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مهزلة.. مدير مراسم بإحدى الوزارات حاصل على »دبلوم« ومرتبه 55 ألف جنيه شهريا

خريطة مصادر
 التمويل الحالية 
لجماعة اإلخوان اإلرهابية

التفاصيل الكاملة لخطة المنظمات الدولية وجماعة 
اإلخوان اإلرهابية لتجنيد المقاتلين األجانب

605 ماليين جنيه سنوًيا من رجال األعمال واألثرياء

13 مليار جنيه أرباح بيزنس فى الداخل والخارج 
أسماء منظمات جمع األموال القذرة من الخارج وتهريبها لمصر

الديون الخارجية  
كارثة  =

      مصرية!!

البنك المركزى: وصلت 106 مليارات دوالر

مؤسسات دولية: قدرة مصر على
تحملها ضعيفة للغاية

مجلس النواب: تعدت الحدود اآلمنة

تفاصيل اجتماعات »الجهات 
العليا« قبل التعديل الوزارى 

أسرار خسارة البورصة 333 
مليار جنيه خالل 19 شهرًا

وزيرة االستثمار تكشف خفايا االقتصاد 
المصرى فى الواليات المتحدة

المحكمة الدستورية العليا تستعد 
لالحتفال باليوبيل الذهبى

200 ألف طبيب ينتخبون
 نقيبهم الجمعة المقبلة

لغز تضارب تصريحات »المالية« و»المركزى« 

سر استدعاء 
القضاء اإلدارى 

لوزير التعليم
طارق شوقى

منظومة جديدة 
لتخصيص 

وتسعير األراضى 
الصناعية

قائمة خسائر 
الطالق وخناقات 
األزواج والزوجات 

فى مصر

وزارة التضامن 
تواصل تسجيل 

طلبات مكلفى
 الخدمة العامة من 

خريجى الجامعات

بمشاركة 50 دولة

ملف خاص

البدرى يبدأ
مشواره مع 

الفراعنة بسياسة 
»العين الحمراء«

خفايا 
االنقسامات 
داخل مجلس 
الخطيب

قبل لقاء القمة.. 
حكايات نجوم الفن 
مع األهلى والزمالك

   باألسماء: األعمار الحقيقية
 لـ17 نجًما ونجمة 

يحتفلون بأعياد ميالدهم
 فى أكتوبر الحالى
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أسبوعية - شاملة - مستقلة تصدر بترخيص 
من املجلس األعلى للصحافة عن دار 
»عيون« للصحافة والطباعة والنشر 

والتوزيع »ش.م.م«

WWW.Soutalmalaien.com
القضاء اإلدارى يستدعى وزير التعليم أثناء نظر دعاوى أولياء أمور التالميذ الراسبين فى الصف األول الثانوى

حصل على 160 فدانا من األراضى المستصلحة 
الممنوحة من الدولة للشباب بأسعار رمزية

 كريم سعيد

باألسماء: األعمار الحقيقية لـ17 نجمًا ونجمة يحتفلون بأعياد ميالدهم فى أكتوبر الحالى
يحتفل عــدد كبير مــن نجوم الفن والغناء 

بأعياد ميالدهم خالل شهر أكتوبر الحالى.
البداية كانت بالفنانة بشرى التى احتفلت 
بعيد ميالدها الـــ43 حيث إنها من مواليد 5 
أكتوبر 1976 بإنجلترا، وبعدها بيومين بدأت 
ريم البارودى عامها الـــ41 »مواليد 7 أكتوبر 

.»1978
كما احتفلت شيرين عبدالوهاب أمــس 8 
ـــ39، وهو نفس اليوم  أكتوبر بعيد ميالدها ال

الذى بدأت فيه روبى عامها الـ39.
ــام  أمــا عــن أهــم أعــيــاد الميالد خــالل األي

الــقــادمــة، فتبدأ بـــ»الــكــنــج« محمد منير 
ـــ65 حيث  ــذى يحتفل بعيد ميالده ال وال
إنــه من مواليد 10 أكتوبر 1954، وفى 
ــرارة بعيد  ــ ــوم يحتفل أمــيــر ك ــي نــفــس ال

ميالده الـ42 »مواليد 1977«، 
وبعدهما بــيــوم واحـــد أى 

فـــى 11 أكـــتـــوبـــر يــبــدأ 
ــرو ديـــاب  الــهــضــبــة عــم
عامه الـ58 حيث إنه من 

مواليد عام 1961.

فى هــذا السياق يبدأ طــارق دسوقى 
عامه الـ63 )مواليد 12 أكتوبر 1957(، 

بينما تبدأ الفنانة التونسية درة 
عامها الـ39 »13 أكتوبر 1980«.
ــجــم الــكــبــيــر حسن  ــن ــا ال ــ أم
حسنى فيحتفل بعيد ميالده 
ـــ88 يــوم 15 أكتوبر »مواليد  ال
ــبــدأ باسم  1931«، بينما ي
ـــ53 يــوم 16  سمرة عامه ال
أكتوبر »مواليد 1966«، 
ــعــده بيومين تكمل  وب
حــوريــة فرغلى عامها 

الـ41 »مواليد 1978«.
أما سمية الخشاب فتكمل يوم 

20 أكتوبر الحالى عامهاالـ53 حيث 
إنها من مواليد عام 1966.

بينما يحتفل النجم الكبير والعمدة صالح 
السعدنى فيحتفل فى 23 أكتوبر الحالى بعيد 
ميالده الـ76 حيث إنه من مواليد 1943. فى 
ـــ55 فى 26  حين يكمل هانى رمــزى عامه ال
أكتوبر الحالى، أما إليسا فتبدأ عامها الـ47 
حيث إنــهــا مــن مــوالــيــد 27 أكــتــوبــر 1972.. 
ـــ38  وتحتفل ميس حــمــدان بعيد ميالدها ال

حيث إنها من مواليد 31 أكتوبر 1982. 

وزيرة االستثمار تكشف أسرار 
نجاح التجربة المصرية 

فى الواليات المتحدة

منظومة جديدة لتخصيص وتسعير األراضى الصناعية
يـــقـــوم الــمــجــلــس الــتــنــســيــقــى لــلــمــنــاطــق 
الصناعيةحالياً بــإعــداد منظومة جديدة 
لتخصيص وتسعير األراضى الصناعية، بما 
ــادة  يسهم فــى تعظيم المكون المحلى، وزي
قدرة مصر التصديرية، حيث تقوم المنظومة 
على منح األولــويــة فــى تخصيص األراضــى 
الصناعية للمصانع القائمة الــراغــبــة فى 
ــذا المستثمرين الــجــاديــن،  الــتــوســعــات، وكـ
فضالً عــن إعـــادة هيكلة برنامج المساندة 
التصديرية، بما يشمل تسوية مستحقات 
المصدرين، باإلضافة إلــى تعميق التصنيع 
ــواردات، فى ظل  ــ المحلى واإلحـــالل محل ال
استعداد الحكومة لتقديم الحوافز المطلوبة 

وتذليل كافة العقبات فى هذا الشأن.
البرنامج الــذى يتبناه المجلس يتضمن 
إنـــشـــاء الـــــــ4500 مــصــنــع فـــى 14 منطقة 
صناعية، فــى 13 محافظة، وجــار االنتهاء 
منها بنهاية عــام 2019، بتكلفة تصل إلى 
8.9 مليار جنيه باإلضافة إلــى 3 مليارات 
جنيه ألعمال الترفيق، هذا إلى جانب توفير 
تسهيالت مالية وحوافز إضافية للمصنعين، 
ــداد بــوابــة إلكترونية مــوحــدة للخرائط  وإعـ
الصناعية والحجز اإللكترونى لألراضى، 
وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة نحو 
توفير بيئة آمنة وجاذبة لالستثمار وتسهيل 

وتقوية المناخ االستثمارى فى مصر. 

ــرة االستثمار والتعاون  تستعد د. سحر نصر وزي
الــدولــى للسفر إلــى الــواليــات المتحدة على هامش 
زيـــارة بعثة تــجــاريــة مــن أعــضــاء الــغــرفــة التجارية 
المصرية األمريكية إلى الواليات المتحدة األمريكية، 
فــى الفترة مــن 14 إلــى 17 أكتوبر المقبل بهدف 
اســتــعــراض قــصــة الــنــجــاح الــمــصــريــة، ومـــا شهده 

االقتصاد المصرى من نمو وتقدم.
من جانبها أعلنت سيلفيا ميناسا المدير التنفيذى 

لغرفة التجارة األمريكية بمصر، أن مصر ستسقبل يوم 30 
أكتوبر المقبل وفدا من الشركات األمريكية، لزيارة القاهرة 

وبحث العالقات االقتصادية.
وتبلغ االستثمارات نحو 22.4 مليار دوالر بنهاية العام 
المالى 2017-2018 ممثلة فى 1576 شركة، وفــق بيانات 
وزارة االستثمار فتعمل 42 شركة فى مجال النفط والغاز، 
ووتعمل 686 شركة فى قطاع الخدمات، وتعمل 41 شركة فى 
المجال المالى، وفى مجال التصنيع تعمل 327 شركة، كما 
تعمل 124 شركة فى قطاع اإلنشاءات، وتعمل 226 شركة فى 

مجال تكنولوجيا المعلومات.
فيما تعمل 80 شركة فى السياحة وأخيرا فى مجال الزراعة 

تعمل 50 شركة.

  إسالم خالد 
تواصل محكمة القضاء اإلدارى بمجلس 
الدولة الــدائــرة السادسة تعليم شق عاجل 
نظر الدعاوى القضائية المقامة من أولياء 
ــطــالب الــراســبــيــن بــالــصــف االول  أمـــور ال
الثانوى فى جلسة 13 أكتوبر، لتنفيذ طلبات 
الدفاع وإلزام الجهة اإلدارية بتقديم بيانات 
بدرجات الطالب الطاعنين فى امتحانات 
الترم األول 2019/2018، لتقديم التظلمات 
التى تم تقديمها بمعرفة الطالب الطاعنين 

وماتم فيها من قبل الوزارة.
كما قــررت المحكمة اســتــدعــاء الدكتور 
طــارق شوقى وزيــر التربية والتعليم بصفته 
وشخصه للمثول أمام المحكمة لسؤاله عن 
مدى صحة تصريحاته السابقة فى العديد 
من المؤتمرات والتى تتعلق بنسب النجاح 

لطالب الصف األول الثانوى للدور األول 
التى سبق وأن أعلن عنها يتجاوزها الـ٪90 
وتضاربها مع تصريحاته األخيرة والتى أعلن 

فيها أن نسبة النجاح لم تتجاوز الـ٪20.
وقــدم الطعن كل من عمرو عبد السالم 
وحميدو البرنس المحاميان، وهما وكيالن 
عــن عــدد مــن طــالب الصف األول الثانوى 
عــلــى مــســتــوى مــحــافــظــات مــصــر للطعن 
باإللغاء على قرار رسوبهم بامتحانات الدور 

الثانى.
واســتــنــد الــمــحــامــيــان، فــى طعنهما على 
ــذى وقـــع فــى سيستم االمــتــحــان  الــعــطــل الـ
اإللكترونى، الذى تسبب فى رسوب الطالب 

من البداية.
 ولتفادى الخطأ المسبق، أصدرت وزارة 
التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا هاما 
وعاجال، لجميع المديريات التعليمية بشأن 
ــورقــى، المقرر عــقــده لطالب  االمــتــحــان ال

الصف األول الــثــانــوى وفــق الــجــدول الــذى 
اعتمده وزير التربية والتعليم فى الفترة من 

21 يوليو وحتى 4 أغسطس.
وقالت وزارة التعليم، فى الخطاب، إنه 
ــصــف األول الــثــانــوى  ــطــالب ال مــســمــوح ل
ــمـــدرس، حــيــث إن  بــاصــطــحــاب الــكــتــاب الـ

االمتحان يعقد بنظام الكتاب المفتوح.
ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم 
الفنى، على ضــرورة أداء الطالب االمتحان 
لمن لديهم فرصة ثانية إلزامية والتأكيد 
على عــدم انتظار نتيجة الشكوى المقدمة 
من قبل الطالب الذين أدوا االمتحان الذى 
عقد فى مايو 2019 وقالت الــوزارة إن من 
يتخلف عن أداء الفرصة الثانية اإللزامية 

يكون باق لإلعادة.
أما عن مدى مطبوعية او إلكترونية الكتب 
للصف األول الثانوى، فقد أكد رضا حجازى 
ــوزارة التربية  رئيس قطاع التعليم الــعــام بـ

والتعليم، أن ُكتب الدراسة الخاصة بأولى 
وثانية ثانوى تم طباعتها وسيتم تسليمها 

للطالب.
ــور بالغاء  وبخصوص دعـــوى أولــيــاء األمـ
نظام التابلت، فقد قضت محكمة القضاء 
اإلدارى برئاسة المستشار سيد عبد الحميد 
نــائــب رئــيــس مجلس الـــدولـــة، بــعــدم قبول 
الطعن المقدم من أولياء أمور طالب الصف 
األول الثانوى، وأكدت المحكمة فى حيثيات 
حكمها، بــأن تطوير التعليم أصبح ضــرورة 
حتمية باعتباره يمثل الجناح الثانى لمنظومة 
ــســان الــمــصــرى الــتــى تقوم  إعـــادة بــنــاء اإلن
بالنهوض على منظومتى التعليم والبحث 
العلمى، لما يمثالن مــن أهمية بالغة فى 
تحقيق التنمية المستدامة، والــتــى تسعى 
إليها الدولة تلبية ألهــداف ثورتى 25 يناير 
و30 يونيو، مما يجب أن يحظيا باألولوية فى 

أى مشروع قومى للدولة.

تشكيل مجموعة عمل تنفيذية لدراسة 
تداعيات المتغيرات العالمية 
المحتملة على االقتصاد المصرى

حسين زين يتحدى القانون 
وقرارات »التنظيم واإلدارة«

ــا يــشــهــده  ــ ــار م ــ ــ ــى إط ــ ف
العالم من تطورات اقتصادية 
وسياسية متالحقة، كلف د. 
مصطفى مدبولى رئيس الوزراء 
بتشكيل مجموعة عمل تنفيذية 
لــدراســة تــداعــيــات المتغيرات 
االقتصادية العالمية، وآثــارهــا 
ــة عـــلـــى االقـــتـــصـــاد  ــل ــم ــمــحــت ال
الــمــصــرى، ومــقــتــرحــات التعامل 
ــار لتالفى تأثيراتها  مــع تلك اآلثـ

السلبية على مصر.

ــة األخـــضـــر الــمــذيــعــة  أرســـلـــت د. هــب
بالقناة الثالثة إنــذارا على يد محضر برقم 
)6311( إلـــى حسين زيـــن رئــيــس الهيئة 
الوطنية لإلعالم طالبته فيه بعدم التجديد 
لــإلعــالمــيــة ســــوزان حــامــد فــى منصبها 
كرئيس لقطاع اإلقليميات بسبب إحالتها 
للمحاكمة الــتــأديــبــيــة فــى 11 أغسطس 

الماضى.
المثير أن هذا اإلنــذار وصل لمكتب زين 
بعد 24 ساعة من إصــداره قــرار التجديد 
بالفعل لــســوزان حامد فــى منصبها لمدة 
ثالثة أشهر بموجب القرار رقم 118 لسنة 
2019 وهــو مــا يخالف مــواد القانون رقم 
5 لسنة 1991 والئحته التنفيذية والكتاب 
الـــدورى رقــم 8 لسنة 2008 الــصــادر عن 

رئيس الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة.

ــواد  ــ ــق عــلــيــه مــوظــفــو الــــــوزارة »ال أطــل
ــر« نسبة لشخصية  ــوزي مــحــروس بــتــاع ال
»محروس« التى قام بها الفنان عادل إمام، 
ــوزراء، حيث تم  لقربه الشديد من أحد ال
تعيينه مديرا عاما للمراسم بالوزارة، رغم 
عدم حصوله على مؤهل عال، وأن مؤهله 

الدراسى دبلوم. 
استطاع منذ أول يوم له فى ديوان عام 
ــرى وواســعــة  الــــوزارة الــتــى لها طــبــاع أثـ
ــددة  ــعـ ــتـ الـــقـــطـــاعـــات ومـ
الــــــمــــــراكــــــز 
ــروع،  ــ ــف ــ وال
أن يثبت 

ــر إلـــى أن  أقـــدامـــه، ويــتــقــرب مــن كــل وزيـ
حقق طموحاته الجبارة من مجرد موظف 
بسيط يتقاضى مرتبا على الدرجة الرابعة 
970 جنيها شاملة الحوافز فى عام2000، 
ــرا إلدارة الــمــراســم  الـــى أن أصــبــح مــدي
بهذه الــوزارة، وأن يكون الرجل الحديدى، 
ــوزارة،  الــذى يملك مقاليد األمـــور فــى الـ
بعد أن استطاع االستحواذ على الوزير 
بأسلوبه وعباراته المنمقة، التى لم تكن 
السر الوحيد فى ترقيته إلى درجة مدير 
إدارة، وتعيينه مديرا للمراسم بالوزارة، 
ــارة عــن زوج  ــه واســطــة، عــب ــمــا كـــان ل وإن
شقيقته الـــذى يتولى منصبا مهما فى 
أحــد الفنادق الكبرى من درجــة الخمس 
نجوم، ويمتلك قرية سياحية بشرم الشيخ 
ويرتبط بعالقات جيدة، بالوزير الهمام، 
الذى كان قبل أن يتولى منصبه ضيفا هو 
وعائلته بشكل دائم فى منتجع صهر، مدير 
المراسم، والــذى سعى أن يثبته فى هذا 

المنصب بعد عدة زيارات للوزير.
مصادرنا داخل الــوزارة أكدت أن مدير 
الــمــراســم، أفــصــح ألحــدهــم عــن امتالكه 
ــة  ــدري ــن ــق اإلســك ــطــري لــــــــ»10« أفـــدنـــة ب
الــصــحــراوى، مــن خــالل عــالقــاتــه والتى 
ــا، ضــمــن مــشــروع  حــصــل عــلــيــهــا، مــجــان
الخريجين الــذى منحته الــدولــة لشباب 

الخريجين مقابل عدم المطالبة بالتعيين 
فى وظيفة حكومية، وعلى الرغم من ذلك 
تم تعيينه بــالــوزارة، بالمخالفة للقانون، 
والــدســتــور وعـــدم تحقيق الــمــســاواة فى 
مــنــح الـــفـــرص لــلــخــريــجــيــن، فــضــال عن 
حصوله على 160 فــدانــا مــن األراضـــى 
المستصلحة، والــمــمــنــوحــة مــن الــدولــة 

للشباب بأسعار رمزية.
وأضافت المصادر أن مدير المراسم، 
أصبح راتبه الحالى حوالى 55 ألف جنيه 
بــالــحــوافــز والــمــكــافــآت والـــبـــدالت التى 
يصرفها شهريا من 6 جهات فى الــوزارة 
الواسعة القطاعات، حيث يتقاضى من 
المراكز المهمة التابعة للوزارة أكثر من 18 
ألــف جنيه شهريا، ومــن قطاع االستيراد 

فيزيتا »الواسطة« 
تبدأ من 5 آالف جنيه 

والتصدير بــالــوزارة 11 ألــف جنيه، ومن 
قطاع االستثمار 9 آالف جنيه، والباقى 
بــدالت سهر وسفر، وميزانية الستقبال 
الضيوف من الدول الخارجية، باإلضافة 
إلــى بـــدالت سفر لــلــخــارج بشكل دورى، 
ســـواء مــع جـــوالت الــوزيــر أو اجتماعاته 
بــالــخــارج، أو بــالــداخــل لتكون المحصلة 

النهائية 55 ألف جنيه.
وأكدت المصادر أنه على الرغم من أن 
مدير المراسم متورط فى قضايا جنائية 
وشيكات بــدون رصيد، منذ عــدة سنوات 
قبل توليه منصبه، إال أنه تم تجاهل هذه 
الــقــضــايــا، بفعل فــاعــل، وتنفيذ ترقيته 
وتصعيده لمنصب مدير المراسم بالوزارة.

وأكـــدت مــصــادرنــا أن هــذا الشخص، 
بفضل عــالقــات زوج شقيقته أصبح من 
أقــرب المقربين للوزير الحالى، وأحكم 
قبضته على جميع موظفى وقطاعات 
ــهــر عــنــه تقاضيه  هـــذه الـــــــوزارة، واشــت
الــرشــاوى، مقابل إنجاز مهمة الراشين، 
والتسعيرة فى تلقى الرشوة بحسب أهمية 
األمــر الــذى سيحصل لــه على التأشيرة 
والموافقة، الفتة إلى أنه أقل رشوة يحصل 
عليها مدير المراسم ال تقل عن 5 آالف 
جنيه، فى مقابل حصوله على ختم األوراق 

المطلوبة منه.

يحدث فى مصر

مدير مراسم بإحدى 
الوزارات حاصل على 
»دبلوم« ومرتبه 55 

ألف جنيه 
دخل الديوان بمرتب 1700 جنيه شهريا

واآلن يمتلك 10 أفدنة فى طريق 
اإلسكندرية الصحراوى 

إليسا تبدأ عامها الـ48 
وميس حمدان تكمل
 38 سنة 

»الكنج« يحتفل بعيد ميالده 
الـ65 والهضبة عمرو دياب 

يبدأ عامه الـ59 

سمية الخشاب وباسم 
سمرة»53 »وهانى رمزى 

يكبرهما بعامين

حسن حسنى يحتفل بعيد 
ميالده الـ88 والسعدنى 

يصل لـ76 عاما 

شوقى

مدبولى

سحر

 إيمان عاطف 

زين

سمية

حسنى

منير

إليسا



03على المكشوف

األمريكى العملة الرئيسية من عمالت االقتراض الخارجى 
بنسبة ٦٣٫٥١٪ يليه الــيــورو ثم وحــدات حقوق السحب 
الــخــاصــة بنسبة ١٥٫٠٥٪ و١١٫٣٦٪ لكل منهما على 

الترتيب فى حين تمثل باقى العمالت نسبة ١٠٫٠٨٪.
وكشفت اللجة أنه إذا تم تطبيق معيار نسبة أعباء خدمة 
الدين الخارجى إلى حصيلة الصادرات السلعية الخدمية، 
فــإن نسبة خــدمــة أعــبــاء الــديــن الــخــارجــى إلــى حصيلة 
الصادرات السلعية والخدمية تبلغ نحو ٢٨٫٧٪ وبالتالى 

تكون مصر قد تعدت الحدود اآلمنة.
وأوضحت أن تعدى نسبة خدمة الدين إلى الصادرات 
مــن السلع والــخــدمــات وكــذا نسبة الــديــن الخارجى إلى 
ــة يستدعى اتــخــاذ  ــادرات مــن ســلــع الــحــدود اآلمــن ــصـ الـ
اإلجراءات الالزمة لتوسيع القاعدة اإلنتاجية وغيرها من 

اإلجراءات األخرى.
 وطالبت اللجنة التريث فى االقتراض الخارجى بحيث 
يقتصر على تمويل االحتياجات االستراتيجية للبالد مع 
مراعاة أن تكون التعاقدات الجديدة بشروط مالية ميسرة 
وآلجــال ســداد طويلة وفترات سماح مناسبة، حتى يمكن 

االستمرار فى خدمة االلتزامات المتعلقة بهذه المديونية.
وكذلك دراسة آليات تحجيم المديونية الخارجية حتى 
تظل فى الحدود اآلمنة، وأن تكون أعباء خدمتها فى نطاق 

القدرة على السداد.
ــة بــالــحــد مـــن إصــــــدار الــســنــدات  ــجــن ــل وطـــالـــبـــت ال
ــة ذات التكلفة العالية مــع ضـــرورة االستخدام  ــدوالري ال
األمــثــل لحصيلة الــســنــدات الــمــصــدرة بحيث 
ال يقتصر استخدامها 
ــد الـــعـــجـــز فــى  عـــلـــى ســ
الــمــوازنــة العامة للدولة 
وإنــمــا يتم توجيهها إلى 
مشروعات استثمارية تدر 
عــائــدا تمكنها مــن ســداد 
االلــتــزامــات المرتبة على 

إصدارها.
وكذلك العمل على تقليل 
الديون قصيرة األجل ذات 
التكلفة العالية مــع إيجاد 
مصادر تمويلية تتسم بطول 
مــــدة الــــســــداد، وفــتــرة 
السماح، وانخفاض سعر 

الفائدة.
ــددت اللجنة على  وشــ
ضـــــرورة االســـتـــفـــادة من 
الــعــالقــات الدبلوماسية 
ــدول  ــ ــ ــة مــــع ال ــريـ ــصـ ــمـ الـ
األوروبـــيـــة فــى استكمال 
ــة  ــادل تــطــبــيــق بـــرامـــج مــب
الديون على شرائح أخرى 
ــن الــخــارجــى كما  ــدي مــن ال
حدث مع ألمانيا وإيطاليا 
ســـابـــقـــا والـــتـــوســـع فــى 
تطبيقه مــع دول أخــرى، 
وذلك مع ضرورة التعاون 
والــتــنــســيــق بــيــن الجهات 
المنفذة التفاقيات مبادلة 
الديون والعمل على سرعة 

تفعيل هذه االتفاقيات.
وطالبت بالتفاوض مع 
ــدول الــعــربــيــة الشقيقة  ــ ال
ــال ســداد  لمحاولة مــد آجـ
ودائــع تلك الــدول أو محاول 
ــفــاقــيــات لــمــبــادلــة  ــرام ات ــ إبـ
ــك الـــــودائـــــع بــحــصــص  ــلـ تـ
استراتيجية فــى الشركات 
المزمع بيع جــزء منها بغرض تخفيف أعــبــاء الــديــن فى 

األجل القصير.
ــد أننى أختلف مــع مــن يقلل مــن خطورة  لكل ذلــك أؤك
قضية الدين العام بصفة عامة والديون الخارجية بصفة 
خاصة، ومن يرون أن الوضع ال يزال فى الحدود اآلمنة ألن 
هذا تصور خاطئ وقاصر، حيث إن كل شىء معرض للتغير 
فى ظل األوضاع الملتهبة فى المنطقة والتى تنذر بحدوث 
حرب فى أى لحظة، كما أن المؤامرات التى تقودها دول 
عــدوة لمصر مثل تركيا وقطر وجماعات فــى مقدمتها 
جماعة اإلخـــوان اإلرهابية تنذر بــكــوارث فى حــال نجاح 

مخططات هذه الدول والجماعات.
وأتصور أنه لو لم تكن القضية ذات خطورة بالغة لما 
ــراراً وتــكــراراً بالحد  كلف الرئيس السيسى الحكومة مـ
من القروض والديون الخارجية، ولما عقدت المجموعة 
االقتصادية عدة اجتماعات - لدينا أرقامها وتواريخها - 
لهذا الغرض للبحث عن حلول واقتراحات للتخفيف من 

أعباء وكوارث الدين العام والخارجى لمصر.
وهنا نطرح عــدداً من التساؤالت التى قد تشغل أذهان 
الكثيرين ومنها: متى ستقدم الحكومة خططتها الكاملة 

للتعامل مع كارثة الديون التى تتزايد يوماً بعد يوم؟
وهــل نتخلص من سياسة »التدوير« و»المسكنات« أى 
نقوم بسداد أقساط وأصــول الديون الحالية فى مواعيد 
ــروض جــديــدة  استحقاقها مــن خـــالل الــحــصــول عــلــى قـ
بفوائد عالية وبشروط مجحفة من جانب الجهات والدول 

المانحة؟
والسؤال األهم: هل تقوم الحكومة بمحاولة التخفيف من 
أعباء الديون من خالل إعادة سياسة »الصب فى مصلحة 
الــمــواطــن« التى تأتى دائــمــا بــقــرارات ونتائج ليست فى 
مصلحة المواطن؟ وهل يتم فرض المزيد من األعباء على 
المواطنين خالل المرحلة القادمة وهو ما ينذر بكوارث 
قد التحمد عقباها وفقا لتحذيرات تضمنتها تقارير أمنية 

وسيادية تم رفعها مؤخراً للرئيس السيسى؟
ولماذا ال يتم تشكيل لجنة برلمانية لتقصى الحقائق 
وتــضــمــن فــى عضويتها نـــواب مــن مجلس الـــنـــواب إلــى 
جانب عدد من الخبراء والمتخصصين وممثلى الجهات 
السيادية والرقابية لبحث قضية الدين العام والخارجى 
من كافة جوانبها ومحاسبة المتسببين فى إهدار أو تعطيل 
اإلستفادة من أمــوال الــقــروض الخارجية ومعرفة خطة 
الحكومة الشاملة للتعامل مع هــذه القضية ذات األبعاد 
الكارثية اذا لم يتم اإلسراع فى التصدى لها والتعامل معها 

بشكل جاد وحاسم؟!
ــســؤال األهـــم: هــل يمكن أن يتحقق الحلم األكبر  وال
ــذى ســوف يتحقق عندما يتم رفع  للمواطن المصرى وال

شعار: »مصر بال ديون«؟!!!

