس الـــدواء 
فكيف تم السماح بإعادة 
طرحه واإلعالن عنه فى 
أكبر الصحف المصرية 
والـــعـــربـــيـــة؟ وهـــــل تــم 
تــالفــى عــيــوب التصنيع 
ــتـــى ســبــق الــتــحــذيــر  الـ
ــمــاذا لــم يذكر  منها؟ ول
فى اإلعالن المشار إليه 
أنــه حاصل عــل تصريح 
من وزارة الصحة بتاريخ 
ــن إدارة  ــ ــ ــــث؟ وأي ــدي حــ
ــيــش الــصــيــدلــى  ــت ــف ــت ال
ــوزارة الصحة مــن كل  ــ ب
هذه المهازل التى تدمر 
صحة المصريين؟ وما 
مصير األدويـــة التى سبق اإلعــالن عن حظرها 
والــمــطــالــبــة بسحبها رســمــيــاً مــن الصيدليات 

لخطورتها الداهمة على صحة المصريين؟
وكيف يتم التأكد من أن هذه األدوية تم سحبها 
ومنع استيرادها أو تصنيعها داخــل مصر مرة 
أخرى؟ وكيف نضمن أنه لم يتم إعادة طرح هذه 
األدويــة فى الصيدليات بأسماء علمية وتجارية 
أخــرى غير األســمــاء السابقة التى تــم حظرها 
ــوزارة؟ وما  ــ فــى الــقــرار الرسمى الــصــادر عــن ال
اإلجــراءات التى سوف تتخذها الــوزارة فى حال 
التأكد من إعــادة طــرح هــذه األدويـــة التى تهدد 

بـ»سرطنة« أجساد المصريين؟
ــراءات التى اتخذتها  ونــســأل أيــضــاً: مــا اإلجــ
الجهات المعنية للتأكد من تنفيذ قــرار الــوزارة 
ــة فــى األســـواق؟  السابق بمنع طــرح هــذه األدويـ
وكــيــف يتم طمأنة الــمــريــض الــمــصــرى الغلبان 
ــة التى يقوم بشرائها أمال فى الشفاء  أن األدوي
آمنة تماماً وتم إجراء التفتيش الالزم عليها قبل 

طرحها فى األسواق؟!!
وهــنــا نــؤكــد أن هــذه القضية خطيرة للغاية 
خاصة أنها تتعلق بحياة عشرات الماليين من 
المصريين الذين يبحثون عن أى بارقة أمل فى 
الشفاء ووضع نهاية آلالم األمراض اللعينة؟ فهل 
تتحرك كل األجهزة السيادية والرقابية والصحية 
ــة حــمــايــة لصحة  إلتـــخـــاذ اإلجـــــــراءات الـــالزمـ
المصريين ألنه ليس من المعقول أو المتصور أن 
تحدث كل هذه المهازل فى الوقت الذى يكرر فيه 
الرئيس عبدالفتاح السيسى على ضرورة حماية 
صحة المواطنين المصريين أوأطلق العديد من 
الحمالت الناجحة وفــى مقدمتها »حملة ١00 
مليون صحة« والتى تسهدف الكشف عن فيروس 
ــراض غــيــر الــســاريــة وفـــى مقدمتها  ــ ســى واألمـ

السكر وارتفاع ضغط الدم. 
وفى النهاية نؤكد أن هدفنا ليس الهجوم على 
أى منتج دوائـــى أو شــركــة بعينها بــل نستهدف 
تحقيق الصالح العام حفاظاً على صحة عشرات 
الماليين من المصريين. ولذلك نفتح صفحاتنا 
ألى شخص أو شركة من ذوى الشأن لنشر أى رد 
أو تعقيب يصل إلينا لكشف الحقائق كاملة أمام 

الرأى العام.

اليوم نكشف عن كارثة ال تقل خطورة وأهمية 
عما سبق لنا الكشف عنه فــى الــعــدد الماضى، 
وهى استمرار طرح أدوية تنتجها شركات مصرية 
تصيب من يتناولها بالسرطان، وهــذا ليس رأيى 

الشخصى بل رأى وزارة الصحة نفسها.
القصة بــدأت عندما قــرأت فــى عــدد جريدة 
األهرام الصادر بتاريخ الجمعة 25 أكتوبر 20١9، 
وعلى مساحة كبيرة عن أحد األدوية التى تنتجها 
إحـــدى أكــبــر الــشــركــات المصرية المتخصصة 
فى صناعة الــدواء - لدينا اإلعــالن واسم الدواء 
والشركة المنتجة - وهو دواء لعالج ضغط الدم 

المرتفع.
وقبل أن نكشف المزيد من التفاصيل، وحتى 
نتعرف على الحجم الحقيقى للكارثة نشير إلى ما 
كشفه تقرير رسمى صــادر عن مركز المعلومات 
الدوائية المصري، التابع لإلدارة المركزية للشئون 
الصيدلية بــوزارة الصحة والسكان، حول إصابة 
٤ من كل ١0 مصريين بارتفاع فى ضغط الــدم، 
وهو المرض الذى وصفه »المركز« بكونه »القاتل 
الصامت«، موضحاً أن معدل انتشار المرض فى 

مصر يبلغ ٤0% أى أكثر من ٤0 مليون مصرى.
ــظــرا لــكــونــى أحــد   ون
ــدم  ــ ضـــحـــايـــا ضـــغـــط ال
المرتفع، قــررت البحث 
عــن تفاصيل أكثر حول 
هذا الــدواء على أمل أن 
يساعدنى فــى تخفيض 

ضغط الدم.
وهنا كانت الكارثة، أن 
ــدواء الــذى تنتجه  هذا ال
كما قلنا شركة مصرية 
كبرى يــؤدى إلــى إصابة 

من يتناوله بالسرطان.
وبالمزيد مــن البحث 
حصلت على مستندات 
ــكــشــف عــن  ــة، ت ــيـ ــمـ رسـ

ــن وزارة الــصــحــة فى  ــرار رســمــى م ــ صــــدور ق
أغسطس 20١8، بسحب ١3 صنًفا من األدوية 
ــادة »الــفــالــســارتــان« من  الــتــى تــحــتــوى عــلــى مـ

األسواق، وحذرت من استخدام تلك األدوية.
وجاء قرار اإلدارة المركزية للصيدلة بوزارة 
الصحة بسحب األدويــة بعد مخاطبة المورد 
الهندى للمادة الخام لوزارة الصحة بالتحذير 

وسحب جميع األدوية.
ــذى حمل رقــم »5٤«  وقــد صــدر هــذا الــقــرار ال
لسنة 20١8، بــعــد صـــدور تــقــريــر عــن الــوكــالــة 
األوروبــيــة لــأدويــة، بسبب تلوث المادة الفعالية 
»الــفــالــســارتــان« والــمــوردة مــن إحـــدى الشركات 
الصينية، بشائب غير متوقع وال يفترض وجوده 
مــع الــمــادة الفعالة، والــتــى مــن المرجح أن ذلك 
يرجع لتغييرات فى تصنيع المادة الفعالة، يشكل 

خطرا محتمال بمرض السرطان.
وتستخدم أدوية »فالسارتان« لعالج المرضى 
الذين يعانون من ارتفاع ضغط الــدم للحد من 
المضاعفات مثل الــنــوبــات القلبية والسكتة 
الــدمــاغــيــة، كما يستخدم مــع المرضى الذين 
لديهم قصور فــى القلب أو نوبة قلبية حديثة 
ــورة مــن الــقــرار  - منشور مــع هــذا الــمــقــال صـ
ــة الواجب سحبها من  الــذى يشمل قائمة األدوي

األسواق-.
وطــالــبــت وزارة الصحة الــشــركــات المصنعة 
ــمــوجــودة لــديــهــم مــن هــذه  بتجميد األرصــــدة ال
التشغيالت، وارتجاع ما تم بيعه إلى الصيدليات 
لمخازن الشركة بجميع المحافظات، وإبالغ إدارة 
الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بــاألرصــدة 
والمرتجعات، مؤكدة اتخاذ اإلجــراءات القانونية 

تجاه شركات التوزيع حال مخالفة القرار.
ورغــم صــدور هــذا الــقــرار الرسمى مــن وزارة 
الصحة، إال أننا فوجئنا بإعادة طرح هذا الدواء 

من خالل اإلعالن المنشور فى »األهرام«.
وفى هذا السياق نشير إلى أن المركز المصرى 
للحق فى الـــدواء، قد حــذر المواطنين من تناول 
هــذه األدويـــة الــتــى صــدر لها قـــرار بسحبها من 
األســـواق، مطالباً الشركات بسرعة سحبها من 
الصيدليات بعد أن أطلقت هيئة الدواء األوروبية 
ــدواء فــى مصر  )ema( تحذيرا لمستخدمى الـ

المركز المصرى للحق 
فى الدواء يحذر مرضى 

الضغط من 14 صنفًا 
تنتجها 7 شركات 

محلية وأجنبية 

دول اإلمارات والسعودية 
والكويت والمغرب 

العربى ولبنان والعراق 
قامت بسحب هذه 

األدوية من األسواق 

40 مليون مصرى مهددون باإلصابة بالسرطان بسبب تناول أدوية »مضروبة« لعالج ارتفاع ضغط الدم
كارثة مدوية نكشفها باألسماء والمستندات

الشركة الهندية الموردة للمادة الخام لوزارة الصحة 
حذرت من الكارثة وطلب سحب جميع األدوية

الوكالة األوروبية لألدوية كشفت عن تلوث المادة الفعالة »الفالسارتان« 
والموردة من إحدى الشركات الصينية بشائب »مسرطن«

هالة
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أهمها »حق الرؤية« و»قانون اإليجار« و»الحد األقصى لألجور«

يوم الثالثاء القادم

مصر تقدم تقريرها الحقوقى 
أمام األمم المتحدة

تفاصيل اختالس قيادات بجماعة اإلخوان 130 مليون دوالر

ــدار اإلفتاء  كشفت وحــدة الــرصــد والمتابعة ب
المصرية عن الكثير من الحقائق واألسرار حول ما 

يجرى داخل جماعة اإلخوان اإلرهابية.
وكشفت الوحدة فى تقرير لها عن إقــدام عدد 
كبير من شباب اإلخــوان الهاربين فى تركيا على 
االنتحار بسبب األوضاع االقتصادية الصعبة التى 
يعيشونها نتيجة عــدم وجــود مــوارد مالية وعدت 
قيادات اإلخــوان بتوفيرها لهم من خالل صناديق 
الدعم التى تقوم قيادات الجماعة بتوفيرها من 
التبرعات مشيرة إلى أن هذه التبرعات تجمعها 
من المراكز والجمعيات الخيرية التابعة لها فى 

دول مختلفة تحت أسماء وهمية.
وأوضحت أن ارتفاع معدل االنتحار بين شباب 
الجماعة اإلرهابية ال يرجع إلى أسباب اقتصادية 
فى المقام األول، بل هناك أسباب نفسية نتيجة 
ــأس الــتــى وصـــل إلــيــهــا الــشــبــاب جــراء  ــي حــالــة ال
الصدمة التى اكتشفوها فــى قــيــادات الجماعة 

اإلرهابية التى استخدمتهم كدروع بشرية يحتمون 
بها لتحصيل مكاسب سياسية، وعندما فشلوا فى 
ذلك تاجروا بالشباب لتحصيل منافع مالية قام 
قــادة الجماعة اإلرهــابــيــة بوضعها فــى حسابات 

بنكية خاصة بهم.
وذكــرت أن قــادة الجماعة لم ينفقوا من هذه 
ــوال على رعــايــة الــشــبــاب الــذيــن خدعوهم  ــ األم
بمعاداة وطنهم واإلقــامــة فــى تركيا، حيث تأكد 
الشباب من ممارسة قياداتهم الكذب عليهم بأنهم 
سيجدون مناخا جيًدا فى تركيا يمكنهم فيه بدء 

حياة جيدة، ولكن الشباب اصطدموا بعنصرية 
تركية مــن الــقــيــادة والشعب تــمــارس منهج 

قادة الجماعة فى المتاجرة بقضيتهم 
لتحقيق مــكــاســب سياسية 
عــلــى الــمــســتــوى الـــقـــارى أو 

الشرق أوسطى.
وأضـــــافـــــت أن تــلــك 
األســـــبـــــاب مــجــتــمــعــة 
ــول  ــى دخــ ــ أســـهـــمـــت ف
شباب الجماعة حالة 

يأس متأزم أسهمت فى فقدانهم الرغبة فى الحياة 
بعدما تبينوا ضــيــاع زهـــرة شبابهم وراء ســراب 

وخداع تسبب فى معاداتهم لوطنهم.
وأشــار التقرير إلى أن هناك حالة من الشعور 
باالغتراب للشباب المنضم إلى جماعة اإلخوان 
بتركيا بعد انكشاف الحقائق عن زيف ادعــاءات 
ــذى يدفعهم نــحــو االنــتــحــار  ــر الـ الــجــمــاعــة، األمـ
ــومــهــم، بــيــنــمــا تنفق  عــنــدمــا ال يـــجـــدون قـــوت ي
ــادات الجماعة اإلرهــابــيــة عــشــرات اآلالف  ــي ق
ــدوالرات إلحياء ذكــرى تأسيس الجماعة  من الـ
وغيرها من المناسبات التاريخية فى أذهان 
ــادات، متجاهلين الــعــنــايــة بشأن  ــقــي تــلــك ال
الشباب الذين أقدموا على التضحية 
بــأنــفــســهــم ومستقبلهم 
إيماًنا بذلك الوهم الذى 
ــه قـــيـــادات  ــ خـــدعـــهـــم ب

الجماعة اإلرهابية.
وكشف التقرير أن 
هناك تهديدات من 
عــنــاصــر الجماعة 

بنشر الكثير عــن وقــائــع الــفــســاد واالخــتــالســات 
داخل جماعة اإلخــوان، وهو ما يمثل دلياًل قاطًعا 
على الكثير من أوجــه التالعب المالى واإلدارى 
بداخلها، حيث سبق أن أكــد شباب الجماعة أن 
لديهم الكثير من التسريبات والتسجيالت حول 
اختالسات واعترافات من قادتها بأن األموال التى 
بحوزتهم تنفق ألغــراض شخصية وليس لصالح 
الجماعة، من بينها ما تــردد حول وجــود ما يفوق 
ـــ130 مليون دوالر تم إنفاقها دون معرفة أوجه  ال

ومصادر اإلنفاق.
وكان شاب مصرى يتواجد فى مدينة إسطنبول 
التركية قد كشف عن انتحار 3 من عناصر جماعة 
اإلخوان الفارين إلى هناك بسبب تخلى الجماعة 
ــا أدى لــســوء أوضــاعــهــم،  ــاً، م ــي عــن دعــمــهــم مــال

وتعرضهم للتشرد والجوع.
ونشر الشاب المصرى عمر مجدى تدوينة على 
صفحته على الفيسبوك، يؤكد فيها انتحار 3 من 
شباب اإلخوان الصيف الماضى، مضيفاً أن شاباً 
رابعاً حــاول االنتحار قبل أيــام ولكن تم نقله إلى 

المستشفى وإنقاذه.

تــقــدم مصر فــى 13 نوفمبر الحالى، 
تــقــريــرهــا الــوطــنــى لعملية الــمــراجــعــة 
الدورية الشاملة لمجلس حقوق اإلنسان 

فى جنيف. 
مــن جانبه قــال السفير أحــمــد إيهاب 
جمال الدين مساعد وزيــر الخارجية أن 
هذه مناسبة للحوار مع مختلف شركائنا 
الدوليين إلبـــراز مــا حققناه ومــا نتطلع 

إلنجازه فى المرحلة المقبلة.
وأكد أحمد إيهاب أن المجتمع المدنى 
شركاء للتقدم بحقوق اإلنسان، وسيجد 
المجلس القومى كل التعاون من الدولة، 
مستطردا: »المجلس يلقى اهتمام الدولة 
بتقايره وبياناته حتى لو جاء بعضها نقدا 
ولكنه يــؤخــذ فــى عين االعــتــبــار، فنحن 
نسابق الــزمــن للوفاء بــاالرتــقــاء بحقوق 
اإلنسان، وتحقيق النقلة النوعية التى تليق 

بالشعب المصرى«.
ــازات األخــيــرة  ــجـ ولــفــت إلـــى أهـــم اإلنـ
ومنها إصــدار قانون الجمعيات، فضال 
عــن اللجنة الــوطــنــيــة لــحــقــوق اإلنــســان 
بــرئــاســة وزارة الــخــارجــيــة لنشر ثقافة 

حقوق اإلنسان.

قضايا ساخنة على أجندة جلسة هيئة المفوضين 
بالمحكمة الدستورية العليا.. األحد القادم

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، 
ــدداً مــن القضايا  فــى جلسة 10 نوفمبر الحالى عـ
الساخنة والتى تهم قطاعات عريضة من المواطنين 
نستعرضها فى السطور القادمة، حيث تنظر الدعوى 
المطالبة بعدم دستورية المادة )1( من القانون رقم 
90 لسنه 1944 والــصــادر بشأن الــرســوم القضائية 

ورسوم التوثيق.
ــم 123 لــســنــة 37، بــعــدم  ــ ــبــت الـــدعـــوى رق طــال
دســتــوريــة الــمــادة )1( مــن الــقــانــون رقـــم 90 لسنة 
ــرســوم القضائية ورســوم  1944والـــصـــادر بــشــأن ال
التوثيق والمستبدلة بالقانون 66 لسنة 1994 والمادة 
التاسعة من القانون رقم 126 لسنة 2009 فى شأن 
ــرســوم باستيداء  ــرســوم القضائية مــن تسوية ال ال
الفرق بين الطلبات الموضوعية المحكوم برفضها 
وبين ماسدد عند رفــع الدعوى لمخالفتهما للمواد 

98،97،40،39،38،36،35،34،33 من دستور 2014.
كما تنظر الهيئة أولــى جلسات الدعوى المطالبة 
بعدم دستورية نص المادة 48 من القانون 66 لسنة 
1974م بشأن نقابة المهندسين، المتعلقة بالحق فى 

المطالبة برسم الدمغة.
أقيمت الدعوى التى حملت رقــم 60 لسنة 41 
دستورية والمطالبة بعدم دستورية نــص المادة 
48 مــن الــقــانــون 66 لسنة 1974م  بــشــأن نقابة 
المهندسين والتى نصت على أن »يتقدم الحق فى 
المطالبة برسم الدمغة المستحقة طبقا ألحكام 
المادة )46( لمضى خمس سنوات من يوم تقديم 
واستعمال العقد أو الرسم أو الصورة أو المحرر 
الخاضع للرسم وينقطع هــذا التقادم بالمطالبة 
بـــأداء الــرســم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول 
ويسقط الحق فى استرداد الرسم المحصل بدون 
وجه حق بمضى سنة من يوم أدائــه وال يقبل طلب 

رد قيمة الطوابع الملصقة بأى حال من األحوال«.
وتــنــص الــمــادة 46 مــن ذات الــقــانــون عــلــى أن 
»يكون لصق دمغة إلزاميا على األوراق والدفاتر 

والرسومات اآلتية:
)أ( جميع الرسومات الهندسية التى يباشرها أو 
يوقعها عضو النقابة بصفته المهنية الخاصة وكذلك 
صور هذه الرسومات الهندسية التى تعتبر كمستندات

)ب( أصـــول عــقــود األعــمــال الهندسية وأوامـــر 
الــتــوريــد الــخــاصــة بها وكــذلــك صــورهــا الــتــى تعتبر 
مستندا، ويعتبر العقد أصال إذا حمل توقيع الطرفين 
مهما تعددت الصور وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه 

التوريدات كعقود إذا لم تحرر لها عقود.
)جـ( عقود التوريد عن السلع واألدوات واألجهزة 
والمعدات التى تلزم لألعمال الهندسية وكذلك عقود 
األعــمــال الهندسية األخـــرى على اخــتــالف أنواعها 
كاآلالت واألدوات واألجهزة والمعدات وذلك كله طبقا 

لما يحدده النظام الداخلى للنقابة.
)د( تقارير الخبراء الهندسية ورســومــات رخص 

المحالت والمواقع.
ـــ( الشكاوى التى تقدم مــن األعــضــاء لمجلس  )ه

النقابة.
وتنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية 

العليا، فى نفس الجلسة، أولى جلسات الدعوى التى 
تطالب بعدم دستورية القانون رقم 63 لسنة 2014 

بشأن الحد األقصى لألجور.
وأقيمت الدعوى رقم 59 لسنة 41 دستورية والتى 
تطالب بعدم دستورية القانون رقم 63 لسنة 2014 
بشأن الحد األقــصــى للدخول للعاملين بأجر لدى 
أجهزة الــدولــة، وسقوط قــرار رئيس مجلس الــوزراء 

رقم 1265 لسنة 2014.
وتنص المادة االولــى القانون رقم 63 لسنة 2014 
عــلــى أنـــه »ال يــجــوز أن يــزيــد عــلــى خمسة وثالثين 
مثل الحد األدنــى وبما ال يجاوز اثنين وأربعين ألف 
جنيه شهرًيا صافى الدخل الذى يتقاضاه من أموال 
الدولة أو من أموال الهيئات والشركات التابعة لها أو 
الشركات التى تساهم هذه الجهات فى رأسمالها أى 
شخص من العاملين بالجهاز اإلدارى للدولة ووحدات 
اإلدارة المحلية واألجهزة التى لها موازنات خاصة 
بها والهيئات العامة والقومية االقتصادية والخدمية 
وغيرها من األشخاص االعتبارية العامة والعاملين 
الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو كادرات خاصة 

وذلك سواء كان العامل شاغالً لوظيفة دائمة أو مؤقتة 
أو مستشارًا أو خبيًرا وطنًيا أو بــأى صفة أخــرى، 
وسواء كان ما يتقاضاه من جهة عمله األصلى أو من 
أيــة جهة أخــرى بصفة مرتب أو أجــر أو مكافأة ألى 
سبب كان أو حافز أو أجر إضافى أو جهود غير عادية 
أو بــدل أو مقابل حضور جلسات مجالس إدارة أو 
لجان، وال يسرى ذلك على المبالغ التى تصرف مقابل 
نفقات فعلية مؤداه فى صورة بدل سفر أو مصاريف 
انتقال أو إقامة متى كان صرفها فى حدود القواعد 

والنظم المعمول بها.
وال يــســرى الــحــد أألقــصــى المشار إلــيــه بالفقرة 
األولــى على العاملين بهيئات التمثيل الدبلوماسى 
والقنصلى والتجارى وغيرهم ممن يمثلون جمهورية 

مصر العربية أثناء مدة عملهم فى الخارج«.
فيما تنص المادة الثانية على أنه »على أية جهة 
من الجهات المنصوص عليها فى المادة األولى تقوم 
بصرف مبالغ من أموال الدولة أو من أموال الهيئات 
والشركات التابعة للدولة ألى شخص من العاملين 
الــمــذكــوريــن فــى الــمــادة سالفة الــذكــر إبـــالغ الجهة 

التابع لها العامل بجميع المبالغ التى يتقاضاها منها 
فــى أيــة صــورة وذلــك خــالل ثالثين يــوًمــا مــن تاريخ 
صرفها وعلى مراقبى حسابات وزارة المالية والجهاز 
المركزى للمحاسبات التحقق من تمام إبــالغ الجهة 
التابع لها العامل بما تقدم وكل مخالفة لذلك يسأل 

العامل المختص بجهة الصرف عنها تأديبًيا.
ويحسب الحد األقصى الشهرى المنصوص عليه 
فى المادة السابقة على أســاس مجموع ما يتقاضاه 
العامل خــالل العام مقسوًما على اثنى عشر شهًرا 
ويؤول إلى الخزانة العامة المبلغ الذى يزيد على ذلك 

وتجرى المحاسبة فى نهاية ديسمبر من كل سنة«.
وتــواصــل الهيئة، نظر الــدعــوى المطالبة بعدم 
دستورية الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون رقم 
100 لسنة 1985 بقانون األحوال الشخصية، لجلسة 

10 نوفمبر.
ــوان عبيدو  وكـــان محمد خــالــد عبد الحميد رشـ
وآخــر، أقــام الــدعــوى التى حملت رقــم 47 لسنة 40 
دستورية، ضد رئيس جمهورية مصر العربية بصفته 
وآخرين، والمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من 
المادة 20 من القانون رقم 100 لسنة 1985 بقانون 

االحوال الشخصية.
وتنص على عدم دستورية عجز الفقرة الثانية من 
المادة 20 من القانون رقم 100 لسنة 1985، بتعديل 
بعض احكام قوانين األحوال الشخصية فيما تضمنه 
من قصر حق الرؤية لآلباء واألجــداد فى حالة عدم 
ــاء و فــى المجمل دون العصبات وذوات  وجـــود اآلبـ
األرحـــام و ذلــك لتعارضها مــع الفقرة 8 مــن قانون 

األحوال الشخصية
كما تواصل نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية 
الــمــادة 9 مــن قــانــون إيــجــار األمــاكــن رقــم 136 لسنة 

1981، لجلسة 10 نوفمبر، للقرار السابق.
وكــان مبروك عبد العاطى على العشماوى، أقام 
الدعوى التى حملت رقم 293 لسنة 25 دستورية، ضد 
رئيس الجمهوريه وآخرين، والمطالبة بعدم دستورية 
الــمــادة 9 مــن قــانــون إيــجــار األمــاكــن رقــم 136 لسنة 
1981. وتنص على عدم دستورية المادة 9 من قانون 
إيجار األماكن رقم 136 لسنة 1981 بشأن اإليجارات.

5

القيادات تقوم بجمع التبرعات من المراكز والجمعيات الخيرية التابعة لها فى دول مختلفة تحت أسماء وهمية

أسباب اقتصادية نفسية وراء ارتفاع معدل 
االنتحار بين شباب الجماعة اإلرهابية 

شباب الجماعة دخلوا فى حالة يأس متأزم 
أدت إلى فقدانهم الرغبة فى الحياة 

  سحر محمود 

  أحمد صالح 
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محمود شعراوى ومحمد سعفان 
أقل الوزراء سفرا للخارج فى مهام 

عمل أو لحضور مناسبات 

األربعاء  2019/11/6

 أحمد صالح 

مجلس الوزراء يعترف رسميا

ال يوجد شبكة تصريف أمطار 
فى مدن مصر المختلفة

تبادل االتهامات بين شاكر وشعراوى بسبب »كابالت الموت«
»دش ساخن« من مصطفى مدبولى 

لوزيرى التنمية المحلية والكهرباء

انفراد.. فك حظر تركيب عدادات الكهرباء الذكية 
للمبانى المخالفة وبدء التنفيذ أول ديسمبر

أكــدت مصادر مطلعة بــوزارة 
الــكــهــربــاء، أن الــدكــتــور محمد 
شاكر، حصل على موافقة جهات 
سيادية، من أجل فك حظر تركيب 
عدادات الكهرباء للشقق السكنية فى 
المبانى المخالفة، مشيرة الى أن الجهة 
ــوزراء، بضرورة  السيادية أبلغت رئيس الـ
ــر الكهرباء،  فك الحظر، واالتــفــاق مع وزي
ــى الــجــريــدة  ــمــرســوم رســمــيــا ف ــدار ال إلصــ
الرسمية، نهاية شهر نوفمبر الجارى، ليتم 

نشره فى صبيحة اليوم التالى.
ــفــراد لـــ»صــوت  وكشفت الــمــصــادر فــى ان
الماليين« أن الجهة السيادية كلفت رئيس 
الــوزراء باالستجابة لمطالب وزير الكهرباء، 
ــول الــشــروط  ــاق حــ ــف ــالت والـــجـــلـــوس مــعــه ل
واآللــيــات الــتــى  سيتم مــن خــاللــهــا، تركيب 

العدادات الكودية.
وأضافت المصادر أن وزير الكهرباء، فشل 
فى محاوالت كثيرة فى اقناع الدكتور مصطفى 
ــوزراء، لــلــســمــاح للمبانى  ــ ــ مــدبــولــى رئــيــس ال
المخالفة بتركيب عــدادات الكهرباء مسبوقة 
الدفع » الذكية »، حيث كان 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 الــدفــع، الــى عــام 2020، بعد االنتهاء 
مــن تكوين قــاعــدة البيانات الــجــديــدة للمبانى  
الــمــخــالــفــة، حــيــى يتسنى للحكومة والــجــهــات 
المعنية، حصر المبانى األثــريــة، التى ستقوم 
الدولة باستردادها من المواطنين، وسيتم ضمها 

لوزارة اآلثار.
وأوضــحــت المصادر أن وزيــر الكهرباء، لجأ 
لجهة السيادية، واستطاع اقناعها، بوجهة نظره 
ــرارات مجلس المحافظين،  ــ المختلفة عــن ق
ورئيس الوزراء، بأن قدم مستندات وأوراق تثبت 
أن الفاقد من ميزانية الكهرباء، بلغ أكثر من 45 

% من الميزانية، وهى خسارة كبيرة للغاية، وكان 
من المفترض أن تحصيل الفواتير أن يطغى على 
هــذا الفاقد، ولــن يكون هناك حل أمــام الــوزارة 
ــإعــادة فتح تركيب  لتعويض هــذا الــفــاقــد إال ب
الــعــدادات المسبوقة الدفع، وتحصيل الرسوم 

المطلوبة.
وأضافت المصادر أن وزير الكهرباء، استطاع 
أن يثبت األضرار الناتجة والتى تقع وتؤثر  بشكل 
ــوزارة الكهرباء،  ــ مباشر على مـــوارد الــدخــل ل
موضحة أن وزيـــر الكهرباء قــدم كشفا يشمل 
تحرير 12 ألــف محضر سرقة كــهــربــاء، وذلــك 

المرحلة األولى 
تستهدف تركيب 
1.5 مليون عداد 
فى 300 ألف مبنى

بسبب توقف تركيب العدادات الكهربائية. 
وأكدت المصادر أن االتفاق بين رئيس الوزراء 
ووزير الكهرباء، شهد عرض االخير خطة تركيب 
العدادات للمبانى المخالفة، حيث تم االستقرار 
على بــدء التنفيذ أول ديسمبر المقبل، ويكون 
على ثالثة مراحل، المرحلة األولى تشمل حوالى 
1.5 مــلــيــون وحـــدة سكنية، داخـــل 300 ألــف 
مبنى، فى جميع المحافظات  والمدن الجديدة، 
ــدة سكنية،  والــمــرحــلــة الــثــانــيــة، 500 ألـــف وحـ

والثالثة 750 ألف وحدة سكنية.
ــوزراء وضع  ــ وأضــافــت الــمــصــادر أن رئيس ال
العديد من الشروط أمــام وزيــر الكهرباء التمام 
ــفــاق، بالتنسيق مــع الجهة السيادية التى  االت
أعــطــت أوامــرهــا لرئيس الــــوزراء، بانهاء هذه 

المشكلة سريعا، وكان من بين الشروط.
وهــى أال يكون المبنى على أراٍض أثــريــة، أو 
بحرم الطريق، أو أرض ملك للدولة، أو مخالف 
لشروط الطيران المدنى، أو للمسافات اآلمنة، 
بينما حــددت الضوابط الجديدة ضم المبانى 
الموجودة على األراضى الزراعية وتوصيل التيار 
الكهربائى لها، وذلك لكثرتها لحين اتخاذ قرار 
بشأنها من ِقَبل »المحليات«، وتشمل األوراق 
المطلوبة موافقة من الحى التابع له المواطن، 

وصورة البطاقة الشخصية، وعقد ملكية العقار.
وايضا يتم توصيل العداد الكودى للعشوائيات 
بناءعلى إقرار يوقع عليه المستهلك بأن العداد 
ال يعتبر سندا قانونيا بعدم مخالفة العقار وال 
يــصــدر بــاســم المستهلك، وإنــمــا يــكــون لــه رقم 

مسلسل فقط.
كما اشترط مجلس الــوزراء إلــزام أى مواطن 
ــة الــعــقــار قــبــل تنفيذ مقايسات  بــطــالء واجــه
العدادات الكودية، وعدم تنفيذ أيضا أى أعمال 
كهربائية للوحدات القديمة إال بعد طالء الواجهة 
أيضا، ويتم تنفيذ القرار على أصحاب العقارات 
الــذيــن تــقــدمــوا بطلبات لتوصيل الــتــيــار ســواء 
للعقارات الجديدة أو للوحدات القديمة الذين 

تقدموا بطلبات الستكمال توصيالت التيار.

