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2 مليار جنيه حجم الدعاية االنتخابية لمرشحى مجلس النواب

من عبدالناصر وحتى السيسى
تقارير الحالة الصحية لرؤساء مصر

على مصيلحى  و»غالى« و»سليمان« أمام المحاكم خالل األيام القادمة

تطورات جديدة فى 
قضية هيفاء وهبى 

ومدير أعمالها

»الحيوانات المنوية«  
تتسبب فى إحراج 

نيللى كريم

زوجة وزير مهم تجبره 
على نقل سكرتيرته 

الخاصة واستبدالها بشاب

صرف 100 مليون 
جنيه بالمخالفة 

للقانون داخل ماسبيرو

أسرار عجز الحكومة عن تحصيل مستحقات 
قيمتها 386 مليار جنيه

عدم تحصيل إيرادات قيمتها 7862 مليون  جنيه بوحدات الجهاز اإلدارى للدولة
المتأخرات تتركز فى مصلحتى الضرائب والجمارك  بـ »227« مليار جنيه 

75 مليار جنيه متأخرات مستحقة للجهات القضائية والنيابية

شركة طيران خاصة تهدد
 حياة الركاب  فى الهواء

خفايا مفاوضات وزير 
التعليم مع جمعية المدارس 

الخاصة  حول المصروفات

مسئول كبير 
وراء الوقيعة 

بين شيخ األزهر 
ووزير األوقاف

األهلى يحشد أسلحته 
للتأهل لنهائى أفريقيا

باألرقام: أكثر 10 العبين أجرًا فى العالم
 محمد صالح يضغط على 

»البدرى« لضم محمد الننى

فضيحة الـ »7« ماليين جنيه 
داخل حزب عريق ؟!!

سر زيارة رامز جالل
 للواليات المتحدة
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فضيحة السبعة 
ماليين جنيه داخل 

حزب عريق

صرف 100 مليون جنيه بالمخالفة 
للقانون داخل ماسبيرو

تحذير شديد اللهجة من »زين« 
للعاملين فى »الوطنية لإلعالم«

فضيحة جديدة داخل الهيئة الوطنية 
ــن.. كشفت  لــإعــام برئاسة حسين زيـ
مستندات رسمية – لدينا صــورة منها 
– عن قيام الهيئة بصرف مبالغ بلغ ما 
أمكن حصره منها 4 مايين و308 ألف 
جنيه لصندوق التأمين لعاملين بالهيئة 
وصندوق التكافل االجتماعى إلعاميين 
وحــســاب الــرعــايــة االجــتــمــاعــيــة ونهاية 
الخدمة وصرفها إثابة للعاملين وتوجيهها 
للحساب المشار إليه نحو 100 مليون 

جنيه مما يعد مخالفة للمادة رقم 4 من 
التأشيرات العامة للهيئات االقتصادية. 

وفــى هــذا الــســيــاق، كشفت مصادرنا 
المطلعة أنــه تمت مطالبة حسين زين 
ــزام بــأحــكــام التأشيرات  ــت بــضــرورة االل
الــعــامــة للهيئات االقــتــصــاديــة المرفقة 
لقوانين ربــط مــوازنــات الهيئات العامة 
االقــتــصــاديــة واعــتــبــارهــا جــزء ال يتجزأ 
منها فــى الــســنــوات الــقــادمــة مــع تحديد 

المسئولية فى حالة عدم االلتزام بها.

تحذير شديد اللهجة للعاملين فى ماسبيرو، تضمنه خطابا 
رسميا صــادرا عن حسين زين رئيس الهيئة الوطنية لإعام، 

موجه لرؤساء القطاعات البرامجية الخمسة فى ماسبيرو.
حسين زيــن فى خطابه أكــد أنــه تاحظ فى الفترة األخيرة 
تداول بعض المكاتبات الخاصة بالعمل وانتشار صور منها على 

مواقع التواصل االجتماعى.
وطالب رئيس الهيئة رؤســاء القطاعات بالتنبيه على جميع 
العاملين لتحرى الدقة فى حفظ المكاتبات وطــرق أرشفتها 
وعدم السماح بتداولها من غير ذوى صفة. وهدد زين بمحاسبة 

العاملين ورؤساءهم فى حال مخالفة هذه التعليمات.

دفعها أحد الراغبين فى الترشح 
لالنتخابات والقيادات أعطته »بمبة«!!!

ــل حــزب  فضيحة بــجــاجــل حــدثــت داخـ
عريق خــال األســابــيــع القليلة الماضية، 
حيث قامت قيادات الحزب بإعطاء وعد 
ألحد األعضاء الحاليين فى مجلس النواب 
بترشيحه فــى االنــتــخــابــات المقبلة فى 
إحــدى الــقــوائــم التى يتوقع لها الكثيرون 
اكتساح االنتخابات وهو ما يضمن له، وكان 
االتفاق ينص على قيام النائب الحالى بعمل 
تجديدات شاملة داخــل مقر الحزب وهو 
ما قام به بالفعل وكلفه ذلك مبلغ 7 مايين 

جنيه.
المفاجأة، أن الحزب قام باستبعاد النائب 
واستبداله بمرشح آخــر بعد قيامه بدفع 
أكثر من 20 مليون جنيه، وهو األمــر الذى 
دفعه لمطالبة قــيــادات الــحــزب بــرد مبلغ 
السبعة مايين جنيه، وهــو مــا لــم يحدث 

حتى اآلن ؟!!!.

4032 مرشحًا فرديا دفعوا 40 مليون جنيه بواقع 10 آالف جنيه لكل مرشح

مرشحو القوائم الثمانية وعددهم 568 مرشحا سددوا 3 ماليين جنيه رسوم كشف طبى وتأمين 

عضو بمجلس النواب يعرض بيع 5 مقابر حصل عليها بأسعار رمزية بتسهيالت من وزير سابق مقابل 3 ماليين جنيه
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كشف الكاتب الصحفى محمود نفادى شيخ المحررين البرلمانيين 
بعض اإلحصائيات الرقمية والمالية حــول انتخابات مجلس النواب 

القادمة.
وكشف نفادى أن حجم الدعاية االنتخابية المتوقع لمرشحى مجلس 
النواب على المقاعد الفردية يصل إلى »2« مليار جنيه بواقع 500 ألف 
جنيه لكل مرشح وقد سدد مرشحو الفردى وعددهم 4032 مرشح 40 
مليون جنيه بواقع 10 آالف جنيه لكل مرشح كما سدد هؤالء 16 مليون 

جنيه رسوم كشف طبى. 
أما مرشحو القوائم الثمانية وعددهم 568 مرشحا فقد سددوا نحو 
ثاثة مايين جنيه رسوم كشف طبى وتأمين وحجم الدعاية المقررة 

لهم نحو 30 مليون جنيه.

16
مليون جنيه 
رسوم كشف 

طبى لمرشحى 
الفردى 

2 مليار جنيه حجم الدعاية االنتخابية 
لمرشحى مجلس النواب

خالف بين »خفير« ونائب برلمانى كشف المستور
انتقاما منه، ومحاولة ألن يشفى غليله، 
كشف أحــد خــفــراء مقابر 6 أكــتــوبــر، عن 
فضيحة لعضو مجلس نـــواب، باستيائه 
على 5 مقابر كــانــت مخصصة لمواطنى 
محافظة الجيزة، عن طريق القرعة، إال 
أنه بعاقاته بأحد وزراء التنمية المحلية 
ـــ 5  السابقين، نجح فــى الحصول على ال
عيون، بمقابل 250 ألــف جنيه، بواقع 50 
ألف جنيه لكل عين بدون إجراء أى قرعة، 
وبدون التقدم رسميا للحصول عليها، وقام 
بدفع الرسوم المقررة لبيعها فقط، والتى 
تعتبر فى حكم الهبة والهدية، إذا ما قورن 
سعر شرائها من محافظة الجيزة، وسعر 

بيعها حاليا.
وقــال الخفير إن عضو مجلس النواب، 
طلب منه التسويق لبيع الـ 5 مقابر، على 
أن يترواح سعر المقبرة من 550 ألفا إلى 
600 ألــف جنيه، وهــى غير مشطبة، ألن 
أسعار المقابر التى تم تشطيبها يتراوح 
سعرها من 800 ألف إلى مليون جنيه، كما 

ذكر الخفير.
ــه يــقــوم على حراسة  ــار الخفير أن وأشـ
الحصة المخصصة لــه فــى المقابر ومن 
بينها الخمسة عيون التى يملكها عضو 
مجلس الــنــواب، منذ أكثر مــن 5 سنوات، 
ويبخل عليه بالمرتب الشهرى الذى يحصله 
من كل أصحاب المقابر مقابل تجهيزها 
وتنظيفها وحراستها، إال أن حارس المقابر 
منذ حوالى عامين لم يلتقى النائب، ورغم 
ذلـــك يــقــوم بــحــراســة الــمــقــابــر الخمسة، 
وعندما حضر منذ عدة أشهر لاطمئنان 
على المقابر، طلب منه مكافأته، إال أن 
النائب أخــرج من جيبه 1200 جنيه فقط 
وكـــان مــن الــمــفــتــرض أن يحصل عــن كل 

شهر على 200جــنــيــه، أى أن حقه حوالى 
6000 جنيه، مــؤكــداً أن الــنــائــب معروف 
عنه البخل الشديد، ورغــم ذلــك طلب من 
الخفير التسويق لبيع الخمسة عيون، وأنه 
سيعوضه بنسبة مئوية جيدة لكل مقبرة 
يبيعها، إذا نجح فى اصطياد زبائن يشتروا 
المقابر بالسعر الذى يريده وهو حوالى 3 

مايين جنيه.
جدير بالذكر أن آخــر إعــان لمحافظة 
الــجــيــزة )الـــجـــهـــاز الــتــنــفــيــذى لــمــشــروع 
الجبانات( لطرح، مقابر بمنطقة 6 أكتوبر 
طــريــق الــفــيــوم، كـــان فــى سبتمبر 2019 
خـــال طـــرح عـــدد )1656( قطعة أرض 
فــضــاء )متخلات( بــغــرض إقــامــة مدافن 
عليها بطريق الفيوم بمساحات تتراوح بين 
)8م-80م2( لقاطنى محافظة الجيزة وذلك 

بنظام حق االنتفاع والتى جاءت كما يلى : 
- يتقدم الــراغــبــون فــى الحجز بشراء 

كراسة الشروط المتضمنه المواصفات
- الحصول على استمارة الحجز من مقر 
الجهاز التنفيذى لمشروع الجبانات الكائن 
بسوق الجملة بمدينة 6 اكتوبر بجوار مدينة 
االنتاج اإلعامى نظير سداد مبلغ 50 جنيه 

)فقط خمسون جنيها(.
- يــقــوم الــراغــبــون فــى الحجز بتقديم 
اســتــمــارة بــيــانــات الــحــجــز و المستندات 
ــواردة بكراسة  ــ الــازمــة طبقا للشروط ال
الـــشـــروط بــالــجــهــاز الــتــنــفــيــذى لــمــشــروع 

الجبانات فى مواعيد العمل الرسمية.
- يكون مقابل حق االنتفاع وفقا لما هو 
موضح بكراسة الشروط لكل قطعة وحسب 

درجة التميز.

زوجة وزير مهم تجبره على نقل سكرتيرته الخاصة واستبدالها بشاب
حكاية مثيرة، يتناولها كل موظف ومسئول، كما 
ــوان عــام الـــوزارة المهمة، فمنهم من  يحلو له فى دي
يفسرها على أنها مجرد غــيــرة، وآخـــرون فسروها 
على أنها عاقة عاطفية وقد تكون وصلت إلى درجة 
ــزواج الــســرى، لكن فــى النهاية أصبحت حديث  ــ ال
ونــجــوى يهمس بــه الموظفون داخــل أركـــان الـــوزارة 

العتيقة.
ــدأت خيوط الحكاية، عندما تباهت سكرتيرة  ب
الوزير المهم أمام زمائها، بأن الوزير أبدى إعجابه 
»بالبى تيفور« الذى عزمته عليه فى أحد األيام أثناء 
عرضها »البوستة« عليه، فقررت أن تحضر باستمرار 

هذا النوع الذى تجيد صناعته فى المنزل.
المثير أن إحدى زميات السكرتيرة فى الديوان، 
ترتبط بعاقة بزوجة الوزير، من أيام الجامعة، ودائما 
ما تتواصل معها عبر الهاتف المحمول، زوجة الوزير، 

استغلت ذلــك لتعرف ردود األفعال وأخبار زوجها، 
ومــدى نجاحه فى الــوزارة، فكانت بمثابة العصفورة 

التى تنقل لها، كل أخبار الوزارة.
وفــى إحـــدى المكالمات بين الــعــصــفــورة وزوجــة 
الوزير أخبرتها بحكاية »البى تيفور«، التى تصنعه 
السكرتيرة الحسناء فى منزلها، وعلى الرغم من أن 

»العصفورة« أبلغت 
الزوجة.. ونشرت الحكاية 

فى الديوان العام 

زوجــة الــوزيــر، التى تصغره بأكثر من 7 سنوات من 
طبقة ارستقراطية، وعلى درجــة كبيرة من الثقافة، 
والدبلوماسية إال أن نار الغيرة دبت فى قلب الزوجة، 
وفاتحت زوجها الــوزيــر فى هــذا األمــر، ودخلت فى 
نقاش طويل معه، وانتهى األمر بطلبها منه نقلها إلى 
قطاع آخــر داخــل الـــوزارة وحــددت له القطاع، ألنها 
ــوزارة، وتعلم الكثير عن هذه  تفهم فى تخصصات ال
القطاعات، ونجحت الزوجة فى اقناع الوزير الزوج 
بنقل السكرتيرة، وحتى ال ينكشف األمر قرر الوزير 
ترقيتها ونقلها من مكتبه إلى منصب مدير الشئون 
التنفيذية، ألحــد القطاعات وتكليف موظف شاب 
بمهمات سكرتيرة »البى تى فــور«، وهــو األمــر الذى 
أثـــار اســتــغــراب، موظفى الــديــوان، ألن السكرتيرة 
نفسها، حصلت على ترقية مؤخرا، وانتقلت للدرجة 
الوظيفية الثانية، حتى زال االستغراب بينهم عن 
طــريــق الــعــصــفــورة، الــتــى نسجت الــحــكــايــة ونقلت 
أسرار العمل لخارج ديوان الــوزارة، لتستمر همسات 
الموظفين كل يوم، عن الوزير وحكاية »البى تيفور«، 

وغيرة الزوجة.

مــحــكــمــة الـــقـــاهـــرة لـــأمـــور 
الــمــســتــعــجــلــة، تــنــظــر الـــدعـــوى 
الــقــضــائــيــة، الــمــقــامــة مــن لجنة 
ــوان،  ــوال اإلخــ ــ التحفظ عــلــى أم
لــلــتــصــرف ونــقــل مــلــكــيــة أمـــوال 
ومــمــتــلــكــات قـــيـــادات الــجــمــاعــة، 
للخزانة العامة للدولة، وذلك بعد 
ثبوت تــورط هــؤالء القيادات فى 
ــاب واللجان  تمويل ودعـــم اإلرهــ
ــعــة  ــاب ــت ــحــة ال ــمــســل الـــنـــوعـــيـــة ال
للجماعة، مثل حسم ولواء الثورة 

فى جلسة 18 أكتوبر الحالى.
وشملت القائمة كا من مرشد 
اإلخـــــوان مــحــمــد بـــديـــع، ونــائــب 
المرشد خيرت الشاطر، وأســرة 
الرئيس الــراحــل محمد مرسى، 
ومفتى الجماعة عبد الرحمن 
البر، كما تضمنت كا من الدكتور 
مــحــمــد الـــبـــلـــتـــاجـــى، ومــحــمــود 
غـــزالن، وأســعــد الشيخة، وأمين 
الصيرفى، وأحمد عبد العاطى 
ــيــس األســبــق  ــرئ ــر مــكــتــب ال ــدي م

محمد مرسى.
كما شملت محمد طه وهــدان، 
ــر  ــ ــمـــد ديــــاب الـــديـــب، ووزي وأحـ
ــودة،  ــاســم عـ الــتــمــويــن األســبــق ب
ومحسن راضــى، ومحمود زناتى، 
ــنــجــار،  ــيــغ ال ــل ــارة، وب ــمـ ورزق عـ
وإيـــهـــاب ســامــة، ومــحــمــد عبد 
الــراضــى عبود، وأمير سويدان، 
وصاح القاضى، وحسام أبو بكر، 
وخــالــد نــصــار، وهــشــام عجمى، 
ــمــن هــدهــد،  ــاروق، وأي ــ ــازم فـ وحــ
ــر الــشــبــاب  ــ وأســـامـــة يــاســيــن وزي

األسبق فى عهد اإلخوان.

نقل ملكية 
أموال اإلخوان 
لخزينة الدولة

تفاصيل خطة وزارة الصحة 
لمواجهة »كورونا« فى المدارس

كشفت وزارة الصحة والــســكــان، عــن تفاصيل خطتها 
لمواجهة عدوى فيروس كورونا بين طاب المدارس مع بدء 

العام الدراسى الجديد، الذى ينطلق يوم 17 أكتوبر.
ــتــزام  وتعتمد خــطــة وزارة الــصــحــة، عــلــى االل
بالتباعد االجتماعى والتطهير والتعقيم لجميع 
األمــاكــن والفصول الــدراســيــة، والتهوية الجيدة 
ــهــدف إلــى  تحسًبا النــتــشــار عـــدوى كـــورونـــا، وت
العمل على رفع الوعى بين الطاب والمدرسين 
باإلرشادات الوقائية والحد من انتقال العدوى 
أثناء األنشطة الدراسية مع االكتشاف المبكر 

لــإصــابــات واالستجابة السريعة لها من 
خــال نظام تتبع إلكترونى لإصابات 
يربط وزارة التربية والتعليم بالصحة، 
ويوفر كل البيانات عن األشخاص وبيان 

ــالــمــدرس من  ــال ب ــا إذا كـــان لــهــم أطــف م
عدمه.

وتتضمن إجراءات وزارة الصحة لعام دراسى 
آمن ما يلى :

تشترط وزارة الصحة تهوية كاملة للفصول والمكاتب 
والباصات.

تبدأ برامج التوعية من لحظة الدخول للمدرسة 

وأثناء اإلذاعة.
مسح حـــرارى لكل الــطــاب قبل دخــول الــمــدارس وقبل 

صعود الحافات.
منع التدخين بالمدرسة وتأمين مصادر المياه مع توفير 

أدوات التطهير.
ــداء  يــلــتــزم الــطــاب بالتباعد الــبــدنــى مــع ارتـ

الكمامات
ال يتم استخدام الكمامات لأطفال أقل من 

المرحلة اإلعدادية أو عند صعوبة التنفس.
ــور الصباح  الــتــبــاعــد الــجــســدى فــى طــاب

بمسافة ال تقل عن مترين بين الطاب
حصر الغياب بين الــطــاب والمدرسين 

وأطقم العمل المعاون بشكل يومى.
تحديد الغياب ألســبــاب صحية ويتم 

إباغ اإلدارة بنسب الغياب.
جــمــع الــمــخــلــفــات مــثــل الــكــمــامــات 
والــقــفــازات والــتــعــامــل معها كنفايات 

خطرة.
توفير مسارات ألولياء األمور والزوار بهدف 

تقليل التزاحم.
تخصص المدرسة غرفا للعزل المؤقت حــال االشتباه 

بإصابة بكورونا.
ــمــدارس ويــراعــى ارتـــداء  يحظر تــواجــد الــبــاعــة أمـــام ال

القفازات عند توزيع الوجبات المدرسية.

هالة

زين

   إسالم خالد



03على المكشوف العـدد 276
األربعاء  2020/10/14

المتأخرات تتركز فى مصلحة الضرائب بـ »205« مليارات جنيه والجمارك بـ »22« مليار جنيه

الضرائب العقارية 
تعجز عن تحصيل 
مستحقات قيمتها 

4.2 مليار جنيه

المستحقات على الهيئات االقتصادية والشركات عن الفوائض وحصة 
الدولة فى األرباح والقروض والمنح وصلت إلى 48 مليار جنيه

75 مليار جنيه متأخرات مستحقة للجهات 
القضائية والنيابة بنحو 75.0 مليار جنيه

عدم تحصيل إيرادات قيمتها 7862مليون جنيه بوحدات 
الجهاز اإلدارى للدولة و3157 مليون جنيه بالهيئات الخدمية

محمد طرابيه يكشف:

فى الوقت الذى رفضت فيه الحكومة الحالية برئاسة الدكتور مضطفى مدبولى، 
االستماع لصرخات الغالبية العظمى من الشعب، بتأجيل تحصيل المبالغ 

المستحقة للخزانة العامة فيما يتعلق بالغرامات التى أقرها قانون التصالح فى 
مخالفات البناء، بسبب المعاناة الشديدة التى يواجهونها بسبب أزمة فيروس 

كورونا والتى أدت إلى نتائج كارثية على كافة فئات الشعب خاصة من النواحى 
االقتصادية. نجد أن هناك مئات المليارات من الجنيهات التى عجزت الحكومة 

عن تحصيلها فى مختلف قطاعات الدولة منذ سنوات وحتى اآلن سواء كان ذلك 
ألسباب إدارية أو نتيجة تراخى وإهمال فى داخل هذه الوزارات والهيئات.

بالمستندات: أسرار عجز الحكومة عن تحصيل مستحقات قيمتها 386 مليار جنيه
ولذلك قررنا فتح هذا الملف الشائك، من واقع تقارير 
رسمية صادرة عن جهاز المحاسبات وأيضاً لجنة الخطة 

والموازنة فى مجلس النواب.
وفى هذا السياق، نتمنى أن تكون هذه األرقام ووقائع 
الفساد المالى واإلدارى التى نكشف النقاب عنها محل 
اهتمام كافة األجهزة الرقابية والسيادية وفى مقدمتها 

مؤسسة الرئاسة وهيئة الرقابة اإلدارية.
ونتمنى أن تصل هــذه الحقائق للرئيس، ونقترح أن 
يقوم الرئيس عبدالفتاح السيسى الــذى طالما أكد فى 
ــه حرصه على الــمــال الــعــام وعــدم  تصريحاته وحــوارات
التهاون فى أى مبالغ مالية مستحقة للدولة مهما كانت 
قليلة، ومحاسبة أى مسئول مهما كان منصبه يثبت تورطه 
فى قضايا العدوان وتسهيل االستيالء على المال العام، 
بإصدار تعليماته لكافة الجهات المعنية بسرعة اتخاذ 

اإلجراءات الالزمة لتحصيل هذه المليارات. 
فى البداية نشير إلى أن التقارير الرقابية الرسمية، 
ــراءات الواجبة لتحصيل  كشفت عــن عــدم اتــخــاذ اإلجــ
ــرادات المستحقة والمقررة بموجب قوانين  بعض اإليـ
واكتفاء بعض الجهات المنوط بها تحصيل تلك اإليرادات 
بقيدها بحسابى الديون المستحقة للحكومة متأخرات 
طرف المدينين بها األمر الذى يؤدى إلى تراكمها وعدم 
قدرة المدينين على السداد فضال عن تحميل الموازنة 
بمبالغ دون وجه حق لبعض العاملين أو بعض الموردين 
والمقاولين عن بعض الــتــوريــدات أو األعــمــال المنفذة 
ببعض الجهات ثبت عدم أحقية صرفها واالكتفاء بقيدها 
بحسابى الديون والمطلوبات دون تحصيلها أو خصمها 
من مستحقات صرف لهم ونتيجة لما سبق فقد تضخم 
رصيد الــديــون المستحقة للحكومة )المتأخرات( فى 
٢٠١٩/٦/٣٠ نحو ٣٨٦١٤٦٫٧ مليون جنيه مقابل نحو 

٣١٥٨٥٤٫٣ مليون جنيه فى ٢٠١٨/٦/٣٠.
من جانبها طالبت لجنة الخطة والــمــوازنــة بمجلس 
النواب، بضرورة وضع حزمة من السياسات واإلجراءات 
التى تكفل استيداء الخزانة العامة لكافة إيراداتها فى 
المواعيد المقررة وبالقيم المحددة بالشكل الذى يؤدى 
إلى تالشى الفجوة بين إجمالى المصروفات واإليرادات 
أو جعلها عند أدنــى درجاتها، بحسبان أن وجــود هذه 
الفجوة أمر ال يتفق مع اعتبارات االستقرار االقتصادى، 
وهو ما يتطلب من ناحية أخرى االلتزام بالتطبيق الدقيق 
للمبادئ العامة والقواعد والــقــرارات الخاصة بتحقيق 
االنضباط المالى واإلدارى عند القيام بعمليات الصرف.

وفى تعليقها على ما كشفته تقارير جهاز المحاسبات، 
وتوصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى هذا 
الشأن، أعلنت وزارة المالية أنه تم تشكيل لجان لدراسة 
المتأخرات الضريبية داخــل كافة المصالح اإليــراديــة 
وأيضا تشكيل لجنة عليا وأمانة فنية بوزارة المالية وقد 
ضمت اللجنة فى عضويتها ممثلين عن الجهاز المركزى 
للمحاسبات لــدراســة تقارير اللجان المشكلة داخــل 
المصالح، وفى العام المالى ٢٠١٩/٢٠١٨ تمت مخاطبة 
المصالح اإليرادية لموافاتنا بتحليل لكافة المتأخرات 
الضريبية وإعادة تصنيف المتأخرات إلى ما هو متنازع 
عليه وغير متنازع عليه وما يمكن تحصيله وما ال يمكن 
تحصيله وموافاتنا بها، وقد قامت وزارة المالية بتحمل 
المديونيات المستحقة على بعض الهيئات المالية بتحمل 
المديونيات المستحقة على بعض الهيئات والشركات 
كمتأخرات ضريبية وإثباتها التزامات مستحقة على 
وزارة المالية عن سنوات سابقة وقد تم ذلك فى الهيئة 
القومية لسكك حديد مصر حيث تحملت وزارة المالية 
المديونية الضريبية على الهيئة بنحو ٧٥٧٫٨ مليون 
جنيه والهيئة الوطنية لإلعالم بنحو ٣٫٢ مليار جنيه، كما 
قامت وزارة المالية بتعلية المساهمات المستحقة لوزارة 
المالية والمثبتة كمتأخرات على هذه الهيئات ورفعها إلى 
رأس مال وهذا من شأنه تدعيم المركز المالى للهيئات 
وزيادة حقوق الملكية بها وقد تم ذلك فى الهيئة القومية 
لسكك حديد مصر بنحو ٣٥٫٠ مليار جنيه وفى الهيئة 
الوطنية لإلعالم بنحو ١٤٫٢ مليار جنيه، كما تتضمن 
المعالجات االتفاق على تسوية نحو ١٥٫٦ مليار جنيه 
مــع هيئة المجتمعات العمرانية مــا تــم تسويته خالل 
العام المالى ٢٠١٩/٢٠١٨ نحو ٥ مليارات جنيه وتتركز 
هذه المتأخرات فى مصلحة الضرائب المصرية بنحو 
٢٠٥٫١ مليار جنيه والجمارك بنحو ٢٢٫٠ مليار جنيه، 
والضرائب العقارية بنحو ٤٫٢ مليار جنيه، والقضاء 
والنيابة بنحو ٧٥٫٠ مليار جنيه، والحسابات المركزية 
بنحو ٤٨٫٣ مليار جنيه )المستحقات على الهيئات 
االقتصادية والشركات عن الفوائض وحصة الدولة فى 

األرباح والقروض والمنح(.
ــرادات الحكومية،  ــ وفــى إطــار حديثنا عــن ملف اإلي
نشير إلى أن التقارير الرقابية الرسمية كشفت عن عدم 
تحصيل إيرادات تخص السنة المالية ٢٠١٩/٢٠١٨ بلغت 
قيمة ما أمكن حصره منها نحو ١٢٠٩٨٫٧ مليون جنيه 
تتمثل فى ٧٨٦٢٫٧ مليون جنيه بوحدات الجهاز اإلدارى 
للدولة ونحو ٧١٩ مليون جنيه بوحدات اإلدارية المحلية 

ونحو ٣١٥٧ مليون جنيه بالهيئات العامة الخدمية.
من جانبها، أعلنت وزارة المالية أن هذه المبالغ تتركز 
ــرادات رأسمالية أخــرى والمدرج بديوان عام  فى بند إي
وزارة التخطيط والمتابعة واإلصــالح اإلدارى والمدرج 

كاحتياطى بوزارة التخطيط، كما تتمثل فيما يلى :
- النيابات بنحو ٢٩٦٫٨٦٥ مليون جنيه وأفــادت 
الجهة بأنه تم اتخاذ اإلجــراءات الالزمة لتصحيح تلك 
المالحظات وضبط وإحضار المحكوم عليهم لتنفيذ 
تلك األحكام وكذا التحقيق فى البعض اآلخر وإخطار 

الجهاز بما تم االنتهاء منه.
- فى مصلحة الشهر العقارى بنحو ١٣٢٫٨٠٩ مليون 
جنيه أفادت اإلدارة العامة للتفتيش المالى بالمصلحة 
بأنه تم تشكيل لجنة لبحث وحصر ومراجعة مالحظات 
الجهاز والتى نتج عنها عدم تحصيل رسوم أو تحصيلها 
بأقل من المستحق وسيتم إعداد تقرير منفصل عنها 

موضحا به ما أتخذ بشأنها وما تم حيالها.
ــإلصــالح الـــزراعـــى بنحو   - فــى الــهــيــئــة الــعــامــة ل
٣٣٢٫١٦٩ مليون جنيه، وأفــاد الــرد بأنه تمت إحالة 
الــمــوضــوع للنيابة اإلداريــــة وقــد قــام وزيـــر الــزراعــة 
بتفويض الــســادة المحافظين لتقنين أراضــى أمالك 
الدولة الخاصة واإلشــراف المالى واإلدارى عليها مع 

حماية أمالك الدولة بالمحافظات.
 - فــى الــجــهــاز الــتــنــفــيــذى لــمــشــروعــات تحسين 
األراضــى بنحو ٣٩٫٨٠٥، وأفــاد الرد بأنه تم تحصيل 
٣٨٢٠٩٧٦ جنيها وأنه يتم إيداعه فى الحساب الخاص 

طبقا لتأشيرة السيد النائب رئيس مجلس الـــوزراء 
ووزير الزراعة فى عام ١٩٩٦.

 - فــى المستشفيات الجامعية بــأســيــوط بنحو 
٢٤٫١١٧ مليون جنيه وأفـــادت بــالــرد بــأنــه تــم تعلية 
تلك المبالغ بحسابى الديون والمطلوبات المستحقة 

للحكومة وجارى العمل على تحصيلها من الصندوق.
بالنسبة لوحدات اإلدارة المحلية

- عدم تحصيل رسوم وضرائب مستحقة على بعض 
مالكى السيارات المتأخرين فى السداد، ورسوم تفتيش 
مستحقة على رخص بعض المحال التجارية ورسوم 
اإلعالنات، مصاريف إدارية وغيرها والتى تم تصنيفها 
وإضافة متحصالتها إليــرادات الموازنة وقد بلغت ما 

أمكن حصره ٢١٢٦٫٩٧٧ مليون جنيه.
وتتمثل فــى كفر الشيخ بنحو ٢٠٧٤٫٣١١ مليون 
جنيه. وأفادت المحافظة أنه تم تحصيل مبالغ قيمتها 
٢٢٥ ألــف جنيه خــالل العام المالى ٢٠٢٠/٢١٩ وتم 
اتخاذ اإلجـــراءات القانونية الــالزمــة وعمل محاضر 

حجز وتبديد لتحصيل باقى المبلغ.
فى محافظة الـــوادى الجديد بنحو ١٫١٥٧ مليون 
جنيه، أفادت المحافظة بأنه تم تحصيل مبالغ جملتها 
٦٩٢ ألــف جنيه وأضافتها لحساب اإليـــرادات خالل 

العام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ وجار تحصيل باقى المبلغ.
 - عدم تحصيل قيمة االنتفاع أو الربع أو األقساط 
ــى أمــالك  المستحقة طــرف مشترى وشاغلى أراضـ
الدولة نظير بيعها لهم أو قيمة اإليجارات المستحقة 
ــمــراســى  طـــرف مــســتــغــلــى الــمــراكــب الــســيــاحــيــة وال
والمعديات وبعض المصانع والــمــعــدات والسيارات 
ــكــن حــصــره نحو  ــرهــا وقـــد بــلــغــت جــمــلــة مـــا أم وغــي

١١٩٤٫٠٣٥ مليون جنيه.
- محافظة دمياط بنحو ١٫٣٠٦ مليون جنيه، أفادت 
المحافظة بأنه تم سداد مبلغ ٢٦٣ ألف جنيه لحساب 
اإليرادات خالل العام المالى ٢٠١٩/٢٠١٨ وجار اتخاذ 
الـــالزم بشأن مبالغ جملتها ١٤ ألــف جنيه وتــم عمل 
حجز إدارى لتحصيل ٢٠ ألف جنيه كما تم سحب عدة 
محالت من أصحابها وطرحهاب المزاد العلنى بمبالغ 

جملتها ١٫٠٠٩ مليون جنيه بتاريخ ٢٠١٩/٩/٩.