العـدد 261
األربعاء  2019/10/9

محمد طرابيه يكتب:

تعد قضية الدين الخارجية إحدى القضايا الرئيسية التى 
تستحوذ على عقل وفكر الرئيس عبدالفتاح السيسى، 
ولذلك طالب الحكومة مرارًا وتكرارًا بضرورة البحث عن 

حل لكارثة الديون التى تزايد حجمها بشدة طوال السنوات 
الماضية.

وقد شهدت األيام الماضية تضاربًا فى التصريحات بشأن، 
هذه القضية، ففى حين أكد رامى أبوالنجا وكيل محافظ 

البنك المركزى لقطاع األسواق والعالقات الخارجية أن مصر 
ال تواجه أى مشكلة فى سداد ديونها والتزاماتها الخارجية، 

وشدد على أنه يتم سداد كافة االلتزامات فى مواعيدها 
المحددة، فاالقتصاد بات قادرا على توليد موارد بالنقد 

األجنبى لتوفير كافة احتياجاته، إال أن تصريحات صادرة 
عن أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية 

والتطوير المؤسسى أثارت القلق حيث قال إن الحكومة 
تسعى للوصول بمتوسط آجال ديونها الخارجية إلى 5 

سنوات بدال من عامين وذلك من خالل إعادة هيكلة الدين 
وهو ما يتناقض مع تصريحات وكيل محافظ البنك المركزى 

وتكشف عدم القدرة على السداد فى المواعيد المحددة.

فى البداية نشير إلى الــزيــادات التى حدثت فى الدين 
الخارجى خالل السنوات الماضية، حيث كان يقدر بـ4٥ 
مليار دوالر فى ٢٠١4 ثم ارتفع فى ٢٠١٥ إلــى 4٨ مليار 
دوالر، وفى عام ٢٠١٦ وصل إلى ٥٥ مليارا و٧٠٠ مليون 
دوالر.. أمــا فى ٢٠١٧ فبلغ ٧9 مليار دوالر وفــى ٢٠١٨ 

وصل الى 9٢ مليارا و٦٠٠ مليون دوالر.
وخالل الربع األول من العام الحالى ٢٠١9 بلغ 9٣ مليارا 
و١٠٠ مليون دوالر ثــم ارتــفــع فــى الــربــع الثانى مــن العام 
الحالى إلى 9٦ مليارا و٦٠٠ مليون دوالر ووصل حالياً إلى 

١٠٦ مليارات و٢٠٠ مليون دوالر.
فى هــذا السياق أعلن البنك الــدولــى فى تقرير صدر 
قبل أيام، أن الدين الخارجى لمصر ارتفع إلى نحو ١٠٦٫٢ 
مليار دوالر بنهاية مــارس الماضى، مقابل نحو ٨٨٫١٦ 
مليار دوالر بالفترة المقارنة من العام الماضى بزيادة بلغت 

نحو ١٨٫١ مليار دوالر.
وحول هذه األرقام أكدت مؤسسة »كابيتال إيكونوميكس« 
ــاع الدين  ــف ــدى خــطــورة ارت ــدرت حــول »مـ فــى مــذكــرة صـ
الخارجى لمصر« أن هناك مخاطر سلبية واضحة للدين 
ــخــارجــى، مــن بينها مــخــاطــر تــجــديــد الــقــروض - إذا  ال
تدهورت الرغبة فى المخاطرة، وبالتالى يصبح من الصعب 
للغاية الحصول على تمويالت خارجية جــديــدة لتدوير 

الديون المستحقة.
كما حذر تقرير لشركة »فيتش سوليوشنز«« من هشاشة 
وضع الديون فى مصر وإمكانية تأثره باالتجاه العالمى 

حالياً لزيادة أسعار الفائدة.
وقــال التقرير إن ما يحّد من مخاطر العملة فى مصر 
هيمنة الدين المحلى على مجمل الديون المصرية، لكنه 
حذر من ِقصر آجال الديون المصرية، فـ٥٠٪ منها تنتهى 
آجالها بنهاية ٢٠٢٠، وفــى ظل البيئة العالمية لتشديد 
السياسات النقدية قد يضع ذلك مصر أمام مخاطر ارتفاع 

تكاليف االستدانة.
ووفقاً للتقرير الذى صدر تحت عنوان »تعزيز االستثمار 
الخاص والتمويل التجارى للبنية التحتية«، »ستواجه مصر 
فجوة كبيرة فى تمويل البنية التحتية على مدار السنوات 
العشرين القادمة بناًء على االتجاهات الحالية.. ففى أثناء 
هذه الفترة تستطيع مصر أن توفر ما يصل إلى 44٥ مليار 
دوالر أمريكى ولكنها فى حاجة إلى ٦٧٥ مليار دوالر كى 
تفى باحتياجاتها، ما يسفر عن فجوة استثمارية قدرها 

٢٣٠ مليار دوالر«.
وأشــار تقرير للبنك المركزى المصرى إلــى أن »أعباء 
خدمة الدين بلغت قيمتها نحو ٧٫٣ مليار دوالر، خالل 
الفترة من يوليو إلى ديسمبر( من السنة المالية ٢٠١٨ – 

.»٢٠١9
ل الــديــن الــخــارجــى، نحو 9٠٦٫٣ دوالر لكل  وقــد سجَّ
مــواطــن خــالل الفترة نفسها مقابل ٧9٠٫٨ دوالر لكل 
مواطن بنهاية الربع الثانى من العام المالى ٢٠١٧ - ٢٠١٨.

وقــال تقرير لوكالة التصنيف االئتمانى »ستاندرد آند 
بــورز«، عن ديون الشرق األوســط، فى فبراير الماضى إن 
»مصر تستحوذ على ٢٠٪ من إجمالى الديون السيادية 
طويلة األجل المتوقع طرحها خالل ٢٠١9 بنحو ٢٨ مليار 
دوالر«، مشيرة إلى أن »مصر تواجه مخاطر إعادة تمديد 
الــديــون، إذ يصل االستحقاق عليها من الديون ٣٦٪ من 

الناتج المحلى اإلجمالى«.
قالت وكالة »موديز«، إن قدرة مصر على تحمل الديون 

تظل ضعيفة للغاية.
وأشــارت موديز، إلــى حاجة مصر إلــى تمويالت كبيرة 

على مدى السنوات القليلة المقبلة.
وذكــرت أن الوضع االئتمانى فى مصر حاليا، يعكس 

حاجة البالد إلى التمويل، خاصة للحكومة المصرية.
فى هــذا السياق كشف تقرير برلمانى أصــدرتــه لجنة 
الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين 
عيسى حــول »مــوقــف الــديــن الــعــام الخارجى لمصر« أن 
الــديــن الــعــام الخارجى لمصر يرتبط بعالقة بالموازنة 
العامة للدولة كون أن الدين الخارجى الحكومى الذى تلتزم 
الخزانة العامة بسداده يعد أحد العناصر األساسية لهذا 

الدين.
وكشف التقرير البرلمانى أن مديونية الحكومة تمثل 
الجزء األكبر من الدين الخارجى بنسبة تصل إلــى نحو 
٥١٫4٪ تليها المديونية المستحقة على البنك المركزى 
بنحو ٢٨٫٧٪ ثم كل من القطاعات االقتصادية والبنوك 

بنسبة ١٣٫١٪، ٦٫٦٪ على التوالى.
وفيما يتعلق بأهم الــدول والمنظمات الدائنة حتى ٣٠ 
يونيو ٢٠١٨ »الديون وقتها كانت 9٢ مليارات و٦4 مليون 
دوالر«، نشير إلــى أن فــى مقدمتها مؤسسات التمويل 
الدولية واإلقليمية بـ٢٨ مليارا و4٢ مليون دوالر، تليها دول 
عربية »السعودية واإلمـــارات والكويت« بـــ٢٠ مليارا و٣٠ 
مليون دوالر ثم ألمانيا بـ٦ مليارات و9٨ مليون دوالر تليها 
الصين بـ4 مليارات و٢٨ مليون دوالر ثم اليابان بـ٢ مليار 
و٢4 مليون دوالر وبعدها فرنسا بمليار و٦٦ مليون دوالر 

ودول أخرى بـ٢٨ مليارا و١٨ مليون دوالر. 
ــحــواذ مــؤســســات الــتــمــويــل الــدولــيــة  وكــشــف عــن اســت
واإلقليمية على النصيب األكبر من الدين الخارجى بنسبة 
٣٠٫٦٪ يليها الــدول األخــرى بنسبة ٣٠٫4٪ يليها الــدول 
العربية متمثلة فى السعودية واإلمـــارات والكويت بنسبة 
٢١٫9٪ )تتضمن ودائــع تبلغ إجماليها نحو ١٧٫4 مليار 
دوالر أمريكي( ثم تأتى دولــة ألمانيا فى المرتبة الثالثة 

بنسبة ٧٫٥٪.
وحــول هيكل الدين العام الخارجى لمصر وفقا آلجال 
االستحقاق، كشف التقرير أن نسبة الــديــون الخارجية 
متوسطة وطويلة األجل بلغت نحو ٧٧٪ من إجمالى الدين 
بينما بلغت نسبة الديون قصيرة األجل نحو ٢٣٪ )تنخفض 

إلى ٨٪ فى حالة تجديد المبالغ السابق اإلشارة إليها.
أما وفقا آلجال السداد األصلية فقد بلغت نسبة الديون 
الخارجية متوسطة وطويلة األجــل نحو ٨٧٪ من إجمالى 

الدين بينما بلغت نسبة الديون قصيرة األجل نحو ١٣٪.
ووفقا لسعر الفائدة المطبق، كشفت تقرير لجنة الخطة 
والموازنة أنه يطبق على ٥٧٪ من الدين الخارجى سعر 

فائدة ثابت بمتوسط مرجح يبلغ ٣٫4٨٪.
بينما يطبق على 4٣٪ من الدين الخارجى سعر فائدة 
بمتوسط مرجح يبلغ ٢٫٣٨٪. كما أن متوسط سعر الفائدة 

المرجح لمحفظة الدين يبلغ نحو ٣٫٠١٪.
وكشف التقرير أنه وفقا ألدوات الدين تمثل القروض 
الجزء األكبر من الدين الخارجى بنسبة تصل إلــى ٥٦٪ 
تليها الودائع بنسبة ٢٣٪ بينما تمثل السندات نسبة ١٥٪ ثم 
كل من التسهيالت االئتمانية ومخصصات SOR بنسبة ٥٪ 

و١٪ على الترتيب.
ــدوالر  ــول عــمــالت االقـــتـــراض الــرئــيــســيــة، يمثل الـ وحـ

الديون الخارجية = كارثة مصرية !!!!

مصر تعدت الحدود اآلمنة ألن نسبة خدمة أعباء الدين الخارجى إلى حصيلة الصادرات السلعية والخدمية تبلغ نحو %28.7 3
مديونية الحكومة تمثل الجزء األكبر بنسبة تصل إلى نحو 51.4% تليها مديونية البنك المركزى بنحو %28.7

لو لم تكن القضية ذات خطورة بالغة لما كلف الرئيس السيسى الحكومة مرارًا وتكرارًا بالحد من القروض والديون الخارجية 1
البنك المركزى يؤكد عدم وجود مشكلة فى السداد والمالية تحاول مد متوسط آجال ديونها الخارجية إلى 5 سنوات بدال من عامين 

الدين الخارجى كان يقدر بـ45 مليار دوالر فى 2014 ثم ارتفع حاليا إلى 106 مليارات و200 مليون دوالر 
البنك المركزى المصرى: أعباء خدمة الدين بلغت قيمتها نحو 7.3 مليار دوالر خالل 6 أشهر

مؤسسة »كابيتال إيكونوميكس«: من الصعب على مصر الحصول على تمويالت خارجية جديدة لتدوير الديون المستحقة

تجب مراعاة أن تكون التعاقدات الجديدة بشروط مالية ميسرة وآلجال سداد طويلة وفترات سماح مناسبة

مطالبات باستكمال تطبيق برامج مبادلة الديون على شرائح أخرى من الدين الخارجى كما حدث مع ألمانيا وإيطاليا سابقا 
مطالبات بالحد من إصدار السندات الدوالرية ذات التكلفة العالية وعدم قصر استخدامها على سد العجز فى الموازنة العامة للدولة 

2
قائمة الدول والمنظمات الدائنة

تقرير رسمى للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

مؤسسات التمويل الدولية واإلقليمية = 28 مليارا و42 مليون دوالر 

ألمانيا = 6 مليارات و98 مليون دوالر 

اليابان = 2 مليار و24 مليون دوالر 

السعودية واإلمارات والكويت = 20 مليارا و30 مليون دوالر 

الصين = 4 مليارات و28 مليون دوالر 

فرنسا = مليار و66 مليون دوالر 
دول أخرى = 28 مليارا و18 مليون دوالر 

هل ستقوم الحكومة بمحاولة التخفيف من أعباء الديون من خالل إعادة سياسة »الصب فى مصلحة المواطن«؟!!!4
متى ستقدم الحكومة خطتتها الكاملة للتعامل مع كارثة الديون؟

لماذا ال يتم تشكيل لجنة برلمانية لتقصى الحقائق لبحث القضية ومحاسبة المتسببين فى إهدار أو تعطيل االستفادة من أموال القروض الخارجية؟ 
هل يمكن أن يتحقق الحلم األكبر للمواطن المصرى والذى سوف يتحقق عندما يتم رفع شعار: »مصر بال ديون«!!! 

تساؤالت فى انتظار اإلجابة عنها:

السيسى
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أصابع خفية تتالعب فى السوق بشكل كبري لتدفعه إىل خسائر وتراجعات مرعبة 

تراجع رأس املال السوقى إىل مستوى 672.2 مليار جنيه 
مقابل نحو 1006 مليارات جنيه منذ قرار تعويم الجنيه 

أسرار خسارة البورصة 333 مليار جنيه خالل 19 شهرًا
بين ليلة وضحاها، تحولت البورصة المصرية 
من الحصان الــرابــح بين أســواق منطقة الشرق 
األوسط إلى أعنف خسائر تشهدها البورصة منذ 
ثورة يناير من العام 2011، وذلك بعدما سجلت 
أعلى مستوى فى تاريخها بعد قرار تعويم الجنيه 
المصرى مقابل الــدوالر وتحرير ســوق الصرف 

بشكل كامل فى بداية نوفمبر من العام 2016.
وفيما تشير أصابع االتهام إلى االحتجاجات 
األخيرة التى شهدتها مصر، لكن المتعاملين يرون 

أن هــنــاك أصــابــع خفية 
تتالعب فى السوق بشكل 
كبير لتدفعه إلى خسائر 
وتراجعات مرعبة خالل 

الجلسات األخيرة.
لــكــن إدارة الــبــورصــة 
المصرية، وعلى الرغم 
مــن الــخــســائــر، التزمت 
الصمت ولم تتدخل سوى 
وفق اللوائح واإلجــراءات 
المنظمة لــســوق الــمــال 
الــمــصــرى، حيث تتدخل 
عندما تتجاوز الخسائر 
الـــحـــدود الــمــســمــوح بها 
عند مستوى 5 بالمائة 
ــداول، فيما  ــتـ لــتــوقــف الـ
تشهد الجلسة الــواحــدة 

إيــقــاف تـــداول أكثر مــن 70 بالمائة مــن األسهم 
المدرجة لمدة نصف ساعة بسبب تجاوزها نسبة 

الخسائر المحددة.
هــذه الحقائق كشفتها دراســـة مهمة للغاية 
ــورصــة مــصــر.. من  صـــدرت مــؤخــراً بــعــنــوان: »ب
حــصــان رابـــح فــى أســـواق الــشــرق األوســـط إلى 
أعنف خسائر منذ 2011« والتى أعدها الباحث 

االقتصادى خالد المنشاوى.
الــدراســة كشفت أنــه على صعيد التعامالت 
فى البورصة، ومنذ أعلى مستوى بلغته البورصة 
المصرية فى جلسة 26 أبريل من العام 2018، 
وحتى األسبوع قبل الماضى، خسر رأس المال 
السوقى ألسهم الشركات المدرجة نحو 333.8 
مليار جنيه )20.55 مليار دوالر( بنسبة تراجع 
تقدر بنحو 33.18 بالمئة بعدما تــراجــع رأس 
المال السوقى إلى مستوى 672.2 مليار جنيه 
)41.39 مليار دوالر(، مقابل نحو 1006 مليارات 
جنيه )61.94 مليار دوالر( فى إغالق على أعلى 
مستوى سجلته البورصة منذ قرار تعويم الجنيه 
ــمــا هــى الخسائر  ــصــرف، ورب وتــحــريــر ســـوق ال

األعلى منذ العام 2011.

ــى أن منتج البطاطس بلغ  ــار التقرير إل وأشـ
متوسط سعر بیع الكيلو منه 8.50 جنيه 

فى شهر أغسطس 2019 مقابل 7.48 جنيه 
فى شهر يولیو 2019 بنسبة زيادة قدرها 13.6 ٪ 
بینما كان متوسط سعر البیع 7.50 جنيه فى شهر 

أغسطس 2018 بنسبة زيادة قدرها ٪13.3.
أما الفول الجاف البلدى المخصص للتدميس، 
فأكد التقرير أن متوسط سعر بیع الكیلو منه 
27.07 جنيه فــى شهرأغسطس 2019 مقابل 
27.51 جنيه فى شهر يولیو 2019 مسجال نسبة 
انخفاض قدرها 1.6 ٪ بینما كان متوسط سعر 
البیع 19.50 جنيه فــى شهر أغسطس 2018 

بنسبة زيادة قدرها ٪38.8.
وأوضح أن متوسط سعر بيع كيلو األرز البلدى 
السائب بلغ نحو 9.92 جنيه فى شهر أغسطس 
2019 مقابل 10.32 جنيه فى شهر يولیو 2019 
بنسبة انخفاض قدرها 3.9٪، بینما كان متوسط 
سعر البیع 10.15 فــى شهر أغسطس 2018 

بنسبة انخفاض قدرها ٪2.
وأشـــار التقرير إلــى أن متوسط سعر القمح 
البلدى بلغ فى شهر اغسطس 2019 نحو 7.93 
جنيه مقابل 7.93 فى يوليو 2019، محققة نسبة 
ثبات فى متوسط السعر، بينما بلغ متوسط سعر 
القمح البلدى الــعــادى فى نحو 8.14 جنيه فى 
أغسطس 2018، مسجال نسبة انخفاض قدرها 
2.6٪، بينما بلغ متوسط سعر الــفــول الجاف 
المدمس البلدى 27.7 جنيه فى أغسطس 2019 
مقابل 27.5 جنيه فى يوليو 2019، بينما كان 
متوسط السعر19.5 جنيه فى اغسطس 2018، 

مسجال نسبة زيادة سنوية بلغ قدرها ٪38.8.
ــح الــتــقــريــر أن مــتــوســط ســعــر الــعــدس  وأوضــ
البلدى الصحيح بلغ 25.3 جنيه فى أغسطس 
2019 مقابل 25.6 جنيه فى يوليو 2019، بنسبة 
انــخــفــاض قــدرهــا 1.2٪، بينما كـــان متوسط 

ســعــر الــعــدس الصحيح الــبــلــدى 25 جنيها فى 
أغسطس 2018، محققا نسبة زيادة سنوية قدرها 
1.4٪، بينما بلغ متوسط سعر العدس المجروش 
البلدى 19.09 جنيه فى اغسطس 2019 مقابل 
19.9 جنيه فى يوليو السابق عليه، محققا نسبة 
ثبات تامة، وبلغ متوسط سعر بيع كيلو العدس 
المجروش البلدى 20.10 جنيه فــى اغسطس 
2018، بنسبة انــخــفــاض 1.8٪، وبــلــغ متوسط 

سعر الفاصوليا الجافة 
البلدى نحو 29.3 جنيه 
فـــى اغــســطــس 2019 
مقابل 29.8 جنيه فى 
شهر يوليو 2019، بينما 
بــلــغ مــتــوســط ســعــر بيع 
كيلو الفاصوليا الجافة 
الــبــلــدى 28 جنيها فى 
اغسطس 2018 بنسبة 

زيادة بلغت ٪4.5.
وكــــشــــف الـــتـــقـــريـــر 
اإلحصائى عن متوسط 
أسعار اللحوم والطيور 
بكافة أنواعها الطازجة 
والـــمـــجـــمـــدة، مـــؤكـــدا 

أن متوسط اســعــار الــحــوم البقرى والجاموسى 
المتوسطة السن »كندوز« بلغ 150.46 جنيه فى 
شهر اغسطس 2019 مقابل 148.16 جنيه فى 
شهر يوليو 2019، محققا نسبة ارتــفــاع طفيف 
قــدرهــا 1.6٪، بينما بلغ متوسط سعر اللحم 
البقرى والجاموسى الكندوز المشفى 148.4 
جنيه فى اغسطس 2018، مسجال زيــادة سنوية 

قدرها ٪1.3.
ــار التقرير إلــى أن متوسط سعر اللحم  واشـ
البتلو بالعظم بلغ 144.35 جنيه فى اغسطس 
2019 مقابل 142.8 جنيه فــى يوليو 2019، 
ــادة قدرها 1.1٪، بينما سجل  مسجال نسبة زي
سعر اللحو البتلو بالعظم 143 جنيه فــى شهر 
ــادة سنوية  ــ اغــســطــس 2018، مسجال نسبة زي

قدرها، ٪09.
ــاف ان سعر الــدجــاج البلدى بلغ 41.4  واضـ
جنيه فى أغسطس 2019، مقابل 41 جنيها فى 
يوليو 2019، مسجال نسبة زيادة شهرية 1٪، بينما 
بلغ متوسط سعر كيلو الدجاج البلدى 39 جنيها 
فى أغسطس 2018، مسجال نسبة زيــادة سنوية 
بلغت قــدرهــا 6.2٪، وبــلــغ متوسط سعر البط 
البلدى 50.15 جنيه خالل شهر أغسطس 2019 
مقابل 49.9 جنيه فى شهر يوليو 2019، مسجال 
نسبة زيادة قدرها 0.6٪، بينما بلغ متوسط سعر 
البط البلدى 47.3 جنيه فــى اغسطس 2018 

مسجال نسبة زيادة سنوية قدرها 6.1 ٪.
ــار الــتــقــريــر الـــى ان ســعــر كيلو الــدجــاج  واشــ
ــوح بلغ  ــذب ــم االبـــيـــض ال
48.2 جنيه خالل شهر 
اغسطس 2019 مقابل 
48.2 جنيه فــى يوليو 
الــســابــق عــلــيــه، محققا 
نسبة ثبات تامى، بينما 
ســجــل مــتــوســط سعر 
كــيــلــو الـــدجـــاج االبــيــض 
المذبوح، 44 جنيها فى 
2018، مسجال نسبة 
ــة قــدرهــا  ــوي زيـــــادة ســن

 ٪9.6
ورصـــــــد الــتــقــريــر 
ــار  االحـــصـــائـــى، أســع
الخضراوات والفاكهة 
ــدا ان  ــؤك ــطــازجــة، م ال
متوسط اسعار الثوم البلدى بلغ 17.4 جنيه 
فــى اغــســطــس 2019 مــقــابــل 15.01 جنيه 
فــى يوليو 2019، بنسبة 15.8٪، بينما بلغ 
متوسط سعر الثوم البلدى نحو 13.25 جنيه 
فى اغسطس 2018 محققا نسبة زيادة سنوية 

قدرها ٪31.2.
وأضــاف التقرير أن متوسط سعر البصل بلغ 
6.50 جنيه فى أغسطس 2019 مقابل 6.5 جنيه 

فى يوليو 2019، محققا نسبة ثبات، وكذلك لم 
يطرأ عليه أى زيــادة فى المعدل السنوى حيث 
بلغ متوسط سعر البصل فــى 6.50 جنيه فى 

أغسطس 2018.
ــى أن مــتــوســط ســعــر بيع  وأشــــار الــتــقــريــر إلـ
الطماطم بلغ 4.75 جنيه فى أغسطس 2019 
مقابل 3.50 جنيه فى يوليو 2019، بنسبة زيادة 
بلغ قدرها 35.7٪، بينما بلغ متوسط سعر بيع 
الطماطم 5.50 فــى أغسطس 2018، مسجال 
تراجعا وانخفاضا سنويا قـــدره 13.6٪، وبلغ 
سعر الفاصوليا الخضراء نحو 23.7 جنيه فى 
اغسطس 2019 مقابل 16.3 جنيه فــى يوليو 
2019 بنسبة زيادة شهرية قدرها 45.2٪، بينما 
كان متوسط سعر بيع كيلو الفاصوليا الخضراء 
نحو 17 جنيها فى أغسطس 2018، مسجال نسبة 

زيادة قدرها ٪39.6.
وأضــــاف الــتــقــريــر أن مــتــوســط ســعــر الــجــزر 
األصفر بــدون عــرش، بلغ 6.50 جنيه فى شهر 
أغــســطــس 2019 مــقــابــل 7.5 جنيه فــى يوليو 
2019، محققا نسبة انــخــفــاض شــهــرى قــدره 
13.3٪، بينما سجل متوسط سعر بيع الجرز نحو 
5.50 جنيه فى شهر اغسطس 2018، مسجال 

نسبة زيادة سنوية قدرها ٪18.2.
وأشــار التقرير إلى أن متوسط سعر الخيار 
متوسط الحجم نحو، 8.75 جنيه، فى شهر 
اغسطس 2019 مقابل 7.50 جنيه فى شهر 
يوليو السابق عليه فــى 2019، محققا نسبة 
زيــادة قدرها 16.7٪، بينما كان متوسط سعر 
كيلو الخيار متوسط الحجم، 7.25 جنيه فى 
يوليو 2018، محققا نسبة زيادة سنوية قدرها 

.٪ 20.7
وسجل متوسط سعر الليمون المالح، 19.50 
جنيه فى أغسطس 2019 مقابل 30 جنيها فى 
يــولــيــو 2019، مسجال نسبة انــخــفــاض شهرى 
ملحوظ قدره 35.10 ٪، بينما سجل متوسط سعر 
الليمون المالح 8 جنيهات فى اغسطس 2018، 

مسجال نسبة زيادة سنوية قدرها ٪143.8.

وخـــالل هــذه الــفــتــرة، هــوى الــمــؤشــر الرئيس 
»إيجى إكــس 30« بنسبة 28.27 بالمائة فاقداً 
نحو 5193 نقطة، بعدما تــراجــع مــن مستوى 
18363 نقطة فى إغالق أعلى مستوى بلغه منذ 
قرار التعويم، إلى مستوى 13170 نقطة ليسجل 

بذلك أدنى مستوى منذ أبريل من العام الماضى.
ــان  ــؤال يــشــغــل أذهـ ــة أجــابــت عــن ســ ــدراسـ الـ
الكثيرين هو: هل يمكن أن يؤدى انهيار البورصة 
ــى إرجـــــاء بــرنــامــج الــطــروحــات  ــ ــة إل ــمــصــري ال
الحكومية؟ حيث أكدت أن رئيس مجلس الوزراء، 
ــال إن الحكومة  الــدكــتــور مصطفى مــدبــولــى، ق
تعتزم طــرح نسب مــن حصص مملوكة لها فى 
5 أو 6 شركات »كبرى« فى البورصة قبل نهاية 
العام المالى الحالى فى 30 يونيو المقبل، وهو 
ما يفسح المجال أمام الحكومة لتأجيل المضى 

إدارة البورصة ال تتدخل إال عندما تتجاوز الخسائر الحدود 
المسموح بها عند مستوى 5 بالمائة لتوقف التداول

الجلسة الواحدة تشهد إيقاف تداول أكثر من 70 بالمائة من األسهم 
المدرجة لمدة نصف ساعة بسبب تجاوزها نسبة الخسائر المحددة

قدما فى برنامج الطروحات العامة حال استمرار 
تراجع شهية المستثمرين.