كشف تقرير صادر من إحدى الجهات الرقابية 
السيادية، قائمة الــوزراء األكثر سفرا إلى خارج 
البالد، خالل عام 2019، وتكلفة رحالت السفر 

بالدوالر.
وأكد التقرير أن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة 
السياحة هى الــوزيــرة األكثر سفرا فى حكومة 
الدكتور مصطفى مدبولى عن العام الجارى، 
وكانت أكثر الــدول التى سافرت إليها الواليات 
المتحدة األمريكية، للمشاركة فى ملتقيات  تروج 
للسياحة المصرية وتعمل على الــدعــايــة لها، 
وعلى الرغم من ذلك، والتكلفة المادية الكبيرة 
التى تكلفها رحلة السفر الــواحــدة إلــى أمريكا 
وتبلغ حوالى 25 ألف دوالر، بجانب النفقات التى 
تشمل الحارس الشخصى لها وثالثة أفــراد من 

مكتبها بالوزارة.
وانتقد تقرير الجهة الــرقــابــيــة، السفريات 
ــعــددة لــلــوزيــرة إلـــى الـــواليـــات الــمــتــحــدة  ــمــت ال
األمــريــكــيــة، بــدعــوى الــتــرويــج لــآثــار المصرية 
والدعاية للتنشيط السياحى  لمصر، على أمل 
جــذب أعــداد كبيرة من السياح، إال أن ذلــك لم 
يعد بــأى آثــار إيجابية تستحق التكلفة الكبيرة 
والنفقات التى تنفقها الوزيرة، من خزينة الدولة 
على هذه السفريات والرحالت، حيث انخفض 
وتــراجــع معدل السياحة الــوافــدة من الواليات 
المتحدة األمريكية، خالل عام 2019، إلى أقل 
من 85 ألف سائح، بينما كان المعدل فى 2018 
قد تجاوز 100 الف سائح، ليكون ترتيب السياح 
األمريكيين الوافدين لمصر، فى المركز العاشر 
بعد دول كثيرة كانت األجــدر بالوزيرة أن توجه 
رحالتها إليها مثل ألمانيا التى تحت المركز 

األول فى عدد السياح، ثم روسيا، وفرنسا.
وأضــاف التقرير أن المسئولين عن مراقبة 

ــرة استغلت  ــوزيـ ــال الــــــوزراء، أكـــد أن الـ أعــم
السفريات وتواجدها فى الــواليــات المتحدة 
األمريكية، فى توطيد عالقاتها وإنهاء بعض 
اإلجـــــراءات الــخــاصــة، والشخصية بــهــا، مع 
مسئولى وقــيــادات صــنــدوق البنك الــدولــى، 
ــه قــبــل توليها مسئولية   الــتــى كــانــت تعمل ب

حقيبة السياحة.
وكشفت مصادر بــالــوزارة أن الدكتورة رانيا 
ــمــشــاط، لــهــا أســهــم كــثــيــرة فــى الــعــديــد من  ال
الــشــركــات الــتــى تتعامل فــى األوراق المالية، 
والــبــورصــة، وقــد أوكلت كل أعمالها للمقربين 
ــال األعــمــال، بموجب ضمانات  منها، مــن رجـ

ــرة  ــك عــقــب تــولــيــهــا منصبها وزيـ ــ ــيــرة، وذل كــث
لــلــســيــاحــة، حــتــى ال يــتــعــارض ذلـــك مــع طبيعة 

منصبها، ودون أى مخالفات للدستور والقانون.
يذكر أن  الدكتورة رانيا المشاط، مرشحة 
بــقــوة، لتولى منصب محافظ البنك المركزى 
خلفا للمحافظ الحالى طارق عامر، الذى تنتهى 

فترة توليه فى شهر نوفمبر الجارى.
وفى ذات السياق  كشف التقرير الرقابى، أن 
الدكتورة سحر نصر، وزيرة االستثمار والتعاون 
الدولى، جاءت فى المركز الثانى من حيث عدد 
السفريات  للوزارء فى حكومة الدكتور مصطفى 
مدبولى، التى سافرت خــارج البالد خــالل عام 
2019، وحلت فى المركز الثالث الدكتورة هالة 
ــرة التخطيط والمتابعة واإلصــالح  السعيد وزي

اإلدارى.
وأشـــار التقرير إلــى أن أقــل الــــوزراء سفرا 
للخارج فــى مهام عمل، أو لحضور مناسبات 
تتعلق بطبيعة المنصب الــذى يتوالها، أو فيما 
يتعلق بأحد جوانبه، كان وزير التنمية المحلية 
اللواء محمود شعراوى، وبعده فى الترتيب محمد 

سعفان وزير القوى العاملة.   

اعترف مجلس الوزراء - فى تقرير له تم عرضه خالل االجتماع األخير 
للمجلس - أنه ال يوجد شبكة تصريف أمطار فى مدن مصر المختلفة، 
حيث إن المدن القائمة تم تخطيطها بدون هذه الشبكة، نظراً ألن بالدنا 
مــن الــبــالد الجافة، وأيــضــاً ألن تكلفة إنــشــاء شبكة منفصلة لتصريف 
األمطار تتكلف مليارات الجنيهات، وإمكاناتنا المالية لم تكن تسمح بذلك.

وكشف التقرير أن كثيرا مــن الـــدول ال تنفذ هــذه الشبكات باهظة 
التكاليف، خاصة عندما ال تتعرض لمثل هذه الظروف الجوية الصعبة إال 
لفترات نادرة كل عام أو اثنين، ويتم التعامل الفورى مع حدوث مثل هذه 
األزمــات، بهدف التخفيف من اآلثــار الناجمة، وهو ما حدث بالفعل من 

األجهزة المحلية.
وأشــار التقرير إلى  أن سوء األحــوال الجوية من الممكن أن يتكرر فى 
أكثر من مكان على مستوى الجمهورية خالل الفترات المقبلة، وذلك فى 
ضوء ما يشهده العالم من تغيرات مناخية، وموجات من الطقس السيئ، 

تعرضت له كثير من دول البحر المتوسط خالل األيام القليلة الماضية.
فــى هــذا السياق كشف التقرير أن حجم األمــطــار التى شهدتها 
منطقة مدينة نصر ومصر الجديدة على وجه الخصوص غير مسبوق، 
حيث استمر هطول األمطار، بإجمالى كمية مياه وصلت لنحو 650 
ألف م3 فى 90 دقيقة، نتيجة لوصول كثافة هذه المياه إلى 15 مللى، 
ومــع امــتــالء شبكات الــصــرف الصحى بالمياه، تجمعت فــى مناطق 
ذات مناسيب منخفضة، وهو ما أدى إلى حــدوث تكدس فى الحركة 
المرورية فى شــرق القاهرة بوجه عــام، كــان له أثــر سلبى فى إعاقة 

حركة سيارات شفط ونقل المياه.

هجوم مــتــبــادل، شنه الــدكــتــور محمد 
ــر الــكــهــربــاء والـــلـــواء محمود  شــاكــر وزيـ
شعراوى وزير التنمية المحلية، كالهما 
ضد اآلخر، وذلك عقب حدوث أكثر من 
20 حالة صعق بالكهرباء ومــاس خطف 
معه ارواح 20 مواطنا مصريا  مــا بين 
رجـــل كبير فــى الــســن وامــــرأة وأطــفــال 
وتالميذ مـــدارس، أثــنــاء موجة الطقس 
السيئ وسقوط المطر الشديدة، التى 
شهدتها البالد فى جميع المحافظات، 
األسبوع قبل الماضى، وادى إلى حدوث 
ــاالت لقيت حتفها  مـــاس كــهــربــائــى وحــ
بسبب هذا الماس، ألن كابالت الكهرباء 
الموصولة لألعمدة كانت مكشوفة مما 

تتسبب فى الكارثة.
ــوزراء  وكشفت مــصــادر، أن رئــيــس الـ
الــدكــتــور مصطفى مــدبــولــى استدعى 
ــلــواء محمود شــعــراوى وزيـــر التنمية  ال
المحلية، والــدكــتــور محمد شاكر وزيــر 
الكهرباء، بناء على تعليمات من القيادة 
الــســيــاســيــة، والــمــخــابــرات والــجــهــات 
ــه لــهــمــا الـــلـــوم بــشــدة  ــة، ووجــ ــادي ــســي ال
ووبــخــهــمــا فــى دش ســاخــن، مــؤكــدا أن 
الــرئــيــس عــبــدالــفــتــاح الــســيــســى رئيس 
الجمهورية، غاضب  بشدة، ومستاء من 
أعــمــدة اإلنـــارة المكشوفة، والكابالت 
ــمــوت«  ــى »أطــلــق عليها كــابــالت ال ــت ال
وظهرت سابحة فى المياه فى كثير من 
الــقــرى بــاألريــاف الــتــى شــهــدت هطول 

األمطار بشدة.
وأضــافــت الــمــصــادر أن الــلــقــاء الــذى 
ــوزراء بــوزيــرى الكهرباء  ــ جمع رئــيــس ال
ــقــاء كل  ــل والــتــنــمــيــة الــمــحــلــيــة، شــهــد ال
منهما التهم على اآلخر، حيث أكد وزير 
الكهرباء، أن انكشاف وتعرى الكابالت 
الــمــوصــول بأعمدة الكهرباء مسئولية 
وزارة التنمية المحلية، ورؤساء األحياء، 
وأجهزة المرافق بكل محافظة، ألنه من 
الــمــفــروض والطبيعى أن تكون تغطية 
ــة، مسئولية  ــازل ــع ــالــمــواد ال األعـــمـــدة ب

الــمــحــلــيــات، بينما يقتصر دور 
وزارة الكهرباء على متابعة إنــارة 
هذه األعمدة وتقديم الدعم الفنى 
لفنيى األحــيــاء، عند حـــدوث أى 
مــشــاكــل أثــنــاء تــركــيــب األعــمــدة 

الكهربائية فى المدن واألقاليم.
وأشارت المصادر إلى أن وزير 
التنمية المحلية، رد التهم على 
الــدكــتــور محمد شــاكــر، متهما 
وزارة الـــكـــهـــربـــاء، وشـــركـــات 
الـــتـــوزيـــع بـــاإلهـــمـــال الجسيم 
فــى صيانة األعــمــدة واألبـــراج 

الــكــهــربــائــيــة، وهـــى الــســبــب فى 
ترك األعمدة مكشوفة، فى كثير من 

المناطق، مشير إلى أن حوادث الكهرباء 
بسبب األســالك والكابالت المكشوفة 
منتشرة وليست المرة األولــى أن يحدث 
كما حــدث أثــنــاء موجة الطقس السيئ 
األخــيــرة، موضحا أن األزمــة عند وزارة 
الكهرباء، ألن عمليات صيانة األعمدة 
الكهربائية مسئولية الحى، والمحليات 
التابع لها المنطقة الموجود بها عمود 

اإلنارة المكشوف.
وفى ذات السياق أكدت المصادر أن 
الدولة رصدت ميزانية كبيرة، لتحويل 
شبكات الكهرباء الهوائية، إلى كابالت 
ــى أن تكلفة تحويل  أرضــيــة، الفــتــة إل
االســـالك كهربائية الهوائية، ستصل 

إلى مليار و70 مليون جنيه.
وفــى ذات السياق، يتعرض الــوزيــران 
لهجوم كبير من قبل الرأى العام وأعضاء 
مجلس النواب.. بسبب األرواح والضحايا 
التى لقيت حتفها بسبب إهمال مسئول 
ــم يقم بــواجــبــاتــه تجاه  هنا او هــنــاك، ول
ــراج الكهربية المكشوفة  ــ األعــمــدة واألب
وأدت إلى حتف 20 روحــا بشرية، بسبب 

هذا اإلهمال.
ــرئــيــس الــســيــســى، طــالــب  ــذكــر أن ال ي
مجلس النواب، بتفعيل دوره وكل األعضاء، 
للوقوف مع الــدولــة المصرية والتصدى 

ــن، وطــالــبــهــم بـــضـــرورة  ــمــقــصــري ــل ل
ــول حــكــومــى   اســـتـــجـــواب أى مــســئ

مقصر أو أهمل  فى عمله.

  إيمان عاطف 

  نسرين إمام 

تقرير رقابى: وزيرة السياحة أكثر الوزراء سفرًا خارج مصر

سحر نصر فى المركز الثانى وهالة السعيد الثالثة

تكلفة الرحلة الواحدة 25 ألف دوالر 

النفقات ال تشمل الحارس الشخصى لها وثالثة أفراد من مكتبها بالوزارة 

رانيا

مدبولى

شاكرشعراوى

سحر



نكشف القصة الكاملة من البدايات إلى التعثرات

رئيس الوزراء اإلثيوبى: لن نكمل الخزان إال بالتنسيق مع مصر وخبير عسكرى يتساءل: هل هذا الرجل يملك عصا سحرية

مصر اقترحت ملئه خالل 7 سنوات وإثيوبيا أصرت على 3 سنوات فقط
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  إيمان بدر 

حينما وقف رئيس الوزراء اإلثيوبى أبى أحمد 
فــى برلمان بـــاده وأعــلــن أنــهــم على استعداد 
لحشد مليون مقاتل فيما أسماه حرب الدفاع 
ــر إلـــى ســاحــة  ــ ــحــول األم عـــن ســـد الــنــهــضــة، ت
للسخرية والتندر على صفحات مواقع التواصل 
ــى أن آخــر مرة  االجــتــمــاعــى، وذهـــب البعض إل
حــارب فيها هــؤالء كانت حــرب الفيل وانهزموا 
بطير أبابيل، فيما وصلت األمــور لــدى البعض 
اآلخر إلى المقارنة بين الجيش المصرى ونظيره 
اإلثيوبى باعتبار جيشنا هو العاشر على مستوى 
العالم فمن تكونون أنتم، فى تلميح مندفع إلى 
أنه ال بديل عن الخيار العسكرى، واألدهــى أن 
بعض القنوات الفضائية تبارت على استضافة 
العسكريين المتقاعدين ليؤكدوا على أن مصر 
حصلت على حاملتى الــطــائــرات »ميسترال« 

والطائرات الرافال لتأمين حقوقها المائية.
ومــن الخيار العسكرى إلــى خيار التدويل أو 
اللجوء للتحكيم الدولى، الذى يعيدنا إلى خطاب 
الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى فى األمم 
المتحدة أمام جمعيتها العمومية المنعقدة فى 
سبتمبر الماضى، والتى تحدث فيها »السيسى« 
عن سد النهضة اإلثيوبى داعياً المجتمع الدولى 
إلــى تحمل مسؤلياته تجاه تلك القضية التى 
تعتبرها إثيوبيا قضية تنمية بينما هى بالنسبة 
للمصريين قضية حياة ووجـــود، وهنا تحولت 
دفة الحوارات اإلعامية إلى خبراء العاقات 
الدولية الذين أكدوا أن اللجوء للتحكيم الدولى 
لن يجدى ألنه يجب أن يكون بموافقة األطراف 
الــثــاثــة مصر والـــســـودان واثــيــوبــيــا، فيما أكد 
هؤالء أن دخول طرف رابع فى المفاوضات مثل 
الواليات المتحدة األمريكية لن يحقق المصلحة 
المصرية، وذلــك لوجود إسرائيل كشريك فى 
تمويل وبناء وتأمين السد، والمعروف عاقة 

أمريكا بإسرائيل.
ــر هــو الــلــجــوء لروسيا  فــكــان الــمــقــتــرح اآلخـ

كطرف رابــع، وبالفعل عقدت القمة األفريقية 
الروسية فى منتجع سوتشى، برئاسة الرئيس 
ــروســى فــاديــمــيــر بــوتــيــن ونــظــيــره المصرى  ال
عبد الفتاح السيسى بوصفه رئيسا لاتحاد 
ــوزراء اإلثيوبى  ــ األفــريــقــى، وبحضور رئــيــس ال
أبــى أحمد الــذى اعتذر للرئيس السيسى عن 
تصريحات حشد المليون مقاتل، وردد خلف 
السيسى باللغة العربية قسًما بالله بأال تمس 
باده حقوق مصر فى المياة، فى مؤتمر صحفى 

بدت األمور خاله ودية متفائلة ضاحكة.

ولــكــن هــل تـــدار الملفات الشائكة بالقسم 
والــحــلــفــان، وهـــل علينا أن ننتظر الــحــل من 
السماء مثلما احتفلنا بانتفاضة الشعب اإلثيوبى 
ــاســات حــكــومــتــه، وحـــرق  احــتــجــاجــا عــلــى ســي

المتظاهرين صــور أبــى أحمد فى الــشــوارع، 
لنهلل ونــقــول إن »الــلــى بييجى على مصر 

مبيكسبش«.
ــاذا بعد أن اعتذر  والــســؤال األهـــم: م
الرجل للرئيس المصرى، وقــال نًصا: 
لن نكمل سد النهضة أو الــخــزان إال 
ــم أعــلــن عن  بالتنسيق مــع مــصــر، ث
استئناف المفاوضات بجدول زمنى 
تنشر نتائجه أواًل بأول، وهل رئيس 
ــوزراء اإلثيوبى هــذا يملك عصا  الـ
سحرية لتطويع جميع األطـــراف 
لصالحه، وهــذا الــســؤال تحديًدا 
طــرحــه خبير عسكرى ومهندس 
سابق بــالــقــوات المسلحة تحفظ 
عــلــى ذكـــر اســمــه، ولــكــنــه أكـــد أن 
ــذا على  ــى أحـــمـــد هــ ــ ــات أب ــركـ حـ
ــدو مثيرة  ــب الــمــســرح اإلقــلــيــمــى ت

للجدل، وكأنه معه عصا سحرية لحل 
المشاكل تجعلنا نتوقف ونسأل من يقف 

خلفه مع إسرائيل، وكيف استطاع فى أيام 
قليلة أن يقضى على جميع مشاكل بــاده مع 
الجيران بعد عقود من الخافات، وكيف اقتحم 
الشأن السودانى لينزع فتيل األزمة فى لحظات، 
ــســودان، وكسف أقنع  ثــم تحرك إلــى جنوب ال
الجانب المصرى باإلفراج عن اإلثيوبيين بيده، 
وباليد األخــرى كــان يصافح إسرائيل ويحصل 
منها على منظومة صواريخ ال يمنحها الصهاينة 
ألحــد، ثم بــدون مقدمات يحصد نوبل للسام، 
ثم يعلن موقفه المتشدد من سد النهضة بعد 
ضمان تحييد البيئة العملياتية المحيطة،  من 
البحرية بالبحر األحمر واألرضــيــة بالسودان 
شماله وجنوبه، ثم يعتذر وتيراجع ويفتح الباب 
للطمأنة، تساؤالت تستحق النشر والنقاش وإن 
رفض صاحبها ذكر اسمه، نحاول اإلجابة عليها 

فى سياق السطور التالية.

اعتذار أبى أحمد للسيسى وقسمه 
على عدم المساس بحصة مصر 
ليس حال والملفات الشائكة ال 

إثيوبيا تراجعتتدار بالقسم و»الحلفان«
عن كافة االتفاقيات وخالفت

 وثيقة المبادئ واألعراف الدولية المتبعة
لم تكن أزمة تصريحات رئيس الــوزراء 
ــول إمــكــانــيــة حــشــد مليون  ــى حـ ــوب ــي اإلث
جــنــدى، هــى العقبة األولـــى التى تعثرت 
ــم يتوقع  ــن ث ــمــفــاوضــات، ومـ بسببها ال
الخبراء أال تكون العثرة األخيرة بالرغم 
من اعتذار الرجل وتراجعه عنها، حيث 
عادت األزمة تفرض نفسها بقوة منذ أن 
تراجعت أديس أبابا عن كافة االتفاقيات 
ــم الـــوصـــول إلــيــهــا منتصف عــام  الــتــى ت

.2018
ــدرت مــؤخــراً  ــول تــلــك الــفــكــرة صــ وحــ
دراسة بعنوان »مسارات بديلة.. الخيارات 
الــمــصــريــة فــى مــواجــهــة ســد النهضة«، 
أعدها مصطفى صاح الباحث بالمركز 
ــات، أوضــح  ــدراســ ــ الــعــربــى لــلــبــحــوث وال
خالها أن وزيــر الــرى المصرى كــان قد 
اجتمع مع نظيريه اإلثيوبى والسودانى 
مطلع شهر أكــتــوبــر المنقضى، وعكف 
الوزراء  الثاثة على بحث كيفية الوصول 
ــراف، ولكن  إلــى حــل يرضى جميع األطــ
توقعت الدراسة أن تعنت الجانب اإلثيوبى 
ــراره على موقفه ســوف يـــؤدى إلى  وإصــ
أحد احتمالين، إما تدويل األمر باللجوء 

إلى التحكيم الدولى، أو الحل العسكرى.
وأرجع الباحث توقعاته إلى أن الجانب 
ــان قــد تعهد بــعــدم المساس  اإلثــيــوبــى ك
بحصة مصر من المياه من قبل، ولكنه 
تراجع عن هــذه التعهدات ورفــض كافة 

المقترحات المصرية التى تدعو 
ــى مــلء الــســد فــى غــضــون 7 سنوات  إل

وليس 3 ســنــوات، باعتبار أن الملء فى 
3 سنوات الذى تتمسك به إثيوبيا يشكل 
تــهــديــًدا ألمــن مصر الــمــائــى بينما يرى 
ــر قــرار  الــجــانــب اإلثــيــوبــى أن هـــذا األمـ

سيادى من اختصاصها فقط.
وأضـــاف »صـــاح« فــى ورقــتــه البحثية 
أن وزارة الرى والموارد المائية المصرية 
ــوبــر  ــت بــشــكــل قـــاطـــع خــــال أكــت ــن ــل أع
الــمــاضــى، أن الــمــفــاوضــات وصــلــت إلى 
طريق مسدود، حيث قدمت أديــس أبابا 
مقترح جديد يعد بمثابة ردة على كل ما 
سبق االتــفــاق عليه، مــن مــبــادئ حاكمة 
لعملية الملء والتشغيل، وذلك لخلو هذا 
االقــتــراح من ضمان وجــود أدنــى حد من 
التصريف السنوى من السد، والتعامل 
مع حاالت الجفاف والجفاف الممتد التى 

قد تحدث فى المستقبل.
واألدهـــى أن إثيوبيا رفضت مناقشة 
ــواعــد تشغيل ســد الــنــهــضــة وأصـــرت  ق
على قصر التفاوض على مرحلة الملء 
وقواعد التشغيل أثناء مرحلة الملء، بما 
يخالف المادة الخامسة من نص اتفاق 
إعــان المبادئ الــذى تم توقيعه فى 23 
مارس 2015، كما يتعارض مع األعراف 
المتبعة دولــيــاً للتعاون فــى بــنــاء وإدارة 

السدود على األنهار المشتركة.

رغم الحالة الود التى تظهر العاقات بين 
البلدين أو بـــاألدق بين الزعمين المصرى 
واإلثيوبى من آن آلخر، ولكن دائًما ما تلوح 
فــى األفـــق مــخــاوف وشــكــوك بــل واتــهــامــات 
للجانب اإلثــيــوبــى بــأنــه يــمــارس التسويف 
ويستهلك الوقت، حتى يكتمل السد ويمتأل 
ويصبح أمر واقع، وهو ما علق عليه السيسى 
إبــان خطاباته على هامش الجمعية العامة 
األخــيــرة لألمم المتحدة، مــشــدًدا على أن 

مصر لن تقبل بفرض األمر الواقع عليها.
ــان الــدكــتــور محمد   وفــى هــذا الــســيــاق ك
ــرى والــمــوارد  ــر الـ ــام، وزيـ ــن عـ ــدي نــصــر ال
الــمــائــيــة األســبــق قــد أكـــد أن مــصــر لديها 
ــة، حال  3 مــحــاور ممكنة للتعامل مــع األزمـ
استمرار سياسة استنزاف الوقت، موضًحا 
أن الخطوة األولى هى إعان مصر مقاطعة 
الكهرباء المولدة من السد، وهى خطوة لن 
توقف عملية البناء لكنها تعطل تشغيلها 
وتــهــدر اقــتــصــاداتــه وتعطل كــذلــك مخطط 

السدود األخرى على النيل األزرق.

ــخــطــوة الــثــانــيــة فــهــى اتــخــاذ  أمـــا عـــن ال
ــق مــجــلــس األمــن  مــســار قــانــونــى عــن طــري
ــى لــوقــف الــبــنــاء حتى تقييم سامة  ــدول ال
الــســد اإلنــشــائــيــة لتجنب مخاطر انهياره 
ولتقييم تداعياته المائية والبيئية على مصر 
والــســودان، مع رصــد المخالفات اإلثيوبية 
لمعاهدة 1902 واتفاقية األمـــم المتحدة 

لألنهار المشتركة وإعان المبادئ.
فيما تتمثل الخطوة الثالثة فــى تسوية 
األوضـــاع فى الــســودان ووضــع إطــار واضح 
للعمل والتفاوض بخصوص سد النهضة فى 

إطار اتفاق 1959.
وبشكل عــام يحذر الــخــبــراء مــن خطروة 
ــدون تــدخــل  ــ ــ ــات ب ــاوضـ ــفـ ــمـ اســـتـــئـــنـــاف الـ
استشاريين دوليين لتقييم اآلثــار السلبية 
التى ستتعرض لها مصر والسودان جراء مأل 
وتشغيل السد، ومن ثم تصبح المفاوضات 
مجرد استنزاف للوقت حال إصــرار إثيوبيا 
ــؤالء االســتــشــاريــيــن  ــ ــدخــل ه عــلــى رفـــض ت

الدوليين.

تشمل مقاطعة الكهرباء واللجوء لمجلس األمن 
وتسوية األوضاع فى السودان

نصر الدين عالم: مصر لديها 3 حلول 
لتعطيل السد أو إيقافه

السيناريوهات البديلة لمصر
فى مواجهة أزمات سد النهضة

كل 5 مليارات متر مكعب نقص فى المياه يقابله تبوير مليون فدان وتشريد مليون أسرة

هل إثيوبيا تستغل الورقة المائية لتحقيق سيطرة سياسية؟!!

الحل من وجهة نظر إثيوبيا: على مصر مساعدتنا 
فى زراعة 20 مليار شجرة لتغيير الظروف المناخية

على صعيد العاقات السياسية المصرية اإلثيوبية 
والــتــأثــيــرات االقــتــصــاديــة الستكمال بــنــاء وتشغيل سد 
النهضة، قــال الــدكــتــور محمد سلمان طــايــع وكــيــل كلية 
االقتصاد والعلوم السياسية وأســتــاذ العلوم السياسية 
بجامعة القاهرة فى تصريحات سابقة إن حياة الشعوب 
ترتبط بالمياه وجــوداً أو عدما، كما أن عاقات الــدول 
ترتبط بالمتغير المائى، ومن ثم يجب التعامل مع قضية 

مياه النيل باعتبارها قضية هيدروبوليتكية.
ووصف الخبير السياسى قضية سد النهضة بأنها أزمة 
بامتياز، الفتاً إلى أنها بدأت فى ستينيات القرن الماضى، 

ولكنها لم تتضح إال حينما أعلنت إثيوبيا عن بناء السد 
بمواصفات فنية جديدة تهدد المصالح المصرية.

وعــن التأثير السلبى للسد على االقتصاد المصرى 
قــال وكيل كلية االقتصاد والعلوم السياسية أن تشغيل 
ــراد مصر  الــســد بــهــذه الــمــواصــفــات ســوف يــؤثــر على إيـ
المائى وعلى إنتاجها الزراعى، موضحاً أن كل 5 مليارات 
متر مكعب نقص فــى المياه يقابله تبوير مليون فــدان 
ــى الــزراعــيــة، مــا سيقلل مــعــدل الحاصات  مــن األراضــ
والمنتجات الزراعية ويــؤدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل 
جنونى، باإلضافة إلى تشريد مليون أسرة مصرية، ناهيك 

عن تملح التربة وتقليل خصوبتها، مما ينعكس بالسلب 
على األحياء المائية واألسماك، كما سيؤدى إلى انهيار 

السياحة النيلية.
وألن االقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحــدة حذر 
أستاذ العلوم السياسية من استغال الجانب اإلثيوبى 
لألزمة من خال اللعب بالورقة المائية لخلق حالة من 
الهيمنة والسيطرة السياسية على مجريات األمــور، ومن 
ثــم يصفه الخبراء بأنه مــشــروع سياسى وليس مشروع 
كهرومائى، يمكن اعتباره حزاما جديدا حول رقبة مصر 

من ناحية الجنوب.

ــد نهر النيل يأتينا مــن الهضبة  نعلم أن 75% مــن روافـ
اإلثيوبية التى تضم النيل األزرق وعطبره والسوباط، ومن ثم 
فإن 85% من تدفقات نهر النيل الـ 84 مليار متر مكعب من 
الهضبة اإلثيوبية موزعة على أساس أن 50 مليار من النيل 
األزرق، 22 مليار من نهرى عطبرة والسوباط، فيما تؤكد 
التقارير أن  15% فقط يأتى من الهضبة االستوائية حيث 

يأتينا من النيل األبيض 12 مليار متر مكعب.
ويتضح حجم العجز المائى إذا عملنا أن 55.5 مليار متر 

مكعب حصة مصر، 18.5 مليار حصة السودان، بإجمالى 
74 مليار متر مكعب، والباقى من إجمالى التدفق الـــ 84 
مليار يذهب إلى خــزان بحيرة ناصر، ومن ثم فلدينا عجز 
حــوالــى 20 مليار متر مكعب لمصر بين التدفق الفعلى 

واالحتياجات.
وفى ظل هذه الظروف يصبح العجز المائى قائم بالفعل 
سواء بنى السد أو لم يبن، وهو ما دفع رئيس الوزراء اإلثيوبى 
أبى أحمد إلى أن يدعو مصر ألن تدعم باده فى زراعة 20 

مليار شتلة، وهو ما سيزيد من تدفق األمطار فى مواجهة 
التغيرات المناخية، لتنتهى مشكلة المياة.

ولكن يبقى السؤال إذا كانت مصر قــادرة على زراعــة 20 
مليار شجرة فى إثيوبيا، هل تزرعها هناك أم أن صحارينا 
أولى بهذه الثروة القادرة على تغيير اآلثار السلبية للتغيرات 
المناخية، التى كان الرئيس المصرى أول من حذر منها فى 
قمة المناخ التى عقدت عــام 2015 على هامش الجمعية 

العامة لألمم المتحدة آنذاك.

أبى أحمد

السيسى

عالم
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محمد نجيب.. أنجب 3 أوالد 
أحدهم سـُجن والثانى ُقتل 

والثالث ُفصل من عمله

فضائح أبناء مرسى من 
الجنسية األمريكية إلى 
المخدرات والمنشطات

عالقات مصاهرة تجمع عائلة »عبدالناصر« مع سامح 
فهمى وعمرو موسى وأشرف مروان وهانى شاكر

أكبرهم تخرج من كامبريدج البريطانية والصغرى درست فى الجامعة األمريكية

عاش الرئيس محمد نجيب بعد عزله من الرئاسة 
وتحديد إقامته فى قصر مهجور بالمرج حياة بائسة، 
ال تقل عن المآسى التى تعرض لها أبناؤه، حيث أنجب 

اللواء »نجيب« 3 أبناء وهم فاروق وعلى ويوسف.
ــاك فى  ــب ــاروق« فقد عــاش حــالــة مــن االرت ــ ــا »ف  أم
حياته، وتم اعتقاله فى سجن طره لمدة 5 أشهر على 
خلفية مشادة مع »مخبر ســرى«، كان مكلف بمراقبته 
عــام 1969، وبعد فترة االعــتــقــال خــرج مــن محبسه 
محطما ومــريــضــا بالقلب، وتــوفــى بعد شهرين من 

إطالق سراحه.
فيما سافر االبن الثانى »على« ليدرس فى ألمانيا 

وكــان له نشاط واســع ضد اليهود، وأقــام المؤتمرات 
التى يدافع فيها عن حق الفلسطينيين، وفــى إحدى 
الليالى وعند عودته لمنزله اعترضته سيارة »جيب« 
بها ثالثة رجال وامرأة، قاموا بالهجوم عليه حتى قتلوه، 
ولم يتمكن والــده من تسلم جثمانه ودفنه عند عودته 

لمصر، ألنه كان قيد اإلقامة الجبرية.
ــر يــوســف أســـوأ حــًظــا من  ولـــم يــكــن االبـــن األصــغ
شقيقيه، حيث تــم فصله مــن إحــدى شــركــات الدولة 
فعمل سائًقا فى شركة المقاولون العرب باإلسكندرية 
فى الصباح، وعلى تاكسى أجرة اشتراه بالتقسيط فى 

المساء، وظل يعمل عليه إلى أن توفى.