 - فى محافظة كفر الشيخ بنحو ٤١٠٫٤٨٩ مليون 
ــم تحصيل مبلغ  جــنــيــه، وأفــــادت الــمــحــافــظــة بــأنــه ت
٤٨٫٥٩١ مليون جنيه خالل العام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ 
ــراءات القانونية وعمل محضر حجز  وتــم اتخاذ اإلجـ

وتبديد لتحصيل باقى المبلغ.
 - عــدم ســـداد نسبة ٢٥٪ مــن حصيلة الضرائب 
العقارية المحصلة إليــرادات بعض المحافظات وذلك 
بالمخالفة ألحكام القانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨، وقد 

بلغت ما أمكن حصره ١٦٨٫٥٩٢ مليون جنيه.
 - عدم تحصيل قيمة المستلزمات الطبية واألدوية 
التى تــم شــراؤهــا للقسم االقــتــصــادى بالمستشفيات 
العامة وقيمة أدوات النظافة وقيمة استهالك الكهرباء 
ومياه وتليفون ورســوم مستحقة على بعض مستأجرى 
العقارات المملوكة للمحافظة والوحدات التابعة لها 
بالمخالفة لــشــروط التعاقد وتعويضات تــم صرفها 
لبعض المواطنين تحملت بها الــمــوازنــة فــى سنوات 
مالية سابقة كــان يتعين الخصم بها على الصناديق 
والحسابات الخاصة أو، المشروعات اإلنتاجية أو 
الشركات المتعاقد معها على تنفيذ األعمال أو على 
بعض األفـــراد والهيئات والــشــركــات والمستشفيات 
الجامعية وقد بلغت جملة ما أمكن حصره ٢٢٫٠٣٣ 

مليون جنيه.
وتتمثل فى محافظة كفر الشيخ بنحو ١٫٦٠٦ مليون 
جنيه أفــادت المحافظة بأنه تم صــرف تلك المبالغ 
بموافقة المحافظ. وتتمثل أيضا فى محافظة الفيوم 
وبلغت نحو ١٣٫٩٣٢ مليون جنيه أفــادت المحافظة 
بأنه جار اتخاذ الالزم لتحصيل ١٣٫٠٩٨ مليون جنيه 
قيمة ما تم صرفه بالزيادة إلحــدى شركات الكهرباء 
وبالنسبة لباقى المبالغ تم إخطار مصلحة الضرائب 
بقيمة اإليجارات التى تم تحصيلها بدال من إضافتها 
لحساب الضريبة وفقا للتعديل الصادر بالقانون رقم 

٥٣ لسنة ٢٠١٤.
وتتمثل فى محافظة األقصر بنحو ٥٫٥٠٦ مليون 

جنيه.
وأفـــادت المحافظة بــأنــه تــم قيد المبلغ بالكامل 
بحسابى الــديــون والــمــطــلــوبــات تمهيدا لتحصيلها 

مــن مستحقات شركة الكهرباء عــدم تحصيل مبالغ 
طـــرف الهيئة الــعــامــة لــلــخــدمــات الحكومية تمثل 

ــوطــات وكتب  ــردة ول قيمة مبيعات كهنة وخــ
ملغاة وورق دشــت وجراكن الغسيل الكوى 
الــفــارغــة وبلغت جملة مــا أمــكــن حصره 
٢٫٧٠٠ مليون جنيه، وتتمثل فى محافظة 
ــاط، وأفــــادت المحافظة بــأنــه تم  ــي دم
ســداد مبلغ ٤٦ ألــف جنيه خــالل العام 
٢٠٢٠/٢٠١٩ كما تــم مخاطبة الهيئة 
الــعــامــة لــلــخــدمــات الــحــكــومــيــة لــســداد 
الــبــاقــى، وتتمثل فــى محافظة الفيوم 
بنحو ٤٥٥ ألف جنيه، وأفادت المحافظة 
بأنه تم تحصيل المبلغ بالكامل وإضافته 
لحساب اإليــــرادات خــالل الــعــام المالى 
٢٠٢٠/٢٠١٩ قيمة المبالغ المستحقة 
للوحدة المحلية عن المزادات التى قامت 

الهيئة بإجرائها لبيع الكهنة والخردة.
 - عدم إضافة مبالغ لحساب اإليرادات 
تمثل قيمة عــمــوالت تحصيل واردة من 
إحــدى النقابات على المبالغ المحصلة 
لصالحها وقيمة المصروفات اإلداريــة 
المضافة على قيمة الكتب الدراسية 
ــغ كــمــكــافــآت  ــال ــمــب ــرف ال حــيــث تـــم صــ
للعاملين بالمحافظة فضال عن إيرادات 
حساب مركز معلومات شبكات المرافق 
ــى انتهت  ــت ــى ال ــعــمــران والــتــخــطــيــط ال
فتوى الجمعية العمومية لقسم الفتوى 
والتشريع بمجلس الــدولــة إلــى ضــرورة 
أيلولتها للخزانة العامة وبلغت جملة ما 

أمكن حصره ٢٫٦٥٩ مليون جنيه.
وتتمثل فــى محافظة الــقــاهــرة بنحو 

٢٧٩ ألف جنيه.
وأفــادت المحافظة بأن تم تسوية مبلغ 

٤٥ ألــف جنيه خــالل الــعــام ٢٠١٩/٢٠١٨ 
كما تــم قيد باقى المبالغ بحسابى الديون 

والمطلوبات تمهيدا لخصمها من العاملين.
وتتمثل أيضا فى محافظة األقصر بنحو ٢٫٣٨٠ 

مليون جنيه.
وأفــادت الحكومة بأنه تم تعلية المبالغ بالحسابات 
المبينة طرف الصناديق والحسابات الخاصة وسوف 

يتم تحصيل المبالغ بين إيرادات الصناديق.
وفى النهاية أقول:

ــام والوقائع والتجاوزات الخطيرة التى   هــذه األرق
كشفنا عنها فى السطور السابقة ليست أراء شخصية 
أو شائعات تتردد بل أرقــام رسمية كشفتها تقارير 
رسمية صـــادرة عــن جهاز المحاسبات ومجلس 
الــنــواب، ولذلك نتمنى أن يتم اإلســـراع باتخاذ 
اإلجــراءات الالزمة لتحصيل هذه المديونيات 
والمتأخرات المستحقة للحكومة حفاظاً على 

المال والصالح العام.

وزارة المالية تتحمل المديونية الضريبية 
على هيئة السكة الحديد 757 مليون جنيه 

والهيئة الوطنية لإلعالم 3.2 مليار جنيه

عدم تحصيل رسوم وضرائب مستحقة 
على بعض مالكى السيارات المتأخرين فى 

السداد أدى إلهدار 2127 مليون جنيه

وحدات اإلدارة المحلية تعجز عن تحصيل مستحقات قيمتها 719 مليون جنيه

ضياع 1194 مليون جنيه نتيجة عدم تحصيل قيمة االنتفاع أو الربح 
أو األقساط المستحقة طرف مشترى وشاغلى أراضى أمالك الدولة 

هالةمعيط

مدبولى
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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 
577 لسنة 2020، بدعوة مجلس الشيوخ 

لالنعقاد، وجاء نص القرار المنشور فى الجريدة 
الرسمية كاآلتى »يدعى مجلس الشيوخ 

لالنعقاد لدور االنعقاد العادى األول من الفصل 
التشريعى األول لمجلس الشيوخ، فى تمام 

الساعة الثانية عشرة ظهرًا يوم األحد 1 من 
ربيع األول 1442 هجرية، الموافق 18 من 

أكتوبر سنة 2020 ميالدية«.
ويخطئ من يتصور أن مجلس الشيوخ، بدعة 

جديدة فى الحياة السياسية والبرلمانية 
المصرية، حيث إن هذا المجلس يعود تاريخه 

إلى عام 1824 عندما أنشأ محمد علِى 
المجلس العالِى ثم مجلس المشورة، وتطورت 
مسيرته فِى عهد الخديوِى إسماعيل بمجلس 

شورى النواب ثم مجلس شورى القوانين فِى عهد 
الخديوِى توفيق.

أما المرحلة الثانية فكانت مع الدستور األشهر 
فِى حياة مصر النيابية دستور 1923م الذِى 

نص على تشكيل مجلس الشيوخ، وأخذ بمبدأ 

المساواة فِى االختصاص بين غرفتِى البرلمان.
وكانت المرحلة الثالثة مع دستور مصر الدائم 

دستور 1971م الذِى جاء ليؤسس مجلس 
الشورى عام 1980م، واستمر حتى ثورة 25 

يناير 2011م.
أما حاليا، أصدر رئيس الجمهورية عبد 

الفتاح السيسِى يوم 02-07-2020، قانون 
تنظيم مجلس الشيوخ الجديد رقم 141 

لسنة 2020م، والذِى جاء إعمااًل للتعديالت 
الدستورية المستحدثة مؤخرًا على أحكام 

دستور 2014 فِى 2019م.
فى هذا الملف نكشف أسرارا جديدة وحكايات 

تاريخية مثيرة حول سيرة ومسيرة أشهر 
الشخصيات التِى تولت رئاسة مجلس الشيوخ 

وتم اختيار الرؤساء الذين حققوا ألقاب األوائل 
فِى حياتهم مثل أول رئيس لبرلمان مصر، وأول 

من حمل لقب سلطان فِى مصر.

»ســاّم علِى إبراهيم قاد جيشه من نصر إلى 
نصر«.. هذه العبارة التِى تتفق مع الواقع والتاريخ 
نجدها محفورة بقاعدة تمثال إبراهيم باشا فِى 
ميدان العتبة بوسط القاهرة مصحوبة بقائمة 

للمعارك الحربية التِى خاضها بتواريخها.
أكبر أنجال محمد على، اعتبره المؤرخون بأنه 
ساعد أبيه األيمن فِى فتوحاته ومشروعاته جاء 
إلى مصر فِى ٢٨ أغسطس ١٨٠٥م، وكان عمره، 

آنذاك، ١6 عاًما، درس النظم العسكرية على 
يد سليمان باشا الفرنساوى.

تولِى مناصب متعددة ومسيرة 
حــيــاتــه حــافــلــة كــانــت الــبــدايــة 
فــِى ٢٨ يناير ١٨٠٥م، حيث 
ــا عــلــى القلعة  ــن حــاكــًم ُعــيِّ
ــى مصر مع  ــور وصــولــه إل ف
ــه، وكـــانـــت المحطة  ــرتـ أسـ
الثانية فِى ١٣ ديسمبر عام 
ــى مصر من  ١٨٠٧م عــاد إل

اسطنبول، وتولى منصب وزير 
المالية، وفــِى أبــريــل مــن العام 

التالِى تولى حكم الصعيد، وجمع 
بين هذا المنصب ومنصب الوزارة.

فِى عام ١٨١٣م، شغل منصب مأمور مساحة 
القطر المصرى، وبناء على توجيهات والــده قام 
بحصر األراضـــِى الزراعية، وقــام بإعداد دفاتر 
مساحة تعد مــن أهــم أعــمــال محمد علِى باشا 
العمرانية، ثم جعله محمد علِى قــائــًدا للجيش 
المصرِى فِى الحرب الوهابية )١٨١6–١٨١٩(؛ 

ق نجاًحا كبيًرا. وحقَّ
المنصب الذِى يهمنا فِى سياق تناولنا لرؤساء 
المجالس االستشارية المصرية هو ترأسه مجلس 
الــمــشــورة عــام ١٨٢٩م، وكـــان مــن اختصاصاته 

البحث فِى مسائل اإلدارة المدنية والعسكرية.

انعقد مجلس الــمــشــورة ألول مــرة فــى قصر 
إبراهيم باشا القصر العالِى فــِى جــاردن سيتِى 
ــان عـــدد أعــضــاء المجلس ١٥6  وبــرئــاســتــه، وكـ
عضًوا منهم ٣٣ من كبار الموظفين والعلماء و٢4 
من مأمورى األقاليم و٩٩ من كبار أعيان القطر 

المصرى.
ة وملحقاتها  منحه السلطان العثمانِى والية جدَّ

ومشيخة الحرم المكِى والمدينة المنورة.
كما توّلى قيادة القوات المصرية فِى حرب 
اليونان وحــرب الــشــام، وانتصر فِى 
معارك عــديــدة، واستطاع دخول 
دمشق وانتصر على العثمانيين 
ــة، فـــِى ٢  ــي ــون فـــِى مــعــركــة ق
سبتمبر عــام ١٨4٨م صدر 
ــاب الــعــالــِى  ــب فــرمــان مــن ال
بتوليه حكم مــصــر؛ نظًرا 

لمرض محمد على.
بــعــد تــولــيــه الــحــكــم منح 
ــة لــمــن  ــ ــي ــ ــزراع ــ األطــــيــــان ال
ــا، وأعــفــاهــا من  ــه يــريــد زراعــت
الــضــرائــب، إذا كــانــت تحتاج إلى 
إصــاح، وأنشأ بنك التسليف الزراعِى 

لتوفير السلفيات الازمة لزراعة األرض.
أدخل إصاحات فِى نظام المحكمة التجارية، 
وكان يفضل حرية التجارة على نظام االحتكار.. 
زاد عدد الحصون فِى عهده إلى خمسة وعشرين 
حصًنا، واهتم باستكمال تحصينات اإلسكندرية 
وتزويدها بالجنود واألسلحة.. كما أمر بتمهيد 
ــى أبـــِى قير  طــريــق عــســكــرِى مــن اإلســكــنــدريــة إل
ورشــيــد لنقل الجنود واألسلحة إلــى الحصون، 
وضــع خطة خاصة بإنشاء مــدارس حكومية فِى 
المدن الرئيسة؛ وفًقا للنظام المتبع فِى مصر.. 

توفِى فِى ١٠ نوفمبر عام ١٨4٨م.

ُولــد »عــدلــِى يكن« فــِى مصر يــوم ٢4 
يناير عام ١٨64م، وهو من أصول تركية 
ألبانية، وتولى رئاسة وزراء مصر ثاث 
ــرات بــيــن أعــــوام ١٩٢١م و١٩٣٠م،  مــ
وكــان وزيــر المعارف قبلها، أسس حزب 

األحرار الدستوريين فِى أكتوبر ١٩٢٢م.
ــِى قـــام بها  ــت مــن أهـــم أعــمــال ال

ــر  ــاء تــولــيــه؛ منصب وزي ــن أث
المعارف، أنه جعل اللغة 

الــعــربــيــة هــــِى الــلــغــة 
األساسية فِى التعليم 
االبتدائِى والثانوى، 
ــدم عــلــى اتــخــاذ  ــ وأق
ــــى  الـــخـــطـــوات األول
إلنـــــشـــــاء جـــامـــعـــة 
ــة، وأقـــــام  ــيـ ــومـ ــكـ حـ

ــدارس لرياض  أول مـ
األطــفــال عــام ١٩١٨م، 

ــيــة  ــتــدائ ــدارس االب ــ ــم ــ وال
الحكومية، كما أنشأ فِى عام 

١٩١٨م مــدرســة لتخريج مدرسين 
للغة الفرنسية والــعــلــوم، ُعــرفــت باسم 

»المعلمين التوفيقية«.
ــى فِى  شــكـّـل عــدلــِى يكن وزارتـــه األولـ
ــاء عمله  ــنـ )١6 مــــارس ١٩٢١م(، وأثـ
رئيًسا لــلــوزراء عــام ١٩٢١م، شــارك فِى 
ــورزون وزيــر  ــ ــورد ك ــل الــمــفــاوضــات مــع ال

الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــِى لحصول مصر 
على استقالها.. وفشلت المفاوضات؛ 
ــوزارة، وكــان من  ــ فقدم استقالته مــن ال
ــرار الدستوريين،  مؤسسِى حــزب األحـ
وتولى رئاسته )٢٩ أكتوبر ١٩٢٢م - ١٧ 

يناير ١٩٢4م(.
ــل وزارتـــــه الــثــانــيــة مــن )٧  شــكّ
يــونــيــو ١٩٢6م - ١٩٢١ 
أبريل ١٩٢٧م(، واحتفظ 
ــر  فــيــهــا بــمــنــصــب وزيـ
ــة، وهــــِى  ــ ــي ــ ــل ــداخــ ــ ال
ــوزارة االئتافية  ــ الـ
األولــى التِى تكونت 
من الوفد واألحــرار 
الــــدســــتــــوريــــيــــن، 
ولكنه استقال منها 
لرفض مجلس النواب 
اقتراًحا بشكر الــوزارة 
على سياستها فِى تعضيد 
بنك مصر، واختافهما فِى 
بعض بنود الميزانية، ترأس وزارته 
الثالثة من )٣ أكتوبر ١٩٢٩م - ١ يناير 
١٩٣٠م(، واحتفظ فيها بمنصب وزير 
الداخلية أيــًضــا، وُعــيــن رئــيــس مجلس 
الشيوخ من )٣ يناير ١٩٣٠م - ١٥ أكتوبر 
١٩٣٠م(. توفِى عدلِى يكن فِى باريس فِى 

٢٢ أكتوبر ١٩٣٣م.

باألسماء: أشهر رؤساء مجلس الشيوخ المصرى
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2 إبراهيم باشا.... ثانِى حاكم 
من األسرة العلوية

عدلِى يكن باشا.. أول مـَن 
أنشأ المدارس الحكومية

إسماعيل راغب باشا... رئيس أول برلمان مصرى
ُولـــد فـــِى ١٨ أغــســطــس ١٨١٩م. 
جــاء إلــى مصر كمملوك إلبراهيم 
بــاشــا عــام ١٨٣٠م. نبوغه وتمّيزه 
فــِى تحصيل الــعــلــوم جعله متقدًما 
فــِى صفوف المماليك، وذاع صيته 
بين الــقــادة؛ فحصل على ترقية من 
محمد عــلــِى بــاشــا إلــى رتــبــة مــازم 
أول، ثم تولى رئاسة قلمِى المحاسبة 
واإليـــرادات بعد إنهاء دراسته الُعليا 

بعامين فِى عام ١٨٣6م.
بــدأت رحلته مع تولِى المناصب 
النظارية )الوزارية(، فترأس نظارة 

المالية والجهادية، وانُتدب لنظارة 
ــم ُعين  الــداخــلــيــة عـــام ١٨64م، ث
ناظًرا لها عام ١٨6٥م، ولم تتوقف 
رحلة الــشــاب عند النظارة فقط، 
بل امتدت لرئاسة مجلس النواب 
فــِى ٢٥ نوفمبر ١٨66م حتى ٢4 
ــِى ظــل رئاسته  يناير ١٨6٧م. وفـ
تكفل بمشاركة شريف باشا بتكلفة 
ترجمة الدساتير واللوائح األجنبية 
الــخــاصــة بــالــمــجــالــس األوروبـــيـــة، 
لاستفادة منها فــِى تنقيح لوائح 
ــمــصــرى، وقــام  مــجــلــس الـــنـــواب ال

بهذه الترجمة الكاتب والصحفِى 
ــب إســـحـــاق، بعدها  ــ ــورِى أدي ــسـ الـ
تولى للمرة الثانية نظارة الداخلية 
عام ١٨6٧م، وكان رئيًسا للمجلس 
الخصوصِى عــام ١٨6٨م، فناظًرا 

للزراعة والتجارة عام ١٨٧٥م.
لم يطل بـ »راغــب« فِى المجلس؛ 
إذ ســرعــان مــا تركه فــِى ٢4 يناير 
١٨6٧م، لــيــغــيــب عـــن الــمــنــاصــب 
ــه مهمة  ــي الــمــهــمــة حــتــى ُتــســنــد إل
ــى فــِى ١ يونيو  تشكيل وزارتــه األول
١٨٨٢م حتى ٢١ أغسطس ١٨٨٢م.

حسين كامل.. أول من حمل لقب سلطان3
ُولــد فِى ٢١ نوفمبر عام ١٨٥٣م 
بمحافظة الــقــاهــرة، تلّقى تعليمه 
فـــِى مـــدرســـة الــمــنــيــل، ثـــم ســافــر 
إلــى فرنسا عــام ١٨6٨م، عــاد إلى 
مصر مــع افــتــتــاح قــنــاة السويس، 
 وكـــــان مــتــرجــًمــا لـــإمـــبـــراطـــورة 

»أوجينى«.
تولى منصب مفتش عــام أقاليم 
الــوجــهــيــن الــبــحــرِى والــقــبــلــِى عــام 
ــال  ــغـ ــارة األشـ ــظــ ــ ــم ن ــ ١٨٧٢م، ث
الــعــمــومــيــة، ثـــم نـــظـــارة الــمــالــيــة؛ 
فرئاسة الجمعية العمومية ومجلس 

شــورى القوانين، تولى حكم مصر 
عقب إعــان الحماية البريطانية 

فِى ١٩ ديسمبر عام ١٩١4م.
من أهم إنجازاته:

- أنقذ الباد من فيضان النيل 
باتخاذ كافة االحتياطات لتأمين 

الجسور وتقويتها.
ــأ الــمــعــارض  - أول َمــــن أنـــشـ

الزراعية فِى مصر.
- أنشأ السكك الحديدية التِى 

ربطت حلوان بالعاصمة.
- قــرر صــرف مــكــافــآت التفوق 

للطاب النابغين، مما أدى إلى 
زيـــادة ِحــدة التنافس العلمِى بين 
الطاب، وارتفاع مستوى العملية 
التعليمية، أسس مــدارس األطفال 

العسكرية بالقاهرة واإلسكندرية.
ــم مـــصـــرِى ُتــضــرب  - أول حــاك
النقود باسمه، بعد زوال السيادة 

العثمانية.
لــم يــدم حكم الــســطــان »حسين 
كامل« سوى سنتين وتسعة أشهر، 
حيث أودى المرض بحياته، وذلك 

فِى أكتوبر ١٩١٧م.

محمد حسين هيكل باشا.. مؤلف أول رواية عربية متكاملة5
ــد مــحــمــد حــســيــن هــيــكــل فــِى  ــ ُول
٢٠ أغسطس ١٨٨٨م بمحافظة 
ــِى مــدرســة  ــ ــة، تـــخـــرج ف ــي ــل ــدقــه ال
ــة ١٩٠٩م، ســافــر  الـــحـــقـــوق ســن
باريس؛ ليتم دراسته فِى الحقوق، 
ويحصل على إجـــازة الــدكــتــوراه.. 
واغتنم »هيكل« فرصة وجــوده فِى 
فرنسا، فالتحق بمدرسة العلوم 
االجتماعية العالية، وحصل فيها 
على دراســات مختلفة، وظَلّ هيكل 
فِى باريس ثاث سنوات حصل فِى 
نهايتها على درجــة الــدكــتــوراه فِى 
الحقوق من جامعة باريس ١٩١٢م 

عن َدّين مصر العام.
عــاد هيكل مــن بــاريــس، واشتغل 
بالمحاماة فــِى مدينة المنصورة 
فترة قصيرة، ثم تركها بعد اختياره 
للتدريس فِى الجامعة سنة ١٩١٧م، 
ولم ينقطع طوال عمله عن ممارسة 
العمل الصحفى، وكتابة المقاالت 
السياسية والــفــصــول األدبــيــة فِى 
جريدة األهــرام، وجريدة الجريدة 
ــال مــن  ــقـ ــتـ ــفــة حــــــزب، اسـ صــحــي
غ للعمل  الجامعة سنة ١٩٢٢م، وتفَرّ
ــرأس تحرير جريدة  السياسى، وت
السياسة، ثم تولى رئاسة تحرير 
جريدة »السياسة األسبوعية« سنة 

١٩٢6م.
ُعّين وزيــًرا للمعارف فِى الــوزارة 
التِى شكلَّها محمد محمود باشا 
سنة ١٩٣٨م، لكن حياتها كانت 

ــِى السنة  قــصــيــرة؛ فــاســتــقــالــت فـ
ــًرا للمعارف  ــ الــتــالــيــة، ثــم عــاد وزي
لــلــمــرة الــثــانــيــة ســنــة ١٩4٠م فــِى 
ــَلّ بها  ــ وزارة حــســيــن ســــرى، وظـ
حتى سنة ١٩4٢م، ثم عــاد وتولى 
هــذا المنصب مــرة ثالثة فــِى سنة 
ــفــت إلــيــه وزارة  ١٩44م، وأضــي

الشئون االجتماعية سنة ١٩4٥م.
اختير سنة ١٩4١م نائًبا لرئيس 
حـــزب األحــــرار الــدســتــوريــيــن، ثم 

تولى رئاسة الحزب سنة ١٩4٣م، 
وتـــولـــى رئـــاســـة مــجــلــس الــشــيــوخ 
١٩4٥م وظــل يــمــارس رئــاســة هذا 
المجلس التشريعِى أكثر من خمس 
ســـنـــوات أرســــى خــالــهــا تقاليد 
دســتــوريــة أصــيــلــة بــمــعــاونــة بعض 

أعضاء المجلس.
ــى »هيكل« تمثيل مصر فِى  تــوَلّ
التوقيع على ميثاق جامعة الــدول 
العربية سنة ١٩4٥م، كما تولى 

ــِى كــثــيــر مــن المحافل  تمثيلها فـ
الدولية، فمثلها رئيًسا لوفد مصر 
فــِى األمــم المتحدة أكثر مــن مرة 
سنة ١٩46م وما بعدها، وكانت له 
مواقف محمودة فِى قضيتِى مصر 

وفلسطين.
شــهــدت الــحــيــاة الفكرية لهيكل 
ــد مـــن الــتــغــّيــرات، وكــانــت  ــدي ــع ال
القصة أول ميدان يرتاده الدكتور 
هيكل، فكتب قصته »َزّيــَنــْب« وهِى 
ــر أعـــمـــال هــيــكــل الــثــقــافــيــة،  أشــه
وقــد تختلف األقـــوال حــول قيمتها 
الفنية وجوانبها المختلفة، لكنها 
تتفق فــِى كونها أول روايـــة عربية 
تلتزم بقواعد القصة الفنية.. ألّف 
العديد من الكتب منها، َزّيَنْب، حياة 
ُمَحْمد، هكذا ُخِلَقت، مذكرات فِى 
السياسة المصرية، ولـــدى، ثــورة 
األدب، تــراجــم مصرية وغربية، 
الشرق الجديد، فِى منزل الوحى، 

الفاروق ُعَمر.
يــجــمــع كــثــيــر مـــن الــمــعــاصــريــن 
للدكتور محمد حسين هيكل على 
أنــه كــان وديــع النفس، جم األدب، 
يميل إلــى الــدعــابــة فــِى مجالسه، 
حاضر البديهة والمنطق األدبــِى 
السليم، مــثــااًل للتواضع، لــم تغّير 
المناصب شيئًا من أخاقه.. وبعد 
ــِى الدكتور  حياة طويلة حافلة ُتــوِفّ
هيكل فِى الثامن من ديسمبر عام 

١٩٥6م عن عمر ناهز 6٨ عاًما.

حقائق وحكايات مثيرة ال يعرفها الكثيرون

  أحمد صالح
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شركة طيران خاصة تهدد 
حياة الركاب فى الهواء 

مخالفات جسيمة فى السالمة الجوية.. ورخص الطيارين والمضيفين منتهية الصالحية منذ 3 أشهر 

كشفت مستندات حصلت عليها »صوت الماليين« 
عــن مخالفات جسيمة رصــدتــهــا، هيئة التفتيش 
بسلطة الطيران المدنى، على الشركة المصرية 
العالمية للطيران، تهدد حياة الــركــاب واألفـــراد، 
عليها وذلك لوجود مشاكل وشكاوى تتعلق باألطقم 
الفنية، والسالمة الجوية، والتدريبات على الهبوط 
األرضـــى، والتدريبات األرضــيــة، ونقص كبير فى 

عدد األطقم بالنسبة لعدد الطائرات.
وأوضحت المستندات أن قطاع التفتيش بسلطة 
الطيران المدنى، كشف مخالفات خطيرة وجسيمة، 
بطائرات وأطقم الطائرات للشركة، تهدد أرواح 
الركاب، وتخالف بشكل واضح كل تعليمات السالمة 
الجوية المنصوص عليها فى االتفاقيات الدولية. 
الفتة إلــى أن المخالفات تتعلق باألطقم الفنية 
العاملة لدى الشركة وتتعلق بالجانب المالى كأحد 
مقومات الشركة الرئيسية، وقد ثبت ذلك من خالل 
لجنة التفتيش بسلطة الطيران المدنى المكونة من 
أعضاء السالمة الجوية بتاريخ 16 سبتمبر 2020 
و17 من نفس الشهر 2020، وجــاءت نتائج اللجنة 

على النحو التالى: 
- فيما يخص اإلدارة المركزية للعمليات الجوية:

ــرة مــن طــراز  1 - الــشــركــة لــديــهــا عـــدد 2 طــائ
A320 وكذا عدد 3 طائرة من طراز B737 ولم يتم 

موافاتنا به حتى اآلن.
2 - عـــدد الــطــيــاريــن فــى الــكــشــف الــمــقــدم من 
الشركة 7 على طراز A320 و 8 قائد و8 مساعدين 
على طــراز B737 جميعهم عقودهم منتهية مع 
ــم يتم  الــشــركــة وفــقــا لصيغة الــعــقــود المقدمة ول
موافاتنا بما يفيد وجود عالقة تعاقدية سارية مع 

الشركة.
3 - مدير السالمة معتمد اعتماد مبدئى لمدة 3 

أشهر انتهت بتاريخ 11 / 5 /2020 ولم يتم تجديده 
حتى تاريخه.

وتضمنت الــمــســتــنــدات قــيــام الــشــركــة بتقديم 
خــطــاب بــتــاريــخ 16 /9 / 2020 للموافقة على 
RISK assess-  اعتماده بعد حصوله على فرقة

.ment
4 - يــوجــد عــدد 2 طيارين فقط على طــراز 
A320 لديهم رخصة طيران سارية حتى 30 / 9 
/2020 و 31 / 10 / 2020 باالمتداد الصادر من 
سلطة الطيران المدنى، وعدد 10 طيارين على 
طراز B737 انتهى االمتداد الخاص بهم فى 30 

.2020/ 9 /
4 - جميع الطيارات مضى على آخــر طيران 
لهم أكثر من 3 أشهر وبالتالى فهم فاقدى اللياقة 

الفنية للطيران.
Simu- 6 - جميع التدريبات الخاصة بالـ

سلطة الطيران 
المدنى هددت 
بإلغاء مزاولة 

الشركة للخدمات 
الجوية واألرضية 

lateor منتهية 
7 - لــم يتم موافاتنا بما يفيد بالتعاقد على 
Simulateor أو ما يفيد وجود اعتمادات سارية 

ألى Simulateor لكال الطيارين.
8 - التدريبات على الهبوط األرضى، والتدريبات 
األرضية للطيارين معظمها منتهية وقامت الشركة 
بــتــقــديــم، Training plan معتمدة عــلــى الــ 
CPAT وهــو غير معتمد حتى تاريخ 24 سبتمبر 
2020 تــاريــخ التفتيش عــلــى الــشــركــة المصرية 

العالمية للطيران.
9 - ال يــوجــد مــن يــنــوب عــن شاغلى الوظائف 
القيادية فى حالة غيابهم والهيكل اإلدارى للشركة 
» ORG CH ART« غير مستكمل طبقا لغرفة 

العمليات بند 1.1.1. 
10 - عــدد الضيافة كما ورد بالكشف المقدم 
من الشركة 19 مضيف ومضيفة يوجد منهم فقط 

9 عقود سارية والباقى ال يوجد ما يفيد العالقة 
التعاقدية السارية مع الشركة.

11 - معظم التدريبات الخاصة بالضيافة الجوية 
منتهية.

12 – آخــر طيران للضيافة تم منذ أكثر من 3 
أشهر وبالتالى فهم فاقدو اللياقة الفنية للطيران.

ــادت الشركة بــوجــود عــدد 2 مرحلين  13 - أفـ
بالشركة وال يوجد ما يفيد وجــود عالقة تعاقدية 

لهم بالشركة.
14 - الهيكل التنظيمى إلدارة التراحيل غير 
مكتمل طبقا لـ Org chart الخاصة بالشركة 
فال يوجد سوى منصب مدير غرفة الترحيل، وكذا 
فــإن عــدد المرحلين ال يكفى للتشغيل حيث يلزم 
على األقل وجود 5 مرحلين طبقا لساعات التغسل 
والــراحــة الــخــاصــة بالمرحلين وفــقــا لتشريعات 

.121 E CAR الطيران المدنى

15 – عــدد العمالة الفنية بـــإدارة المحطات 3 
وهذا العدد غير كافى طبقا لهيكل إدارة المحطات 
 SUPERVISION وال يكفى للتشغيل األمن وعمل
16 لم يتم  موافتنا بما يفيد سريان التعاقدات 
. JEPPESEN SET FDA الخاصة بالتشغيل مثال

17 لم يتم موافاتنا بكشف يفيد التأمينان على 
العاملين بالشركة. 