ولم يتطرق البيان الذى أصدره مجلس الوزراء 
المصرى، إلى أى تفاصيل أخرى، كما لم يوضح 
ــزءا مــن البرنامج  مــا إذا كــانــت تلك الخطة جـ

الحالى للطروحات العامة.
ــاءت تــلــك الــتــصــريــحــات بــعــد تــقــاريــر حــول  جـ
استعداد الحكومة الستئناف برنامج الطروحات 
عقب االنتهاء من اإلجـــراءات الضرورية لطرح 
اثنتين من الشركات المملوكة للدولة قبل نهاية 

العام.
ــر قطاع األعــمــال العام،  وقبل أيـــام، توقع وزي
هــشــام تــوفــيــق، طــرح حصة إضــافــيــة مــن شركة 
أبــو قير لألسمدة أو شركة اإلسكندرية لتداول 
الحاويات والبضائع ضمن برنامج الطروحات 

الحكومية »فى أقل من أسبوعين«.
ــح الــوزيــر فــى تــصــريــحــاتــه أن ارتــفــاع  وأوضــ
المؤشر الرئيس للبورصة بمقدار 20 بالمائة 

خالل الفترة الماضية »يشير إلى أن الوقت 
مناسب لطرح تلك الــشــركــات التى أتمت 

إجراءات االكتتاب«.
ــطــرح ضمن  ــات ال وتــتــرقــب 10 شــرك
المرحلة الثانية من برنامج الطروحات 
الحكومية اعتبارا من يناير 2020، من 
بينها 8 شــركــات تعدينية وصناعية، 
إلى جانب شركة »إى فاينانس« وبنك 

القاهرة.
وانــــتــــهــــت 
لــــــــجــــــــنــــــــة 
الـــطـــروحـــات 

ــراءات  مــن اإلجـ
ــطــرح  ــة ل ــ ــيـ ــ األولـ

شركات اإلسكندرية 
لـــتـــداول الــحــاويــات 
ــو  ــ والـــبـــضـــائـــع، وأب
ــدة،  ــ ــم ــألســ ــ ــر ل ــ ــي ــ ق
ــر  ــ ــري ــ وســـــــيـــــــدى ك
لــلــبــتــروكــيــمــاويــات. 
ــون  ــ ــك ــ وربـــــــمـــــــا ت
ــس  ــ ــان ــ ــن ــ ــاي إى فــ
ــرة  ــاهـ ــقـ ــك الـ ــ ــن ــ وب

واإلسكندرية لتداول 
الحاويات والبضائع، وأبو 
قير لــألســمــدة، وسيدى 
كرير للبتروكيماويات، ومصر الجديدة لإلسكان، 
هى الشركات الست التى يقصدها رئيس الوزراء.

وتشير الــبــيــانــات الرسمية إلــى أن إجمالى 
الــطــروحــات الــتــى شهدتها الــبــورصــة المصرية 
خــالل السنوات الخمس الماضية بلغ نحو 27 
شركة بقيمة إجمالية بلغت نحو 23.055 مليار 

جنيه )1.41 مليار دوالر(.
وتوقع رئيس اإلدارة المركزية للتمويل بالهيئة 
الــعــامــة للرقابة المالية فــى مــصــر، سيد عبد 
الفضيل، أن تشهد البورصة المصرية طروحات 
بنحو 4 شركات قبل نهاية العام الحالى. كما توقع 
طرح شركة ببورصة النيل »نايلكس«، بجانب طرح 
شركة خاصة، لم يذكر اسمها، بالسوق الرئيسة 
للبورصة المصرية برأسمال يتجاوز مليار جنيه 

)61.47 مليون دوالر(.
وتابع »هناك اتجاه لطرح حصص من شركتين 
حكوميتين ضمن برنامج الطروحات الحكومية 
قبل نهاية 2019«.. وقال إن سوق األوراق المالية 
المصرية شهدت 27 طــرحــاً منذ الــعــام 2014 

وحتى الوقت الحالى بقيمة إجمالية تجاوزت 
23 مليار جنيه 1.41 مليار دوالر.

المؤشر 
الرئيسى »إيجى 

إكس 30« 
انخفض بنسبة 

28.27 بالمائة 
فاقدًا نحو 

5193 نقطة

زيادة أسعار 
اللحم الكندوز 

إلى 150.5 
جنيه والدجاج 

البلدى 41 جنيها
تراجع 

أسعارالسمك 
البلطى إلى 35 

جنيها مقابل 
٣٦,٦ جنيه 

الحكومة تعتزم 
طرح نسبة من 

حصص مملوكة 
لها فى 5 أو 6 

شركات »كبرى« 
فى البورصة قبل 
30 يونيو المقبل

باألرقام.. ألول مرة 
اإلحصاء يكشف أسعار 

المأكوالت واألغذية بالجنيه 
خالل أغسطس 2019

كشف تقرير إحصائى أصدره الجهاز المركزى للتعبئة 
العامة واإلحصاء، حصلت »صوت الماليين« على نسخة 

منه، أن أسعار عدد من المأكوالت واألغذية التى يستهلكها 
المصريون شهدت انخفاضا تفاوت بين الطفيف والمتوسط 
والملحوظ، وذلك لمعظم سلع المأكوالت واألغذية، بينما 
شهدت أسعار بعض السلع زيادة طفيفة، وذلك خالل شهر 

أغسطس الماضى، حيث بلغ متوسط سعر الدجاج المزارع 
نحو٢٧.٣٢ جنيه فى شهر أغسطس ٢٠١٩ مقابل ٣٠ 

جنيها فى شهر يوليو ٢٠١٩ بنسبة انخفاض قدرها ٨.٩٪ 
بينما كان متوسط سعر البيع ٣٢ فى شهر أغسطس 

٢٠١٨ بنسبة انخفاض قدرها %14.
وأضاف التقرير أن أسعار السمك البلطى شهدت تراجعا 

طفيفا، حيث بلغ متوسط سعر بيع كيلو السمك البلطى نحو 
٣٥.٠٥ جنيه فى شهر أغسطس ٢٠١٩، مقابل ٣٦.٦٩ 

جنيه فى شهر يوليو ٢٠١٩ بنسبة انخفاض قدرها ٤.٥٪ 
بينما كان متوسط سعر البيع ٢٧.٩٧ جنيه فى شهر 

أغسطس ٢٠١٨ بنسبة زيادة قدرها %25.

  أحمد صالح 

  نسرين إمام 

محمد فريد
رئيس البورصة

المصرية
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تصريحات ضد الصيادلة ودخول مصرالقائمة السوداء ملنظمة العمل الدولية وفشل 
ملف القمامة والكالب الضالة وإهمال مراكز الشباب تعجل برحيل الوزراء

األربعاء  2019/10/9

  إيمان عاطف 

« تكشف كواليس الساعات األخيرة قبل التعديل الوزارى  «

شهدت األيام الماضية، العديد من الكواليس واألسرار، بشأن األصداء المسموعة عن اتجاه الدولة إلجراء تغيير وزارى، سعيا الستكمال خطة 
اإلصالح اإلدارى التى أعلنت عنها الدولة، واالنتهاء منها قبل 2020، السيما بعد نجاح خطة االصالح االقتصادى بفضل المشروعات القومية 

الكبرى التى تضم اكثر من 15 ألف مشروع نجحت الدولة فى تنفيذ أكثر من 65% منها، وسيطرة األسواق على ثبات نوعى فى األسعار، فضال عن 
التراجع المستمر والمطرد فى سعر الدوالر، باإلضافة إلى ارتفاع معدالت النمو االقتصادى لتصل إلى حوالى %5.6.

وقالت مصادر مطلعة، إن التعديل الوزارى المرتقب، كان فى األساس سيتم فى شهر مارس الماضى، لرغبة الدولة، فى أن تكون الحكومة على 
قدر درجة الفهم واإلسراع فى تنفيذ مخططات اإلصالح التى أمر بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، إال أن الوقت لم يكن كافيا لالستماع إلى 

رؤى ووجهات نظر المرشحين البدالء للحقائب الوزارية، قررت األجهزة إرجاء التعديالت لوقت الحق، السيما أن إسناد بطولة تنظيم كأس األمم 
األفريقية لكرة القدم لمصر بدال من الكاميرون كان سببا رئيسيا ومباشرا لتأجيل التعديل الوزارى. 

ليتم استكمال اإلجراءات بتأنى شديد عقب انتهاء بطولة 
كأس األمم األفريقية، وأصبح األمر قاب قوسين أو أدنى من 

اإلعالن عن التغيير وأسماء الوزراء الجدد.
وأضافت المصادر أنــه على مــدار الشهرين الماضيين، 
ــوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والقيادات  كثف رئيس ال
ــوزارى، من  ــ التى اختارها لتساعده فى إجــراء التغيير وال
اســتــطــالع اآلراء وعــقــد كثير مــن الــجــلــســات، واستقبال 
ــوزراء ومعاونيه  المرشحين لــلــوزارة، حيث انتهج رئيس الـ

فــى اجـــراء التشكيل الـــوزارى 
الجديد، وهــم ممثلون لجهات 
رقـــابـــيـــة، وأعــــضــــاء مــجــلــس 
ــواب، ومــنــدوبــيــن مــن رئــاســة  ــ ن
الجمهورية، نهجا جديدا حيث 
استقروا على ترشيح اثنين أو 
ــة تدخل  أكثر لكل حقيبة وزاري
فى حيز الحركة، وبدأت بالفعل 
المقابالت مع المرشحين فى 
سرية تــامــة، الفتة إلــى أن من 
بينهم رؤســـاء بــنــوك، وأســاتــذة 
جامعات، واقتصاديين ورجال 

أعمال.
ــارت الــمــصــادر إلــى أن  وأشــ
المسئولين المنوط بهم إجراء 
الــتــعــديــل الــــــوزارى، اســتــقــروا 
على أن تشتمل الحركة على 9 
وزراء، أبــرزهــم الدكتورة هالة 
ــرة الصحة، ومحمد  زايـــد وزيـ
سعفان وزيـــر الــقــوى العاملة، 

والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، والدكتورة 
ياسمين صــالح الــديــن فـــؤاد عبد الــعــزيــز، وزيـــرة البيئة، 
والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة،وغادة والى 
وزيرة التضامن االجتماعى، بينما مازال هناك خالف حول 

بقاء الدكتورة سحر نصر وزيرة االستثمار من عدمه.
ــاب الــتــى رصدتها  وأوضــحــت الــمــصــادر أن أهــم االســب
التقارير الرقابية حــول المستبعدين، تتعلق بتصرفاتهم 
الشخصية من ناحية ورد فعل الرأى العام من ناحية أخرى، 
وإمــا تتعلق بفشلهم فى الملفات المكلفين بها، مؤكدة أن 

كشفت مصادر مطلعة، أن الدكتور عزالدين أبو ستيت 
وزير الزراعة، كلف حارسه الشخصى ومدير مكتبه، بجمع 
بعض األشياء والهدايا الثمينة التى يقتنيها بمكتبه، وأرسلها 

إلى منزله، تحسبا لخروجه فى التعديل الوزارى الجديد.
وأضافت المصادر أن إحدى الجهات الرقابية قامت 
خالل الفترة الماضية بالتواجد المتكرر بالوزارة إلجراء 
بعض التحقيقات، بشأن وقائع فساد كبيرة، من الناحيتين 
المالية واإلداريــة، واجتمع ممثلوها بالوزير داخل مكتبه 
مرة أو اثنين خالل هذه الفترة، ردد البعض أنها كانت 
عبارة عن تحقيقات مع الوزير أو استجوابات حول هذه 

الوقائع.
وأشــارت المصادر إلى أن الوزير بات قريبا من الخروج 
ــوزارة فى تسويق القطن ألول  من منصبه بعد أن فشلت ال
ــوزارة  مــرة منذ ســنــوات طويلة، على الــرغــم مــن اعــالن الـ
تخفيض سعر القنطار إلى 2300 جنيه، بدال من 2700، إال 
أن الشركات القابضة فشلت فى تسويقه محليا وخارجيا، 
مما تسبب فى خسائر فادحة، أرجعها الخبراء لسوء إدارة 
الوزارة لألزمة، فضال عن عدم وضع الوزارة دراسة جدوى 
وخطة لطريقة تسلم المحصول من المزارعين، وكيفية 

تصريفه للشركات القابضة، والتسويق خارجيا.

وزيــرة الصحة كانت أكثر الــوزراء الذين ستطيح تصرفاتهم 
ــوزارى المرتقب، حيث  بهم خــارج مناصبهم، فى التعديل ال
تعددت الوقائع التى التصقت بها، سواء بالعنف مع القيادات 
والعاملين بالوزارة، أو بالعجرفة فى التصريحات المستفزة 
عندما تهكمت على الصيادلة وأكدت أن هيئة التمريض أهم 
عندها من الصيادلة، ما أثار استفزاز الصيادلة وأصدرت 
نقابة الصيادلة بيانا استنكرت فيه تصريحات الوزيرة، ولم 
تكن هذه الواقعة هى األولى فقد سبقها تصريح آخر حول 
التأمين الصحى، وسخريتها من الممرضات ذات الــوزن 

الزائد، والمحجبات.
وأشـــارت المصادر إلــى أن قــرار منظمة العمل الدولية 

وأوضحت المصادر أن إهمال الــوزارة فى وضع التدابير 
الالزمة لمواجهة األمراض المتنقلة، مثل الحمى القالعية، 
والتكاسل فى حمالت التحصين، فضال عن إعالن الوزارة 
عــن حمالت تحصين وهمية بالمحافظات، ولــم يكن لها 
أى تواجد على أرض الواقع، وكانت النتيجة نفوق أكثر من 
122 ألف رأس ماشية بسبب األمــراض المعدية والوبائية 

الصادم، بعودة دخول مصر فى القائمة السوداء، وما ترتب 
على ذلك من أضــرار كبيرة فى االستثمار فى مصر، ومنع 
فتح أسواق العمل للمصريين فى الخارج، وتوصيات مؤتمر 
العمل الدولى فى جنيف فى أغسطس الماضى، من المؤكد 
أن يبعد محمد سعفان وزير القوى العاملة عن منصبه، بعد 
فشله فى إعادة تعديل صيغ قانون التنظيمات النقابية، التى 
اعتبرته منظمة العمل الدولية بعيدا عن الشفافية، ويمنع 
الحريات فى النقابات العمالية، ويضيق على المنظمات 
العمالية، وذلــك من خالل بنود قانون التنظيمات النقابية 
ــذى كانت الــقــوى العاملة اليد الوحيدة فــى وضــع بنوده  ال
الرئيسية، ما يحمل الوزير مسئولية دخول مصر فى القائمة 

للمواشى وعلى رأسها الحمى القالعية.
ولفتت المصادر إلى أنه من األسباب أيضا التى ستطيح 
بوزير الــزراعــة من منصبه، فى التعديل الـــوزارى المزمع، 
فشله فى تحقيق الهدف، الــذى أعلنت عنه اللجنة العليا 
ــة، فيما يخص أراضـــى اإلصــالح  ــدول ــرداد أمـــالك ال الســت
ــزراعــى، كذلك فشل مــشــروع غــرب المنيا المقام على  ال

السوداء بشكل كامل.
كما تعرضت غادة والى وزيــرة التضامن لالنتقاد، بسبب 
فشلها فى تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى النقاذ 
المشردين مــن الــشــوارع وانتشار ظــاهــرة عمالة األطفال 
والمشكالت التى تواجه دور إيواء المشردين، وتكرار حوادث 
االعتداء على األطفال فى دور الرعاية، وفشل الــوزارة فى 
تفعيل نصوص مــواد قانون حقوق األشخاص ذوى اإلعاقة 
وعدم صدور بطاقة إثبات اإلعاقة حتى اآلن بناء على نص 
الالئحة التنفيذية للقانون وتكرار ظاهرة تعرض الفتيات 
لالضهاد والتعذيب فى دور الرعاية والمطالبة بمحاولة 
تجديد الدماء فى التضامن، بشخصية قــادرة على تنفيذ 

ــذى تعثر، نتيجة عــدم قــدرة  ــدان، والـ ــف فـ مساحة 20 أل
المحاصيل المختارة على تحمل المناخ فى هذه المنطقة 
القاسية طبيعيا وبيئيا بسبب الرمال واألتــربــة، وكــان من 
المفترض أن تقوم الــوزارة بإعداد الدراسات الالزمة حول 
ذلك، تفاديا للوقوع فى هذا المأزق واختيار مناطق أخرى 
إلقامة المشروع، وحتى اآلن وطبقا لعدد من المتابعين 

استراتيجية 2030.
وعلمت »صوت الماليين« من مصادرها أن وزير الشباب 
والرياضة، قــاب قوسين أو أدنــى من تــرك منصبه، بسبب 
عــدم استطاعته فــرض سيطرته على الــصــراعــات داخــل 
ــوزراء، وضبط  ــ ــوزارة، وكــثــرة الــشــكــاوى ضــده لمجلس ال ــ ال
الرقابة اإلدراية لوقائع فساد وإهدار مال عام داخل الوزارة، 
ــدار الــمــال الــعــام ومجامالت  كــان آخــرهــا تقارير حــول إهـ
فى ميزانية مهرجان إبــداع لطالب الجامعات، فضال عن 
تقارير أثبتت فشل الوزير فى المشروع القومى الذى كلفه 
ــوزراء بــإعــادة استثمار مراكز الشباب، فعلى  به مجلس الـ
الرغم من تقدم الوزير بمشروع االستثمار فى مراكز الشباب 
بنظام الـــ»BOT« منذ أكثر من سبعة أشهر إال أنه لم تتخذ 
أى خــطــوة إيــجــابــيــة فــى هــذا 
الــمــشــروع، فضال عــن شكاوى 
أعضاء مجلس النواب المتكررة 
مــن اإلهــمــال الشديد وانهيار 
الــبــنــيــات األســاســيــة لــمــراكــز 
الشباب، بالمحافظات والقرى 
والــنــجــوع، كذلك أصبح وجــود 
الدكتور خالد عبد الغفار وزير 
التعليم الــعــالــى غير مرغوب 
فيه، بحسب المصادر، وكانت 
أهم التقارير التى رصدت عنه 
انهيار البحث العلمى فى مصر، 
وعـــدم الــتــواجــد المقنع خالل 
مــؤتــمــرات الــشــبــاب، مــا يدفع 
الدولة لتجديد الدماء فى هذه 

الحقيبة الوزارية.
 وتنضم الــدكــتــورة ياسمين 
ــرة الــبــيــئــة، للقائمة  ــ فـــؤاد وزي
األقرب لالستبعاد من التعديل 
ــوزراى المرتقب، خاصة بعد  ال
ــذى شنه ضدها أعــضــاء مجلس النواب  الهجوم الكبير ال
فى اجتماع اللجنة االقتصادية، والــذى وجــه لها انتقادات 
واسعة بسبب فشلها فى إدارة عدد من الملفات البيئية وفى 
مقدمتها ملف المخلفات البيئية ومدافن القمامة وتجاهل 
وضع خطة للقضاء على ظاهرة انتشار الكالب الضالة فى 
الشوارع قبل بدء الموسم الدراسى، وتعرضها لهجوم شرس 
من رواد مواقع التواصل االجتماعى، بسبب فشلها فى حل 
أزمة الكالب الضالة المنتشرة فى الشوارع وتعددت حاالت 

تعرض األطفال لعقر الكالب.

للشأن الزراعى، فإن غالبية المحاصيل التى تمت تجربتها 
قد فشلت فى غرب المنيا وعلى رأسها القطن والبقوليات 
والقمح، حيث توجد محاصيل لم تكمل مراحلها األولى من 
النمو نتيجة عوامل المناخ أو العواصف الرملية والبعض 
اآلخــر لــم يلق النجاح الكافى مثل القمح خــالل الموسم 
األخير الذى تضاءلت فيه اإلنتاجية مقارنة بأراضى الوادى 
والدلتا، والقى خبراء الزراعة المسئولية كاملة على عاتق 

الوزير، لرفضه االستعانة. 
ــوزارة الــذيــن ساهموا فــى مــشــروع استصالح  ــ خــبــراء ال
المليون فدان، وإصراره على االكتفاء بشباب الخريجين من 
كليات الزراعة، من الجامعات المصرية، دون تطعيمهم من 
أصحاب الخبرة، ما أدى إلى وجود األخطاء سالفة الذكر 
فى عدم قياس درجة التربة وجودتها والمناخ للمحاصيل، 
لقلة خبرة وحداثة سن شباب الخريجين ما أدى إلى فشل 

المشروع.
وكــانــت وزارة الــزراعــة قــد اتجهت الستصالح 20 ألف 
ـــ1.5  ــدان غــرب المنيا ليكون نموذجا ضمن مــشــروع ال ف
مليون فــدان والمناطق الجديدة من حوله وفشلت زراعــة 
القطن والبقوليات بعد تعرض المشروع لعاصفة رملية 
خالل الصيف الماضى بينما نجحت زراعة البنجر الموسم 
الماضى الذى تم زراعته فى سبتمبر قبل الماضى وحصاده 
كان فى يونيو 2019، وكان من المفترض أن ينجح المشروع 

ويحقق الفدان من 22 إلى 25 طنا وهو ما لم يحدث.

اجتماعات مكثفة بني رئيس الوزراء ومسئولني من الرئاسة ومجلس النواب وممثلى األجهزة الرقابية 

االتفاق على 
استبعاد 9 وزراء 

على رأسهم 
الصحة والقوى 

العاملة والشباب 
والبيئة والتعليم 

العالى 

يستهدف تجديد 
الدماء فى شرايين 
الحكومة وتحسين 
الخدمة المقدمة 

للمواطنين والحد من 
الفساد وإبعاد أصحاب 
التصريحات المستفزة  

مصادر: وزير الزراعة جمع 
 متعلقاته الشخصية قبل خروجه 

فى التعديل الوزارى المقبل

تقرير رقابى وكساد 
محصول القطن ونفوق 
122 ألف رأس ماشية 

وأمراض الحمى القالعية 
تعجل برحيل »أبو ستيت«  

  نسرين إمام 

صبحىهالةسعفانياسمينعبدالغفار

أبوستيت
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200 ألف طبيب ينتخبون نقيبهم الجمعة القادمة

وزارة التضامن تواصل تسجيل طلبات مكلفى 
الخدمة العامة من خريجى الجامعات

انطالق مؤتمر »مصر تستطيع 
باالستثمار والتنمية« 16 أكتوبر 

تواصل وزارة التضامن االجتماعى، تسجيل البيانات لمكلفى 
الخدمة العامة الدفعة 93 من خريجى الجامعات من الجنسين 
ممن يتمتعون بالجنسية المصرية ألداء الخدمة العامة لمدة 
عام، ويتم التسجيل اإللكترونى أوال، ثم التقدم الى أقرب إدارة أو 

مديرية لتقديم األوراق.
وتشمل مجاالت تكليف هذه الدفعة فى عدد من الوزارات على 
رأسها وزارة التضامن االجتماعى ووزارة العدل ووزارة التربية 
والتعليم وبنك ناصر االجتماعى وهيئة التأمينات االجتماعية 
وجهاز حماية المستهلك من خالل عدداً من األنشطة االجتماعية 
والمشروعات التنموية مثل تكافل وكرامة و2 كفاية وال أمية مع 
تكافل وبرنامج أطفال بال مأوى وقطاعات رعاية األيتام واألسر 
البديلة ورعاية المسنين ومبادرة »شبابنا بيخدم بلدنا« ومجال 

محو األمية وتنمية المجتمع، باإلضافة إلى خدمات الطفولة.
وكانت وزارة التضامن أكــدت أن التسجيل سيتم عبر موقع 
ــوزارة حيث يتم عرض خطوات تسجيل الطلب والدخول على  ال
الخدمة الجديدة واختيار المديرية والجهة اإلداريــة القريبة من 
محل إقامة الخريج أو الخريجة بعد تسجيل البيانات الرسمية 
ومنها االسم والعنوان والمؤهل الجامعى والرقم القومى، والدرجة 
العلمية والتخصص ومهارة اللغة والكمبيوتر والحالة الصحية 
التى تستلزمها عملية التسجيل اإللكترونى لشباب الخريجين 
والخريجات من شتى الجامعات والمعاهد حتى الــوصــول إلى 
خــدمــة اســتــعــالم عــن طلبا لتكليف والــحــصــول على الخطاب 

الرسمى بقرار التكليف على الجهة اإلدارية.

أعلنت وزارة الدولة للهجرة، انطالق النسخة الخامسة من سلسلة 
مؤتمرات »مصر تستطيع«، تحت عنوان »مصر تستطيع باالستثمار 
والتنمية«، والتى تنظمها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين 
بالخارج، بالتعاون مع وزارتى االستثمار والتعاون الدولى والتخطيط 
واإلصــالح اإلدارى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 

الفترة من 16 و17 أكتوبر الحالى، بالعاصمة اإلدارية الجديدة.
ــوزارة أنه من المقرر أن يناقش مؤتمر »مصر تستطيع  وأكــدت ال
باالستثمار والتنمية«، دعم التواجد المصرى على خريطة االستثمار 
العالمية بجانب الترويج لخريطة مصر االستثمارية فى القطاعات 
الواعدة بمختلف المجاالت، كما يستعرض المؤتمر التجارب الناجحة 
للمستثمرين وآلــيــة تطبيقها فــى مصر، وربــط كبار المستثمرين 
المصريين بالخارج بــالــوزارات المعنية لتشجيعهم على االستثمار 
بالوطن وتحقيق للمنفعة المشتركة، وجــزءا من ذلك ينصب لدعم 
مشروعات البنية األساسية ومشروعات الربط القارى، والتى من 
شأنها أن تخلق وتهيئ بيئة جاذبة لالستثمار المحلى واألجنبى عن 

طريق المستثمرين المصريين بالخارج.
ويشارك فى المؤتمر ما يقرب من 50 مستثمًرا مصرًيا بالخارج فى 
عدد من المجاالت الحيوية، باإلضافة إلى عدد من الوزارات المعنية، 
بما يتناسب مع محاور هذه النسخة من مؤتمرات »مصر تستطيع«، 
والتى سيتم إلقاء الضوء خاللها على سياسات وتوجهات الحكومة 
المصرية لتعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية، وأهم اإلصالحات 
والقوانين التى تم إصــدارهــا مــؤخــًرا لتعزيز التنمية االقتصادية، 
باإلضافة إلى عرض موسع لفرص االستثمار فى بعض القطاعات 

والمشروعات القومية بهدف تحفيز االستثمار بها.
ويأتى ذلك باإلضافة الستعراض تجارب رواد األعمال الناجحة، 
وقصص نجاح ســيــدات األعــمــال المصريات بــالــخــارج، فضالً عن 
تجارب نجاح المصريين فى دول مختلفة، خاصة بأفريقيا فى ضوء 
رئاسة مصر لالتحاد األفريقى، وكذلك فى ضوء تنفيذ استراتيجية 
بناء اإلنسان المصرى، ما يعكس قدرة مصر على خلق بيئة مواتية 
وجــاذبــة لالستثمارات من شتى دول العالم، بجانب توجه الدولة 
الواضح نحو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتفعيل التعاون االقتصادى 
على عــدة محاور منها التجارية واالستثمارية، خاصة فى تنفيذ 

مشروعات البنية األساسية الكبرى.

بدء حجز وحدات المرحلة الخامسة 
لمشروع جنه بـ5 مدن جديدة

بدء حجز قطع األراضى األكثر 
تميزا فى 8 مدن جديدة 

مصر تستعد الستقبال أسبوع القاهرة للمياه 2019

19 دولة تشارك فى أسبوع شباب الجامعات األفريقية 
ــة أفــريــقــيــة فى  ــود 19 دولـ تــشــارك وفـ
فعاليات أسبوع الجامعات األفريقية فى 
جامعة أســوان خــالل الفترة من 19 إلى 
25 اكتوبر المقبل وذلك فى اطار اعالن 
الرئيس عبدالفتاح السيسى أن أســوان 
ــقــى لعام  هــى عــاصــمــة الــشــبــاب األفــري

.2019
ــح الــدكــتــور أحــمــد غــالب رئيس  وأوضـ
ــدول الــمــشــاركــة  ــ ــوان أن الـ ــ جــامــعــة أسـ
ــوع هــى نيجيريا وتشاد  فــى هــذا األســب
والــصــومــال ومــالــى وأفــريــقــيــا الوسطى 
وبنبن وماالوى والسنغال وتنزانيا والنيجر 
وأوغــنــدا وسيراليون وغامبيا والجابون 

والــكــامــيــرون وتــوجــو وليبريا والــســودان 
وكوت ديفوار.