مــن الــمــعــروف أن الــزعــيــم الــراحــل 
جمال عبد الناصر لــه خمسة أبناء، 
ــذى  ــدس خـــالـــد الـ ــن ــمــه ــو ال األول هـ
درس الهندسة فى جامعة كامبريدج 
ــاذا فى  ــ ــت ــمـــل أســ الــبــريــطــانــيــة، وعـ
ــزوج من داليا  الجامعات المصرية وت
فــهــمــى شــقــيــقــة ســامــح فــهــمــى وزيـــر 
الــبــتــرول فــى عهد »مـــبـــارك«، والــذى 
تــربــطــه عــالقــة مــصــاهــرة أيــضــاً مع 

المطرب هانى شاكر.
وتــم اتــهــام خــالــد عبد الــنــاصــر فى 
قضية تنظيم »ثـــورة مــصــر« المسلح 
ــر الثمانينيات، وهـــرب إلى  فــى أواخـ
يوغوسالفيا حيث أقـــام فــى ضيافة 
الرئيس اليوغوسالفى تيتو، الذى كان 
صديقاً لعبد الناصر، ثم عاد إلى مصر 
لتتم محاكمته وتبرئته، وعــاش بعيداً 

عن األضواء حتى توفى عام 2011.
أمــا االبــن الثانى عبدالحميد، فقد 
تخرج من الكلية الحربية عــام 1951 
والــتــحــق بالسلك الــدبــلــومــاســى عــام 

1974، وعمل بسفارة مصر فى لندن، 
واتجه بعد ذلك للهيئة العربية للتصنيع 
فــى مكتب لــنــدن، ثــم تــرك العمل بها 
ــاء إلـــى الــقــاهــرة لــيــديــر شركته  وجــ

للمقاوالت مع شقيقيه عبدالحكيم.
ــج  أمـــــا عـــبـــد الــحــكــيــم فـــهـــو خــري
قسم عــمــارة بكلية الــفــنــون الجميلة 
جامعة حــلــوان، وأســس أول شركة له 

ــت شــركــة »مـــودرن  ــان عـــام 1977، وك
ــى  ــت كـــونـــتـــراكـــنـــورز لـــلـــمـــقـــاوالت« وال
أسسها بالمشاركة مع شقيقه األكبر 

عبدالحميد.
وأنــجــب »عــبــدالــنــاصــر« مــن زوجته 
تحية كاظم، أبناءه الثالثة الذكور، كما 
رزق بابنتين األولـــى هــى هــدى التى 
ــة حياتها سكرتيرة  ــداي عملت فــى ب
لوالدها ضمن طاقم سكرتارية رئاسة 
ــم أســتــاذة فــى العلوم  الــجــمــهــوريــة، ث
السياسية بجامعة الــقــاهــرة وكانت 
تعمل فى جريدة األهــرام بجانب ذلك 
حتى عام 2002، أما االبنة الثانية منى 
والتى درســت فى الجامعة األمريكية 
بالقاهرة، فتزوجت من رجل األعمال 
ــت تــشــتــرك مع  ــان ــروان، وك ــ أشـــرف مـ
زوجــهــا فــى بعض المشاريع الخاصة 
بالسياحة والفنادق، وهى والــدة رجل 
األعمال جمال مــروان صاحب قنوات 
»ميلودى«، وأحمد مــروان الــذى تزوج 

ابنة عمرو موسى ثم طلقها فيما بعد

أسرار الحياة
الخاصة والعائلية ألبناء رؤساء مصر

بنات السادات من جيهان تزوجوا 
من نجوم المجتمع واألثرياء

له 3 بنات من زوجته األولى تزوجوا من عامة الشعب والثالثة »اتطلقوا«

أنجب الرئيس أنور السادات من زوجته األولى 
ــوا جميعا من  ــزوجـ إقــبــال مــاضــى، 3 بــنــات، وتـ
شخصيات عادية ليست مشهورة، ولكنه زوج بناته 
من جيهان لنجوم المجتمع وأبناء األثرياء، ومثلما 
ــســادات« زوجــتــه األولـــى، تعرضت بناتها  طلق »ال
الثالثة لتجربة االنــفــصــال عــن أزواجــهــن، حيث 
تــزوجــت ابنته الكبرى رقية مــن طبيب التحاليل 
أمين عفيفى، الذى انفصلت عنه بعد فترة بسيطة 
جــداً من اغتيال والدها، ولم يكن لها عمل آخر، 
بعد أن تركت العمل فى إحدى شركات المقاوالت، 
وكانت تتقاضى معاَشا شهرًيا بسيًطا، ودخلت فى 
نزاع مع زوجة والدها السيدة جيهان، على ملكية 
الــمــنــزل الـــذى مـــازال فــى حـــوزة جيهان بمنطقة 

الجيزة.
أمــا االبــنــة الثانية روايـــة والــتــى ال تظهر فى 
وســائــل اإلعـــالم، فقد تــزوجــت مــن ضابط يدعى 
جــالل جمعة، وانفصلت عنه، ولــم يكن لها عمل 
محدد، مثلما تزوجت شقيقتها الصغرى كاميليا 
وكــان عمرها 12 عاًما من ضابط آخــر، كان نجل 
صديق السادات قبل أن تطلق منه، وعاشت بعد 
الطالق فى والية بوسطن بأمريكا، حيث عملت فى 
جامعة بوسطن التى درست فيها ككبيرة لألساتذة، 
ثم أصابها مرض عصبى جعلها تعانى من نوبات 
صــرع إلــى أن أعلنت إفالسها وعــادت إلــى مصر 
فى 2002، وقالت أن شقيقها لوالدها »جمال« هو 
من يتولى اإلنفاق عليها لضعف مبلغ المعاش الذى 

كانت تتقاضاه.
أمــا عن جمال االبــن األوحــد للسادات، والــذى 
ــخــرج فــى كلية  أنــجــبــتــه زوجــتــه جــيــهــان، فــقــد ت
الهندسة، وهو حالًيا رجل أعمال ويشغل منصب 

رئــيــس مجلس إدارة شــركــة اتــصــاالت، وكـــان قد 
حــاول الــدخــول إلــى كلية الطيران لكنه فشل فى 
اختبارات النظر ولم يتم قبوله، بالرغم من وجود 

والده وقتها فى سدة الحكم.
ولــم يكن جمال هو أكبر أبناء الــســادات من 
جيهان، ولكن قبله أنجبت لبنى التى كانت تعمل 
كطبيبة بشرية، وتزوجت من عبد الخالق عبد 

الغفار وهو من أسرة شهيرة وثرية.
وبعد لبنى وجمال، رزقــت جيهان بنهى التى 
تخرجت من قسم اللغة اإلنجليزية بكلية اآلداب 
ــزوجــت مــن حسين اإلبــن  جامعة الــقــاهــرة، وت
األكبر للمهندس سيد مرعى أحــد أبــرز رجال 
ــذاك، وابنها شريف هو  األعــمــال فــى مصر آنـ
الوحيد من أحفاد وأبناء السادات الذى حضر 

العرض العسكرى الذى قتل فيه.
أمــا االبــنــة الــصــغــرى جــيــهــان، أو نــانــا، فقد 
تــزوجــت مــن محمود عثمان صــاحــب شركات 
محمود عثمان، وقبل زواجها منه بسنوات، كان 
الرئيس الليبى معمر القذافى قد تقدم ليخطبها 
ألحــد أقــاربــه وحينما رفــض الــســادات وجيهان 
ــة، تــوتــرت عــالقــات  ــن الخطبة لصغر ســن اإلب
العائلة الساداتية بالقذافى وبالنظام الليبى، 
ووصــل األمــر إلى توتر فى العالقات المصرية 
الليبية، بل وتردد أن »القذافى« كان ضالًعا فى 
مــؤامــرة قتل الــرئــيــس الــمــصــرى، حيث ذهبت 
ابنته كاميليا فيما بعد لتجرى حــوار سياسى 
مع القذافى، وسألته بشكل مباشر: »آنت قتلت 

أبويا؟«.

المصريون أطلقوا النكت على عالء أثناء رئاسة 
والده وجمال كان مسمارًا فى عرش نظامه

مبارك ونجليه من القصور إلى السجون

فــى أواخـــر عهد الــرئــيــس األســبــق حسنى 
مــبــارك، انتشرت معلومات عــن نجله عــالء، 
وأنــه يفرض شراكته على كبار رجــال األعمل 
مستغاًل نفوذ والــده، حتى سخر الشعب من 
هذه األحوال وإنطلقت نكات على الرئيس من 
نوعية »أبو عالء شريكى فى القهوة«، وغيرها.

وبالرغم من ذلك لم يكن فساد وتربح عالء 
هو السبب فى سقوط نظام والــده، بل حظى 
بتعاطف المصريين عقب وفــاة نجله األكبر 
محمد بشكل مفاجئ، أمــا المسمار األخير 
فى عــرش نظام »مــبــارك« فكان ولــده الثانى 
جمال، وطموحه هو ووالدته فى ميراث حكم 
مــصــر، ناهيك عــن جمعية المنتفعين التى 
أحاطت به من داخل الحزب الوطنى، وأطلقوا 
عليها وقتها لجنة السياسات أو بــاألدق لجنة 

التوريث. 
ومن المعروف عن عالء مبارك أنه تخرج 
من الجامعة األمريكية بالقاهرة، وتزوج هايدى 
ابنة رجــل األعــمــال الــهــارب مجدى الــراســخ، 
وأنشأ بالمشاركة مع زوجته هايدى، مؤسسة 
خيرية تحت اسم »محمد عالء مبارك« عام 
2010 بعد وفاة نجلهما، وللمؤسسة نشاطات 

اجتماعية وطبية.
ومــؤخــًرا كشفت وثــائــق بنما، عــن امتالك 
عالء مبارك شركة »بان وورلد« لالستثمارات 
وتتبع لشركة »بريتيش فيرجين أيالند«، التى 
تــدار أعمالها عبر شركة الخدمات المالية 

»كــريــدى ســويــس«، ومــع ذلــك تمت تبرئته هو 
وشقيقه من قضايا الفساد التى أتهمها فيها، 
وحالًيا يثير عــالء الجدل من آن آلخــر بنشر 
تــغــريــداتــه عــلــى مــوقــع الــتــدويــنــات »تــويــتــر«، 
ويــتــبــادل الــتــراشــق بالتصريحات مــع بعض 

اإلعالميين والصحفيين.
أمــا جــمــال أو الــوريــث فهو االبـــن األصغر 
ــن الــعــام  ــي ــمــبــارك، وقـــد شــغــل منصب األم ل
المساعد وأمين السياسات بالحزب الوطنى، 
بعد أن تخرج من الجامعة األمريكية بالقاهرة 
ــى مـــجـــال إدارة األعـــمـــال وحـــصـــل على  فـ
ماجستير فى إدارة األعمال من نفس الجامعة، 

وكــان لــه مشاريع اقتصادية وعمل فــى عدة 
بنوك فى لندن قبل اهتمامه بالسياسة، وتزوج 
مــن خديجة محمود الــجــمــال، وهــى األخــرى 
ابنة رجل أعمال كان متهًما فى قضايا فساد 
وتــربــح، هــو وشقيقه منصور الـــزوج السابق 
للنجمة ليلى علوى، وأنجب جمال من زوجته 
ابنة تدعى فريدة، ومؤخًرا رُزق بطفل يدعى 
محمود، فيما لم يتبق لعالء بعد وفــاة ولده 
األول، إال عمر وهــو العــب كــرة قــدم بإحدى 
فــرق الناشئين لألندية الكبرى، أمــا فريدة 
ابنة جمال فتمارس الباليه على غرار جدتها 

سوزان مبارك.

من آن آلخر يتحول أبناء الرؤساء إلى مادة خصبة لوسائل اإلعالم، 
وحاليًا تجد القنوات الفضائية المعادية لمصر والتى تبث من 

تركيا فى الحديث عن اإلبن األكبر للرئيس عبدالفتاح السيسى 
مادة للهجوم على النظام وتشويه صورته، بينما حقق اإلعالمى 

عمرو أديب سبق فضائى ضخم حينما استضاف الصيدلى محمود 
حمدى السيسى أحد الشركاء فى سلسلة الصيدليات التى كان 

إعالم اإلخوان يزعم كذبًا أنها مملوكة لجهة سيادية.
وإذا كان أعداء الدولة المصرية من أتباع اإلخوان وعمالء تركيا 

يحاولون تشبيه محمود السيسى بعالء وجمال مبارك، اللذان كان 
كال منهما سببًا فى إندالع ثورة الشعب على مبارك األب، فإن 

األحاديث عن أبناء الرؤساء ليست قاصرة على نجلى مبارك وابن 
السيسى فقط، ولكن هناك المزيد من األسرار فى حياة أبناء باقى 

رؤساء مصر محمد نجيب وعبد الناصر وأنور السادات.

حـــتـــى قـــبـــل أن تــعــلــن نــتــيــجــة 
انــتــخــابــات الـــرئـــاســـة الــمــصــريــة 
ــى  2012، بــفــوز الــمــرشــح اإلخــوان
محمد مرسى، كانت تطارده تهمة 
إزدواجــيــة الــوالء، لكونه أب الثنين 
مــن المواطنين األمريكيين، حيث 
ــمــاء محمد  ــشــي حــصــل أحــمــد وال
مــرســى على الجنسية األمريكية 
بحكم ميالدهما بالواليات المتحدة 
األمــريــكــيــة، وقــتــمــا كـــان والــدهــمــا 
ــدرس الــدكــتــوراه ووالــدتــهــا نجالء  ي
محمود ترافقه فى رحلة الدراسات 

العليا.
ــخــرج أحــمــد مــن كلية الطب  وت
ليعمل طبيبا فى المملكة العربية 
الــســعــوديــة، بينما حصلت شيماء 
على بكالوريوس العلوم وتزوجت من 
طبيب هو ابن الدكتور أحمد فهمى 
رئــيــس مجلس الــشــورى إبـــان حكم 

جماعة اإلخوان اإلرهابية.
أمــا باقى أبناء الرئيس المعزول 

فهم أسامة الــذى يمارس المحاماة 
فى مكتبه بالزقازيق، وعمر الحاصل 
عــلــى بــكــالــوريــوس الــتــجــارة والـــذى 
حاولت حكومة اإلخــوان تعيينه فى 
وزارة الطيران، بدون وجه حق، ولكن 
ــا وفشل  القضية تــفــجــرت إعــالمــًي
فــى الــحــصــول على الــوظــيــفــة، وهو 
حالياً بــدون عمل، أما االبــن األخير 
واألكثر إثــارة للمشاكل فهو عبدالله 
الطالب الجامعى الذى ثبتت إدانته 

فى قضية تعاطى مخدر الحشيش، 
وبالفعل تم حبسه، وبعد أن قضى 
مدة العقوبة خرج من محبسه ليفارق 
ــام قليلة مــن رحيل  الــحــيــاة بــعــد أيـ
والـــده، بسبب تعاطى جرعة زائــدة 
من المنشطات الجنسية والعقاقير 
المخدرة، حسبما كشفت اعترافات 
فتاة كانت برفقته وتبين أنها تحترف 
ممارسة األعــمــال المنافية لــآداب 

مقابل أجر.

عائلة السيسى »تناسب« 
األصدقاء واألقارب

مصطفى متزوج من ابنة عمته وحسن 
صهر محمود حجازى وخالد فودة حما آية

وقتما كــان المشير عبد الفتاح 
السيسى مــرشــحــاً رئــاســًيــا تحدث 
ــرة عن  ــمــا األخــي ــى ورب ــ لــلــمــرة األول
زوجته السيدة انتصار عامر، مؤكداً 
أن بينهما صلة قــرابــة وأنـــه تقدم 
لخطبتها فور حصوله على الثانوية 
الجوية، ألن تقاليد الكلية الحربية 
تمنع الطالب من الــزواج، لذلك أتم 

الزيجة فور تخرجه.
كما أشار »السيسى« إلى أن أبناءه 
هــم محمود الضابط بالمخابرات 
العامة ومصطفى بالرقابة اإلداريــة 
وحسن بوزارة البترول، مشدداً على 
أنــه ال يقبل المحسوبية بدليل أن 
نجله »حــســن« تــقــدم للعمل بـــوزارة 
الخارجية مرتين ولم يوفق، بالرغم 
ــده كــان فى المرة األولــى  من أن وال
مديًرا للمخابرات الحربية، بل وكان 
وزيًرا للدفاع حينما تقدم إبنه للمرة 

الثانية ولم يحالفه الحظ.
ووصف »السيسى« أسرة القوات 

الــمــســلــحــة بــأنــهــا مــجــتــمــع شــديــد 
الخصوصية، وعلى ما يبدو تتعامل 
ــوب  عــائــلــة الــرئــيــس بــنــفــس األســل
عندما تختار مــن تصاهره، حيث 
ــزوج مصطفى السيسى مــن ابنة  ت
عمته ريهام، وتزوج حسن من داليا 
ابنة الفريق محمود حجازى رئيس 
أركان الجيش المصرى سابقاً، أما 
ــة السيسى خريجة األكاديمية  آي
ــة نــجــل الــلــواء  الــبــحــريــة فــهــى زوجـ

خالد فــودة، محافظ جنوب سيناء 
حالياً وأحد رموز القوات المسلحة 

أيضاً.
أما االبن األكبر محمود السيسى 
ــدة نــهــى  ــيـ ــسـ ــن الـ ــ ــزوج م ــ ــت ــ فـــهـــو م
التهامى، وثبت يقيًنا أنــه ال عالقة 
له بسالسل الصيدليات وال غيرها 
من المشروعات التى تروج القنوات 
المعادية للدولة المصرية أنه مالك 

لها أو شريك فيها.

  إيمان بدر 
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وزارة الشباب تستعد النطالق 
مهرجان عيد الطفولة 

»التنمية المحلية« تنظم دورات 
لتدريب الكوادر األفريقية

دار الكتب تواصل فتح باب 
المشاركة فى مؤتمر أدب الطفل

تقيم الهيئة العامة لــدار الكتب والوثائق القومية، 
برئاسة الدكتور هـشـام عـزمـى، المؤتمر السنوى الرابع 
لمركز توثيق وبحوث أدب الطفل 20-21 نوفمبر 2019، 

المؤتمر يضم عدة محاور رئيسية كالتالي:
المحور األول: سمات شكل ومحتوى أدب الطفل 

وإشكالياته المشتركة بأفريقيا.
ــى: مــعــالــجــة أدب الــطــفــل لقضايا  ــان ــث الــمــحــور ال

المجتمعات المحلية والتنمية المستدامة بأفريقيا.
المحور الثالث: أدب الطفل وتشكيل الهوية الثقافية 

بأفريقيا.
المحاور الفرعية:

المحور األول: سمات شكل ومحتوى أدب الطفل 
وإشكالياته المشتركة بأفريقيا، ويشمل:

مالمح تأثر أدب الطفل بمكونات البيئة الجغرافية 
فى دول أفريقيا، وتحليل محتوى الرسوم بقصص 
الطفل األفــريــقــى، وســمــات األدب المقدم للطفل 
األفريقى وفًقا للمراحل العمرية، واتجاهات أدب 
الطفل بأفريقيا فــى مرحلة مــا بعد الــتــحــرر من 
االستعمار، والتقارب والتنافر فى شكل ومحتوى 
أدب الطفل بأفريقيا، وإشــكــالــيــات تــعــدد اللغات 
المستخدمة واتساع األقاليم الجغرافية بأفريقيا، 
وأدب الطفل األفــريــقــى بين الــحــكــايــات الشعبية 
والــقــضــايــا الــمــعــاصــرة، وإشــكــالــيــات تــرجــمــة أدب 
الطفل فى أفريقيا للغات أخرى غير لغته األصلية، 
وإشكاليات نشر كتب األطــفــال بأفريقيا، وتأثير 
تكنولوجيا االتصال على تداول ونشر أدب الطفل بين 

أطفال أفريقيا.
الــمــحــور الــثــانــى: معالجة أدب الطفل لقضايا 
المجتمعات المحلية والتنمية المستدامة بأفريقيا، 

ويشمل:
معالجة أدب الطفل ألحــداث العنف واإلرهـــاب، 
التمييز العنصرى، اللجوء، النزوح، الهجرة الشرعية، 
الهجرة غير الشرعية، تجارة البشر، الجوع، الفقر، 
عمالة األطفال، التطرف الفكرى، الغزو الثقافى، 
حروب الجيل الرابع، الصراعات الدولية، مستقبل 
أفريقيا، استثمار أدب الطفل فــى تنمية قــدرات 

ومـــهـــارات أطــفــال، وتحقيق التنمية المستدامة 
ــاول أدب الــطــفــل لــخــطــط تنمية  ــنـ ــا، تـ ــقــي ــأفــري ب

المجتمعات المحلية بأفريقيا.
المحور الثالث: أدب الطفل وتشكيل الهوية الثقافية 

بأفريقيا، ويشمل:
مالمح تأثر أدب الطفل بمكونات البيئة الجغرافية 
بدول أفريقيا، دور أدب الطفل فى نشر ثقافة السالم 
والتعايش والتفاهم اإلنسانى مع اآلخر بأفريقيا، أدب 
الطفل وتبادل الثقافات، والتقارب بين شعوب الدول 
األفريقية، وأثــر ثقافة المجتمعات المحلية بأفريقيا 
على األدب المقدم للطفل، وتفعيل بروتوكوالت التعاون 
بين وزارات الثقافة فــى دول أفريقيا بمجال أدب 
الطفل، اسهامات الترجمة فى تحقيق التبادل الثقافى 

ألدب الطفل بأفريقيا.
الشروط العامة للمشاركة:

1- ال يتقاضى المركز أيــة رســوم نظير المشاركة 
سواء ببحث أو بورقة عمل أو بالحضور.

2- يستقبل المؤتمر البحوث وأوراق العمل التى لم 
يسبق نشرها.

3- يرسل ملخص العمل والسيرة الذاتية للمشارك 
فى موعد غايته 2019/9/20، واألعمال العلمية كاملة 
قبل 2019/10/20 عبر البريد االلكترونى الخاص 

yahoo.com@clcc1988 :بالمؤتمر، وهو
4- تتولى اللجنة العلمية تحكيم البحوث وأوراق 

العمل ومخاطبة الباحث بقبول أو رفض العمل.
5- حقوق نشر األعمال المشاركة تعود للهيئة العامة 
لدار الكتب والوثائق القومية، وتنشر األعمال كاملة فى 
كتاب المؤتمر أو بعدد خاص من مجلة أدب األطفال: 

دراسات وبحوث.
المواصفات التقنية لتحرير األعمال المشاركة:

Simplified Ara-( 1- تحرر األعمال بخط نوعه
bic( وببنط )14( للمتن، و )16( للعناوين الفرعية.

2- الــمــراجــعــة الــلــغــويــة لــأعــمــال الــمــشــاركــة 
مسئولية الباحث.

3- عــدد الصفحات ال تــتــجــاوز )30( صفحة 
A4 مقاس

موسم العمرة الجديد 
ينطلق  20 نوفمبر

فتح باب التقدم الختيار رؤساء لجان الثانوية العامة

حتى 21 نوفمبر

مهلة أخيرة لتقنين أوضاع العمالة المصرية فى األردن

تنتهى فــى 21 نــوفــمــبــر الـــجـــارى، الــمــهــلــة التى 
حددتها وزارة العمل األردنية، كفرصة أخيرة للعمالة 
الــوافــدة ومنها المصرية الــمــوجــودة فــى المملكة، 
والتى ال تحمل تصريح عمل سار، لتصويب وتقنين 
أوضاعها، وذلك وفقا للقواعد التى أقرتها الحكومة 
األردنية لعملية تصويب وتقنين أوضاع هذه العمالة، 

وتضمنت العديد من الحوافز.
فى هذا السياق يتابع محمد سعفان وزير القوى 
العاملة، مع مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة 
بالسفارة المصرية فى العاصمة األردنــيــة عمان، 
ــاألردن التى  ــأول أعـــداد العمالة المصرية بـ أوال ب
تقوم بتصويب أوضاعها مــن خــالل مرصد يومى 
يبين تاريخ وحــاالت التصويب وعددها ومجاالتها 
بالقطاعات والمهن التى تم التصويب فيها أو إليها، 
فضال عــن أهــم المعوقات التى تحول دون زيــادة 
نسبة إقبال العمالة المصرية المخالفة على توفيق 

أوضاعها.
وتلقى الوزير تقريرا من الملحق العمالى بالسفارة 
المصرية عمرو الدسوقى، أشــار فيه إلى الحوافز 
تضمنت اعــفــاء كــامــل مــن رســـوم تــصــاريــح العمل، 
وذلــك عن السنوات السابقة فى حــاالت العاملين 

فى القطاع الزراعى، وزوج األردنية وزوجة األردنى، 
والــمــغــادرة النهائية من المملكة، وحــال استخراج 

تصريح عمل المياومة »الحر«.
كما تشمل الحوافز، إعفاء بنسبة 80% من الرسوم 
عــن الــســنــوات الخمس السابقة، وذلـــك فــى حالة 
استخراج أو تجديد تصريح العمل فى قطاع اإلنشاء 
والتحميل والتنزيل، وإعفاء العاملين بنسبة 75% من 
رسوم السنوات الخميس السابقة فى قطاع المنازل، 
وإعفاء 50% عن رســوم السنوات الخمس السابقة 
لباقى القطاعات واألنشطة االقتصادية األخــرى 

ومنطقة  العقبة االقتصادية.
وأشــار إلى أنه سيتم إبعاد العمالة المخالفة عن 
المملكة األردنية التى قد مضى على انتهاء تصاريح 
عملها ثالثة أشهر أو أكثر ولــم يقوموا بتصويب 

أوضاعهم خالل فترة توفيق األوضاع.
ــا وزيـــر الــقــوى الــعــامــلــة، العمالة المصرية  ودعـ
ــادة من  ــف ــاألردن إلـــى ضــــرورة االســت ــ ــوجــودة بـ ــم ال
ــواء عــنــد تجديد  ــاءات الــمــمــنــوحــة لــهــم ســ ــ ــف اإلعــ
التصاريح أو عن الرسوم المستحقة عليهم لسنوات 
سابقة أو لــدى الــمــغــادرة النهائية ألرض المملكة 
خالل فترة المهلة، وذلك خالل فترة تصويب أوضاع 

ــدة المخالفة والــتــى تنتهى فــى 21  ــواف العمالة ال
نوفمبر المقبل.

كما دعــا الــوزيــر، إلــى االســتــفــادة مــن اإلعــفــاءات 
الممنوحة للعمال سواء عند تجديد التصاريح أو عن 
الرسوم المستحقة عليهم لسنوات سابقة أو لدى 

المغادرة النهائية ألرض المملكة خالل فترة المهلة.
ــر عــن تــقــديــره  للمملكة األردنــيــة  ــوزي وأعـــرب ال
لسرعة تنفيذ ما تم االتفاق عليه مع مصر، خالل 
اجتماعات اللجنة العليا الُمشتركة التى عقدت فى 
القاهرة فى يوليو الماضى، برئاسة رئيسى وزراء 
البلدين بشأن إتاحة الفرصة أمام العمالة المصرية 

فى األردن لتقنين وتصويب أوضاعها.
ــار الــوزيــر إلــى أن  مكتب التمثيل العمالى  وأشـ
سيتعاون بشكل كامل مع السفارة فى العاصمة عمان 
والقنصلية فى العقبة، لتوعية المواطنين المصريين 
فى األردن بضرورة االستفادة من قرار وزارة العمل 
األردنــيــة، وتصويب وتقنين أوضاعهم واستصدار 
تصاريح عمل سارية فى مجال النشاط الذى ُيمارسه 
المواطن، والحرص على تجديده سنوياً، بما يكفل 
للمواطن وضعاً قانونياً سليماً ويحمى حقوقه لدى 

أصحاب العمل.

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم 
الفنى، فتح باب التقدم للعمل والمشاركة 
فى أعمال امتحانات الثانوية العامة ما 
بين رئيس لجنة ومــراقــب أول ورئيس 
مركز توزيع أسئلة امتحانات فى إطار 
استعدادات الوزارة المبكرة لالمتحانات 
والمقرر لها أن تنطلق أوائل يونيو 2020.

وقالت مصادر مطلعة، إن الهدف من 
فتح باب التسجيل للعمل فى االمتحانات 
هــدفــه مــنــح الــفــرصــة لــمــن يــرغــب فى 
التقدم بتسجيل بياناته، وأيضا اختيار 
أفــضــل العناصر المتقدمة، حيث أن 
ــوقــت لــتــقــدم أكبر  ــود فــرصــة مــن ال وجـ
عــدد من المعلمين يمنح فرصة للجنة 
الــتــى تعقد الخــتــيــار األعـــضـــاء بقبول 
أفــضــل األفـــراد المتقدمين للعمل فى 

االمتحانات  بعد غلق باب التقدم.
وأوضــحــت الــمــصــادر أنــه مــن المقرر 
أن يستمر الموقع اإللكترونى لــلــوزارة 
فى قبول طلبات وبيانات الراغبين فى 
العمل كــرؤســاء لجان ومراقبين أوائــل 
ــع األســئــلــة، حتى  ــوزي ورؤســــاء مــراكــز ت
نهاية الفصل الدراسى األول من العام 
الدراسى الجارى، على أن يتم البدء فى 
اختيار األعضاء عقب العودة من إجازة 
ــدراســى أى فــى فبراير  نصف الــعــام ال

المقبل.

تواصل وزارة الشباب والرياضة استعداداتها النطالق فعاليات 
مهرجان عيد الطفولة والذى يقام تحت شعار: »اطفال العالم يلتقون 
مصر 2019« خالل الفترة من 17 إلى 25 نوفمبر بمشاركة أطفال من 

16 دولة  للمرحلة السنية من 12إلى 17 سنة.
يهدف المهرجان إلى تقديم رسالة سالم من أطفال العالم من أرض 
مصر، باالضافة إلى مشاركة األطفال فى التوقيع على العريضة التى 
أطلقتها منظمة اليونيسيف والتى ستسلم لقادة العالم لمطالبتهم 
االلتزام بأعمال حقوق كل طفل واإلقــرار أن تلك الحقوق غير قابلة 
للتفاوض كما يهدف المهرجان  إلى التواصل الفكرى بين أطفال العالم 

بمختلف هواياتهم.
ويشمل مهرجان أطفال العالم يلتقون مصر 2019 مجموعة مختلفة 
ــورش الفنية والثقافية فى  مــن الفعاليات تتضمن مجموعة مــن الـ
الموسيقى، الغناء، األداء الحراكى حلقة الطبول، مسرح عرائس، يوم 
ــدوات عن السالم باالضافة إلــى مجموعة من الفاعليات  رياضى، ن

الترفيهية والسياحية لمعالم القاهرة والجيزة.

تواصل وزارة التنمية المحلية، استعداداتها لعقد أولــى دورات تدريب 
الكوادر األفريقية فى مجال التنمية المحلية بمركز التنمية المحلية للتدريب 

بسقارة وذلك خالل الفترة من يوم السبت القادم إلى 21 نوفمبر الحالى.
هذه الــدورة التدريبية ستتم بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من 
أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، والتى يجرى حالياً إعداد بروتوكول 
للتعاون معها فــى مجال تــدريــب الــكــوادر األفريقية فــى مــجــاالت التنمية 

المحلية.
الــدورة تأتى فى إطار إتاحة قدرات مركز سقارة التابع للوزارة لأشقاء 
األفارقة فى واحد من أهم المجاالت المرتبطة بالتنمية المحلية وتخطيط 
المدن والالمركزية المحلية وإدارة موادر المحافظات والحوكمة، الفتا إلى 

أن الوزارة ستتيح من خالل كوادرها ومدربيها 
الفرصة لأشقاء األفارقة للتدريب فى هذه 
المجاالت الحيوية، باإلضافة للتحديات 

التى تواجه المدن األفريقية.
من جانبه قال اللواء محمود شعراوى 
وزيـــر التنمية المحلية: »هـــذه الـــدورة 

والــبــرامــج التدريبية تأتى فــى إطــار 
الــشــراكــة مــع وزارة الخارجية 

وتتواكب مع تكليفات الرئيس 
عبدالفتاح السيسى للوزارات 
المختلفة بالحكومة خالل 
ــر لـــالتـــحـــاد  ــصـ رئــــاســــة مـ
األفريقى فى عــام 2019«، 
ــدورات  ــ مــؤكــًدا أن هـــذه ال
ــاء  ــقـ الـــتـــدريـــبـــيـــة لـــأشـ
ــى أيـــضـــاً  ــأتـ ــة تـ ــ ــارقـ ــ األفـ
تنفيذاً للتوصيات التى تم 
إعالنها فى مؤتمر »المدن 
االفريقية: قاطرة التنمية 
المستدامة« والذى نظمته 
وزارة التنمية المحلية 
بــالــتــنــســيــق مـــع »منظمة 
ــدن والـــحـــكـــومـــات  ــ ــمـ ــ الـ
ــدة  ــحـ ــتـ ــمـ الـــمـــحـــلـــيـــة الـ
األفــريــقــيــة« خــالل الفترة 

17- 20 يونيو 2019.
ــة  ــمــي ــن ــت وشـــــــدد وزيـــــــر ال

الــمــحــلــيــة، عــلــى أن هـــذه الـــدورة 
التدريبية ستكون بــدايــة لتعاون 
دائم ومستمر مع الوكالة المصرية 
ــل الــتــنــمــيــة فى  ــن أجــ ــشــراكــة مـ ــل ل
المجاالت المتعددة الخاصة بنشاط 
وزارة التنمية المحلية، عــالوة على 
ما ستتيحه تلك الدورات للتعريف بما 
حققته الحكومة المصرية فــى عام 
رئــاســة مصر لإلتحاد األفــريــقــى فى 
2019 من إنجازات وكذا على الصعيد 
التنموى لمواجهة التحديات المختلفة 
وعـــلـــى رأســـهـــا الـــتـــحـــدى الــســكــانــى 
والبنية التحتية والمخلفات الصلبة 
والالمركزية المالية واإلداريــة وإتاحة 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 
خـــالل بــرنــامــج مــشــروعــك وصــنــدوق 

الــتــنــمــيــة الــمــحــلــيــة وغــيــرهــا من 
الملفات المهمة.