ثانيا: فيما يخص صالحية الطائرات: 
الدراسة المقدمة من الشركة الكتساب العمالة 

مقبولة من حيث عدد الساعات ولكن وجد التالى: 
- لم يتم توفير التأمينات الشخصية لألشخاص 

المذكورة بالدراسة.
- تقدم مدير الجودة وكبير المفتشين باستقالتهم 
اعتبارا من تاريخ 1 / 10 / 2020 وال يوةجد ما 
يفيد اعتماد مدير جودة وكبير مفتشين بدال منهم 

حتى تاريخه.
- ثالثا فيما يخص صالحية المعدات:

- ال يــوجــد عمالة كافية حيث يــوجــد عــدد 23 
معدة بمحطة القاهرة وعــدد 4 سائقين وعــدد 4 

عمال وعدد 1 فنى كهربائ وعدد مهندس صيانة.
- ال يــوجــد عمالة كافية رغــم وجـــود 23 معدة 
بمحطة الغردقة وال يوجد عمالة بمحطة التشغيل 

لتشغيل المعدات لخدمة الطائرات.
ــوام بمحطة الــشــركــة بــالــقــاهــرة  ــ - ال يــوجــد ق

والغردقة وشرم الشيخ.
وقررت لجنة التفتيش توصيات للشركة البد من 

تنفيذها وجاءت على النحو التالى:
- مــوافــاة سلطة الــطــيــران الــمــدنــى، بما يفيد 
ــام وإال سوف  استيفاء المالحظات، خــالل 10 أي
يتم النظر فى تعليق شهادة كفاءة التشغيل وشهادة 
مزاولة الخدمات األرضية وشهادة هيئة الصيانة 

المعتمدين للشركة.
- حذف طراز الـ A330 من شهادة هيئة الصيانة 
المعتمدة للشركة AMO وكــذلــك مــن محددات 

.OPS SPRCS تشغيل الشركة

مفاجأة: الوزارة »باعت« استغل الخالفات فى وجهات النظر وينقل الكالم بين الطرفين 
أولياء األمور ولم تطلب رد 
مصروفات العام الماضى 

المندوه الحسينى 
رفض كل اقتراحات رد 
اشتراكات »الباصات« 

مسئول كبير وراء الوقيعة بين 
شيخ األزهر ووزير األوقاف

يبدو أن المعارك بين اإلمـــام األكبر 
الــدكــتــور أحــمــد الــطــيــب، شيخ األزهـــر، 
ــر  ــور مــحــمــد مــخــتــار جــمــعــة وزي ــت ــدك وال
األوقـــــاف، ســـوف تستمر عــلــى طريقة 
المسلسالت الهندية الطويلة الحلقات 
واألجزاء.. فما كادت األمور تهدأ نسبيا، 
ــؤخــرا فى  حــتــى اشــتــعــلــت الــخــالفــات م
وجهات النظر مرة أخرى، حول نقل تبعية 
دار اإلفــتــاء للحكومة، بــدال مــن تبعيتها 

لألزهر الشريف.
ــخــالف هــذه  ــن أن ال ــرغــم م وعــلــى ال
الــمــرة، فــى ظــاهــره بين مجلس الــنــواب 
واألزهــر الشريف، إال أن كواليس األمر 
ــوان عام  ــراح نبع مــن ديـ ــت ــى االق تــعــود إل
وزارة األوقــاف، من خالل دراسة أعدها 
كبار باحثين بالوزارة، وأثنى عليها وزير 
األوقـــاف، وعرضها على بعض أعضاء 
مجلس الــنــواب، أعضاء اللجنة الدينية 
بالبرلمان، ملوحا بأنها ستحد كثير من 

فوضى الفتاوى المنتشرة.
ــر،أن مصادر مطلعة،  المثير فى األمـ
كشفت النقاب عن وجــود »واش« دائما 
ما يسعى إلى إشعال نار الفتنة والوقيعة 
بين شيخ األزهر ووزير األوقــاف، مؤكدة 
أنه يسعى بوضع األخير فى موقف حرج، 
واإلطاحة به من منصبه، مستغال الكثير 
من الثغرات بوزارة األوقاف التى تساعده 

على ارتكاب هذه األفعال.
ــمــصــادر، أن »الـــواشـــى«  وأضـــافـــت ال
مصدر الفتنة، واشعالها، مسئول كبير 
فى إحــدى المؤسستين، ويضمر غيظه 
ــداف قــد تــصــل إلــى  مــن الــطــرفــيــن، ألهــ
درجــة محاولة الثأر واالنتقام، لتقليص 
دوره، والــرد بقوة على أحدهما، والــذى 

يـــرأســـه، بشكل مــبــاشــر، عــنــدمــا جعله 
مــثــل جــنــود لعبة الــشــطــرنــج، يــقــف فى 
الصفوف األمــامــيــة للدفاع عنه ويكون 
ــان وتعرض  مــصــدا لــالنــتــقــادات، وقــد ك
المسئول لمواقف محرجة كثيرة، تسببت 
فــى تــهــديــده لــلــخــروج مــن منصبه لــوال 
استخدامه أساليب دهاء حافظت له على 

منصبه.
ــارت المصادر إلــى أن المسئول  وأشـ
الذى يثير الوقيعة بين شيخ األزهر ووزير 
ــارع فــى نقل الــكــالم بينهما،  األوقـــاف، ب
ــه محسوب عليه،  ويــوهــم كــال منهما أن
ويستغل بعض األحـــداث من اختالفات 
فى وجهات النظر، للوقيعة وإشعال نار 

الغضب والخصومة بينهما.
المسئول، نجح فى أن يسجل عدًدا من 
المكالمات الهاتفية، ألحد الطرفين ضد 
اآلخــر، بلغت حوالى 45 مكالمة هاتفية 
ــوت تسجيل  ــس آب وصــ ــ ورســـالـــة، وات
ــان يحقر  ــد الــطــرفــيــن، كـ ــل، ألحـ ــاي مــوب
فيها من شــأن اآلخــر ويتهمه بأنه صعد 
ببارشوت لمنصبه، دون علم أو درايــة، 
ولحسابات أخـــرى غير العلم والــقــدرة 
على اإلدارة، وكذلك انتقادات لقرارات، 

وتشكيك فى شهادات علمية.
أيضا المسئول نقل بالدليل القاطع، 
ألحدهما كالما يوشى به أحدهما عن 
اآلخر لمؤسسة الرئاسة، من أجل إشعال 

غضب مؤسسة الرئاسة لألول.
المثير أن المسئول الواشى، أبلغ أحد 
الطرفين، بــأن اآلخــر على صلة باثنين 
من صحفيين بمؤسسستين صحفيتين 
مستقلتين، فضال عــن كونهما يعمالن 
بالفضائيات ، يدفعهما بقوة لمهاجمة 

ــقــدان كــثــيــر من  ــت ــن ــر، وي ــ الـــطـــرف اآلخـ
ــذى تسبب فى  ــر الـ قـــراراتـــه، وهـــو األمـ
إشعال نار الوقيعة مؤخرا، وظهرت بقوة 
فى قضية نقل تبعية دار اإلفتاء للحكومة، 
حيث أبلغ الواشى شيخ األزهــر أن وزير 
األوقاف وراء حث أعضاء مجلس النواب 
عــلــى طـــرح هـــذه الــفــكــرة، وأن الــفــكــرة، 
بحسب المسئول الواشى، أساسها ديوان 
عام وزارة األوقاف بباب اللوق، وخرجت 

بإيعازات من الوزير. 
وفى ذات السياق وعلى النقيض تماما، 
تسعى شخصية كبيرة ومشهورة، بتقريب 
وجهات النظر بين األمــام األكبر ووزيــر 
ــن أحــد  األوقـــــاف، وذلـــك بــتــوجــيــهــات م
قــيــادات مؤسسة الــرئــاســة، السيما فى 
ــحــاول اإلعـــالم  الــفــتــرة األخــيــرة الــتــى ي
اإلرهابى، فى قطر وتركيا لتوسيع فجوة 

الخالف بين الطرفين.
ــر بــالــذكــر أن االخــتــالفــات فى  جــدي
وجــهــات الــنــظــر بــيــن مؤسستى األزهـــر 
الــشــريــف ووزارة األوقــــــاف، لـــم تصل 
إلــى حد الخالفات، أو مناصبة العداء 
بين الجهتين، بقدر مــا هــى اجتهادات 
ــاوالت ومــقــتــرحــات، لــلــقــضــاء من  ــحـ ومـ
الجانبين على الغلو والتطرف وتشتت 
المجتمع فى قضايا مثيرة للجدل، من 
شأنها أن تــحــدث الــفــرقــة بين مجتمع 
المسلمين.. ومن أهم هذه االختالفات 
الــتــى شهدتها المؤسستان، االخــتــالف 
ــدور الـــفـــتـــوى، هــل  ــ ــدر صــ ــصـ ــول مـ ــ حـ
الــمــســاجــد، هيئة كــبــار العلماء ومركز 
ــيـــة، وفـــكـــرة خطبة  ــحــوث اإلســـالمـ ــب ال
الجمعة المكتوبة، التى اقترحها وتبناها 

أيدها طرف ورفضها اآلخر.

انفراد:  خفايا مفاوضات وزير التعليم مع جمعية 
المدارس الخاصة حول المصروفات

كشفت مصادر مطلعة، عن تفاصيل وأسرار 
المفاوضات التى قادها الدكتور طارق شوقى 
وزيـــر التربية والتعليم والتعليم الفنى، من 
جانب وبين مجلس إدارة جمعية الــمــدارس 
الخاصة برئاسة الــمــنــدوه الحسينى، حيث 
ــمــصــادر أن الــحــســيــنــى، رفـــض كل  ــدت ال ــ أك
ــوزارة الــذيــن،  ــ ــادات ال ــر، وقــي ــوزي مــحــاوالت ال
أرسلهم الوزير لحضور أحد اجتماعات مجلس 
ادارة الجمعية، للتفاوض معهم والحصول 
على موافقات برد %50 من تكاليف االشتراك 
ــعــام الـــدراســـى الــمــاضــى،  ــاصــات« ال ــب فــى »ال
ــطــالب مــنــه ســـوى ثالثة  ــم يحضر ال الـــذى ل
أسابيع قبل قرار الدولة بغلق المدارس ضمن 
ــراءات االحترازية التى اتخذتها الدولة  اإلجـ
لمواجهة فيروس كورونا، ولم يستفد الطالب 
من الباصات، إال أن مجلس إدارة الجمعية 
ــراح، وحـــاول مسئولو  ــت بــاإلجــمــاع، رفــض االق
التعليم، بعد رؤيتهم للرفض أن يجعلوا رد 
مصروفات الباصات %30 وقوبل هذا االقتراح 

أيضا بالرفض القاطع.
وأشارت المصادر إلى أن المندوه الحسينى، 
رئــيــس مجلس األمــنــاء، انفعل بــشــدة، وقــال 
»لــو كانت الدولة قــررت مد الــدراســة شهرين 
ألى سبب ، عــن المعتاد حتى شهر يوليو أو 

أغسطس، كان أولياء األمــور يقبلوا أن 
يدفعوا الــفــارق » وأضــاف الحسينى 
قائالً: »أصحاب المدارس الخاصة 
واللغات وراهــم مصروفات متلتلة، 
والــتــزمــوا بــقــرار الــدولــة باالنتظام 
فــى ســــدادا مــرتــبــات الــمــدرســيــن 
ــم  ــن بـــالـــمـــدارس، ول ــمــوظــفــي وال

يــتــخــلــف أحـــد مــنــهــم عن 
ــقــرار  االســتــجــابــة ل

الدولة«.
وأوضــــــــحــــــــت 
المصادر أن وزيــر 
ــرى  ــ ــيـــم أجـ ــلـ ــتـــعـ الـ
ــا  ــي ــف ــاال هــات ــ ــصـ ــ اتـ
بالمندوه الحسينى، 

ــى أى وســائــل  وطــلــب مــنــه عـــدم الــتــصــريــح ف
إعالمية عن رفضهم لرد مصروفات الباصات، 
ألولــيــاء االمـــور، حتى اليثير فتنة فــى الــرأى 
العام، خاصة مع اقتراب بدء العام الدراسى 
الجديد، مؤكداً له تقدير العبء الذى تحملته 

المدارس الخاصة، خالل أزمة كورونا.
وأشارت المصادر إلى أنه يتعلق بمسألة رد 
جزء من مصروفات العام الدراسى الماضى، 
ــوزارة لم تطلب أو حتى تلمح بذلك،  إلى أن ال
من مجلس إدارة الجمعية، واقتصرت مطالبها 
فقط على رد جــزء من المبالغ التى سددها 
أولــيــاء األمــــور، مــن تكاليف االشـــتـــراك فى 
الــبــاصــات وقوبلت كــل االقــتــراحــات فــى ذلك 
بالرفض القاطع، واالنتهاء إلــى عــدم رد أية 

مبالغ بأى نسب.
فى الوقت الذى كشفت فيه المصادر أن 
بعض المدارس الخاصة، ردت نسب بسيطة 
لبعض أولياء األمور من تكاليف الباصات.. 
ــمــدارس ال  ولكنها نسبة قليلة جــدا مــن ال
تتجاوز %3، حيث أبـــدى أصحابها تفهما 
ــرة الــمــصــريــة، والــخــســائــر  ــ لـــظـــروف األسـ
واألزمــات االقتصادية التى واجهتها األسر 

بسبب جائحة كورونا.
وفــــى ذات الـــســـيـــاق، أكــــدت الــمــصــادر 
ــدارس الــخــاصــة وزعـــت  ــ ــم ــ أن جــمــيــعــة ال
مــنــشــورا عــلــى جميع الـــمـــدارس بــضــرورة 
االلتزام بالزيادة التى قررتها الــوزارة على 
المصروفات المدرسية، وهــى %20، وفى 
اللغات بــدون حد أقصى، بحسب 

مصروفات كل مدرسة منها.
جدير بالذكر أن وزيــر التعليم، 
خرج على أولياء األمور، ليعلن أن 
المصروفات الدراسية بالمدارس 
الــخــاصــة، تمت بــنــاء على عقد 
بين ولى األمر والمدرسة، وليس 
ــوزارة أى عــالقــة بها،  ــل ل
معلنا تخلى الـــوزارة 
عن مساعدة أولياء 
ــى تقليل  األمــــور ف
ــى  ــت ــر ال ــائـ الـــخـــسـ
ــا فى  ــه تــعــرضــوا ل
الـــعـــام الـــدراســـى 

الماضى.
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انتهاء مهلة التحويل من ممارسات الكهرباء 
إلى عدادات كودية لتنتهى بنهاية أكتوبر

أسبوع القاهرة للمياه 
ينطلق األحد القادم

 غلق باب التقدم للدراسة
فى معهد الدراسات القبطية

عودة العمرة من خارج السعودية

انتهاء فترة الترشح لجائزة مصر للتميز الحكومى 

قررت المملكة العربية السعودية السماح بأداء 
العمرة والزيارة  والصلوات للمواطنين والمقيمين 
مــن داخــل المملكة ومــن خارجها، بــدايــة مــن يوم 

األحد الموافق 1 نوفمبر 0202.
وأعلن مصدر مسئول بوزارة الداخلية السعودية، 
ــن الــجــهــات المختصة  ــا ورد م ــه بــنــاء عــلــى م أنـ
ــجــدات مــواجــهــة جــائــحــة فــيــروس  بــشــأن مــســت

كورونا المستجد )كوفيد 91(، واستجابة لتطلع 
كثير مــن المسلمين فــى الــداخــل والــخــارج ألداء 
مناسك العمرة والـــزيـــارة، وانــطــاًقــا مــن حرص 
القيادة الرشيدة على صحة قــاصــدى الحرمين 
الشريفين وسامتهم، فقد صدرت الموافقة على 
السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجًيا، مع اتخاذ 

اإلجراءات االحترازية الصحية الازمة،

تواصل وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية 
ممثله عنها جائزة مصر للتميز الحكومى تقديم 

الحلقات النقاشية الــتــى تــم إطــاقــهــا فى 
يونيو الماضى ضمن سلسلة من الندوات 
التفاعلية اإللكترونية بمشاركة مجموعة 
ــك  مــن الــخــبــراء والمتخصصين وذل
لمناقشة أفضل الممارسات المتعلقة 

بفئات الجائزة.
ــن جــانــبــهــا أوضـــحـــت د.هــالــة  ــ وم

السعيد وزيرة التخطيط والتنمية 
ــه تــم مــد فترة  ــة أنـ االقــتــصــادي
الــتــرشــح لــجــائــزة مصر للتميز 
الــحــكــومــى حــتــى ٣1 أكــتــوبــر 

2020 وذلـــك نــظــًرا لــلــقــرارات الــتــى اتخذتها 
الحكومة المصرية لمجابهة جائحة فيروس 

كوفيد 19. 
وأوضــح م. خالد مصطفى المشرف 
ــى جـــائـــزة مــصــر للتميز  الـــعـــام عــل
الحكومى أن دور القائد يتمثل فى 
قيادة فريقه وتحفيزه لتقديم أفضل 
ما لديه من أداء حتى يتجاوز أعضاء 
الفريق توقعاتهم بذاتهم وذلك 
من خــال استخدام أدوات 
متعددة أبــرزهــا أن يتفهم 
المدير محفزات كل فرد 

من أفراد الفريق.

استمرار إعفاء السائحين 
الوافدين للمحافظات من 

سداد رسوم التأشيرة
ــد الـــــدراســـــات الــقــبــطــيــة  ــه ــل مــع ــواصــ ــ ي
بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، تلقى 
طلبات قبول دفعة جــديــدة للعام الــدراســى 
المقبل، للراغبين فــى الــدراســة فــى أقسام 
المعهد المختلفة، بالتزامن مع أول أيام السنة 
القبطية الجديدة، وسيتم غلق بــاب التقدم 
16 أكتوبر الحالى، على أن يكون من ضمن 
شروط القبول، الحصول على مؤهل جامعى 
بكالوريوس أو ليسانس، طبقا لشروط ونظام 

القبول بكل قسم.
وتوجد بمعهد الدراسات القبطية، أقسام 
الاهوت، اللغة القبطية، األلحان والموسيقى 
القبطية، العمارة القبطية، األثــار القبطية، 
الفن القبطى، الــتــاريــخ القبطى، االجتماع 
والتربية، الــدراســات األفريقية، الدراسات 
اإلعامية، التراث الشرقى المسيحى، إلى 
جانب قسمى الــقــانــون الكنسى والعاقات 

المسكونية.
وهــدف المعهد الرئيسى »التراث القبطى« 
من الهوت وفن وموسيقى وألحان وآثار وعمارة 
وتاريخ ولغة وأدب واجتماع ودراسات أفريقية، 
بحًثا، وتحقيًقا، وترجمة، ونــشــرا، وتسجيا 
ــه مع  ــداول أو تــدويــنــا وتــرمــيــمــا وتعليما مــع ت
الجامعات والمراكز والهيئات األجنبية التى 
بها تخصصاته.. وعقد الندوات والمؤتمرات 

المحلية والدولية عنه.
ــد تــأســس مــعــهــد الـــدراســـات القبطية  وقـ
عام 1954، بالكنيسة القبطية األرثوذكسية، 
ــواضــروس الــثــانــى بابا  ويــعــد قــداســة الــبــابــا ت
اإلســكــنــدريــة وبــطــريــرك الــكــرازة المرقسية 
ــى 4 مـــارس  ــ ــلـــى لــلــمــعــهــد؛ وف ــس األعـ ــي ــرئ ال
الماضى، تم توقيع بروتوكول تعاون بين معهد 
الــدراســات القبطية بالقاهرة وكلية التربية 

النوعية بجامعة الزقازيق.

وافق مجلس الوزراء على إعفاء السائحين الوافدين على 
متن رحات الطيران المباشر إلى المحافظات السياحية، 
من سداد رسوم التأشيرة السياحية، وذلك حتى ٣1 أكتوبر 

2020، نهاية الموسم السياحى الصيفى.
وتأتى هذه الحوافز بهدف دفع حركة الحجوزات للمقصد 
السياحى المصرى لمنح ميزة تنافسية لمصر تساعد على 
تشجيع التدفق السياحى إليها، وذلك فى إطار االستعداد 
لعودة حركة السياحة الــوافــدة إلــى مصر بعد إنهاء قرار 
تعليق حركة الطيران، وتنفيذ الخطة الترويجية لجذب 

السياحة الوافدة خال الفترة المقبلة.
تجدر اإلشـــارة إلــى أن وزارة الطيران المدنى سبق أن 
وافقت على منح خصم %50 على رســم اإليـــواء والهبوط 
بكافة المدن السياحية للرحات »الشارتر« و %20 على 

الخدمات األرضية لكافة المدن السياحية.

مناقصة جديدة لشراء 
وزارة الداخلية تواصل تلقى طلبات تركيب زيت الطعام المستورد

الملصق اإللكترونى حتى الثالثاء القادم

ــمـــرور عــلــى مستوى  ــدات الـ ــ تـــواصـــل وحـ
الجمهورية، تلقى طلبات المواطنين لتركيب 
الملصق اإللــكــتــرونــى لمركباتهم، وكــذلــك 
استبدال اللوحات المعدنية القديمة )أرقام 
فقط( باللوحات الجديدة المؤمنة )حروف، 
ــدات  أرقــــــام(، بــعــد مـــد الــعــمــل بــجــمــيــع وحـ
الــمــرور حتى الساعة الثامنة مــســاًء، لحين 
االنتهاء من منظومة تركيب الملصق وحدد 
وزارة الداخلية مهلة زمنية تنتهى فــى 20 
أكــتــوبــر الــحــالــى لــكــافــة السائقين لتركيب 
الملصق، ويتم تركيب الملصق اإللكترونى 
للمركبات على مستوى الجمهورية من خال 
كافة الــوحــدات الــمــروريــة، حيث يتم لصقه 
فــى مــكــان مخصص على الــزجــاج األمــامــى 

للمركبة - يتلف عند محاولة نزعه - ويحتوى 
الملصق على رقم المركبة وبياناتها المسجلة 
لاستعام بالحاسب اآللى، بحيث يتيح توفير 
منظومة معلومات دقيقة تقوم مــن خالها 
أجهزة وزارة الداخلية المعنية بحصر أماكن 
الكثافات المرورية والتعامل معها وإصــدار 
تــقــاريــر وإحــصــائــيــات للمساهمة فــى إدارة 
وتنظيم حركة الــمــرور، وكــذا تحديد مسار 
حركة المركبات وتصنيفها )سيارة – دراجة 
نارية – نقل– مقطورة( ومــدى أحقيتها فى 
السير فى المسار المخصص لها »الحارة 
ــاد مستخدمى  الــمــروريــة« مــع توجيه وإرشــ

الطرق.
ويتيح الملصق اإللكترونى ألجــهــزة األمــن 
وضع نظام آلى لفحص المركبات أمنياً يمكن 
من خاله التكامل مع باقى األنظمة األمنية 
األخــرى، والتعرف على المركبات المطلوبة 

أمنياً والمنتهية التراخيص، من خال الربط 
مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد 
المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية 
ــيــن بــأنــحــاء  ــمــواطــن ــى كــافــة ال ــدة عــل ــوحـ ومـ

الجمهورية بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.
كما يتيح الــتــعــرف على الــمــركــبــات التى 
انتهت فترة السماح بتواجدها داخــل الباد 
ــق الــمــنــافــذ الــجــمــركــيــة، وكــذلــك  عـــن طــري
مركبات المناطق الحرة، كما يهدف الملصق 
اإللــكــتــرونــى إلـــى الــتــســهــيــل عــلــى جمهور 
المواطنين فى تنقاتهم واستخدامهم للطرق 
من خال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها 
المختلفة ) المرور على الطرق – االنتظار 
وغيرها( دون توقف ويتم إرسال رسالة نصية 
عقب كل عملية )خصم – مخالفة– رسوم( 
تشير إلى رســوم العملية والرصيد المتبقى 

لدى تفعيل هذه المنظومة.

تنتهى فى الحادى والثاثين من شهر أكتوبر الحالى المهلة التى 
حددتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والخاصة بتقديم طلبات 
تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية، على أن تبدأ بعد ذلك 
شركات توزيع الكهرباء فى اتخاذ اإلجــراءات الازمة لتنفيذ الطلبات 

التى تم تقديمها بداية من أول أكتوبر 2020.
الجدير بالذكر أن المنصة اإللكترونية تلقت أكثر من 750 ألف 
طلب للتحول من المحاسبة الستهاكات الكهرباء بنظام الممارسة 
إلى عدادات كودية لعدد من الوحدات العقارية بلغ حوالى 1.8 مليون 

وحدة. وشملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسعة.

يواصل الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، 
مع الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، بحث واستعراض 
آليات مشاركة الجهات والمنظمات الدولية فى أسبوع القاهرة 
للمياه 0202، المقرر عقده فى الفترة من 81 -22 أكتوبر، تحت 
عنوان »األمن المائى من أجل السام والتنمية فى المناطق القاحلة« 
لتسليط الضوء على التحديات التى تواجه الــمــوارد المائية فى 
المناطق الجافة، ومناقشة الحلول العلمية وإحــدث التكنولوجيات 

لتحقيق األمن المائى.
ويتضمن برنامج الفاعليات عقد 5 جلسات عامة وأكثر من 
52 جلسة علمية وفنية تنظمها عــدد من المنظمات اإلقليمية 
والدولية باإلضافه إلى عقد اجتماعين رفيعى المستوى )االجتماع 
المشترك لكبار المسئولين بوزارات الموارد المائية والرى ووزارة 
الزراعة فى الــدول العربية، مائدة مستديرة للخبراء بالمجلس 
االستشارى المصرى الهولندى للمياه( ومنتدى الشباب األفارقة 
المتخصصون بالمياه، وكذلك ٣ مسابقات ألفضل مشروع تخرج 
فى مجال الرى والهيدروليكا وإدارة المياه، وأفضل عرض مختصر 
لرسائل الماجستير والدكتوراه فى مجاالت المياه، وكذلك مسابقة 
المزارعين ألفضل ممارسة فى مجال الرى بالتعاون مع االتحاد 

األوروبى.
وأوضحت رئيس اللجنة التنظيمية أن أسبوع القاهرة للمياه 
فى نسخته الثالثة يأتى مختلفاً فى تنفيذه هذا العام عن األعوام 
السابقة حيث سُيعقد االفتتاح الرسمى ويعقبه بدء الفعاليات عبر 
تقنيات التواصل عن بُعد بما يضمن المشاركة الواسعة والفّعالة 
للخبراء من مختلف أنحاء العالم واتخاذ كل تدابير اإلجــراءات 
 91-DIVOC االحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد

خال فعاليات االفتتاح.

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن مناقصة لتوريد زيت 
طعام مستورد بحذ أدنى ٣0 ألف طن زيت صويا 10 آالف طن زيت 

عباد، والوصول خال الفترة من 25 أكتوبر حتى 20 نوفمبر.
 كان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، 
تلقى تقريراً من الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتابعة 
للوزارة حيث أشار إلى أن شركتى الجملة » العامة والمصرية« قامت 
بصرف كافة السلع التموينية عن شهر أغسطس الــجــارى لكافة 
المنافذ التموينية على مستوى الجمهورية لما يقرب من ٣5 ألف 
منفذ تموينى )بقالى التموين، فــروع مشروع جمعيتى، المجمعات 

االستهاكية( ويتم صرفها للمواطنين. 
وشــدد المصيلحى، على أن كافة السلع التموينية واألساسية 
متوفرة وتوجد احتياطات آمنه وأرصدة كافية من السلع لعدة شهور، 
وتشمل الزيت، السكر، األرز، المكرونة، البقوليات، والشاى وغيرها 
من السلع التى تصرف شهرياً على البطاقات التموينية ألكثر من 64 

مليون مستفيد من منظومة التموين.
 ووجه المصيلحى قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين بتشكيل 
غرفة عمليات مركزية لمتابعة كافة مديريات التموين على مستوى 
الجمهورية للمرور على كافة مخازن الجملة للتأكد من صرف السلع 
للمنافذ التموينية ويقومون بدورهم بصرفها للمواطنين لضمان 

توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة.

حجز الوحدات السكنية لمتوسطى الدخل 
بـ9 مدن مستمر حتى 22 أكتوبر

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير اإلسكان والمرافق 
والمجتمعات العمرانية، بأنه تم مد فترة سداد مقدم 
جدية الحجز، وتسجيل البيانات، وسحب كراسات 
الشروط، حتى يوم الخميس الموافق 22 أكتوبر 0202، 
ــك لحجز الــوحــدات السكنية لمتوسطى الدخل،  وذل
والــتــى تطرحها الـــوزارة ُممثلة فــى صــنــدوق اإلسكان 
االجتماعى ودعم التمويل العقارى، بالمناطق التالية 
)مدينة بــدر، بمحافظة الــقــاهــرة، ومدينة الغردقة، 
بمحافظة البحر األحمر، ومدينة بورفؤاد، بمحافظة 
بورسعيد، ومدينتى شطا والزرقا، بمحافظة دمياط(، 
إلتاحة فرصة لعدد أكبر من المواطنين لحجز تلك 
الوحدات، حيث إنه كان من المقرر غلق باب الحجز يوم 

الخميس الموافق 8 أكتوبر 0202.
وأوضــحــت مــى عــبــدالــحــمــيــد، الــرئــيــس التنفيذى 
لصندوق اإلسكان االجتماعى ودعم التمويل العقارى، 
أنه يتم تسجيل بيانات الحجز، ورفع االستمارة واإلقرار 

المرفقين بكراسة الشروط، على الموقع اإللكترونى 
للصندوق )ge.vog.ffmhs.www(، مؤكدة أن بيع 
كراسات الشروط من خال مكاتب البريد الُمميكنة 
بمحافظات )القاهرة – الجيزة – البحر األحمر – 

بورسعيد – دمياط(.
وأشــارت إلى أنه سبق طرح وحدات سكنية فى 5 مدن 
ـــ4 محافظات، وهــى: مدينة بــدر بمحافظة القاهرة،  ب
ومدينة الغردقة بمحافظة البحر األحمر، ومدينة بورفؤاد 
بمحافظة بورسعيد، ومدينتى شطا والــزرقــا، بمحافظة 
دمياط، وتتراوح مساحات الوحدات ما بين ٣01 و021 م2 
)٣ غرف وصالة – كاملة التشطيب(، ويتم تسليمها خال 
6٣ شهراً من طرح اإلعان، ويبلغ مقدم جدية الحجز 05 
ألف جنيه، بخاف مبلغ 002 جنيه مصروفات تسجيل 
)الُتـــرد وال ُتسترد(، باإلضافة إلــى ســداد 21 دفعة ربع 
سنوية بواقع نسبة %5.2 من ثمن الوحدة السكنية لكل 
دفعة، والتى تبدأ بعد ٣ أشهر من غلق اإلعان، ويتم سداد 
باقى ثمن الوحدة بنظام التمويل العقارى، لمدة تصل إلى 
02 عاماً بسعر عائد %8 سنوياً متناقصة، وذلــك وفقاً 

لمبادرة البنك المركزى المصرى لمتوسطى الدخل.

  إسالم خالد

  حنان الشربينى

عبد العاطى

هالة
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الخيارات المتبقية أمام مصر فى أزمة سد النهضة 

خفايا التداعيات السلبية 
للسد وعيوبه اإلنشائية

أسباب عدم اللجوء للحل العسكرى 
فى المستقبل القريب

سد النهضة ليس مشروعًا كهرومائيًا 
تنمويًا ولكنه ورقة تستغلها إثيوبيا 

لتخلق لنفسها دورًا جديدًا فى المنطقة

أديس أبابا تحاول تسييس القضية 
واستغاللها لتغيير خريطة النفوذ

محاوالت تغيير مواقف مصر تجاه بعض الملفات وبعض الدول
خفايا تحفظات إثيوبيا على الدور المصرى تجاه جنوب السودان وأريتريا وصوماليالند

إثيوبيا رفضت أن تنضم إلى المبادرات المصرية فى الستينيات والثمانينيات

ــارت الـــدراســـة إلـــى أن القضية  ــ أش
ليست قضية توليد الطاقة والتنمية 
فــقــط وإنـــمـــا تــرتــبــط فـــى األســـاس 
ــى تأكيد  بطموحات دولـــة تسعى إل
ــدد مــن الــرســائــل للقوى الدولية،  ع
منها قدرتها على صياغة التوازنات 
الدولية لصالحها كدولة فاعلة جاذبة 
لالستثمار، بل وقـــادرة على الضغط 

وتهميش الــقــوى اإلقليمية األخــرى 
ومن بينها مصر، أو باألدق فى مقدمتها 
مــصــر، حيث يعد ملف الــمــيــاه أحد 
األدوات التى سعت أثيوبيا ومن وراءها 
دول أخــرى مازالت تسعى الستخدام 
ــى مــصــر،  ــمــلــف لــلــضــغــط عــل هـــذا ال
وتحجيم دورهــا وتحركاتها ومكانتها 
فى المنطقة، بل إنها تسعى لتحديد 

مسارات التحرك المصرى تجاه بعض 
الملفات وبعض الـــدول على خلفية 
الضغوط المرتبطة بــأزمــة المياة، 
ــة بين هــذه الفكرة  ــدراس وربــطــت ال
وبــيــن تحفظات ومــمــانــعــة أثيوبيا 
لألدوار التى لعبتها مصر تجاه كل من 
الصومال وجنوب الــســودان وأريتريا 

وصوماليالند على سبيل المثال.

استخدمت المياه كسالح استراتيجى ضد 
كينيا والصومال فى ملفات أنهار أخرى

تستهدف تــجــاوز تداعيات موقعها 
ــة حبيسة وتــســويــق  ــدول الــجــغــرافــى ك
ــذب الــشــركــات  دورهــــا اإلقــلــيــمــى وجــ

العالمية
ــة الـــصـــراعـــات  ــطـ ــريـ ــل خـ ــي ــحــل ــت ب
ــعـــاقـــات فـــى الــمــنــطــقــة، كشفت  والـ
ــة عــن أن الــجــانــب األثــيــوبــى  ــدراسـ الـ
قــد ظــل حريًصا على تسييس الملف 
ــحــاول تــوظــيــف المياة  الــمــائــى، بــل وي
كــســاح استراتيجى تستخدمه ليس 

فقط ضد مصر ولكن تاريخ تلك الدولة 
القريب يكشف أنها استخدمت ساح 
المياه من قبل تجاه كينيا والصومال 
فى ملفات أنهار أخــرى هى نهر أومو 
ونهر شيلى وجوبا، وتستهدف من وراء 
ذلك تجاوز تداعيات موقعها الجغرافى 
كدولة حبيسة وتسويق دورها اإلقليمى 
لجذب االستثمارات والشركات الدولية 
لدعم قطاعات البنية التحتية والطاقة 

الحيوية والكهرومائية.