وأشــــــار إلــــى أن أســـبـــوع الــجــامــعــات 
األفريقية يتضمن أيضا مشاركة طالب 
من 20 جامعة مصرية، حيث تم االنتهاء 
مــن إنــشــاء المالعب الخماسية والتنس 
بمقر الجامعة فى صحارى استعدادا لهذا 
األســبــوع، وجــار إنشاء مــدرج الستاد كرة 
الــقــدم بسعة 1000 متفرج عــالوة إنشاء 
ملعب للكرة الشاطئية و تأهيل المسرح 
المغطى والمكشوف الستضافة الفعاليات 
الفنية وأيضا تجميل وتزين ودهان مبانى 
الجامعة لتبدو فــى أحسن صــورهــا أمــام 

المشاركين فى هذا األسبوع.
ــن  ــرحــم ــدال ــب وأضـــــــاف الـــدكـــتـــور ع
عبدالباسط رئيس اللجنة المنظمة العليا 
أن جميع طالب كلية التربية والرياضية 
يتدربون يوميا منذ شهر يوليو الماضى 
على العروض الرياضية الخاصة بحفل 
االفتتاح المقرر إقامته فى ستاد أسوان 
الرياضى بمشاركة 2000 طالبا، موضحا 
أن كــل وفـــد مــن الــجــامــعــات األفريقية 
ــوع  ــمــشــاركــة فـــى األســب ــة ال ــمــصــري وال
ســوف يضم 10 طــالب ويــشــاركــون فى 
العديد من الفعاليات واألنشطة الفنية 

والثقافية والرياضية.

محافظة أسوان تواصل استعدادها لمهرجان تعامد الشمس بأبوسمبل
ــوان اســتــعــداداتــهــا،  ــ تـــواصـــل مــحــافــظــة أسـ
لــمــهــرجــان تــعــامــد الــشــمــس عــلــى مــعــبــدى أبــو 
سمبل فى 21 و 22 أكتوبر القادم، حيث أعطى 
اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان توجيهاته 
لكافة الجهات المعنية، بالتنسيق المسبق من 
اآلن لالستعداد الجيد، إلستقبال هذ الحدث 
العالمى الفريد، وإنجاح فعالياته المتنوعة على 

الوجه األكمل.
احتفاالت هذا العام ستشهد مشاركة واسعة 
من فرق الفنون الشعبية، بمختلف المحافظات، 
والتى تساهم بشكل مباشر، فى إضفاء أجواء 

ترفيهية على أهالى أسوان، خاصة أنها ستقدم 
عروضها الفنية والفلكلورية واالستعراضية، فى 

مدن ومراكز المحافظة.
وأوضح اللواء حازم عزت السكرتير العام،أن 
فــعــالــيــات مــهــرجــان تــعــامــد الــشــمــس ستشهد 
مــشــاركــة 8 فــرق فــنــون شعبية بإجمالى 300 
فنان وفنانة، وهى أســوان وتوشكى وبورسيعد 
وغــزل المحلة وملوى وقنا وشالتين والــوادى 
ــذه الــفــرق بتقديم  الــجــديــد،حــيــث ســتــقــوم هـ
عــروضــهــا الفنية فــى مــســارح وقــصــور وبيوت 
الثقافة بمدن السباعية والرديسية وكوم أمبو 

ونــصــر الــنــوبــة ودراو، بــجــانــب مــركــز ومدينة 
ــوان، وذلـــك خــالل الــفــتــرة مــن 16 إلــى 18  أســ

أكتوبر.
وأشــار إلى أن فرق الفنون الشعبية ستتوجه 
إلى مدينة أبو سمبل السياحية فى 21 أكتوبر 
لتقديم عروضها فى ليلة تعامد الشمس بصحن 
معبدى أبوسمبل عقب عرض الصوت والضوء 
ثم تنتقل لتقدم عروضها بوسط المدينة، فيما 
تختتم عروضها الفنية أثناء مشاهدة ظاهرة 
تعامد الشمس بساحة المعبد وسط اآلالف من 

السائحين والزائرين المصريين.

تستعد اللجنه التنظيمية ألســبــوع القاهرة 
ــدث مــائــى فــى مصر  لــلــمــيــاه 2019 ألكــبــر حـ
والشرق األوسط خالل الفترة من20-24 أكتوبر 
2019 بالقاهرة بعنوان »االستجابة لندرة المياه« 
تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس 
الجمهورية وتنظمه وزارة الموارد المائية والرى 
بالتعاون مــع الشركاء الوطنيين واإلقليميين 

والدوليين.
ــت وزارة الــــرى، إن الــمــؤتــمــر سيكون  ــال وق
بمثابة فرصة لألكاديميين والعلماء وصانعى 
السياسات وخبراء الــمــوارد المائية من جميع 
أنحاء العالم لعرض ومناقشة القضايا والخطط 
واإلجــــراءات الرئيسية المتعلقة باالستجابة 
لتحديات ندرة المياه كما أنه يهدف إلى عرض 
ــجــازه خــالل الــعــام الــمــاضــى لترجمة  مــا تــم إن
ــة الــتــى تــم وضعها فــى أســبــوع القاهرة  ــرؤي ال
ــراءات نحو أفضل  األول للمياه 2018 إلــى إجـ
الممارسات وخطط التنفيذ المناسبة باإلضافة 
إلى التـأكيد على نقل المعرفة والحصول عليها 
من خالل دعم نماذج األعمال العامة والخاصة 
الناجحة وتحديد الفرص والعوائق واحتياجات 

بناء القدرات، والذى يأتى تتويجاً للنجاح الذى 
حققه أسبوع القاهرة األول للمياه والــذى عقد 

فى أكتوبر 2018.
وأضافت الــوزارة أنه تم تنظيم ورشــة العمل 
إطــالق أسبوع القاهرة للمياه 2019 للتعريف 
بأنشطة األســبــوع وأهــدافــه والفاعليات التى 
ســتــقــام عــلــى هــامــشــه والــمــخــرجــات الــمــرجــوة 
وخطوات العمل القادمة، حيث تم طرح أفكار 
جــديــدة وبــحــث سبل الــمــشــاركــة فــى فعاليات 

ــدة بين  ــوات اتــصــال جــدي األســـبـــوع، وخــلــق قــن
القائمين على األســبــوع وكافة شركاء التنمية 

والمنظمات اإلقليمية والدولية.
ويهدف أسبوع القاهرة للمياه إلــى التوعية 
بقضايا المياه مــن أجــل التنمية المستدامة، 
ومــواجــهــه الــتــحــديــات المائية بأساليب غير 
تقليدية وتكنولوجيا حديثة، ودعم وتنفيذ اإلدارة 
المتكاملة للمياه، وذلـــك مــن خــالل عــدد من 
المحاور الرئيسية لالسبوع تتمثل فى تحقيق 
أهداف التنمية المستدامة فى ظل ندرة المياه، 
والتعاون فى قطاع المياه، والبحث واالبتكار فى 
مواجهة نــدرة المياه، الحد من آثــار التغيرات 
المناخية واستراتيجيات التكيف وكذا، استخدام 
الموارد المائية غير التقليدية فى ظل ظروف 

ندرة المياه.
كما يستضيف األسبوع العديد من األحداث 
المهمة والفعاليات ومنها عقد اجتماع مجلس 
مياه منظمة التعاون اإلسالمى والذى ستشارك 
فيه وزراء 11 دولة إسالمية، إلى جانب فعاليات 
المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية فى 
القارة األفريقية والجلسات التى سيتم تنظيمها 
بالتعاون مع الهيئات الدولية وشركاء التنمية، 
منتدى شباب المتخصصين األفريقى الثانى، 
واجــتــمــاعــات المجلس االســتــشــارى المصرى 

الهولندى إلدارة المياه.

تبدأ هيئة المجتمعات العمرانية، األثنين المقبل، حجز وحدات 
المرحلة الخامسة من مشروع جنه لإلسكان الفاخر.

وأكـــدت وزارة اإلســكــان أن عــدد مــن ســدد مــقــدمــات الحجز 
لمشروع جنه تجاوز 4500 مواطن، حيث إن الوحدات المطروحة 
فى مدن )6 أكتوبر - الشيخ زايد - القاهرة الجديدة - المنصورة 

الجديدة - دمياط الجديدة(.
وأشــارت وزارة اإلسكان إلى أن تسجيل البيانات والحجز يتم 
www.hdb-reservation.( من خالل الموقع اإللكترونى
 ،)on line( ويتم التخصيص بأسبقية الحجز اإللكترونى ،)com
مضيفة أن حجز الوحدات السكنية بمشروع »JANNA« لإلسكان 
الفاخر، يبدأ من الساعة 10 صباح يوم األحــد 2019/10/13، 
وحتى الساعة 11:59 منتصف ليل االثنين 2019/10/14، بينما 
يبدأ حجز الــوحــدات السكنية بمشروع »سكن مصر« لإلسكان 
المتوسط، من الساعة 10 صباح يــوم الثالثاء 2019/10/15، 

وحتى الساعة 11:59 منتصف ليل األربعاء 2019/10/16

تبدأ هيئة المجتمعات العمرانية، يوم 10 أكتوبر، اليوم، حجز 
قطع األراضى األكثر تميزا والتى طرحتها وزارة اإلسكان فى نحو 
8 مدن جديدة أبرزها »القاهرة الجديدة 6 أكتوبر العبور دمياط 
الجديدة بدر العاشر من رمضان اسوان الجديدة المنيا الجديدة« 
بمساحات تــتــراوح مــــن)369م2 ألــى 1434م2(. جنه لإلسكان 

الفاخر.
وأشار المهندس خالد عباس، نائب وزير اإلسكان للمشروعات 
القومية، نائب وزير اإلسكان إلى أن قطع األراضى األكثر تميزاً، 
موزعة كالتالى، 300 قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة، و68 
قطعة أرض بمدينة 6 أكتوبر، و115 قطعة أرض بمدينة دمياط 
الجديدة، و14 قطعة أرض بمدينة العبور الجديدة، و104 قطع 
بمدينة المنيا الجديدة، و23 قطعة أرض بمدينة بدر، و170 قطعة 
أرض بمدينة العاشر من رمضان، و20 قطعة أرض بمدينة أسوان 

الجديدة.
وجاءت األسعار مختلفة طبقا للمدينة، وموقع األرض داخل كل 
مدينة، حيث جاء سعر المتر فى مدينة القاهرة الجديدة بـ 6660 
جنيها للمتر، فيما جاء سعر المتر فى مدينة دمياط الجديدة بنحو 
4065 جنيها للمتر، فيما تراوح سعر المتر داخل مدينة العبور من 

2250 جنيه للمتر وحتى 3600 جنيه للمتر.
وفــى مدينة أســوان الجديدة جــاء سعر المتر لــــ1770 جنيها، 
و3240 جنيها للمتر فى مدينة بــدر، فيما تــراوح سعر المتر فى 
مدينة أكتوبر مــا بين 5355 جنيها وحتى 6285 جنيها للمتر، 
و2720 جنيها للمتر فى مدينة العاشر من رمضان، و2590 جنيها 

فى مدينة المنيا الجديدة.

تشهد نقابة األطباء جولة انتخابية ساخنة، يوم الجمعة 
11 أكتوبر الحالى، وذلــك لترشح 16 طبيبا على مقعد 
النقيب الــعــام لألطباء، ومــئــات الُمرشحين على كافة 

المقاعد بالمحافظات، ومقاعد النقابة العامة.
من جانبه أعلن الدكتور محمد عبد الحميد، أمين 
صندوق النقابة العامة لألطباء، عضو لجنة اإلشــراف 
على انتخابات التجديد النصفى، أن عدد األطباء الذين 
من المفترض أن يشاركوا بالتصويت حوالى 200 ألف 
طبيب، إال أن التصويت فقط لمن سدد اشتراك النقابة، 
الفتا إلى إتاحة الفرصة لسداد االشتراك بالتزامن مع 
عمليات التصويت، الفتا إلى إجراء عمليات التصويت فى 
27 مقرا على مستوى الجمهورية، النتخاب نقباء وأعضاء 

مجالس النقابات الفرعية.
ــيــســيــة، هــم:  ــات 4 قـــوائـــم رئ ــخــاب ــت ــاالن ــافــس ب ــن ــت وي
»المستقبل، االستقالل، التقارب، أطباء مصر، الحكماء«، 
ومن المالحظ فى تلك االنتخابات انشقاق فى صفوف 
قائمة االستقالل، حيث ترشح الكثير من شباب األطباء 
الذين ُعــرفــوا من خــالل ترشحهم ضمن أعضائها فى 
ــدورات السابقة، فى القوائم الثالثة األخــرى فى تلك  ال
الــمــرة، ويــقــود الــدكــتــور حسين خــيــرى النقيب الحالى 
لألطباء، قائمة االستقالل بترشحه نقيبا للمرة الثانية، 

وحـــددت القائمة عــددا مــن األهـــداف ضمن برنامجها 
االنتخابى، أبــرزهــا: تحسين الخدمات النقابية، وتنوع 

الدورات العلمية، وتحسين االستراحات.
أما قائمة المستقبل، والُمرشح على رأسها الدكتور 
أســامــة عبد الــحــى، وكيل النقابة الــحــالــى، على مقعد 
الــنــقــيــب، فتتبنى مجموعة مــن الــمــطــالــب األســاســيــة 
لألطباء، لتكون جــزءا من برنامجها االنتخابى، منها: 
إقرار قانون المسئولية الطبية، وضع الضوابط اإلكلينيكة 
لكل تخصص وكل مهنة صحية لمنع التعدى على مهنة 
ــرار قانون معامل التحاليل الطبية،  الطب، وسرعة إق
ومــنــاقــشــة تــعــديــالت قــانــون الــنــقــابــة الــحــالــى، وتقديم 
تــعــديــالت لمجلس الـــنـــواب، والتنسيق لتعديل هيكل 
األجور لألطباء، بجانب عدد من الخدمات فى الجوانب 

التعليمية ومشروع العالج.
وبالنسبة لقائمة التقارب، التى يترشح على رأسها 
الــدكــتــور محمد نــصــر نقيب أطــبــاء الــجــيــزة، فتسعى 
إلصدار تشريع لحصانة األطباء أثناء العمل، وعدم إحالة 
أى منهم فى قضية مهنية للنيابة، إال من خــالل لجنة 
نقابية متخصصة، وتضم بعضويتها ممثل من القضاء، 
واستتثمار هيئة الرعاية الصحية لعدالة تدريب األطباء، 
كذلك زيادة دخل األطباء من خالل الحساب بالحالة، من 
خالل التأمين الصحى، باإلضافة إلى المرتب، بجانب 
إعــادة حساب المعاش من خالل األجــر الشامل، وليس 

األساسى كما تم فى قانون التأمين الصحى الشامل.
والقائمة الرابعة، »أطباء مصر«، والتى يرأسها الدكتور 

أحمد رؤوف، فقد أكدت أنها تولى اهتمام باألطباء من 
حيث المكانة والكرامة داخل المجتمع، وتنمية المهارات 
الطبية من خالل التعليم الطبى المستمر، ورعاية األطباء 
وعائالتهم صحيا واجتماعى ورياضيا وعلميا وإنشاء 
صناديق خاصة لألطباء للرعاية الصحية واالجتماعية، 
وتطوير التعليم الطبى فى مصر بالتعاون مع المجلس 
ــى لــلــجــامــعــات )قــطــاع التعليم الــطــبــى(، ووضــع  األعــل
االستراتيجيات الرئيسية للنظام الصحى العام فى مصر 
بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية، بجانب التركيز على 
الجانب المهنى للنقابة وفصل النشاطات األخــرى فى 
كيان منفصل بعيد عن عمل النقابة االساسى، باإلضافة 
إلى إجــراء تطوير تشريعى ومراجعة وتحديث القوانين 

والتشريعات واللوائح الداخلية للمهنة واستقاللها.
والقائمة الخامسة، »الحكماء«، على رأسها يترشح 
الدكتور صالح ســالم، نقيب أطباء شمال سيناء، عضو 
المجلس القومى لحقوق اإلنسان، كنقيب لألطباء، والذى 
أكد أنه يولى اهتمام بوقف هجرة األطباء وإيجاد سبل 
تعاون مشتركة مع األجــهــزة التنفيذية للدولة، لسرعة 
تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وإعطاء أجر 
عــادل للطبيب، وخــاصــة شباب األطــبــاء، والــتــعــاون مع 
مجلس النواب لسرعة إصدار قانون المسئولية الطبية، 
والعمل على اســتــصــدار قــانــون لحماية المستشفيات 
والفرق الطبية، وإخــراج النقابة من حالة الصدام شبه 
الدائم مع أجهزة الدولة، والحكومة، وتفعيل صوت العقل 

فى كل القضايا التى تهم المهنة.

غادةالجزار

نبيلة
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كيف تنفق اإلرهابية مليارات الدوالرات على صناعة الدمار داخل مصر وحول العالم؟    خطة الجماعة بعد احرتاق ورقة محمد على وفشل دعوات التظاهر

باألرقام واملواقع

خريطة مصادر التمويل الحالية لجماعة اإلخوان
من أهم عوامل إخفاق الثورة المزعومة التى دعا إليها المقاول الهارب 

محمد على بتمويل ودعم جماعة اإلخوان اإلرهابية وقياداتها فى 
الخارج، يأتى نجاح األجهزة األمنية فى الكشف عن تسريبات صوتية 

وتسجيالت نشرتها وسائل اإلعالم المختلفة، فضحت حصول هؤالء 
على تمويل مشبوه من جهات استخباراتية ودول معادية لمصر، 
أبرزها تركيا وقطر، وهو ما لم يؤد فقط إلى حالة االشمئزاز التى 

أصابت جموع المصريين تجاه هذه الجماعة العميلة المأجورة 
والخائنة، ولكن أيضًا جاء نشر هذه الفيديوهات ليعيد فتح ملف 

تاريخ الخيانة والتمويل المشبوه لدى سجالت جماعة اإلخوان 
المتأسلمة، وإذا كانت ثورة محمد على فشلت بسبب كشف مصادر 

التمويل والتحريض الخارجى وبالتالى تمكنت أجهزة األمن من 

التعامل مع هذه المؤامرات وإحباطها بالقبض على المتورطين 
باختالف جنسياتهم وتجفيف منابع تدفق التمويل، ولكن يبقى 

السؤال هو ماذا بعد، وما خطة الجماعة لما بعد حرق كارت محمد 
على وفشل دعواته، واألهم هو كيف سيكون شكل المخططات 

القادمة علمًا بأن رئيس الجمهورية نفسه أكد أنهم لن يتركوا مصر 
فى حالها، بمعنى أن هناك مخططات جديدة تدبر.

وهو ما نحاول الكشف عنه من خالل استقراء تاريخ الجماعة الممولة 
من ناحية وتحليل الحاضر الستشراف المستقبل من ناحية أخرى.

سنوات طويلة بل لعقود ظلت جماعة اإلخـــوان اإلرهابية 
تزعم كذبا أن مصدر تمويلها الرئيسى هو فقط اشتراكات 
وتبرعات األعــضــاء، ويتباهى قياداتها أمــام وسائل اإلعــام 
بــأن كل عضو عاما من أعضائها يستقطع نسبة 8 بالمائة 
مــن قــوت أوالده ليدفعها لنصرة الــدعــوة التى تشدقوا بها 

لسنوات وتبين أنــهــا دعـــوة لــإرهــاب والخيانة 
والعمالة، وألن جماعة اإلخوان لم تكن لتعلن عن 
العدد الحقيقى ألعضائها لم تكن إجمالى قيمة 
االشتراكات معروفة للرأى الــعــام، حتى كشفت 
التقارير األمنية أنها تبلغ 185 مليون جنيه سنوياً، 
باإلضافة إلى تبرعات األثرياء من رجال األعمال 
المنتمين للجماعة وأصحاب الشركات التى هى 
فى األصل مملوكة للجماعة، حيث تبلغ إجمالى 
قيمة تبرعات األثرياء والمؤسسات 605 مليون 
جنيه سنوياً، إلى جانب فوائد استثمارات أموال 
الجماعة، التى يتم استثمارها فى 72 دولة حول 

العالم.
وعلى ذكر الشركات واالستثمارات المملوكة 
لجماعة اإلخــــوان داخـــل مــصــر وخــارجــهــا من 
المعروف أن مؤسس الجماعة ومرشدها األول 
ــاب والعمالة  حسن البنا بــدأ رحلته مــع اإلرهــ
بالحصول على 500 جنيه استرلينى من سلطات 
االحــتــال الــبــريــطــانــى، ومــن ثــم ال يمكن إنكار 
حقيقة أن المخابرات البريطانية » إم أى سكس« 
هى التى أسست تلك الجماعة، التى استثمرت 

أموالها من خال إنشاء 9 شركات وعدد من المدارس.
وبــالــعــودة للماضى الــقــريــب المتصل بما نعيشه حالياً، 
نجد أن ملف توجيه وتمويل الجماعة سلمته بريطانيا إلى 
الواليات المتحدة األمريكية عام 1953، وقتما استقبل الرئيس 
األمريكى »آيزينهاور« قيادى إخوانى بالبيت األبيض، وهذا 

القيادى هو سعيد رمضان مدير مكتب حسن البنا وزوج ابنته، 
ومن مفارقات القدر أنه والد طارق سعيد رمضان اإلخوانى 
الذى تحاكمه سلطات أوروبا حالياً بتهم االغتصاب والتحرش 
الجنسى، وألن عداء اإلدارة األمريكية للنظام الناصرى الحاكم 
لمصر وقتها كان كافياً أن تقدم واشنطن للجماعة الخائنة 
ــى مــحــاولــة اغــتــيــال الــرئــيــس جمال  مــا دفعهم إل
عبد الناصر شخصياً بعد شهور قليلة من فتح 
أبواب البيت األبيض الستقبال صهر حسن البنا 
ومدير مكتبه، وكنتيجة لذلك كــان من الطبيعى 
أن تصدر الدولة المصرية قرارها بحل الجماعة 
والــتــحــفــظ عــلــى أمــوالــهــا عـــام 1954، لتواصل 
اإلخــوان استغالها لألزمات التى كانت مشتعلة 
وقــتــهــا بــيــن نــظــام عــبــد الــنــاصــر وبــعــض ممالك 
الخليج النفطية وعلى رأسها السعودية، حيث 
هرب قيادات الجماعة إلى هذه الدول ليمارسوا 
ألــوانــا من التسول واالستعطاف للحصول على 
األمــوال من العائات الحاكمة التى كانت تعادى 
»عبد الناصر« تارة، ومن شيوخ الوهابية الطامعين 
فى نشر نفوذهم الفكرى ومحو الهوية المصرية 

تارة أخرى.
وبــدأت عوائد استثمارات األمــوال التى حصل 
ــادات تــتــدفــق إلـــى مــصــر مــع بــدايــة  ــي ــق عليها ال
مرحلة االنفتاح فى عهد الرئيس الــراحــل  أنور 
السادات، حيث دخلت مصر مرحلة السوق الحر 
والرأسمالية الــتــى تتيح حــريــة تحويل وانتقال 
األمــوال، لتدخل الجماعة مرحلة ما أسموه بناء إمبراطورية 
اقتصادية قوامها شــركــات الــصــرافــة والــبــنــوك المتأسلمة 
إلــى جانب تجارة مابس المحجبات والمنسوجات واألثــاث 
والعطور والــمــواد الغذائية وصــوالً إلــى توكيات السيارات 

وتكنولوجيا المعلومات واإلنشاءات والعقارات.

تحصل على 605 ماليني جنيه سنويـًا من رجال األعمال واألثرياء

القائمة تضم بنك أكيدا المتهم بتمويل تنظيم استثمار أموال التنظيم الدولى فى 72 دولة حول العالم
القاعدة وبنك دار المال فى جزر الباهاما

أبرزها فى الواليات المتحدة وبنما وبريطانيا وسويسرامن مصادرة األموال إلى إجهاض مؤامرة محمد على والقبض على المحرضين

حصيلة البيزنس 100 مليون دوالر سنويـًا من الخارج و8.2 مليار جنيه فى الداخل

يوسف ندا وإبراهيم كامل وإدريس نصر 
الدين.. أشهر قيادات بيزنس غسل األموال

هذه المنظمات مهمتها جمع األموال القذرة من الخارج وتهريبها إلى مصرمصير الجماعة بعد سقوط دعوات التظاهر والتخريب
تحظى جماعة اإلخوان اإلرهابية بتاريخ 
طويل من العمالة للخارج والحصول على 
تمويل من جهات خارجية بل ومعادية للدولة 
المصرية، ولدى قياداتها من رجال األعمال 
قـــدرة غريبة على استثمار هــذه األمـــوال 
ــاح األنــشــطــة غــيــر المشروعة  ــ وغــســل أرب
فــى كافة مــجــاالت الــتــجــارة الــعــاديــة، ومن 
أجــل هــذا الــهــدف أنــشــأت الجماعة بعض 
المنظمات حول العالم تتخذ ستار هو جمع 
التبرعات لنشر تعاليم الدين اإلسامى بين 
المسلمين المقيمين فى أوروبــا وأمريكا، 
ــدف لــجــمــع األمــــوال  ــه ــا ت ــه والــحــقــيــقــة أن
المشبوهة ثــم تحويلها واســتــثــمــارهــا فى 
ــرز تلك المنظمات  مــجــاالت عــدة، ومــن أب
منظمة مـــاس ومنظمة الــشــبــاب المسلم 
بـــالـــواليـــات الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة، وهــى 
المنظمة التى عمل بها محمود حسين أمين 
عام الجماعة والمسئول عن استثمار وإدارة 
أموالها حالياً، باإلضافة إلــى 4 شركات 
أنشأها التنظيم الدولى لإخوان فى بنما 

الستثمار أموال التبرعات.
ــورة 30 يــونــيــو 2013،  ــ وفـــى أعـــقـــاب ث
وهروب قيادات اإلرهابية إلى قطر وتركيا، 
بدأت التمويات تتدفق على اإلخوان بهدف 
التآمر على الــدولــة المصرية وإسقاطها، 
وألن الشيخة موزة حاكمة قطر هى صاحبة 
مقولة »أدفــع كل أمــوال قطر مقابل تركيع 
ــم يــكــن غــريــبــاً أن يــكــون الــدعــم  مــصــر«، ل
ــوان دعـــم مفتوح،  الــقــطــرى لعصابة اإلخــ
عــن طــريــق مــؤســســة قــطــر الــخــيــريــة التى 
تعد الواجهة الرئيسية للتمويل القطرى 

لمشروعات أوروبا.
ــا عــن تلك الــمــشــروعــات أو القاعدة  أم
االقتصادية للجماعة والتى يطلقون عليها 

اإلمبراطورية االقتصادية، والتى تعود إلى 
فترة السبعينيات والثمانينيات فقد بدأت 
ببنك التقوى الذى تأسس برأس مال قدره 
258 مليون دوالر وتملكه يوسف ندا وقتما 
كان مسئول العاقات الخارجية بالتنظيم 
الدولى لإخوان، وبعد إغــاق هذا البنك 
ــوال  ــدا« بالنصب وغــســيــل األمـ ــ ــام »ن ــه وات
المشبوهة، اتجهت الجماعة الستثمار 
ــرى مــثــل سوستيه  أمــوالــهــا فــى بــنــوك أخـ

جنرال وبارى باهى بفرنسا.
وفــى السياق ذاتــه تملك اإلخـــوان عددا 
كبيرا من شركات األوف شور، وهى شركات 
يتم إنشاؤها فى دول لتمارس عمل آخر 
ــرى، وتــكــون بعيدة عــن أعين  فــى دول أخـ
الرقابة فى الــدول التى تعمل بها، لذلك 
تعد هذه الشركات من أهم الوسائل التى 
تستخدمها الجماعة إلخفاء مصادر 
تمويلها ونقل األمـــوال من دولــة إلى 

أخرى.
وفيما يتعلق بخريطة الــدول التى 
تــمــارس فــيــهــا الــجــمــاعــة أنشطتها 
االقــتــصــاديــة، مــن الــمــعــروف أن بنك 
التقوى كــان فى جــزر الباهاما وهناك 
أيضاً مصارف ومؤسسات مالية 
مملوكة لــإخــوان فــى سويسرا 
وبنما وجــزر فيجن البريطانية 
وجزر كايمان وقبرص ونيجيريا 
ــن  ــيـ ــتـ ــنـ ــل واألرجـ ــ ــرازيـ ــ ــبـ ــ والـ
ــواى ولــيــبــريــا، فضاً  ــاراجـ وبـ
عن لجنة اإلغاثة اإلسامية 
التى أسسها جهاد الحداد 
ــنــدن وحــصــلــت على  فــى ل
تمويل قطرى بقيمة 300 

ألف يورو.