تعمل وزارة السياحة وغرفة الشركات بخطوات سريعة لالنتهاء من 
جميع التجهيزات الفنية واللوجيستية إلطالق موسم العمرة الجديد، 
والمتوقع بدئه فى 20 نوفمبر الحالى  بالتزامن مع انطالق بوابة العمرة 

المصرية.
وقال محمد فاروق عضو غرفة شركات السياحة كان البد من تحويل 
جميع مراحل العمل فى منظومة العمرة إلكترونيا لتواكب التطور 
الحادث فى السعودية، حيث أصبحت المنظومة فى المملكة حديثة 
جدا ولم يعد هناك مجاال للمعامالت الورقية فكل مراحل تنظيم رحلة 

العمرة أصبحت عن طريق منصاتها األلكترونية.
وأشــار إلــى أن الغرفة بــدأت التطور اإللكترونى من موسم الحج 
ــذى تم بشكل مختلف عن األعـــوام السابقة، فى جميع  الماضى، وال
المراحل بداية من إنهاء خدمات الحاج وحتى التواصل مع البنوك، 
وأضاف قائال: »أشكر السعودية انها خلتنا نتحرك ونتطور بخطوات 

جادة وسريعة«.

األربعاء  2019/11/6

وأشارت المصادر إلى أن هناك قرابة 
78 مركزا لتوزيع األسئلة على مستوى 
الجمهورية، إضافة حصر أعداد الطلبة 
المتقدمين لالمتحانات وتحديد أعداد 
لجان السير المطلوبة لعقد االمتحانات، 
موضحة أن المديريات التعليمية هى من 
تختار رؤســاء لجان السير والمراقبين 

األوائل ورؤساء مراكز توزيع األسئلة.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن 
المرشحين للعمل بالثانوية العامة من 
رؤســـاء لجان ومراقبين أوائـــل ورؤســاء 
مراكز توزيع أسئلة سوف يوقعون على 
إقرار موانع، بحيث لن يشارك فى أعمال 

االمتحانات من لديه مانع قانونى سواء 
درجــة قــرابــة حتى الــدرجــة الــرابــعــة، أو 
حاصل على جزاء، مشيرة إلى أن رئيس 
لجنة تــم استبعاده الــعــام الماضى من 
أعمال االمتحانات نتيجة تقصيره فى 
عمله أو إخالله بأعمال االمتحانات لن 
يتم اختياره مــرة أخــرى هــذا العام ولن 
يــشــارك فــى أعــمــال االمتحانات طالما 
حصل على جزاء وثبت قصيره، مشددة 
على أن اخــتــيــار العناصر الــتــى تتميز 
بالكفاءة وحسن السير تسهام بشكل كبير 
فى ضبط لجنة السير وتحقيق التوازن 

داخل اللجنة.
وأشــــارت الـــــوزارة إلـــى أن أى عضو 
ــود أى مانع  ــرار عـــدم وجـ ــ وقـــع عــلــى إق
قانونى وتبين بعد ذلك وجود مانع سيتم 
محاسبته، الفــتــة إلـــى أنـــه بــعــد انتهاء 
مرحلة اختيار المرشحين كرؤساء لجان 
ومراقبين سيتم االستعالم عنهم أمنيا 

قبل صدور قرار بتكليفهم رسميا.
وأوضحت المصادر أن الفترة المقبلة 
تشهد فتح باب تسجيل بيانات الراغبين 
فى العمل كمقدرى درجــات ومالحظين 
على الموقع الرسمى للوزارة، موضحة 
أن أكثر األعــداد مشاركة فى امتحانات 
الثانوية العامة هم المالحظين، مضيفة 
أن هناك خطة إلتمام مراحل االستعداد 
ــجــارى  لــالمــتــحــانــات بــــدأت الــشــهــر ال
ومستمرة حتى انطالق االختبارات فى 

يونيو المقبل.

  إسالم خالد 
  كريم سعيد 

شوقى

شعراوى
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الحكم فى طعن محافظ المنوفية السابق 
على سجنه بقضية الرشوة

إعادة محاكمة 48 مـُتهمـًا بـ»اقتحام قسم التبين«

محاكمة المتهمين بـ»االستيالء على أموال 
الوطنية الستثمارات األوقاف« 

تستأنف محكمة جنايات شمال القاهرة 
المنعقدة بالتجمع الــخــامــس الـــدائـــرة 26، 
بــرئــاســة المستشار مــدبــولــى كــســاب رئيس 
المحكمة، عقد جلسات محاكمة المتهمين 
بـ«االستيالء على أموال الوطنية الستثمارات 
األوقــاف، وذلك فى جلسة 13 نوفمبر لسماع 

مرافعة النيابة العامه والدفاع.
كــان النائب العام السابق المستشار نبيل 
أحمد صادق، قرر إحالة مدير إدارة الميزانية 
والــحــســابــات الــعــامــة بالمجموعة الوطنية 
الستثمارات األوقــاف ومسئول خزينة قطاع 
االستثمار العقارى فى ذات المجموعة، فى 
القضية المعروفة إعالميا باسم »االستيالء 
على أمــوال الوطنية الستثمارات األوقــاف«، 

إلى محكمة الجنايات.
والمتهم الــثــانــى فــى القضية يــدعــى على 
عــبــد اللطيف عــبــد الــخــالــق، مــحــبــوس على 
ــن خــزيــنــة قــطــاع  ــي ذمـــة الــقــضــيــة ويــعــمــل أم
االســتــمــثــارالــعــقــارى بــالــمــجــمــوعــة الوطنية 

لالستثمارات األوقف.
ــحــت إشــــراف  ــتــحــقــيــقــات ت ــى ال وجـــــاء فـ
المستشار محمد البرليسى المحامى العام 
األول لنيابة األمــوال العامه العليا، أن المتهم 
األول ويــدعــى أحــمــد محمد سعيد سويلم 
بصفته موظفا عاما )مدير إدارة الميزانية 
والــحــســابــات الــعــامــة بالمجموعة الوطنية 
االســتــثــمــارات األوقـــاف المحمودية سابقا، 
إحــدى الشركات التى تساهم فيها الدولة(، 
استولی بغير حــق وبنية التملك على أمــوال 
مملوكة لجهة عمله بأن استولى على مبلغ 6 
ماليين جنيه المملوك للمجموعة الوطنية 
ــان ذلــك حيلة بأن  الستثمارات األوقـــاف، وك
قــدم طلبات للمختصين بتلك الجهة تحويل 
بعض المبالغ من خزينة االستثمار العقارى 
بالشركة جهة عمله إلى خزينة المركز رئيسى 

تصدر محكمة النقض حكمها فى طعن محافظ المنوفية 
السابق هشام عبدالباسط، على محكمة الجنايات بمعاقبته 
بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه 15 ألــف جنيه التهامه 

بتقاضى رشوة، يوم األحد المقبل.
كانت محكمة جنايات الجيزة، قضت فى نوفمبر 2018، 
بسجن هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية السابق لمدة 

10سنوات، وتغريمه 15 مليون جنيه، فى قضية الرشوة.

كان النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق أمر 
بإحالة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، وأحمد سعيد 
مبارك )الوسيط فى تقديم الرشوة(، وعاصم أحمد فتحى 
)مقدم الــرشــوة(، إلــى محكمة جنايات القاهرة، التهامهم 
بــارتــكــاب جــرائــم طلب وأخـــذ محافظ المنوفية )بصفته 
موظفا عموميا( مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب 
شركة مقاوالت، بواسطة آخر، بلغ إجماليها 27 مليونا و450 
ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التى 
تجريها المحافظة وتسهيل استالم األعمال وسرعة صرف 

المستخلصات المالية المستحقة عنها.

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع 
المحاكم بطرة إعــادة محاكمة 48 ُمتهًما بـ»اقتحام 
قسم التبين«، فى جلسة 9 نوفمبر لمرافعة النيابة 
العامة، و10 و11 نوفمبر لمرافعات الــدفــاع، تعقد 
الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى 
وعضوية المستشارين وجــدى عبدالمنعم والدكتور 
عــلــى عـــمـــارة بــســكــرتــاريــة مــحــمــد الــجــمــل وأحــمــد 

مصطفى.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار 
محمد شيرين فهمى، يــوم 5 نوفمبر 2016، قضت 
ـــ21 متهًما، والسجن  بالسجن الــمــشــدد 15 سنة لـ
المشدد 10 سنوات لـــ15 متهًما، والمشدد 7 سنوات 
لـ11 متهًما، وإلــزام المحكوم عليهم قيمة 10 ماليين 
و101 ألف و79 جنيًها قيمة التلفيات التى أحدثوها، 
ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 

سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.
وألغت محكمة النقض، فى 5 يوليو 2018، أحكام 
الــســجــن عــلــى 47 متهًما فــى قضية »اقــتــحــام قسم 

التبين«، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى مغايرة.
ووجهت النيابة للمتهمين، تهم ارتكاب جرائم قتل 
والــشــروع فى قتل عــدد من رجــال الشرطة فى قسم 
شرطة التبين عمًدا مع سبق و اإلصرار، وأعدوا لذلك 
أسلحة نارية وزجاجات مولوتوف، قاصدين من ذلك 

إزهـــاق أرواحــهــم لتعريض سالمة المجتمع للخطر، 
تخريب أمالك عامة مخصصة لمصالح حكومية »قسم 
التبين«، وإطـــالق أعــيــره نــاريــة تجاه مــن فــى القسم، 
وإضرام النار به، ما أدى إلى احتراقه بالكامل، وسرقة 
األسلحة األميرى باإلكراه، وإتالف أموال ثابتة ومنقولة 

هى السيارات المملوكة لوزارة الداخلية، وأخرى على 
ذمة قضايا القسم، وأضرموا فيها النيران.

كما وجهت النيابة للمتهمين تهم، سرقة وإتــالف 
ــوان قسم  مستندات وسجالت واألوراق من داخــل دي
التبين، وتمكنوا وآخــريــن متهمين المقبوض عليهم 
الذى ببلغ عددهم 14 متهما من الهرب، وحازوا أسلحة 
بنادق غير مششخنة وفرد خرطوش، وحــازوا أسلحة 
ــداء األشــخــاص،  بيضاء وأدوات تستخدم فــى االعــت

وطلبت تطبيق أقصى عقوبة على المتهمين.
وقد أسندت النيابة أيضاً للمتهمين تهم التجمهر 
والبلطجة والــشــروع فى قتل عــدد من ضباط وأفــراد 
أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق 
محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز 
اسلحة نــاريــة وبيضاء واالنــضــمــام إلــى جماعة على 

خالف القانون.
وتعود الواقعة إلى تجمع المتهمين أمام قسم شرطة 
التبين بحلوان جنوب القاهرة، وإطالقهم النيران على 
القوات المكلفة بالتأمين ما أسفر عن مقتل ضابط 
وشرطيين من قسم التبين وإصابة العديد من قوات 
الشرطة وتهريب السجناء واحتراق القسم وذلك فى 

أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة.

تعقد الدائرة 3 جنايات اقتصادية، بمحكمة القاهرة االقتصادية، 
ثانى جلسات محاكمة جمال الدين اللبان، المدير السابق لإلدارة 
العامة للتوريدات بمجلس الدولة، بتهمة االتجار فى العملة بدون 

ترخيص، يوم األحد المقبل.
كانت النيابة العامة، قد وجهت للمتهم جمال اللبان، تهمة االتجار 

بالعملة بدون ترخيص، والتربح منها بطرق غير مشروعة.

تــواصــل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فــى عابدين برئاسة 
المستشار محمد الفقى وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان 
وفاطمة قنديل وعبد الله عبد العزيز ســالم، وأســامــة يوسف أبو 
شعيشع، نظر تظلم 12 من النشطاء السياسين على القرار الصادر من 
قاضى التحقيق بمنعهم من السفر والتحفظ على أموال أحدهم على 
ذمة التحقيقات فى اتهامهم بالتمويل األجنبى فى جلسة 17 نوفمبر 

المقبل.
والنشطاء السياسين الممنوع مــن السفر هــم ياسر محمد عبد 
الجواد عزة سليمان هاشم وهــدى عبد الوهاب وجمال عبد العزيز 
وناصر محمد أمين وأحمد راغب عبد الستار وعالء الدين عبد التواب 
ومحمد أحمد السيد وحسام الدين محمد وإسراء عبد الفتاح أحمد 
وأحمد محمد غنيم من السفر على ذمة التحقيقات التى جرت فى 

اتهامهم بالتمويل األجنبى.

تعقد محكمة شمال القاهرة المنعقدة، فى العباسية، ثانى جلسات 
محاكمة 14 متهما فى حادث قطار محطة مصر، والــذى تسبب فى 
وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 أخرين نتيجة إهمالهم وإخاللهم الجسيم 
بما تفرضه عليهم أصــول وظيفتهم بمخالفة دليل أعمال المناورة 
والئحة سالمة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم وتزوير التوقيع فى 
دفتر حضور وانصراف عمال ومالحظى المناورة، وذلك قى جلسة 
10 نوفمبر لسماع شهوك االثبات.. نفد الجلسة برئاسة المستشار 
الدكتور جابر المراغى وعضوية المستشارين محمد عــزت مناع، 

وسالم عبد العليم وأمانة سر أحمد رضا.

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء اإلدارى، دعوى عضوى النادى 
األهلى فرع الشيخ زايد، لبطالن قرار مجلس إدارة النادى باالمتناع 
عن قيد أعضاء النادى بفرع الشيخ زايــد بكشوف أعضاء الجمعية 

العمومية فى جلسة 17 نوفمبر الحالى.
وطالبت الــدعــوى، ببطالن مــا يترتب على ذلــك الــقــرار مــن آثــار 
أخصها تمكين أعضاء فرع النادى بالشيخ زايد من الحضور بالجمعية 

والتصويت فيها، تنفيًذا للحكم السابق صدوره فى هذا الشأن.
وذكرت، أن محكمة القضاء اإلدارى بالقاهرة، أصدرت حكما بتاريخ 
15 مــارس 2017، فى ظل العمل بقانون الرياضة السابق، بأحقية 
أعضاء النادى األهلى فرع الشيخ زايد فى حضور الجمعيات العمومية 
للنادى والتصويت والــتــرشــح ومــمــارســة كافة حقوقهم الدستورية 
والقانونية، ومنذ ذلــك التاريخ أصبح ألعضاء الــنــادى األهلى فرع 
الشيخ زايد حًقا ومركًزا قانونًيا أصياًل ال يجوز إهداره أو التعدى عليه 

أو تعطيله.

تستكمل محكمة القضاء اإلدارى، نظر الدعوى المقامة من سمير 
صبرى المحامى، ضد المجلس القومى لحقوق اإلنسان، إللزامه بإصدار 

قرار بإيقاف عضو المجلس ناصر أمين يوم السبت المقبل.
وقال صبرى، فى الدعوى، »أنه فى فبراير الماضى وبعد تنفيذ حكم 
اإلعدام على 9 من اإلرهابيين الذين ارتكبوا جريمة اغتيال النائب العام 
السابق الشهيد هشام بركات، خرج المدعو ناصر أمين عضو المجلس 
القومى لحقوق اإلنسان، ليدافع بخساسة عن هؤالء اإلرهابيين، قائاًل: إن 
»اإلعدام عقوبة قاسية وال إنسانية ويجب العمل على إلغائها ووقف العمل 

بها فى مصر فورا«.
وأضــاف صبرى فى دعــواه »أن هــذا العضو لم يتحدث عن الشهداء 

األبرار، ومن لحقهم أضرار جسيمة من جراء العمليات اإلرهابية«.
وأوضح أن ما قاله ُيعتبر جريمة خيانة للوطن من خالل استدعاء 
الــخــارج واالســتــقــواء بهم، للتدخل فــى الــشــأن المصرى، بخالف 
ارتــكــابــه جريمة التدخل فــى أعــمــال القضاء والتعليق والهجوم 

والتشكيك فى أحكامه.

تواصل محكمة القضاء اإلدارى، نظر الدعوى المقامة من الناشط 
عالء عبد الفتاح، والمطالبة بتنفيذ المراقبة الشرطية المقضى بها 
عليه فى مسكنه، بــدالً من تنفيذها بقسم الشرطة، فى جلسة 16 

نوفمبر الحالى.
وذكــرت الدعوى، أن الوضع تحت مراقبة الشرطة يجب أن ُيطبق 
باعتباره عقوبة تكميلية، وبإجراءت تتوافق مع مقتضيات هذه العقوبة 
وفلسفتها، وإن كــان القانون لم يضع تعريفا للوضع تحت مراقبة 
الشرطة، إال أنه يوضح ما ُيتخذ من إجراءات وما يوضع من قيود على 

حرية المراقب.
وأضافت أن المراقبة على عبد الفتاح تحرمه من بعض حقوقه، وفى 
مقدمتها إندماجه مع المجتمع، وتواصله مع أسرته ورعايتها، ألنه يقضى 
12 ساعة بالقسم، مما يترتب عليه حرمانه من البحث عن عمل أو إنجاز 
ما يجده من أعــمــال، كما تقف حائالً دون متابعته للتطورات العلمية 

والمهنية بمجال عمله بعلوم الكمبيوتر والبرمجيات.

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحمع المحاكم بطرة عقد 
جلسة إعادة إجراءات محاكمة 46 متهًما بأحداث »عنف مسجد الفتح«، 
والمحكوم عليهم غيابًيا بالسجن المؤبد والمشدد فى جلسة 13 نوفمبر 

المقبل لمرافعة الدفاع
تــعــثــد الــجــلــســة بــرئــاســة الــمــســتــشــار شــبــيــب الــضــمــرانــى وعــضــويــة 
المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى، وبحضور شــادى سيف ممثل 

النيابة العامة، وأمانة سر عمر عاشور.
كــان النائب العام الــراحــل المستشار هشام بــركــات، قد أمــر بإحالة 
المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم 
تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصالة به، والقتل العمد 
والشروع فيه تنفيًذا ألغــراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب 
المنشآت العامة والخاصة، وإحــراز األسلحة النارية اآللية والخرطوش 
والــذخــائــر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل الــمــواصــالت العامة 
وتعريض سالمة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى 

يومى 16 و17 أغسطس عام2013.

 كريم سعيد 

  عماد شوقى 

  إسالم خالد 

استئناف جلسات محاكمة جمال 
اللبان فى »االتجار بالعملة« 

نظر دعوى تصويت أعضاء األهلى 
فرع الشيخ زايد باالنتخابات

إلزام »القومى لحقوق اإلنسان« بإيقاف ناصر أمين

عالء عبد الفتاح يطلب قضاء 
ساعات المراقبة الشرطية بمنزله

سماع مرافعات دفاع 46 متهمـًا 
بـ»أحداث مسجد الفتح«

منع 12 ناشًطا سياسيـًا من السفر

محاكمة 14 متهمـًا فى 
»حادث قطار محطة مصر«

لصرفها على أعمال الفحص الضريبى على 
خالف الحقيقة، واستغل وجود طلبات هدمه 
لتحويل البعض اآلخــر منها لخزينة الشركة 
بأسوان وتمكن من استالم تلك المبالغ مخالفة 
من الخزينة األول بتوقيعات نسبها زورا ألمين 
خزينة المركز الرئيسى والــمــنــدوب المالى 
لفرع أســوان واستولى عليها لنفسه بغير حق 

وبنية التملك.
كما ارتبطت تلك الجريمة بجرائم تزوير 
ــاط ال يقبل  ــب ــارت فــى مــحــرر واســتــعــمــالــهــا ك
التجزئة، ذلــك أنــه فى ذات الــزمــان والمكان 
ســالــفــى الــذكــر ارتــكــب تــزويــر فــى مــحــررات 
إلحدى شركات المساهمة التى تساهم فيها 
الدولة فى أذون صرف المبالغ الصادرة عن 
خزينة االستثمار العقارى للمجموعة الوطنية 
الستثمارات األوقــاف، وكان ذلك بجعل واقعة 
ــورة واقــعــة صحيحة ووضــع  مــــزورة فــى صــ
ــأن أثــبــت تسليم المبالغ  ــزورة ب إمــضــاءات مـ
ــواردة بها ألمين خزينة المركز الرئيسى  ــ ال
بالشركة والمندوب المالى الفرع أسوان على 
خالف الحقيقة وذيلها بتوقیعات نسبها زورا 

لهما واستعملها باالحتجاج بها فيما زورت 
من أجله بتقديمها للمختصين بجهة عمله مع 
علمه بتزويرها ستر الستيالئه على المبالغ 

موضوع الجريمة السابقة.
كما اشترك بطريقى االتفاق والمساعدة مع 
المتهم الثانى فى ارتكاب تزوير فى محررات 
ــتــى تساهم  ــدى شــركــات الــمــســاهــمــة ال إلحــ
ــة هــى دفــاتــر خــزيــنــة االستثمار  ــدول فيها ال
الــعــقــارى الــصــادرة عــن المجموعة الوطنية 
الســتــثــمــارات األوقــــاف، وذلـــك بجعل واقعة 
مـــزورة فــى صــورة واقــعــة صحيحة حــال كون 
المتهم الثانى المختص بتحريرها بأن تالقت 
إرادتهما على تزويرها بإثبات تحويل المبالغ 
المستولى عليها من خزينة االستثمار العقارى 
لخزينة المركز الرئيسى ولفرع أسوان التابعين 
للشركة عــلــى خـــالف الحقيقة، ومــســاعــدة 
المتهم الثانى بأن أثبت بدفاتره تلك البيانات 
المزورة واستعملها باالحتجاج بها فيما زورت 
من أجله بتقديمها للمختصين بجهة عمله مع 
علمه بتزويرها سترا الستيالئه على المبالغ 

موضوع الجريمة السابقة.

المتهمون بـ »االتجار فى البشر »أمام« 
»جنايات القاهرة » 17 نوفمبر

 تــواصــل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة 
بمجمع محاكمة التجمع الــخــامــس، برئاسة 
المستشار السيد البدوى، وعضوية المستشارين 
محمد أحمد الجندى وعلى مختار على، وأمانة 
ســر محمد فــريــد وأيــمــن عبد اللطيف وأحمد 
صــابــر، محاكمة 4 متهمين بــاالتــجــار بالبشر 
بمنطقة عابدين، فى جلسة 17 نوفمبر المقبل 

لسماع مرافعة الدفاع الحاضر عن المتهمين.
أســنــدت النيابة للمتهمين »حسنية حمدى، 
محمد جــمــال، محمود جــمــال، شــادى عصام«، 
تهمة االتجار فى الطفلة »سما حاتم«، بأن قامت 
المتهمة األولى بعرض رضيعتها للبيع مقابل مبلغ 
مالى، لمرورها بأزمة مالية، فيما قام المتهمين 

مــن الثانى للرابع بمساعدة المتهمة على بيع 
رضيعتها، والتواصل مع مشترين، وعرض الطفلة 
على أكثر من مشترى مقابل مبالغ مالية، مما 

ألحق الطفلة الرضيعة بأضرار صحية وجسدية

إعادة المرافعة فى طعن حل حزب البناء والتنمية
تستكمل دائـــرة األحـــزاب السياسية بالمحكمة 
ــة العليا، برئاسة المستشار محمد حسام  اإلداريـ
الدين رئيس مجلس الــدولــة، إعــادة المرافعة فى 
طلب لجنة شئون األحــزاب السياسية، بحل حزب 
البناء والتنمية، وتصفية أمــوالــه، فــى جلسة 16 

نوفمبر الحالى.
وأوصت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة اإلدارية 
العليا، بقبول الطعن وحــل حــزب البناء والتنمية 
استناداً على تمويله للجماعات اإلرهابية، وانتماء 

عدد من الجماعات اإلرهابية له.
يذكر أن لجنة شئون األحزاب السياسية، برئاسة 
المستشار عادل الشوربجى، سبق وأرسلت مذكرة 
عاجلة إلــى النائب الــعــام، بطلب إجـــراء التحقيق 
وإعداد التقرير الالزم فى شأن مخالفة حزب البناء 
والتنمية للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة من 

قانون األحزاب السياسية.
وأضــافــت اللجنة فــى مــذكــرتــهــا، قــيــام الحزب 

بانتخاب اإلرهابى الهارب خارج البالد طارق الزمر 
القيادى بتنظيم الجماعة اإلسالمية رئيسا له، 
ال سيما وأن »الــزمــر« مــدرج ضمن قوائم األفــراد 
والكيانات اإلرهابية المرتبطة بدولة قطر، فضاًل 
عــن أنــه ُحــكــم عليه غيابيا فــى قضايا التجمهر 
المسلح لجماعة اإلخـــوان اإلرهابية، وورد تقرير 
النائب العام إلى اللجنة متضمنا أن الحزب خالف 

بالفعل شروط التأسيس المقررة قانونا.

أمين
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صفة لونه:
ــس رضــى الــلّــه عنه قـــال: )كـــان رســول  عــن أن
اللهـ  صلى الله عليه وسلمـ  ، أزهر اللون، ليس 
باألدهم و ال باألبيض األمهق - أى لم يكن شديد 

البياض والبرص - يتألأل نوراً(.
صفة وجهه:

ــانـ  صلى الــلّــه عليه وســلــمـ  أســيــل الوجه  ك
مسنون الخدين ولم يكن مستديراً غاية التدوير، 
بل كان بين االستدارة واإلسالة هو أجمل عند كل 
ذى ذوق سليم. وكان وجهه مثل الشمس والقمر 
فى اإلشـــراق والصفاء، مليحاً كأنما صيغ من 
فضة ال أوضــأ وال أضــوأ منه وكــانـ  صلى الله 
عليه وسلمـ  إذا ٌسر استنار وجهه حتى كأن وجهه 
قطعة قــمــر.. قــال عنه الــبــراء بــن عـــازب: )كــان 

أحسن الناس وجًها وأحسنهم خلقاً(.
صفة جبينه:

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: )كان رسول 
اللهـ  صلى الله عليه وسلمـ  أسيل الجبين(.. 
األســيــل: هــو الــمــســتــوى.. أخــرجــه عبد الـــرازق 
والبيهقى وابن عساكر.. وكانـ  صلى الله عليه 
وسلمـ  واســع الجبين أى ممتد الجبين طــوالً 
وعرضاً، والجبين هو غير الجبهة، هو ما اكتنف 
الجبهة من يمين وشمال، فهما جبينان، فتكون 

الجبهة بين جبينين.. وسعة الجبين محمودة عند 
كل ذى ذوق سليم.. وقد وصفه ابن أبى خيثمة 
فقال: )كان رسول اللهـ  صلى الله عليه وسلمـ  
أجلى الجبين، إذا طلع جبينه بين الشعر أو طلع 
من فلق الشعر أو عند الليل أو طلع بوجهه على 
الناس، ترائا جبينه كأنه السراج المتوقد يتألأل(.

صفة حاجبيه:
كــان حاجباهـ  صلى الله عليه وسلمـ  قويان 
ــرى  مــقــوســان، مــتــصــان اتــصــاالً خــفــيــفــاً، ال ٌي
اتصالهما إال أن يكون مسافراً وذلك بسبب غبار 

السفر.
صفة عينيه:

كــانـ  صلى الله عليه وسلمـ  ٌمشرب العينين 
بحمرة، وقوله ٌمشرب العين بحمرة: هى عروق 
حمر رقــاق وهــى من عاماتهـ  صلى الله عليه 
وسلمـ  التى فى الكتب السالفة.. وكانت عيناه 
واسعتين جميلتين، شديدتى سواد الحدقة، ذات 
أهــداب طويلة - أى رمــوش العينين - ناصعتى 
ــانـ  صلى الله عليه وسلمـ  أشكل  البياض وك
العينين.. قال القسطانى فى المواهب: الشكلة 
بضم الشين هى الحمرة تكون فى بياض العين 
ــى: قــال  ــان ــزرق ــال ال وهـــو مــحــبــوب مــحــمــود. وقـ
الحافظ العراقى: هى إحــدى عامات نبوتهـ  

، ولّما سافر مع ميسرة  صلى الله عليه وسلمـ 
إلى الشام سأل عنه الراهب ميسرة فقال: فى 
عينيه حمرة؟ فقال: ما تفارقه، قــال الراهب: 
هو شرح المواهب.. وكانـ  صلى الله عليه وسلم 
ـ )إذا نــظــرت إلــيــه قلت أكــحــل العينين وليس 
بأكحل( رواه الترمذى.. وعن عائشة رضى الله 
عنها قالت: )كانت عيناهـ  صلى الله عليه وسلم 
ـ نجاوان أدعجهما - والعين النجاء الواسعة 
الحسنة والدعج: شدة سواد الحدقة، وال يكون 
الدعج فى شــىء إال فى ســواد الحدقة - وكان 
أهــدب األشفار حتى تكاد تلتبس من كثرتها(.. 
أخرجه البيهقى فى الــدالئــل وابــن عساكر فى 

تهذيب تاريخ دمشق.
صفة أنفه:

يحسبه من لم يتأملهـ  صلى الله عليه وسلم 
ـ أشماً ولم يكن أشماً وكان مستقيماً، أقنى أى 
طوياً فى وسطه بعض ارتفاع، مع دقة أرنبته 

واألرنبة هى ما الن من األنف.
صفة خديه:

كانـ  صلى الله عليه وسلمـ  صلب الخدين.. 
وعــن عــمــار بــن يــاســرـ  رضــى الــلــه عنهـ  قــال: 
)كــان رســول اللهـ  صلى الله عليه وسلمـ  يسلم 
عن يمينه وعــن يساره حتى يــرى بياض خــده(. 

أخرجه ابن ماجه وقال مقبل الوادى: هذا حديث 
صحيح.

صفة فمه وأسنانه:
قــال هند بن أبــى هالة رضــى الله عنه: )كان 
رســول الله صلى الله عليه وسلم أشنب مفلج 
األســنــان(.. األشنب: هو الــذى فى أسنانه رقة 
وتحدد.. أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير 
والترمذى فى الشمائل وابن سعد فى الطبقات 
والبغوى فى شرح السنة. وعن جابر بن سمرة 
رضى الله عنه قال: )كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم، ضليع الفم )أى واسع الفم( جميله، 
وكان من أحسن عباد الله شفتين وألطفهم ختم 
فم.. وكان صلى الله عليه وسلم وسيماً أشنب - 
أبيض األسنان مفلج أى متفرق األسنان، بعيد ما 
بين الثنايا والرباعيات- أفلج الثنيتين - الثنايا 
جمع ثنية بالتشديد وهــى األسنان األربــع التى 
فى مقدم الفم، ثنتان من فوق وثنتان من تحت، 
والفلج هو تباعد بين األسنان - إذا تكلم رئى 
كالنور يخرج مــن بين ثــنــايــاه، - الــنــور المرئى 
يحتمل أن يــكــون حسياً كما يحتمل أن يكون 
معنوياً فيكون المقصود من التشبيه ما يخرج من 
بين ثناياه من أحاديثه الشريفة وكامه الجامع 

ألنواع الفصاحة والهداية(.