قوى خارجية وشركات دولية تمول السد بهدف الضغط على مصر

مفاجأة.. األزمة ليست فى ندرة المياه ولكنها مشكلة إدارة
تطرق الخبير السياسى إلى الكشف عن 
حقيقة ربما غابت عن غالبية المحللين 
وهى أن المشكلة فى حوض النيل ليست 
ــمــا هــى مشكلة  ــدرة الــمــيــاه وإن مشكلة نـ
كيفية إدارة الــتــعــاون الــمــائــى، وذلــك ألن 
كمية المياه التى تستفيد منها جميع دول 
الحوض ال تتجاوز ١٠ بالمئة بينما نسبة 
الفاقد من المياة الساقطة على الحوض 

يقترب من ٩٠ بالمئة.
وألن الــقــيــادة الــســيــاســيــة فـــى مصر 
تعى هــذه الحقيقة ركــزت ومــازالــت تركز 
أهــدافــهــا على الــتــعــاون كسبيل لتحقيق 
مصالح الجميع والمحافظة على األمن 

المائى أيضاً.
ــتـــى ال  ــاجــأة األخـــــرى والـ ــف ــم ــا ال ــ أم
يتوقعها الــكــثــيــرون، فتتعلق بــأن تلك 
األزمــة ال تعود إلى الوقت الحالى، وال 
ــداث عـــام 2٠١١ فقط،  حــتــى إلـــى أحــ
حيث ال يمكن اعتبار أزمة سد النهضة 
ــة ولــيــدة الــلــحــظــة ولــكــنــهــا تتصل  ــ أزم
بشكل مباشر بالماضى مثلما ترتبط 
بالمستقبل، ومن هنا تحرص القاهرة 
فى نهجها التفاوضى على التخفيف من 
الحساسيات القديمة وإزالة أزمة الثقة 

التى تولدت فى العهود السابقة.
وبــالــعــودة إلــى تــاريــخ األزمـــة وخلفياتها 
السابقة نجد أن أثيوبيا أعلنت عن بناء 

السد فى أبريل 2٠١١ مستغلة لحظة عدم 
التوازن واالختال التى كانت مصر تمر بها 
آنذاك، وبالرغم من ذلك فإن انحياز مصر 

للخيار التفاوضى التعاونى لم يكن نتيجة 
لظروف أحداث 2٠١١، بل حرصت مصر 
على مــدار نحو عشرين عاما منذ بداية 

الــمــبــادرة عــام 2٠٠٠، على دعــم الــحــوار 
الــســاعــى لــبــنــاء تــفــاهــمــات تضمن أمنها 
المائى، وفى ذات الوقت تلبى احتياجات 
وخــطــط التنمية الــتــى تــطــالــب بــهــا دول 

الحوض.
واستعرضت الورقة البحثية بعض من 
هــذه المبادرات التى تبنتها مصر ومنها 
مشروع دراسات الهيدرومت فى الستينات 
ــو« فــى الثمانينيات،  ــدوجـ ومــبــادرة »األنـ
والــجــديــر بالذكر أن أثيوبيا رفــضــت أن 
تنضم لــهــذه الــمــبــادرات وظــلــت عــضــواً 

مراقبا.
كما دخلت مصر مبادرة البنك الدولى 
»الــتــيــكــونــيــل« ومـــبـــادرة دول الــحــوض، 
ــال الــمــتــعــددة للتعاون  فــضــا عــن األشــك
والمساعدات المصرية الثنائية فى مجال 

الرى والمياه وغيرها من المجاالت.
وحــتــى مــع توقيع بعض الـــدول التفاق 
عنتيبى الذى رفضته مصر والسودان، فقد 
ظل الحوار حول النقاط الخافية مستمر، 
رغم سعى وحــرص أثيوبيا الدائمين على 
ــع مـــن خـــال سد  ــ تــحــويــلــه إلـــى أمـــر واق

النهضة.

من المعروف أن النظام العالمى يقوم على 
لعبة تــوازنــات الــقــوى والمصالح السياسية 
واالستراتيجية ذات الخلفية االقتصادية 
واألمنية، وعلى خلفية ذلــك تتاعب بكارت 
السد وبالطموح اإلثــيــوبــى ذاتــه قــوى أخــرى 
إقليمية ودولية تسعى من خال دعم وتمويل 
المشروع إلى أن تجد لنفسها مكان فاعل فى 
منطقة القرن األفريقى حيث الكنوز والموارد 
البكر والمدخل الجنوبى لقناة السويس ذاتها، 
وكــذلــك الــســاحــل الــمــواجــه لمنطقة الخليج 

خزان النفط فى العالم.
وفى ضوء هذه المعطيات كان من الطبيعى 
أن تتغير لهجة خطاب الرئيس السيسى، الذى 

يعلم حجم المؤامرات التى تحيط بالمنطقة 
وتــحــاك بداخلها، حيث تحدث مــؤخــًرا أمــام 
الجمعية العامة لألمم المتحدة ليلقى خطاب 
ــدار العقد الماضى،  كــان هــو األقـــوى على م
مشدداً على أن المفاوضات لن تستمر إلى 
مــاال نهاية لفرض األمــر الــواقــع، ألن شعوبنا 

يتالعبون بالطموح اإلثيوبى 
من أجل إعادة رسم خريطة 

التوازنات العالمية

تطوق إلى االستقرار والتنمية وحقبة جديدة 
واعدة من التعامل.

وهــو مــا دفــع البعض إلــى التنبؤ بتصاعد 
احتمال اللجوء للخيار العسكرى بعد فشل 
المفاوضات وعدم جدوى التدويل، فيما ذهب 
آخرون إلى التأكيد على أن الرئيس المصرى 
مازال يتمسك بالتعامل والتعاون فى إطار من 

االستقرار والتنمية.
ليبقى السؤال هو ما مدى جاهزية الظروف 
المحيطة للجوء لهذه الحلول الخشنة، وإذا 
أثبتت المعطيات استحالة التدخل العسكرى 
فما هى البدائل المتاحة أمــام مصر إلنقاذ 

أمنها المائى وحياة شعبها.

ســــارت األمـــــور مـــن ســـئ إلـــى أســـــوأ، حــيــث ظــهــرت 
التداعيات السلبية للسد األثيوبى وعيوبه اإلنشائية فى 
صورة فيضانات أغرقت السودان ومازالت تواجه الكوارث 
حتى اآلن، حيث أثبت الواقع على األرض عدم قدرة هذا 
السد على حجز 5 مليار متر مكعب من المياه، وخرج 
خبراء المياه يصرخون ويحذرون من حجم تسونامى الذى 

ستتعرض لــه الــخــرطــوم فى 
حالة انهيار السد وهو يحجز 
أقصى كمية مقدرة له وهى 

74 مليار متر مكعب.
تــلــك الــوقــائــع والــمــخــاوف 
الــكــارثــيــة جــعــلــت الــخــرطــوم 
تحول موقفها بعد أن كانت 
ال تخفى االنحياز ألديس أبابا 
وتشجيع بــنــاء الــســد، تطلًعا 
ــاء  ــكــهــرب ــحــصــول عــلــى ال ــل ل
مــن وراءه، أو ربــمــا بهدف 
استفزاز القاهرة على خلفية 
حساسيات قديمة متجددة، 
ولــكــن شـــاءت إرادة الــلــه أن 
تتعرض السودان لفيضانات 
بسبب الــســد األثــيــوبــى جعل 
موقفها يتحول من دعمه إلى 

مــعــاداتــه، بــل وحــدثــت تحرشات حــدوديــة بين الــســودان 
وأثيوبيا، على خلفية تصاعد المخاوف السودانية من 
كارثة تسونامى جديدة حال استكمال ملء السد وتشغيله 
بهذه المواصفات، حيث وصل األمــر إلى توقعات بغرق 
الخرطوم كاملة، بل وكادت أراضى جنوب مصر أن تغرق 

لوال السد العالى.

حتى وقــت قريب كانت غالبية الـــرؤى تؤكد على أنه 
حــال فشل المفاوضات فليس أمــام مصر إال خيارين، 
إما اللجوء للتحكيم الدولى أو التصعيد العسكرى ولكن 
خبراء القانون الدولى أكدوا أن الذهاب للمحاكم الدولية 
يتطلب موافقة جميع األطراف، فماذا عن احتمال الخيار 

العسكرى.
حول تلك الفكرة صــدرت مؤخراً دراســة بعنوان »سد 
النهضة والــخــيــارات المصرية« أعــدهــا الــدكــتــور أيمن 
السيد عبد الوهاب الخبير فى المياة والشئون األفريقية 

ونــائــب مــديــر مــركــز األهـــرام 
ــات الــســيــاســيــة  ــ ــدراسـ ــ ــلـ ــ لـ

واالستراتيجية.
وفــى سياق دراسته أوضح 
ــن أن مــصــر  ــمـ الـــدكـــتـــور أيـ
مـــازالـــت تــتــمــســك بــالــخــيــار 
الــتــفــاوضــى ألنـــه يــتــوافــق مع 
المنهج التعاونى الــذى يحكم 
طبيعة عــاقــاتــهــا مــع جميع 
دول العالم بشكل عام ويرسم 
تــفــاعــاتــهــا مـــع دول حــوض 

النيل تحديداً.
ودلـــل الخبير فــى الشئون 
الزفريقية على صحة وجهة 
نـــظـــرة مـــن خــــال الــتــأكــيــد 
على أن أى مــن المسئولين 

المصريين الحاليين لم يشر إلــى أى تصعيد أو رفض 
للحوار، على عكس الجانب األثيوبى الذى أشار بوضوح 
فى العديد من المواقف إلى استعداده للدفاع عن السد 
والتصدى بقوة ألى محاوالت تستهدفه، فى إطار مواصلة 
أسلوب التعبئة والحشد للرأى العام المحلى والعالمى 

ضد مصر.
وعــن أســبــاب استبعاد فكرة اللجوء للحل العسكرى 
خــال المستقبل القريب أشــار »عبد الــوهــاب« إلــى أن 
تكلفة هــذا التصعيد كبيرة ليس على مصر فقط ولكن 
على المنطقة المتوترة بالفعل والتى ال تحتمل المزيد من 

التوترات والصراعات.

ــرى الــســودان  حــيــن أغــرقــت مــيــاة الــفــيــضــان مـــدن وقـ
مــؤخــًرا، عــادت األحــاديــث تتردد بقوة عن أهمية السد 
العالى و تشيد بالرؤية الثاقبة وبعد نظر الزعيم الخالد 
جمال عبد الناصر، ألنه من المعروف أن البنك الدولى 
رفض تمويل بناء السد العالى كورقة ضغط على مصر 
فى محاولة إلخضاعها وتركيعها وتطويع الزعيم نفسه، 
وهو ما رفضه »ناصر« وتحدى العالم بقرار تأميم قناة 
السويس، ليبنى السد ويثبت قدرة باده ويحقق للدولة 
المصرية سيادة واستقال القرار، مثلما حماها من خطر 
الفيضان الذى نراه بأعيينا اآلن يغرق ويدمر السودان، 
كما جنبها مخاطر الجفاف التى تعرضت لها العديد من 

الدول ومازال يهدد العالم.
 وفــى سياق متصل من المؤكد أيًضا أن مشروع سد 
النهضة األثيوبى ليس مجرد مشروع كهرومائى تنموى، 
ولكنه باختصار ورقة ضغط جديدة تستغلها أثيوبيا لتخلق 
لنفسها دورًا جديًدا فى القارة السمراء، تحقق من خاله 

رقًما على خريطة التوازنات الدولية.

فى تصريحاته السابقة حول أزمة سد النهضة األثيوبى 
اعتاد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن يردد عبارات 
دبلوماسية ودودة من نوعية أن مصر تخوض معركة 

تفاوضية سوف تطول، ولكن كلما كانت تلك المرحلة 
تطول بدون التوصل إلى نتيجة تذكر كانت تصريحات 
الرئيس المصرى تتحول تدريجيًا لتصبح أكثر حدة، 
حيث شدد على أن مصر ترفض التوقيع على أى شئ 

لن يحقق المصلحة، ولحوالى عشر سنوات من التفاوض 
ظلت هاتين العبارتين تمثالن الترجمة الحقيقية 

لمسار التفاوض المصرى منذ بداية المحادثات.
وفى مرحلة سابقة كان الحل هو تدخل وسطاء 

خارجيين حيث تدخلت الواليات المتحدة األمريكية 
بالفعل كوسيط فى المفاوضات، كما عرض الرئيس 

الروسى فالديمير بوتين إبان استضافة بالده للقمة 
األفريقية الروسية أن تلعب موسكو دور الطرف 

الرابع فى التفاوض مع مصر والسودان وأثيوبيا، ولكن 
األطراف فضلت التدخل األمريكى على الروسى، 

وبالرغم من ذلك وصلت األمور إلى طريق مسدود، 
وامتدت إلى تدويل القضية برفع ملف حوض النيل 

والحقوق المائية للدول الثالثة إلى مجلس األمن، الذى 
أعاد الملف إلى االتحاد األفريقى، أو باألدق إلى الحبس 
فى أدراج االتحاد األفريقى، حيث تنبأ الخبراء وقتها بأن 

هذا االتحاد لن يتخذ موقفا حاسما، ولو فعل سيكون 
لصالح الجانب األثيوبى وليس المصرى.

السيسى أعلن أمام 
الجمعية العامة 

لألمم المتحدة أن 
التفاوض لن يستمر 

إلى ماال نهاية

بعد فشل الوساطة 
األمريكية وتحويل الملف 
من البنك الدولى لالتحاد 
األفريقى..هل حان وقت 

التدخل العسكرى؟!!

السودان تحولت من 
الدفاع عن أديس 
أبابا إلى معاداتها 

بعد أن أغرقتها 
مياة الفيضان

تكلفة هذا 
التصعيد كبيرة 

على المنطقة التى 
ال تتحمل المزيد 

من التوترات

 إيمان بدر 

آبى أحمد



إعالن »ميرتان« إصابته بسرطان الربوستاتا و»ريجان« بـ »الزهايمر« 
شجع امللك حسني كشف إصابته بسرطان الغدد الليمفاوية

البعض يتهم »مخابرات ناصر« بأنها السبب فى اغتيال طبيب الباطنة الشهري أنور املفتى الذى واجهه بحقيقة مرضه

»السادات« لـ»أنيس منصور«: »قلبى فى الليل يوجعنى ويخنقنى ولذلك فاألطباء نصحونى بالراحة ثالثة شهور فى السنة«تقرير وفاته كتبه أحد عشر طبيبا فى مقدمتهم الطبيب الشهري سيد الجندى جراح املخ واألعصاب

من عبدالناصر وحتى السيسى

األربعاء  2020/10/14 األربعاء  2020/10/14العـدد 276 العـدد 276

العرب ال يصدقون أجهزتهم الرسمية 
حين تعلن عن مرض الحاكم

السيسى ال يعانى أمراضا مزمنة 
تعوقه عن أداء مهامه

عبدالناصر.. من أكثر الرؤساء إثارة للجدل فى مرضه وتأثيره على قراراته

السادات أخبر األمريكان بسر مرضه وأخفاه عن المصريين!!
إذا كان التقرير الطبى لوفاة عبدالناصر ظل لغزا محيرا حتى 
اآلن، فــإن التقرير الطبى لموت الــســادات قــد قــرأه العالم كله 

بــل وشــاهــد تفاصيله بالصوت والــصــورة، 
كــتــبــه أحـــد عــشــر طــبــيــبــا فـــى مقدمتهم 
الطبيب الشهير سيد الجندى جراح المخ 
واألعصاب، وكانت كلماته موجزة وسريعة 
كطلقات الــرصــاص »سبب الــوفــاة صدمة 
عصبية شديدة مع نزيف داخلى بتجويف 
ــيــســرى«، ولكن  الــصــدر وتــهــتــك بــالــرئــة ال
هل كــان قلب الــســادات سليما قبل حادث 
االغتيال، هذا أيضا ظل سرا مختفيا ألن 
ميراث اإلخــفــاء والتغطية والحجب ورثه 
الــســادات عن سلفه عبدالناصر فى هذه 
الجزئية بالذات بالرغم من أنه خالفه فى 

كل األشياء.
ــيــس مــنــصــور أقــرب  ــكــن أن ــرى، ول ــ األخـ
المقربين للسادات فى فترة حياته األخيرة 
قـــال: »قـــال لــى مــوشــى ديـــان إن الــســادات 

خدعنى شخصيا فقد زار الــســادات أحــد أصدقائى من األطباء 

األمريكيين وشكا له الــســادات من آالم فى صــدره وكشف عليه 
الطبيب وأخــبــره بــأن قلبه مثل الساعة السويسرية«، وضحك 
السادات للطبيب وأخبره بالمفاجأة بأنه تعرض ألزمة قلبية وأرسل 
له عبدالناصر د. محمد عطية ألنه كان يعتقد أن السادات يتمارض 
ويتهرب من العمل السياسى، ويقول السادات ألنيس: »قلبى فى 
الليل يوجعنى ويخنقنى ولذلك فاألطباء نصحونى بالراحة ثالثة 
شهور فى السنة فى أســوان أو على ضفة القناة«، وهكذا أخبر 

السادات األمريكان بسر مرضه وأخفاه عن المصريين!!
ويؤكد د. محمود جامع فى مذكراته العاصفة هذا المعنى حين 
ذكر أنه كان يقيم مع السادات بصورة شبه دائمة فى سنة ١٩٧٠ 
ليتابع عالجه من أزمة صحية ألمت به، ولم يذكر د. جامع طبيعة 
تلك األزمــة لكن مجرد ذكــر د. محمد عطية أشهر أطباء القلب 

حينذاك كان كفيال بمعرفة أنها أزمة قلبية.
ــرص من  ــه أحـ ــة وألنـ ــ وأعــتــقــد أنـــه خــوفــا مــن تــكــرار تــلــك األزم
عبدالناصر على صحته فقد كانت طقوس المحافظة على الصحة 
والرشاقة حاسمة وفــى منتهى االنضباط وتشرف عليها زوجته 
جيهان بنفسها، فقد كان المدلك الخاص للسادات أهم فرد فى 
الحاشية لدرجة أنه كان ضيفا على موائد العشاء الرسمية ضد 
البروتوكول، ثم الدقيق الخالى من السعرات الحرارية الذى كان 

يدخل فى جميع أنــواع الفطائر والحلوى حتى فى المكرونة، أما 
ما كسر هذا النظام فقد كانت الفودكا، التى كان يشربها السادات 
طبقا لــروايــة هيكل بانتظام اعتقادا منه 
أنــهــا تــوســع الــشــرايــيــن، وقـــد رد محمود 
جامع لهيكل صنيعته وقــال هو اآلخــر إن 
عبدالناصر كان يشرب الفوديكا وماحدش 
أحسن من حــد، يقول جامع إن السادات 
قال له »عبدالناصر كان إذا مرض ال يحب 
أن يعرف أحد حقيقة مرضه خصوصا من 
جانب الصحافة األمريكية، وكــان يحرص 
على أن يكون أطباؤه من السوفييت الذين 
كانوا ينصحونه بشرب الفوديكا لتوسيع 
الشرايين، ويعطونه أدوية ليست ذات فائدة 

ومجهولة الهوية«.
ونحن بالطبع ال نعرف مدى صحة هذا 
الكالم عن الفوديكا ودقته ولكننا نسرد 
مــا قيل وربــمــا فيه نسبة مــن الشائعات 
ولكننى شخصيا ألـــوم الحكام أنفسهم 
ألن هذا اللبس ناتج عن إخفائهم لحالتهم الصحية، والمعروف 

فى المنطقة العربية يختلف الحال، فالعرب 
ال يصدقون أجهزتهم الرسمية حين تعلن عن 
مــرض الحاكم وتــظــل التكهنات الــتــى تكذب 
الرسميين هى األصل وغير ذلك هو االستثناء، 
فالتعتيم على الــحــالــة الصحية للحكام هو 
السائد مع استثناء وحيد هو الملك حسين، 
الـــذى شجعته صــراحــة الــرئــيــس الفرنسى 
ميتران حين أعــلــن لشعبه مــرضــه بسرطان 
البروستاتا وأيضا األمريكى ريجان حين عرف 
ــه مــصــاب بالزهايمر، كــل هذا  العالم كله أن
شجعه على التصريح بمرضه وهــو سرطان 
الغدد الليمفاوية الــذى أثر على أهم قراراته 
السياسية وهــو اإلســـراع بــعــزل أخــيــه الملك 
الحسن من والية العهد وتنصيب ابنه عبدالله 
بدال منه فى مفاجأة أسرعت بها الحمى التى 
بلغت حرارة األربعين والتى أجبرته على العودة 
إلى أمريكا ثانية للعالج، أما مرض باركنسون 
أو الــشــلــل الــرعــاش للرئيس الــراحــل ياسر 
عرفات فالمسئولين الفلسطينيون لم يصرحوا 
ــات نفسها هــى التى  ــه ولــكــن مــالمــح عــرف ب
أفصحت وذلــك لظهور أهــم عالمتين لمرض 
باركينسون وهما الرعشة فى حالة الحركة كما 
فى حالة الكالم، وأيضا ما يسمى باإلنجليزية 
ـــMASK FACE وهــو الــوجــه الخالى من  ــ ال
مرونة التعبيرات، وهنا يثار تساؤل مهم هل 
أثــر هــذا الباركنسون على شخصية عرفات 
الثورى المقتحم وجعل كثيرا من قراراته تؤثر 

السالمة!

هل سيأتى اليوم الــذى يستعين فيه المؤرخ 
بكتب التشريح والفسيولوجى لكى يعرض 
الحقيقة التاريخية بمنتهى الــصــدق؟ وهل 
ــاريــخ مــن خـــالل مــنــظــار الطبيب  ــت ســنــرى ال
ونسمعه من خالل سماعته ونحلله فى معمل 

تحاليله؟
إنها التقارير الطبية المسكوت عنها ولكنها 

فى الحقيقة تصنع التاريخ.
ونتمنى أن نكسر هـــذه الــقــاعــدة ونــخــرج 
عليها فى عصر الرئيس عبدالفتاح السيسى 
ويصير التقرير الطبى متاحا للشعب وليس 
ــزءا مــن داخــلــيــات الحياة  ســـرا حــربــيــا أو جـ
الخاصة، فالرئيس شخصية عامة، وأعتقد 
أن الرئيس السيسى نفسه يحاول جاهدا أن 
يخرج عن الرسميات المقيدة مثلما يفعل فى 
قيادته للدراجة فى الشارع وارتدائه للمالبس 
الرياضية، والمتاح من المعلومات حتى اآلن 
وبالكشوف الطبية التى أجــريــت مرتين فى 
الــســبــاق الــرئــاســى ٢٠١٤ و٢٠١٨ يتضح لنا 
أن الرئيس ومــن خــالل ممارساته الروتينية 
للرياضة ال يعانى أمراضا مزمنة تعوقة عن 

أداء مهامه.

مالمح 
»عرفات« 
كشفت سر 

إصابته بمرض 
باركنسون أو 

الشلل الرعاش 

هذا المرض 
يؤدى إلى 
الصداع 

والتشنجات 
وضعف الجسم 

وتغيرات فى 
الشخصية 
واالرتباك 

واالضطرابات 
البصرية

السادات تعرض ألزمة 
قلبية فأرسل له عبدالناصر 
د. محمد عطية ألنه كان 

يعتقد أنه يتمارض ويتهرب 
من العمل السياسى

تقارير الحالة الصحية لرؤساء مصر
منذ أيام  أصيب الرئيس األمريكى دونالد ترامب وزوجته 

ومدير مكتبه بفيروس الكورونا، وكانت هذه األخبار بمثابة 
القنبلة التى أثارت الجدل فى كل أنحاء العالم وليس فى 
الواليات المتحدة وحدها، نظرا لكون أمريكا أكبر القوى 

العالمية وصاحبة التأثير األقوى على المستوى العالمية، 
وكذلك لقرب موعد إجراء االنتخابات الرئاسية األمريكية.

ومنذ أسبوعين أيضًا، مرت الذكرى الخمسين لرحيل 
الزعيم جمال عبدالناصر، ورغم مرور كل هذه السنوات، إال 

أن سبب وفاته ما يزال لغزًا محيرًا حتى اآلن.
وهو األمر الذى دفعنا لفتح ملف الحالة الصحية للرؤساء 
من خالل الدراسة المتميزة التى أعدها الكاتب والمفكر 

د. خالد منتصر بعنوان »الحالة الصحية لـ»رؤساء مصر«.
وفى دراسته، أكد منتصر أنه عندما يتصدى المؤرخون 
الكتابة يلجئون دائما إلى الوثائق، وعادة ما تكون هذه 

الوثائق إما معاهدة عسكرية أو بيان سياسى أو مذكرات 
شخصية... إلخ، ولكنهم نادرا ما يفحصون التقارير الطبية 

أو ينتهون للحالة الصحية للزعماء السياسيين الذين 

دونوا هذه المعاهدات وأصدروا هذه البيانات وكتبوا هذه 
المذكرات.

وهذا اإلهمال الذى تالقيه التقارير الطبية عند المؤرخين 
ناتج عن عدة أسباب أهمها أن الحالة الصحية للزعماء 
والسياسيين تعتبر من أسرار الدولة العليا بل ال نبالغ 
إذا قلنا إنها أهم هذه األسرار فمن الممكن أن تتعرف 

بسهولة على عدد الدبابات فى جيش أى دولة فى العالم 
الثالث، ولكن من المستحيل أن تعرف عدد الحصوات فى 

حالب حاكم هذه الدولة، وثانيا يعتبر المرض فى هذه 
البالد عورة يجب إخفاؤها، وألن الحكم غالبا ما يكون 
بالحديد والنار وبسبب تلك المحاذير وغيرها يتنحى 

المؤرخون عن الخوض فى هذه المسألة ويؤثرون السالمة 
فال يقتربون البتة من تلك المنطقة المحرمة الملغومة، 

ويتبنى معظمهم - ليريح رأسه - نظرية أن الشعب صانع 
التاريخ وأن الحاكم ما هو إال منفذ إلرادة الجماهير، 

ونحن سنتساءل خروجا على تلك النظريات التاريخية 
سابقة التجهيز عن دور صحة السياسيين فى تسيير دفة 

التاريخ، وهل من الممكن أن يؤثر عسر الهضم مثال على 
صنع قرار سياسى مهم؟ وهل قيام حرب عسكرية مرهون 
بخلل هرمونات القائد العسكرى الذى يدير المعركة؟ وهل 

ينهار اقتصاد وطن ويصل إلى ما تحت الصفر إذا زحف 
الكوليسترول على شرايين المسئولين والسياسيين فيه 

وسد منافذ االبتكار والتفكير واإلبداع فى أمخاخهم؟ 
ليست هذه نكتا للتسلية ولكنها حقائق فى البالد التى ال 
تحكمها مؤسسات حقيقية وديمقراطية راسخة، وذلك 

يرجع ألن اإلرادة فى هذه البالد إرادة فرد يقول للقرار 
كن فيكون دون العودة لشرعية أو الرجوع لرأى عام أو 

االرتكان إلى مؤسسات مشاركة فى صنع القرار، أو من 
تبنى هذه النظرية هم علماء الوراثة الذين أخذوا على 

المؤرخين إهمالهم لدور الوراثة فى قيام أهم ثورتين فى 
التاريخ، فهم يؤكدون أن خلل الجينات الوراثية هو من أهم 

أسباب قيام الثورة الروسية واألمريكية، أما الثورة الروسية 
فقد ساهم فى قيامها مرض الهيموفيليا ذلك المرض الذى 
ينزف فيه المريض بدون توقف نظرا لخلل وراثى ال يصيب 

إال الذكور وتنقله وتحمله النساء، والبداية كانت فى القرن 
التاسع عشر حين اعتلت الملكة فيكتوريا عرش إنجلترا 

وكانت حاملة لجين الهيموفيليا، وعندما تزوجت بناتها 
نشرن هذا الجين ومنهن إلى أحفادها، ومن ضمن هذه 

الحفيدات كانت ألكساندرا التى تزوجت من القيصر نيقوال 
الثانى، وأنجبت أليكسى المصاب بالهيموفيليا، وقد أقنع 

البعض القيصر أن شفاء االبن فى مقدور القس راسبوتين 
الذى تحكم وسيطر على البالط الروسى وشله تماما وذلك 

من خالل هذه القدرة، وكان أحد العوامل المحرضة على 
قيام الثورة البلشفية، أما الجد األكبر لفيكتوريا وهو جورج 
الثالث فقد كان مصابا هو اآلخر بمرض وراثى غريب اسمه 
البورفيريا يسبب نوبات من الجنون، وفى إحدى هذه النوبات 
أخطأ هو ورئيس وزارته فى إدارة المستعمرات األمريكية 

مسببا بذلك الثورة األمريكية وميالد الواليات المتحدة.

  خالد عبدالرحمن

فى مصر، يعد الرئيس جمال عبدالناصر من 
أكثر الرؤساء إثــارة للجدل فى مرضه وتأثيره 
على قراراته والذى تضاربت األقوال فى مرضه 
وتخبطت التخمينات نظرا للتكتم الشديد الذى 
كان يغلف تلك الفترة والخوف المرضى الملىء 
بالوساوس على تأثير معلومة مرض ناصر على 
أعــدائــه المتربصين، وخــاصــة أن كــل خيوط 
السلطة كانت قــد تــركــزت فــى يديه ومــن هنا 
كان الخوف على لخبطة تلك الخيوط بتسريب 
الخبر، لدرجة أن البعض يتهم مخابرات ناصر 
بأنها السبب فى اغتيال طبيب الباطنة الشهير 
أنور المفتى الذى واجهه بحقيقة مرضه وبأنه 
سيؤثر على قراراته ودرجــة تركيزه، أما ما هو 
المرض الذى واجهه به والذى سمعنا عنه كثيرا 
فهو السكر البرونزى والــذى كانوا يسمونه فى 
الكلية حينذاك مرض عبدالناصر وهذا المرض 
 EMOCHROMATOSIS اســمــه العلمى
BRONZED DIABETES ويتميز بزيادة 
ــى الــجــســم عــلــى امتصاص  تجمع الــحــديــد ف
ــادة منه فــى الــطــعــام، ولــذلــك يتجمع فى  ــزي ال
أنسجة الجسم المختلفة وخــاصــة فــى الكبد 
والنخاع والخصيتين والمخ والقلب ويؤثر فى 
وظائفهم وأيضا الجلد فيمنحه اللون البرونزى 
والبنكرياس ويسبب السكر، وأعــراض السكر 
البرونزى فى الرجال ال تظهر إال متأخرة فى 
األربعينيات والخمسينيات وفى بعض األحيان 
يكون العالج الوحيد هو سحب الدم من أوردة 
ــذراع بشكل دورى حتى يصل المريض إلى  الـ

درجة األنيميا.
ــة عــبــدالــنــاصــر مع  ويــكــتــب هــيــكــل عــن رحــل
ــام من  ــمــرض فــى »األهـــــرام« بــعــد عــشــرة أيـ ال
رحيله تحت عنوان: ملحمة الصراع مع األلم، 
بدأ صراع عبدالناصر مع المرض سنة ١٩٥٨ 
بعد حرب السويس وبعد المؤامرة على سوريا 

وبعد الوحدة وبعد سقوط حلف بغداد، اكتشف 
األطــبــاء أن لديه مــرض السكر وكتب األطباء 
تقريرا عن حالته قالوا فيه: إن المرض يمكن 
الــســيــطــرة عليه ولــكــن بضبط ثــالثــة عناصر 

رئيسية هى الطعام والمجهود واالنفعاالت.
ويمضى هيكل فــى حكاية الــصــراع ويحدد 
بــدايــة اإلحــســاس بالخطر حين أجــرى طبيبه 
ــوم ١٣  ــ ــاوى حــبــيــب الــكــشــف ي ــصـ الـــخـــاص الـ
يوليو ١٩٦٧ واكتشف أن مضاعفات السكر 
قــد أحــدثــت تأثيرا فــى شــريــان الــقــدم اليمنى 
وأعــصــاب الساقين، وفــى يوليو ١٩٦٨ وأثناء 
رحلة إلى موسكو الحظ هيكل حدة اآلالم التى 
ال تطاق أثناء مصاحبته له فى الطائرة لدرجة 
أن عبدالناصر لم يستطع الجلوس فأحضروا 
له سريرا فى الطائرة، وقبيل سفره مرة أخرى 
إلــى مصحة تسخالطوبو باالتحاد السوفيتى 
أظهر رسم القلب جلطة فى الشريان األمامى 
ــد الطبيب الــروســى شـــازوف نفس  للقلب، وأك
تشخيص األطــبــاء المصريين، ثــم تابع حالته 
بعدها الدكتور منصور فايز إلى أن توفى بعد 
ــذى يصفه هيكل  ــمــرض الـ مؤتمر الــقــمــة، وال
ويسبب آالما مبرحة فى الساقين بهذه الصورة 
ــوع من  هــو مــرض يسمى مــرض بيرجر وهــو ن
ضعف وصــول الــدم إلى الساقين وتزيد نسبته 
فى المدخنين وكلنا نعرف أن عبدالناصر كان 
يدخن بشراهة، ولكن الــســؤال: هل األمــراض 
نتيجة لهذه الكوارث السياسية التى تحدث عنها 
هيكل أم سببا لها؟ هل قــرار إغــالق المضايق 
العصبى والسريع وقواتنيا العسكرية هزيلة 
ومكشوفة والذى أعطى إسرائيل الفرصة لكى 
تكتسحنا فى ١٩٦٧ سببا فى ارتفاع السكر أم 
نتيجة له؟ هذا ما سيكشفه التاريخ فيما بعد 
حين تتاح الفرصة لدراسة المسكوت عنه فى 

صحة عبدالناصر.

جمال كان مصابًا بـ»السكر 
البرونزى« والذى كانوا يسمونه فى 

الكلية حينذاك مرض عبدالناصر

مضاعفات السكر أحدثت 
تأثيرا فى شريان القدم 
اليمنى وأعصاب الساقين

محمد مرسى كان مصابًا بورم يصيب األغشية 
التى تحيط بالدماغ والحبل الشوكى

فــى زمــن محمد مرسى سلط الــضــوء بشكل 
كبير على الكشف الطبى وتم نشره فى الجرائد 
والفضائيات، وقد تساءل البعض وقت ترشيح 
ــى محمد مــرســى بسبب هــذا اإلخــفــاء  اإلخــوان
للتقارير الطبية للرؤساء عن مرض المنجيوما 
الــذى أصيب به الرئيس المعزول مرسى؟ وما 
معدل الشفاء بعد الجراحة؟ وهل سيخرجه هذا 

المرض من السباق؟!
فــى الــبــدايــة البـــد مــن تــعــريــف المنجيوما، 
هــو ورم يصيب األغشية التى تحيط بالدماغ 
والحبل الشوكى وهو يشكل نحو ٢٠٪ من أورام 
الدماغ األولية غالبا فى سن الخمسين والستين 
والسبعين ويصيب السيدات أكثر من الرجال 
بنسبة ٢: ٣، تصل نسبة األورام السحائية غير 
الخبيثة إلــى نحو ٩٠٪، لكنها تكون فى بعض 
األحيان أكثر شراسة، وهنا تميل للعودة للظهور 
فى نفس المكان مجددا، وتطلق هذه الحاالت 
 ATYPICAL تسبة »الــحــاالت الالنموذجية
أحد األماكن األكثر شيوعا لإلصابة بهذه األورام 
هــو المناطق الــمــجــاورة - )الــمــجــاورة للجيوب 
السهمية SAGITTAL SINUS«، إذن من 
الممكن أن يعاود الورم المريض فى حالة كونه 
ورما من هذا النوع السابق الالنموذجى بالرغم 

من إزالته كامال بجراحة ناجحة.
الــورم نموه بطىء ومن الممكن أن يصل إلى 
ــراض ظــاهــرة، أمــا  حــجــم ضــخــم جـــدا دون أعــ
ــورم، ومن  ــراض فهى على حسب مكان الـ األعـ
ضمنها الــصــداع، التشجنات، ضعف الجسم، 
تغيرات فى الشخصية، االرتباك، واالضطرابات 
ــخ، الــعــالج األمــثــل لهذه األورام  البصرية... إل
الحميدة هــو التخلص الــتــام منها ويــتــم ذلك 
بطريقتين: أوال الجراحة المجهرية الدماغية 

الدماغ الحساسة، وفى حاالت األورام السحائية 
بالحبل الشوكى.