حصة تنظيم اإلخوان من أرباحه 
فى الخارج 5 مليارات جنيه

من أبــرز قيادات الجماعة العاملون فى بيزنس غسل األمــوال 
واستثمار التبرعات فإلى جانب يوسف ندا القيادى األشهر بالتنظيم 
الدولى، هناك أيضاً إبراهيم كامل مؤسس بنك دار المال فى جزر 
الباهاما وإدريس نصر الدين مؤسس بنك أكيدا الدولى فى ناسو، 
وهذا البنك تحديداً متورط فى تمويل عدد من الجماعات اإلرهابية 
حــول العالم، فى مقدمتها تنظيم القاعدة والجماعة اإلسامية 
المسلحة وجبهة الخاص فى الجزائر وحركة النهضة فى تونس، 
باإلضافة إلى حركة حماس الفلسطينية واألذرع المسلحة لجماعة 

اإلخوان والقاعدة فى مصر.

من المؤكد أن نسبة كبيرة من تلك األمــوال التى 
تــم الكشف عــن مصادرها قــد صــودت بالفعل كما 
أغلقت غالبية الشركات المملوكة لإخوان، وحتى 
الشركات التى تؤسسها الجماعة بأسماء شخصيات 
مــن خارجها يتم ماحقتها أمنًيا مــن خــال رصد 
التحويات البنكية عن طريق وحدة مكافحة غسل 
األمـــوال بالبنك الــمــركــزى، ومــن ثــم يصبح السؤال 
كيف ستدير الجماعة أموالها وكيف سيتم تسريبها 
إلى داخل مصر للتحريض على العمليات اإلرهابية 

وتنفيذها.
حيث يــرى خــبــراء الــشــأن اإلخــوانــى أن مــا أشيع 
ــؤخــًرا حـــول فــصــل بــعــض الــشــبــاب مــن الجماعة  م
وتأسيس جبهة المفصولين كيان جديد أطلقوا عليه 
المكتب العام لإخوان، ما هى إال عملية توزيع أدوار، 
لتعيد الجماعة طرح نفسها داخل المجتمع مختفية 
وراء ســتــار الــشــبــاب المفصولين أصــحــاب الفكر 
التقدمى، على غرار المراجعات التى أعلنتها قيادات 
الجماعة اإلسامية فى التسعينيات ليخرجوا من 
السجون ثم ثبت أنها مجرد أكاذيب ومزاعم مغرضة.

ــة أن صــراع  ــرؤي ومــمــا يــؤكــد عــلــى صـــدق هـــذه ال
شباب اإلخــوان مع جبهة العواجيز بقيادة محمود 

حسين لم يكن صراًعا فكرًيا أيديولوجًيا، وإنما هو 
فى األســاس صراع على األمــوال، وغيرة من الحياة 
المترفة التى يعيشها الكبار فى مقابل تشريد وتجويع 
الشباب، ومن ثم سعى هؤالء إلى تأسيس هذا الكيان 
المزعوم، الذى أطلقوا عليه المكتب العام لإخوان، 
ثم يتبعه اإلعــان عن حل الجماعة القائمة حالًيا، 
ليقدم هذا المكتب نفسه كبديل لها فى المجتمع، 
ــادة التوغل داخـــل الــقــواعــد المجتمعية  بــهــدف إعـ
والنقابية والعمالية واألنشطة الخيرية والدعوية، 
ثم يتكشف فيما بعد أن عواجيز الجماعة القديمة 
والمكتب الجديد للشباب كاهما وجــهــان لنفس 
العملة الرديئة، علًما بأن جماعة اإلخــوان مارست 
ــو العا  هــذه اللعبة مــن قبل حينما انــشــق عنها أب
ماضى وعــصــام سلطان ليؤسسا مــا أســمــوه حزب 
الوسط، وانضم إليهما محمد محسوب المنشق هو 
اآلخر عن تنظيم الجهاد، ثم تكشفت الحقائق وتبين 
أنهم جميًعا فروع لنفس الشجرة المسمومة، وإبان 
انتخابات الرئاسة 2012 زعم عبدالمنعم أبو الفتوح 
أنه إنشق عن اإلخوان ويرفض كل تصرفات ومواقف 
الجماعة، ثم ثبت أنه ال يقل عنهم إرهابًا وكراهية 

للدولة المصرية.

ــة حــديــثــة أن حــصــة تنظيم اإلخــــوان مــن أربـــاح  كشفت دراســ
مشروعاته خارج مصر تبلغ 5 مليارات جنيه، تليها أمــوال اإلغاثة 
اإلسامية التى تمول برامج رعاية متعددة األغراض وتتراوح ما بين 
100 مليون و130 مليون جنيه إسترلينى، فيما يبلغ الحجم التقديرى 
لألموال التى تمر عبر تنظيم اإلخــوان المسلمين بهدف غسلها 

واستثمارها ما بين 50 مليون دوالر و100 مليون دوالر سنويا.
وتؤكد الدراسة أن من نتائج هذا الحصر أن حصيلة اإليــرادات 
المجمعة سنوياً لتنظيم اإلخــوان المسلمين فى مصر ال تقل عن 

8.2 مليار جنيه.

أسسها حسن 
البنا بتمويل 

من االحتالل 
اإلنجليزى 

وأنشأ 9 شركات 
لغسل األموال 

المشبوهة

تفاصيل خناقة الشباب مع العواجيز على الفلوس والبيزنس

الدعم القطرى للجماعة مفتوح ولجنة عصام الحداد تحصل على 300 ألف يورو من الدوحة

الشيخة موزة قالت »أبيع قطر 
كلها مقابل تركيع مصر« 

ومؤسسة قطر الخيرية 
تتولى تمويل مشروعات 

الجماعة فى أوروبا

  إيمان بدر 

موزة
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الدول والمنظمات التى 
تتحكم فى أئمة المساجد 

ومصادر التمويل

االستغالل السياسى 
للجماعات اإلسالمية

بعض األئمة يعملون بشكل 
فردى فى السويد بينما فى ألمانيا 
تتحكم فيهم الجمعيات التركية 

أسرار قوة العالقات بين 
جهات استخباراتية غربية 

والجماعات اإلسالمية

تختلف تبعية الجمعيات 
والمساجد من دولــة أوروبية 
إلى أخرى فبينما يعمل بعض 
األئمة بشكل فردى فى بعض 
الـــدول مثل السويد نجد أن 
ــة مــثــل ألــمــانــيــا تتحكم  ــ دول
فيها الجمعيات التركية فى 
الــغــالــب بينما تتحكم قطر 
فـــى الــجــمــعــيــات اإلســامــيــة 
فــى بريطانيا وأغلبها يتبع 
لجماعة اإلخــوان المسلمين 
الـــنـــشـــيـــطـــيـــن فـــــى لـــنـــدن 
وضواحيها وتستفيد قطر من 
حجم استثماراتها الهائلة فى 
بريطانيا للتحكم فــى هذه 

الجماعات.
ونـــوع الــجــالــيــات فــى الــدول 
ــة يــؤثــر عــلــى مــدى  ــيـ األوروبـ
تحكم الدولة التى تنحدر منها 
تلك الجاليات ففى دولة مثل 
ألمانيا تتحكم تركيا بمعظم 
المساجد وأئمتها وهــى التى 
تختارهم وترسلهم إلى ألمانيا 
ــن خــزانــة  ــع رواتــبــهــم م ــدف وت
الدولة التركية وطالما اشتكت 
جهات عدة فى ألمانيا بتبعية 
اتحاد الجمعيات اإلسامية 
»ديتيب« للدولة التركية وبما 
أن الدولة التركية انتهجت فى 
عهد العدالة والتنمية برنامج 
ــات اإلســامــيــة  ــرك ــح ــم ال دعـ
والجهادية فإن تأثير األئمة 
ــى الــشــبــاب  ــل ــا ع ــي ــان ــم ــى أل فـ
وتــجــنــيــد الــجــهــاديــيــن أكبر 
منها فى دولة مثل فرنسا مثا 
الــتــى ينحدر مــهــاجــروهــا من 
الدول المغربية التى ال تمتلك 
سياسة ممنهجة مثل تركيا 
ــى دعـــم الجماعات  وقــطــر ف

اإلسامية فى أوروبا.

هناك قضية فى غاية األهمية 
ــدا فـــى نشر  ــ ولــهــا دور ســلــبــى ج
ــا وهى قضية  التطرف داخــل أوروب
االستغال السياسى للجماعات 
ــة إنــشــاء  ــداي اإلســامــيــة فمنذ ب
جماعة اإلخـــوان المسلمين فى 
مصر فــى العشرينات مــن القرن 
الماضى تنافست بريطانيا وألمانيا 
النازية على كسب ودهــا ثم اتخذ 
اإلســام السياسى بالنسبة للغرب 
كحاجز ضد تمدد الشيوعية فى 
الــشــرق ثــم تــم دعــم المجاهدين 
ــد السوفييت  ــى أفــغــانــســتــان ض ف
ــك تنامت العاقات  ــر ذل وعــلــى إث
بين جهات استخباراتية غربية 
والجماعات اإلسامية وكان ال بد 
من تواجد تلك التنظيمات على 
األرض األوروبــيــة وقــد كانوا نواة 
جذب للجماعات األخرى فيما بعد 
ومدخا سيئا لنشر أفكار التشدد 
فى الغرب حيث إن تلك الجماعات 
كانت ذات خبرة خطابية واستلمت 
المساجد والتف الجيل المسلم 
ــا حولهم وملئوا  المولود فى أوروب
ــل عـــدم وجـــود أيــة  ــى ظ الــفــراغ ف

مرجعية أخرى.
فى التسعينات كانت بريطانيا 
تستقبل أعضاء وقيادات الجماعة 
اإلســامــيــة المصرية التى كانت 
تنفذ أعــمــاال إرهــابــيــة كــبــرى فى 
ــد قـــدمـــت الــخــارجــيــة  ــ ــر وق ــص م
المصرية حينها مذكرة احتجاج 
للخارجية البريطانية وفى ألمانيا 
تساهلت الدولة مع األئمة الذين 
ــى الــخــارج  يــرســلــون المقاتلين إل
ــم حــســب  ــهـ ــروجـ ــل ســـّهـــلـــت خـ ــ ب
 wdr برنامج المونيتور على قناة
األلمانية وال يمكن إغفال الــدور 
االستخباراتى للدول حين نتحدث 
عــن التنظيمات اإلســامــيــة فيها 
ولعل هذا الموضوع بالذات يحتاج 
ــاص أكــثــر استفاضة  ــى بحث خ إل
ــا ال  ــ ــع الــعــلــم أن أوروبـ ــًا م ــع ــوس وت
تمتلك حتى اآلن أية استراتيجية 
الستقبال مواطنيها المحتجزين 
ــوات  ــم دع ــراق رغ ــع فــى ســوريــا وال
الرئيس األمريكى دونالد ترامب 
ــاع مواطنيها ومحاكمتهم  ــإرج ب
بعد أن أفـــرز تراخيها كــل هــؤالء 

المقاتلين.

بدعم من تركيا وقطر والتنظيم الدولى

ألمانيا كان لديها 1050 مقاتاًل فى سوريا وهى دولة 
مسيحية يقدر عدد سكانها بحوالى ثمانين مليونا 

  سحر محمود

التفاصيل الكاملة لخطة المنظمات الدولية وجماعة 
اإلخوان اإلرهابية لتجنيد المقاتلين األجانب

الصحافة األلمانية كشفت الدور السلبى الذى يلعبه أئمة المساجد فى خلق وصناعة الجهاديين
دور أئمة المساجد فى تجنيد المقاتلين لصالح التنظيمات اإلرهابية

الجماعات اإلسالمية بشكل عام من أجواء التسامح للتوغل واالنتشار والعمل داخل المجتمعات األوروبية 

كارثة.. ال توجد أى آلية لدى األوروبيين لمنع عمليات غسل األدمغة 

استغالل الثغرات القانونية األوروبية وأجواء التسامح الغربية

غياب آليات التمييز بين الدعوة لإلسالم والتجنيد للتنظيم
ــانـــون األوروبــــــــى عكس  ــقـ الـ
ــدول  الــقــوانــيــن فــى الكثير مــن ال
الــعــربــيــة مــثــا ال يــجــرم الــدعــوة 
إلـــى أى ديـــن وبــالــتــالــى ال يمنع 
إقامة أماكن للعبادة لذلك الدين 
وتستغل الــجــمــاعــات اإلسامية 
هــذه الخاصية لدعوة األوروبيين 
إلــى االنتماء إلــى تنظيماتهم ومن 
ثــم تجنيدهم للقتال فــى الــخــارج 
أوتــنــفــيــذ عــمــلــيــات إرهــابــيــة فى 
ــى ولــكــن ال توجد  ــ الــداخــل األوروب
أيــة آلية للتفريق بين من يدعو إلى 
اإلســـام كدين أويــدعــو لانتماء إلــى تنظيمه 
الــذى يتخذ مــن الــديــن مجرد ســتــارة ألعماله 

المافيوية.
الجمعيات اإلسامية تقوم بتغيير اسم الداخل 
الجديد إلى اإلسام وغالباً ما يختارون له اسماً 

عربياً يرجع إلى العهود األولى لإلسام وهى أول 
طريقة لسلخ الشخص عن هويته األوروبية ومن 
ثم االنساخ عن عاداته وتقاليده وقوانينه التى 
تربى عليها وهذه النقطة خطيرة جدا فهى بداية 
الطريق لعملية غسيل الدماغ الممنهجة علماً أن 
تغيير اسم الشخص الداخل إلى اإلســام ليس 
مــن اإلســـام فــى شــىء فالرسول لــم يغير اسم 
أحد وبقى اسم سلمان الفارسى وصهيب الرومى 
وكابان الكردى كما كانت واكتفى الرسول بتغيير 
بعض األسماء العربية التى ال تتناسب مع روح 
اإلسام ويفوح منها رائحة الشرك كعبد الات 
وعــبــد الــعــزى وهــمــا آلهتان كانتا تعبدان لدى 

العرب قبل اإلسام.
ــم تــوجــد فــى الــتــاريــخ  فــكــرة تغيير االســـم ل
اإلســامــى وتــم استحداثها بعد حــركــة المد 
الــقــومــى الــعــربــى أيـــام عبدالناصر ثــم تبناها 
ــزة لـــدى جميع  ــي الــبــعــثــيــون حــتــى أصــبــحــت رك

الــمــؤســســات اإلســامــيــة الــيــوم ومنها األزهــر 
ولتغيير االســم هــدفــان رئيسيان أولهما سلخ 
الشخص من هويته وانتمائه وقومتيه والثانى 
قوقعته داخل زمن غير الزمن الذى يعيش فيه 
وهو زمن الغزو والسبى والسيف وهو من أخطر 
ما أنتجه تمازج الفكر القومى العروبى مع الفكر 
الدينى مع أن األساس فى اإلسام أن من آياته 
اخــتــاف ألسنتكم وألــوانــكــم كما تــقــول اآليــة 

الكريمة.
لألسف ال توجد أية آلية لدى األوروبيين لفهم 
هذه األشياء وال منع عمليات غسل األدمغة وال 
قوانين ثابتة لتحديد نوعية اإلسام الذى ينتمى 
إليه الشخص وهل دخل ذلك المواطن إلى دين 
جديد أم دخل إلى عصابة إجرامية ولو  وجدت 
مثل هذه القوانين لتم تجريم الكثيرين فا حرية 
فى االنتماء إلى الفكر الدموى وأمراض التاريخ 

وخلق شخصيات عبثية ُتنحر هنا وتذبح هناك.

عملية التجنيد تدريجية تبدأ بزرع البذرة فى الدماغ ثم سقايتها حتى 
تنمو جيدا وبعدها يأتى دور المنسق الذى يرسل المجاهدين إلى الخارج 

التجنيد وحقن األفكار.. دور األئمة فى توليد العنف

أن يتمتع اإلمام أوخطيب المسجد بشخصية 
كاريزمية كفيل بأن يمنحه القدرة على اجتذاب 
الشباب والتأثير بهم لالتحاق بتنظيم الدولة 
اإلســامــيــة.. بــهــذه الكلمات وصــف الجهادى 
الموقوف فى ألمانيا أيوب )27 عاما( دور اإلمام 
فى جذب الشباب إلى داعــش خال اعترافاته 
أمــام محكمة مدينة سيلة شمال ألمانيا وقد 
اعترف أنــه تأثر بأحد أئمة المساجد لينضم 
بعدها إلى تنظيم داعش وقد سلطت اعترافاته 
الضوء فى الصحافة األلمانية على الدور السلبى 
ــذى يلعبه أئمة المساجد فــى خلق وصناعة  ال

الجهاديين.
ويوجد اآلالف من أئمة المساجد فى ألمانيا 
يـــديـــرون 2600 مسجد وأغــلــبــهــم ال يحملون 
مؤهات علمية وتتحكم فيهم الجمعيات التركية 
غالبا فعدد األتراك فى ألمانيا هوثاثة مايين 
مــن أصـــل خمسة مــايــيــن مسلم وتــصــل عــدد 
الجمعيات اإلسامية إلى حوالى 2000 جمعية 
غالبيتها مــدعــومــة ومــمــولــة مــن قــبــل الــدولــة 

التركية.
وحسب ما صّرح رئيس مكتب حماية الدستور 
بوالية شمال الراين وستفاليا فى غرب ألمانيا 
بوركارد فراير إن 109 مساجد من مجموع 850 
مسجدا مــوجــودا فــى الــواليــة تخضع لمراقبة 
السلطات األمنية وأكد فراير فى مؤتمر صحفى 
عقده األربعاء الثالث من يوليو2019 فى مدينة 
دوسلدورف إن هذا العدد ازداد بشكل ملحوظ 
فى األعوام األخيرة وأوضح المسئول األمنى بأنه 
يتم تصنيف مسجد ما بكونه ذا ميول تطرفية 
عــنــدمــا يــقــصــده سلفيون مــتــطــرفــون أوتــتــكــرر 
فيه خطابات الكراهية ومــن بين 109 مسجداً 
خــاضــعــاً لــرقــابــة الــجــهــات األمــنــيــة هــنــاك 70 
مسجداً تحوم الشكوك حول توجهاته السلفية 
وتعتبر السلطات أن 16 مسجداً آخر له ارتباط 

ال شك أن أى إنسان حتى يصل إلى مرحلة 
ــقــتــال والــجــهــاد تــلــزمــه أرضــيــة  الــتــطــرف وال
مناسبة وإال فمن المستحيل أن يفيق اإلنسان 
صباحا ليقول ســأذهــب وأجــاهــد فــى سبيل 
الله فى سوريا أوالــعــراق ومــن هنا يأتى دور 
مــن يحقنه بــاألفــكــار المناسبة أمــا العملية 
فهى تدريجية تبدأ بزرع البذرة فى الدماغ ثم 
سقايتها حتى تنموجيدا ثم يأتى دور المنسق 

الذى يرسل المجاهدين إلى الخارج.
حقيقة، فإن هذه القضية فى غاية األهمية 
ألن القانون ال يحاسب زارع الفكرة والساقى 
بل يحاسب الذى يقطف الثمار وعادة ما يعتبر 
الخطيب الــذى يبذر ويهيئ البيئة المناسبة 
باإلسامى المعتدل أمــا الــذى ينفذ العملية 
فهو اإلرهــابــى المجرم مع أن ذلــك اإلرهابى 
هومجرد ضحية مغسولة الدماغ لذلك الذى 

ينشر السم الزعاف من أعلى المنابر.
اإلساميون كلهم كتلة واحــدة وهم يكملون 
بعضهم بعضا والقضية تبدأ كلها عن طريق 
النصوص الدينية التى يتاعبون بمحتواها 
ومفهومها وناسخها ومنسوخها فيقدمون 
للمتلقى اللبنة األولى نحوالتطرف وهنا يركز 
أئمة المساجد بــدايــة على فكرة »إّن الدين 
عند الله اإلسام ومن يبتغ غير اإلسام دينا 
فلن يقبل منه« وبالتالى يزرعون فكرة التقوقع 
ــل ذهــن المتلقى ليصبح اآلخــر  األولـــى داخـ
المختلف عنه غير مقبول ربانيا وبالتالى 

اآلالف من أئمة المساجد فى ألمانيا يديرون 
2600 مسجد وأغلبهم ال يحملون مؤهالت 
علمية وتتحكم فيهم 2000 جمعية تركية

األئمة التابعين للجماعات المتطرفة 
يقومون بتجهيز المجاهدين نفسيًا 

قبل إرسالهم إلى جبهات القتال 

من بين 109 مساجد خاضعًا لرقابة 
الجهات األمنية يوجد 70 مسجدًا تحوم 

الشكوك حول توجهاته السلفية 

جهاز المخابرات السويدية »السابو« يتبنى 
تكتيكًا جديدًا لطرد األئمة المتورطين فى 

الترويج لفكر الحركات المتطرفة

غير مقبول عــنــده أيــضــا ثــم بعد ذلــك تبدأ 
فكرة ضــرورة دعــوة جميع البشر إلى الهداية 
لإلسام وإخراجهم من الظلمات إلــى النور 
ــل المتلقى أن كل  فينغرس اإلحــســاس داخـ
ما حوله من البشر واألديـــان والملل والنحل 
يعيشون فى ظام وأنه مسئول عن إخراجهم 

إلى النور.
بعد ذلك يبدأ خطاب الكراهية بالدعوة على 
اليهود والنصارى وعــادة ما تنتهى كل خطب 
الجمعة بهذه الدعوة ثم تبدأ فكرة المظلومية 
ــام ما  وأن كــل الــعــالــم مــتــآمــرون عــلــى اإلســ
يخلق حزناً وغيظاً وشعوراً باالنتقام فى نفس 
المتلقى ثم تبدأ فكرة الجهاد ووجــوبــه على 
المسلمين وهــذه أيضا نقطة خطيرة فكون 
الجهاد واجبا وفرضا يحفز الشاب إلى القتال 

مادى وهيكلى بجماعة اإلخوان المسلمين.
ــإن جــهــاز الــمــخــابــرات  ــ ــد ف ــســوي ــا فـــى ال ــ أم
السويدية »السابو« شرع فى تبنى تكتيك جديد 
ــمــة الــمــتــورطــيــن فــى الــتــرويــج لفكر  لــطــرد األئ
الــحــركــات المتطرفة عبر استغال المساجد 
السويدية حيث كان أول اإلساميين المتطرفين 
الذين جرى اعتقالهم إمام مسجد يافا رياض 
عبد الكريم الملقب بأبى رعد ثم جرى اعتقال 
حسين الجبورى من مدينة أوميوشمال الباد 
وهومن المقربين من أبى رعد وأخيرا تم اعتقال 

الشيخ فكرى حامد.
فى النمسا وفى 2018 قامت الحكومة بإغاق 
سبعة مساجد وطـــرد ستين إمــامــا بــدعــوى أن 
المساجد ممولة مــن تركيا واألئــمــة مرتبطون 
وممولون من قبلها والغريب أن الرئاسة التركية 
ــإلســام حسب  اعــتــبــرت ذلـــك عــمــا مــعــاديــا ل
تصريح رسمى صــادر منها وهــذا يــدل على أن 

تركيا تعتبر نفسها محتكرة لإلسام.
فى فرنسا وبعد سلسلة الهجمات اإلرهابية 
التى ضربتها ركــزت الصحافة الفرنسية على 
دور أئمة المساجد فى نشر خطاب الكراهية وتم 
بالفعل طرد عشرة أئمة خال سنة واحــدة بعد 
العمليات اإلرهابية وبلغ عموم األئمة المطرودين 
بعد 2012 حوالى أربعين إماما وفــى بريطانيا 
صــرح ديفيد كاميرون حين كــان رئيسا للوزراء 
بــأنــه يتعين على أئــمــة المساجد نشر أفكار 
التسامح بــدل أفكار الكراهية وقــد حــدث على 

إثرها أزمة بينه وبين الجمعيات اإلسامية.
مما سبق يتأكد لنا الــدور السيئ الــذى يلعبه 
أئمة المساجد فى نشر العنف وخطاب الكراهية 
وتجنيد المقاتلين فــى عملية صناعة الموت 
الممنهجة وأغلب هؤالء األئمة ال يتحركون بشكل 
منفرد بل يتبعون جهات ودوال أخــرى هى التى 

تمولهم وتحركهم بالشكل المطلوب.

الجماعات تستغل الثغرات القانونية 
ومبدأ حرية العقيدة والتعبير 

وتبادل األفكار لتنفيذ أجنداتها 

استغالل قانون إنشاء الجمعيات 
والمؤسسات التى توفرها الحكومات 

فى أنشطة غير مشروعة 

كل الخطب فى مجملها تهاجم النظام 
األلمانى والغربى وال تعترف بالديمقراطية 

وليست هناك أى رقابة عليها

وهى عدم ترحيل من يشتبه أنه سُيحكم عليه 
بــاإلعــدام فى بلده ولذلك يتجه المتطرفون 
ــم معرفة  األكــثــر تــشــددا نــحــو أوروبـــــا ورغــ
األوروبــيــيــن بتاريخهم إال أنهم ال يرحلونهم 
بحجة أنــهــم سيعدمون فــى بــادهــم ولذلك 
يستفيد األكثر تشددا من القوانين األوروبية 
على عكس الاجئ العادى الذى من الممكن 
أن يتعرض للترحيل بكل سهولة وعلى هذا 
المبدأ أصبح هناك شعور عــام فــى الكثير 
من الدول األوروبية لدى الاجئين بأن هناك 

أفضلية للدواعش دائما.
قضية الحارس الشخصى ألسامة بن الدن 
التونسى سامى العيدودى تكشف بوضوح هذه 
ــا فقد عاش  اإلشكاليات القانونية فى أوروب
الرجل فى ألمانيا منذ 1997 وكــان يتقاضى 
1168 يورو شهريا كمساعدات وتم ترحيله فى 
2018 بضغوط من اليمين وكانت المحكمة 
اإلداريـــة فــى مدينة جيلزنكيرشن األلمانية 
قضت فى اليوم السابق للترحيل بعدم جواز 
ــرار المحكمة لــم يصل إلى  ترحيله إال أن ق

السلطات المختصة إال بعد الترحيل.
واعتبر قضاة محكمة جيلزنكيرشن ترحيل 
التونسى انتهاكا للقانون وطالبوا بإعادته إلى 
ألمانيا وقد تعرضت مدينة بوخوم األلمانية 
للغرامة بسبب ترحيله والفشل فى استعادته 
رغم أن آالف التونسيين غيره قد تم ترحيلهم 
لرفض طلبات لجوئهم بعد أن صنفت الدول 
المغربية كــدول آمنة ولم ترفض أية محكمة 

ترحيلهم.