المولد النبوى الشريف إطالة للرحمة اإللهية بالنسبة 
ــقــرآن الكريم  ــر ال ــَبّ لــلــتــاريــخ الــبــشــرى جميعه؛ فلقد َع
عــن وجـــود النبىـ  صلى الــلــه عليه وآلـــه وســلــم ـ  بأنه 
رحمة للعالمين، وهــذه الرحمة لم تكن مــحــدودة؛ فهى 
تشمل تربيةَ البشر وتزكيتهم وتعليمهم وهدايتهم نحو 
الصراط المستقيم وتقدمهم على صعيد حياتهم المادية 
والمعنوية، كما أنها ال تقتصر على أهــل ذلــك الزمان؛ 
ا  بل تمتد على امتداد التاريخ بأسره ﴿َوآَخرِيَن ِمْنُهْم َلمَّ

َيلَْحُقوا ِبِهْم﴾ ]الجمعة: 3[.
واالحتفال بذكرى مولد سيد الكوَنين وخاتم األنبياء 
والمرسلين نبى الرحمة وغوث األمة سيدنا محمدـ  صلى 
الله عليه وآله وسلمـ  من أفضل األعمال وأعظم القربات؛ 
ألنها تعبير عن الفرح والحب للنبىـ  صلى الله عليه وآله 
وسلمـ  ومحبة النبىـ  صلى الله عليه وآله وسلمـ  أصل من 

أصول اإليمان.
وقد َصحَّ عنه أنهـ  صلى الله عليه وآله وسلمـ  قال: »ال 
اِس  ُيؤِمُن أََحُدكم حتى أَُكوَن أََحَبّ إليه ِمن واِلِده وَوَلِده والنَّ

أَجَمِعيَن« رواه البخارى.
ة النبىـ  صلى الله عليه وآله  قال ابن رجــب: ]محَبّ
وسلمـ  من أصول اإليمان، وهى مقاِرنة لمحبة الله عز 
ة  م عليهما محَبّ َد َمن قَدّ وجل، وقد قرنها اللُه بها، وَتوَعّ
بة طبًعا من األقــارب واألمــوال  شيء من األمــور المحَبّ
واألوطان وغير ذلك، فقال تعالى: ﴿ُقْل ِإْن َكاَن آبَاُؤُكْم 
ــَواٌل  ــَنــاُؤُكــْم َوِإْخــَواُنــكـُـْم َوأَْزَواُجــكُــْم َوَعِشيَرُتكُْم َوأَْمـ َوأَبْ
اْقَتَرْفُتُموَها َوِتَجارٌَة َتْخَشْوَن َكَساَدَها َوَمَساِكُن َتْرَضْوَنَها 
أََحبَّ ِإَلْيكُْم ِمَن اللِه َورَُسوِلِه َوِجَهاٍد ِفى َسِبيِلِه َفَتَربَُّصوا 
ى َيأِْتَي اللَُّه ِبــأَْمــرِِه﴾ ]التوبة: 24[، ولما قال ُعَمُر  َحتَّ
للنبى صلى الله عليه وآله وسلم: يا رَُســوَل اللِه، ألَنَت 
أََحُبّ إَلّى ِمن ُكِلّ َشىٍء إال ِمن َنفِسى، َقاَل النِبى صلى 
الله عليه وآله وسلم: »ال والذى َنفِسى بَيِده؛ حتى أَُكوَن 
أََحَبّ إليَك ِمن َنفِسَك«، فقاَل له ُعَمُر: فإَنّه اآلن واللِه 
ألَنَت أََحُبّ إَلَيّ ِمن َنفِسى، فقاَل النِبى صلى الله عليه 

وآله وسلم: »اآلن يا ُعَمُر« رواه البخارى[ اهـ.
ــه وســلــم هو  واالحــتــفــال بــمــولــدِه صلى الــلــه عليه وآلـ
االحتفاء به، واالحتفاء به صلى الله عليه وآله وسلم أمر 
مقطوع بمشروعيته؛ ألنه أصل األصول ودعامتها األولى، 
فقد عِلَم الله سبحانه وتعالى قدرَ نبيه، فعَرّف الوجوَد 
بأسره باسمه وبمبعثه وبمقامه وبمكانته، فالكون كله فى 
ســرور دائــم وفــرح مطلق بنور الله وفرجه ونعمته على 

ته. العالمين وُحَجّ
وقد َدرََج سلُفنا الصالح منذ القرن الرابع والخامس 
على االحتفاِل بمولد الرسول األعظم صلوات الله عليه 
وســامــه بإحياء ليلة المولد بشتى أنـــواع القربات من 
إطعام الطعام، وتاوة القرآن، واألذكــار، وإنشاد األشعار 
والمدائح فى رســول الله صلى الله عليه وآلــه وسلم كما 
َنصَّ على ذلك غيُر واحــٍد من المؤرخين مثل الحافَظين 
ابن الجوزى وابــن كثير، والحافظ ابن ِدحية األندلسى، 
والــحــافــظ ابـــن حــجــر، وخــاتــمــة الــحــفــاظ جـــال الــديــن 

السيوطى رحمهم الله تعالى.
وَنـــصَّ جماهيُر العلماء سلًفا وخلًفا على مشروعية 
االحتفال بالمولد النبوى الشريف، بل أَلّف فى استحباب 
ُنوا باألدلة الصحيحة  ذلك جماعةٌ من العلماء والفقهاء، بََيّ
استحباَب هذا العمل؛ بحيث ال يبقى لَمن له عقل وفهم 
وفكر سليم إنكارُ ما سلكه سلفنا الصالح من االحتفال 

بذكرى المولد النبوى الشريف.
وقــد أطــال ابــن الحاج فى »المدخل« فى ذكــر المزايا 
ــر فــى ذلــك كــاًمــا مفيًدا  المتعلقة بهذا االحــتــفــال، وذك
يشرح صدور المؤمنين، مع العلم أن ابن الحاج وضع كتابه 
»المدخل« فى ذم البدع المحدثة التى ال يتناولها دليل 

شرعى، ولإلَمام السيوِطى فى ذلك رسالة مستقلة سماها 
»ُحسن الَمقِصد فى عمل المولد«.

رع  واالحتفاُل فى لغة العرب: من َحَفَل اللبُن فى الَضّ
ل واحَتَفَل: اجتمع، وَحَفل القوُم  َيحِفل َحفا وُحُفا وَتَحَفّ
من بــاب ضــرب، واحَتَفلوا: اجتمعوا واحتشدوا. وعنده 
َحفٌل من الناس: أى َجمع، وهو فى األصل مصدر، وَمحِفُل 
َل  الــقــوِم وُمحَتَفلُهم: مجتمعهم، وَحــَفــلــُه: جــاه، َفتَحَفّ

واحَتَفَل، وَحَفل كذا: بالى به، ويقال: ال تحفل به.
وأما االحتفال بالمعنى المقصود فى هذا المقام، فهو ال 
يختلف كثيًرا عن معناه فى اللغة؛ إذ المراد من االحتفال 
ــذكــرى الــمــولــد الــنــبــوى هــو تجُمع الــنــاس على الــذكــر،  ِب
واإلنشاد فى مدحه والثناء عليه صلى الله عليه وآله وسلم 
وإطعام الطعام صدقة لله، إعاًنا لمحبة سيدنا رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم وإعاًنا لفرحنا بيوم مجيئه 

الكريم صلى الله عليه وآله وسلم.
وَيــدُخــل فى ذلــك ما اعــتــاده الناس من شــراء الَحلوى 
والــتــهــادى بها فــى المولد الــشــريــف؛ فــإن الــتــهــادى أمر 
مطلوب فى ذاته، لم َيُقْم دليٌل على المنع منه أو إباَحِته فى 
وقت دون وقت، فإذا انضمت إلى ذلك المقاصد الصالحة 
روِر على أهِل البيت وِصلة األرحاِم  األُخــرى َكإْدَخاِل السُّ
ا مندوبًا إليه، فــإذا كان ذلك تعبيًرا  فإنه ُيصبح مستحًبّ
عن الفرح بمولِد المصطفى صلى الله عليه وآلــه وسلم 
كان أَشدَّ مشروعيةً وندبًا واستحبابًا؛ ألنَّ للوسائل أحكام 
المقاصد، والقول بتحريمه أو المنع منه حينئذ ضرب من 

التنطع المذموم.
ومما يلتبس على بعضهم دعــوى ُخلو الــقــرون األولــى 
الفاضلة من أمثال هذِه االحتفاالت، ولو ُسِلّم هذا -لعمر 
الحق- فإنه ال يكون مسوًغا لمنعها؛ ألنه ال يشك عاقل 
فى فرحهم رضى الله تعالى عنهم به صلى الله عليه وآله 
وسلم ولكن للفرح أساليب شتى فى التعبير عنه وإظهاره، 
والحرج فى األَساليب والمسالك؛ ألنَّها ليست عبادة فى 
ذاتها، فالفرح به صلى الله عليه وآلــه وسلم عبادة وأى 
عبادة، والتعبيُر عن هذا الفرح إنما هو وسيلةٌ مباحةُ، لكل 

فيها وجهةٌ هو موليها.
وقـــد ورد فــى الــســنــة الــنــبــويــة مــا يـــدل عــلــى احتفال 

الصحابة الكرام بالنبى صلى الله عليه وآلــه وسلم مع 
ــه فيه؛ فعن بَُريدة األسلمى رضى الله  إقــراره لذلك وِإذْن
عنه قال: خرج رسول اللِه صلى الله عليه وآله وسلم فى 
ا انصرف جاءت جاريةٌ سوداء فقالت: يا  بعض مغازيه، فلَمّ
رسول الله، إِنّى كنت نَذرُت إن رََدَّك اللُه َساِلًما أَن أَضرَِب 
ى، فقاَل لها رسوُل اللِه صلى الله  ِفّ وأََتَغنَّ بيَن َيَديَك بالُدّ
عليه وآله وسلم: »إن ُكنِت َنَذرِت فاضرِِبى، وإال فا« رواه 
اإلمام أحمد والترمذى وقال: هذا حديث حسن صحيح 

غريب.
ِفّ إعاًنا للفرح بقدوم النبى  فــإذا كــان الضرب بــالــُدّ
صلى الله عليه وآله وسلم من الغزو أمــًرا مشروًعا أقره 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم وأمر بالوفاء بنذره، فإَنّ 
إعان الفرِح بقدومه صلى الله عليه وآله وسلم إلى الدنيا 
بالدفِّ أو غيره من مظاهر الفرِح المباحة فى نفسها أكثر 

مشروعية وأعظم استحبابًا.
وإذا كــان الله تعالى يخفف عن أبــى لهب وهــو َمــن هو 
ُكــفــًرا وِعــنــاًدا ومحاربةً لله ورســولــِه بفرحه بموِلد خير 
ه كل يوم إثنين فى  البشر بأن َيجعلَه يشرب من ُنْقَرٍة ِمن َكفِّ
َرْته بميادِه الشريف  ا بََشّ النار؛ ألنه أعتق موالته ُثَويبة َلمَّ
صلى الله عليه وآله وسلم،كما جاء فى صحيح البخارى، 
فما بالكم بجزاء الــرب لفرح المؤمنين بمياده وسطوع 

نوره على الكون.
وقد سنَّ لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بَنفِسِه 
الشريفِة جنس الُشكرِ لله تعالى على ِمياده الشريف، 
ــه كــان َيصوُم يــوَم االثنيِن ويقول: »ذلــَك َيــوٌم  فقد صح أنَّ
ُوِلــدُت فيه« رواه مسلم من حديث أبى قتادة رضى الله 
ِة الله  عنه، فهو شكر ِمنه عليه الصاة والسام على ِمنَّ
ة  تعالى عليه وعلى األمــة بذاِته الشريفة، فاألَولى باألَُمّ
االقتداُء به صلى الله عليه وآلــه وسلم بشكر الله تعالى 
ِتِه وِمْنحتِه المصطفوية بكل أنواع الشكر، وِمنها  على ِمنَّ
اإلْطعام والمديح واالجتماع للذكر والصيام والقيام وغير 

ذلك، وكل ماُعوٍن َينَضُح بما فيه.
ــِه الحافل فــى السيرة  ــوان وقــد نقل الصالحى فــى دِي
النبوية »ُسُبل الُهدى والرشاد فى َهدى خيرِ الِعباد« عن 
بعِض صالحى زمانه: »أنه رأى النبى صلى الله عليه وآله 

وسلم فى منامه، َفشكى إليه أن بعض َمــن ينتسب إلى 
ِة االحتفال بالمولد الشريف، فقال له  العلم يقول ببْدِعيَّ

النبى صلى الله عليه وآله وسلم: َمن فرِح بنا َفرِحنا به.
وكذلك الحكم فى االحتفال بموالد آل البيت وأولياء 
الله الصالحين وإحياء ذكراهم بأنواع الُقَرب المختلفة؛ 
ى  ب فيه شرًعا؛ لما فى ذلك من التأسِّ فإن ذلك أمر مرَغّ
بهم والسير على طريقهم، وقد ورد األمر الشرعى بتذُكّر 
ــْر ِفــى اْلِكَتاِب  ــ األنبياء والصالحين فقال تعالى: ﴿َواذُْك
ــْر ِفــى اْلــِكــَتــاِب ُموَسى﴾  ــ ــَراِهــيــَم﴾ ]مــريــم: 41[، ﴿َواذُْك ِإبْ
]مريم: 51[، وهذا األمَر ال يختص باألنبياء، بل َيدُخل فيه 
الصالحون أيًضا؛ حيث يقول تعالى: ﴿َواذُْكــْر ِفى اْلِكَتاِب 
َمْرَيَم﴾ ]مريم: 16[؛ إذ ِمن المقرر عند المحققين أنَّ مريم 
يقةٌ ال نبية، كما ورد األمــر الشرعى  عليها السام ِصِدّ
أيــًضــا بالتذكير بــأيــام الله تعالى فــى قوله سبحانه: ﴿
َوذَكِّــْرُهــْم ِبأَيَّاِم اللِه﴾ ]إبراهيم: 5[، وِمن أيام الله تعالى 
ــاُم النصر؛ ولذلك كان النبى صلى الله  أيــاُم المياد وأي
عليه وآله وسلم يصوُم يوَم االثنيِن من كل أسبوع شكًرا لله 
تعالى على نعمة إيجاده واحتفاال بيوم مياده كما سبق فى 
حديث أبى قتادة األنصارى فى صحيح مسلم، كما كان 
يصوُم يوَم عاشوراء ويأمر بصيامه شكًرا لله تعالى وفرًحا 

واحتفاال ِبنجاِة سيدنا موسى عليه السام.
وقد كرم الله تعالى يوم الــوالدة فى كتابه وعلى ِلسان 
ــَد﴾ ]مريم:  ــَاٌم َعلَْيِه َيــْوَم ُوِل أنبيائه فقال سبحانه: ﴿َوَس
15[، وقــال جل شأنه على لسان السيد المسيح عيسى 
َاُم  عليه وعلى نبينا أفضل الصاة وأزكى التسليم: ﴿َوالسَّ
ــك أن يــوم المياد  ــْدُت﴾ ]مــريــم: 33[، وذل ــ ــْوَم ُوِل َعــلـَـيَّ َيـ
حصلت فيه نعمةُ اإليجاد، وهى سبب لحصول كل نعمة 
تنال اإلنسان بعد ذلك، فكان تذكره والتذكير به بابًا لُشكر 
نعم الله تعالى على الناس؛ فا بأس ِمن تحديد أيام معينة 
ُيحتفل فيها بذكرى أولياء الله الصالحين، وال يقدح فى 
هــذه المشروعية ما قد يحدث فى بعض هــذه المواسم 
من أمــوٍر محرمٍة؛ بل ُتقام هذه المناسبات مع إنكار ما 
ُه أصحابها إلى مخالفِة هذه  قد يكتنفها من منكرات، وُينَبّ
الُمنكراِت للمقصد األســاس الذى أقيمت من أجله هذه 

المناسبات الشريفة.

محمد متولى الشعراوى
إمام الدعاة 

د. على جمعة 
أحمد عمر هاشممفتى الجمهورية األسبق

عضو هيئة كبار العلماء باألزهر الشريف

وصف الرسول 
كأنك تراه 

الرسول أول من 
احتفل بميالده 

وليس بدعة
إن شهر ربــيــع األول ولــدت 
ــرســول  ــة بــمــيــاد ال ــ فــيــه األم
-صلى الله عليه وسلم- فإننا 
نذكره فى كل وقت وحين ولم 
ــل صــاة  نــنــســاه قـــط، فــفــى ك
نــذكــره ونسلم عليه ألن الله 
ــاوت بــيــن مــواقــيــت الــصــاة  فـ
فا تمر لحظة إال ويذكر فيها 
اسمه مقرونا باسم الله، فا 
يذكر رب العزة إال ويذكر معه 
المصطفى - صلى الله عليه 

وسلم-.
ــل شــهــر ربــيــع  ــقــب ــن ي ــيـ وحـ
األول يتنافس المسلمون على 
إحياء ذكرى مياده الشريف، 
ــتــى يقيمها  ــفــاالت ال فــاالحــت
الــمــســلــمــون هـــى تــعــبــيــر عن 
ــه، فالفرح  ــســرور ب الــفــرح وال
تخفيف عــن الـــروح والنفس 
وقد ذكر فى األثر أن أبى لهب 
وهو فى النار يخفف عنه كل 
يوم اثنين لعتقه جاريته التى 
أخبرته بمياد الرسول ففرح 
ــمــيــاده وأعــتــقــهــا فيخفف  ب
عنه الله كل يوم اثنين بسبب 

فرحته بمولد الرسول.
إن الـــرســـول جــديــر بــنــا أن 
نــلــتــقــى عــلــى مـــأدبـــة ســيــرتــه 
الــعــطــرة، وأن ننشر سيرته 
ــل األرض،  ــ ــى ك ــ ــرة ف ــطـ ــعـ الـ
ولـــيـــس كــمــا يـــدعـــى الــبــعــض 
بأن االحتفال به بدعة، فأول 
مــن احتفل بــمــيــاده - صلى 
ــان هو  الــلــه عليه وســلــم - كـ
رســول الله، وليس كما يدعى 
البعض أن االحتفال به بدعة 
ولم يفعلها الصحابة رضوان 
الله عليهم، الفتا إلى محاولة 
البعض أن يكذب ما صح من 
أحاديث بل وصل األمر بقدح 
البعض فى صحيح البخارى، 
ــه الــرســول رغــم  وقـــد شــهــد ل
أنــه جــاء مــن بعده وهــو أصح 
كتاب بعد كتاب الله، والرسول 
راضى عن هذا الكتاب، وليس 

فيه حديث خطأ.
ــالـــمـــولـــد  ــال بـ ــ ــف ــ ــت ــ ــاالح ــ ف
ــى اآلثــمــيــن  الــنــبــوى ردا عــل
ــاءة إلى  الــذيــن يحاولون اإلسـ
الــرســول - صــلــى الــلــه عليه 
وسلم - بالرسوم المسيئة تارة 
والسباب تارة أخــرى، مضيفا 
أن األزهر الشريف هو حصن 

اإلسام.

االحتفال بالمولد 
 النبوى وموالد

آلـ البيت واألولياء
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حكايات وأسرار أفخم 7 فنادق تاريخية فى مصر
ما تزال مصر تستقطب السياح بحضارتها 

الخالدة على مرّ العصور.. وكان للفنادق 
والمنتجعات قديمًا الفضل الكبير فى 

استقطاب أفواٍج كبيرة من السياح.
ورغم أن تلك الفنادق السياحية قد عفى 
عليها الزمن، إال أن تاريخها و الزمن الذى 
عاصرته يمثالن عنصرًا أساسيًا فى جذب 

السياح.
وكان لظهور الفنادق األنيقة، والقصور التى 

تلبى احتياجات وأهواء المسافرين من العصر 
الفيكتورى الفضل بأن تصبح مصر الوجهة 
الكبيرة التالية فى عالم السياحة والسفر.

وبالنظر إلى أن األثرياء هم فقط من 
استطاعوا تحمل نفقات السفر قديمًا، 

كانت الفنادق أشبه إلى حدٍ كبير باألندية 
الخاصة التى يلتقى فيها األفراد من الطبقة 
االجتماعية ذاتها، أى الطبقة المخملية.. 

وكانت الفنادق تُدار عادة من قبل األوروبيين.
هذه الحقائق رصدها تقرير خاص لقناة »سى. 
إن. إن« األمريكية، والذى أكد أن هذه الفنادق 

كانت تتميز بمواقع استراتيجية بمحاذة نهر 
النيل، أو على ساحل البحر األبيض المتوسط، 

أو بالقرب من األهرامات أو المعابد القديمة، 
لالستفادة الكاملة من الموقع التاريخى 

ومناظر مصر الحالمة.
وقد مرّت العديد من الفنادق الكبرى فى مصر 

بأوقات عصيبة بعد نشوب الحرب العالمية 
الثانية، إذ تسببت أزمة قناة »السويس«، 
والحروب العربية اإلسرائيلية، فى تراجع 

السياحة فى الشرق األوسط.
ولكن، هذا الركود ربما قد تسببب فى إنقاذ 

معظم الفنادق من مصيرها المحتوم.
وبداًل من هدمها واستبدالها بشىء أكثر 

عصرية، بقى عددا كبيرامن المساكن 
»الفيكتورية« حتى القرن الحادى والعشرين، 

والتى بُعثت من جديد فى نهاية المطاف 
كفنادق عصرية، وأصبحت اليوم من أكثر 

األماكن إثارة ورومانسية لإلقامة فى جميع 
أنحاء مصر.

وفيما يلى 7 فنادق تاريخية حققت قفزة نوعية 
فى التاريخ المعاصر للسياحة فى مصر.

»كتراكت« فى أسوان 
أفضل فندق رومانسى

فندق »سيسل« فى اإلسكندرية.. استخدمه 
جهاز المخابرات البريطانى للتجسس ضد 

النازية فى الحرب العالمية الثانية

يضم أول حمـّام سباحة وملعب للجولف 

صـُمم على طريقة القصور الفرنسية واإليطالية ويعود إلى أوائل القرن العشرين

حكايات »مينا هاوس« فى 133 عامًا

قصة »قصر الشتاء« فى األقصر مع 
أجاثا كريستى وتوت عنخ آمون

إذا كان هناك أى منشأة يمكن أن تنافس 
»مينا هاوس« و»قصرالشتاء« كأفضل فندق 
رومانسى فى مصر، فهو فندق »كتراكت« فى 

مدينة »أسوان«.
ُبنى فندق »كتراكت« على أحجار صخرية 
فوق نهر النيل، ويطل على جزيرة »إلفنتين« 
ــوارب الــشــراعــيــة  ــقـ ــالـ وجـــــدول مــمــتــلــىء بـ
»الفلوكة«، والــتــى تــرفــرف أشرعتها ذهاباً 
وإياباً على سطح النهر، وتتمثل أفضل أوقات 
مشاهدة الجزيرة أثناء احتساء مشروبات 
الكوكتيل، أو الشاى داخــل الشرفة المطلة 

على النيل.

ويــتــســم تصميم الــفــنــدق بــمــزجــه طــراز 
ــشــرق األوســــط بــشــمــال أفــريــقــيــا، وُزيـــن  ال
بــزخــارف بربرية، وسجاد فــارســى، ونوافذ 
الــمــشــربــيــة، ويـــقـــّدم الــتــدلــيــك الــنــوبــى فى 
المنتجع الصحى الــفــخــم، بــاإلضــافــة إلى 
مسبح داخلى كان من شأنه أن يسعد ملكة 

مصرية قديمة.
ــد اســـتـــضـــاف الـــفـــنـــدق الـــعـــديـــد من  ــ وق
الشخصيات الملكية خالل زيارتها لمصر، 
ويوفر العديد من الخدمات وسبل الراحة 
من خالل رحالت الليموزين إلى أبو سمبل، 
أو معبد فيلة، أو حتى نهر النيل إلى األقصر.

بحلول الــوقــت الــذى نشر فيه الكاتب 
لــورانــس دوريـــل »الُرباعية اإلسكندرية« 
فى الخمسينيات من القرن الماضى، كان 
فندق »سيسل« بالفعل واجهة كبرى على 

الواجهة البحرية للمدينة.
ولكن القصص الكالسيكية الرومانسية، 
والــبــحــث عــن الـــروح على شــاطــئ البحر 
األبــيــض المتوسط الحزين أضفت على 

الفندق شهرة أكبر.
وافتتح فندق »سيسل« فى عام 1929، 
مــن قبل عائلة فرنسية مصرية يهودية 
األصل، حيث أقام أمثال المغنية جوزفين 
بيكر، والنحات هنرى مور، والكاتب وليام 

ســومــرســت مــوم أثــنــاء زيــاراتــهــم لمدينة 
اإلسكندرية.

وفــى فــتــرة الــحــرب العالمية الثانية، 
اعتمد جهاز المخابرات البريطانى على 
خطط للتجسس ضــد النازية مــن داخــل 

جناح فى الفندق.
ــّدد فندق »سيسل«  وفــى عــام 2014، ُج
وأشــرفــت عليه شركة »شتيجينبيرغير« 
األلــمــانــيــة للفنادق والــمــنــتــجــعــات.. ومن 
أشهر زواره فاتن حمامة وعمر الشريف 
ود. طه حسين وأم كلثوم ومصطفى أمين 
وحاليا د. مصطفى الفقى رئيس مكتبة 

اإلسكندرية.

يتمتع الفندق بموقع استثنائى بجوار أهرامات 
الجيزة، حيث توفر العديد من الغرف إطــالالت 

على األهرامات التاريخية الخالدة.
وفى البداية كان الفندق بمثابة خندق صيٍد ملكى 
للخديوى إسماعيل حاكم مصر والسودان آنذاك، 
وقد حوله ثنائى إنجليزى إلى فندق، وُسمى على 

اسم الفرعون مينا.
وافُتتح فندق »مينا هاوس« فى عام 1886، وفيما 
بعد، ضم الفندق إلــى منشأته أول حمام سباحة 

وملعب للجولف فى مصر.

ــه أشــهــر الــشــخــصــيــات فى  ــارت ــزي وقـــد قــامــت ب
العالم على مر السنين، من أفــراد العائلة المالكة 
البريطانية، وآرثـــر كــونــان دويـــل، كاتب شخصية 
المتحرى الشهير »شــرلــوك هــولــمــز«، إلــى ممثل 
األفالم الصامتة األشهر تشارلى شابلن، باإلضافة 

إلى المغنى األمريكى المعروف فرانك سيناترا.
ويستطيع الــزوار من خالل موقعه المميز زيارة 
أهرامات الجيزة، باإلضافة إلى المتحف الكبير 
المصرى الجديد، وقد خضع الفندق لتجديدات 

كبيرة منذ تولى »ماريوت« اإلدارة فى عام 2015.

يــقــع فــنــدق »قــصــر الــشــتــاء« عــلــى طـــول شــارع 
الــكــورنــيــش عــلــى الــضــفــة الــشــرقــيــة لنهر النيل، 
ويشتهر الفندق بأنه المكان الذى كتبت فيه الكاتبة 
البريطانية أجاثا كريستى رواية »موت على النيل« 
فى أواخر الثالثينيات، كما أنه المكان الذى تم فيه 
إعالن اكتشاف قبر الملك توت عنخ آمون فى عام 

.1922
وُصمم وُزين تبعاً لتصميم القصور الفرنسية أو 

اإليطالية، ويعود إلى أوائل القرن العشرين، ويتميز 
الفندق بــأجــواء ملكّية، ومنها الممرات الكبرى، 
ــرف الــجــلــوس الــمــتــجــددة الــهــواء، والــحــدائــق  وغـ

االستوائية المورقة، والمطاعم الفرنسية.
ــدق الــــذى تـــديـــره اآلن مجموعة  ــن ــف ويــقــع ال
»سوفيتيل« الفرنسية، على بُعد مسافة قصيرة 
من معبد األقصر، ومتحف األقصر، وهو مقر رائع 

لزيارة معبد الكرنك، ووادى الملوك.

أشهر زواره أفراد العائلة
المالكة البريطانية وشارلى شابلن وفرانك سيناترا

يتميز بأجواء ملكيـّة ومنها الممرات الكبرى
وغرف الجلوس المتجددة الهواء والحدائق االستوائية المورقة والمطاعم الفرنسية

حمام سباحة فندق 
أوبرج الفيوم صـٌمم على 

شكل زهرة »اللوتس«

وتوفر واحــة »الفيوم« أجــواء خضراء لهذا الفندق 
المصمم على بعد حوالى 100 كيلومتر جنوب القاهرة 

على الحافة الغربية لوادى النيل.
ــشــف عــن هـــذا المجمع الــســاحــر الــمــطــل على  وُك
الواجهة البحرية فى عام 1937 كملجأ للصيد، وبمثابة 
مــالذ مطل على البحيرة للملك فـــاروق، وكــان أيضاً 
بمثابة موقع تصوير للعديد من أفالم األبيض واألسود 

القديمة.
ويحتوى فندق »أوبــرج الفيوم« على خدمات شاملة 
مثل منتجع صحى، ومسبح صمم على شكل زهــرة 
»الــلــوتــس«، وقــد ُجــّدد الفندق فى السنوات األخيرة 

بواسطة فنادق »هلنان« الدولية الدنماركية المصرية.

كان ملجأ للصيد للملك فاروق 

»ماريوت« افتتحه الخديوى إسماعيل 
ليكون بيت ضيافة لكبار الشخصيات 
الذين حضروا افتتاح قناة السويس

»قصر وندسور« باإلسكندرية 
يحتوى على غرف فخمة مزينة 

باألسقف المرسومة باليد 
وتحمل اسم الملوك البريطانيين

يقع قصر »وندسور« أسفل الواجهة البحرية 
مــن »ســيــســل«، وهـــو مــثــال حــى آخـــر  لتأثير 

االستعمار البريطانى على مصر.
وال تزال العديد من الغرف العامة الفخمة، 
المزينة بالثريات البّراقة واألسقف المرسومة 

باليد، تحمل اسم الملوك البريطانيين.
ــرف الــضــيــوف  ــى غــ ــيــدك األثـــــاث فـ ــع وســي
ذات السقف المرتفع، بالتأكيد إلــى العصر 

»اإلدواردى«.

ــمــاضــى أســســه  ــفــنــدق كـــان قـــصـــراً فـــى ال هـــذا ال
الخديوى إسماعيل فى عام 1869

ورغم أنه يعرف اليوم باسم فندق ماريوت القاهرة 
وكازينو عمر خيام، إال أن البعض يشير بإعجاب إلى 
هذا الفندق األنيق الواقع على ضفاف النهر باسمه 

القديم، »قصر القاهرة«.
وكان الفندق فى يوم من األيام قصراً ملكياً، افتتح 
فى عــام 1869 فى جزيرة الزمالك بناًء على طلب 
الخديوى إسماعيل، حتى يكون بيت ضيافة لكبار 
الشخصيات، الذين حضروا افتتاح قناة السويس فى 

ذلك العام.
وتمكنت شركة »مــاريــوت« من إدارة القصر ببذخ 
منذ سبعينيات القرن الماضى، وُجّددت غرف الفندق 

لتعود إلى عهدها السابق ورونقها األصلى.

 سحر محمود 
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نافذة على 
ماسبيرو

مصطفى قمر مشغول 
بـ»الحريم«

بدأ النجم والفنان مصطفى قمر فى التحضيرات األولية 
للجزء الثانى من فيلم »حريم كريم« المقرر بدء تصويره خالل 

الفترة القليلة المقبلة.
ويعقد مصطفى قمر جلسات عمل مكثفة مع الكاتبة زينب 
عزيز من أجل االستقرار على التفاصيل األولى للعمل الذى 

يراهن عليه قمر ويقدمه بشكل يليق به وبجمهوره.
وكانت األيــام الماضية قد شهدت طرح فكرة تقديم جزء 
ثانى من الفيلم بعد 14 عاماً من عرضه، على البطالت الالتى 
شاركن فيه والقت ترحيباً كبيراً منهن ولكنهن طلبن السيناريو 
لتكون األمور واضحة من ناحية الفكرة وشكل كل شخصية فى 

األحداث.
وشــارك فى بطولة الجزء األول من فيلم »حريم كريم«، 
النجمة ياسمين عبدالعزيز وداليا البحيرى وبسمة، وعال 
غانم من إخراج على إدريس، ودارت أحداثه فى قالب كوميدى 

رومانسى، وتم طرحه عام 2005.

- عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعا 
برئاسة النائب مصطفى سالم، لمناقشة أوضاع وخسائر الهيئة 
الوطنية لإلعالم »ماسبيرو«.وخالل االجتماع كشف إسماعيل 
الششتاوى، وكيل الهيئة الوطنية لــإلعــالم، أن إجمالى أجور 
العاملين بالهيئة والبالغ عددهم 35 ألف عامل بلغ نحو 2 مليار 

و600 مليون جنيه.
وتعقيباً على هذه األرقام نسأل: كيف تظل ميزانية ماسبيرو 

بهذا الرقم الذى تحصل عليه 
كأجور رغم خروج أكثر من 8 
آالف عامل ومسئول وموظف 
ــاش أو تــقــديــم  ــعـ ــمـ عـــلـــى الـ
االستقالة أو الوفاة؟ وإذا كان 
ــدون أن  ــؤك أغــلــب الــعــامــلــون ي
ــادات  ــ أجـــورهـــم لــم تــشــهــد زي
خالل السنوات الماضية كما 
أن الكثيرين ال يحصلون على 
»الــســقــف الــمــالــى«  المحدد 
بــالــالئــحــة المعمل بــهــا حتى 

اآلن؟ فأين ذهبت كل هذه األموال؟ وأين تذهب حصيلة المبالغ 
التى يتم تحصيلها بالدوالر سنويا مقابل األجــازات التى حصل 
عليها مئات األشــخــاص الــذيــن يعملون فــى الــخــارج مــن أبناء 

ماسبيرو والذين تقارب أعدادهم الـ 2000 شخص؟!!.