ــة الــمــصــوبــة  ــي ــاع ــشــع ثـــانـــيـــا الـــجـــراحـــة ال
 GAMMA KNIFE بالجامانايف دون جراحة
RADIOSUGERY FOR MENINGI-
OMA هذه التقنية الحديثة تتميز بالسيطرة 
على الـــورم وقتله بمهده وبجلسة واحـــدة دون 
جــراحــة ودون جــروح أو نــزيــف، ودون تخدير، 
بحيث يكون المريض بكامل وعيه ودون سقوط 
الشعر مــن فـــروة الـــرأس، ويستطيع المريض 
مغادرة المستشفى بمساء يوم المعالجة، تجرى 
هذه المعالجة بتثبيث جهاز الجراحة المصوبة 
لثالثية األبــعــاد »الستيريوتاكتيك« على رأس 
المريض باستخدام التخدير الموضعى، وبإجراء 
تصوير ثــالثــى األبــعــاد بالرنين المغناطيسى 
للدماغ لتحديد حدود وحجم الورم وإحداثياته، 
ومـــن ثــم تــوجــيــه أشــعــة جــامــانــايــف الموصوبة 
من ٢٠١ أنبوبة شعاعية فى نفس الوقت إلى 
الــورم فقط دون إحــداث أى أضــرار أو إصابات 
باألنسجة الدماغية السليمة المحاذية للورم 
ويوصى بهذا العالج لــأورام التى يقل قطرها 
عن ٤سم، وفى األماكن التى يصعب استئصالها 
جراحيا، خاصة األورام التى تقع بقاع الدماغ 
لصعوبة الوصول إليها واستئصالها دون حدوث 
مــضــاعــفــات عصبية، وأيــضــا يــوصــى بالعالج 
بالجامانايف لــأورام السحائية المتكررة إثر 
عمليات سابقة أو المرضى الذين ال يحتملون 
التخدير الــعــام ألســبــاب مــرضــيــة، وقــد كانت 
المنجيوما عند محمد مرسى من النوع الذى 
تــكــرر بعد استئصاله الــمــرة األولـــى مما جعل 
السؤال مؤرقا هل عاد وهل تغافل األطباء عمدا، 

عند كشفه!.

MICRO-  الســتــئــصــال األورام الــســحــائــيــة
SCOPIC NEUROSURGICAL RESEC-
TION OF TGE MENINGIOMA وتتم 
هــذه الجراحة باستخدام التخدير العام بفتح 
الجمجمة وإجراء عملية االستئصال الجراحى، 
ويفضل القيام بهذه العملية لــأورام التى يمكن 
الوصول إليها دون إحــداث مضاعفات عصبية 
رئيسية، مثل األورام بأعلى الدماغ واألورام حول 
الجيب السهمى العلوى واألورام بمنطقة العصب 
الشمى، ويوصى بالعالج الجراحى المجهرى 
لـــأورام الكبيرة، خاصة التى تحدث أعراضا 
ــورم عن أجــزاء  عصبية رئيسية لرفع ضغط ال

طبيب أمريكى كشف 
عليه وأخبره بأن قلبه مثل 

»الساعة السويسرية«

المدلك الخاص للسادات كان أهم فرد 
فى الحاشية لدرجة أنه كان ضيفا على 
موائد العشاء الرسمية ضد البروتوكول

أن الفوديكا تحتوى على أعلى نسبة كحول مما يجعلها تؤثر 
سلبيا على شاربها بحيث يتخذ قــرارات ال منطق فيها أحيانا، 
ــســاءل الــبــعــض: هــل الــفــوديــكــا  ــك ت ــذل ول
التى كــان يشربها الــســادات طبقا لرواية 
هيكل خــوفــا مــن أزمـــة قلبية أخـــرى هى 
التى جعلته يتخذ أغــرب قــرار فى حياته 
وهــو اعتقاالت سبتمبر التى جمع فيها 
كـــل الـــتـــيـــارات مـــن أقــصــى الــيــمــيــن إلــى 
ــســار وكـــانـــت هـــى الــمــقــدمــة  ــي أقــصــى ال
المأساوية الغتياله؟ هــل الفوديكا هى 
الــتــى جعلته ينطق عــبــارات جــارحــة بال 
فرامل عن تيارات المعارضة فى خطاباته 
األخــيــرة، مثل »الشيخ المحالوى مرمى 
رمـــى الــكــلــب«، و»ســـــراج الـــديـــن لــويــس 
الــســادس عــشــر«، و»متهيأ لــى إن هيكل 
عــاش كــفــايــة«!!، إلــى آخــر هــذه العبارات 
النارية الفالتة، هذا أيضا سؤال سيحير 
المؤرخين الرافضين للبحث فــى تاريخ 

الزعماء الصحى والذين يعتبرونه نوعا من مسك السيرة.

كان يشرب 
»الفوديكا« طبقا 

لرواية هيكل 
بانتظام اعتقادا منه 
أنها توسع الشرايين

سبب الوفاة صدمة 
عصبية شديدة مع 

نزيف داخلى بتجويف 
الصدر وتهتك بالرئة 

اليسرى

هل الفوديكا هى التى 
جعلته ينطق عبارات 
جارحة بال فرامل عن 
تيارات المعارضة فى 

خطاباته األخيرة؟

اإلعالم حاول إظهار رحلته العالجية ألملانيا 
أنها لرتميم العظام وعالج آالم الظهر

إغماءه بمجلس الشعب فسرت تارة بالربد وتارة أخرى بالصوم!! 

قصة إصابة مبارك بأخطر أنواع السرطان

تعتبر حــالــة مــبــارك الصحية خاصة 
رحلته إلــى ألمانيا قبل خــروجــة فــى ٢٥ 
يناير، الحالة السرية العلنية الوحيدة 
ــخ حــكــام مــصــر، فــبــقــدر التكتم  ــاري فــى ت
على تشخيص الحالة بــقــدر افتضاحها 
بواسطة مــاال تستطيع ملفات ســرى جدا 
احتماله ووضعه فى خزانة فوالذية، كانت 
التكنولوجيا قــد تقدمت تقدما مذهال 
ووسائل التواصل تفضح دبة النملة، حاول 
ــالم مــبــارك إظــهــار أنــهــا مــجــرد رحلة  إعـ
إلــى ألمانيا لترميم العظام وعــالج آالم 
الظهر، لكن كان معروفا أن ذلك كان قد 
تم فى رحلة سابقة، كانت كلمة ورم، وكلمة 
ســرطــان، وكلمة بنكرياس هــى مــفــردات 
ــذى تــســرب، جمعت قطع البازل  السر ال
فــكــان التشخيص ســرطــان البنكرياس، 
ــجــراح األلــمــانــى  ســاعــد فــى ذلـــك اســـم ال
المتخصص فى تلك الجراحة على مستوى 
العالم، وتسرب بعض المعلومات من أستاذ 
ــذى باشر  المناظير المصرى الشهير ال
حالته قبل سفره إلى ألمانيا، تجمع هذا 

مــن ذاك فتوصل الــنــاس إلــى حــل السر، 
لكن هل هذا المرض العنيف الذى يعتبر 
ــذى قضى  ــواع الــســرطــانــات والـ أخــطــر أنـ
على ستيف جوبز فى ستة شهور هو نفس 
مرض مبارك، وعندما تسربت التفاصيل 
اكتشفنا أن هناك فرقا، وليس فى جسم 
البنكرياس AMPULLA السرطان عند 
مــبــارك كــان فــى منطقة أو قــنــاة اسمها 
ولــيــس  فــى جسم البنكرياس نفسه وقد 
اكتشفت فى وقت مبكر جدا يعتبر توقيتا 
معجزة بسبب الكشوف الروتينية التى 
كان يجريها بأحدث األجهزة، وكانت تلك 
أخطر المحطات الصحية لمبارك الذى 
كــان أكثر الــرؤســاء حفاظا على ممارسة 
الرياضة، المحطة األولــى كانت إغماءه 
بمجلس الشعب والتى فسرت تارة بالبرد 
وتارة أخرى بالصوم!! والثانية كانت رحلة 
ألمانيا األولــى لعالج عظام الظهر، وتلك 
كانت الثالثة وفــى ألمانيا أيضا لكن فى 

منتجع طبى آخر.

كان أكثر 
الرؤساء حفاظا 

على ممارسة 
الرياضة

ميتران

ريجان

عرفات

عبدالناصر

السادات

مرسى

مبارك

السيسى
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تفاصيل أزمة صحية تحولت إلى كارثة اقتصادية عالمية

فيروس كورونا وباء قاتل 
وخراب بيوت مستعجل

ال يختلف اثنان على أن العالم يواجه كارثة 
حقيقية أو باألدق ثالثة كوارث مجمعة، متمثلة 
ــا، الـــذى تــحــول من  ــورون فــى أزمـــة انتشار وبـــاء ك
فيروس مستجد إلى جائحة تهدد العالم بالدمار 
الحقيقى، حيث ال يتوقف األمـــر عند البعد 
الصحى لألزمة، باعتبارها ترجع إلى ظهور فيروس 
قاتل سريع االنتشار تصعب السيطرة عليه، أودى 
خالل موسمه األول بحياة 600 ألف شخص حول 
الــعــالــم، كما أصيب بــه مــاال يقل عــن 16 مليون 

إنسان.
ــات الــصــحــيــة إلـــى الــجــوانــب  ــي ــداع ــت ومـــن ال

االقتصادية والمالية، حيث أدى انتشار الفيروس 
إلــى توقف حركة الطيران والتجارة والسياحة 
وأصيبت عجلة اإلنتاج وحركة التصدير بالشلل، 
ما أدى إلــى ارتفاعات جنونية فى أسعار السلع 
خاًصة التى تحتاج إلى مسلتزمات إنتاج مستوردة، 
ناهيك عن فقد ماليين الناس ألعمالهم وحرمان 
األســر من مصادر دخلها، باإلضافة إلــى حدوث 
اضطرابات سريعة فى أسواق المال وأسواق الديون 
وكذلك أسواق النفط الذى تراجعت أسعاره بشكل 
يمكن وصفه بحالة من الخراب المستعجل الذى 

اجتاح العالم.

ــة مع  ــي ــح ــص ــا تـــتـــزامـــن األزمـــــــات ال ــم ــن ــي وح
االقتصادية والمالية فإنها تسهم فى إظهار أوجه 
الــقــوة والضعف فــى أنظمة الـــدول ومؤسساتها 
وتكشف عن مــدى فاعلية منظومات سياساتها 
الــعــامــة فــى التعامل مــع الــصــدمــات المفاجئة 

والمتوالية.
وفــى هــذا السياق كشفت جائحة كــورونــا عن 
ضعف استعدادات النظم الصحية فى الــدول بما 
فيها الدول المتقدمة، من حيث التهاون فى تطوير 
نظم الرعاية الصحية األولية، ناهيك عن تدنى 
االهتمام بالطب الوقائى وغياب التطبيق الفعلى 

للتأمين الصحى الشامل فى العديد من الــدول، 
فضاًل عن تراجع اإلنفاق على الصحة كنسبة من 
الموازنات العامة للدول على خلفية برامج التقشف 

المالى التى اتبعت بعد األزمة المالية العالمية.
وال يقتصر األمــر على وبــاء كورونا فقط ولكن 
كشف تقرير صــدر الــعــام الماضى تحت عنوان 
»عالم معرض للمخاطر« صدر عن مجلس متابعة 
االستعدادات العالمية فى مجال الصحة الوقائية 
عن أن العديد من التوصيات المحددة لتطوير 
القدرة على التعامل مع األمــراض المعدية ومنع 
األوبئة قد أهملت أو طبقت بسوء شديد، علًما 

بأنه تم تشكيل هذا المجلس لمتابعة التوصيات 
واجــبــة االتــبــاع بعد تعدد وتــكــرار األوبــئــة التى 
هاجمت العالم، مثل انفلونزا h1n1 واإليبوال 
وغيرها، حيث أشــار التقرير إلــى حــدوث دورات 
مــن الــذعــر ثــم حالة مــن اإلهــمــال والــتــراخــى مع 
كل تهديد وبائى، وهــو ما يجعل العالم بالفعل 
معرض للمزيد من المخاطر الصحية وتداعياتها 

االقتصادية واالجتماعية.

إصابة 16 مليونًا ووفاة 600 ألف 
وإهدار المليارات وتشريد الماليين

 إيمان بدر 

عدد الفقراء وصل إلى 
850 مليون شخص 

حول العالم

معدل النمو تراجع 8 نقاط 
مئوية ليصل إلى سالب %5

خفايا تفاقم مشكلة الديون

فيما يتعلق بــأســواق الــمــال والــقــروض 
ــدراســة مــن تفاقم  ــتــمــان، حـــذرت ال واالئ
مشكلة الـــديـــون، مــشــددة عــلــى ضـــرورة 
التصدى لها خاصةً فى شقها الخارجى، 
ــة كــتــلــك الــتــى  ــ ــى أزم قــبــل أن تــتــحــول إلـ
شــهــدتــهــا بــلــدان أمــريــكــا الــاتــيــنــيــة فى 
الثمانينات ودول جنوب شــرق آسيا فى 

أواخر التسعينيات.
وعــلــى سبيل االســتــفــادة مــن الخبرات 
ــدراســة أن التجارب  الــســابــقــة، أكـــدت ال
ــرت أهــمــيــة  ــهـ ــة أظـ ــق ــســاب واألزمـــــــات ال
التعرف على أوضــاع الحوكمة واإلفصاح 
واالستدانة وااللتزامات الدولية بالنسبة 
للقطاع الخاص التى يمكن أن تصير فى 
حالة األزمات التزاًما سياسًيا أو عبئًا على 
سوق النقد األجنبى، ومن ثم يجب أن تأتى 
إجــراءات إدارة الديون فى إطــار متكامل 

للنمو والتنمية.
وإذا كان التحول الرقمى يعد من أبرز 
ــة فــيــروس كــورونــا، شــددت  تداعيات أزم
ــة عــلــى أهــمــيــة تــبــنــى تطبيقات  الـــدراسـ

ــاالت  ــصـ ــومــات واالتـ تــكــنــولــوجــيــا الــمــعــل
ــاج  وتــطــويــر، وليس  ــت كــأســلــوب حــيــاة وإن

كمجرد قطاع منفصل.
ــد مــن تحقيق  ــك البـ ــى خلفية ذلـ وعــل
ــوازن بــيــن أدوار مــؤســســات الــدولــة  ــتـ الـ
الــحــكــومــيــة والــخــاصــة بــاإلضــافــة إلــى 
ــرورة مواكبة  المجتمع الــمــدنــى، مــع ضــ
الــقــواعــد الرقابية لمستلزمات العصر 

وتغير معطياته.
ــتــعــافــى من  وبــشــكــل عـــام مـــن أجـــل ال
الجائحة واألزمــات المصاحبة لها يجدر 
العمل على توطين التنمية المستدامة 
بــدفــع االســتــثــمــارات فــى الــمــجــاالت ذات 
البعد االجتماعى والبشرى، والتى تشمل 
مــكــونــات الــنــمــو االقــتــصــادى والتنمية 
البشرية واالجتماعية ومــجــاالت البيئة، 
باإلضافة إلى التصدى للتغيرات المناخية 
وذلك كله استناًدا لقواعد الحوكمة وفى 
ــن الــمــشــاركــات الــفــعــالــة بهدف  ــار م إطــ
القضاء على الفقر المدقع والــحــد من 

أوجه عدم المساواة.

ألن خــبــراء االقــتــصــاد يــجــيــدون توضيح مالديهم من 
معلومات بــاألرقــام الرسمية، تطرقت الــدراســة إلــى تقرير 

صندوق النقد الدولى، الذى كشف عن ملخص األوضاع االقتصادية 
العالمية موضًحا أن معدل النمو لاقتصاد الحقيقى الــذى كان 
مقدرا له فى بداية العام 2020 أن يقل عن 3 بالمئة لن يقل تراجعه 

عن 8 نقاط مئوية ليصل إلى سالب 5 بالمئة تقريباً، وفقا لتقديرات 
البنك الدولى وصندوق النقد الدولى والتى خفضت أيضاً توقعاتها 

اإلقليمية.
وألن الفئة المتضررة ال تشمل العمالة الغير منتظمة فقط، كشفت 

منظمة العمل الدولية عن خسارة سوق العمل لما يزيد عن 400 
مليون فرصة عمل حول العالم من العمالة المنظمة، فيما قدرت 
منظمة التجارة العالمية تراجع التجارة العالمية بما يتجاوز 30 

بالمئة عما كانت عليه فى العام الماضى.
وفيما يتعلق بالتدفقات االستثمارية ذهبت منظمة »االنكتاد« 

التابعة لألمم المتحدة إلى أن االستثمار األجنبى المباشر سينخفض 
بنسبة لن تقل عن 40 بالمئة ليقل رقمه عن تريليون دوالر، وبذلك 
يكون انحدر عما كــان عليه منذ خمسة عشر عاما، أى منذ عام 

.2005
وفى ظل تسريح غالبية الدول للعمالة خاصةً الوافدة، من الطبيعى 
أن تتراجع تحويات العاملين بالخارج بنسبة تتجاوز 20 بالمئة 

مقارنة بالعام الماضى، وفق توقعات البنك الدولى.

خفايا العالقة بين أزمة كورونا ومشاكل 
الديون وتصاعد دور بنوك الظل

روشتة العالج والتعافى تعتمد على االستتثمار فى البشر

ينبغى عند تتبع أســواق المال التطرق إلى 
أســواق الديون، خاصةً مع زيــادة نسبة الديون 
التجارية قصيرة ومتوسطة األجل، حيث يجمع 
االقتصاديون على إنه حينما تكون الديون 
ــدخــول المطلوبة  فــى تــزايــد مضطرد وال
لــســدادهــا مــحــل شـــك، فــهــذا هــو الــوقــت 
الحاسم لتبنى سياسة عاجلة لمنع تحول 

الديون إلى أزمة طاحنة.
وعــن الــعــاقــة بين أزمـــة كــورونــا 
ــة  ــاقــم أزمـ ــف ــن ت ــاوف مـ ــخـ ــمـ والـ
الــديــون، أشــارت الــدراســة إلى 
ــواق تشير  أن تــوقــعــات األســ
ــى اســـتـــمـــرار انــخــفــاض  ــ إل
أســعــار الــفــائــدة العالمية 
فى األجــل المتوسط، كما 
ــًضــا  ــات أي ــع ــوق ــت تــشــيــر ال
إلـــى تــنــامــى حــالــة الــركــود 
االقتصادى عالمياً، وهى 
حــالــة تــرســخــهــا األجــــواء 

الجيوسياسية المضطربة من ناحية إلى جانب 
تداعيات أزمة فيروس كورونا من ناحية أخرى، 
ــادة  ومــمــا يــزيــد مــن تلك المخاطر حـــدوث زي
ملحوظة فى ديــون الشركات بعمات أجنبية 
لدائنين غير مقيمين، وكــذلــك ارتــفــاع نسبة 

الديون التجارية بآجال أقصر للسداد.
وفى هذا السياق أوضح الخبير االقتصادى 
العالمى أنــه بالرغم من انخفاض التصنيف 
االئتمانى لعدد كبير من الدول إال أن إقراضها 
ــر بأزمة  ــد، وال يرتبط األمـ ــزاي مـــازال فــى ت
ــا فــقــط ألنــهــا ليست ظــاهــرة  ــورون فــيــروس ك
مستجدة، ولكن التاريخ القريب يؤكد على 
أن السنوات العشر الماضية شهدت ارتفاع 
كبير فى أعداد الدول النامية المقترضة من 
األســواق، بل وتضمنت القائمة عشرين دولة 
اقترضت من األسواق التجارية للمرة األولى، 
كما ارتفعت نسبة مانحى االئتمان من قبل 
وحدات الوساطة المالية غير المصرفية أو ما 

يعرف ببنوك الظل.

اقترح »محى الدين« فى ورقته 
البحثية بعض الــحــلــول لألزمة 
وسبل التعافى منها، وبوصفه 
المبعوث الخاص لألمم المتحدة 
لــتــمــويــل الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة 
استطاع أن يربط بين الجانب 
االقتصادى والعنصر البشرى من 
خــال التأكيد على أهمية الوعى من 
نــاحــيــة والــعــمــل عــلــى األرض مــن ناحية 

أخرى.
وفــى هــذا السياق شــددت الــدراســة على 
ــة للتعايش  ــازم أهــمــيــة اتــخــاذ الــتــدابــيــر ال
مــع فــيــروس كــورونــا، وتوفير نفقات العاج 

ومستلزماته وتكاليف وســائــل الــوقــايــة مع 
التوعية بأهمية التباعد االجتماعى على 
ــى لــقــاح فــعــال ضد  خلفية عــدم الــوصــول إل

الفيروس.
وعلى الصعيد االقتصادى  تطرق استاذ 
االقتصاد بكلية االقتصاد والعلوم السياسية 
ــرورة مكافحة الــركــود ومــنــع تحوله  ــى ضـ إل
إلــى كــســاد، مــن خــال االنــفــاق االستثمارى  
فــى تطوير رأس الــمــال البشرى عــن طريق 
توفير الرعاية الصحية والتعليمية، وتدعيم 
البنية األساسية والتكنولوجية وتعزيز قدرة 
المجتمع على احتواء الصدمات من خال 

نظم الضمان االجتماعى.

مخاوف من عودة 
أزمة الغذاء العالمية

بسبب الحروب التجارية بين الصين وأمريكا واشتعال الصراعات فى أقاليم االقتصادات النامية

»الجائحة« هاجمت اقتصاد يعانى أصال من الهشاشة ومهدد بالركود
ــاح السيسى  ــت ــف ــس عــبــد ال ــي ــرئ ــد ال ــ أك
شخصًيا على أن مصر تــواجــه تحديات 
اقـــتـــصـــاديـــة واجــتــمــاعــيــة عــنــيــفــة على 
ــا، ما  ــورون خلفية أزمـــة انــتــشــار فــيــروس ك
دفــع الرئيس إلــى توجيه رئيس الحكومة 
الدكتور مصطفى مدبولى إلــى استمرار 
صرف المنح للمتضررين من العمالة الغير 
منتظمة وكــذلــك للعاملين فــى قطاعات 

السياحة والطيران وغيره من القطاعات 
المتضررة.

ــر تتضح بشكل  ولعل خــطــورة األم
أكبر لمن يتعامل مع األزمة كجائحة 
عالمية، لم يتضرر منها االقتصاد 

المصرى فقط ولكن ألقت بظالها 
السلبية على العالم أجــمــع، ومــن ثــم ال 

يعانى منها المصريين فقط وال حتى 
العمالة الغير منتظمة فقط ولكن 
ــام الــــواردة فــى تقرير  ــ تشير األرق
»مستجدات آفاق االقتصاد العالمى 

« الصادر عن صندوق النقد الدولى 
إلـــى تـــدهـــور األوضـــــاع االقــتــصــاديــة 

عالمًيا، علما بأن جائحة كورونا داهمت 

اقتصاد يعانى أصا من الهشاشة ومهدد 
بالركود.

وحــول تلك الفكرة أعد الدكتور محمود 
محى الــديــن الخبير االقــتــصــادى الدولى 
والمبعوث الخاص لألمم المتحدة دراسة 
بعنوان » أزمـــات متزامنة.. االنعكاسات 
االقتصادية لجائحة كورونا« صدرت مؤخًرا 
ضمن دوريـــة الملف الــمــصــرى الــصــادرة 
ــرام لــلــدراســات السياسية  عــن مركز األهـ

واالستراتيجية.
ــاول أســتــاذ  ــن  وخـــال الـــدراســـة ت
االقتصاد الدولى أسباب الوصول 
لهذا الــوضــع المتدنى إلــى حــروب 
ــن الــصــيــن  ــي ــارة ب ــتـــجـ ونــــزاعــــات الـ
وأمريكا، باإلضافة إلى استمرار ضعف 
ــة المالية  ــا بعد األزمـ ــ اقــتــصــاد أوروب
فضًا عن تأثير البريكزيت واستمرار 
ــصــادى المنخفض فى  ــت األداء االق
ــاع تــكــلــفــة الــحــروب  ــ ــف ــ الـــيـــابـــان وارت
والمخاطر الجيوسياسية، ناهيك عن 
الصراعات المشتعلة بالفعل فى عدة 

أقاليم تضم اقتصادات نامية.

زيادة من يعانون من الفقر 
المدقع 100 مليون إنسان

إغالق الحدود أدى إلى نقص 
فى األسمدة واألعالف

ــان  ألن االقـــتـــصـــاد والــمــجــتــمــع وجــه
لعملة واحــدة، من المنطقى فى ظل هذه 
األوضاع االقتصادية المتدهورة أن تتزايد 
ــام الــفــقــر الــمــدقــع لــيــضــاف إلـــى من  ــ أرق
يعانون منه ما يقدر بحوالى مئة مليون 
إنــســان، وفقا لتقديرات البنك الــدولــى، 
بما يجعل الــرقــم الكلى للفقراء بحسب 
هذا المعيار 850 مليون من البشر، وهى 
أول زيادة فى أرقام من يعانون من الفقر 

المدقع منذ عام ١٩٩8.
ومــن الفقر إلــى الــجــوع حيث يحذر 
برنامج الغذاء العالمى من تفاقم أزمة 
ــتــى تــهــدد 2٦5   شــح مــــوارد الـــغـــذاء ال

مليون إنسان.

حــول المخاوف مــن عــودة شبح الجوع 
ــغــذاء  ــة ال ــ ــان أزم ــ واســتــرجــاع مــا قــيــل إب
العالمية، أوضــح الخبير االقتصادى أن 
األمر يختلف عما كان خال عامى 200٧ 
و20١0 مشيًرا إلى أن األوضاع اآلن عكس 
ما كانت عليه تماماً، حيث ال توجد حالياً 
مشكلة فى جانب اإلنتاج الزراعى يمكن أن 
تؤدى إلى حدوث أزمة فى أسعار الغذاء، 
أو تكاليف نقله أو وفرته فى األســواق، بل 
يوجد بالفعل وفــرة فى اإلنــتــاج الزراعى 
وانخفاض فــى أســعــار النفط، الفــتــاً إلى 
أن األمــر يحتاج فقط اتخاذ تدابير تحد 
مــن التأثير السلبى الضــطــراب خطوط 
اإلمداد، إذ يؤدى إغاق الحدود إلى نقص 
فى األسمدة وغيرها من مدخات اإلنتاج 
ــة  الــزراعــى والحيوانى كــاألعــاف واألدوي
ــارت إلــيــه مــؤخــراً  البيطرية، وهــو مــا أشـ

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة.

مفاجأة: الفئات المتضررة ال تشمل العمالة غير المنتظمة فقط
تتحول فى حالة األزمات إلى التزام سياسى 

وعبء على سوق النقد األجنبى
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محاكمة إبراهيم سليمان أمام »الجنايات« فى قضية »الحزام األخضر«
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة 
بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار شعبان 
الــشــامــى، جلسات محاكمة وزيـــر اإلســكــان 
ــق محمد إبــراهــيــم ســلــيــمــان، ورجــل  األســب
األعــمــال سمير زكــى عــبــدالــقــوى، بالقضية 
ــحــزام األخــضــر«،  ـــ»ال ــا ب الــمــعــروفــة إعــامــًي

لجلسة 3 نوفمبر المقبل للتصالح.
ــر األســبــق محمد إبراهيم  ــوزي ــواجــه ال وي
ــال، رئــيــس مجلس  ســلــيــمــان، ورجـــل األعـــمـ
إدارة شركة الــســادس مــن أكتوبر الزراعية 
لاستصاح والتعمير، و3 من مسئولى هيئة 
المجتمعات العمرانية الــجــديــدة، اتهامات 
ــرار بالمال الــعــام، وذلــك عن  بالتربح واإلضـ
طــريــق بــيــع مــســاحــات كــبــيــرة مــن األراضـــى 

بمنطقة »الحزام األخضر« بأقل من سعرها.
ــوال الــعــامــة الــعــلــيــا قد  ــ كــانــت نــيــابــة األمـ
أمـــرت بــإحــالــة المتهمين فــى القضية إلى 

المحاكمة الجنائية أمــام محكمة الجنايات، 
بــعــد أن كــشــفــت الــتــحــقــيــقــات عـــن تــواطــؤ 
المتهمين مــن المسئولين السابقين بهيئة 
المجتمعات العمرانية مع المتهم سمير زكى 
عبد القوى، بموافقتهم على تخفيض سعر 
األرض المخصصة للشركة التى يترأسها، 
وذلـــك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم 
بين الطرفين، بما مــقــداره 28 مليون جنيه 
تقريًبا، وفــًقــا لما تضمنته أقـــوال الشهود، 
وتقارير اللجان الفنية، والجهاز المركزى 
لــلــمــحــاســبــات، وتــحــريــات مــبــاحــث األمـــوال 

العامة.
كما كشفت التحقيقات عن وجــود العديد 
من المخالفات األخــرى المتعلقة بتخصيص 
األرض والتعامات التى جــرت بشأنها من 
هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير 

زكى والشركة التى يرأس مجلس إدارتها.

دعوى تطالب بوقف التصريح 
لـ»هيومان رايتس« بالعمل فى مصر

الحكم فى غلق صيدليات رشدى 
لمخالفتها قانون الصيادلة

جنح النزهة تستكمل محاكمة 
»سيدة المحكمة«

النطق بالحكم على ممدوح حمزة 
بتهمة التحريض على العنف

»الدائرة الخامسة إرهاب« تواصل محاكمة 
المتهمين بخلية داعش أكتوبر

دعوى تطالب بحق استضافة 
الطفل بدًل من الرؤية

تنظر الدائرة األولــى بمحكمة القضاء اإلدارى بمجلس 
الــدولــة، الدعوى المقامة من عبد الرحمن عــوض، والتى 
طــالــب فيها بــوقــف التصريح الممنوح لمنظمة هيومان 
رايتس وتش للعمل بمصر، فى جلسة 24 أكتوبر الحالى، 
واختصمت الــدعــوى التى حملت رقــم 50447 لسنة 73 

قضائية رئيس الجمهورية بصفته.
وطالب مقيم الدعوى بوقف التصريح الممنوح لمنظمة 
ــتــس وتـــش فــى مــصــر، الرتــكــابــهــا الــعــديــد من  هــيــومــن راي
المخالفات والتى ال تتناسب مع المهنية والدقة التى يجب 

أن تتحلى بها كمنظمة تدافع عن حقوق اإلنسان.
وقالت الدعوى، إن »هيومان رايتس« منظمة دولية غير 
حكومية معنية بالدفاع عن حقوق اإلنسان والــدعــوة لها، 
مقرها مدينة نيويورك، تأسست فى سنة 1978 للتحقق 
من أن االتحاد السوفيتى يحترم اتفاقات هلسنكى، وكانت 
منظمات أخــرى قــد أنشئت لمراقبة حقوق اإلنــســان فى 
مختلف أنحاء العالم؛ ودمج هذه المنظمات نتج عن تأسيس 

هذه المنظمة.

حجزت محكمة القضاء اإلدارى بمجلس الدولة، الدعوى 
المقامة مــن الصيدلى هانى سامح والمحامى بالنقض 
صاح بخيت، والتى طالبا فيها بإلغاء قيد ومحو وشطب 
السجل التجارى لشركة صيدليات رشــدى رقــم 49659 
استثمار، لمخالفتها لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، وتنفيذا 

لألحكام القضائية، للحكم فى جلسة 28 أكتوبر المقبل.
وجاء فى صحيفة الدعوى التى حملت رقم 57217 لسنة 
73، أن مهنة الصيدلة عانت من احتكارات وتاعبات القلة 
الــتــى ضــربــت عــرض الحائط بقوانين وأخــاقــيــات مهنة 
الصيدلة وتحايلت وسلكت كل السبل الملتوية لالتفات على 

المحظورات التى جاء بها قانون الصيدلة.
ــدعــوى أن تلك الــمــحــظــورات الــتــى أيدتها  وأضــافــت ال
المحكمة الدستورية العليا والتى ُشرعت حماية لجموع 
ــاك أكــثــر من  ــت ــوطــن حــظــرت ام الــصــيــادلــة ومــصــالــح ال
صيدليتين ووضعت أسس أخاقيات المهنة ومنع المضاربة 

والمزاحمة واالحتكارات.