فــإذا لم يستطع الــذهــاب إلــى جبهات القتال 
وقد انغرست فى دماغه فكرة أن كل من حوله 
كفار استسهل القضية وارتكب عملية ما فى 
محيطه سواء كان تفجيرا بقنبلة بدائية أوحتى 

عملية بالسواطير والسكاكين.
النصوص الدينية المستخدمة لدى الخطباء 
كــثــيــرة وال مــجــال لــذكــرهــا فــى هـــذا البحث 
ولكنهم يــركــزون على آيــة تكفير المسيحيين 
التى تقول »لقد كفر الذين قالوا إّن الله ثالث 
ثــاثــة«.. اآليــة 73 ســورة المائدة-وذلك لكى 
يأخذ المسيحى حكم الكافر فيستحلوا قتله 
ويركزون على حديث )أُمــرت أن أُقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن ال إلــه إال الله وأّن محمداً 
ــإذا فعلوا ذلــك عصموا منى  ــول الــلــه، فـ رسـ
دماءهم وأمــوالــهــم(.. رواه البخارى ومسلم- 
ولهذا يرون أن دماء الناس وأموالهم ونساءهم 
ــر إلــى  ــطــرف اآلخــ ــم يــدخــل ال ــا ل حــق لــهــم م

اإلسام.
ــن يجهزون  ــذي هـــؤالء هــم أئــمــة الــفــكــرة وال
المجاهد نفسياً وهم يتبعون لجمعيات توصف 
بالمعتدلة ثم يأتى دور اإلمــام الــذى يعمل مع 
التنظيمات المتطرفة والذى يوصف بالسلفى 
المتشدد ويكون دوره تعزيز الفكرة بشكل أكثر 
وضوحا وشراسة فى ذهن الشباب ثم ينسق 
ويرسل المجاهدين إلى جبهات القتال حيث 
تكون هناك شبكة عنكبوتية وتنسيق تام بين 

المصدر والمكان الذى يذهب إليه المجاهد.

تشير بعض الدراسات إلى أن ثلث المقاتلين األجانب فى سوريا هم من األوروبيين 
ويقدر المركز الدولى لدراسة ظاهرة التشدد التابع لجامعة كينغز كوليدج فى لندن 

عدد المقاتلين األجانب فى سوريا بواحد وأربعين ألفا قتل بعضهم ورجع بعضهم إلى 
بلدانهم وما تبقى ما زال موجودا هناك ويرى المركز أن عدد األوروبيين أكثر من البيانات 

المقدمة من بعض الحكومات.
وتختلف األرقام بين مراكز البحث لكننا نستطيع أن ننشر المتفق عليه فكل البيانات 

تتفق مثال على أن الدول األكثر تصديرا للمقاتلين هى فرنسا وبريطانيا وبلجيكا 
وألمانيا وذلك وفقا للبيانات التى قدمتها تلك الدول نفسها وحسب وكالة الشرطة 

األوروبية يوروبول فإن حوالى ستة آالف مقاتل أوروبى كانوا فى سوريا وقد رجع الكثير 
منهم إلى بلدانهم األصلية ويشمل هؤالء الحاصلين على الجنسية والمواطنين 

األصليين وال تشمل األرقام المهاجرين المقيمين على األراضى 
األوروبية والذين ذهبوا إلى مناطق الصراع فى سوريا والعراق.

هذه بعض الحقائق واألرقام التى كشفتها دراسة مهمة للغاية 
صدرت مؤخرًا بعنوان: »استغالل المساجد والتطرف فى 

أوروبا.. آليات التجنيد واالرتباطات الخارجية« والتى أصدرها 
المركز العربى للبحوث والدراسات وأعدها الباحث محمد حبش 

كانو المتخصص فى شئون الجماعات اإلسالمية والمتطرفة.
الدراسة أكدت أن هذه األرقام تكشف بشكل كبير عن دور أئمة 

المساجد والجمعيات اإلسالمية فى صناعة هؤالء المتطرفين 
ومن ثم شحنهم إلى جبهات القتال سواء فى سوريا أوالعراق أوليبيا 

أوأية جهة أخرى جاذبة للمتطرفين والسؤال الذى يطرح نفسه بقوة 
هل من المعقول أن يكون أعداد األوروبيين المنضوين فى صفوف 

هذه الجماعات أكبر من عدد المقاتلين من الدول اإلسالمية نفسها 
فدولة مثل ألمانيا حسب بياناتها كان لديها 1050 مقاتل فى سوريا 

وهى دولة مسيحية يقدر عدد سكانها بحوالى ثمانين مليونا بينما دولة 
إسالمية مثل مصر يقدر عدد سكانها بمئة مليون كان لديها 800 

مقاتل فى سوريا رغم أن مصر بيئة خصبة للجماعات اإلسالمية.
كما كشفت الدراسة وجود خلل فى أوروبا الغربية ولدراسة هذا الخلل 

يجب أن نبحث عن األسباب فمما ال شك فيه أن اإلسالميين نشطون 
فى أوروبا وإال لما أفرزوا كل هؤالء المقاتلين وهنا يجب أن نبحث عن 

الجمعيات والمساجد واألئمة الذين تخرج على أيديهم هؤالء المتطرفون.

 مصر
كان لديها 

800 مقاتاًل 
فى سوريا 

تستفيد الجماعات اإلسامية بشكل عام 
من أجواء التسامح األوروبية للتوغل واالنتشار 
والعمل داخل المجتمعات األوروبية وتستغل 
كذلك الثغرات القانونية ومبدأ حرية العقيدة 
والتعبير وتبادل األفكار وتستفيد من قانون 
إنشاء الجمعيات والمؤسسات التى توفرها 
الحكومات وذلك الستغالها فى أنشطة غير 
مشروعة فيما تبدوظاهريا وحسب القانون 

أنشطة ال غبار عليها.
خطبة الجمعة فى أوروبا تعتمد على لغات 
البلدان التى ينحدر منها الاجئون وبعد كل 
حــدث إرهــابــى تتحدث الصحافة األوروبــيــة 
عن هذه اإلشكالية نظراً لصعوبة مراقبة تلك 
الــخــطــب ومــعــرفــة مـــدى مطابقتها 
لدساتير الدول األوروبية ففى دولة 
مثل ألمانيا يخطب أئمة 
المساجد باللغة التركية 
ــة  ــ ــي ــ ــن ــوســ ــ ــب ــ أوال
ــة  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ أوالـ
ــح مــن  ــ ــب ــصــ ــ وي
الصعب مراقبة هذه 
الــخــطــب وترجمتها 
بــالــشــكــل الــصــحــيــح 
ــمــات  ــل ــة ك ــ ــارن ــ ــق ــ وم
الــتــحــريــض وخــطــاب 
ــن  ــي ــة ب ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ ــكـ ــ الـ
اللغتين حيث تختلف 
ــلـــمـــات  داللــــــــة الـــكـ
ــك الــنــصــوص  ــذلـ وكـ

الدينية التى تحمل معان كثيرة فعلماء الدين 
اإلسامى أنفسهم وصفوا النصوص الدينية 
بأنها حمالة أوجه ولذلك اختلفوا هم أنفسهم 
فى فهم معانيها ومــع عــدم وجــود تشريعات 
قانونية ألمانية فى تحديد خطاب التحريض 
والكراهية باللغات األخرى يلعب األئمة على 
هــذه النقطة ونصبح أمــام مجتمعات موازية 

مغلقة داخل المجتمعات األوروبية.
نقطة قانونية أخرى يلعب عليها المتشددون 

تقليص التأثير المادى والمؤسساتى الخارجى على المراجع اإلسالمية األوروبية
فى عام 2017 قام الصحفى األلمانى كونستانتين 
شرايبر الذى يتقن عدة لغات بينها العربية بالدخول 
إلى مساجد مختلفة واالستماع إلى خطب الجمعة 
ثم ترجم تلك الخطب وألف كتاباً بعنوان )اإلسام 
من الداخل(، وكانت النتائج التى توصل إليها ذلك 
اإلعامى مخيبة لآلمال فمن ماحظاته المهمة أن 
الخطب التركية سياسية الطابع أما الخطب العربية 
فإنها دينية روحانية أكثر وأخف وطأة من الخطب 
التركية لكن كل الخطب فى مجملها تهاجم النظام 
األلمانى والغربى وال تعترف بالديمقراطية والنظام 

العلمانى وليست هناك أية رقابة على تلك الخطب.
ألجل ما سبق تعتزم الحكومة األلمانية تغيير هذا 
الوضع وتقليل التأثير الــمــادى والمؤسساتى على 
األئــمــة مــن الــخــارج فهى تريد دعــم إســام داخلى 
من أجــل ألمانيا والرفع من عــدد األئمة المكونين 
محليا إذا توجه شباب ُولدوا ونشئوا فى ألمانيا إلى 
المسجد أوالبحث عن نصيحة من إمــام فإنه من 
األفضل أن يكون لرجل الدين تجربة مع الحياة فى 
ألمانيا كما يقول ماركوس كربير سكرتير الدولة فى 
وزارة الداخلية فى حديث مع دويتشه فيله ويضيف 
كربير األمــر ال يتعلق بإضفاء طابع ألمانى على 
اإلســـام بــل توطين اإلســـام فــى ألمانيا والهدف 
هــوأن يشعر المسلمون الذين يعيشون هنا بأنهم 

مقبولون مع دينهم وأنهم إثراء لبادنا.
فى الجدل حــول التأثير األجنبى داخــل الجالية 

المسلمة فى ألمانيا يلعب االتحاد التركى اإلسامى 
دورا محوريا فاألئمة التابعون لهذا االتحاد يديرون 
900 مسجدا ويعتبر االتــحــاد التركى اإلســامــى 
المنظمة اإلسامية األكبر فى ألمانيا ويتم تكوين 
أئمتهم فى تركيا التى ترسلهم وتمولهم أيضا وقد 
اعتبر ذلك إشكالية السيما أننا ال نتعامل هنا مع 
مجموعة دينية بل مع دولة توفد هؤالء األئمة ويقول 
النائب كريستوف دى فريز من الحزب المسيحى 
الديمقراطى لدويتشه فيله هــنــاك انتقاد واســع 
ــحــاد الــتــركــى اإلســامــى فــى القضايا  لتدخل االت
السياسية الوطنية.. نريد أن ال ترسل سلطة دينية 
فى تركيا أئمة إلى ألمانيا بل أن يعمل تدريجيا أئمة 
مكونون فى ألمانيا كما يشرح سكرتير الدولة كربير.

وفــى فترة ليست ببعيدة تصدر االتــحــاد التركى 
اإلسامى فى ألمانيا عناوين الصحف حــول دوره 
السلبى ويتمثل ذلك فى االتهام بالتجسس وتبجيل 
الهجوم العسكرى التركى على مدينة عفرين السورية 
الكردية داخــل المساجد التابعة لاتحاد التركى 
اإلسامى إضافة إلى مشاركة أعضاء من اإلخوان 
المسلمين فى تظاهرات لاتحاد التركى اإلسامى 

فى يناير 2019.
أمــا فى فرنسا فقد اتخذت الــدولــة منحى آخر 
حيث  وقع الرئيس السابق فرانسوا هوالند مذكرة 
تفاهم مع الملك المغربى محمد السادس بعد زيارة 
للمغرب لتأهيل األئمة الفرنسيين داخــل المغرب 

ليدعوا إلى  إسام معتدل ينسجم مع قيم االنفتاح 
والتسامح وتفيد بعض المصادر الفرنسية أن  نحو 
خمسين مــن األئــمــة الفرنسيين يمكن أن يتابعوا 

سنويا فى المغرب.
ويتلقى هــؤالء الطلبة دروســا تندرج فى الحرية 
الدينية التى يكفلها الدستور الفرنسى باإلضافة إلى 
تاريخ العلمانية فى فرنسا وفق ما جاء فى تصريح 
ألحدهم لفرانس24 واعتبر هوالند أن هؤالء األئمة 

يمكن أن يظهروا لفرنسا أن اإلسام دين سام.
ــا فــى بريطانيا فقد هـــددت تــيــريــزا مــاى فى  أم
مـــارس 2015 بــشــن حملة عــلــى أئــمــة المساجد 
لدورهم فى نشر التطرف لكن لم تتخذ الحكومة 
ــراءات حقيقية وليست هناك مرجعية وال  أيــة إجـ
مــحــاوالت إصـــاح كــمــا حـــدث فــى فــرنــســا وتبقى 
جماعة اإلخــوان المسلمين واألمــوال القطرية هى 

التى تتحكم فى المجتمع اإلسامى فى بريطانيا.
مما سبق نستشف أن مساجد أوروبا متحكم فيها 
من الخارج ومن الضرورى أن تكون هناك مرجعيات 
أوروبية هى التى تؤهل األئمة وتتحكم فى المسار 
الدينى وتنظم عملية المساجد والخطابة ومن المهم 
أن تكون هناك مؤسسة خاصة لمن يدخلون إلى 
اإلسام حتى تحدد بشكل دقيق إلى أى إسام دخل 
هذا المواطن وهل هوبصدد تغيير وجدانى روحى 
أم تم التاعب بعقله من قبل تنظيمات عصاباتية 

ستلقى به إلى التهلكة.

الخطب التركية سياسية الطابع أما الخطب 
العربية فإنها دينية روحانية أكثر

األئمة التابعون لالتحاد التركى اإلسالمى 
يديرون 900 مسجد فى ألمانيا
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مراقبة تطابق القوانين 
مع مواد الدستور

الرقابة على دستورية 
 القوانين واللوائح
أبرز اختصاصاتها

مبنى المحكمة فى حى المعادى بالقاهرة الكبرى
يقع مبنى المحكمة الدستورية العليا فى 
كورنيش النيل بالمعادى بالقاهرة الكبرى، 
على مساحة أربعة آالف متر مربع، ويتكون 
ــى قــاعــات  ــاإلضــافــة إلـ مــن أربــعــة أدوار، ب
الــجــلــســات والـــمـــؤتـــمـــرات، ومــكــتــب رئــيــس 
المحكمة و33 مكتًبا للمستشارين، ومكتبة 
قضائية تحوى على كتب ومراجع قانونية.. 
ويجمع مبنى المحكمة فى شكله بين العمارة 
المصرية القديمة وبين الــطــراز المعمارى 
المعاصر.. فكأنه بذلك يعّبر عــن الطراز 
ــة مــعــاصــرة. حيث  ــرؤي الــمــعــمــارى الــقــديــم ب
بنى مبنى المحكمة الدستورية العليا على 
طراز معبد األقصر على 14 مسلة فرعونية 
بالدور األرضى، و14 مسلة من الطابق األول 

حتى الطابق الــرابــع، وهــو ما يماثل تصميم 
المعابد المصرية من حيث األعمدة والتيجان 
المزّينة بزهرة اللوتس والبردى.. ويبلغ ارتفاع 
األعمدة 28 متر، كما توجد نافورة على شكل 

زهرة اللوتس.
كذلك تتضّمن المحكمة لوحات زجاجية 
تتوافق مــع تصميم مبنى المحكمة بشكله 

الفرعونى القديم.
ويــرجــع الفضل فــى تأسيس هــذا الصرح 
التاريخى الكبير لمبنى المحكمة للمستشار 
دكتور عوض المر رئيس المحكمة الدستورية 
األســبــق فــى الــفــتــرة مــن 1991 حتى 1998 
وتحمل القاعة الكبرى بالمحكمة وهى قاعة 

المؤتمرات، اسمه.

أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن
تصدر أحكام المحكمة وقراراتها باسم الشعب.

تفصل المحكمة من تلقاء نفسها فى جميع المسائل الفرعية.
أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن.

أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية، وقراراتها بالتفسير 
مــلــزمــة لجميع ســلــطــات الــدولــة ولــلــكــافــة.. وتــنــشــر األحــكــام 
والقرارات المشار إليها فى الفقرة السابقة فى الجريدة الرسمية 
وبغير مصروفات خالل خمسة عشر يوًما على األكثر من تاريخ 
صــدورهــا.. ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون 
أو الئحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ما لم 
يحدد الحكم لذلك تاريًخا آخر، على أن الحكم بعدم دستورية 
نص ضريبى ال يكون له فى جميع األحوال إال مباشر، وذلك دون 
إخالل باستفادة المّدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا 
النص.. فــإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلًقا بنص جنائى 

تعتبر األحــكــام التى صــدرت بــاإلدانــة استناًدا إلــى ذلــك النص 
كأن لم تكن.. ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام 

بالحكم فور النطق به إلجراء مقتضاه.
تفصل المحكمة دون غيرها فى كافة المنازعات المتعلقة 
بتنفيذ األحكام والــقــرارات الــصــادرة منها.. وتسرى على هذه 
المنازعات األحــكــام الــمــقــررة فــى قــانــون المرافعات المدنية 
والتجارية بما ال يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة واألوضاع 
المقررة أمامها.. وال يترتب على رفع المنازعة وقف التنفيذ ما 

لم تأمر المحكمة بذلك حتى الفصل فى المنازعة.
تسرى على األحكام والــقــرارات الصادرة من المحكمة فيما 
لــم يــرد بــه نــص فــى هــذا القانون القواعد المقررة فــى قانون 
المرافعات المدنية والتجارية بما ال يتعارض وطبيعة تلك 

األحكام والقرارات.

المحكمة الــدســتــوريــة العليا هــى المحكمة 
العليا فى جمهورية مصر العربية، يقع مقرها 
فى القاهرة، ومهمتها مراقبة تطابق القوانين مع 
مــواد الدستور. فهى تقوم بإلغاء القوانين التى 
تخالف نصوص ومواد الدستور المصرى.. وهى 
هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية 
والــســلــطــة التنفيذية فــى مــصــر. وهـــى تؤلف 
مــن رئيس ونــائــب أو أكثر للرئيس وعــدد كاف 
مــن المستشارين. تــصــدر أحكامها مــن سبعة 
مستشارين.. وأحكامها نهائية ال يمكن الطعن 

فيها بأى طريقة من طرق الطعن.
وكــذلــك تــقــوم المحكمة الــدســتــوريــة العليا 

بتحديد المحكمة المختصة وظيفًيا فى حالة 
وجــود تنازع بين سلطتين.. ويشترط فى ذلك 
الــتــنــازع عــدة شـــروط لكى تستطيع المحكمة 
العليا تحديد المحكمة المختصة وظيفًيا، حيث 
يجب أن يكون التنازع أمــام جهتين مــن جهات 
القضاء أو الهيئات ذات االختصاص القضائى، 
ويجب أن ينشأ التنازع من حكمين حسما النزاع 
ــا، كما يشترط كون  ــاًت فــى مــوضــوعــه حسًما ب
الحكمين متناقضين تناقًضا مــن شــأنــه جعل 
تنفيذهما مًعا أمـــًرا مــتــعــذرًا، وأخــيــًرا يشترط 
صــدور الحكمين محل التنازع على التنفيذ من 

محكمتين مستقلتين وظيفًيا.

احــتــوى الدستور المصرى الــدائــم الــصــادر سنة 1971 
أحكاًما خاصة بالمحكمة الدستورية العليا ضمن مــواده 
ــه من  ــم تــلــى ذلـــك بــيــان مــا لــحــق ب مــن 174 حــتــى 178، ث
تعديالت، ثم بيان نصوص قانون المحكمة الدستورية العليا 
الصادر بالقانون رقــم 48 لسنة 1979، والــذى جــاء مبيًنا 

الختصاصاتها؛ والتى تتمثل فى:
الرقابة على دستورية القوانين واللوائح.

تفسير النصوص التشريعية التى تثير خالًفا فى التطبيق.
الفصل فــى تــنــازع االخــتــصــاص بين جــهــات الــقــضــاء أو 

الهيئات ذات االختصاص القضائى.
الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين 

متناقضين.
تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية 
والــقــرارات بقوانين الــصــادرة من رئيس الجمهورية وفًقا 
ألحكام الدستور وذلك إذا أثــارت خالًفا فى التطبيق وكان 
لها من األهمية ما يقتضى توحيد تفسيرها، حيث يجوز 
للمحكمة فــى جميع الــحــاالت أن تقضى بــعــدم دستورية 
أى نص فى قانون أو الئحة يعرض لها بمناسبة ممارسة 
اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح عليها وذلــك بعد 
اتباع اإلجــراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية.. 
وبّين القانون كيفية توصيل الدعوى للمحكمة فى صورها 
المختلفة وكيفية تحضيرها ونظرها حتى إصــدار الحكم 

فيها.
وللمحكمة الدستورية العليا أنشطتها فى المجال الدولى؛ 
كعضويتها فــى اتــحــاد المحاكم والــمــجــالــس الدستورية 
العليا، وكونها عضًوا مراقًبا فى اتحاد المحاكم والمجالس 
الدستورية األوروبية، وكذلك عضًوا مراقًبا التحاد المحاكم 

الدستورية لدول أمريكا الالتينية.

األربعاء  2019/10/9

بمشاركة 50 دولة 

المحكمة الدستورية العليا تستعد لالحتفال باليوبيل الذهبى
تنظم المحكمة الدستورية العليا، خالل الفترة 

من 18 وحتى 22 أكتوبر الحالى، احتفالية كبرى 
بمناسبة »اليوبيل الذهبى« إلنشاء أول محكمة 
دستورية فى عام 1969 ومرور 50 عاما على 

نشأة القضاء الدستورى فى مصر.
وقال المستشار رجب سليم، نائب رئيس المحكمة 
الدستورية العليا والمتحدث باسمها، أن الجمعية 

العامة للمحكمة أرسلت لجميع رؤساء المحاكم 
العليا والدستورية العليا فى العالم لدعوتهم لحضور 

االحتفالية وتبادل الخبرات والتعاون الدستورى 
فيما بينهم، مشيرا إلى أن هناك 50 محكمة 

دستورية استجابة لدعوة المحكمة، متوقعا أن 
يصل عدد الحضور ألكثر من 100 رئيس محكمة.

 أحمد صالح   

التطور التاريخى للمحكمة الدستورية فى مصر
ظهرت مطالب لرقابة القضاء على دستورية القوانين فى مصر على 

المستوى الفقهى والقضائى قبل أن تطرح تشريعًيا بفترة زمنية طويلة.
حيث أّيد الفقه حق المحاكم فى مراقبة دستورية القوانين التى تعمل 
بها واالمتناع عن العمل بها فى النزاع المعروض عليها دون التعّرض 
ــرأى فى  للقانون ذاتـــه أو الحكم ببطالنه.. وكـــان أول ظــهــور لــهــذا الـ
محاضرة ألقيت سنة 1920 بعنوان »مهمة السلطة القضائية فى المسائل 
الدستورية بالواليات المتحدة ومــصــر«.. وقــد حــّرك هــذا الــرأى جدالً 
فقهًيا واسًعا أسفر عن إقرار أغلب رجال الفقه لحق القضاء المصرى 
فــى رقــابــة دستورية القوانين.. اســتــنــاًدا إلــى مبدأ شرعية القوانين، 
واستناًدا إلى أن صيانة القانون تدخل فى نطاق عمل القاضى، ونظًرا 
إلى أن مبدأ الفصل بين السلطات يحّتم أن تكون هناك جهة قضائية 
ينوط بها الرقابة على مدى مشروعية القانون، بينما رفض القليل من 

رجال الفقه منح المحاكم هذا الحق.
ومع ذلك لم يّتخذ القضاء المصرى أسلوبًا لتنظيم سلطته فى الرقابة 

على مدى مشروعية القوانين عقب صدور دستور 1932.
المرحلة األولى: سنة 1924

ظهرت على سطح الحياة القضائية ألول مرة مسألة ما لدى القوانين 
من دستورية فى عام 1924 أمام محكمة جنايات اإلسكندرية، وذلك أثناء 
نظرها للطعن المقّدم من هيئة الدفاع الخاصة بمجموعة من المواطنين 
وّجهت إليهم النيابة العامة تهم بنشر أفكار ثورّية تطالب بتغيير الحياة 
السياسية واالجتماعية فى مصر، وذلك فى المدة ما بين عامى 1923 
و1924 فى اإلسكندرية ومدن أخرى، فحكمت المحكمة حضورًيا على 
المتهمين بالسجن ثــالث سنوات استناًدا إلــى الــمــادة 151 من قانون 
العقوبات، فطعن دفاع المتهمين على هذا الحكم على أساس أّن المادة 

المذكورة تخالف المادة 14 من الدستور.
المرحلة الثانية: سنة 1925

صدر تعديل لقانون االنتخابات أثناء فترة حّل البرلمان فى سنة 1925، 
فرفض بعض العمد والمشايخ استالم الدفاتر الخاصة باالنتخاب وقاموا 
باإلضراب عن العمل، فأمرت النيابة العامة بسرعة ضبطهم وإحضارهم 
وتقديمهم للمحاكمة بتهمة عدم تنفيذ األوامر الحكومية الصادرة إليهم 
من رؤسائهم القانونيين، وقد أوردت هيئة الدفاع عن هؤالء المتهمين 
فى دفاعها أّن قانون االنتخابات المعّدل غير دستورى؛ لصدوره أثناء 

غيبة البرلمان، وعليه فإن امتناعهم عن عمل نشأ من هذا القانون الغير 
مشروع أمًرا ال يصح معاقبتهم من أجله، فحكمت المحكمة حضورًيا فى 
سنة 1926 بتغريم كل من المتهمين مبلغ عشرة جنيهات مصرية فقط ال 

غير؛ لمخالفتهم األوامر الرسمية التى صدرت إليهم.
وقد ورد فى منطوق حكم المحكمة، أثناء نظرها للطعن بعدم دستورية 

قانون االنتخابات، اآلتى:
المحكمة الدستورية العليا )مصر( 

اّتفق علماء الدستورية، أنــه مع اعترافهم بحق المحاكم فى تقدير 
دستورية القوانين ال يخولونها حق إلغاء هذه القوانين الغير دستورية 
إعماالً لنظرية فصل السلطات؛ بل كل ما للمحاكم هو أن تمتنع عن تنفيذ 
قانون لعدم دستوريته، وبــدون أن يغير ذلك من قيام القانون المذكور 

واحتمال أن تحكم محاكم أخرى بدستوريته.
المحكمة الدستورية العليا )مصر(

المرحلة الثالثة: سنة 1941
أصدرت محكمة مصر األهلية فى سنة 1941 حكًما تاريخًيا يقضى 
بحق المحاكم فى الرقابة على ما لــدى القوانين من دستورية، وذلك 
انطالًقا من وجود قانونين يجرى العمل بهما فى الحياة القانونية للبالد؛ 
فهناك القانون الــعــادى الــذى تسير به األمــور فى المحاكم المصرية 
ويستخدمه القاضى لحل النزاعات المعروضة أمامه، وهناك الدستور 
وهو أعلى القوانين فى مصر. والقاضى مطالب باحترام القانونين أثناء 
نظره ألى دعوى.. ولكن إذا تعارض نص من نصوص القانون العادى مع 
نص من نصوص الدستور، يجب على القاضى فى هذه الحالة ترجيح 

النص الدستورى على نص القانون العادى؛ لسمّو الدستور.
المرحلة الرابعة: عام 1948

نتيجة لجهود فقهاء القانون فى مصر من أجــل رقابة القضاء على 
مالئمة القوانين للدستور، أصدرت محكمة القضاء اإلدارى فى 1948 
حكًما اعتبره الكثيرون، مسار تغيير جذرى لرقابة القضاء المصرى على 
دستورية القوانين المتداولة فى القطر المصرى.. فبعد هذا الحكم صار 

جلًيا للكافة مدى أحقّية القضاء فى التصّدى للقوانين الغير دستورية.
وأسست المحكمة حكمها السابق على أســاس أن القانون المصرى 
ال يمنع، شكالً أو موضوًعا، المحاكم المصرية من تولى مهام الرقابة 
المطلوبة، فالرقابة بهذا الشكل تعّد خير تطبيق لمبدأ الفصل بين 

السلطات.. كذلك اعتمدت المحكمة فى حكمها على السلطة التقديرية 
التى تتمتع بها المحاكم المصرية فى مواجهة الدعاوى التى تفصل فيها؛ 
وتتمّثل تلك السلطة التقديرية فى إهمال المحكمة لقانون عادى يتعارض 

مع مادة من مواد الدستور.
المرحلة الخامسة: عام 1953

ظّل الوضع القضائى فى مصر كما هو عقب حكم محكمة القضاء 
اإلدارى، حتى قامت ثورة يوليو سنة 1952، فوضعت مشروًعا لدستور 
جديد بدال من دستور 1923 أطلق عليه مشروع لجنة الخمسين.. ونص 
المشروع على إنشاء محكمة عليا تكون لها سلطة الرقابة على دستورية 
القوانين، وكــان ذلــك المشروع يمثل أول محاولة تتحقق على الواقع 

العملى إلنشاء المحكمة العليا فى مصر تبسط رقابتها على القوانين.
حــدد المشروع عــدد قضاة المحكمة العليا المزمع تأسيسها بأال 
يتجاوز تسعة قضاة بأى حال من األحوال، وأن يتم اختيار هؤالء القضاة 
مــن بين أســاتــذة الــقــانــون بكليات الحقوق المصرية ومــن مستشارى 
المحاكم األخــرى ومن المحلّفين لدى محكمة النقض المصرية.. وبدأ 
مشروع لجنة الخمسين يّتخذ، فعلًيا، حّيز التنفيذ.. ولكن تم إجهاض 
المشروع على يد رجال الثورة الذين تجاهلوه وأعــّدوا مشروع مختلف 

للدستور الجديد.
المرحلة السادسة: سنة 1969

أصدر الرئيس جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
قرار بالقانون 81 لسنة 1969 بإنشاء المحكمة العليا التى تأسست فعلًيا 
فى عام 1970، وتولت مهمة الرقابة الدستورية.. ويرى الكثير من الفقهاء 
أن ذلك القرار قد عّوض، وبشكل كبير، عن الفشل الذى أصاب مشروع 
لجنة الخمسين.. ظلت المحكمة العليا تمارس مهامها الدستورية الموكلة 

إليها حتى تأسيس المحكمة الدستورية العليا فى 1979.
المرحلة السابعة: سنة 1971

ظهرت تسمية »المحكمة الدستورية العليا«، بصدور دستور 1971، 
على المحكمة التى تنّظم رقابة دستورية القوانين.. وجعلها هيئة قضائية 

مستقلة.
بعد ذلك صدر قانون المحكمة الدستورية العليا بالقانون رقم 48 
لسنة 1979. ونّظم القانون عمل المحكمة، وتشكيلها، واختصاصاتها؛ 

لضمان استقاللها عن السلطة التنفيذية.