- كشف تقرير رســمــى - تــم تقديمه للجنة الخطة والــمــوازنــة 
بمجلس الــنــواب - أن حجم الخسائر الُمرحلة للهيئة الوطنية 
لإلعالم فى 30 يونيو 2019 بلغ نحو 48 مليار جنيه، بزيادة قدرها 
6 مــلــيــارات جنيه عــن حجم الخسائر فــى 30 يونيو 2018 والتى 

بلغت 42 مليار جنيه.
ــذه الــخــســائــر الــفــادحــة؟ ومتى  والـــســـؤال: إلـــى مــتــى تستمر هـ
تــحــاســب الـــقـــيـــادات الــســابــقــة والــحــالــيــة الــتــى قــامــت بـــإهـــدار كل 
ــاع لــهــذا الــحــال داخــل  هــذه الــمــلــيــارات وســاهــمــت فــى تـــردى األوضــ

ماسبيرو؟!!.

- تعليمات عليا صدرت للقطاعات البرامجية فى ماسبيرو 
وفــى مقدمتها قطاعى األخــبــار والتليفزيون بعدم استضافة 

الوزراء والمحافظين فى البرامج خالل الفترة الحالية..
المصادر المطلعة أكدت أن السبب هو عدم رضاء جهات عليا 
عن أداء عدد من الــوزراء والمحافظين عالوة على قرب إجراء 

تعديل وزارى وحركة محافظين خالل شهر الفترة القادمة.

- ال حــديــث لــلــكــثــيــريــن داخــــل مــبــنــى مــاســبــيــرو عــامــة وقــطــاع 
المتخصصة بصفة خــاصــة، إال عــن قــيــام الــمــخــرج خــالــد شبانة 
ــو يـــومـــى يــقــدمــه الـــفـــنـــان عــبــد الــفــتــاح  ــوك شـ بــــإخــــراج بـــرنـــامـــج تــ
الــجــريــنــى والــفــنــانــة جميلة الـــبـــدارى فــى قــنــاة MBC5، بعنوان 
ــدم مــعــرفــتــهــم هل  ــيـــدة«.. ســبــب دهـــشـــة الــكــثــيــريــن عــ ــعـ ــة سـ ــاعـ »سـ
ــلـــى تــصــريــح  ــانـــة عـ ــبـ حـــصـــل شـ
ــاة  ــنـ ــقـ ــل فـــــى الـ ــمـ ــعـ ــالـ خـــــــاص بـ
ــه يــعــمــل بـــدون  الـــجـــديـــدة أم أنــ
تـــصـــريـــح؟ الســـيـــمـــا أن هــنــاك 
تضييق شديد داخــل قطاعات 
ــوات مــاســبــيــرو عــلــى منح  ــنــ وقــ
مــثــل هـــذه الــمــوافــقــات بالعمل 

فى الخارج؟
المثير أن شــبــانــة يعمل فى 
هذا البرنامج اليومى رغم أنه 
ال يــــزال رئــيــســا لقناتين حتى 

اآلن »نايل كوميدى منذ 2014 ونايل اليف منذ سبتمبر 2016«.
ــى مــــوافــــقــــة بـــعـــمـــل كــــل مــن  ــلـ ــة عـ ــانـ ــبـ ــل شـ الــــــســــــؤال: هــــل حـــصـ
المخرجين أحمد طــارق وأحمد مصطفى والــلــذان يعمالن معه 
فى نايل اليف وكذلك مساعد إخــراج محمد الشين الــذى يعمل 

معه فى نايل كوميدى، للعمل معه فى نفس البرنامج اليومى؟!!

ــيــس نــادى  ــل مــســعــود الــقــائــم بــأعــمــال رئ ــة أمـ ــي - اإلعــالم
اإلعالميين بالمنيل، تفكر جدياً فى تقديم استقالتها بسبب 
ــاع داخــل الــنــادى والعجز عــن ســداد المديونيات  ــردى األوضـ ت
المتأخرة باإلضافة إلى وجود خالفات وصراعات بين عدد من 

أعضاء مجلس اإلدارة.

تنطلق 20 نوفمبر الحالى

التفاصيل الكاملة للدورة الـ41 لمهرجان القاهرة السينمائى
تنطلق الــدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائى يوم 20 
نوفمبر الحالى، وأعلن محمد حفظى رئيس المهرجان، أن 
هذه الدورة ستمتاز للمرة األولى فى تاريخ المهرجان بوجود 
أكثر من 20 فيلما طويال فى عروضها العالمية أو الدولية 
األولى، مرشحة للزيادة خالل الفترة المقبلة، يضاف إليها 
7 أفــالم قصيرة تشارك فى مسابقة سينما الغد، ليكون 

اإلجمالى حتى اآلن 27 فيلما.
وأكد »حفظى« أن المهرجان حريص على مواصلة التقدم 
فى هذا الملف عاما بعد اآلخــر، وتفعيل دوره فى اكتشاف 
أفالم جديدة جيدة يقدمها لعشاق السينما فى مصر ألول 
مرة، األمر الذى يصير أسهل كلما ارتفعت سمعة المهرجان 
الدولية كمنصة سينمائية ذات تأثير، مشيرا إلى أن من بين 
قائمة العرض األول فى الــدورة المقبلة فيلمان شاركا من 
قبل كمشروعات فى ملتقى القاهرة لصناعة السينما، هما؛ 
اللبنانى »بيروت المحطة األخــيــرة« فى 2016، والتونسى 
»قبل ما يفوت الفوت« فى 2018، وهو ما يؤكد على أن الدور 
الذى يقوم به المهرجان فى دعم صناعة السينما العربية، ال 

يذهب هباء، وإنما يعود عليه وعلى صّناع األفالم باإليجاب.
وقــد أعلنت إدارة المهرجان، عن مشاركة 7 أفــالم من 
5 قـــارات مختلفة، فــى مسابقة »أســبــوع النقاد الــدولــى«، 
المخصصة لألعمال األولــى أو الثانية لمخرجيها، والتى 
تقام ضمن فعاليات الـــدورة 41 خــالل الفترة من 20 إلى 
29 نوفمبر المقبل، برئاسة المنتج محمد حفظى، كما 
كشف المهرجان عن لجنة تحكيم المسابقة والتى تضم فى 
عضويتها الناقدة األيرلندية جيسيكا كيانج بمجلة »فارايتى« 
ــان، والــنــاقــد  األمــريــكــيــة، والــمــخــرجــة الــمــصــريــة نــاديــن خـ

والباحث األردنى ناجح حسن.
قائمة أفــالم المسابقة، تضم الفيلم التونسى »قبل ما 
يفوت الــفــوت« فــى عرضه الــدولــى األول، وهــو مــن إخــراج 
مجدى األخضر، ويشارك فى بطولته مجد مستورة، الفائز 

بجائزة أحسن ممثل من مهرجان برلين عام 2016، ورؤوف 
بن عمر، الذى حصل على جائزة أفضل ممثل من مهرجان 

القاهرة السينمائى عام 2017.
كما تشهد المسابقة مشاركة أربعة أفــالم فى عرضها 
األول بالشرق األوسط وشمال أفريقيا، وهى؛ »رجل يموت 
مليون مــرة«، إنتاج مشترك بين الواليات المتحدة وروسيا، 
ــك، والــفــيــلــم الــصــيــنــى »صيف  ــ ــراج جيسيكا أوريـ مــن إخــ
تشانجشا«، إخــراج »فنج زو« وشــارك فى قسم »نظرة ما« 
بمهرجان »كان« األخير، والفيلم الرومانى »اعتقال«، الذى 
شارك فى مسابقة شرق الغرب بمهرجان كارلوفى فارى هذا 
العام من إخــراج أندريه كــون، والفيلم اإلسبانى ذو الطابع 

التجريبى »وظيفة وفيلم« للمخرج خافيير مارتينيز سولير.
كما يتنافس على جائزتى أسبوع النقاد الدولى بمهرجان 
القاهرة فيلمان شاركا فى أسبوع النقاد بمهرجان »كــان« 
هذا العام، وهما؛ »أرض الرماد« فى عرضه األول بشمال 
ــاج مــشــتــرك بــيــن كــوســتــاريــكــا وتشيلى  ــت أفــريــقــيــا، وهـــو إن
ــدا، والفيلم  ــي ــراج صوفيا كــيــروس أوب واألرجــنــتــيــن مــن إخـ
الجزائرى »أبــو ليلى«، للمخرج أمين سيدى بومدين، فى 

عرضه األول بالشرق األوسط.
وتتنفرد مسابقة آفاق السينما العربية، بثالثة أفالم فى 
عرضها العالمى األول، هــى؛ »مــن أجــل القضية« للمخرج 
المغربى حسن بن جلون، وفيلم »نساء الجناحج«« لمواطنه 

محمد نظيف، وفيلم »بيروت المحطة األخيرة« من لبنان، 
إخراج إيلى كمال، وتشهد نفس المسابقة أيضا مشاركة فيلم 
»على العارضة« من تونس، إخراج سامى تليلى، فى عرضه 

الدولى األول.
ويشارك فى »البانورما الدولية« أيضا5 أفالم فى عرضها 
الدولى األول، منها فيلمان من األرجنتين، هما »المنافقون« 
إخــراج كارلوس أجناسيو تريونى، وفيلم »شكل الساعات« 
إخراج باوال دى لوك، باإلضافة إلى الفيلم الروسى »القلم« 
من إخراج ناتاليا نازاروفا، والفيلم األلمانى »مــوزارت يعاد 
تــدويــره« إخـــراج فيكتوريا بيكزمان وبريتا شويننج، ومن 
المملكة المتحدة يشارك فيلم »نحن بين الصخور« إخراج 

ديكتيانا هوود.
وفــى مسابقة »سينما الــغــد« لــألفــالم القصيرة يشارك 
فيلمان فى عرضهما العالمى األول هما المصرى »أمين« 
للمخرج أحمد أبــو الفضل، وفيلم »هنا ليس هــنــاك« من 
سنغافورة، إخــراج نيلسون ييو، باإلضافة إلى 5 أفــالم فى 
عرضها الــدولــى األول، هــى؛ »نغمة صامتة فى الظهيرة« 
من البرازيل، إخــراج كارلوس أدريــانــو، وفيلم »أبــى الميت: 
ــا، وفيلم  ــورت ــرت ب ــ ــراج روب كــومــيــديــا« مــن األرجــنــتــيــن، إخــ
ــال، وفيلم  ــودي ــراج ســيــمــون ك »الــمــنــبــوذ« مــن الــتــشــيــك، إخــ
»عواصف الحياة البرية« من إسبانيا، إخراج جورج كانتوس، 
وفيلم »بيت بعيد بعيد« من بلغاريا، إخراج ديميتار كومانوف.

حفل لـ»أنغام« ووائل 
جسار بالكويت

مى عمر تستعد 
ألول بطولة مطلقة

تحيى الفنانة أنغام حفالً غنائياً فى دولة الكويت، بصحبة 
المطرب وائــل جــســار، يــوم الخميس 14 نوفمبر بفندق 

الجميرا.
وطرحت أنغام مؤخرا ألبومها »حالة خاصة جــًدا«، ويضم 
األلبوم 14 أغنية هى: حالة خاصة جــًدا، هتقول لربنا إيه، 
ــامــى، يــا ريــتــك فاهمنى،  بــقــول نــســيــاك، على حسك فــى أي
بتوصفنى بتكسفنى، نزوة، وال دبلت، هبدأ من اآلخر، هدنة، 

ليلى، مّطمنة، أساميك الكتيرة، حبايبنا.

تعاقدت الفنانة الشابة مى عمر مع المنتج تامر مرسى، مالك 
شركة سينرجى، على بطولة مسلسل درامى جديد، والذى سيكون 
بمنزلة البطولة المطلقة األولى لها، وجاء ذلك، بعد نجاحها خالل 
السنوات الماضية فى األعمال التى شاركت بها، والتى كان أبرزها 
مسلسل »رّيح المدام« مع أحمد فهمى وأكرم حسنى، ومسلسل »ولد 

الغالبة« مع أحمد السقا، و»األسطورة« مع محمد رمضان.
ــى نوعية األعــمــال الــدرامــيــة  ومــن الــمــقــرر أن ينتمى العمل إل
الطويلة، حيث يبلغ عدد حلقاته 45 حلقة، ومن المفترض أن يعرض 

خارج السباق الرمضانى القادم 2020.
وجارى حاليا ترشيح باقى أبطال المسلسل، وفريق العمل الذى 
يقوم على إنجازه فى أقرب وقت، حتى يتم عرضه قبل شهر رمضان 

المقبل.

ــة بلغاريا  تسافر النجمة هيفاء وهبى إلــى دول
الســتــكــمــال تــصــويــر الــمــشــاهــد الــخــارجــيــة لفيلم 
»أشباح أوروبـــا«، هناك، يوم 15 نوفمبر، وتجمع 
المشاهد بين هيفاء وهــبــى ومصطفى خاطر 

وأحمد الفيشاوى.
ــار مــن األكشن  ــدور أحـــداث الفيلم فــى إطـ تـ
والمغامرات بشكل جديد ومختلف، لم تتطرق 
لــه السينما المصرية مــن قبل، باإلضافة إلى 
بعض المشاهد الرومانسية، حيث تظهر هيفاء 

بشخصيتين وهما شقيقتان توأم.
ويــصــور فــريــق الــعــمــل 80 % من 

أحـــداث الفيلم فــى عــدد من 
الدول األوروبية، وتتلقى 

هــيــفــاء تــدريــبــات 
ــى  ــ ــل ــ ع

هيفاء وهبى تسافر مع »األشباح« إلى بلغاريا
أيدى متخصصين فى األكشن، إلتقان دورها بالشكل 

المطلوب فى أحداث الفيلم.
ــاروق، وسيناريو  أمــا قصة الفيلم فهى لكريم فــ
وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، 

وإخراج محمد حماقى فى أولى 
تجاربه اإلخراجية بعدما 

عمل مساعداً للمخرج 
معتز الــتــونــى وأيــضــاً 

ــرج مــحــمــد  ــخـ ــمـ الـ
ياسين.

هانى شاكر يحيى حفًل 
غنائيًا بأمريكا

 مايا دياب
فى طابا 

تكريم غادة عبدالرازق 
فى المغرب

تسافر النجمة غادة عبدالرازق 
ــة المغرب خــالل األيــام  إلــى دول
القادمة، حيث سيتم تكريمها 
فى مهرجان الــربــاط لسينما 
ــى نــســخــتــه 24،  الــمــؤلــف فـ

التى تقام خــالل الفترة ما 
بين 16 و22 نوفمبر 

الحالى.
المعروف أن غادة 
قدمت 26 مسلسال 
ــا مــســلــســل  ــ ــره آخــ
»حدوتة مــرة« الذى 
ــالل شهر  ــرض خـ عـ
رمـــضـــان الــمــاضــى، 
ــى جــانــب أكــثــر من  إل
20 فيلما سينمائيا 
ــد  ــعــدي وحـــصـــدت ال
ــز على  ــجــوائ مـــن ال

المستوى العربى 
والدولى.

أعلنت الفنانة اللبنانية مايا ديــاب عن 
إحياء حفل غنائى بأحد فنادق طابا يوم 
السبت المقبل ضمن حفالت 2019، ومن 
المقرر أن تقدم مايا خالل الحفل مجموعة 

من أغانيها التى اشتهرت بها فى مصر.
وأحيت مايا دياب مؤخرا حفال غنائيا 
فــى شــهــر أغــســطــس الــمــاضــى بقبرص، 
وقدمت مايا أغانيها الشهيرة إضافة إلى 

رقصها على المسرح كعادتها للتفاعل 
مع الجمهور من الجاليات العربية 

فى قبرص.
ُيذكر أن آخــر أعمال اللبنانية 
ــا«،  ــاب ــاب أغــنــيــة »يــابــا ي ــ ــا دي مــاي

ــا عـــلـــى قــنــاتــهــا  ــه ــى طــرحــت ــ ــت ــ وال
الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير 

»يوتيوب«، بعدما صورتها على طريقة 
الفيديو كليب، وهــى مــن كلمات مؤمن 

راجح، وألحان وتوزيع مودير منير، والكليب 
من إخراج كريستال يونس.

يستعد الفنان هانى شاكر، إلحياء 
حــفــل غــنــائــى، الــســبــت 16 نوفمبر 
ــة الس فــيــجــاس  ــن ــمــدي ــى، ب ــالـ ــحـ الـ
األمريكية، وتشاركه الحفل الفنانة 

األردنية ديانا كرزون.

هــانــى شــاكــر طـــرح مــؤخــرا أغنية 
وطنية جديدة بعنوان )مصر أجمل 
ــىء(، وهــى كلمات محمد صــالح،  شـ
وألحان خالد جنيدى، وتوزيع بيشوى 

سمير.

 حنان الشربينى 

مصطفى سالم

خالد شبانة

هيفاء

أنغام

جسار

مى
غادة

شاكر

مايا

قمر
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يبدو أن كل مايخص نجوم كرة القدم، يستهوى بشكل كبير جدا رغبات 
القراء، فقبل عددين تناولنا السيارات التى يمتلكها النجم العالمى محمد 
صالح، وحاز التقرير على إعجاب عدد كبير جدا من متابعينا، فقررنا أن 
نشرككم فى هذا التقرير فيما يمتلكه أيضا بعض أفضل العبى العالم 

وخاصة المحبين منهم لهواية اقتناء السيارات.

التفرد غايتهم والهدايا تالحقهم

بالصور.. أسطول سيارات أفضل العبى العالم

ميسى يالحق الدونرونالدو يشترى أغلى سيارة فى العالم

انتشرت أخبارا تؤكد أن ميسى أقــدم على شراء 
أغــلــى ســيــارة فــى الــعــالــم، وهــى مــن مــوديــال 1957 
»فيرارى 335 س« يطلق عليها العنكبوت سكاجليتى، 
وتم بيعها فى معرض بباريس مقابل 32 مليون يورو، 
وكانت السيارة قد قادها السائق البريطانى 
ستيرلينج موس فى سباق الجائزة الكبرى 

عام 1958.
وظــلــت هــويــة الــمــشــتــرى غامضة، 
لكن بيان صحفى 
صـــــــــــادر عـــن 
الــــــشــــــركــــــة 
ــة  ــ ــي ــ ــال ــطــ ــ اإلي
يـــؤكـــد أن ميسى 
ورونــالــدو كــانــا مهتمين 
بالسيارة، لكن الغلبة كانت 

لصالح النجم األرجنتينى.
نـــفـــى مــيــســى الحـــقـــا صــحــة 
هذا الخبر، وسخر من الشائعة عندما أمسك 
مجسم صغير للسيارة »لعبة«، وقال هذه سيارتى 

الجديدة.
أسطول البرغوث

فى الحقيقة يملك ميسى سياراة فخمة، 
مثل مازيراتى جران توريزمو MC سترادالى، 
وقاد أيضا مازيراتى غران توريزمو S، وفيرارى 

F430، و دودج SRT8، وأودى R8 سبايدر 
.IS F و لكزس Q7 وأودى

وبحسب عــدد من وسائل اإلعــام العالمية، 
ــذى ُيلقب فى  فقد ضم الساحر األرجنتينى وال
ــرغــوث«، إلـــى أســطــول  ــب ـــ»ال مــاعــب كـــرة الــقــدم ب
ســيــاراتــه الثمينة ســيــارة »كوينيجسيج ريــجــيــرا«، 
ذات المحرك التوربينى الــمــزدوج من سعة 5 لتر، 
وبمواصفات 8 سلندر، كما أن هذه السيارة الخارقة، 
يستطيع محركها توليد قوة 1500 حصان، لتتسارع 
السيارة من سرعة الصفر وحتى 300 كيلومتراً خال 
10 ثوان فقط، ومن الصفر وحتى 400 كيلومتراً فى 

أقل من 20 ثانية.
التفرد واإلنجاز

مــن الــجــديــر بــالــذكــر، أن النجم األرجنتينى 
»ليونيل ميسى«، اختار سيارته الجديدة، التى لم 
تصنع منها سوى 80 نسخة فقط فى العالم كله، 
وهو رقم يمثل مبدأ السيطرة والتحكم واإلنجاز 
داخــل هــذه الشركة العريقة، ويصل سعرها 
إلى ما يقارب الـ2 مليون دوالر أمريكى، وهو 
مبلغ »عــادى« بالنسبة إلى أفضل العب فى 
العالم يقدر ثمنه فى حال انتقل إلى أى 

فريق آخر بـ300 مليون دوالر أميركى.
جراج األسطورة

 S 335 Ferrari 1957 ســيــارة

Spider Scaglietti
تم بيع سيارة فيرارى 335 إس سبايدر سكاجليتى 
1957 فى المزاد عام 2016 مقابل مبلغ يساوى 36 
مليون دوالر تقريًبا، وهى السيارة األكثر غــاًء فى 

مرآب ليونيل ميسى.
هــذه السيارة الرائعة، التى تم طــرح أربعة منها 
فقط على اإلطـــاق، يمكن أن تصل سرعتها إلى 
300 كم/ساعة مذهلة فى عــام 1957! كانت هذه 
فترة زمنية كافحت فيها معظم السيارات للبقاء على 
حالها بسرعات تبلغ نصف ذلــك.. بالطبع، لم تكن 
هذه سيارة عادية وفــاز S 335 Ferrari بالجوائز 
 Mille والقلوب خال وقته فى سباقات التحمل مثل

Miglia و24 ساعة سيئة السمعة فى لومان.
Pagani Zonda Tricolore سيارة

Pa� 3 أمثلة فقط على اإلطــاق، يعد  مع وجــود
gani Zonda Tricolore واحًدا آخر من عظماء 
السيارات على اإلطاق فى مجموعة سيارات ميسى. 
تبلغ قيمة سيارة Tricolore ما يقرب من مليونى 
دوالر وتأتى مزودة بمحرك V12 سعة 7.3 ليتر من 
AMG. مع محرك بـ 670 حصاًنا و780 نيوتن متر 
 AMT من عزم الــدوران إلى العجات الخلفية عبر

متسلسل بست سرعات.
 Maserati GranTurismo MC ســيــارة

Stradale
 ،Racer GT4 و Trofeo MC مستوحاة مــن
مازيراتى GranTurismo MC Stradale هى 
الــصــورة الــرمــزيــة فــى نهاية المطاف مــن ســيــارات 

الكوبيه اإليطالية الرائعة بالفعل.
Range Rover Vogue سيارة

ــعــددة  ــارة الـــريـــاضـــيـــة مــت ــيـ ــسـ تـــأتـــى هــــذه الـ
االســتــخــدامــات الــفــاخــرة مجهزة بمجموعة من 
وســائــل الــراحــة ومــيــزات السامة للحفاظ على 
راحــة وأمــان السائق.. على الرغم من أن وزنها 
يصل إلى 2.4 طن، إال أن هذه السيارة الرياضية 
Off� متعددة االستخدامات.. ومدعومة بتقنية
Road للطرقات الوعرة بقوة الشاحن التوربينى 
الفائق 5.0 لتر.. ومحرك V8 ينتج أكثر من 500 
حصان و625 نيوتن متر من قوة الجر، يمكن أن 
تصل سيارة ميسى Range Rover إلــى 100 
كم/ساعة فى غضون 5.4 ثانية، وتصل سرعتها 

القصوى المحددة إلكترونًيا إلى 225 كم/ساعة.
Toyota Prius .5 سيارة

فى أواخر عام 2011، منحت تويوتا ميسى جائزة 
جــديــدة تماًما بعد فـــوزه بجائزة MVP فــى كأس 
العالم باليابان.. بعد كل السيارات المذهلة والجميلة 
ــادرة والــقــويــة فــى مــرآب الــســيــارات، ال يضيف  ــن وال
الطراز بريوس فقط »هــواًء منعًشا« بل يقدم أيًضا 
ميسى بعض النقاط الخضراء من دعاة حماية البيئة.

كشفت تقارير إعامية أن النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو سيصبح قريباً 
مالكاً ألغلى سيارة فى العالم، فإن السيارة من طــراز بوغاتى ال فواتور نوار 
الجديدة التى لن ُيصنع منها سوى نسخة واحــدة كلفته قرابة 11 مليون يورو، 
ما سيجعلها أغلى سيارة فى العالم ُمستخدمة للتنقل.. ويعد نجم يوفنتوس 
اإليطالى من هــواة جمع السيارات السريعة واألنيقة.. كما ينقل موقع »ياهو 
سبورت« أن النجم البرتغالى يمتلك مجموعة من بعض الموديات األنيقة فى 

مرآبه.
وتصل السرعة القصوى للسيارة الجديدة إلى 420 كلم فى الساعة بقوة 1500 
حصان، ما تمنح نجم ريال مدريد السابق مكانة متميزة بين هواة جمع السيارات 
السريعة، يبدو أن موقع »ياهو سبورت« يؤكد أن أهم ميزة تجذب رونالدو فى 

اختيار سياراته هى ندرتها.
لكن يبدو أن على رونالدو االنتظار بعض الشىء من أجل الحصول عليها، 
ومن المتوقع أن ال يحصل عليها إال فى عام 2021 ألن الشركة صاحبة العامة 
التجارية تريد تطوير العديد من األجزاء داخل السيارة، لتكون على أحدث ما 

توصلت إليه التكنولوجيا فى مجال المحركات.
ُيذكر أن سيارة بوغاتى ال فواتور نوار تمكنت من سحب لقب أغلى سيارة فى 

العالم من السيارة اإلنجليزية الوحيدة فى العالم رولز ر رويس سويبتايل.
منافسة فى اقتناء السيارات

وقبل أن ينتقل كريستيانو رونالدو من سبورتينج لشبونة إلى مانشستر يونايتد 
فى عام 2003، كان مولعاً باللعب الغالية خصوصاً السيارات الرياضية، ومع 
وصوله ألولــد تــرافــورد وجــد زمائه يقودون العديد من أفضل السيارات فى 
العالم، ولم يأخذ وقتاً طوياً حتى يدخل فى منافسة معهم ليست فى الملعب بل 

فى أنواع السيارات التى يذهبوا بها لمركز التدريب فى كارينجتون.
واحدة من أول السيارات التى اشتراها الدون عند انضمامه لكتيبة للشياطين 
الحمر هى بى إم دبليو إم BMW M6« 6«، وهذه المركبة كان سعرها فى عام 
2006 عندما اشتراها 86 ألف جنيه استرلينى، وذلــك إذا كانت السيارة كما 

أنتجها المصنع أى با مزايا إضافية كتلك التى من المحتمل أن تكن الشركة 
قد وضعتها فى المركبة الخاصة برونالدو.

لم تكن البى إم دبليو الخاصة بالدون هى األخيرة، بل جلب 
بعدها العديد من ســيــارات األودى والبينتلى والــبــورش فى 

األعوام التالية التى قضاها فى مانشستر يونايتد.
عندما وصل صــاروخ ماديرا إلى ريــال مدريد أضاف 
عامات تجارية أخرى لمجموعته، مثل الفيرارى 599 
جــى تــى أو »GTO 599 Ferrari« والمبورجينى 

Lamborghini Aven�« 4�700  آفينتيدور إل بى
tador LP 700�4«، وفى عام 2017 قدرت مجلة 
الفاينانشيال إكسبريس قيمة مجموعة سيارات 

رونالدو بـ6 مليون جنيه إسترلينى.
اإلنستجرام يفضح كريستيانو

ولم يسبق لرونالدو أن صّرح بتفضيله لسيارة 
بعينها، لكن يمكننا معرفة سيارته المفضلة من 
خال منشوراته على اإلنستجرام ســواء كانت 
ــذه الــمــنــشــورات  صـــور أو مــقــاطــع فــيــديــو، وهـ
كثيراً ما تتواجد فيها السيارة التى صنعت له 

خصيصاً وهى سى آر7 بوجاتى تشيرون.
ـــ261 ميل فى الساعة  هــذه المركبة ذات ال
أقـــرب مــن فئة الهايبر كــار مــن السوبر كــار، 
وسعرها هو 3.6 مليون جنيه إسترلينى، وهذه 
السيارة غالية جداً بسبب عدم وجود إال 500 
فئة منها، وبالنسبة للدون فهو محظوظ بسبب 
وضع اسمه على فئته الخاصة، ليصبح اسمها 

.»CR7« � 7 التجارى هو سى آر
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سنة الشراءنوع السيارة

 Aston‘ - 9 أستون مارتن دى بى
’Martin DB9

2009

’Audi Q7‘ - 72008أودى كيو

’Audi R8‘ - 82009أودى آر

’Audi RS6‘ - 6 2009أودى آر إس

’Audi RS7‘ - 7 2017أودى آر إس

بينتلى كونتنينتال جى تى سى - 
’Bentley Continental GTC‘

2007

’Bentley GT Speed‘ - 2009بينتلى جى تى سبيد

’Ferrari 599 GTO‘ - 2011فيرارى 599 جى تى أو

’Ferrari F12 TDF‘ - 2017فيرارى إف12 تى دى إف

’Ferrari F430‘ - 430 2008فيرارى إف

المبورجينى آفينتيدور إل بى 4-700 - 
’4-Lamborghini Aventador LP 700‘

2012

 Maserati‘ - مازيراتى جرانكابريو
’GranCabrio

2011

مرسيدس-بنز سى220 سى دى آى - 
’Mercedes-Benz C220 CDI‘

2013

مرسيدس-بنز جى إل إى 63 - 
’Mercedes-Benz GLE 63‘

2016

 Porsche‘ - بورشه 911 كاريرا 2 إس كابريوليه
’911 Carrera 2S Cabriolet

2009

Porsche Cayenne‘ - 2007بورشه كايين

 Porsche‘ - بورشه كايين تيربو
’Cayenne Turbo

2010

’Rolls-Royce Phantom‘ - 2014رولز-رويس فانتوم

كشفت تقارير إعامية أن الاعب 
البرازيلى نيمار دا سيلفا أغلى العبى 
ــان جــيــرمــان  ــم، نــجــم بـــاريـــس سـ ــال ــع ال
ــقــدم، اقتنى سيارة  الفرنسى لــكــرة ال
»فــيــرارى 458 إيطاليا«، برونق جميل 
ــى أكــثــر مــن 183 ألف  تصل قيمتها إل

يورو.
ــدة من  ــ ــد »فـــيـــرارى 458« واحـ ــع وت
السيارات المرغوبة بشدة لدى العبى 
ــرة الــقــدم، ويمتلك كــل مــن األلمانى  ك
ــو  ــى مــاري ــالـ ــطـ ــود أوزيــــــل، واإليـ مــســع
بــالــوتــيــلــى، والــفــرنــســى لــويــس ســاهــا، 

واحدة منها.
ووفـــقـــا لــصــحــيــفــة »ذا صــــن«، فــإن 
ــذى كــلّــف الــنــادى  الــنــجــم الــبــرازيــلــى الـ

الباريسى 222 مليون يـــورو، ويكسب 
890 ألف يورو أسبوعيا، لديه العديد 

مــن الــســيــارات الفاخرة الباهظة 
الثمن مثل »مازيراتى«، »بورش«، 
ــرارى«،  ــ ــي ــ ــاغــن«، »ف ــكــســف ــول »ف
»أودى«، إضافة لطائرة خاصة 

يبلغ ثمنها 6.8 مايين يورو.
ويملك النجم الــبــرازيــلــى واحــدة 

من 50 سيارة موجودة فى العالم من 
ماركة »MC12s مازيراتى« المنتجة 
خــال 2004، وهــى ســيــارة باهظة 
الثمن بتكلفة تصل إلــى 476 ألف 
يورو، ضمن أسطول السيارات التى 
يمتلكها أغلى العبى العالم، والذى 

يقدر ثمنها بـ1.4 مليون يورو.