تعقد محكمة جنح النزهة، برئاسة المستشار أحمد بهجت، 
ثالث جلسات محاكمة المستشارة نهى اإلمــام فى اتهامها، 
بالتعدى على ضابط شرطة داخل محكمة مصر الجديدة، فى 
القضية المعروفة إعاميا باسم »سيدة المحكمة« فى جلسة 

21 أكتوبر الحالى.
وكــان النائب العام قد قــرر إحالة وكيلة عــام بهيئة النيابة 
ــة للمحاكمة الجنائية؛ لتعديها على ضابط شرطة  ــ اإلداري
بــاإلشــارة والقول أثناء وبسبب تأديته وظيفته وتعديها عليه 
بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب 
نشأ عنه جروح به، فضًا عن إتافها عمًدا أمــوااًل منقولة ال 

تملكها مما ترتب عليه ضرر مالى.
وكانت تحقيقات »النيابة العامة« قد انتهت إلى تعدى المتهمة 
على قائد حــرس مجمع محاكم مصر الجديدة بالقول حاَل 
تفقده الحالة األمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة 
ارتدائها الكمامة الطبية اتباًعا لإلجراءات االحترازية، ووقف 
تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم 
مما يشكل فعًا ُيعاقب عليه قانوًنا، ثم لما تحفظ على هاتفها 
المحمول لوقف التصوير، تعدت عليه، وأتلفت رتبته العسكرية 
وجهاز السلكى بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها 
رَ مذكرًة بالواقعة أرفــق بها تصويًرا لها، كان قد ُتــُداول  وحــرَّ

بمواقع التواصل االجتماعى.
وسألت النيابة العامة محامًيا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت 
الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجنى عليه، وأكدا 
تعدى المتهمة عليه بالقول والــضــرب فضًا عما أتلفته من 
منقوالت، بينما ادعت المتهمة فى استجوابها أنها كانت تدافع 

عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كامية معها.
وكانت النيابة العامة فحصت هاتف المتهمة، حيث تبين أن 
به ستة صور فوتوغرافية ملتقطة من داخــل المحكمة، ظهر 
فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة.

وعلى ذلك فقد ارتأت النيابة العامة كفاية األدلة باألوراق، 
وذلك لتقديم المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته 

من جرائم.

تستكمل الــدائــرة األولـــى إرهـــاب، المنعقدة بمجمع محاكم 
طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وبحضور حمدى 
الشناوى أمين المحكمة، نظر محاكمة المهندس ممدوح حمزة 
»هارب«، فى اتهامه بالتحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة، 

فى جلسة 26 أكتوبر للنطق بالحكم.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد 
ضياء الدين المحامى العام األول للنيابة عدة اتهامات لممدوح 
حمزة فى هذه القضية المقيدة برقم 48 لسنة 2020 حصر أمن 
دولة عليا، ومنها تهمة التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية 
الستخدام القوة والعنف واإلخـــال بالنظام الــعــام، وذلــك عن 
طريق النشر عبر حسابه الشخصى بـ»تويتر«، وعرقلة السلطات 

ومقاومتها أثناء تأدية عملهم.

تعقد الــدائــرة الخامسة إرهـــاب، برئاسة المستشار محمد 
السعيد الشرينى وعضوية المستشارين وجــدى عبد المنعم 
والدكتور على عمارة، والمنعقدة بطرة، ثانى جلسات محاكمة 
5 متهمين فى القضية 2765 لسنة 2020، أمن دولة طوارئ أول 
أكتوبر، والمقيدة رقم 177 لينة 2020 أمن دولة، التهماهم بخلية 

داعش أكتوبر اإلرهابية، فى 24 أكتوبر الحالى.
ــة أنـــه فــى غــضــون الــفــتــرة مــن 2013  ــاء فــى أمـــر اإلحــال وجـ
وحتى عــام 2015، بدائرة قسم أول أكتوبر بمحافظة الجيزة 
أســس المتهم األول عامر سليم عامر سليم جماعة إرهابية 
الــغــرض منها الــدعــوة إلــى تعطيل أحــكــام الدستور والقوانين 
ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها 
واالعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين واإلضرار بالوحدة 

الوطنية والسام االجتماعى.

ــة العليا،  ــ ــرة فحص الــطــعــون بالمحكمة اإلداري تــواصــل دائـ
بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مصطفى حسين، نائب رئيس 
مجلس الدولة، نظر الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، على 
حكم أول درجة والمتضمن تنظيم مدة رؤية المحضون وإعمال 
سلطة القاضى فى تحديد مكان الــرؤيــة، اختصم الطعن رقم 

113913 لسنة 65 ق. عليا، حمادة محمود ابراهيم وآخرين.
 وكانت محكمة القضاء اإلدارى برئاسة المستشار يسرى 
الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت فى وقت سابق بقبول 
الدعوى المقامة من حمادة النجار، وآخرين، والتى طالب فيها 
بتنظيم رؤية مدة المحضون وإعمال سلطة القاضى فى تحديد 
مكان الرؤية، وطالبت دعــوى، محكمة أول درجــة، التى حملت 
رقم 54378 لسنة 71ق، بإلغاء قرار وزير العدل األسبق والذى 
قصر حق الرؤية للطرف غير الحاضن على مجرد الرؤية فى 
مراكز الشباب لمدة ال تتجاوز الثاث ساعات وبــدون عقاب 
رادع فى حال امتناع الطرف الحاضن عن التنفيذ بما فى ذلك 
من إجحاف وقطع صلة أرحام بأسر اآلباء بعد االنفصال، كما 
طالبت بتنظيم رؤية مدة المحضون وإعمال سلطة القاضى فى 

تحديد مكان الرؤية.

على مصيلحى مطلوب للشهادة أمام المحكمة

محاكمة يوسف بطرس غالى بقضيتى 
»فساد الجمارك« و»كوبونات الغاز«

نظر قضية مقتل »عروس الباجور« فى المنوفية

محكمة األحداث تواصل نظر قضية شهيد الشهامة بالدقهلية

مــحــكــمــة جــنــايــات الـــقـــاهـــرة الــمــنــعــقــدة 
ــواصــل عــقــد جــلــســات إعـــادة  بــالــعــبــاســيــة، ت
محاكمة يوسف بطرس غالى، وزيــر المالية 
األسبق، التهامه بــاإلضــرار العمدى بأموال 
الجهة التى يعمل بها فى القضية المعروفة 
إعاميا بـ»فساد الــجــمــارك«، فــى جلسة 1 

نوفمبر المقبل.
 وأســنــدت النيابة للمتهم تهم تخصيص 
ــجــمــارك« لجهات  ــال ــارات مــحــجــوزة ب ــيـ »سـ
الــدولــة، باإلضافة الستخدام مطابع وزارة 
»المالية« فى الدعاية االنتخابية لشخصه 

خال االنتخابات البرلمانية عام 2010.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت 
فى وقت سابق، بالسجن المشدد غيابيا 
15 سنة ليوسف بطرس غالى، وعزله من 
وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليونا و791 
ألــف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة هذا 
المبلغ التهامه باإلضرار العمدى بأموال 

تواصل هيئة محكمة الجنايات بشبين الكوم، 
نظر قضية، مقتل منار عادل األقرع المعروفة 

إعامياً بعروس الباجور فى 2 نوفمبر القادم.
تعود أحـــداث القضية إلــى يوليو الماضى، 
عندما تلقى مــديــر أمــن المنوفية، إخــطــارًا 
مــن مستشفى الباجور الــعــام يفيد باستقبال 
منار عــادل األقــرع 19 عــاًمــا، جثة هامدة فى 
يــوم صباحيتها، وباالنتقال والفحص وســؤال 
شقيقها، أكد أنه حال ذهابه إلى شقيقته يوم 
الصبحية لاطمئنان عليها وجدها غارقة فى 
دمــائــهــا، وزوجــهــا بيده سكين وتــم نقل الجثة 
لمستشفى الباجور الــعــام، وتحرير المحضر 
رقم 13633 جنح الباجور، وتم إخطار النيابة 
الــعــامــة، وكــانــت محكمة الجنايات بمحافظة 
المنوفية، بإيداع محمد عثمان، المتهم بقتل 
ــرع عـــروس الــبــاجــور  ــ ــة مــنــار عـــادل األق زوجــت
»عــروس الباجور« التى ذبحت يــوم الصبحية، 
لمدة شهرين بمستشفى األمراض العقلية تحت 

الماحظة.
وقال المتهم فى تحقيقات النيابة أن زوجته 
ــدم اســتــكــمــال ســداد  حــاولــت قــتــلــه بــســبــب عـ
ــزفــاف متهما شقيقها  ثمن إيــجــار فستان ال

ــداث بــلــقــاس  ــ ــ ــل مــحــكــمــة أحـ ــواصــ ــ ت
الجزئية، نظر القضية المعروفة إعاميا 
بـ»شهيد الــشــرف« بــدائــرة مركز شرطة 
الستامونى فى جلسة 20 أكتوبر القادم، 
لطلب دفاع المجنى عليه عن دخول متهم 
جديد فــى القضية ظهر فــى مقطع من 
الفيديو أثناء طعن المجنى عليه بتهمة 

بيع ساح أبيض للمتهمين.
وقـــد أمـــر الــمــســتــشــار مــحــمــد عـــادل 
وكيل النيابة العامة، بإشراف المستشار 
خــالــد مــمــدوح خــضــر، الــمــحــامــى الــعــام 
األول لنيابات شمال المنصورة، بإحالة 
5 متهمين بقتل إســـام ســعــد السيد، 
المعروف إعامًيا بـ»شهيد الشرف« إلى 

محكمة أحداث بلقاس.
وقد أكدت النيابة، أنه فى يوم 21 يوليو 
2020، بدائرة مركز شرطة الستامونى 
ــل الــمــتــهــمــون  ــيــة قــت مــحــافــظــة الــدقــهــل
الخمسة عــن عمد ومــع سبق اإلصـــرار 
والــتــرصــد المجنى عليه إســـام سعد 
السيد، بــأن بيتوا النية وعــقــدوا العزم 
المصمم على قتله، إثر خافات سابقة، 
ــدوا لذلك الــغــرض ساًحا  واتفقوا وأعـ
أبيض وأدوات »مــطــواة، وكتر، وجنزير، 
ــه بطريق  وعــصــا خــشــبــيــة« وتــربــصــوا ب

الجهة التى يعمل بها.
من ناحبة أخــرى، تواصل محكمة جنايات 
القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة 
المستشار صبحى اللبان، محاكمة يوسف 
ــق، فى  ــر الــمــالــيــة األســب بــطــرس غــالــى، وزيـ
القضية رقــم 6 لسنة 2013 جــنــايــات ثان 
مدينة نصر، والمعروفة بقضية »كوبونات 

بإصابته فى بطنة بعد اكتشاف مقتل العروس 
مستخدما نفس السكين، وقد أنكر هذا أثناء 
الفحص مــن قبل األطــبــاء النفسيين مراوغا 
إياهم مدعيا المرض النفسى وأنه غير مسئول 
عــن تصرفاته، واستقر رأى اللجنة المتابعة 
لــه مجتمعة ومــنــفــردة أثــنــاء الفحص بوحدة 
الطب النفسى الشرعى بمستشفى العباسية، 

مــروره الــذى أيقنوا سلًفا مـــروره، عقب 
إبـــاغ المتهم الــخــامــس للمتهم األول 

بذلك.
وذكــر أمر اإلحالة أنهم »ما إن ظفروا 
بــه حتى كــال لــه المتهم األول ضربتين 
بالساح األبيض »مــطــواة«، وعقب ذلك 
التف حوله باقى المتهمين الثانى والثالث 
ــع، حــال إحــرازهــم أدوات جنزير  ــراب وال
وعصا خشبية، وكــالــوا له عــدة ضربات 
مستقرة فــى أنــحــاء متفرقة مــن جسده 
بــاســتــخــدام األدوات، وعــاجــلــه المتهم 

الغاز«، فى جلسة 27 أكتوبر لسماع الشهود، 
وأبرزهم الدكتور على مصيلحى وزير التموين 

وآخرين.
 تعقد الجلسة برئاسة المستشار صبحى 
اللبان، وعضوية المستشارين محمد حسنى 
العالم ومحمد عبد المنعم بركات وشريف 

محمد صفوت، وأمانة سر محمد جبر.

مــن مراجعة ملف القضية ومــراجــعــة الملف 
ــراء الفحوصات النفسية  الطبى للمتهم وإجـ
واالجتماعية أنه ال يوجد لدى المتهم أى أدلة 
على اضــطــراب نفسى حاليا أو وقــت ارتكاب 
الــجــريــمــة وقـــد أجــلــت محكمة شبين الــكــوم 
ــوال ضباط  القضية إلــى يــوم 3/4 لسماع أقـ

المباحث حول التحريات.

األول بطعنتين بالساح األبيض »مطواة« 
واستقرتا بصدره قاصدين من ذلك قتله، 
فــأحــدثــوا إصــابــتــه الــمــوصــوفــة بتقرير 
الصفة التشريحية المرفق التى أودت 

بحياته على النحو المبين بالتحقيقيات.
والمتهمون هــم: »عبدالرحمن ط. إ« 
16 سنة، طالب، و«إسام إ. ف« 16 سنة، 
عامل، و»رجــب ع. ف« 17 سنة، طالب، 
ــداد، و«  و»أحــمــد ص. ع« 16 ســنــة، حــ
يوسف ر. ى« 15 سنة، حــداد، وجميعهم 

محبوسيين.

  عماد شوقى

  إسالم خالد

حمزة

غالىمصيلحى
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تطورات جديدة فى قضية 
هيفاء وهبى ومدير أعمالها 

محكمة الجنح تحدد مصير سما المصرى 
فى قضية »التحريض على الفسق« 

أعلن المستشار أشــرف 
نــاجــى الــجــنــدى، محامى 
المتهمة سما المصرى، 
إنــــه تـــقـــدم بــاســتــئــنــاف 
ــحــكــم الـــصـــادر  ــى ال عــل
ــح  ــة جــن ــمـ ــكـ ــحـ مــــــن مـ
االقــتــصــاديــة، بمعاقبة 
ــيــن  ــت ــس ســن ــبـ ــحـ ــالـ ــا بـ ــ ــم ســ
ــع 300 ألـــف جــنــيــه غــرامــة  ــ ودف
ــقــضــيــة 979 لــســنــة 12  فـــى ال
قضائية جــرائــم اقــتــصــاديــة فى 
االعتداء على قيم المتجمع ونشر 
فيديوهات جنسية، ويــعــد الحكم 
الــصــادر هــو حكم أول درجـــة ويحق 
لها االستئناف عليه، على أن تنظره 

المحكمة يوم 18 أكتوبر الحالى.
 وكـــانـــت قــضــت الــــدائــــرة األولــــى 
بمحكمة جنح القاهرة االقتصادية، 
بــرئــاســة الــمــســتــشــار رامـــى منصور، 
بمعاقبة سما المصرى بالحبس عامين 
ــة، التهامها  و300 ألـــف جنيه غــرام

بالتحريض على الفسق والفجور.
وكشفت أوراق اإلحالة من النيابة 
الــعــامــة، للمحكمة االقــتــصــاديــة، فى 
ــتــى حصل  شــهــر مــايــو الــمــاضــى، وال
»اليوم السابع« على نسخة منها، أنه 
فى 24 أبريل 2020 أمر رئيس نيابة 
الــشــئــون المالية والــتــجــاريــة، والتى 
ــام ضــد سامية  ــه شملت تــوجــيــه االت
أحمد عطية عبد الرحمن، والشهيرة 

بـ»سما المصرى«.
وكشف أمــر اإلحالة أن المتهم فى 

شــهــر أكــتــوبــر عـــام 2019، بــدائــرة قسم 
األزبــكــيــة، بمحافظة الــقــاهــرة، نشرت 
بقصد العرض صورًا خادشة للحياء العام 
بــأن بثت عبر حساباتها الشخصية على 
مواقع التواصل االجتماعى »فيس بوك- 
انستجرام- يوتيوب« مقاطع مصورة لها 
تــبــرز فيها مفاتنها مصحوبة بــعــبــارات 
وتلميحات وإيــحــاءات جنسية، على نحو 
يخدش الحياء العام وعلى النحو المبين 

بالتحقيقات.
وأوضح أمر اإلحالة أن »سما المصرى« 
فعلت علنية فعًل فاضًحا مخًل بالحياء 
الـــعـــام، بـــأن أغـــرت بمفاتنها وبــعــبــارات 
وتلميحات وإيــحــاءات جنسية مصورة لها 
بثتها من خلل حساباتها الشخصية على 
مواقع التواصل االجتماعى، »فيس بوك- 
انستجرام- يوتيوب«، على النحو المبين 

فى تحقيقات القضية.
كما أعلنت المتهمة من خلل حساباتها 
ــوك-  ــ ــس ب ــيـ ــة الـــثـــلثـــة- »فـ ــشــخــصــي ال
انستجرام- يوتيوب«- دعوة تتضمن إغراء 
بما يلفت األنــظــار إلــى الــدعــارة بــأن بثت 
مقاطع مصورة تبرز فيها مفاتنها على نحو 

يثير الغرائز الجنسية.
ــار أمـــر اإلحــالــة إلـــى أن المتهمة  وأشــ
ــعــامــة والــقــيــم  ــادئ ال ــب ــم أعـــتـــدت عــلــى ال
األسرية للمجتمع المصرى، بنشر مقاطع 
مصورة لها عبر حساباتها الشخصية على 
مواقع التواصل االجتماعى »فيس بوك- 
انستجرام- يوتيوب«، تغرى بمفاتنها فى 
ظل عبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية 

تبديها، على النحو المبين فى التحقيقات.

  سحر محمود

ــد يــاســر  ــ فـــى تــطــور جــديــد لــلــقــضــيــة، أك
قطنوش، محامى الفنانة هيفاء وهــبــى، أن 
قاضى المعارضات فى محكمة الشيخ زايد 
ــرى، 15 يوماً  قــرر تجديد حبس محمد وزيـ
احتياطياً على ذمــة التحقيقات، فى تهمَتى 
خيانة األمانة واالستيلء على المال، وذلك 
لثبوت الواقعة عليه، رافضاً كل االلتماسات 
مة من وزيرى لإلفراج عنه بكفالة مالية. المقدَّ

وأصــدرت النيابة العامة المصرية تحذيراً 
مــن التعامل مــع وزيـــرى مالياً فــى مــا يخص 
الممتلكات محل الــنــزاع بينه وبين النجمة 
اللبنانية هيفاء وهبى، وهــى تشمل عقارات 
ــدة فــاخــرة فــى مــنــتــجــعــات خــاصــة داخــل  عـ
القاهرة الكبرى، وحسابات بنكية، إضافة 
إلـــى قــائــمــة بالمقتنيات الشخصية أكــدت 
وهــبــى أنــهــا كــانــت مـــوجـــودة فــى فيلتها فى 
القاهرة، ووصلتها معلومات باالستيلء عليها 

وتبديدها.
وسبق لغرفة المشورة فى محكمة الجيزة 

الـــكـــلـــيـــة، أن رفـــضـــت 
استئناف محامى وزيرى، 
على قــرار تجديد حبسه 

15 يــومــاً على ذمــة قضية 
االخــتــلس، وتقرر استمرار 

حــبــســه داخــــل قــســم شــرطــة 
الشيخ زايد.

وقــال محامى هيفاء حينها أنه 
سيتم استكمال التحقيقات مع مدير 

أعمال موكلته، فى الُتهم الموّجهة إليه 
أمام نيابة الشيخ زايد، الفتاً إلى تقديم 
مستندات ُتثبت اختلس وزيــرى ألموال 
هيفاء، على عكس ما كــان ُيـــرّدد بــأن ال 

أدلة على االّتهامات الموجهة إليه.
ُيذكر أنه تم إلقاء القبض على وزيرى 
بعد ساعات قليلة من مــغــادرة هيفاء 
مصر عــائــدًة إلــى بلدها عقب زيــارة 
استمرت 4 أيــام، حيث طلبت النيابة 
من الشرطة استدعاء وزيــرى لسماع 
مة ضده،  أقواله فى البلغات المقدَّ

وجاءت تحريات الشرطة لتؤكد صحة الوقائع 
المنسوبة إليه.

مى عز الدين فى الغردقة 
بسبب »خيط حرير« 

تستكمل الــفــنــانــة مــى عــز الــديــن تصوير 
مسلسلها الجديد »خيط حرير«، الذى من المقرر 
أن يبدأ عرضه خلل شهر أكتوبر الجارى، حيث 
يتبقى لــه أســبــوع فقط وينتهى تصوير العمل 

بالكامل.
وكشفت مــصــادر مقربة مــن الفنانة مــى عز 
الدين إنها من المقرر أن تصور عدد من مشاهد 
العمل خارج مدينة القاهرة، وباألخص فى مدينة 

ساحلية.
وأشـــارت إلــى أن فريق عمل المسلسل اختار 
أكثر من مدينة ساحلية للتصوير داخلها، ووقع 
االختيار على كل من الساحل الشمالى والعين 
السخنة والغردقة، ولكن فريق العمل استقر على 
مدينة الغردقة، حتى يسافرون إليها لتصوير عدد 

من المشاهد هناك.
مسلسل »خيط حرير« يشارك فى بطولته إلى 
جــوار الفنانة مــى عــز الــديــن كــل مــن الفنانين، 
ــدر، ونــيــقــوال  ــ مــحــمــود عــبــدالــمــغــنــى، وســوســن ب
ــوض، ومـــى ســلــيــم، وأحــمــد خــلــيــل، ويــوســف  ــع م
عــثــمــان، وآخـــريـــن، والــعــمــل مــن تــألــيــف محمد 

سليمان عبدالملك، وإخراج إبراهيم فخر.
ــى أحــــداث العمل  ــن ف ــدي ــى عــز ال وتــجــســد م
شخصية سيدة أعمال تمتلك مجموعة شركات 
كبيرة فى القاهرة ودبــى، وتقع فى مشاكل خلل 

األحداث..

ــوى عن  ــرت الــفــنــانــة الــمــصــريــة لــيــلــى عــل عــب
إعجابها الشديد بأغنية »بالبنط العريض« 

للفنان اإلماراتى حسين الجسمى.
ليلى قالت، فى تسجيل صوتى لبرنامج 
»Et بالعربى«: »بعشقها، وأنــا فى رأيى 
ــتـــوب الــســنــة دى، وأنــــا بحب  إنــهــا الـ

الجسمى جدا«.
ــا عــمــا إذا كــانــت وجـــدت  ــه ــســؤال وب
»الطبطبة« فــى حياتها أم ال، قالت: 
»الحمد لله لقيت الطبطبة بس أكيد أنا 

بطبطب أكتر«.

ليلى علوى: »الحمد هلل لقيت 
الطبطبة بس أكيد أنا بطبطب أكتر«

سر زيارة رامز جالل للواليات المتحدة

عمر خيرت يقدم أروع مقطوعاته الموسيقية باألوبرا 

هانى شاكر يحيى حفاًل غنائيًا بدار األوبرا

هانى رمزى يستعد لتقديم جزء ثان من »غبى منه فيه«

يحيى أمير الغناء العربى هانى 
شاكر حفل غنائيا بــدار األوبــرا 
المصرية فى المسرح الكبير يوم 
الجمعة الموافق 23 أكتوبر، ومن 
المقرر أن يقدم هانى عددا كبيرا 
من أغانيه الرومانسية والطربية 
ــى  ــيــك« و»عــلّ ــا قــلــبــى ل ــ مــنــهــا »أن
الضحكاية«، و»نسيانك صعب 
أكــيــد« و»هــشــكــى لمين يــا عين« 
و»يـــا ريــتــنــى«، و»لــســة بتسألى«، 
و»متهدديش«، و»طــايــر يا هوى« 

و»بــلــدى«، و»مسا النور والهنا«، 
وغيرها.

طــــرح هـــانـــى شـــاكـــر مـــؤخـــراً 
مــؤخــرا أغــنــيــة جــديــدة بــعــنــوان 
»هتعدى« والتى يبعث من خللها 
ــل لكل الجمهور فــى الوطن  األم
الــعــربــى فــى زمــن الــكــورونــا وإن 
ــة ستنتهى قــريــًبــا، وتــعــاون  األزمـ
نقيب الموسيقين فى األغنية مع 
الشاعر رامــى أمين، ومن ألحان 

أحمد برازيلى، وتوزيع زووم.

كشف الفنان هانى رمــزى أنه 
حدثت بالفعل جلسات عمل مع 
ــى مــســحــال للوقوف  المنتج رانـ
على الجزء الثانى من فيلم »غبى 

منه فيه«.
ــاك  ــنـ ــن هـ ــ ــكـ ــ وأضــــــــــــاف: »لـ
ــمــوافــقــة عليه  ــل اشـــتـــراطـــات ل
فالعمل الذى حقق النجاح ويعيش 
حتى اآلن مع الجمهور البــد من 

الوقوف جيًدا على كل تفاصيل 
عودته بشكل مدقق حتى ال يضيع 

أيقونه الجزء األول«.
هانى قال: »حتى اآلن لم أوافق 
على أى سيناريو أو قصة مقدمة 
للجزء الثانى فهناك محاوالت من 
الشركة لتقديم عمل جيد وأتمنى 
أن يوفقوا ويقدرهم الله ليجدوا 

العمل القوى«.

يــحــيــى الــمــوســيــقــار عمر 
ــرت، حـــفـــل مــوســيــقــيــا  ــ ــي خــ
فــى دار األوبـــرا المصرية 
بــالــمــســرح الــكــبــيــر، يــوم 
الـــثـــلثـــاء الـــمـــوافـــق 20 
أكتوبر، فى تمام الساعة 
ــاء، ومـــن  ــســ ــ الـــثـــامـــنـــة م
المقرر أن يقدم »خيرت« 

أهم مؤلفاته خلل مشواره الفنى، 
ــا: »صـــابـــر يـــا عـــم صــابــر،  ــه ومــن
ــا، ليلة القبض على  البخيل وأنـ
ــة، ضــمــيــر أبــلــة حــكــمــت،  ــاطــم ف
خلى بالك من عقلك، قضية عم 
أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثانى، 
عــارفــة، إعـــدام مــيــت، غــوايــش«، 

وغيرها من األغانى.

ــز جـــلل مــؤخــرا من  انــتــهــى الــفــنــان رامـ
تــصــويــر أحــــداث فيلمه الــجــديــد »أحــمــد 
ــذى يشاركه  ــردام«، وهــو العمل ال ــوت ن
فــى بطولته كــل مــن الفنانين، 
غــادةعــادل وخــالــد الــصــاوى، 
ومـــن تــألــيــف لـــؤى الــســيــد، 
وإخــــــــراج مـــحـــمـــود كـــريـــم، 
ويــجــســد فــيــه رامـــز شخصية 

صحفى يعانى مــن مشاكل نفسية بسبب 
نحافته، ومن ثم يتورط فى جريمة قتل.

رامز جلل زار مؤخراُ الواليات المتحدة 
األمريكية، لرؤية نجله ياسر الذى يتواجد 

هناك برفقة والدته.
وكــان فيلم »أحمد نــوتــردام« يحمل اسم 
»هيكل عظمى«، ولكنه تم تغييره بعد ذلك 

لهذا االسم.

حكاية رانيا يوسف فى »شارع 9« بالمعادى

ريهام سعيد تتعرض للنصب

»الحيوانات المنوية« تتسبب فى إحراج نيللى كريم

ميادة الحناوى: الوجوه الغنائية مكررة فى كل الحفالت 
انــتــقــدت الفنانة الــســوريــة ميادة 
ــفــس الـــوجـــوه  ــرار ن ــكـ ــاوى، تـ ــنـ ــحـ الـ
الغنائية، فى كل الحفلت التى ُتقام 
فى الفترة األخيرة، فى الوقت الذى 
يتم فيه عــدم االســتــعــانــة بــأصــوات 

وفنانين كبار.
وأكــدت ميادة أن األلبومات لم تعد 
تحقق العائد الــمــادى المرجو منها، 
والمكاسب تتحقق من خلل الموبايل، 
ولــم يعد هناك شــركــات إنــتــاج كبيرة، 

ــا للصوتيات  ــان فيما عـــدا شــركــة روت
والــمــرئــيــات، الــتــى تضم تحت رايتها 
عــددا كبيرا من المطربين، وتحرص 
على إقامة حفلت لهم، وهو ما يحقق 

لهم المكاسب«.
مــيــادة الــحــنــاوى كــانــت قــد شاركت 
العام الماضى 2019، فى إحياء أكثر 
من حفل غنائى، فى عــدد من الــدول 
العربية، بينما حفل أحيته فى تونس، 

وشهد سقوطها على المسرح.

صــدمــت الممثلة الــمــصــريــة  نيللى كريم  
متابعيها بحديثها عن الحيوانات المنوية، 
مشيرة إلى أن الرجل يعيش عالة على المرأة 
ويتعامل معها على أنها ال قيمة لها، ويحاول 

السيطرة عليها بحجة أنه الرجل.
ــلل اســتــضــافــتــهــا فى  ووصــفــت نيللى خـ
برنامج ) قعدة رجالة( الذى يقّدمه الممثل 
الــســورى  قــيــس الــشــيــخ نجيب  والــفــنــان 
المصرى  خالد سليم  والممثل اللبنانى  
نيكوال مــعــوض ، الــرجــل الـــذى يعيش 
عالة على المرأة بأنه )نطع(، موجهة 
ــا ما  حديثها لقيس عندما قــال: »أن
عندى مشكلة بالحياة.. أنــا زلمى 
مرن جداً بالحياة«، لترد عليه نيللى 

قائلة: »أنت نطع«.
ــس، مــتــســائــًل عن  ــي وضــحــك ق
معنى كلمة “نـــطـــع”، لــتــرد عليه 
نيللى: »قــاعــد مبتعملش حاجة 
ــة.. فى  بتتخدم بــس قــاعــد عــال
نــاس كــده عالة على المجتمع«، 

ــى الــمــجــتــمــع  ــا عـــالـــة عــل ــ فـــقـــال قـــيـــس: »أنـ
شايفتينى«، لترد نيللى: »آه قاعد بل شغلة 

وال مشغلة«.
وانــدهــش قيس بشدة مــن مهاجمة نيللى 
للرجل، وقولها أنــه ال فائدة منه فى الحياة 
سوى أنه يتبرع بـ)حيواناته المنوية( لإلنجاب 
فقط، وليس له أى دور آخــر بالحياة، وذلك 
فى إطار تجسيده لشخصية الرجل الذى يرى 
فى نفسه القوة وأنــه المسيطر على المرأة، 
ليرد قيس: »حيوانات إيه؟..«، فأعادت نيللى 
حديثها: »حــيــوانــاتــك المنوية ومشيت بس 

ملكش الزمة«.
ــيـــش عــم  ــت لـ ــ ــ ــًل: »إنـ ــ ــائـ ــ ــيـــس قـ ورّد قـ
تهاجمينى؟«، لترد: »أنا مش بهاجمك خالص 
أنــا بقولك الحقيقة والحقيقة دايــًمــا مــرة.. 

بتبقى أليمة كده«.
وتــعــّرضــت نيللى بعد حديثها عــن الرجل 
والحيوانات المنوية لهجوم عنيف، من ِقبل 
المتابعين عبر مواقع التواصل االجتماعى، 

ووصفوها بالمسترجلة.

تقوم حاليا الفنانة رانــيــا يوسف بتصوير 
مسلسلها الجديد، الذى يحمل عنوان »شارع 
9«، والــذى ينتمى لنوعية األعمال ذات الـ45 
حلقة، والــذى من المقرر أن يعرض قبل شهر 

رمضان المقبل.
وبعدما صـــورت رانــيــا يــوســف فــى شـــارع 9 
بمنطقة الــمــعــادى، قامت برفقة فريق عمل 
المسلسل بتصوير عـــدد كبير مــن مشاهد 
األكشن فى العمل فى مناطق متفرقة، ودخلت 
فى خــلل األيــام الماضية فى معسكر خاص 

ــدأت تصوير باقى  بسبب المسلسل، حيث ب
مشاهد العمل داخل استديو »أمواج«.

مسلسل »شــارع 9« يشارك فى بطولته إلى 
جــوار رانيا يوسف كل من الفنانين، محمود 
عبدالمغنى، وأحمد وفيق، ونرمين الفقى، 

وهدى األتربى، وياسر على ماهر، وأحمد 
جمال سعيد، وحسام فاؤس، وعبير منير، 
ومــى شاهين، والعمل من تأليف حسين 
ــن إخــــراج محمد  مصطفى مــحــرم، ومـ

عبدالخالق.

كشفت اإلعلمية المصرية ريهام سعيد عن تعرضها 
لمكيدة من إحدى الشركات الستغلل اسمها وصورها.

ــى لهذه  اإلعــلمــيــة الــمــصــريــة نــشــرت »بــوســت« دعــائ
الشركة، والتى رّوجت لنفسها باستخدام صورها، وأكدت 

أن هذه الشركة كاذبة.
ــدث، بــقــولــه: »هــذه  ريــهــام كشفت تفاصيل مــا حـ
الشركه كاذبه لم يتم التعاقد معها على أى شىء.. 

هذا التدريب الذى أقوم به تابع لمؤسسه »شاهد« 
ولقد تــم تأجير االســتــوديــو مــن هــؤالء لتدريب 

الطلبه«.



أنطوان جريزمان

جاريث بيل

يتصدرهم ميسى ورونالدو ونيمار

باألرقام: أكثر 10 العبين أجرًا فى العالم
أصبحت كرة القدم واحدة من األلعاب الرياضية التى 

تدر دخال كبيرا لممارسيها، إذ يحصل كثير من الالعبين 
على رواتب ضخمة منصوص عليها فى عقودهم.

ولذلك يسأل الكثيرون : من هم أكثر نجوم الكرة 

العالمية دخاًل سنويًا؟ وكم تبلغ مرتباتهم السنوية؟
اإلجابة فى سياق التقرير التالى الذى نشرته موقع 

Sporty Tell حول أكثر 10 العبين أجرًا فى 
العالم، وتعتمد القائمة هذه التى نشرها الموقع 

األمريكى فقط على أرباح الرواتب وحدها، باستثناء 
المكافآت والدخول االستثنائية.

ــســى أعــظــم  ــي ــل م ــي ــون ــي ل
العبى كرة القدم الحاليين 
فــى رأى الــكــثــيــريــن، فــاز 
ــة بستة  ــون ــرشــل ــان ب ــ ربـ
ــرات ذهــبــيــة قياسية  كـ
مع ستة أحذية ذهبية 

أوروبية.
ــة الـــذى  ــون ــرشــل ــع ب مـ
قــــضــــى فــــيــــه كـــامـــل 
مسيرته الــكــرويــة- ساعد 
الفريق على تحقيق إجمالى 
ــى مــســيــرتــه  ــة فـ ــطــول 34 ب

بأكثر من 700 هدف.
ــب ليونيل ميسى  يبلغ رات
8.5 مليون يورو شهرًيا، ما 
يجعله الالعب األعلى أجرا 
فى كرة القدم العالمية فى 

الوقت الحالى.