المرحلة الثامنة : سنة 2012
بعد ثــورة 25 يناير فى 2011 وبعد انتخابات الرئاسة المصرية فى 
2012، قام حوار وجدل عميق استمر لمدة ستة أشهر حول مشروع دستور 
جديد لمصر »مشروع دستور مصر 2012«، تم بعده استفتاء الشعب 
المصرى فى استفتاء عام على مرحلتين يومى 15 و22 ديسمبر 2012 
على دستور جديد لمصر »دستور 2012«. وفى 25 ديسمبر 2012 حسم 
الشعب المصرى خياراته مع الدستور وانتهى األمر بإقراره بموافقة نحو 
64% واعتراض 36% من المصوتين.. وبموجب الدستور الجديد تستمر 
المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، مقرها مدينة القاهرة، 
تختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين والــلــوائــح.. ويحدد 

القانون اختصاصتها األخرى، وينظم اإلجراءات التى تتبع أمامها.
ولكن حدد الدستور الجديد تشكيلها من رئيس وعشرة أعضاء، على 
أن يبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، 
وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم، ويصدر بتعيينهم قرار 
من رئيس الجمهورية.كما نصت المادة )177( من دستور 2012 على 
تحديد اختصاص المحكمة الدستورية العليا فى تقرير مدى مطابقة 
مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية ولالنتخابات 
التشريعية والمحلية للدستور قبل إصدارها، وال تخضع القوانين المشار 

إليها للرقابة الالحقة المنصوص عليها فى الفقرة األولى.
دستور 2014:

راعت لجنة الخمسين، التى نيط بها وضع التعديالت الخاصة بدستور 
عــام 2012 على بقاء دور المحكمة الدستورية العليا سامقاً عالياً، 
فأفردت لها فصالً خاصاً يختلف عن باقى الجهات والهيئات القضائية، 
إذ نصت المادة )191( منه والتى وردت بالفصل على أن » المحكمة 
الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة 
القاهرة، ويجوز فى حالة الضرورة انعقادها فى أى مكان آخر داخل 
البالد، بموافقة الجمعية العامة للمحكمة، ويكون لها موازنة مستقلة، 
يناقشها مجلس الــنــواب بكامل عناصرها، وتـــدرج بعد إقــرارهــا فى 
الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على 
شئونها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بشئون المحكمة« 
وقــد بينت الــمــادة )192( مــن هــذا الــدســتــور االختصاصات المقررة 

للمحكمة الدستورية العليا.
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نظر طعون رئيس نادى الزمالك على قرار اللجنة األولمبية بفرض عقوبات

محاكمة 3 أمناء شرطة بتهمة تزوير محررات رسمية
تستأنف محكمة جانيات القاهرة، المنعقدة 
بالتجمع الخامس، محاكمة 3 أمــنــاء شرطة 
بتهمة تزوير محررات رسمية، فى جلسة 20 

أكتوبر لسماع شهود اإلثبات.
وكشف أمر اإلحالة أن المتهمين هم »عرفة. 
ع. س«، 53 عاًما، أمين شرطة، »محبوس«، 
»أشــــرف. ف. د«، 40 عــاًمــا، أمــيــن شرطة 
»محبوس«، و»عالء. س. ى«40 عاًما بالمعاش 

»هارب«.
وأسندت نيابة األمــوال العامة، فى القضية 
رقم 9777 لسنة 2019 جنايات قسم المطرية، 
المقيدة بــرقــم 613 لسنة 2019 كلى شرق 
القاهرة، وبرقم 302 لسنة 2019 حصر أموال 

عامة عليا، وبرقم 71 لسنة 2019 جنايات 
ــوال عــامــة عــلــيــا، للمتهم األول والــثــانــى،  أمــ
بصفتهما موظفين عمومين »أمــنــاء شرطة 
بقسم المطرية ومختصين باستيفاء المحاضر 
بنيابة المطرية«، حصال للمتهم الثالث بدون 
حق على منفعة من أعمال وظيفتهما بأن عهد 
األول للثانى بالمحضر 7797 لسنة 2017 
إدارى المطرية والمقيدة 886 لسنة 2018، 
حــيــازات شــرق القاهرة الستيفائه لمصلحة 
المتهم الثالث، فانتقل المتهم الثانى إلى العين 
محل النزاع وأثبت بمحضره حضور وســؤال 
وتوقيع كل من »أحــمــد. ا. س«، و»عبد الله. 
أ. إ«، و»عبد الله. ح. ع«، كجيران مالصقين 
للعين، و»أشـــرف. م. ع«، ونسب إليهم القول 
بحيازة المتهم الثالث للعين محل النزاع قبل 
بدء النزاع خالفا للحقيقة، قاصدين تظفيره 

بمنفعة اصطناع األدلة التى ترتب عليها صدور 
قرار تمكينه من العين محل النزاع.

ــه مع  ــراك ــث، اشــت ــال ــث ونــســبــت للمتهم ال
المتهمين األول والثانى فى ارتكاب الجريمة 
محل االتهام »األول«، بأن اتفق معهما على 
ــرر شكوى  ــأن حـ ارتــكــابــهــا وســاعــدهــمــا، بـ
زعـــم فيها اغــتــصــاب حــيــازتــه للعين محل 
الــنــزاع، وأمدهما بالبيانات المراد إثباتها 
فوقعت الجريمة بناء على ذلك االتفاق وتلك 

المساعدة.
ووجــهــت للمتهم الــثــانــى، تهمة ارتــكــاب 
تزوير محررات رسمية، وهى محضر جمع 
ــمــؤرخــان« 2018/4/22،  ــتـــدالالت ال االسـ
2018/11/13«، حال تحريرهما المختص 
بوظيفته بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة 
صحيحة، بأن أثبت حضور وســؤال وتوقيع 

كل من »أحــمــد. ا. س«، و»عبد الله. أ. إ«، 
و»عبدالله. ح. ع« كجيران مالصقين للعين، 
و»أشرف. م. ع«، كرجل اإلدارة ونسب إليهم 
الــقــول بحيازة المتهم الثالث للعين محل 

النزاع قبل بدء النزاع خالفا للحقيقة.
كما وجهت للمتهم األول والــثــالــث، تهمة 
االشتراك بطريقى االتفاق والمساعدة مع 
المتهم الثانى على ارتكاب الجريمة موضوع 
االتهام، واتفقا معه على ارتكابها وساعداه 
بأن أمداه بالبيانات واألقوال المراد إثباتها، 
فــحــرر المتهم الــثــانــى الــمــحــرريــن، فوقعت 
ــاق وتــلــك  ــفـ ــاء عــلــى ذلـــك االتـ ــن الــجــريــمــة ب
المساعدة، وقيام جميع المتهمين باستعمال 
المحررين موضوع االتهام بأن قدموها إلى 
نيابة المطرية محتجين بما ورد بهم من 

بيانات مع علمهم بتزويرها.

محكمة استئناف المنصورة تعقد أولى جلسات 
محاكمة المتهمين بقتل »شهيد لقمة العيش«

العضو المنتدب لشركة إيجوث أمام 
القضاء اإلدارى ينظر قضية طالبة الـ7٪ جنايات القاهرة الختالسه 13 مليونًا

بالثانوية العامة بالدقهلية
ــاء اإلدارى  ــضـ ــقـ ــل مــحــكــمــة الـ ــواصــ ــ ت
بالمنصورة، نظر قضية الطالبة سمر السيد 
على عبد ربــه، التابعة إلدارة السنبالوين 
التعليمية بمحافظة الدقهلية، إلى جلسة 

16 أكتوبر القادم.
وتقدمت الطالبة بدعوى قضائية برقم 
22686 لسنة 41 ق ضــد تعليم الدقهلية 
ووزيــر التربية والتعليم؛ بسبب رسوبها فى 
امتحانات الثانوية العامة وحصولها على 
مــجــمــوع 7%، ووفــقــا لــالســتــمــارة الرسمية 

حصولها »فى اللغة العربية على صفر، و12.5 
فى اإلنجليزى، ودرجــة واحــدة فى الفرنساوى، 
و5.5 فى األحياء، و6 فى الجيولوجيا، و3 فى 
الكيمياء«، بإجمالى 29 درجــة، باإلضافة إلى 

صفر فى الدين.
وقد استمعت المحكمة فى الجلسة الماضية 
ــدت أنــهــا متفوقة فى  ــتــى أكـ إلـــى الــطــالــبــة وال
جميع المراحل السابقة وحصلت فى الصف 
األول الثانوى على 92% وكذلك الصف الثانى 
الــثــانــوى، وبــعــد ظــهــور نتيجة الــصــف الثالث 

الثانوى وحصولى على مجموعة 7%، تظلمت 
فى نتائج 8 مواد.

وأكـــدت أن البيانات المكتوبة على الورقة 
والتى تحمل اسمها ورقــم جلوسها بأنه ليس 
خطها، وناقشت المحكمة الطالبة سمر والتى 
أكدت أن أوراق اإلجابة باللغة العربية والتربية 
الدينية لم يحرر فيه محضر له على الرغم من 
أن الــورق ال توجد فيه أى إجابة، وهو مخالف 
للقانون الذى ينص على تحرير محضر للطالب 

الذى لم يكتب أى إجابة بالورقة.

نظر طعن المتهمين فى قضية »داعش القاهرة«
تستكمل محكمة النقض، نظر طعن المتهمين فى 
القضية المعروفة إعالميا بـ»والية داعش القاهرة« 
على حكم المؤبد الصادر بحقهم فى جلسة 20 أكتوبر 

لضم المفردات.
وتــقــّدم 5 متهمين فــى القضية الــتــى تحمل رقم 
20041 لسنة 2015 كلى جنوب القاهرة، بالطعن أمام 
محكمة النقض على الحكم الحضورى الصادر بحقهم 
بالسجن المؤبد، حيث شمل حكم الجنايات 8 متهمين 

بالسجن المؤبد بينهم 3 هاربين، و5 حضوريا.

كانت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد 
أمــنــاء الشرطة بــطــرة، برئاسة المستشار حسن 
فريد، قضت فى نوفمبر 2016، بالسجن المؤبد 
لـ8 متهمين، التهامهم باالنضمام لجماعة إرهابية 
أسست على خالف القانون، ووجهت النيابة العامة 
للمتهمين عدة تهم منها، االنضمام لجماعة أسست 
على خالف القانون، والتواصل مع جماعة إرهابية 
مقرها خــارج الــبــالد، والتعدى على الممتلكات 

العامة والخاصة.

تستكمل محكمة جــنــايــات الــقــاهــرة، المنعقدة 
بطرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، 
محاكمة 7 متهمين باعتناق أفــكــار تنظيم داعــش 
اإلرهابى والتخطيط الستهداف الكنائس والمنشآت 
العسكرية وتفجيرها، فى القضية المعروفة بـ»خلية 

داعش الجيزة«، لجلسة 12 أكتوبر.
ــان المستشار خالد ضــيــاء، المحامى العام  وك
األول لنيابة أمــن الــدولــة العليا أحــال المتهمين 
إلـــى الــمــحــاكــمــة، بــعــدمــا كشفت عــنــه تحقيقات 
إيهاب العوضى وكيل أول النيابة برئاسة شريف 

عـــون رئــيــس الــنــيــابــة، عــن اعــتــنــاق المتهم األول 
محمود طوسون أفكار داعــش اإلرهابية، ووجوب 
الخروج على الدولة بدعوى عدم تطبيق الشريعة 
اإلســـالمـــيـــة، وانــضــمــامــه إلحــــدى مجموعاتها 
المسلحة ومشاركته عناصرها فى رصــد قاعدة 
إحدى المنشآت العسكرية، وقيامه بتأسيس خلية 
عنقودية بالجيزة بهدف ارتكاب عمليات عدائية 
بهدف ترويع المواطنين وزعزعة األمن واالستقرار 
بالبالد، وصواًل بإسقاط نظام الحكم القائم بالبالد 

واستطاعته ضم باقى المتهمين.

جنايات القاهرة تواصل محاكمة 
المتهمين بـ»خلية داعش الجيزة«

تنظر محكمة القضاء اإلدارى الدائرة األولى 
ــة، نــظــر الــطــعــون الــمــحــالــة من  ــدولـ بمجلس الـ
المحكمة اإلدارية العليا، والمقامة من رئيس نادى 
الزمالك على قرارات اللجنة األولمبية والمتضمنة 
فرض عقوبات عليه واعتماد الجمعية العمومية 

فى جلسة 13 أكتوبر.
ـــة الــعــلــيــا، بياًنا  ــ وأصــــدرت المحكمة اإلداري
أوضحت فيه تفاصيل األحــكــام الــصــادرة بشأن 
الطعون المقامة من رئيس نــادى الزمالك على 
وقفه من اللجنة األولمبية والجمعية العمومية 

تــصــدر محكمة جــنــايــات الــقــاهــرة، 
المنعقدة بــطــرة، برئاسة المستشار 
حمادة شكرى، حكمها فى المعارضة 
المقدمة من المحامى منتصر الزيات 
و5 آخرين على حكم حبسهم 3 سنوات 
فى اتهامهم بإهانة السلطة القضائية، 
واإلســاءة إلى رجالها والتطاول عليهم 
بقصد بــث الكراهية، فــى جلسة 24 

أكتوبر للنطق بالحكم.
جــديــر بــالــذكــر أن محكمة النقض 
اعــتــبــرت عــدم جـــواز حكم الحبس 3 
سنوات فى حق 10 متهمين، واعتبرت 
الحكم الصادر ضدهم غيابيا، وقام 6 
منهم بعمل معارضة على الحكم وفى 
مقدمتهم المحامى منتصر الــزيــات، 

وفيما تــم تأييد الحكم مــن محكمة 
النقض فى حق 15 متهما والذين كانوا 
محبوسين وفـــى مقدمتهم الرئيس 

المعزول.
ــق إلـــى  ــي ــحــق ــت ــة ال ــئ وأســــنــــدت هــي
المتهمين تهم إهــانــة وســب القضاء 
ــنــشــر واإلدالء  والـــقـــضـــاة بــطــريــق ال
بــأحــاديــث فــى الــقــنــوات التليفزيونية 
والمحطات اإلذاعية ومواقع التواصل 
االجــتــمــاعــى اإللــكــتــرونــيــة، مــن خالل 
عــبــارات تحمل اإلســــاءة والــكــراهــيــة 
للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا 
ــر بمقام  ــذك ــطــرق ســالــفــة ال ــــذات ال ب
القضاة وهيبتهم، مــن خــالل إدالئهم 

بتلك التصريحات.

تواصل محكمة جنايات بورسعيد، 
المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة 
المستشار سامى عبد الرحيم، إعادة 
محاكمة محمد بديع و46 آخرين من 
قيادات جماعة اإلخــوان، فى أحداث 
الــعــنــف الــتــى وقــعــت فـــى محافظة 
ــى أغــســطــس 2013،  ــد فـ ــي ــورســع ب
والمعروفة باسم »أحداث قسم شرطة 
العرب«، فى جلسة 24 أكتوبر لتعذر 

حضور المتهمين ولمرافعة النيابة.
 كــانــت محكمة جنايات بورسعيد 
بــرئــاســة الــمــســتــشــار مــحــمــد سعيد 

ــدرت فى  الشربينى، قــد سبق وأصــ
شهر أغسطس 2015، حكما بمعاقبة 
محمد بديع والقياديين اإلخوانيين 
محمد البلتاجى وصــفــوت حــجــازى، 
و16 آخــريــن، بالسجن المؤبد لمدة 
25 عاًما حضورًيا، ومعاقبة 76 متهًما 
آخرين هاربين بــذات عقوبة السجن 
المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 
آخــريــن حــضــورًيــا بالسجن المشدد 
ــوات، والــقــضــاء بــبــراءة  لــمــدة 10 ســن
68 متهًما، مما هو منسوب إليهم من 

اتهامات.

 كريم سعيد 

  إسالم خالد 

الحكم فى معارضة الزيات و5 آخرين 
على حكم حبسهم فى إهانة القضاء

محاكمة بديع و46 آخرين 
بـ»أحداث قسم شرطة العرب«

للزمالك قالت فيه، إنها قضت بقبول الطعون 
المقامة من رئيس نــادى الزمالك بشأن بطالن 
العقوبات التى وقعتها عليه اللجنة األولمبية، 
وبــاخــتــصــاص محكمة الــقــضــاء اإلدارى بنظر 

الدعاوى المقامة بشأن إلغاء هذه العقوبات.
وأمــــرت الــمــحــكــمــة، بـــإعـــادة الــطــعــون فى 
ــقــضــاء اإلدارى  ــيــن إلـــى مــحــكــمــة ال الــدعــوي
للفصل فيهما بهيئة مغايرة وأبــقــت الفصل 
فى المصروفات، مؤكدة أن اللجنة األولمبية 
ال تمتلك ضمن صالحياتها توقيع عقوبات 
الــوقــف عــن مــزاولــة النشاط الرياضى لمدد 

محددة على رؤساء األندية الرياضية.
كما قضت المحكمة، بــعــدم قــبــول الطعن 
المقام مــن رئيس نــادى الــزمــالــك بشأن حل 

اللجنة األولمبية.
وقــالــت المحكمة »إذا كانت اللجنة لــم تلتزم 
بالمواعيد التى حــددهــا القانون إلقـــرار الئحة 
نظامها األساسى إال أن الجمعية العمومية للجنة 
- صاحبة االختصاص - صححت ذلــك الخطأ 

بإيجازتها لتلك الالئحة.
وبــشــأن طــعــون الجمعية العمومية للزمالك، 
قضت المحكمة بقبول الطعنين اللذين طالبا 
بإلزام وزارة الشباب والرياضة باعتبار قــرارات 
الجمعيتين العموميتين الــعــاديــة وغــيــر العادية 
المنعقدتين بتاريخ 30 و31 أغسطس الماضى 
نافذة بدأتها فيما عــدا تعديل النظام األساسى 
ــنــادى الــزمــالــك، ألن تــعــديــل الــالئــحــة يقتضى  ل

موافقة اللجنة األولمبية.

حـــددت محكمة استئناف الــمــنــصــورة، جلسة 13 
ــى جــلــســات محاكمة  مــن أكــتــوبــر الــحــالــى، لنظر أولـ
ــو الفتوح«  ــالم حــامــد أب المتهمين بقتل الــشــاب »إسـ
صاحب محل هــواتــف محمولة بمدينة منيا القمح، 
بمحافظة الشرقية، فى نهار ثالث أيــام شهر رمضان 
الماضى، فى القضية المعروفة إعالمًيا بقضية »شهيد 

لقمة العيش«.
كــان الــلــواء جرير مصطفى، مدير أمــن الشرقية، 
تلقى إخطارًا من اللواء محمد والــى، مدير المباحث 

الجنائية، يفيد بورود بالًغا من مستشفى »الزقازيق« 
ــالم. ح. ف« 24 سنة، ُمقيم  الجامعى، بــوصــول »إسـ
بــدائــرة مركز منيا القمح، مصابًا بكدمات بالرأس 

ونزيف بالمخ، وتوفى فور وصوله متأثًرا بإصابته.
وقالت مذكرة النيابة العامة، والتى أعدها حسام 
سليمان، وكيل نيابة منيا القمح، أن المتهمان »أحمد. 
ش. خ. ال« وشــهــرتــه »مــانــجــة«، وشقيقه »محمد« 
وشهرته »زكروتا«، جزارين، قتال المجنى عليه »إسالم 

حامد أبو الفتوح« عمدا مع سبق اإلصرار.

ــات  ــاي تــســتــكــمــل مــحــكــمــة جــن
الـــقـــاهـــرة الــمــتــعــقــدة بالتجمع 
ــخــامــس، بــرئــاســة المستشار  ال
مدبولى كساب، محاكمة العضو 
الــمــنــتــدب لــشــركــة إيـــجـــوث فى 
اتــهــامــه بالكسب الغير مشروع 
بقيمة 13 مليونا و543 ألف جنيه 

فى جلسة 14 أكتوبر.
وأســــنــــدت الـــنـــيـــابـــة لــلــمــتــهــم 
ــدوح. م. ع. ر«، 65 سنة،  ــمـ »مـ
العضو المنتدب للشئون الفنية 
ــامــة  ــع بـــالـــشـــركـــة الـــمـــصـــريـــة ال
للسياحة والفنادق »إيجوث« حال 
كــونــه الــعــضــو الــمــنــتــدب بــإحــدى 

شركات قطاع األعمال العام 
الــتــابــعــة لــلــشــركــة الــقــابــضــة 
للسياحة والفنادق والسينما 
ــعــدة فــنــادق منها  الــمــالــكــة ل
فندقى ماريوت ومينا هاوس 
ــرة، تــهــمــة الــحــصــول  ــاهـ ــقـ الـ

لنفسه ولزوجاته »إيمان. ا. م« 
و»ماجدولين م خ«، وسهام. ا. م« 
وولديه القصر مهند ومروان، فى 
ـــ2016 على  الفترة مــن 2012 لـ
دخــل ومشتمالته مبلغ 2.344 
ــه تحصل على  مــلــيــون جنيه وإنـ
هذا المبلغ من رشاوى الستغالله 

سلطات وظيفته.

مرتضى

إسالم

الزيات
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الحب وحده ال يكفى

غياب التاء المربوطة وراء انخفاض الدخل القومى بنسبة %34

القدرة على توزيع المال والوقت داخل األسرة تلعب 
دورًا مباشرًا فى الحفاظ على الزواج أو إنهائه

تهتك فى نسيج األسرة المصرية أدى النتشار الزواج العرفى

يؤكد خبراء علم االجتماع وعلم النفس 
االجتماعى أن تصاعد ظاهرة الطالق هو 
مؤشر على وجــود خلل فى النسق القيمى 
واالجتماعى، حيث يعرف األمن االجتماعى 
بــأنــه توفير حــالــة مــن األمـــن واالســتــقــرار 
والطمأنينة فى المجتمع المحلى، بحيث 
يستطيع أفراده ممارسة أعمالهم االعتيادية 
والقيام بواجباتهم، وفى حالة غياب األمن 
يعانى المجتمع مــن حــالــة ارتــبــاك يترتب 
عليها عــدم القدرة على تحقيق المعدالت 
اإلنتاجية المأمولة، كما تتزايد معدالت 
العنف والجريمة وتبرز ظواهر مجتمعية 
شـــاذة، مثل العالقات المحرمة والــشــذوذ 

والتحرش والزواج العرفى.
ــات سياسية  وألنــهــا خبيرة بمركز دراسـ
واستراتيجية، ربطت الدكتورة أمانى بين 
األمن القومى الوطنى وبين األمن اإلنسانى 
واالجــتــمــاعــى، ومـــن ثــم تــتــداخــل مــجــاالت 
الــدراســة وتــتــوزع بين علم االجتماع وبين 
العلوم السياسية، كما تمثل حجر الزاوية 
بين الــعــلــوم االستراتيجية واالقــتــصــاديــة 

الرتباطها بحياة اإلنسان وتعدد احتياجاته.
وفى هذا السياق وصفت الدراسة ظاهرة 
الطالق فى المجتمع المصرى بأنها دالة 
على تراجع عافية المجتمع، مشيرة إلى أن 
رئيس الجمهورية حينما تحدث عن هذه 
الظاهرة وصفها بأنها حالة تهتك فى نسيج 

األسرة المصرية.
ــن خــريــطــة الـــطـــالق فـــى المجتمع  وعــ
المصرى، أجــرى الجهاز المركزى للتعبئة 

العامة واإلحصاء دراسة كشفت عن ارتفاع 
نسبته بين األزواج الغير متعلمين بالمقارنة 
بالمتعلمين، بينما تقل حــاالت الطالق فى 

القرى والريف وتزيد فى الحضر والمدن.
وأوضحت الدراسة أن النسبة تتزايد فى 
السنوات األخيرة بمعدل 83 بالمئة، حيث 
أصــبــح لدينا 200 ألــف حــالــة طــالق تقع 
خــالل العام الــواحــد، بــدًءا من عــام 2016، 

بما يعادل حالة طالق كل 4 دقائق تقريباً.

وألن الــســيــاســة ال تنفصل عــن أحـــوال 
الناس، ربطت الخبيرة بين تصاعد تأثير 
تيار اإلسالم السياسى خاصةً السلفى فى 
المجتمع، وبين عدم مواكبة قانون األحوال 
الشخصية الراهن لمتغيرات العصر، حيث 
تعتمد هذه التيارات المتشددة على غرس 
ثقافة دينية ليست محل إجــمــاع شرعى 
ولكنها تتعمق فى حياة الناس وتسيطر على 
عقولهم فى ظل غياب ثقافة مغايرة تعتمد 

ــادئ حــقــوق اإلنــســان والــمــواطــنــة  عــلــى مــب
والمساواة.

وفــى ظــل غياب الــوعــى التنويرى يتخذ 
ــجــدل حـــول الــعــالقــات األســريــة منحى  ال
متزمت ومتطرف، يميل إلى تحريم كل ما 
ينحاز للحقوق والحريات ومبدأ المساواة 

ونبذ العنف ضد المرأة واألطفال.
وأوردت الدراسة بعض الظواهر الناتجة 
عن عدم صالحية القانون الحالى وعدم 
مالئمته لــظــروف الــواقــع، حيث انتشرت 
ظاهرة الــزواج العرفى، التى تعد نموذجاً 
صارخاً إلهــدار حقوق المرأة واألطفال، 
نــاهــيــك عــن ظــواهــر أخـــرى مــثــل امتناع 
اآلباء عن سداد نفقة األبناء وحرمان أحد 
ــة األبــنــاء حــال وجودهم  الزوجين مــن رؤي
ــى حــضــانــة اآلخــــر، حــيــث يتعمد األب  ف
ــة أبنائها إذا  عـــاًدة حــرمــان األم مــن رؤيـ
تمكن من ضمهم، أو يتعمد عدم رعايتهم 
ويتخلى عن اإلنفاق عليهم حال احتفاظها 
بحضانتهم، وهى قضايا تعج بها المحاكم 
حالًيا لتكشف عن األوضاع المأساوية التى 
تعانى منها األمهات المطلقات واألطفال 
فــى ظــل الــقــانــون الــحــالــى، وكلما ظهرت 
بوادر لتعديله، تخرج علينا القوى الظالمية 
لتحرم إجـــراء أى تعديالت تقدمية على 
اعتبار أنها تتعارض مع صحيح الدين، وهو 
مــا يعيدنا إلــى ضـــرورة تجديد وتصويب 
الفكر الدينى، ألّن الله أنزل األديان إلسعاد 
الــنــاس والتيسير عليهم وليس لتعذيبهم 

وتكدير حياتهم.