ٌيعرف إيدين هازارد البلجيكى بمهاراته 
الكروية الفريدة، وبعد انضمامه لنادى 
تشيلسى اإلنــجــلــيــزى، ازدادت شهرته 
كــثــيــراً خــاصــة بعد حصوله على لقب 

أفضل العب فى إنجلترا.
أما عن سيارات نجم الكرة األوروبية، 
فهى تعبر عــن شخصيته الباحثة عن 
األداء القوى والمظهر السلس األنيق، 

وسوف نعرض أهمها اليوم.
R8 V10 أودى

تبلغ السرعة القصوى لهذه السيارة 
330 كم/س، وهو ما يضمن عدم وصول 
ــات فريق  ــب ــدري ــأخــراً عــلــى ت ــت إيــديــن م

تشيلسى.
M X6 بى ام دبليو

كثيراً مــا يتم مشاهدة إيــديــن أثناء 
تجواله بهذه اإلس يــو فــى الخارقة 

والعملية، حيث إنها مناسبة أيضاً 
الصطحاب زوجته وأوالده الثاثة 

فى رحلة.
أستون مارتن فانكويش

ــيـــارة ضمن  ــذه أغــلــى سـ ُتــعــد هــ
مجموعة إيدين، حيث يبلغ سعرها 

200.000 جنيه إسترلينى تقريباً
AMG GTR مرسيدس

ونصل أخيراً إلى وحش مرسيدس 
األخضر الشهير، والقادرة على بلوغ 
ســرعــة 318 كـــم/س، كــى تبلغ قيمة 
ــازارد  ــ إجــمــالــى مــجــمــوعــة إيـــديـــن ه

622.500 جنيه استرلينى.

سيارات تعبر عن شخصيات أفضل العبى إنجلتراأغلى العب فى العالم.. ماذا يقتنى؟!!

الدون يقتنى األغلى والبرغوث يالحقه



نيولوك جديد لظهير 
الزمالك 

مهاجم المقاصة يقتحم 
عالم البيزنس 

هدية خاصة لـ»زيزو« 
من المدام 

ظهر عبدالله جمعة العــب الفريق األول لكرة 
القدم بنادى الزمالك، بنيولوك جديد.

 ونشر الالعب صــورة له عبر حسابه الرسمى 
عــلــى مــوقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــى »انــســتــجــرام« 
بمظهره الجديد وكتب عليها: »نيولوك«، وتخلى 
عبد الله جمعة عن مظهره الذى اعتادته الجماهير 
بــشــعــره الــكــثــيــف الــقــريــب فــى الــشــكــل مــن شعر 

مارسيلو نجم ريال مدريد.
 الجدير بالذكر أن عبدالله جمعة يعتبر أحد 
الالعبين األساسيين بالزمالك، ودفع تألق الالعب، 
حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر لضمه 

إلى صفوف الفراعنة خالل المعسكرات األخيرة.

انضم صــالح أمين مهاجم الفريق األول لكرة 
القدم بنادى مصر المقاصة إلى قائمة نجوم الكرة 
أصحاب المشاريع التجارية، بعدما افتتح كافية 

خاص به خالل األيام القليلة الماضية.
ووجــه صالح أمين الدعوة ألصدقائه الالعبين 
لحضور االفتتاح الخاص بالكافية، حيث حضر كالً 
من باسم مرسى وأحمد دويــدار ومحمود فتح الله 
وأمير عبدالحميد ومحمد إبراهيم وغيرهم من 

الالعبين.
وكــان صــالح أمين انتقل الموسم الحالى إلى 
صــفــوف الــمــقــاصــة، بــعــد أن هــبــط فــريــق نجوم 
المستقبل إلى دورى الدرجة الثانية، الذى كان يلعب 

ضمن صفوفه فى الموسم المنقضى.

ــزو« العب الفريق األول  تلقى أحمد سيد »زي
لكرة الــقــدم بــنــادى الــزمــالــك، هدية مــن زوجته 

خالل األيام الماضية.
وجاءت الهدية عبارة عن حذاء رياضى جديد، 
بمناسبة انضمامه إلــى صفوف منتخب مصر 

الوطنى ألول مرة.
وكــان حسام الــبــدرى المدير الفنى لمنتخب 
الفراعنة قرر ضم »زيزو« لمعسكر مباراتى كينيا 
وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس 
األمم األفريقية فى الكاميرون 2021، بعد تألق 
الــالعــب الــالفــت للنظر مــع الزمالك وتسجيله 
وصناعته أكثر من هــدف فى مباريات الفريق 

األخيرة.

أخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجوم
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ما رأيــك فى تأجيل مباريات الــدورى الممتاز بعد 
أزمة »القمة«؟

ــن يــديــرون  ــذي لــديــنــا مشكلة فــى األشــخــاص ال
ــن يــكــون قــويــا بالضعف  ــدورى ل ــ الــمــؤســســات، الـ
والــقــرارات البطيئة، تأجيل المباريات ولو لخمس 
ــق قـــرار خــاطــئ، وهـــم مــصــمــمــون عــلــى هــذا  ــائ دق

الخطأ.
مــا رأيـــك فــى تــولــى حــســام الــبــدرى قــيــادة منتخب 

مصر؟
ليس مــن دورى التعليق على هــذه االخــتــيــارات، 
لكنى ال أحب العقيدة التى تصر على الموازنة فى 
اختيارات الجهاز الفنى للمنتخبات، فطالما اخترت 
مدربا من األهلى، يجب أن يكون هناك اثنان من 
الزمالك، والعكس، ال أحــب »شغل الفهلوة«، لكن 
على أية حال، أتمنى التوفيق لمنتخب مصر الفترة 
المقبلة، ولـــن أستطيع الــحــكــم عليه فــى الــوقــت 

الحالى.
مــا رأيـــك فــى انــضــمــام عـــدد مــن الــاعــبــيــن لقائمة 

المنتخب رغم عدم مشاركتهم؟
ــا العــب، ال  ــوم بأفعال كنت ال أتقبلها وأن لــن أق
أحب التعليق على قوائم اختيار الالعبين، سأتحدث 

بشكل العب، مينفعش أذاكر وألعب بالدورى عشان 
أنجح، وبعدين أتفاجأ بضم العب آخر.

من خليفة شــادى محمد ووائــل جمعة فى الجيل 

الحالى؟ 
رامــى ربيعة، ربنا يبعد عنه اإلصــابــات، وأحمد 
حجازى صاحب مجهود رائع دائما، وأحب أسلوب 

لعب على جبر، رغم بعض أخطائه.
هل تؤيد منح شارة قيادة المنتخب لمحمد صاح 

على حساب أحمد فتحى؟
أعشق محمد صــالح، ومــن ينتقده فــاشــل، فهو 
واحــد من أفضل الالعبين فى تاريخ مصر، ونحن 
ــرف مــن ســنــوات، بــأن شــارة القيادة تمنح  لدينا ُع
باألقدمية، إذن لماذا يريد البعض تغيير العرف 
اآلن؟ النجومية لن تزيد من قيمة الشارة والعكس 
صحيح، لذلك أؤيــد أحمد فتحى فى رفضه منح 

شارة المنتخب لصالح.
ما رأيــك فى مبادرة تركى آل الشيخ للتصالح مع 

الخطيب؟
مــجــلــس إدارة األهــلــى تــعــّرض لــحــرب شرسة 
وتجاوزات كثيرة، وبعض المستفيدين كانوا يهاجمون 
كل قرارات األهلى، كابتن الخطيب يمثلنى حتى ولو 
لم أنتخبه، ليس شرطا أن يكون لــدى عمل بقناة 

النادى كى أدافع عنه وعن مجلس إدارته.
وهـــل تــعــامــل الــخــطــيــب بــأســلــوب صحيح مــع هــذه 

التجاوزات؟ 
أعجبنى جدا إدارة كابتن محمود الخطيب ألزمة 

تركى آل الشيخ، فلو كان األهلى انجرف للمهاترات، 
كنا سنتهمه بالخروج عن مبادئ القلعة الحمراء، 
الصمت وعــدم تــكــرار الظهور اإلعــالمــى يمنحك 
الفرصة كى تحافظ على مكانتك، األهلى تعامل 

بمنتهى الشياكة واكتفى بالبيانات الرسمية.
التجاوزات كانت غير مقبولة، ما حدث مع األهلى 
غير مقبول، مينفش تعزمنى فى عيد ميالد، وتدينى 

حتة تورتة، وبعد ما أروح تقوله رجعها.
هل تتوقع دعم تركى آل الشيخ لألهلى مرة أخرى 

بالصفقات؟ 
ال أعرف، لكن أؤكد أن األهلى هو من يضيف ألى 
شخص يدخله، األهلى سينجح ويحصد البطوالت 
كــل عــام بـــدون أى أحـــد، هــذا هــو الــتــاريــخ، ليست 
بالصفقات وال بالدعم المالى، خزينة األهلى مليئة 

ولديه فريق محترم جدا.
ما رأيك فى أداء األهلى تحت قيادة رينيه فايلر؟

عاجبنى فكرة اإلحـــالل والتبديل التى ينفذها 
فايلر، لكن عند لحظة معينة يجب أن يكون هناك 

ثبات فى التشكيل.
ماذا عن تشبيه فايلر بمانويل جوزيه؟

ال يجوز تشبيه أحــد بمانويل جوزيه، إال حينما 
يحقق نفس أرقامه وبطوالته، جوزيه ال يقارن حتى 

اآلن.

فتاة »الهالووين« 
تجدد الجدل حول 

سلوكيات وردة 
ال يــكــاد عــمــرو وردة العب 
منتخب مصر المحترف فى 
صفوف فريق الريسا اليونانى 
ــة حــتــى يــزج  ــ ــرج مــن أزم ــخ ي

بنفسه فى أزمة أخرى.
وخــال األيــام األخيرة كان 
الاعب المثير للجدل دائًما 
بتصرفاته محورًا لكثير من 
ــة التى  االنتقادات بعد األزم
ــال مــبــاراة فريقه  أثــارهــا خ
بالدورى اليونانى أمــام فريق 
باناثينايكوس، والتى شهدت 
اشــتــبــاك الــاعــب الــمــصــرى 
ــر خــال  ــي ــع جماهير األخ م

خروجه من المباراة.
ــد تــعــرض  ــ ــان وردة ق ــ ــ وك
النــــتــــقــــادات الذعـــــــة مــن 
أليكسيس كوجياس، رئيس 
نــــادى الريـــســـا الــــذى يلعب 
ــذى هدد  ضمن صــفــوفــه، والـ
ــارج النادى  بطرد الــاعــب خ
بعد أحــداث الشغب التى قام 
ــام  ــاراة فــريــقــه أم ــب ــى م بــهــا ف
باناثينايكوس فــى الـــدورى 

اليونانى.
ــى  وقــــــــال كــــوجــــيــــاس ف
تــصــريــحــات نقلتها وســائــل 
ــة مختلفة  ــي ــان ــون ــام ي ــ إعـ
ــى مــبــاراة  »تــصــرفــات وردة ف
باناثينايكوس كانت طفولية 
وأبــلــغــت الــمــدرب بــأنــنــى من 
سيتعامل معه وإن اضطر األمر 

لطرده من النادى«.
ــذه الــواقــعــة بأيام  وبــعــد ه
قليلة وبالتزامن مع احتفاالت 
عيد الهلع »الهالووين« نشر 
وردة صورة عبر حسابه على 
ــرام« كــانــت كفيلة  ــج ــت ــس »ان
بـــإثـــارة الــكــثــيــر مــن الــجــدل 
ــث ظهر  ــي ــاؤالت، ح ــ ــس ــ ــت ــ وال
برفقة فتاة حسناء، ولم يضع 
وردة أى تعليق على الصورة 
يوضح من خاله هوية الفتاة 
الـــتـــى ظـــهـــرت بــرفــقــتــه فى 

الصورة وهو يحتضنها.
الــظــهــور الــغــامــض بصحبة 
»فــتــاة الــهــالــوويــن« أعـــاد إلى 
األذهــــان الــواقــعــة الشهيرة 
التى كان عمرو وردة بطًا لها 
خــال نهائيات أمــم أفريقيا 
التى استضافتها مصر الصيف 
الماضى، والتى شهدت طرد 
الاعب من معسكر المنتخب، 
ــدى عــارضــات  ــهــام إحـ بــعــد ات
األزيــاء له بالتحرش بها من 
ــد مــواقــع التواصل  ــال أح خ
االجتماعى إلى جانب انتشار 
ــع فــيــديــو فـــاضـــح له  ــط ــق م
وتدخل زمائه فى المنتخب 
إلقناع الجهاز الفنى بالعدول 
ــرار اســـتـــبـــعـــاده مــن  ــ ــ ــن ق ــ ع
المعسكر وهو ما تم فى نهاية 

المطاف.
وتجدر اإلشارة إلى أن عمرو 
وردة انتقل إلى صفوف فريق 
الريسا خال فترة االنتقاالت 
الصيفية الماضية على سبيل 
اإلعـــارة لمدة موسم واحــد، 
وتمكن خــال أول 6 مباريات 
شارك فيها مع فريقه الجديد 
ــراز هدفين وصناعة  مــن إحـ

هدفين آخرين.

المهاجم الجديد يفتح باب الرحيل الشتوى أمام أزارو

»آل الشيخ« يشعل شرارة خالف داخل إدارة األهلى 

وال شك أن الرسائل التى وجهها تركى آل الشيخ فى 
األيــام األخيرة من خالل حسابه على موقع التواصل 
االجتماعى »فيسبوك« مهدت إلنهاء حالة الخالف بين 
إدارة األهلى والمالك السابق لنادى بيراميدز والذى دام 

ألكثر من عام.
البيانات اإليجابية المتبادلة فى األيــام بين رئيس 
ــدت أنــهــمــا قــد طــويــا صفحة  ــى وآل الــشــيــخ أكـ األهــل
الخالف بشكل نهائى، وهو ما أكده رئيس هيئة الترفيه 
السعودية فى تصريحات له أكد فيها تلقيه رسائل من 

الخطيب.
والــالفــت لالنتباه أن الفترة األخــيــرة ووســط حالة 
الــتــقــارب التى أبــداهــا آل الشيخ تجاه مجلس إدارة 
األهلى ورئيسه، أبدى رئيس هيئة الرياضة السعودية 
السابق استعداده لدعم الــنــادى األهلى فى أكثر من 

مناسبة.
وعرض آل الشيخ المساهمة فى عالج محمد محمود 
صانع ألــعــاب الــنــادى األهــلــى الــشــاب، والـــذى تعرض 
إلصابة بقطع فى الرباط الصليبى مــؤخــًرا، كما أكد 
مالك بيراميدز السابق مؤخًرا على استعداده لدعم 
األهلى، من منطلق تشجيعه وحبه للقلعة الحمراء، كما 
بادر آل الشيخ بدعوة مؤمن زكريا العب األهلى لزيارته 
فى الرياض وعلى هامش تلك الزيارة أعلن مالك نادى 
بيراميدز السابق عن تحمله نفقات رحلة عالج بدأها 
مؤمن فى الواليات المتحدة للتعافى من المرض الذى 
يعانى منه والذى أبعده عن المالعب منذ بداية الموسم 

الحالى.
وإضافة لذلك وفى محاولة لمغازلة جماهير النادى 
األهلى بادر آل الشيخ بتقديم المساعدة لمشجع الفريق 
األحمر الشهير بـ»حمصة«، والــذى فقد ساقيه نتيجة 
حادث تعرض له خالل عودته من حضور مباراة لألهلى، 

كما أعلن آل الشيخ عن عزمه تكليف المحامى الخاص 
به إلنهاء ملف جماهير األهلى الذين تم القبض عليهم 
قبل فترة بسبب تعرضهم بالسباب لمالك بيراميدز 

السابق خالل إحدى مباريات الفريق األحمر.
ــود الــجــديــدة بــيــن آل الشيخ  والــمــؤكــد أن حــالــة الـ
ومحمود الخطيب رئيس الــنــادى األهــلــى باتت محل 
نقاش ومحور حديث من مجلس إدارة القلعة الحمراء 
فى الفترة األخيرة، ســواء كان ذلك بصفة رسمية فى 
اجتماعات مجلس اإلدارة أو بشكل ودى فى الجلسات 

الخاصة.
وتشير الدالئل إلــى وجــود حالة انقسام داخل 
المجلس األحــمــر بشأن طريقة التعامل مــع آل 
الشيخ فــى الفترة المقبلة، ومــا إذا كــان سيتم 
القبول بإعادة التعاون مع المستشار فى الديوان 

يواصل المنتخب األوليمبى، استعداداته الفتتاح منافسات بطولة 
كأس األمم األفريقية تحت 23 عاًما والتى تنطلق يوم الجمعة المقبل، 
حيث يصطدم الفراعنة أمــام منتخب مالى فى ضربة البداية، خالل 

البطولة التى تستمر منافساتها حتى يوم 22 من شهر نوفمبر الجارى.
ويعقد شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب األوليمبى، اجتماًعا مع 

الجهاز الفنى للمنتخب غــًدا، من أجل االستقرار على 
التشكيلة األساسية التى يبدأ بها الفراعنة 

ضربة البداية، وكذلك حسم الخالف 
عــلــى الــحــارس األول للمنتخب فى 

البطولة خالل المرحلة المقبلة.
وكـــان هــنــاك اخــتــالف فــى وجهات 
الــنــظــر بــيــن شــوقــى غــريــب، ومعتمد 
جمال الــمــدرب الــعــام، على الحارس 
األســـاســـى، حــيــث يــرشــح األول عمر 
صــالح حــارس سموحة، بينما يرغب 
الثانى فى تولى عمر رضــوان حارس 
الجونة المسئولية، وهو ما يتم حسمه 

فى اجتماع الغد.
أسفرت القرعة عن وقوع المنتخب 
األوليمبى المصرى فــى المجموعة 
األولـــى مــع الكاميرون وغــانــا ومالى، 

بينما تضم المجموعة الثانية كــل من 
ــوار وجــنــوب  ــف ــوت دي نيجيريا وزامــبــيــا وكـ

أفريقيا، حيث تقام مباريات المجموعة الثانية باستاد 
السالم، بينما تقام مباريات المجموعة األولى و التى تتواجد مصر بها 

باستاد القاهرة الدولى.
وخضع العبى منتخب مصر األوليمبى لكشف المنشطات بمعرفة 
الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات )النادى المصرى( حيث وصل 
فريق عمل الــوكــالــة صباح الــيــوم إلــى فندق إقــامــة المنتخب بالعين 

السخنة.
وضم شوقى غريب 21 العباً وجاءت كالتالى : لحراسة المرمى : عمر 
رضوان و عمر صالح و محمد صبحى، وفى خط الدفاع: أسامه جالل 
و محمود مرعى و محمود الجزار و أحمد رمضان )بيكهام( و محمد 
عبد السالم و أحمد أبو الفتوح و كريم العراقى، وفى خط الوسط أكرم 
توفيق و غّنام محمد و عمار حمدى و ناصر ماهر و للهجوم رمضان 
صبحى و طاهر محمد طاهر وإمــام عاشور و عبدالرحمن مجدى و 
مصطفى محمد و صالح محسن و أحمد ياسر ريان بينما تم استبعاد 
كالً من مصطفى شوبير، ناصر منسى، أحمد حمدى، محمد صادق، 

أحمد أيمن.

خالف بشأن الحارس األساسى
 واالستقرار على خطة هجومية

الرياضة فى مصر تدار بـ»الفهلوة«.. وال يمكن مقارنة فايلر بـ»جوزيه« 

المنتخب األوليمبى يواصل 
»مراجعاته النهائية« قبل أمم أفريقيا 

الملكى السعودى مرة أخرى، أم سيتم االكتفاء بتهدئة 
األجـــواء معه فقط واإلبــقــاء على عــالقــات وديــة دون 
تعاون ملموس فيما يخص تدعيم النادى أو فريق الكرة 

باألخص.
ومن الــوارد أن تشهد الفترة المقبلة حالة من الشد 
والجذب داخل مجلس إدارة القلعة الحمراء، بخصوص 

مسألة الدعم المحتمل تقديمه من آل الشيخ.
وترى بعض األصوات داخل المجلس األحمر ضرورة 
عدم قبول أى دعم جديد من آل الشيخ، تجنًبا لتعرض 
إدارة النادى لنفس االتهامات التى تعرض لها سابًقا 
وقت التعامل مع المسئول السعودى والذى قدم لألهلى 
أكثر من هدية كان منها التعاقد مع المهاجم الشاب 
صــالح محسن وتجديد تعاقد نجمى الفريق أحمد 

فتحى وعبد الله السعيد إلى جانب دعم مالى آخر.
وفى الوقت ذاته تبدى أصوات أخرى داخل المجلس 
األحمر عدم ممانعة فى التعامل مجدًدا مع آل الشيخ، 
والترحيب بأى دعم قد يقدمه لفريق الكرة بالنادى، 
مع وضع حدود واضحة فى التعامل معه تضمن عدم 
ــرارات المجلس  ــه على ق محاولته فــرض إرادت
األحمر مثلما حــاول فى السابق وتسبب فى 

إشعال الخالف بين الطرفين.
ــر اســتــقــرت إدارة الــكــرة  عــلــى جــانــب آخـ
بالنادى األهلى على فتح بــاب الرحيل أمام 
المغربى وليد أزارو فى يناير المقبل، حيث 
أبلغ مسئولو الــنــادى الالعب بترحيبهم بأى 
عـــرض خــارجــى سيحضره الــالعــب 
ــرط أن يــرضــى  ــشــ ــ لـــلـــرحـــيـــل ب
الطموحات المالية للنادى، وذلك 
تزامنا مع أحاديث عن اهتمام 
أحد األندية الصينية بالالعب، 
واستقرار الجهاز الفنى على 

ضم مهاجم جديد فى يناير.

 كتب – ضياء خضر 

 كتب – محمد الصايغ

 كتبت – سارة عبد الباقى

:» شادى محمد فى حوار لـ »

صالح ال يستحق شارة 
قيادة المنتخب.. واألهلى 

ال يحتاج دعم أحد
اعتادت الجماهير على تصريحات شادى محمد الجريئة، منذ أن 

كان قائدا للنادى األهلى، وتوطدت عالقة العب منتخب مصر 
السابق، بجمهور القلعة الحمراء، بعد اعتزاله ودفاعه المستمر 
عن عودة الجماهير للمدرجات بعد عمله لفترة كمقدم برامج 

بقناة النادى األهلى.
بجرأته المعتادة، كشف شادى محمد لـ »صوت الماليين« عن 
رأيه فى الكثير من األحداث التى شهدتها الساحة الكروية فى 

الفترة األخيرة، وهو ما نفرده بالتفصيل فى الحوار التالى: 

»عودة الدعم« تثير 
انقسام أعضاء 

المجلس األحمر

تطورات سريعة ومتالحقة 
شهدتها عالقة تركى آل الشيخ 
رئيس هيئة الترفيه السعودية 

بمجلس إدارة النادى األهلى 
وباألخص رئيسه محمود الخطيب 

رئيس النادى األهلى على مدار 
األيام األخيرة.

ومؤخرًا بادر تركى آل الشيخ 
بإرسال موفد عنه لزيارة الخطيب 

فى منزله لالطمئنان على صحته 
بعد العملية الجراحية التى 

خضع لها األخير، وقوبلت تلك 
الخطوة ببيان إشادة أصدره 

رئيس النادى األهلى أثنى فيه 
على تصرف المسئول السعودى، 

وبعد هذه الزيارة أعلن آل الشيخ 
صراحة عن نيته زيارة رئيس 
النادى األهلى فى منزله خالل 

الفترة المقبلة.

 حوار - أنس سمير

أزارو

آل الشيخ

غريب



فسحة فرعونية 
لحجازى فى لندن 

مفاجأة لدونجا من 
مجهول 

جبر ولوماال دويتو 
خارج الملعب 

ــاع منتخب  ــ ــجــم دفـ ــازى ن ــجـ ــرص أحـــمـــد حـ حــ
مــصــر وفــريــق وســـت بــرومــيــتــش اإلنــجــلــيــزى على 
اصطحاب زوجته خالل حضوره مراسم االفتتاح 
الرسمى لمعرض ُآثار »توت عنخ أمون« بالعاصمة 

اإلنجليزية لندن.
وجـــاء حــضــور حــجــازى لــهــذا الــحــدث استجابة 
ــكــافــة الــالعــبــيــن  ــة ل ــمــصــري لـــدعـــوة الـــســـفـــارة ال
المصريين المحترفين فى بريطانيا وهــم: أحمد 
حجازى ومحمد صالح ومحمود تريزيجيه وأحمد 
المحمدى للمشاركة فــى حفل افتتاح المعرض 
األثـــرى، إال أن أحمد حــجــازى هــو الوحيد الــذى 
استطاع الحضور والمشاركة فيما تغيب الثالثى 

اآلخر بسبب ارتباطاتهم مع فرقهم.

فوجئ نبيل عماد دونجا العب خط وسط فريق 
بيراميدز بهدية أرسلها إليه شخص مجهول حتى 

باب منزله.
ونــشــر دونــجــا مــقــطــع فــيــديــو عــبــر حــســابــه على 
انستجرام كشف فيه عن الهدية، والتى هى عبارة عن 
بورتريه خشبى عليه صورته، إلى جانب بورتريه آخر 
عليه صورته واألرقـــام الخاصة به فى لعبة »فيفا«، 
ووجه العب بيراميدز الشكر لمرسل الهدية المجهول.

وتجدر اإلشــارة إلى أن دونجا ابتعد عن قائمة 
مــنــتــخــب مــصــر فـــى آخـــر مــعــســكــريــن خاضهما 
الفراعنة تحت قيادة حسام البدرى المدير الفنى 

الجديد للمنتخب.

يرتبط على جبر مــدافــع فــريــق بيراميدز 
بعالقة مميزة مع زميله فى صفوف الفريق 

األوغندى عبده لوماال.
وخــارج أوقــات التدريبات والمباريات دائًما 
ما تجمع على جبر جلسات فكاهية مع لوماال، 
والذى يحاول تعلم بعض كلمات اللغة العربية 

من زميله.
ومــؤخــًرا نشر على جبر عبر حسابه على 
»انــســتــجــرام« مقطع فيديو ظهر فيه زميله 
عبده لوماال وهو يجلس إلى جانبه فى سيارته 
الخاصة وهو يرقص على أنغام إحدى األغانى 

القديمة للمطرب هشام عباس.
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رفض حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب المصرى، فكرة المجازفة 
بالدفع بمحمد عواد، حارس مرمى نادى الزمالك، فى مباراة كينيا المقبلة، 
فى التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس األمم األفريقية 2021، خصوًصا 
وأن حــارس الزمالك عائد للتو من إصابة فى عضالت الرقبة تعرض لها 
فى مباراة فريقه أمام جينيراسيون السنغالى بإياب دور الـ 32 لبطولة دورى 

أبطال أفريقيا.
ويستعد منتخب مصر لمواجهة كينيا يوم 14 من شهر نوفمبر المقبل، فى 
إطار التصفيات المؤهلة إلى كان، على أن يلتقى أمام منتخب جزر القمر يوم 
18 من الشهر نفسه، حيث تطير بعثة الفراعنة بطائرة خاصة بعد انتهاء 

الجولة األولى.
ويرى البدرى، أنه األفضل الحفاظ على مركز حراسة المرمى، من خالل 
الدفع بحارس األهلى محمد الشناوى، خصوًصا أنه األجهز من الناحية 
الفنية والبدنية، إضافة إلى أنه يبحث عن الفوز فى اللقاء الرسمى األول له، 

بعد تولى المهمة خلًفا للمكسيكى خافيير أجيرى.
وتمت إقالة المكسيكى خافيير أجيرى، بعد وداع الفراعنة بطولة كأس 

األمم األفريقية 2019 مبكًرا، عقب الخسارة أمام جنوب أفريقيا 
بهدف دون رد، باللقاء الذى جمعهما ضمن منافسات دور الـ16 

من البطولة.
فى سياق متصل، دخل محمود عبد المنعم كهربا، المحترف 
فى صفوف فريق أفيش البرتغالى، دائرة اهتمامات البدرى، من 
أجل البدء به فى التشكيلة األساسية التى يخوض بها مباراة 

كينيا المقبلة.
ــيــاح داخــل الجهاز الفنى  ــادت حالة مــن االرت وسـ

للمنتخب المصرى، بعد موافقة االتحاد المصرى 
لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى، على اعتماد 
الالئحة الخاصة بالفراعنة قبل الجولة األولى 

من التصفيات.
وتــقــدم محمد بــركــات، مــديــر المنتخب 
ــتــصــور كــامــل عـــن الــالئــحــة  الـــمـــصـــرى، ب
الخاصة بالمنتخب األول، والتى تتضمن 
المكافآت والعقوبات وغيرها مــن األمــور 

األخرى.
ــاءت القائمة الــتــى ضمت 32 العــًبــا على  وجـ

النحو التالى:
ــى (  حــراســة الــمــرمــى: »محمد الــشــنــاوى )األهــل
ــزمــالــك ( محمد بــســام )صــالئــع  ــّواد )ال محمد عــ

الجيش(«.
ــى( رجــب بــكــار )بيراميدز(  »أحــمــد فتحى )األهــل
ــى( عبدالله جمعة )الــزمــالــك(  محمد هــانــى )األهــل
محمود وحيد )األهــلــى( محمد حمدى )بيراميدز( 
محمود عالء )الزمالك( رامى ربيعة )األهلى ( باهر 
المحمدى )اإلســمــاعــيــلــى( أيــمــن أشـــرف )األهــلــى( 
طــارق حامد )الــزمــالــك( عمرو السولية )األهــلــى( 
حــمــدى فتحى )األهـــلـــى( عــمــر جــابــر )بــيــرامــيــدز( 
عبدالله السعيد )بيراميدز( محمد مجدى أفشة 
)األهــلــى( حسين الشحات )األهــلــى( أحمد السيد 
ــاروق )بيراميدز( إسالم  زيــزو )الــزمــالــك( محمد ف
عيسى )بيراميدز( مروان حمدى )وادى دجلة( أحمد 
حجازى )وست بروميتش ألبيون اإلنجليزى(، محمد 
صالح )ليفربول اإلنجليزى( محمد الننى )بشكتاش 

ــركــى( مــحــمــود حــســن تــريــزيــجــيــه )أســـتـــون فيال  ــت ال
اإلنجليزى( محمود عبدالمنعم كهربا )ديسبورتيفو 
أفيس البرتغالى( أحمد حسن كوكا )براجا البرتغالى( 

حسام حسن )سموحة( أحمد جمعة )المصرى(«.

كهربا يدخل حسابات البدرى 

»رقبة« عواد تهدد ظهوره 
مع الفراعنة أمام كينيا 

 كتبت – سارة عبد الباقى

تحدى »ثالثى األبعاد« يحاصر مدرب دجلة فى فترة التوقف 
يستهدف اليونانى تاكيس جونياس المدير الفنى لفريق 
الكرة األول بنادى وادى دجلة، استغالل فترة توقف الــدورى 
الحالية لتصحيح أخــطــاء العبيه والــعــودة لتحقيق النتائج 
ــان اتــحــاد الــكــرة المصرى قــرر تأجيل بطولة  اإليجابية، وك
الدورى حتى نهاية بطولة كأس األمم األفريقية تحت 23 عاماً 

والتى تستضيفها مصر خالل شهر نوفمبر الجارى.
ويواجه تاكيس جونياس العديد من التحديات 

واألهــداف التى يسعى لتحقيقها خالل فترة 
توقف الــدورى خاصة بعد النتائج السلبية 
الــتــى حققها بالمسابقة المحلية منذ 
بــدايــة الــمــوســم، ويحتل دجــلــة المركز 
ــدول تــرتــيــب  ــ ــى جـ الـــخـــامـــس عــشــر فـ
المسابقة المحلية برصيد ثالث نقاط 
فــقــط، وذلـــك بعد الــخــســارة مــن طنطا 
ــى من  بــهــدف دون رد فــى الجولة األولـ

بطولة الدورى العام، ثم التعادل مع حرس 
الــحــدود بهدفين لكل فــريــق فــى الجولة 

الثانية ثم الخسارة من اإلسماعيلى بهدف فى 
الجولة الثالثة ثم التعادل مع االتحاد والمقاصة 

فى الجولة الرابعة والخامسة.
التحدى األول بالنسبة لتاكيس جونياس يكمن فــى رفع 
الحمل البدنى لدى العبى الفريق خاصة فى ظل حالة اإلجهاد 
التى عانى منها أكثر من العــب بالفريق فىالفترة األخيرة 
وعلى رأسهم رجب خالد عمران وكذلك مروان حمدى، وقام 
جونياس بإعداد برنامج بدنى خاص لالعبى دجلة من أجل 

تنفيذه فى فترة توقف الدورى لتجهيز الالعبين بالشكل األمثل 
الستئناف المسابقة المحلية. 