ــويــس  أصـــبـــحـــت قـــــــدرات ل
ــز الـــالفـــتـــة لــالنــتــبــاه  ــ ــواري ســ
والقدرة على تسجيل األهداف 
ــوده مع  واضــحــة فــى فــتــرة وجــ
ــيــزى  ــول اإلنــجــل ــرب ــف ــي ــادى ل ــ نـ
ســابــقــا، إلــى أن أصــبــح محط 
اهتمام األندية المختلفة التى 

تسعى لشرائه.
ونجح برشلونة فــى نهاية 
الـــمـــطـــاف بــحــصــد تــوقــيــع 
مــهــاجــم أوروجـــــــواى، لــديــه 
مــا مجموعه 18 كأًسا 
فــى مسيرته 
و475 هدًفا، 
ــب  ويــبــلــغ رات
لـــــــــويـــــــــس 
ســـــــواريـــــــز 
ــن  ــ ــي ــ ــالي ــ  حــــــــوالــــــــى 3 م

يورو شهرًيا.

يمكن القول أنه أعظم العب كرة 
قــدم فى كل العصور بخمس 
ــع أحذية  كــرات ذهبية وأرب
ــة، فــى كل  ــيـ ذهــبــيــة أوروبـ

دورى كرة قدم تقريًبا.
ــا مــجــمــوعــه  ــ ــه م ــديـ لـ
29 كـــأًســـا فـــى حياته 
المهنية، رونـــالـــدو هو 
ــد أحــــد أكــثــر  ــي ــأك ــت ــال ب
المهاجمين إنــتــاًجــا فى 
الــعــصــر الــحــديــث لــكــرة الــقــدم، 
ويحمل الرقم القياسى ألكثر من 
3 أهـــداف جميلة فــى تــاريــخ كرة 

القدم.
يبلغ راتب كريستيانو رونالدو حوالى 
4.5 مليون يــورو على أساس 
شــهــرى، مما يجعله ثانى 
أعلى الالعبين أجــًرا فى 

كرة القدم العالمية.

ــل  ــا مــــن أصـ ــبـ ــوجـ ــول بـ ــ ــ ب
فـــرنـــســـى ويـــلـــعـــب فــى 
ــيــزى  الــــــدورى اإلنــجــل
الــمــمــتــاز لمانشستر 
يونايتد، بعد أن أثبت نفسه 
كــأحــد الــالعــبــيــن الــواعــديــن 
ــقــدم خــالل  فــى عــالــم كـــرة ال
فترة إقامته مع بطل الدورى 

اإليطالى يوفنتوس.
ــى فــريــق  ــ ــل إل ــق ــت ــا ان ــوجــب ب
ــاب بـــنـــادى مانشستر  ــشــب ال
ــد فـــى صــيــف 2016  ــت ــاي ــون ي
مقابل 105 مليون يورو، كأعلى 
رســـوم شـــراء تــدفــع لــالعــب فى 
تاريخ الدورى اإلنجليزى الممتاز، 

وكذلك كرسوم قياسية عالمية.
ــب بــول بوجبا 1.95  يبلغ راتـ

مليون يورو شهرًيا.

تــألــق شــعــاع الــشــهــرة مــع نيمار سيلفا 
ــادى ســانــتــوس  ــ ــوده فـــى ن ــ مــنــذ وجـ
البرازيلى، ساعد النادى وقتها 
فى حصد العديد من األلقاب 
فى البلدان والقارات قبل 
مــغــادرتــه نـــادى الشباب 
ــى الــفــريــق  لــالنــضــمــام إلـ

األوروبى برشلونة.
ــادى  ــن فـــاز نــيــمــار مـــع ال
اإلسبانى بالثالثية، الدورى 
ــل رى  ــى وكــوبــا ديـ ــان اإلســب
ودورى أبــطــال أوروبـــا، وأصبح 
عام 2017 أغلى العب فى تاريخ كرة 
الــقــدم بعد انتقاله إلــى بــاريــس سان 

جيرمان مقابل 222 مليون يورو.
يبلغ راتــب نيمار جونيور على دفعات 
شهرية حوالى 4 ماليين يورو، مما يجعله 
ثـــالـــث أعـــلـــى العــب 
ــى كـــرة  ــ أجـــــــــًرا فـ

القدم العالمية.

ــارس الــمــرمــى الحالى  وحــ
للفريق اإلنجليزى 
ــر  ــ ــت ــســ ــشــ ــ ــان ــ م
يــونــايــتــد، ظهر 
ــى أكــــثــــر مــن  ــ فـ
300 مــــبــــاراة مــع 
الشياطين الحمر منذ 
انضمامه إلى النادى فى عام 

.2011
ســاعــد فريقه على حصد 
ــدورى الممتاز موسم  لقب ال
2012-2013، وحــصــد 3 
بطوالت لدرع الكأس، إضافة 
إلــى كــأس االتحاد اإلنجليزى 

وكأس الدورى األوروبى.
ــب ديــفــيــد دى خيا  يبلغ راتـ
ــيــون يـــورو  حـــوالـــى 1.76 مــل

شهرًيا.

واحــــــــــد مــــــن أفـــضـــل 
المهاجمين فى لعبة كرة 
القدم، على الرغم من أنه 
لعب فى البداية كجناح 
فى المراحل األولى من 
حياته المهنية، إال أن 
التغيير التكتيكى فى 
أتلتيكو مدريد جعله 
ــى مــركــز  ــ ــحــول إل ــت ي

مهاجم كامل.
جريزمان يعد مــن أكثر 
ــرا، بــعــد  ــ ــ الـــالعـــبـــيـــن أجـ
توقيعه عقدا قيمته 120 
مليون يورو، والذى صاغه 
مــع بــرشــلــونــة فــى صيف 
عــام 2019، ويبلغ راتــب 
أنطوان جريزمان شهرًيا 

حوالى 3 ماليين يورو

العب فريق ريال مدريد 
اإلسبانى، ويتمتع 
ــدرة عـــبـــور  ــ ــقـ ــ بـ
مذهلة، بعدما 
ــاه  ــب ــت ــت االن ــف ل
فــى كـــرة الــقــدم 
ــة بــــــأداء مثير  ــمــي ــال ــع ال
ــدورى  ــ ــى الـ لــإعــجــاب فـ
اإلنجليزى الممتاز، انتقل 
إلى ريال مدريد فى عام 

.2013
ــل مع  ــي ــب ب ــ ــغ راتـ ــل ــب وي
ريــال مدريد حوالى 1.6 
مليون يــورو شــهــرًيــا، مما 
يجعله الالعب الثامن 
أعلى أجًرا فى كرة 

القدم العالمية.
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  إعداد: عادل عبدالله

كريستيانو رونالدو  ليونيل ميسى

بول بوجبا

نيمار دا سيلفا

ديفيد دى خيا

8.54.5

1.951.761.6

43
مليون يورومليون يورو

مليون يورو لويس سواريز5

3
مليون يورو

إيدن هازارد9

1.6
مليون يورو

مليون يورو

مليون يورو

مليون يورو

مليون يورو

ــال مــدريــد  ــ ــاح األيـــســـر لــفــريــق ري ــجــن العـــب ال
ــى فى  ــداعـ اإلســـبـــانـــى، ويــشــتــهــر بــأســلــوبــه اإلبـ
ــســارع عــالــى ومـــهـــارات تمرير  ــمــراوغــة مــع ت ال

ممتازة.
ــازارد 1.6 مليون يــورو  يبلغ راتـــب إيـــدن هــ

شهريا، وقــد حقق الالعب شهرته بالفوز 
بــجــائــزة أفــضــل العـــب شـــاب مــن قبل 
االتــحــاد الوطنى لالعبى كــرة القدم 
المحترفين، ليصبح أول العب غير 
فــرنــســى يــفــوز بــالــجــائــزة، كــمــا فــاز 
بنفس الجائزة مرة أخرى فى موسم 
2009–10، ليصبح أول العب يفوز 

كيليان مبابى10بها مرتين.

1.5
مليون يورو

ــاريــس ســـان جــيــرمــان، يحقق أربــاحــا  نــجــم ب
خيالية، سواء من راتبه مع الفريق الفرنسى، أو 

من دخول اإلعالنات.
وشهدت الصفقة التى تم إجراؤها بشكل 

دائم فى عام 2018 توقيع الالعب البالغ 
من العمر 21 عاًما إلى باريس سان 
جيرمان، وحصل على تحويل ضخم 
ــورو ليصبح  بقيمة 180 مليون يـ
ــى العــب  ثــانــى أغــلــى العـــب وأغــل

مراهق فى تاريخ كرة القدم.
ويبلغ راتب كليان مبابى، نجم 
منتخب فرنسا، شهرًيا حوالى 

1.5 مليون يورو.



أمنية الوالد تفتح باب 
مزاملة األخوين جمعة 

يـــواصـــل الـــجـــهـــاز الــفــنــى للمنتخب 
الــمــصــرى، اســتــعــداداتــه الــجــادة مــن أجل 
االستعداد للتصفيات المؤهلة إلى بطولة 
ــم األفــريــقــيــة 2021 والــمــقــرر  كـــأس األمـ
أن تــقــام فــى الــكــامــيــرون خــال النسخة 
المقبلة، وذلــك بعد اإلخطار الــذى وصل 

من جانب االتحاد األفريقى.
تلقى االتــحــاد الــمــصــرى لــكــرة الــقــدم 
خطابا رسميا من االتحاد األفريقى لكرة 
القدم الكاف، يخطره فيه بموعد مباراتى 
توجو بالتصفيات المؤهلة لكأس األمم 

األفريقية 2021 بالكاميرون.
وقـــال محمد بــركــات، مــديــر المنتخب 
الوطنى األول، إن كاف أخطر اتحاد الكرة 
بموعد مباراتى توجو، على أن يكون موعد 
ــاراة الــذهــاب فــى السابعة مــن مساء  مــب
يوم 14 نوفمبر بمصر، ولقاء العودة فى 

الرابعة عصر يوم 17 نوفمبر بتوجو.
وأوضح، أن مباراة الذهاب بمصر 
سيقودها طاقم تحكيم من روانــدا، 
بينما يقود مباراة العودة بتوجو طاقم 

من السنغال.
واســتــقــر حــســام الـــبـــدرى، المدير 
ــمــصــرى األول  ــفــنــى لــلــمــنــتــخــب ال ال
لكرة الــقــدم، على ضم 25 العًبا فى 

معسكر المنتخب المقبل، حيث 
ــى عــدد  ــادة فـ ــ ــ ــود زي ــ يـــرفـــض وجـ
الاعبين، حتى يكون هناك تركيز 
مــع الــقــائــمــة الــتــى سيقع عليها 

االختيار.
ويسعى الجهاز الفنى للمنتخب 
ــى حــســم قــائــمــة  ــ الـــمـــصـــرى، إل
الــاعــبــيــن الـــذى سيقع عليهم 
االختيار فى المرحلة المقبلة، 
مـــن أجـــل إبــــاغ أنــديــتــهــم قبل 

الموعد المحدد للمعسكر.

وكلف الــبــدرى، ثنائى الجهاز المعاون 
طـــارق مصطفى وأحــمــد أيـــوب، بــإعــداد 
تقرير عن الاعبين المحترفين، من أجل 
مخاطبة أنديتهم قبل موعد بدء المعسكر 

بـ15 يوًما.
ويــضــغــط مــحــمــد صـــاح العــب 

فريق ليفربول اإلنجليزى، على 
ــبــدرى مــن أجــل ضم  حــســام ال
محمد الننى المحترف فى 
صفوف فريق أرسنال، إلى 

معسكر المنتخب المقبل.
ودخــل الننى فى أزمــات 
من قبل مع حسام البدرى، 
حيث يــرفــض األول فكرة 
ــوس عـــلـــى مــقــاعــد  ــلـ ــجـ الـ

ــذى ساهم  ــر الـ الـــبـــدالء، األمـ
ــدرب المنتخب فى  فــى تفكير مـ

استبعاده من المباريات.
فى سياق متصل، يــدرس أيمن 
ــراس مــرمــى  ــ ــ ــدرب ح ــ ــ ــر م ــاهـ طـ
المنتخب المصرى، 
ــود  ــمـ ــحـ ضــــــم مـ
عـــبـــدالـــرحـــيـــم 
ــارس  جـــنـــش، حــ
فـــريـــق الــزمــالــك، 
إلــــــــــــى مـــعـــســـكـــر 
الـــفـــراعـــنـــة الــمــقــبــل، 
خصوًصا بعد تألقه فى 
ــتــى يــشــارك  ــات ال ــاري ــمــب ال
فــيــهــا مــع أبــنــاء قــلــعــة ميت 

عقبة.
ــر جــهــاز الــفــراعــنــة  ــق واســت
على انضمام الثنائى محمد 
الشناوى حارس مرمى الفريق 
ــكــرة الــقــدم بــالــنــادى  األول ل
ــو جبل  األهـــلـــى، ومــحــمــد أبـ
حارس مرمى الفريق األول 
لكرة القدم بنادى الزمالك.

هجرة النجوم شبح يطارد 
اإلسماعيلى قبل الموسم الجديد

يواجه نجوم فريق الكرة األول بالنادى 
اإلسماعيلى خطر الرحيل الجماعى عن 
صفوف الدراويش خال الفترة المقبلة، 
وذلــك فــى ظــل الــظــروف الصعبة التى 
يعيش فيها النادى األصفر خاصة على 
المستوى الــمــادى، تلك الــظــروف أثرت 
سلباً على فريق الكرة األول اإلسماعيلى 
هذا الموسم، الذى كان يصارع للبقاء فى 
بطولة الــدورى المصرى الممتاز، األمر 

الذى أغضب جماهير الدراويش بشدة.
وأصـــبـــح هــنــاك أكــثــر مـــن العــــب فى 
صــفــوف اإلســمــاعــيــلــى مــهــدد بــالــخــروج 
ــدراويــش وعلى رأســهــم باهر  مــن قلعة ال
المحمدى مدافع القلعة الصفراء، الذى 
بحث الــنــادى األهــلــى عــن ضمه لتدعيم 

دفــاعــه خـــال الــفــتــرة المقبلة، 
ــل رغـــبـــة بـــاهـــر فــى  ــى ظــ ــ ف
ــل عـــن اإلســمــاعــيــلــى  ــرحــي ال
واالنتقال إلى صفوف القلعة 
الحمراء إذا لم يتلق عرضا 
ــاءت  ــراف، ولـــكـــن جـ ــتـ لـــاحـ
ــة الــتــى تــعــرض لها  ــابـ اإلصـ

باهر مــؤخــراً لتربك حسابات 
الــاعــب كــامــا خاصة 

ــا ســتــتــســبــب  ــ ــه ــ أن
فـــى غــيــابــه عن 
الــمــاعــب لعدة 

أشهر.
ويـــــــــــعـــــــــــد 
عــبــدالــرحــمــن 
ــب  ــدى العـ ــجــ ــ م
ــق األول  ــريـ ــفـ الـ

لكرة القدم بالنادى اإلسماعيلى على رأس 
الاعبين المهددين بالرحيل أيضاً عن 
صفوف الدراويش، خاصة فى ظل رغبة 
بيراميدز فــى ضــم الــاعــب الـــذى أثبت 
تألقه مع المنتخب المصرى األوليمبى 
فى بطولة كــأس األمــم األفريقية، تحت 
2٣ عاما التى توج بها المنتخب الوطنى 
على أرض مصر، وجاء تألق عبد الرحمن 
مجدى ليجعله هــدفــاً لــنــادى بيراميدز، 
ــذى يــرغــب فــى تــدعــيــم مــركــز الجناح  الـ
الهجومى خاصة أن النادى يريد تحقيق 
النجاحات خــال الفترة المقبلة محلياً 

وعلى المستوى األفريقى أيضاً.
ــب وســـط  ــ ــوحــــش العـ ــ ــد عـــمـــر ال ــعـ ويـ
اإلسماعيلى الــاعــب الــثــالــث المعرض 
للرحيل فى ظل رغبة بعض األنــديــة فى 
ضمه على رأسها المقاولون العرب الذى 
يسعى لتدعيم خــط الــوســط، واستطاع 
الوحش أن يثبت تألقه فى اإلسماعيلى 
خال الفترة الماضية ولكن خافاته 
ــكــررة مـــع مــجــلــس الـــدراويـــش  ــمــت ال
تجعله قريباً من الرحيل عن صفوف 

اإلسماعيلى.
ومن المنتظر أن يعقد مجلس إدارة 
اإلسماعيلى جلسات متتالية 
ــؤالء الاعبين  مــع هـ
بنهاية الــمــوســم، 
ــة  ــشــ ــ ــاق ــ ــن ــ ــم ــ ل
مـــصـــيـــرهـــم 
بشكل نهائى 
ســـــــــــــــــواء 
بـــاإلبـــقـــاء 
عــلــيــهــم أو 

رحيلهم.

أبو جبل يستقر على 
توديع العزوبية 

حالوة المولد هدية فى 
الطريق إلى باتشيكو

كشف والــد صالح جمعة العــب األهلى وعبدالله 
جمعة العب الزمالك، عن أمنيته المستقبلية، وذلك 

خال حديثه مع نجليه.
وقال والد الاعبان لهما أن أمنيته تتمثل فى وجودهما 
سوياً فى فريق واحد، بالمستقبل القريب، ويهتم الزمالك 
بالتعاقد مع صالح جمعة، وذلــك فى حال رحيل األخير 
عن صفوف األهلى مجانا فى ظل ارتباطه مع النادى 
ــازال ســاريــاً، ويــشــارك عبدالله جمعة  األحمر بتعاقد م
بصفة مستمرة مع الزمالك، بعد اإلصابة التى تعرض 
لها محمد عبدالشافى بخلع فى الكتف، بينما لم يظهر 
صالح جمعة بعد مع الجهاز الفنى الجديد لألهلى بقيادة 
الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، وذلك بعد غيابه عن 

المشاركة مع المدرب السابق السويسرى رينيه فايلر.

ينوى حــارس مرمى الفريق األول لكرة القدم بنادى 
الزمالك، محمد أبــو جبل، دخــول عش الزوجية خال 

الفترة القليلة المقبلة.
ويبلغ أبوجبل من العمر ٣1 عاما، لذلك يتأهب الاعب 
فى بدء حياة جديدة، بعد أن نصب تركيزه خال السنوات 
الماضية على عمله فقط، ويشارك أبوجبل مع الزمالك 
هذا الموسم بشكل أساسى، ونجح الحارس فى التتويج 
مع القلعة البيضاء، ببطولتى السوبر األفريقى والسوبر 
المصرى، وكذلك الصعود إلى الــدور نصف النهائى من 
بطولة دورى أبطال أفريقيا، ويمتلك أبو جبل فرصة قوية 
للغاية للتواجد فى معسكر منتخب مصر المقبل، والذى 
سيواجه على هامشه الفراعنة منتخب توجو فى مباراتين 

ضمن الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات أمم أفريقيا.

يجهز بعض المقربين من البرتغالى جايمى باتشيكو 
المدير الفنى لفريق الكرة األول بنادى الزمالك، لشراء 
حلوى المولد النبوى، وتقديمها هدية إلــى المدرب 

البرتغالى مع حلول موعده بنهاية شهر أكتوبر الجارى.
وترتبط ذكرى كوميدية خاصة بموعد حلول المولد 
النبوى مع باتشيكو، تتمثل فى تواجد األخير بمنزل 
رئيس الزمالك مرتضى منصور خال واليته األولى، 
وذلك من أجل حل بعض األزمات بين الطرفين، وعند 
خــروج المدرب من منزل رئيس الزمالك حصل على 
علبة حلوى المولد الــنــبــوى، نــظــراً النــجــذابــه لبعض 
محتوياتها، وفى اليوم التالى رحل باتشكيو عن مصر، 
متوجهاً إلــى السعودية لتولى تدريب فريق الشباب 
الــســعــودى، ليتهمه مرتضى منصور وقتها بطريقة 

كوميدية إلى سرقته لعلبة حلوى المولد قبل رحيله.
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موسم انتحارى 
ينتظر عمرو وردة 

يستعد عــمــرو وردة لخوض 
مــغــامــرة جــديــدة فــى مسيرته 
االحترافية، بعدما انضم مؤخًرا 
لصفوف فريق فولوس اليونانى 
بعقد إعــارة مدته موسم واحد 

قادًما من نادى باوك.
وتضمن عقد إعـــارة وردة من 
بـــاوك إلــى نـــادى فــولــوس بنًدا 
يــتــيــح لــأخــيــر أحــقــيــة شـــراء 
الالعب بشكل نهائى فى ختام 

الموسم الحالى.
وبـــعـــد انـــتـــقـــالـــه لــصــفــوف 
فريق فــولــوس أصبح وردة أمــام 
تــحــد صــعــب إلنـــقـــاذ مسيرته 
ــد األزمــــات  ــع االحـــتـــرافـــيـــة، ب
والمشاكل التى أحاطت به فى 
العام األخير ســواء مع منتخب 
مصر أو مع ناديى الريسا وباوك 

اليونانيين.
وأصبح وردة ُمطالب بتقديم 
أفضل ما لديه لرفع أسهمه من 
ــى الــســاحــة الــكــرويــة  جــديــد ف
اليونانية، بعدما أصبحت تهمة 
عدم االلتزام لصيقة به بسبب 
تــصــرفــاتــه الشخصية وتــكــرار 

مشاكله وأزماته.
كذلك تنتظر وردة مهمة شاقة 
الستعادة مكانه مــع المنتخب 
الــوطــنــى األول فــى المرحلة 
ــا خــــرج من  ــدم ــع ــة، ب ــل ــب ــق ــم ال
حسابات الجهاز الفنى للفراعنة 

الذى يقوده حسام البدرى.
ولن يكون بمقدور وردة العودة 
لصفوف المنتخب إال فى حال 
تقديمه مستويات جــيــدة مع 
فريقه الجديد، وإثبات التزامه 
ــدة فــى  ــ ــدي ــ ــة ج ــح ــف ــح ص ــت ــف ب
مسيرته االحترافية وطى سجل 
األزمـــات والمشاكل الــذى أثرت 
عليه سلًبا بشكل كبير فى العام 

األخير.
ــو الــمــاضــى  ــي ــون ــر ي ــه ــى ش ــ وف
طاردت فضيحة جديدة الالعب، 
بعدما كشفت صحفية يونانية 
عن تعرضها للتحرش من وردة 
من خالل رسائل عديدة أرسلها 
الالعب لها عبر حسابه الرسمى 
على موقع التواصل االجتماعى 

الشهير »انستجرام«.
ــر إعــالمــيــة  ــاري ــق وبــحــســب ت
تــم تــداولــهــا وقتها التقى وردة 
بالصدفة فى أحد المتاجر مع 
الصحفية ديــمــى ستاماتيليا 
المتخصصة فى تغطية أخبار 
نـــادى أولــمــبــيــاكــوس اليونانى، 
لكن وبعد هــذا اللقاء فوجئت 
الصحفية بمالحقة وردة لها 
من خالل الرسائل اإللكترونية 
والــتــى طالبها الــالعــب خاللها 
بــإلــحــاح بمالقاته فــى مدينة 
سالونيك التى يقيم بها الالعب 

لقضاء يوم برفقته.
ــة لم  ــي ــان ــون ــي الــصــحــفــيــة ال
تستجب لمطالب وردة ووضعت 
الالعب فى موقف محرج بعدما 
بادرت بنشر صور للرسائل التى 

تلقتها من الالعب.
الواقعة األخالقية الجديدة 
التى اتهم فيها عمرو وردة جاءت 
بعد فترة قصيرة من إعالن نادى 
الريــســا اليونانى طــرد الالعب 
ــى  ــد مــعــه، وه ــاق ــع ــت وإنـــهـــاء ال
الخطوة التى أرجعها النادى إلى 

أسباب تأديبية.
وفــى وقــت الحــق كشف رئيس 
الــنــادى أن األســبــاب التأديبية 
المتعلقة بطرد وردة والعب آخر 
بالفريق، ليس معناها حــدوث 
تــجــاوزات أخالقية مــن الالعب 
ــا بــســبــب عــدم  ــم ــرى، وإن ــص ــم ال
التزامه بحضور تدريبات الفريق 
فى الفترة األخيرة، حيث شارك 
وردة فى التدريب مرتين فقط 

خالل 9 أيام.
ولم تكن الفترة التالية لرحيل 
وردة عن صفوف الريسا هادئة 
عــلــى اإلطـــــالق، حــيــث تــعــرض 
ــى  ــاض ــم ــايـــو ال الـــالعـــب فـــى مـ
العتداء بالضرب من حوالى 20 
مشجًعا لــنــادى الريــســا، وذلــك 
أثناء تواجده بأحد الشوارع فى 

وقت متأخر.

الثأر يشعل حماس موسيمانى قبل مواجهتى الوداد

األهلى يحشد أسلحته للتأهل لنهائى دورى أبطال أفريقيا 
 يتواصل العد التنازلى للمباراة الهامة 
ــادى األهــلــى مع  ــن الــتــى ستجمع فــريــق ال
الـــوداد المغربى يــوم السبت المقبل فى 
إطار جولة الذهاب للدور نصف النهائى 

لبطولة دورى أبطال أفريقيا.
ويعكف الجهاز الفنى لألهلى بقيادة 
الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى على 
وضع الرتوش النهائية على خطة الفريق 
ــتــى اســتــقــر الجهاز  ــوداد، وال ــ لــمــبــاراة الـ
األحــمــر عــلــى خــوضــهــا بــأســلــوب يتميز 
بالتحفظ الــدفــاعــى لــتــفــادى قــبــول أى 
ــداف، مــع االعــتــمــاد عــلــى الــمــرتــدات  ــ أه
الخاطفة لمحاولة هز شباك فريق الوداد.

ويرى جهاز األهلى أن األولوية بالنسبة 
للفريق فى لقاء السبت المقبل تتمثل فى 
الــخــروج بشباك نظيفة، لتسهيل مهمة 
الفريق فى لقاء اإلياب المقرر إقامته فى 

مصر يوم 2٣ أكتوبر الجارى.
ويعتزم الــمــدرب موسيمانى االعتماد 
على الــقــوة الــضــاربــة للنادى األهــلــى فى 
لقاء السبت المقبل، خصوًصا فى الخط 
األمامى والــذى يبدو الثاثى أليو بادجى 
وحسين الشحات ومحمود كهربا األقرب 
للمشاركة فيه بشكل أســاســى بمباراة 

المغرب.
وُيــنــتــظــر أن يكلف موسيمانى ثنائى 
ــاز بفريقه بــااللــتــزام بشكل أكبر  ــك االرت
بالنواحى الدفاعية فى لقاء الوداد، وسد 
أى فــراغــات خلف ظهيرى الفريق حال 
تقدمهما خـــال الــهــجــمــات عــلــى مرمى 
ــرك أى فــرصــة لاعبى  الــــوداد، وعـــدم ت
ــوداد الستغال أى مساحات محتملة  الـ
بين خطوط األهلى للتوغل باتجاه منطقة 

جزاء الفريق وتهديد مرماه.
فى تلك األثناء ما يــزال الجهاز الفنى 
لألهلى مترددا حول فكرة االعتماد على 
الحارس محمد الشناوى فى لقاء الذهاب 
ــا مــن مــعــاودة  ــوداد، وذلـــك خــوًف ــ أمـــام الـ
اإلصــابــة لــه وابــتــعــاده عــن الفريق لفترة 
طويلة، خصوًصا وأن إصابته األخــيــرة 
كانت فى العضلة الضامة والتى عادة ما 

تستغرق أى إصابة فيها وقًتا للتعافى.
 x وتعرض الشناوى لمزق أبعادة )ملى
ملى( بالعضلة الضامة خــال مشاركته 
بمباراة المقاولون، وتشير الدالئل إلى أن 
جهاز األهلى قد يمنح الفرصة للحارس 
على لطفى للمشاركة فى لقاء الذهاب 
أمــام الـــوداد، لمنح الشناوى فرصة أكبر 
للتعافى بشكل تام والتأكد من جاهزيته 
على أن يعود لحماية عرين الفريق بداية 
مــن لقاء اإليـــاب بعد التأكد مــن تاشى 

فرص معاودة اإلصابة له مجدًدا.
وتــمــثــل الــمــبــاراتــيــن المنتظرتين بين 

األهلى والــوداد 
الـــمـــغـــربـــى فــى 

ــف نـــهـــائـــى  ــصــ ــ ن
دورى أبطال أفريقيا 

حـــدث خـــاص بالنسبة 
ــقــى بيتسو  لــلــجــنــوب أفــري

موسيمانى مــدرب الشياطين 
ــذى يسعى لتأكيد  ــ الــحــمــر، وال

جدارته التدريبية من خال قيادة 
الفريق األحمر لبلوغ المباراة النهائية 

للبطولة.
وتكتسب مباراتا الوداد أهمية مضاعفة 
بالنسبة للمدرب موسيمانى الذى يتطلع 
للثأر لنفسه من الفريق المغربى، الذى 
ســبــق وواجـــهـــه فــى 10 مــبــاريــات خــال 
قيادته لفريق صن داونز الجنوب أفريقى.

وتمكن الوداد من إقصاء صن داونز من 
األدوار اإلقصائية لدورى األبطال مرتين 
أمام أنظار موسيمانى، حيث كانت المرة 
األولى فى الدور ربع النهائى لنسخة عام 
2017، فيما كانت المرة الثانية فى نصف 

نهائى نسخة 2019.
ـــ 10 لــقــاءات  ــااًل وعــلــى مـــدار ال  وإجــم
التى سبقت وجمعت موسيمانى بفريق 
ــوداد فــكــان الــفــوز مــن نصيب الفريق  ــ ال
المغربى فى 4 لقاءات مقابل ٣ انتصارات 
لموسيمانى وحــســم الــتــعــادل نتيجة ٣ 

لقاءات أخرى.
ويتطلع موسيمانى لــرد اعــتــبــاره أمــام 
الــوداد واإلطاحة بالفريق المغربى للمرة 
ــى مــن األدوار اإلقــصــائــيــة لـــدورى  ــ األول
األبطال، ولكن هذه المرة وهو على رأس 
الجهاز الفنى للنادى األهلى، بعدما عجز 
عن تحقيق هذا الهدف وهو يتولى قيادة 

فريق صن داونز.

الخوف على الشناوى 
يفتح طريق ظهور 
لطفى فى موقعة 

المغرب

 كتبت – سارة عبد الباقى

 كتب – محمد الصايغ

 كتب – ضياء خضر 

محمد صالح يضغط على البدرى لضم الننى لمعسكر نوفمبر 
موسيمانى

جنش

صالحالننى

البدرى

المحمدى

الشناوى



مفاوضات مع الغندور.. وفضل يرشح سمير محمود عثمان

الجناينى ينقلب على رئيس لجنة الحكام
انــقــلــب عــمــرو الــجــنــايــنــى، رئــيــس االتــحــاد 
المصرى لكرة القدم، على وجيه أحمد رئيس 
لجنة الحكام، بسبب األزمـــات التى ضربت 
التحكيم فى الفترة األخيرة، وهبوط مستوى 

معظم الحكام بشكل كبير.
ــى جلسته  واقـــتـــرح الــجــنــايــنــى ف

ــحــاد  األخـــيـــرة مــع أعــضــاء االت
المصرى لكرة القدم، إجــراء 
تغييرات على اللجنة قبل 
انــطــاق الموسم الجديد، 
والبحث عن شخصية تتمتع 
بخبرات كبيرة فى المجال 
الــتــحــكــيــمــى مـــن أجــــل أن 

يكون إضافة كبيرة للمجلس 
الحالى.

ويعتبر جمال الــغــنــدور، رئيس 
لجنة الحكام السابق، من أكبر 
المرشحين لرئاسة اللجنة، 
فــى ظــل وجـــود قــبــول لديه 
من جانب الجناينى وبعض 
أعضاء مجلس الجباية فى 

الفترة األخيرة.
واعـــتـــرض مــحــمــد فضل، 

ــة الــخــمــاســيــة  ــجــن ــل عــضــو ال
باالتحاد المصرى لكرة القدم، 

على مسألة تعيين الــغــنــدور، حيث 
يرغب بمنح الفرصة إلــى وجــه جديد فى 

المرحلة المقبلة.
واقترح محمد فضل، تولى سمير محمود 
عثمان قيادة لجنة الحكام فى الفترة المقبلة، 
إال أنه لم يتم حسم األمر بشكل نهائى، وتركه 

معلًقا حتى اجتماع المجلس المقبل والذى لم 
يتم تحديد أى موعد له حتى اآلن.

وكـــان وجــيــه أحــمــد قــد تــولــى رئــاســة لجنة 
الحكام قبل أشهر خلًفا لجمال الغندور الذى 
رحل بعد أزمة لقاء السوبر الذى جمع األهلى 
والــزمــالــك فــى فبراير الماضى بــاإلمــارات، 
والذى شهد واقعة غياب مراقب للحكام 

معين من اتحاد الكرة.
ــجــنــة  ــل ــــب مـــســـئـــولـــو ال ــل وطــ
الخماسية التى تدير اتحاد 
الـــكـــرة وقــتــهــا مـــن جــمــال 
الــغــنــدور الــتــواجــد فــى لقاء 
الــســوبــر كــمــراقــب للحكام، 
لكنه رفض وقتها الرتباطه 
بــالــتــواجــد ضــمــن اســتــوديــو 
ــاريــات  ــمــب ــد ال تــحــلــيــلــى ألحــ
ــة، لــيــقــوم بتعيين  ــالــســعــودي ب
الحكم السابق تامر درى مراقًبا 
للمباراة، لكن األخير لم يتمكن 
مــن الــســفــر لــحــضــور اللقاء 
ــيــة  ــل بـــســـبـــب ظـــــــروف عــائ

مفاجئة.
وبعد أحداث الشغب التى 
دارت بــيــن العــبــى األهــلــى 
والزمالك فى أرض الملعب، 
اصطدم مسئولو اتحاد الكرة 
بعدم وجود تقرير يخص مراقب 
ــتــى شهدها  الــحــكــام لـــأحـــداث ال
الملعب، خصوًصا وأن المراقب اإلماراتى 
الذى تم االعتماد عليه لم يقدم التقرير الوافى 
لرصد تلك األحداث، لتتفجر الخافات وقتها 
بين جمال الغندور واللجنة الخماسية وينتهى 

األمر برحيل الغندور.

الشيخ يؤجل عقيقة 
كايال 

باسم مرسى يحتفل بعيد 
ميالد كاميليا 

رامى وشيما يحاربان الملل 
باإلجازات السريعة

استقر أحمد الشيخ جناح النادى األهلى على تأجيل 
االحتفال بعقيقة مولودته الجديدة كايا، لحين انتهاء 
األهــلــى مــن خــوض مباراتى ذهــاب وإيـــاب نصف نهائى 

دورى أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربى.
وقبل أيام استقبل الشيخ مولودته الثانية واألولى له من 
زوجته الحالية ندى محمد، وكان الشيخ قد احتفل بزفافه 
على ندى محمد أوائــل العام الجارى، علًما أن هذه هى 

تجربة الزواج الثانية لاعب النادى األهلى.
وتزوج الشيخ للمرة األولى عام 2017 قبل أن ينفصل 
عن زوجته األولى دينا السعيد، بعد أن أسفر هذا الزواج 
عن مولودة تسمى »مكة«، وبالتزامن مع احتفال الشيخ 
بزواجه الثانى فى يناير الماضى ألمحت زوجته األولى 
من خال حسابها على »فيسبوك« إلى أن العب األهلى 

يمتنع عن سداد النفقة المقررة البنته مكة.

احتفل باسم مرسى مهاجم فريق اإلنتاج الحربى بعيد 
مياد ابنته كاميليا الثانى قبل أيام داخل الفيا الخاصة 
به، وعبر حسابه الرسمى على موقع التواصل االجتماعى 
»انستجرام« نشر مهاجم الزمالك السابق صــورة البنته 

وهى تطفئ شمعة تورتة عيد ميادها الثانى.
وكــان باسم مرسى قد انضم لصفوف فريق اإلنتاج 
الحربى صيف العام الماضى فى صفقة انتقال حر بعد 
انتهاء عاقته بنادى الزمالك، وخــال الموسم الحالى 
شــارك باسم فى نحو 21 مــبــاراة مع الفريق العسكرى 

ببطولة الدورى الممتاز سجل خالهم 6 أهداف.
ويتبقى فــى تعاقد باسم مرسى مــع اإلنــتــاج الحربى 
موسم إضافى حيث انتهى فى آخر يونيو 2021، وهذه 
هــى التجربة الثانية لباسم مــرســى مــع فــريــق اإلنــتــاج 

الحربى حيث سبق ومثله خال موسم 2014/2013.

يحرص رامــى صبرى قائد ومــدافــع فريق إنبى على 
اصطحاب زوجته اإلعامية شيما صابر لقضاء أجازات 
قصيرة خــال فــتــرات الــراحــة الــتــى يحصل عليها من 
تدريبات الفريق البترولى للتخلص من الضغط العصبى 

والملل الذى يشعر به نتيجة تاحق المباريات.
وبسبب قصر مــدة األجـــازة التى يحصل عليها قائد 
فريق إنبى، يضطر لقضاء أجازاته ببعض فنادق القاهرة، 

لعدم تمكنه من السفر إلحدى المدن الساحلية.
ونــشــرت اإلعــامــيــة شيما صــابــر مــؤخــرا عــدة صور 
لها هى وزوجها وهــم يقضون بعض الوقت تحت أشعة 
الشمس على ضفاف حمام السباحة بأحد فنادق منطقة 

القاهرة الجديدة.
ومـــؤخـــًرا خــضــع رامـــى لــعــدة جــلــســات بــأحــد مــراكــز 

التجميل إلزالة الوشوم »التاتو« المنتشرة على ذراعيه.

إعداد: محمد الصايغ - سارة عبدالباقى أخبار النجومأخبار النجومأخبار النجوم
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صالح ريكو 
يقترب من االتحاد 

السكندرى
ــادى  دخـــل مجلس إدارة ن
ــاد الــســكــنــدرى، فى  ــحـ االتـ
ــع صــاح  ــات جـــادة م ــاوض ــف م
ريكو العب الفريق األول لكرة 
القدم بنادى مصر المقاصة، 
ــل انضمامه لصفوف  مــن أج
زعيم الثغر مع بداية الموسم 

الجديد.
ــاح ريــكــو جلسة  وعــقــد ص
مع محمد مصيلحى، رئيس 
مجلس إدارة نــادى االتحاد 
ــم خــالــهــا  ــ الــســكــنــدرى، وت
ــد من  ــدي ــع االتـــفـــاق عــلــى ال
األمور الخاصة ببنود التعاقد 
والمستحقات المادية التى 
سيحصل عليها فى المرحلة 

المقبلة.
ودحل النادى اإلسماعيلى، 
فى مفاوضات أيضا مع صاح 
ــل االنــضــمــام  ريـــكـــو، مـــن أجـ
ــراء الــمــوســم  ــف ــص للقلعة ال

المقبل.
ــل  ــ ــا لـــمـــصـــدر داخ ــ ــق ــ ووف
النادى، أبدى »ريكو« ترحيبه 
باالنضمام لــلــدروايــش رغم 
ــن، ويتبقى  ــي ــرض وصــــول ع
على انتهاء الصفقة المقابل 

المادى.
ــنــادى  وأضــــاف أن إدارة ال
اتفقت مع الاعب على منحه 
3 مايين جنيه، واشــتــرط 
»ريــكــو« الحصول على 50% 
ــذى  مــقــدم تــعــاقــد، األمـــر ال
ساهم فــى تعثر المفاوضات 

بعض الشئ حتى اآلن.
ويحق لاعب صــاح ريكو 
التوقيع ألى نــاد فــى الفترة 
الحالية دون الرجوع إلدارة 
المقاصة، نظًرا ألن تعاقده 
مــع الــنــادى الفيومى ينتهى 

بنهاية الموسم الحالى.
ــو إلــى  ــك وانـــضـــم صـــاح ري
صفوف المقاصة فــى صيف 
ــا مــن فريق  ــام 2017 قــادًم ع
الزمالك بعد تجربة قصيرة 
داخل القلعة البيضاء، ومنذ 
انتقاله للمقاصة نجح صاح 
ــز مـــكـــان له  ــج ــى ح ريـــكـــو فـ
بالتشكيل األساسى للفريق 

الفيومى.
وتألق ريكو بشكل الفت مع 
المقاصة فــى أعــقــاب عــودة 
منافسات الـــدورى فــى مطلع 
أغــســطــس الـــمـــاضـــى، وكـــان 
ــد األوراق الــرابــحــة التى  أح
اعتمد عليها الفريق فى رحلة 
تصحيح مساره من مصارعة 
ــد فى  ــواج ــت الــهــبــوط إلـــى ال

المنطقة اآلمنة.
ومــنــذ صيف 2017 وحتى 
اآلن خــاض صــاح ريكو نحو 
ــاراة بقميص فريق  ــبـ 80 مـ
مصر المقاصة تمكن خالهم 
من إحــراز 3 أهــداف وصناعة 

مثلهم.
ــى  ــال ــح ــم ال ــوسـ ــمـ ــى الـ ــ وفـ
تــحــديــًدا ظــهــر صـــاح ريكو 
مــع المقاصة فــى 22 مــبــاراة 
شارك فى 20 لقاء منهم ضمن 
ــى، فيما  ــاسـ التشكيل األسـ
تــم الــدفــع بــه احتياطًيا فى 
لقاءين فــقــط، فــى حين تم 

استبداله فى 3 لقاءات.

تقرير المساعدين يرسم خطة باتشيكو لمباراة الرجاء

الرحيل المجانى يدفع الزمالك لبيع فرجانى ساسى فى الصيف 
ــادى  تــتــجــه الــنــيــة لـــدى مــســئــولــى ن
ــك لــبــيــع الــتــونــســى فــرجــانــى  ــزمــال ال
ســاســى العـــب وســـط الــفــريــق األول 
لكرة الــقــدم بــالــنــادى األبــيــض خال 
فترة االنــتــقــاالت المقبلة، فــى حالة 
وصــول عــرض رسمى لضم الاعب 
الدولى خال الفترة القليلة المقبلة، 

ــة رفــضــه  وكـــذلـــك فـــى حــال
لتجديد تعاقده مــع القلعة 
البيضاء بعد االنــتــهــاء من 
ــات بــطــولــة  ــاريـ ــبـ خــــوض مـ
دورى أبطال أفريقيا، حيث 
كشف مصدر داخل مجلس 
إدارة نادى الزمالك لجريدة 
ــن، عــن  ــ ــي ــ ــاي ــمــ ــ صــــــوت ال
اســتــقــرار مسئولى الــنــادى 
األبــيــض على بيع الاعب 
ــرة االنـــتـــقـــاالت  ــتـ خــــال فـ
المقبلة حــال عــدم تجديد 
تـــعـــاقـــده، وذلــــك مـــن أجــل 
تحقيق استفادة مالية من 
وراء بيعه، كى ال يرحل عن 
صــفــوف الــقــلــعــة الــبــيــضــاء 

مجانا مع نهاية عقده الذى ينتهى فى 
الموسم المقبل.

ويــتــواجــد فــرجــانــى ســاســى حالياً 
بمعسكر منتخب نسور قرطاج، حيث 
يغيب الاعب التونسى عن صفوف 
الزمالك فــى ســت مباريات محلية، 
وذلـــك بــعــد قـــرار لجنة االنــضــبــاط 
باالتحاد المصرى لكرة القدم عقب 
ــاراة المصرى،  واقــعــة طـــرده فــى مــب

بــالــجــولــة 31 مـــن عــمــر المسابقة 
المحلية، بعد ما قام به من ردود فعل 
غير الئــقــة تــجــاه حكم الــلــقــاء أمين 

عمر.
وعلى صعيد آخر طالب البرتغالى 
ــر الــفــنــى  ــدي ــم جــايــمــى بــاتــشــيــكــو ال
للزمالك من جهازه المعاون تجهيز 
ــر شــامــل عـــن فــريــق الــرجــاء  ــقــري ت
المغربى، وذلـــك قبل مواجهته فى 
الــــدور نــصــف الــنــهــائــى من 
بطولة دورى أبطال أفريقيا، 
وذلك من أجل دراسة الفريق 
المنافس بشكل جيد، قبل 
الــمــواجــهــتــيــن المصيرتين 
حيث سيتقابل الزمالك مع 
الــرجــاء فــى مــبــاراة الذهاب 
بــالــمــغــرب يـــوم 18 أكــتــوبــر 
الجارى، على أن تقام مباراة 
ــودة يـــوم 24 مـــن نفس  ــعـ الـ
الشهر فى مصر استاد برج 
العرب بمدينة اإلسكندرية، 
ومن المقرر أن يقوم المدير 
الــفــنــى بمتابعة تسجيات 
مــبــاريــات الــفــريــق المغربى 
فى الفترة الحالية لدراسته 
ــوقــوف على نــقــاط القوة  جــيــداً، وال
والــضــعــف بــالــمــنــافــس الستغالها 
وتحقيق نتيجة إيــجــابــيــة فــى لقاء 

الذهاب.
وفى سياق آخر وجه مسئولو نادى 
الزمالك تحذيرات لمصطفى محمد 
ــيـــض بسبب  ــق األبـ ــري ــف مــهــاجــم ال
انشغاله بفكرة االحتراف األوروبى 
خــال الموسم المقبل، وذلــك بعد 

تلقى الاعب الشاب عروضا خارجية 
مؤخراً، حيث تأتى تحذيرات مسئولى 
النادى األبيض فى ظل رغبة اإلدارة 
والــجــهــاز الفنى فــى تركيز الاعب 
مــع الفريق بسبب ارتــبــاط الزمالك 
بخوض مباراتى دورى أبطال أفريقيا، 
وكان مجلس إدارة نادى الزمالك وعد 
الاعب بالموافقة على احترافه فى 
نهاية الموسم على أن يستغل النادى 
المقابل الــمــادى من بيعه لتدعيم 
خط الهجوم باعب أجنبى متميز 

فى الفترة المقبلة.
وعلى صعيد آخر يسعى مسئولو 
نادى الزمالك لحسم ملف التجديد 
مع حازم إمام الظهير األيمن لفريق 
ــيــض فى  ــنــادى األب ــال ــكــرة األول ب ال
ــت مــمــكــن، خـــاصـــة وأن  ــ ــرع وق ــ أسـ
ــادى مــهــدد بــفــقــدان الــاعــب فى  ــن ال
حــالــة الــتــأهــل لنهائى بطولة دورى 
أبطال أفريقيا بسبب فتح باب القيد 
للموسم الجديد، حيث عقد مسئولو 
ــادى الــزمــالــك جلسة مــن قــبــل مع  نـ
الاعب لاتفاق على كافة التفاصيل 
الــخــاصــة بتجديد التعاقد دون أن 
يــوقــع رســمــيــاً على أى عــقــود، ويعد 
حـــازم إمـــام هــو الــظــهــيــر األســاســى 
للفريق فى الفترة الحالية ويتواجد 
معه الــاعــب الصاعد أحــمــد عيد، 
وذلـــك بعد رحــيــل التونسى حمدى 
النقاز خــال فترة انتقاالت الشتاء 
الماضية، وفسخ تعاقده مع القلعة 
ــد، نتيجة  الــبــيــضــاء مــن طـــرف واحــ
ــى مستحقاته  ــه عــل تـــأخـــر حــصــول

الشهرية.

 كتبت – سارة عبد الباقى 

 كتب – محمد الصايغ

الفريق األزرق يحشد نجومه لتخطى حوريا

لقب الكونفيدرالية يحسم مستقبل مدرب بيراميدز 
مازال فريق الكرة األول بنادى بيراميدز 
يحاول تحقيق عــددا من األهــداف خال 
ــكــن الــهــدف األهــم  ــى، ول ــحــال مــوســمــه ال
بالنسبة له رغبته فى حصد الكونفدرالية 

األفريقية هذا الموسم. 
وعــلــى المستوى األفــريــقــى هذا 
الموسم ال يــزال الفريق السماوى 

متمسك بأمل حصد لقب بطولة 
الكونفدرالية األفريقية، حيث 
يواجه بيراميدز نظيره حوريا 
ــى فـــى الــــــدور نصف  ــن ــي ــغ ال
النهائى من البطولة القارية، 

حيث يبحث بيراميدز عن حصد 
لــقــب الــكــونــفــدرالــيــة ليصبح ثالث 

فريق مصرى يحصد اللقب وذلك بعد 
كــاً مــن نــاديــى األهــلــى والــزمــالــك خاصة 
بعد النتائج التى حققها الفريق خال 

المسابقة هذا الموسم.
ورغــم تــذبــذب النتائج الخاصة بفريق 
ــدورى فــى فــتــرة مــا بعد  ــ بيراميدز فــى ال
توقف النشاط الرياضى بسبب انتشار 
فيروس كورونا، إال أن النادى أصدر بيانا 
يؤكد من خاله ثقته فى المدرب الكرواتى 
أنتى تشاتيتش وعــدم الرغبة فى رحيله 
بــالــوقــت الــحــالــى حفاظا على استقرار 

الفريق الفنى.
ويــبــدو أن مستقبل الــمــدرب الكرواتى 

أصبح مرتبطا بحصد لقب الكونفدرالية 
األفريقية، ففى حال فشل الفريق فى 
حصد اللقب سيرحل لكونه لم يحقق 
ــادى بيراميدز هذا  هــدف مسئولى ن
الــمــوســم، وفــى حــال نــجــاح الــمــدرب 
فى حصد اللقب فضاً عن التأهل 

إلى بطولة دورى أبطال أفريقيا الموسم 
المقبل عن طريق حصد وصافة جدول 

الترتيب.
ــدو مــهــمــة فــريــق بــيــرامــيــدز سهلة  ــب وت
نسبيا فــى نصف النهائى فــى ظــل فــارق 
اإلمــكــانــيــات بــيــن العــبــى بــيــرامــيــدز 
والعبى حوريا رغم خبرات الفريق 
الغينى فــى الــمــبــاريــات األفريقية 
ولكن إمكانيات العبى بيراميدز 
المميزة قد تحسم األمــور سريعا 

للفريق المصرى.
ويــســعــى الـــمـــدرب الــكــرواتــى 
تشاتيتش المدير الفنى لفريق 
بيراميدز لتجنب األخطاء التى 
ارتكبها العبى فريقه فى بعض 
مباريات الـــدورى خــال فترة ما 
بعد الكورونا وذلك لتفادى الخروج 
مـــن نــصــف نــهــائــى الــكــونــفــدرالــيــة 
خاصة أن جميع مسئولى بيراميدز 
يــســتــهــدفــون وبــقــوة حــصــد اللقب 

األفريقى هذا الموسم.
ــن تــكــون مهمة بــيــرامــيــدز سهلة  ول
ــول الــفــريــق إلــى نهائى  فــى حــال وصـ
المسابقة األفريقية فى ظل انتظاره 
للفائز من مواجهة نهضة بركان ضد 
ــر الــمــغــربــى فــى نصف  حسنية أغــادي
ــاراة  ــمــب ــك قـــد تــشــهــد ال ــذل الــنــهــائــى ل
ــة مــصــريــة مغربية  الــنــهــائــيــة مــواجــه

خالصة. 
وما يجعل فريق بيراميدز متفائا كون 
الزمالك حقق اللقب العام الماضى بالفوز 
على نهضة بــركــان المغربى فــى النهائى 
بركات الترجيح لذلك قد يكرر بيراميدز 
سيناريو الفريق األبيض ويحصد اللقب 

على حساب فريق مغربى.

اإلدارة 
البيضاء 
توجه 

تحذيرًا 
لمصطفى 

محمد

 كتبت – ضياء خضر

باتشيكوساسىمحمد

الغندور

عثمان
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أكثر ما يلفت النظر فى االنتخابات النيابية الحالية، ذلك الغبار الكثيف الذى 
يغطى أجواءها، باتهامات تناثرت هنا وهناك، جميعها إن صحت، ستضرب فى 
مقتل أى أحاديث عن النزاهة والشفافية، وتكافؤ الفرص بين المرشحين، فقد 
صاحب عملية التحضير لها، كثير من اللغط، حول ما جرى تسميته بتسعيرة 

الترشح على قوائم التحالف، والتى حددها مؤشر بورصة تداول الشائعات، من 
5 ماليين جنيه إلى 50 مليون جنيه.

األرقام المفزعة تفتح الباب واسعـًا أمام تدفق عالمات االستفهام، عن مدى 
صحتها، ودوافع الترويج لها بصورة ال تتسق مع المسئولية الوطنية، سواء كانت 

صحيحة أو غير صحيحة، فمن الناحيتين يرقى األمر لمستوى الجريمة، التى 
تستوجب العقاب السياسى والجنائى، باعتبار أن االتهامات التى راجت صدرت على 

ألسنة شخصيات لها حضور فى المشهد العام، وجرى تسجيلها وبثها على موقع« 
يوتيوب«، لذا فإن هؤالء مطالبون بتقديم أدلتهم إلى جهات االختصاص القضائية، 

لفضح المتورطين فى العبث، مهما كانت مواقعهم الحزبية، أما لو لم يكن هذا 
صحيحا، فيجب تقديم مروجيها إلى 

المحاكمة، بتهمة نشر األكاذيب 
لزعزعة استقرار البلد.

سيد سعيد يكتب: 

التوزيع مؤسسة األهرام

 واقع الحال يشير، وفق قراءتى المحايدة للمشهد 
االنتخابى، إلــى أن تلك االتهامات جــرى تداولها فى 
دوائر بعض المرشحين، الذين لم تشملهم القوائم، كنوع 
من تبرير استبعادهم فى سياق اإلجابة عن تساؤالت 
ــاب تــرشــحــهــم عــلــى المقاعد  ــصــارهــم، حـــول أســب أن

الفردية.
 ســاهــم فــى تنامى وتــيــرة الــحــديــث بــشــأن تسعيرة 
الترشح على القوائم أسباب عــدة، ال يمكن إغفالها، 
منها الغموض الذى أحاط بأعدادها، والمناوشات التى 
جرت حول حصص أحزاب التحالف، فضالً عما جرى 
من تسريبات ألسماء بعينها والتراجع عنها، ألسباب 
ــدت غير مفهومة، ناهيك عــن تــصــدر بعض رجــال  ب
األعمال، أما السبب األهم فى تقديرى، فهو المتعلق 
بانتخابات مجلس الشيوخ، ومــا تركته من عــدم رضا 

شعبى، أدى بالتبعية إلى العزوف عن المشاركة فيها.
 أصـــــــــداء الـــحـــديـــث 
المتعلق بالمال السياسى 
انـــتـــقـــلـــت مــــن أوســـــاط 
الــمــســتــبــعــديــن مـــن جنة 
ــى السوشيال  الــقــوائــم إل
ــا، عــبــر تــغــريــدات  ــدي ــي م
ــر، وبــوســتــات  ــت ــوي عــلــى ت
عــلــى فــيــســبــوك، وصــوال 
ــى الــفــيــديــوهــات على  إلـ
ــم يكن  الــيــوتــيــوب، لـــذا ل
غريًبا أن يلتقط اإلعالم 
ــى الـــدوحـــة  الـــمـــعـــادى فـ
ــل تــلــك  ــ ــول، ك ــبـ ــنـ ــطـ واسـ
االتــهــامــات غير الموثقة 
ــى ال  ــ ــت ــ حـــتـــى اآلن، وال
ــل،  ــي ــى أى دل ــ تــســتــنــد إل
يمكن التعويل عليه، أو 
اإلمـــــســـــاك بــخــيــوطــه، 
وراحــت تعزف على أوتار 
الــتــشــكــيــك فـــى ســالمــة 
االنتخابات قبل أن تبدأ، 
ــتــحــريــض ضـــد نــظــام  لــل

الحكم، وتوسيع مساحة الغضب ضد الدولة، بالرغم 
من درايتهم، بأن األمر برمته يخص األحزاب وقياداتها.

 هنا البد من التوقف قليالً.. اإلعالم المعادى يؤدى 
دورًا وظيفًيا لــن يتراجع عــنــه، وقطًعا سيبحث عن 
كل صغيرة وكبيرة، تمنحه فرصة العزف على أوتــار 
التحريض، لكن من الذى منحه الفرصة للتشكيك فى 
االنتخابات؟ ولماذا لم تصدر أحــزاب التحالف بياًنا 

تعلن فيه تحديها لالفتراءات؟
ــمــاذا ال تتقدم بــبــالغــات ضــد االتــهــامــات التى   ول
طالتها؟ بعيًدا عــن تلك الــتــســاؤالت وغــيــرهــا، هناك 
ضــرورة ملحة لخطاب توعوى، كى ال تفقد األجيال، 
المستهدفة من قــوى معادية، ثقتها فى كل ما يتعلق 
بالشأن العام، خصوًصا االنتخابات، التى تمثل أحد 
أهم أركــان الديمقراطية فى أى بلد، كما أن الضرورة 

النيابية، ارتــبــط بطول أمــد الــمــشــاورات داخــل مقر 
التحالف، بشأن القائمة، التى تضم 284 مقعدا من 
12 حــزبًــا، باإلضافة إلــى تنسيقية شباب األحـــزاب، 
كانت تقف وراءها أسباب حقيقة، إال أن التعتيم عليها 
فتح الباب أمام التكهنات، فإرجاء اإلعالن النهائى عن 
أسماء المرشحين، بهدف تنقية كشوف المرشحين عن 
األحــزاب والتركيز على اختيار الشباب، لعدم قدرتهم 
على خــوض االنــتــخــابــات أمـــام محترفيها، مــا ساهم 
فــى خــروج شخصيات حزبية وبرلمانية مــن القائمة 
والمقاعد الفردية، األمر الذى أحدث قدرًا هائال من 
االرتــبــاك وتنامى الشائعات، تجلى ذلــك فى استبعاد 
ــارزة، على رأســهــم محمد أبــو العينين  ــوز حزبية بـ رم
رجل األعمال المعروف والنائب الحالى من ترشيحات 
ــرة  القائمة والــفــردى، لــحــزب مستقبل وطــن عــن دائ
الجيزة والدقى والعجوزة، على الرغم أنه نائب رئيس 

الحزب.
ــع  ــ ــا الـــقـــوائـــم األرب ــ  أم
فهى كــالــتــالــى.. األولـــى.. 
تضم وسط وشمال الدلتا 
ــم ٦ مـــحـــافـــظـــات  ــضــ ــ وت
ــعــد مــنــهــم  لـــهـــا 100 مــق
50 امـــــــرأة.. »الـــقـــاهـــرة 
31 مــقــعــدا - القليوبية 
14مـــقـــعـــدا – الــمــنــوفــيــة 
13 مقعدا كفر الشيخ 9 
مقاعد الدقهلية 17مقعدا 
ــة 1٦مـــقـــعـــدا«  ــي ــرب ــغ - ال
الــثــانــيــة.. جــنــوب الدلتا« 
ــد«  ــي ــصــع مـــحـــافـــظـــات ال
وتــضــم 11مــحــافــظــة ولها 
ــد مـــنـــهـــم 50  ــ ــع ــ ــق ــ 100م
مــرأة.. الجيزة 23 مقعًدا 
- الــفــيــوم ولــهــا 9 مقاعد 
- بنى سويف 8 مقاعد - 
المنيا 14مقعًدا - أسيوط 
11مــقــعــًدا - ســوهــاج لها 
13مـــقـــعـــًدا - قــنــا لــهــا 9 
مقاعد – األقصر 4 مقاعد - أسوان 4 مقاعد - البحر 
ــوادى الــجــديــد مــقــعــدان وتضم  ــ األحــمــر 3 مقاعد - ال
كــل قــائــمــة كــبــيــرة بــهــا 100مـــرشـــح 27 مــرشــًحــا تمييز 
إيــجــابــي« مسيحيين 9- عــمــال وفــالحــيــن ٦- شباب 
٦- معاقين 3– 3 مغتربين الثالثة.. تضم قطاع غرب 
الدلتا 3محافظات ولها 42 مقعًدا.. محافظة البحيرة 
20 مقعدا - اإلسكندرية 18مقعًدا - مرسى مطروح 4 
مقاعد الرابعة.. شرق الدلتا وتضم 7 محافظات ولها 
42 مقعًدا.. الشرقية 21 مقعًدا - دمياط ولها ٦ مقاعد 
- السويس لها 2-اإلسماعيلية 4 مقاعد - بورسعيد 
2- جنوب سيناء لها 2- شمال سيناء لها 5 مقاعد وتضم 
كل قائمة صغيرة تتكون من 42 مرشحا 9 مرشحين تمييز 
إيجابى« 3 مسيحيين - 2 عمال وفالحين - 2 شباب - 

1معاق- مقعد واحد للمغتربين«.

الضرورة ملحة 
لحث األحزاب 

على انتقاء 
مرشحيها وفق 

معايير سياسية 
وأخالقية وثقافية 

تالئم التطور 
الحادث فى البالد

أصداء 
الحديث 

عن المال 
السياسى 

انتقلت من 
السوشيال 
ميديا إلى 

قنوات اإلخوان

االنتخابات البرلمانية.. هل ينجح 
المرشحون فى العثور على ناخبين؟

اإلعالم المعادى يؤدى دورًا وظيفيـًا للعزف على أوتار التحريض

االستبعاد بسبب 
المخدرات يمثل 

 إدانة لألحزاب 
 التى اختارت
تلك النماذج

تسعيرة المقعد 
صدرت على ألسنة 
 نواب ومرشحين

تم استبعادهم من 
جنة القوائم

تصبح أكثر إلحاًحا النتقاد األحزاب السياسية، بهدف 
حثها على انتقاء مرشحيها، وفــق معايير سياسية 
وأخالقية وثقافية، تالئم التطور الحادث فى البالد، 
وقد تابع الــرأى العام أسباب استبعاد الهيئة الوطنية 
لالنتخابات بعض المرشحين لتعاطيهم المخدرات، بما 
يعنى قبول األحــزاب لهم منذ البداية، وهذه مؤشرات 
تشى بالميل نحو تصديق أى اتهامات رغم عدم وجود 

أدلة تؤيدها.
 جانب آخر ال يمكن إغفاله، مفاده أن الحديث عن 
تسعيرة الترشح على الــقــوائــم، صــدر مــن مرشحين 
ــدوا أنفسهم خــارج  ــواب حــالــيــيــن، وجــ ــ وطــامــحــيــن ون
االخــتــيــارات، بما يعنى أنهم ال يتمتعون بــأى قــدر من 
المسئولية الوطنية، فــهــذه التصرفات ال تليق بمن 
يرغبون فى الترشح لتمثيل الشعب، كما أن ادعاءاتهم 
المشحونة باالتهامات ستساهم فى تمزيق المجتمع، 
وفــقــدان الثقة فى العملية السياسية برمتها، ابتداء 
من السعى الدؤوب للترشح تحت الفتة حزب مستقبل 
وطــن، عبر استخدام الوساطات وليس انتهاء بتقديم 
كل ما لديهم من إمكانيات مادية وحشد األنصار لدعم 
مرشحيه فى انتخابات الشيوخ، على طريقة تقديم 

السبت النتظار األحد. 
هذا األسلوب الفج من قبل الطامحين فى الحصانة، 
ــأن مــرشــح الــحــزب يضمن  يــوحــى ضمًنا للبسطاء، ب
مقعًدا فى مجلس النواب، بالضبط مثل مرشح القوائم 
التى ال توجد عليها منافسة حقيقية، لذا فإن األنصار 
ظلوا فى حالة ترقب لمعرفة مصير مرشحى دوائرهم، 
وفى المقابل كانت الالمباالة من الشرائح المجتمعية 

المختلفة، هى الشعار الدفين داخل النفوس، وما بين 
هذا وذاك تكمن المخاوف من العزوف على غــرار ما 
جرى فى انتخابات الشيوخ، التى لم يصاحبها أى مظهر 
من مظاهر االنتخابات التى اعتاد عليها المصريون، 

فهل يستطيع المرشحون جذب الناخبين؟
 القوائم التى فتحت المجال أمام االتهامات عبارة 
عن 4 قوائم تضم 284 مرشحاً يمثلون 50% من إجمالى 
النواب الذين يبلغ عددهم 5٦8 نائًبا، سيضاف إليهم 
28 نائًبا بالتعيين، يــصــدر بشأنهم قـــرار مــن رئيس 
الجمهورية، بعد إعــالن النتائج النهائية لالنتخابات، 
وهؤالء يمثلون 5% من عدد النواب، وهى النسبة التى 
حددها الدستور، إلى جانب 25% مقاعد للمرأة من بين 
المنتخبين، لذا جرى توزيع مقاعد المرأة على القوائم 
بنسبة 50%، لضمان حصولهن على نسبة الـــ %25، 
باعتبار أن القوائم تحوى نصف المرشحين للبرلمان، 

فضالً عن مقاعد التمييز اإليجابى.
 يضم تحالف األحــزاب الذى يقوده حزب« مستقبل 
وطن« 12 حزبًا باإلضافة إلى تحالف تنسيقية شباب 
ــزاب والسياسيين، يمثلون الــتــيــارات الفكرية  األحــ
ــزاب  ــى األحــ ــيــســار إلـ والــســيــاســيــة الــمــتــنــوعــة مــن ال

الليبرالية، والشخصيات العامة.
 بعض األحزاب اعترضت على النسبة التى ستحصل 
عليها فى القوائم، لعل أبــرزهــا حــزب »الــوفــد« الذى 
اعتصم عدد من كــوادره فى مقر الحزب بشارع بولس 
يوحنا بمنطقة الدقى، احتجاًجا على ما أسموه إهدار 
رئيس الحزب لتاريخ ودور الوفد فى الحركة الوطنية 
المصرية، فضالً عــن انسحاب حــزب الغد برئاسة 

موسى مصطفى موسى المرشح الرئاسى السابق، 
اعــتــراًضــا على التمثيل الضئيل لحزبه فــى قائمة 
التحالف، وعلى جانب آخر اعترض التحالف على ضم 
حزب المحافظين والمصريين األحــرار، الــذى حصل 
على أعلى نسبة تمثيل فى البرلمان الذى تنهى مدته 

القانونية فى يناير المقبل. 
على أثــر احتجاج بعض األحـــزاب السياسية على 
مــا أســمــوه، استحواذ حــزب مستقبل وطــن، وشريكه 
الرئيسى« الشعب الجمهورى« بأغلبية المقاعد فى 
القوائم، تصاعدت الضغوط السياسية، إلعادة النظر 
أكثر من مرة فى اختيار المرشحين، انتهت باستبعاد 
البعض ليحل محلهم آخــريــن، مما أربـــك حسابات 
الكثيرين، خاصة الذين أعلنوا ألنصارهم بأنهم ضمن 

القائمة.
 إلــى مــا سبق، تــم تشكيل قــوائــم جــديــدة لمنافسة 
التحالف الـــذى يــقــوده حــزب مستقبل وطـــن، ويطلق 
عليه التيار الوطنى الذى يضم المستقلين، وسيخوض 
االنتخابات على قائمتين فقط، قائمة الصعيد وتضم 
100 مرشح، وغرب الدلتا وتضم 42 مرشًحا بالرغم 
من أن االئتالف الجديد تشكل فعلًيا، ويسعى بكل قوة 
للمساهمة بصورة إيجابية، إال أن الواقع على األرض، 
لم يشر من بعيد أو قريب عن وجود تحركات، تترجم 
الــقــدرة على المنافسة الحقيقية، من حيث الدعاية 
والمؤتمرات أو االهتمام اإلعالمى، فربما يعود هذا إلى 
عدم القدرة المالية التى تؤهل مرشحى تلك القائمة 

على منافسة مرشحى القائمة األخرى.
ــمــال الــســيــاســى لــشــراء المقاعد   الــحــديــث عــن ال

الشين
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