التحدى الثانى يكمن فى تصحيح األخطاء الدفاعية التى 
كلفت دجلة فى مباريات الــدورى، خاصة أن الفريق تلقى 7 
أهداف فى 5 مباريات فقط األمر الذى يعكس معاناة الفريق 
دفاعياً لذلك يسعى تاكيس لعالج األخطاء ووضع حداً 

لهذه األزمة. 
التحدى الثالث لتاكيس تكمن فــى عالج 
األزمــة التى يعانى منها دجلة والتى تتمثل 
فى فشل الفريق بالحفاظ على تقدمهم 
فــى الــمــبــاريــات، حــيــث نــجــح دجــلــة فى 
ــراز هــدف التقدم بــثــالث مباريات  إحـ
من أصل 5 فى الــدورى ولكنه فشل فى 
الحفاظ على تقدمه، وذلــك بمبارياته 
ــحــاد وكذلك  أمـــام حــرس الــحــدود واالت
مــصــر الــمــقــاصــة، ويــبــحــث تــاكــيــس عن 
حل لتلك األزمــة من أجــل تحقيق النتائج 
اإليجابية الفترة المقبلة إذ قال المدرب فى 
تصريحات صحفية: »لدينا بعض األخطاء التى 
يتم ارتكابها دائماً بعد تقدمنا فى أغلب المباريات 
ونحن نعمل على تصحيحها لعدم تكرارها فــى المباريات 

المقبلة، خاصة أن تلك األخطاء تكلفنا الكثير«. 
واعتبر جونياس أن فترة التوقف فى صالح فريقه إذ قال إن 
تلك الفترة فرصة اللتقاط األنفاس وتصحيح األخطاء من أجل 

تحقيق نتائج طيبة خالل الفترة المقبلة فى مسابقة الدورى.

3 أهداف تغازل طلعت يوسف مع »زعيم الثغر«
يسعى طلعت يوسف المدير الفنى لفريق االتــحــاد السكندرى 
لتحقيق العديد من األهداف مع زعيم الثغر خالل هذا الموسم، فى 
ظل مشاركته فى البطوالت المحلية والبطولة العربية، ويحتل سيد 
البلد المركز السادس فى ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 7 
نقاط، وذلك بعد خوض أربع مباريات، حيث فاز خاللهم زعيم الثغر 

فى مباراتين وخسر لقاء وتعادل فى آخر.
على المستوى المحلى، يستهدف طلعت يوسف قيادة 

االتــحــاد السكندرى للحصول على مركز بالمربع 
الذهبى هــذا الموسم مــن أجــل المشاركة فى 
البطوالت األفريقية خــالل الموسم المقبل، 
ــذى يسعى إلــيــه محمد مصيلحى  ــر الـ األمـ
ــادى الــســكــنــدرى بــاالتــفــاق مع  ــنـ ــس الـ ــي رئ
الــمــدرب المخضرم، حيث قــال مصيلحى 
فى تصريحات صحفية أن االتــحــاد يمتلك 
طموحات كبيرة للحصول على مركز بالمربع 
الذهبى فى الـــدورى من أجــل المشاركة فى 

البطوالت األفريقية خاصة مع امتالك زعيم 
الثغر لــمــدرب قدير مثل طلعت يوسف والعبين 

مميزين على رأسهم خالد قمر واإليفوارى رّزاق سيسيه 
وكذلك محمد رزق المدافع المتألق الذى سجل هدفين فى 

الدورى حتى اآلن، ويأمل طلعت يوسف فى الحصول على أكبر عدد 
من النقاط لتفادى ما حــدث خــالل الموسم الماضى عندما كان 
يصارع الفريق السكندرى على الهبوط، األمر الذى أحزن الكثير من 

جماهيره.
وعلى المستوى العربى، يستهدف طلعت يوسف الوصول إلى أبعد 

نقطة بكأس محمد السادس لألندية األبطال »البطولة العربية«، 
وذلك بعدما تخطى عقبة فريق العربى الكويتى فى دور الـــ32 من 
البطولة، حيث فاز فى لقاء الذهاب الذى أقيم فى الكويت بهدف 
نظيف، بينما فاز فى مباراة اإلياب التى لعب فى اإلسكندرية بهدفين 
دون رد، ليحقق فوزا كبيرا على الفريق الكويتى بثالثة أهداف مقابل 

ال شىء بمجموع مباراتى الذهاب واإلياب.
ويستعد االتحاد لمواجهة المحرق البحرينى فى دور 
الستة عشر من البطولة إذ تقام مباراة الذهاب فى 
مصر على أرض اإلسكندرية، بينما تقام مباراة 
العودة بالبحرين، وفى تصريحات صحفية قال 
مصيلحى رئيس االتحاد أن جماهير زعيم 
الثغر تستحق الكثير وطموحات الالعبين 
والجهاز الفنى تكمن فى الوصول إلى أبعد 
نقطة بالبطولة ومــن ثــم تحقيقها وحصد 
اللقب العربى وهو أقل شىء يمكن تقديمه 

لجماهير االتحاد السكندرى.
الهدف الثالث الذى يسعى إليه طلعت يوسف 
يكمن فــى وضــع حــلــول هجومية تــزيــد مــن الغلة 
التهديفية لــالتــحــاد الســيــمــا وأن الــفــريــق ســجــل 3 
أهــداف فقط فى 4 مباريات خاضها بالدورى وهو المعدل 
األقل لزعيم الثغر آخر 5 سنوات األمر الذى يعكس معاناة الفريق 
السكندرى هجومياً، لذلك يرغب طلعت يوسف فى استغالل القوة 
الهجومية التى يمتلكها بقيادة الثالثى خالد قمر ورّزاق سيسيه 
وكذلك إيمانويل بناهينى من أجل زيادة اللغة التهديفية وزيادة قوة 

الخط األمامى لتحقيق النتائج اإليجابية خالل الفترة المقبلة.

 محمد الراعى

تنظيم مصر لبطولة األمــم 
األفريقية تحت - 23 سنة - 
ــوم الــجــمــعــة  ــ ــى تــنــطــلــق ي ــتـ والـ
المقبل، اخــتــبــار جــديــد للكرة 
ــا بعد  ــه الــمــصــريــة، خــاصــة أن
شهور قليلة من تنظيمنا كأس 
األمــم األفريقية للكبار والتى 
فاز بها الجزائر، اختبار حقيقى 
التــحــاد الــكــرة المعين برئاسة 
عمرو الجناينى، اختبار جديد 
للجمهور الــمــصــرى الــواعــى، 
ــقــام الــبــطــولــة بملعبى  حــيــث ت
ــــســــالم بــحــضــور  الـــقـــاهـــرة وال
جــمــاهــيــرى كــبــيــر، وأعــتــقــد أن 
جمهورنا واعى وقدر المسئولية 
وستكون المدرجات عن آخرها، 
والتشجيع مثالى رائع، وستعود 
العائالت للمدرجات من جديد 
ونتمنى أن تكون بروفة رسمية 
لعودة الجماهير فى المباريات 
المحلية، وتعتبر البطولة فرصة 
كبيرة لتأكيد جــدارة الحكومة 
فـــى اســتــضــافــة هـــذا الــحــدث 
ــر الـــــذى يــضــم 8 دول  ــي ــكــب ال
أفريقية عــريــقــة، بعد النجاح 
المبهر والتنظيم الرائع لكأس 
األمم للكبار الذى أثبت وأكد أن 
مصر العريقة بلد األمن واألمان 
وكــانــت البطولة مبهرة للعالم 
لدرجة أن الفيفا أشــاد بحسن 

التنظيم.
والشك أن بطولة تحت - 23 
سنة - اختبار حقيقى التحاد 
الجناينى وستكون هناك مقارنة 
ــذى  ــحــاد أبـــوريـــدة ال مــا بــيــن ات
نظم بطولة الكبار وبين االتحاد 
الــمــؤقــت، وإن كــانــت الحكومة 
تلعب دورًا رائــًعــا فــى التنظيم 
وتوفير الدعم لالتحاد وتوفير 
كل سبل النجاح للتنظيم ولكل 

الفرق المشاركة.
وتبقى الــنــواحــى الفنية هى 
ــتــى تــســبــب قــلــًقــا للجمهور،  ال
ــم أن منتخبنا األولــيــمــبــى  رغـ
يــتــولــى تــدريــبــه شــوقــى غريب 
صاحب الخبرات الكبيرة، ومعه 
مجموعة مــن الالعبين الكبار 
المميزين فى مقدمتهم: رمضان 
صبحى وأكرم توفيق ومصطفى 
محمد وطــاهــر محمد طاهر 
ــان وأســامــة  ــ ــاســر ري وأحـــمـــد ي
جــالل ورمــضــان بيكهام وإمــام 
عــاشــور وكــلــهــم نــجــوم شــاركــوا 
ــق األول بــأنــديــتــهــم  ــفــري مـــع ال
منذ سنوات ولديهم النجومية 
والخبرات فى كل المراكز، ولكن 
يعيب هذا الفريق أن معظمهم 
يلعبون بطريقة فــرديــة ويهبط 
ــم فــى الــشــوط الــثــانــى،  ــ أداؤهـ
وهو ما يسبب قلًقا لجماهيرنا، 
خاصة أن هذه البطولة مؤهلة 
ألوليمبياد 2020 فــى طوكيو، 
حيث يتم تأهل الــفــرق الثالثة 
األولى، ولكن تخشى الجماهير 
أال يصعد منتخب أول أو ثانى، 
وبعد تأهله للمربع الذهبى البد 
أن يفوز أحــد المراكز الثالثة 
ــى، ويــشــارك فــى البطولة  األولـ
ــن الــعــيــار الــثــقــيــل،  ــرق مـ ــ 8 ف
خــاصــة مــجــمــوعــة مــصــر التى 
تضم: غانا والكاميرون ومالى، 
وهــمــا مــن الــفــرق الــتــى تنافس 
ــا لــلــفــوز بــمــونــديــال  ــم ــقــوة دائ ب
الناشئين، يعنى فــرق ال تعرف 
ــوالت، بــيــنــمــا تضم  ــطـ ــبـ إال الـ
المجموعة الثانية فرق: نيجيريا 
وجنوب أفريقيا وكــوت ديفوار 
وزامبيا وهى فرق تنافس على 
األولــيــمــبــيــاد أيــضــا، باختصار 
مهمة أبناء غريب صعبة ولكن 
التأهل فــى أيديهم خاصة أن 
الــجــمــهــور خلفهم، والحكومة 
تــدعــمــهــم بــتــنــظــيــم وال أروع، 
ونتمنى أن يلعب نجوم المنتخب 
األولــيــمــبــى بــطــريــقــة جماعية 
ــرار وعــزيــمــة لمصلحة  ــإصـ وبـ
الــفــريــق وتحقيق االنــتــصــارات 
والــتــأهــل لألوليمبياد إلسعاد 
الجماهير، ونتمنى أن يتناسوا 
األداء الــفــردى مــن أجــل مصر 

والمصريين.

رأى

اختبار جديد للجناينى 
وأبناء غريب

ابتعاد شبح العقوبات األفريقية.. 
ومطالبات بتعديل الئحة القيد

حسم مسئولو نادى الزمالك أزمة مستحقات عدد 
من الالعبين السابقين بالقلعة البيضاء خالل الفترة 
الحالية كى يتجنب النادى األبيض توقيع أى عقوبات 
من قبل االتحاد األفريقى لكرة القدم »كاف«، وقام 
مسئولو النادى األبيض فى الفترة الماضية بسداد 
مستحقات الثنائى الغانى كريم الحسن والبوركينى 
عبدالله سيسيه بعد التأخر عن سداد المستحقات 
ولجوء الثنائى لالتحاد األفريقى، وفــى نفس 
الــوقــت ســدد مسئولو الــزمــالــك مستحقات 
الثنائى أحمد حسن مكى ومحمد سعيد 
قطة وذلـــك خــالل جلسة مــع الالعبين، 
وحصل كالً منهما على مستحقاته، وتم 
ــتــنــازل عــن الــشــكــاوى الــمــقــدمــة ضد  ال
القلعة البيضاء من جانبهما، وفى سياق 
متصل تواصل مسئولو نادى الزمالك مع 
محمود فتح الله مدافع الفريق األبيض 
السابق لحل أزمــة مستحقاته المتأخرة فى 
ظل عدم حصول الالعب على أربعة ماليين و500 
ألف جنيه باقى مستحقاته المتأخرة لدى النادى 

األبيض.
ومــن ناحية أخـــرى يــرفــض مجلس إدارة نــادى 
الــزمــالــك بــرئــاســة مــرتــضــى مــنــصــور االستجابة 
لمطالب بــعــض الجماهير بــاإلطــاحــة بالصربى 
ميلوتين ســريــدوفــيــتــش »مــيــتــشــو« الــمــديــر الفنى 
لفريق الكرة األول بالقلعة البيضاء، فى ظل تراجع 
أداء الفريق األبــيــض فــى الفترة الماضية ســواء 
محلياً أو أفريقياً، وأعــلــن مسئولو الــزمــالــك عن 
استمرار المدير الفنى فى منصبه، وعدم االستماع 
للمطالب الجماهيرية برحيله، وأكــد مجلس إدارة 
ــادى يــحــرص عــلــى توفير  ــن القلعة الــبــيــضــاء أن ال
كافة متطلبات المدير الفنى والالعبين من أجل 
المنافسة على كافة البطوالت فى الموسم الحالى، 
وأعلن مجلس إدارة الــنــادى عن رفضه االنصياع 
لرغبات الجماهير التى تطالب بتغيير المدرب فى 

الفترة الحالية.
ــو جبل حــارس  وفــى ســيــاق آخــر تلقى محمد أب
مرمى الفريق األول لكرة الــقــدم بــنــادى الزمالك 

إنبى يغازل أبوجبل 
للعودة فى يناير

عروض من أندية محلية فى الدورى الممتاز للتعاقد 
معه خالل فترة االنتقاالت الشتوية المقبلة، ويأتى 
على رأس هذه العروض، عرضاً من نادى إنبى الذى 
سبق مثله أبوجبل، ويسعى النادى البترولى لضم 
حارس الزمالك فى ظل وجود أزمة بمركز حراسة 
المرمى بالفريق فى الفترة الماضية، وجاء اختيار 
أبوجبل لعدم مشاركته مع الزمالك بصورة أساسية 
فــى المباريات فــى ظــل تــواجــد محمد عــواد الــذى 

يتولى حراسة عرين الزمالك بشكل مستمر.
وعلى جانب آخــر تقدم مسئولو نــادى الزمالك 
بطلب إلــى االتــحــاد المصرى لكرة الــقــدم، لتعديل 
الــالئــحــة الــخــاصــة بــقــيــد الــالعــبــيــن خـــالل فــتــرة 
االنتقاالت الشتوية المقبلة بزيادة عدد االستبداالت 
بما يتيح لهم قيد صفقات جــديــدة، بسبب أحقية 
النادى األبيض فى ضم العب واحد فقط خالل شهر 
يناير المقبل بعد استخدام أربعة استبداالت مطلع 
الموسم الكروى الحالى من أصل خمسة، بما يعنى 
أحقية الــنــادى فى ضم صفقة وحيدة فقط خالل 
فترة االنتقاالت الشتوية المقبلة، ويحتاج الزمالك 
إلبرام أكثر من صفقة خالل الميركاتو الشتوى سواء 
على صعيد خط الهجوم أو وسط الملعب والجبهة 
اليمنى، وهو ما دفع مسئولو النادى األبيض لمطالبة 
الجبالية بتعديل الالئحة، حتى يتسنى لهم االستفادة 
بأكثر من صفقة خالل فترة القيد الجديدة، ويواجه 
مطلب الزمالك صعوبات كبيرة داخــل اتحاد الكرة 
بسبب تمسك األخير بالالئحة التى تم اعتمادها 
مع بداية الموسم الــجــارى وصعوبة تغييرها، إلى 
جانب ضرورة موافقة باقى األندية على هذا األمر 
وهو ما يلقى معارضة من جانب النادى األهلى الذى 
يكتفى بــإبــرام صفقتين فقط وفــقــاً لالئحة خالل 
يناير المقبل، وال يرغب فى الــزيــادة بسبب كتيبة 
الصفقات التى أبرمها من قبل وعدم مشاركة عدد 
مــن الالعبين المنضمين مطلع الموسم الحالى 
حتى اآلن، لذلك فقرار التعديل لن يفيده بأى شىء، 
وإنما االستفادة ستكون بأكملها فى صالح الزمالك، 
وهو األمــر المتوقع رفضه من قبل مسئولى النادى 
األحمر، ما يؤدى إلى رفض طلب الزمالك من قبل 
الجبالية لعدم الــدخــول فــى أزمـــات جــديــدة خالل 

الفترة المقبلة.

 كتب – محمد الصايغ
إدارة الزمالك 

تتجاهل دعوات 
رحيل ميتشو 

البدرى

أبوجبل

ميتشو

يوسف جونياس
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تحدثنا فى مقالنا السابق عن األسباب الحقيقية وراء جريمة أردوغان العسكرية فى سورية، 
ولماذا توغل الجيش التركى فى الشمال السورى بزعم محاربة االرهاب، وتناولنا لغز انسحاب 

القوات األمريكية من الشمال السورى وتخليها عن حلفائها األكراد بشكل مريب، ثم عودتها مرة 
أخرى، كما تحدثنا عن ضرورة ملء الفراغ االستراتيجى واألمنى، للحد من جموح بعض القوى 

اإلقليمية، مثل تركيا وإيران وإسرائيل، التى تعمل كل منهم على تفكيك بنية النظام اإلقليمى 
العربى بوسائل متنوعة، حيث أظهرت تداعيات األحداث صدق ما أوردناه من معلومات حول 
األهداف الغامضة لالجتياح العسكرى، بمباركة أمريكية علنية وقد أكدنا، فى نفس المقال، 

على أن أردوغان لم يدخل األراضى السورية لمحاربة اإلرهابيين، أو تأديب األكراد االنفصاليين، 
حسب زعمه، إنما لتهريب قيادات الدواعش من السجون التى يسيطر عليها األكراد فى شمال 

سورية، وهو الهدف األهم لألمريكان واألتراك على حد سواء، أما السبب فهو الحفاظ على 
مقاتلى التنظيم اإلرهابى الذين تم تدريبهم وتأهيلهم فى معسكرات داخل األراضى التركية، 

للدفع بهم مرة أخرى إلى بلدان أخرى مستهدفة، مثل مصر وليبيا، وقد فضح تلك األهداف 
الغامضة، اإلعالن األمريكى االستعراضى عن مقتل زعيم التنظيم، اإلرهابى أبوبكر البغدادى.. 

وهنا البد من التوقف، لماذا قتلوه ولم يقبضوا عليه؟ مهما تعددت اإلجابات سيظل المضمون 
واحد ال يتغير، وهو إخفاء أسرار صناعة التنظيمات اإلرهابية فى المنطقة العربية، من الذى 
صنع، ومن الذى مول بالمليارات، ومن الذى أمد بالسالح، ومن الذى جلب العناصر، ومن ومن 

ومن... إلخ؟ فضال عن منح الفرصة لإلدارة األمريكية كى تغسل يديها من االتهامات التى 
تالحقها بتأسيس التنظيمات اإلرهابية لتحقيق مصالحها فى العديد من مناطق العالم.

سيد سعيد يكتب:

التوزيع مؤسسة األهرام

لكن هــل انتهى تنظيم داعـــش بمقتل الــبــغــدادى.. 
السوابق تقول، ربما ينتهى اسم داعش، والتخلص من 
البغدادى، سيمهد لصناعة جماعة إرهابية جديدة، 
بنفس اإلرهــابــيــيــن وقــائــد جــديــد، ربــمــا يــكــون قــد تم 
تجهيزه واختياره وتحديد اسمه فى الكواليس، بالضبط 
مثلما حــدث مــع تنظيم الــقــاعــدة ومقتل أســامــة بن 
الدن، حيث تشكل داعــش من مقاتلى القاعدة، وهذا 
ــدوره لتساؤالت أخــرى، هل سينتهى  السؤال يقودنا ب

اإلرهـــــاب مــن المنطقة 
بقتل الــبــغــدادى؟ أم أن 
اإلرهـــاب يسير بالتوازى 
ــب أخـــــرى  ــ ــي ــ ــال مـــــع أســ
لتفكيك المنطقة؟ خاصة 
إذا علمنا أن الواقع على 
األرض متنوع المشاهد 
ومتعدد األحــداث، فضال 
عـــن أن رقــعــة الــخــراب 
ــســع بـــصـــورة  ــت راحــــــت ت
ــى آخــر،  الفــتــة مــن بلد إل
ــن عـــاصـــمـــة عــربــيــة  ــ ومـ
ــى أخــــرى، وهــــذا، فى  إلـ
تـــقـــديـــرى، يــؤكــد بــمــا ال 
يــدع مــجــاال ألى شــك أن 
البلدان العربية، يقينا، 
ســـتـــدفـــع ثـــمـــن تــفــكــك 
النسيج المجتمعى الذى 
صنع بأيدى أبنائها، كما 
أنــهــا ستدفع ثمنا غاليا 
ــتــى  ــفـــوضـــى ال ــراء الـ ــ ــ ج

تتمدد بال وعى، وما أعنيه لم يكن بعيدا عن األبصار، 
فهو ممتد على اتساع الخريطة من سورية الى العراق، 
ــحــروب والــمــواجــهــات  ومــن ليبيا إلــى اليمن حيث ال
المسلحة، وهــذا ما تتناقله وسائل اإلعــالم ليل نهار، 
أما المظاهرات، فتمتد من السودان إلى الجزائر، ثم 
العراق وانضمت لبنان إلــى دائــرة الصخب.. كل هذا 
يحدث بــال توقف والــشــعــوب، لــأســف، طــرف أصيل 
وفاعل فى كل ما يحدث من دون دراية بالمآالت، ومن 
دون دراية بأن ما يصنعونه بأيديهم سيؤدى إلى التراجع 

االقتصادى فى بلدانهم وإبطاء تطورها السياسى. 
إن ما يجرى من صخب بدعوى الثورة لم يكن على 
إطالقه مجرد أحالم ورديــة تداعب خياالت الشعوب، 
لكن شرائح من الشعوب وقعت فريسة الستراتيجية 
صهيوأمريكية، شعارها الظاهرى، تشجيع الشعوب 
العربية على اقتناص حــق حرية التعبير بالتظاهر، 
وكسر اإلرادة السياسية المقيدة للحريات، إال أن األمر 

فى حقيقته يتجاوز النظرة الضيقة، المحدودة، 
ويمتد إلى تكتيكات التدمير 
المنهجى للبلدان العربية، 
لكن لأسف، تاهت العقول 

أمــام وهــج الخطب اإلعالمية 
الرنانة، ذات الوقع الحماسى والثورى، 

إلـــى أن اكتسبت المصطلحات الــرنــانــة 
بريقها، وأخذت بسحرها شرائح مجتمعية 
ــر الــتــاريــخــيــة، ما  ــى عــوالــم األســاطــي إلـ
ــداء بــرمــوز سياسيين  ــت يشجع على االق
ومناضلين ثــاروا ضد الظلم واالستبداد، 

وقـــادوا الشعوب للتحرر من أغــالل القهر 
واالســتــعــمــار والتبعية، لكن شــتــان بين 
التحرر من أغالل االستعمار واالحتالل، 
ومساعى إســقــاط الــبــلــدان على أيــدى 

أبنائها، وبتنظير من نخبتها التى ورطتها فى دوامات 
الفوضى. 

ــدول بالحشود  ــاك الـ ــى إربـ مــن صناعة اإلرهـــاب إل
والتظاهرات المستمرة بال توقف، يمكن التأكيد على 
أن المنطقة برمتها ستظل ملتهبة ومرتبكة، وقضاياها، 
ستظل نقطة هامشية، ال تمثل رقما مؤثرا فى تفاعالت 
السياسة الدولية، أما السبب فيعود للعرب أنفسهم، 
وليس لغيرهم، فهم سواء حكاما أومحكومين، يعرفون 
بصورة ال تقبل الشك، أن سياسة الــواليــات المتحدة 
األمريكية واضحة، وال تأخذ بمبدأ التقية السياسية، 
ــاإلدارات المتعاقبة عــلــى الــبــيــت األبــيــض، لديها  ــ ــ ف
مخططات استراتيجية، تهدف إلى تفكيك المنطقة، 
فى إطار ما تطلق عليه مراكزها البحثية هيكلة النظام 
العالمى الجديد، بما يعنى تمكنها من إعــادة ترتيب 
المناطق األكثر رخاوة فى العالم، ومنها البلدان العربية 
ودشــنــت مصطلح »الــحــرب على اإلرهــــاب«، إلضفاء 
الشرعية على الحروب العسكرية، حيث مثل العراق 
هدفا مثاليا لها، رغــم أن العراق لم يكن يمثل خطرا 
على مصالحها، كالخطر النووى اإليــرانــى مثال، لكن 
العراق كان هدفا لتفكيك بنيته العسكرية، وهو ما جرى 
بالفعل، لذا لم يكن غريبا أن تتالقى المصالح األمريكية 
فى المنطقة مع مصالح قوى إقليمية، مثل إيران وتركيا 
وقوى أخرى هامشية، تبحث عن دور يبرز مكانتها على 
الساحة اإلقليمية، مثل قطر، التى صارت ورما خبيثا 
فى الجسد العربى، أما إيران فيتنامى وجودها بصورة 
الفتة لأنظار، عبر أذرعها فى العراق وسوريا ولبنان 
حــزب الله والحوثيين فــى اليمن، حيث أدى التمدد 
اإليرانى الى تهديد مباشر للمملكة العربية السعودية 

ودولة اإلمارات العربية.
على جانب آخر، هناك ضرورة لقراءة المشهد بقدر 

القضايا العربية ستظل نقطة 
هامشية ال تمثل رقما مؤثرا 

فى تفاعالت السياسة الدولية

الشعوب العربية طرف أصيل وفاعل فى 
كل مشاهد الفوضى من دون دراية بأن 

ما يصنعونه بأيديهم سيؤدى إلى تراجع 
بلدانهم وإبطاء تطورها السياسى

ــة، بعيدا عــن مــزايــدات الــدوائــر السياسية  مــن الــروي
وبعيدا عــن الــهــالوس االعــالمــيــة، وبعيدا عــن هرتلة 
مدعى المعرفة »فصيلةالخبراء الجاهزون دوما لالفتاء 
على الشاشات الفضائية«، أوال.. الدولة السورية بكل 
مقوماتها الحضارية والثقافية وثرواتها الطبيعية، هدفا 
يمثل أولوية استراتيجية مهمة إلسرائيل منذ نشأتها 
ككيان غاصب ومحتل لأراضى العربية، بالضبط مثل 
نفط العراق بالنسبة للواليات المتحدة األمريكية إلى 
جانب نفط سورية الذى يقع تحت سيطرة األكــراد فى 
الشمال السورى، حيث تتم سرقته وتهريبه عبر شركات 
أمريكية، حسبما رصدت دوائر االستخبارات الروسية.  
اليمن بالنسبة إليــران هــدف أكثر مثالية، لتحقيق 
أهـــداف اإلمــبــراطــوريــة الــفــارســيــة، الــتــى تــرتــدى رداء 

مذهبيا.
المشهد برمته يحرض على طــرح تــســاؤل، أرى أنه 
موضوعى، ويالئم ما وصل إليه حال البلدان العربية.. 
هل تستطيع واشنطن السيطرة على المنطقة بما يتيح 

لها حرية التصرف فيها على النحو الذى تريده؟
واشنطن ال تخفى أنها تعمل على ترسيخ قواعد 
نفوذها فى المنطقة، لكنها تبتكر ادعـــاءات متنوعة، 
منها الــتــصــدى لـــإرهـــاب، ومــواجــهــة الــمــد الشيعى 
الفارسى، إال أن الشق الغامض فى تواجدها هو تفتيت 
المنطقة وتميق نسيجها المجتمعى على أسس طائفية 
ومذهبية، أما دور النظام الحاكم فى قطر فهو اإلنفاق 
على المشروع االستراتيجى األمريكى، قطر فى ذات 
الوقت تريد أن تحقق أحالماً داعبت خياالت حكامها، 
بالحصول على نصيب من تقسيم شبه الجزيرة العربية 
ومملكة البحرين، خاصة مع وجود أزمات حول ترسيم 

الحدود بين البلدين »البحرين وقطر« ونزاعات على 
بعض الجزر فى الخليج العربى، وصلت الى حد تزوير 
قطر، الوثائق التاريخية وتقديمها للمحكمة الدولية، 

إلثبات ملكية تلك الجزر لها. 
من هذه الزاوية تحديدا يمكن الحكم على السياسة 
القطرية القائمة على االزدواجية، بمعنى أنها ال ترتكز 
على ثوابت فى عالقاتها العربية واالقليمية والدولية، 
أى انــهــا تــأخــذ بمبدأ التقية السياسية، وهــو منهج 
إخــوانــى بحت، ال يعكس 
ظــاهــره حقيقة بــاطــنــه، 
ــار مــحــاوالتــهــا  ــ فــفــى إطـ
الـــدؤوبـــة لتوسيع دوائـــر 
نفوذها السياسى، تنفق 
من خزائنها بسخاء لنشر 
الــفــوضــى فــى المنطقة، 
بما يتيح الفرصة لتحويل 
ــدان العربية  ــل ــب بــعــض ال
إلــى دول فاشلة مفككة، 
هــشــة، غــيــر قــــادرة على 
حماية حدودها أو تأمين 
شـــعـــوبـــهـــا، فــالــســيــاســة 
القطرية وعبر عقدين من 
الزمن تعمل على تفتيت 
ــت الــنــظــام الــعــربــى،  ــواب ث
ــد الــحــكــام  بــالــحــشــد ضـ
والتنفير من سياساتهم، 
ــع ما  ــتــمــاشــى مـ ــذا ي ــ وهـ
ــقــت عــلــيــه الـــدوائـــر  أطــل
األمـــريـــكـــيـــة وروج لــه 
اإلعالم القطرى »الربيع العربى«، الذى جعل المنطقة 
على اتساعها مساحة رخوة، هشة، يمكن تشكيلها على 
النحو الذى تريده أمريكا وتركيا وإسرائيل وإيران، بما 
يعنى تفريغ المنطقة من مضمونها الثقافى والحضارى.

فتحت الفتة الــثــورات والمعارضة المسلحة جرى 
ــى حــروب  ــا، ف ــه ــدرات ــزاف ق ــن تــدمــيــر الــجــيــوش واســت
أهلية، أو فى مواجهات مسلحة مع تنظيمات إرهابية، 
تتمتع بغطاء سياسى، يلبسها رداء المعارضة، 
حيث تحول الــصــراع بين المعارضة وأنظمة 
الحكم فى البلدان العربية المحورية، من 
صراع سياسى إلى صراع مجتمعى قائم 
على أســس طائفية وعرقية ومذهبية، 
ــدون حــســابــات لــأمــن الــقــومــى، كما  بـ
ــقــومــى عــرضــة  ــن ال ــ بـــات مــفــهــوم األم
لالجتهادات والتفسيرات القائمة على 
ترديد أطروحات ومصطلحات إعالمية، 
ال ترقى لعمق المعنى، كما أن االجتهاد 
العشوائى خلق فجوة بين المواقف الشعبية 
والمواقف الرسمية فيما يتعلق بقضايا األمة 

العربية.
ــرا.. علينا التأكيد على جــانــب مهم،  وأخــي
مفاده أن السياسة األمريكية متقلبة دائما، 
كما أنها ال تقوم على أية مرتكزات أو ثوابت 
ــطـــالق منها،  ــاك بــهــا أو االنـ ــسـ يــمــكــن اإلمـ
فهى تتسم دائما بالتكتيك، غير المتوقع، أى 
ــل مــرحــلــة زمــنــيــة،  ــروف ك حسبما تقتضى ظــ
ــداث والــصــراعــات  وحــســب مــراحــل تــطــور األحــ
ــاإلدارة األمريكية نجحت فى  ــ فــى المنطقة، ف
خلق مناخ جعل الفرصة سانحة أمــام التمدد 
الفارسى الشيعى فى »لبنان العراق، وسوريا، واليمن«، 
واستطاعت أن تنهك جيوش المنطقة فى حروب طويلة 
ومتعددة الجبهات، وأنعشت من خاللها خزائنها بمئات 

المليارات من الدوالرات جراء بيع األسلحة.

هل ينتهى تنظيم داعش بمقتل البغدادى؟

استطاعت اإلدارة 
األمريكية أن تنهك جيوش 

المنطقة فى حروب 
طويلة ومتعددة الجبهات 
وأنعشت خزائنها بمئات 

المليارات من الدوالرات 
جراء بيع األسلحة

»الربيع العربى« 
جعل المنطقة على 

اتساعها مساحة رخوة 
هشة يمكن تشكيلها 

على النحو الذى 
تريده أمريكا وتركيا 

وإسرائيل وإيران

تحت الفتة الثورات والمعارضة المسلحة جرى تدمير الجيوش واستنزاف قدراتها فى حروب أهلية

النظام الحاكم فى قطر ينفق على المشروع االستراتيجى األمريكى لتفكيك بنية النظام العربى
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