معدالت البطالة بين النساء 
تضاعفت 5 مرات بالمقارنة بالرجال

من المؤكد أن القوانين بشكل عام تستهدف الحفاظ 
على المجتمع وتحقيق االستقرار والتوازن داخله، ومن 
ثم فإن قانون األحــوال الشخصية يعمل بشكل خاص 
ــرة نفسها، وكذلك  ــوازن داخـــل األسـ ــت على تحقيق ال
ــان لــأطــفــال وهـــم أهـــم عــنــاصــر األســـرة  ــ ضــمــان األم

باعتبارهم الفئة األكثر حاجة إلى الرعاية واالهتمام.
وبالرغم مــن األهمية المحورية لقانون األحــوال 
الشخصية، نــظــراً لعالقته بــاألســرة الــتــى هــى لبنة 
المجتمع األولى، إال أنه يعد القانون الحائز على قدر 

كبير من الجدل وقدر أكبر من التعديالت فى مصر.
حــول تلك الفكرة صــدرت مــؤخــراً دراســـة بعنوان 
ــوال  اآلثـــار االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة لــقــانــون األحـ
الشخصية، أعدتها الدكتورة أمانى الطويل، الخبيرة 
بمركز األهــرام للدراسات السياسية واالستراتيجية، 
حيث استهلت الطويل ورقتها البحثية بالحديث عن 
القانون رقم 25 لسنة 1920، والــذى يعد أول قانون 
لتنظيم األحــوال الشخصية، ثم تعديالته بقانون رقم 
25 لسنة 1929، ثــم الــقــرار رقــم 44 لسنة 1979، 
والقانون رقم 100 لسنة 1985، والقانون رقم 1 لسنة 

2000، والقانونان رقــم 10 و رقــم 11 لسنة 2004، 
وهــمــا الــخــاّصــان بــإنــشــاء محاكم األســـرة وصــنــدوق 

التأمين عليها.
وأشارت الخبيرة بمركز األهرام إلى ثمة محاوالت 
ــدار قــانــونــا جــديــدا يــواكــب  متعثرة تــتــم حــالــيــاً إلصــ
التغييرات االقتصادية واالجتماعية الراهنة، على 
خلفية الخلل االجتماعى الناتج عن تصاعد ظاهرة 
الطالق، وارتفاع معدالت إعالة المرأة ألسرتها بشكل 
منفرد لتتجاوز 30 بالمئة من األسر، ليبلغ عدد النساء 

المعيالت الوحيدات 12 مليون إمرأة.
وإذا كــان المثل الشعبى يقول إن دخــل الفقر من 
ــاب هـــرب الــحــب مــن الــشــبــاك، فـــإن الــدراســات  ــب ال
االجتماعية واالقتصادية اتفقت على أن نجاح الزواج 
مــن عدمه ال ينحصر فقط فــى األســبــاب العاطفية 
التقليدية، ولكن ألن األسرة فى النهاية كيان مؤسسى، 
من ثم تنبع أسباب نجاحه فى اإلدارة األكثر كفاءة 
للموارد ســواء المال أو الــوقــت، بما يعنى أن عملية 
توزيع الــمــوارد داخــل األســرة تلعب دوراً مباشراً فى 

الحفاظ على استمرار الزواج أو إنهائه.

»البنت مالهاش غير بيتها«، مازالت تلك الفكرة 
تسيطر على عقول النسبة األكــبــر مــن العائالت 
المصرية، وتنعكس بــاألرقــام على االحصائيات 
والبيانات الرسمية، التى تؤكد على تراجع مساهمة 
المرأة فى قوة العمل، وهى النسبة التى لم تتجاوز 
حاجز الـ 30 بالمئة، وأرجعت الدراسة ذلك إلى أن 
المرأة المصرية مازالت تفضل الزواج وإقامة أسرة 
على حساب االنخراط فى سوق العمل، خصوصاً 
إذا كــان العمل فــى قــطــاع رســمــى يتطلب انتظام 
وســاعــات عمل مــحــددة، وربــطــت بين ذلــك وبين 
األعــراف المجتمعية التى تلقى باألعباء المنزلية 
واألدوار التربوية على كاهل األم والزوجة، وتحدد 
واجــب الرجل فى الشق اإلنفاقى التمويلى فقط، 
ناهيك عن الموروثات التى تصل إلى تعرض المرأة 
للعنف األســرى إذا ما أخلت بــأى قــدر فى القيام 
بواجباتها.. وعلى الصعيد االقــتــصــادى عـــادًة ما 
تتراكم الثروة فى حال وجودها لدى الرجل، فإذا 
كــان القانون ال يسمح لأسرة الــواحــدة إال بتملك 
ــدة أو قطعة أرض واحــــدة، فــمــن غير  شــقــة واحــ

المقبول فى غالبية األوساط المصرية أن تخصص 
للزوجة دون الــزوج، حيث ينفرد الرجل عــادًة بهذا 

الحق وفقاً لقاعدة وحدة واحدة لكل أسرة.
وفــى الــســيــاق ذاتـــه تنتقل الــدكــتــورة أمــانــى من 
المقدمات االقتصادية إلــى النتائج االقتصادية 
أيضاً، لتوضح أن تركيز المرأة على دورها األسرى 
على حساب العمل، وتراجع مساهمة النساء فى 
مجاالت العمل المختلفة أدى إلى حرمان االقتصاد 
المصرى مــن قــوة بشرية يمكن أن يكون لها دور 

تنموى.
وباألرقام كشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة 
العامة واإلحصاء أن معدالت البطالة بين النساء 
ارتفعت وتضاعفت 5 مرات مقابل بطالة الرجال، 
كما تحتل مصر المركز 138 مــن بين 144 دولــة 
من حيث اتساع الفجوة بين الرجال والنساء فى 
ســوق العمل، مما تسبب وفــقــاً للبنك الــدولــى فى 
انخفاض الدخل القومى بنسبة 34 بالمئة فى دولة 
مثل مصر، وبنسبة 27 بالمئة على مستوى منطقة 

الشرق األوسط.

باألرقام 
خريطة خسائر الطالق وخناقات األزواج والزوجات فى مصروالوقائع

»البنت الصغيرة دى مطلقة وعندها عيال؟«، تلك العبارة الحزينة تحولت إلى ظاهرة 
تتردد فى غالبية البيوت المصرية، األمر الذى وصل بتفاقمها إلى الحد الذى جعل رئيس 

الجمهورية عبد الفتاح السيسى يرددها فى أحد لقاءاته متحدثًا عن خطورة التصاعد 
السريع فى نسب الزواج، حيث ربط السيسى فى حديثه بين ارتفاع معدالت الطالق وبين 

زواج القاصرات من ناحية والطالق الغيابى من ناحية أخرى، مطالبا المؤسسة الدينية 
واألزهر الشريف باتخاذ التدابير الالزمة للحد من هذه الظواهر الخطيرة.

ورغم رفض األزهر إصدار فتوى صريحة بشأن الطالق الشفوى أو تحديد سن الزواج، 
خرج علينا مشايخ محسوبين على السلطة فى مقدمتهم الشيخ خالد الجندى أفتى بأن 

يمين الطالق شفهيا اليقع وقال نصا: »لو قال لك انتى طالق قولى له لو راجل روح وثق 
الطالق«، ولو لم يوثقه عيشى معاه عادى فهو جوزك.

وعلى الجانب اآلخر خرجت علينا قيادات الدعوة السلفية بقيادة ياسر برهامى لتعلن 
أنه ال مجال لمنع زواج القاصرات وأن اإلسالم يبيح زواج الفتاة حتى لو كان عمرها 3 

سنوات، رغم علم هؤالء بأن الزواج المبكر عادة ما ينتهى بطالق سريع.
وبين فقهاء السلطة وشطحات السلفية تجمع األصوات العاقلة على أن قانون األحوال 

الشخصية بالفعل يجب أن يستمد فلسفته من الشريعة اإلسالمية ولكن نصوصه 
وتفاصيله البد وأن تواكب متغيرات العصر وظروف الناس المعيشية واالقتصادية 

واالجتماعية، ألنه القانون الوحيد الذى ال ينظم الحاضر فقط بل يرسم المستقبل أيضـًا، 
فى ظل وجود 12 مليون مطلقة شابة معيلة فى المجتمع المصرى، وبحسبة بسيطة لو 

أن كل منهن تعول نفسها وطفلين، يصبح األمر متعلقا بحياة 36 مليون مواطنا من أطفال 
وشباب وشابات يمثلوا جميعـًا مستقبل األمة وحاضرها، بنسبة تصل إلى ثلث عدد 

السكان بل وأكثر من نصف عدد الشباب واألطفال.

السيسى قال: »البنت الصغرية دى مطلقة وعندها عيال« فخرج علينا خالد الجندى لريفض الطالق الشفوى وياسر برهامى ليبيح زواج طفلة الـ3 سنوات

لدينا 12 مليون مطلقة تعيل 36 مليون طفل وشاب

 إيمان بدر 

نسبة الطالق 40% من إجمالى حاالت الزواج 
وتجاوز عددها 196 ألف حالة خالل عام واحد

تكلفة الخسائر الناتجة 
عن الطالق أكثر من 

6.3 مليار جنيه

المرأة تنفق 572 جنيهًا 
شهريـًا للحصول على 

لقب مطلقة 

إذا كــان المواطن هو وحــدة بناء الوطن واألســرة هى 
نــواة المجتمع، فــإن انــعــدام األمــن االقــتــصــادى للمرأة 
وغياب االستقرار األسرى ال ينعكس بالسلب فقط على 
الدولة ككل، وال تظهر الخسائر فى معدالت تراجع الناتج 
المحلى اإلجمالى والــدخــل القومى فقط، ولكن على 
المستوى الشخصى بلغت تكلفة الخسائر التى تسببها 
ظاهرة الطالق 6.3 مليار جنيه، وفقاً لدراسة ميدانية 
حديثة أجــريــت على ثــالث محافظات مصرية تنوعت 
بين الريف والحضر، حيث تم حساب إجمالى التكاليف 
التى تنفقها المرأة إبان فترة الذهاب للمحاكم للحصول 
على الطالق وتبين أن المرأة تنفق 572 جنيهاً شهرياً، 
بينما يتكبد الرجل خسارة تبلغ 1040 جنيه، وبذلك يكون 
إجمالى المبالغ المهدرة 6.36 مليار جنيه سواء تكلفة 

مباشرة أو غير مباشرة.
ــام  ــا عــن إجــمــالــى نسب الــطــالق فقد وصــلــت ألرق أم
خطيرة، حيث بلغت 40 بالمئة من إجمالى حاالت الزواج، 
ــاالت الــطــالق 196 ألـــف حــالــة خــالل  ــجــاوز عـــدد حـ وت
عــام 2017، مقابل 192 ألــف حالة طــالق وقعت خالل 
العام الــذى سبقه 2016، أى أن النسبة ارتفعت بمعدل 
3.2 بالمئة بين عامين متتاليين، بحسب أرقــام الجهاز 

المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء.

بيت بيتخرب كل 4 دقائق 
والنسبة زادت بمعدل %83 

خالل السنوات األخيرة

سيطرة السلفيين على المجتمع 
وراء ضياع حقوق األمهات واألطفال



حكايات نجوم الفن مع »األهلى والزمالك« قبل مباراة 
القمة

أيام قالئل تفصلنا عن مباراة الجولة الرابعة من بطولة الدورى 
العام، والتى ستكون فيها مباراة القمة بين قطبى الكرة 

المصرية يوم 19 أكتوبر فى تمام الثامنة مساء، وهى المباراة 
التى ينتظرها ماليين المشاهدين العاديين، وكذلك نجوم 

الوسط الفنى الذى بداخله من تعصب لتشجيع احد الناديين 
مثله مثل أى مشجع عادى.

وفى هذا التقرير ترصد »صوت ماليين«، انتماءات بعض أبرز 
نجوم الوسط الفنى ممن شجعوا األهلى أو الزمالك، وكذلك من 

رفض اإلفصاح عن انتمائه خوفا من غضب الجماهير منه أو 
لعدم إهتمامه باللعبة أساسا.

  إعداد: عادل عبدالله

نجوم دعموا القلعة البيضاءنجوم انتموا للفانلة الحمراء

نجوم وقفوا على أرض محايدة
»سيدة الغناء العربى« أم كلثوم 

رغــم أن مقربين من سيدة الغناء العربى أم كلثوم أكــدوا 
بأنها زمــلــكــاويــة، لكنها شخصيا لــم تكن تفصح عــن ذلك 
وفضلت أن تقف على الحياد من الفريقين بل أن هناك من 
قال أنها كانت تقيم معظم حفالتها بالنادى األهلى حتى تعتم 
على اتجاهها الكروى بل كانت دائما ما تخرج من المأزق عند 
سؤالها عن النادى الذى تفضله بقولها أنا مطربة لكل العرب 

وبالتالى كانت تبعد عنها أى اتجاه كروى.

»مطرب الجيل« تامر حسنى 
روى الــفــنــان تــامــر حسنى فــى حـــوار ببرنامج »صاحبة 
الــســعــادة« مــع اإلعالمية والفنانة إســعــاد يونس على قناة 
dmc، تفاصيل التحاقه للعب بفريقى الكرة بقطبى الكرة 

المصرية األهلى والزمالك قبل خوضه المجال الفنى، قائال 
»لعبت كرة فى نادى الزمالك 7 سنين والنادى األهلى سنتين، 
وحينما أعرض حقيقة موقفى من الفريقين ال يصدقنى أحد 

ويعتقدون ردى غير صريح حتى أرضى جماهير الفريقين«.
وأوضح حسنى، أن عدم تعصبه لفريقى األهلى والزمالك 
هو استغناء الناديين عنه خالل مشواره الكروى بهما إال أنه 
ما زال يمارس رياضة كرة القدم إلى اآلن لتعلقه بها ولكن فى 

تدريبات خفيفة.

»نمبر وان« محمد رمضان 
يأتى على األرض المحايدة أيضا النجم محمد رمضان 
والذى رد على سؤال أحد طالب الجامعة البريطانية »بإنت 

أهالوى وال زملكاوى؟«، قال رمضان: »أنا زملكاوى أهالوى«.

كما أن اإلعالمى عمرو أديــب وجــه نفس السؤال للفنان 
رمضان فكان رده: »دى ضريبة المهنة مش هاقدر أقــول، 
دول حبايبى ودول حبايبى، وأنا خدت على نفسى عهد مش 

هاشّجع حد فيهم وهاتمنى لهم التوفيق هما االتنين«.

»برنس الكوميديا« أحمد حلمى
أمــا أحــمــد حلمى فــوقــوفــه على أرض مــحــايــدة لــم يكن 
اختياريا بل إجباريا ألنــه بــاألســاس ليس مهتما بلعبة كرة 
القدم حيث فى عام 2012، كتب مقالة بعنوان »ماليش فى 
الــكــرة«، وهــو ما علّق عليه فى حــوار صحفى سابق قائاًل: 
ــمــا فى  »بالفعل الأشــجــع كــرة الــقــدم وال أفــهــم فيها، ودائ
المباريات أخرج إلنجاز ما أريد حيث تكون الشوارع خالية 

من الناس«.

الزعيم شجع األهلى 
قضاء وقدر وملك 
الترسو تعصب للفانلة 
الحمراء من طفولته

العالمى وصف ناديه 
بـ»الحاجة النظيفة« 
وهؤالء كانوا سببًا فى 
استقرار العندليب

للغاية ليقرر أن يكون أهــالويــا ويصبح من أقرب 
األصدقاء للكابتن صالح سليم ويعلن أنه أهالوى 
وخــاصــة بعد أن تــوطــدت عالقته بالفنانة شادية 
ــة لطفى وســعــاد حسنى مشجعات الــمــارد  ــادي ون

األحمر.

»القناص« محمد حماقى 
يعد محمد حماقى مــن النجوم الــذيــن أعلنوا 
عن حبهم للفانلة الجنرال دون مواربة أو خوف 
فهو متعصب بدرجة كبيرة للقلعة الحمراء وظهر 
ذلك فى تصريحاته وأحاديثه مع زمالئه، وبتقديمه 
ألغنية للنادى األحمر كتبها أيمن بهجت قمر تحمل 

اسم »أجيال بتسلم بعض«.
وكان حلمه وهو صغير أن يصبح العب كرة قدم 
إال أنه اتجه إلى الغناء بعدما رفض عــروض نادى 
الزمالك لحبه لنادى األهلى الذى فشل فى اختباره 
فدرس الموسيقى فى كلية التربية الموسيقية فى 
القاهرة وانضم لكورال الغناء ليبتعد عن فكرة كرة 

القدم.

»األهالوى الصميم« إيهاب توفيق 
يصف الفنان إيهاب توفيق نفسه أنه من محبى 
وعشاق النادى األهلى قائال: »أنــا أهــالوى صميم 

جدا«.
وأضــاف خــالل لقائه فى برنامج تليفزيونى أنه 
فى حال وضعه بموقف اختبار بين قبوله بخسارة 
األهــلــى بستة أهـــداف مــن الزمالك أو قبوله بأن 
يرقص باليه فى إحدى األغانى، قال إنه سيفضل 

االختيار الثانى.
وكثيراً ما رافــق المطرب إيهاب توفيق، النادى 
األهلى فى رحالته الخارجية إيماناً منه بضرورة 
مساندة األحمر حتى لو فى آخر بالد الكون، وقدم 
من قبل أغنية للقلعة الحمراء تعبيراً عن حبه للمارد 

األحمر. 

»الساخر« رامز جالل 
»أه أنــا أهـــالوى ويــاريــت بعد المقلب ده ريحنا 
شويه ومتلعبش«.. هكذا كان رد النجم رامز جالل 
على التونسى فرجانى ساسى العب الزمالك بعد 
استضافة األخير فى إحدى حلقات برنامج المقالب 

الشهير لرامز.
ويرتبط جــالل، بصداقات وطيدة بنجوم القلعة 
الحمراء على رأسهم عماد متعب، أحمد فتحى، 
ومحمد بركات، وأعلن فى أكثر من مناسبة حبه 

لألهلى. 

»الزعيم« عادل إمام 
يبقى عــادل إمــام واحــدا من أهــم النجوم الذين 
يشجعون الفانلة الحمراء وارتــبــط بصداقات مع 

أبرز رموز األهلى.
والغريب فــى األمــر أن الزعيم لــم يكن أهالويا 
منذ الصغر لكنه تحول لتشجيع القلعة الحمراء 
بسبب موقف حكاه خــالل استضافته فى برنامج 
تليفزيونى قال فيه: »كنت زملكاوى زمــان، وحاليا 
أهالوى، خاصة أن معظم أصدقائى أهالوية، وفى 
ــام شاهدت مــبــاراة فــاز فيها األهلى على  أحــد األي
الزمالك 2/ صفر، وفى ذلك الوقت لم يكن هناك 
وجــود لمدينة نصر بل كانت منطقة اسمها الجبل 
األحمر، وبعد أن خرجت من المباراة وجدت البلد 
كلها حمراء، وعندما عدت للبيت وجدت ابنى رامى 
بالرغم من صغر سنه يشجع ويقول أهلى.. أهلى 

فقلت دى حاجة بتاعة ربنا وقدر«.

»ملك الترسو« فريد شوقى 
يأتى ملك الشاشة الراحل فريد شوقى ليكون من 
ضمن فئة المتعصبين للفانلة الحمراء حيث صرح 
ــا أهـــالوى، مــن عائلة  فــى فــى حــوار تليفزيونى »أن
أهالوية لــذا أشجعه منذ كنت طفال، وحين يلعب 

الزمالك مع فريق أجنبى أشجع الزمالك،
وحكت رانــيــا نجلته خــالل لقاء تليفزيونى، أن 
جماهير النادى األهلى كانت تهتف لوالدها عند 
منزله فــى العجوزة ليخرج يهتف معهم عند فوز 

النادى األهلى.

»العالمى« عمر الشريف
»حاجة نضيفة كدة« هكذا وصف النجم العالمى 
عمر الشريف النادى األهلى بعد فوز األخير بلقب 
الـــدورى رقــم 41، مؤكدا على حبه الكبير للفانلة 

الحمراء.
وأوضح خالل ظهوره ببرنامج »تجربتى«، تشجيعه 
للنادى األهــلــى، وأن الفضل يرجع فى ذلــك لنجم 
ــال: »اللى  األهــلــى »الــمــايــســتــرو« صــالــح سليم، وقـ

حببنى فى األهلى والكورة هو صالح سليم«.

»العندليب« عبدالحليم حافظ
رغم أنه كان زملكاوى الهوية فى البداية، إال أن 
العندليب عبدالحليم حافظ استقر فى نهاية األمر 
على تشجيع الفريق األحمر خاصة بعدما أصبح 
صديقا للفنان عمر الشريف وزوجته آنــذاك فاتن 
حمامة المعروف عنهما أنهما أهالويان حتى النخاع 
وأيضا تعّرف على الفنان فريد شوقى المتعصب 

»الهضبة« عمرو دياب 
»بحبه فــى كــل حــاالتــه »هــكــذا يصف عــمــرو ديــاب 
عالقته بفريق الزمالك فهو مشجعا له ســواء فــاز أو 
خسر وأعلن ذلك أكثر من مرة ودائًما ما يحرص على 
مشاهدة مباريات القمة مع زمالئه ويشجع الفريق 

األبيض بحرارة أمام غريمه التقليدى األهلى. 
»فتى الشاشة« رشدى أباظة 

رغم أن عائلة الفنان الراحل كانت من أكثر العائالت 
التى كانت تشجع النادى األهلى هى عائلة، إال أن فتى 
الشاشة األول كان له رأيا آخر فقد أعلن عن حبه بل 
وعشقه لنادى الزمالك وبالتالى كان رشدى هو صاحب 
فكرة تأسيس مجموعة الفنانين الزملكاوية التى كانت 
تضم فى عضويتها أحمد مظهر، بوسى، نور الشريف، 
شــكــرى ســرحــان، سيد إســمــاعــيــل، فـــؤاد المهندس، 
شويكار، يونس شلبى، السيد راضى، هانى شاكر، ليلى 
فــوزى وزوجها جالل معوض، عبد الله غيث وشقيقه 

حمدى غيث.

»الكينج« محمد منير 
عالقة المطرب الكبير محمد منير بالزمالك ال 
تقتصر على التشجيع فهو متفاعل بشدة مع قضايا 
القلعة الــبــيــضــاء حــيــث يــحــرص عــلــى الــتــصــويــت فى 
اإلنتخابات وحضر مؤخرا افتتاح بعض منشأت النادى 
كما أنه كان له دورا كبيرا فى عودة شيكاباال لصفوف 
األبيض بعد أن توسط لألخير لدى مرتضى منصور 

رئيس النادى.

»عميد الكوميديا« محمد هنيدى 
قال الفنان الكوميدى محمد هنيدى، فى رده على 
ســؤال إنــت أهـــالوى وال زمــلــكــاوى، خــالل استضافته 
فى منتدى التواصل االجتماعى الــذى أقيم بجامعة 

القاهرة: أنا زملكاوى وبحب األهلى«.
ومــن خــالل عــدة وســائــل أخــرى حــرص مــن خاللها 
هنيدى أن يبرز انتمائه لنادى الزمالك، خاصة من 
خالل حسابه الرسمى على »تويتر«، حيث نشر مثال 
قبل عام صورة له منذ أيام الطفولة، وكتب عليها تعليًقا 
ساخًرا كعادته: »الزمالك رّجعلنا ذكريات آخر مرة فزنا 
فيها.. مبروك لينا« قاصًدا بذلك أّن ناديه المفضل، لم 
يكسب أّى جوالت رياضية منذ أن كان هنيدى فى عمر 
الطفولة، ولقبه عميد العبى العالم أحمد حسن بعميد 

الكوميديا خالل إحدى الحفالت.

»األمير« هانى شاكر
»ماليش غيره حبيب تانى »كلمات لم يقولها المطرب 
الكبير هانى شاكر الملقب بأمير الغناء العربى فى 

ــدى أغــانــيــه الــرومــانــســيــة بــل قــالــهــا ضــمــن أغنية  إحـ
خصصها لدعم نادى الزمالك، تحمل عنوان »زملكاوى« 

ليؤكد للجميع على مدى حبه وعشقه للفانلة البيضاء
كما يحرص شاكر على مـــؤازرة الزمالك والوقوف 

بجانبه دائما فى كافة البطوالت.

»ملك األكشن« أحمد السقا
رغم أنه كان يرفض اإلعــالن عن هويته الكروية إال 
أن النجم أحمد السقا قــد كشف عــن حبه للزمالك 
خالل تصريحات تليفزيونية مؤكدا أن ذلك جاء وراثة 
من والده الراحل، مشدداً على أنه ال يشعر بالحرج من 
أصدقائه فى األهلى إذا ما شّجع الزمالك، معتبًرا أن 

الفريقين يمثالن المنتخب الوطنى.
وقال السقا إنه يشجع نادى الزمالك رغم أنه لعب 
فى النادى األهلى من قبل، وذلــك فى فريق تحت 16 

سنة مع الكابتن ضياء عبد الصمد.
وفــى رســالــة نشرها على صفحته الشخصية قبل 
سنوات قال أيضا: »أنــا كنت بلعب فى نــادى الزمالك 
للناشئين، وكنت كابتن على حــازم إمــام قبل ما اتجه 

للفن.

»أبو كف السينما« نور الشريف 
يعد دور )شحاتة أبو كف( الذى لعبه النجم الراحل 
نــور الشريف فى فيلمه غريب فى بيتى مع سندريال 
ــرز األدوار التى  الشاشة سعاد حسنى واحـــدا مــن أب
جسدت حياة معظم نجوم الكرة فى ذلك الوقت، كما 
أن الشريف نفسه حقق بعض أحالمه الشخصية فى 
هــذا الفيلم بعد أن لــم يستطع تحقيقها على أرض 

الواقع.
فالنجم الراحل زملكاوى بجدارة والتحق بصفوف 
النادى وتدرج بفرق الشباب، وعلى الرغم من موهبته 
فى كــرة القدم لكن، إال أنــه وجــد نفسه فى السينما، 
واســتــغــل أول فــرصــة لتجسيد شخصية العـــب كــرة 
»زملكاوى« ليؤديه باحترافية، وكان له دورا فاعال فى 

حل أزمات كثيرة للفريق األبيض.

الدنجوان »شكرى سرحان«
ــراحــل الكبير شــكــرى ســرحــان أكــثــر نجوم  كـــان ال
السينما عشقا وانتماء لنادى الزمالك، ونشر عنه أنه 
كان يفقد أعصابه وال يستطيع الوقوف أمام الكاميرا 

يوم مباراة الزمالك.
ــاد حملة لجمع  ــه ق ــن مــواقــفــه الــرائــعــة أيــضــا أن وم
التبرعات لعالج محمد رفاعى ظهير منتخب مصر 
ونــادى الزمالك للعالج بالخارج عندما أصيب بكسر 

مضاعف فى العمود الفقرى وتعذر عالجه فى مصر.



هيما وجه إعالنى 
لـ»البالى سيتشن« 

نجوم الزمالك يدعمون 
زيزو بالزيارات 

 »نيولوك« 
جديد لعنتر 

لقى محمد إبراهيم العب نــادى الزمالك 
السابق والمقاصة الحالى دعــوة من إحدى 
متاجر البالى ستيشين خالل األيــام القليلة 

الماضية، لزيارة المتجر.
ــم لتلبية الــدعــوة  ــراهــي ــب مــحــمــد إب وذهــ
ــة من  بصحبة زوجـــتـــه، وحــصــل عــلــى هــدي

.2020 FIFA المتجر للعبة
وكـــان محمد إبــراهــيــم انتقل مــؤخــًرا إلى 
صفوف المقاصة من الزمالك خــالل فترة 
االنتقاالت الصيفية الماضية، وشــارك مع 
ــيــض مــرتــيــن، مــرة  فــريــقــه ضــد الــنــادى األب

بمسابقة كأس مصر واألخرى بالدورى.

قــام العبو الفريق األول لكرة القدم بنادى 
ــارة زميلهم بالفريق األبيض  ــزي الــزمــالــك، ب
محمود عبدالعزيز فى منزله، بعد اإلصابة 
األخــيــرة التى تعرض لها بقطع فــى الرباط 

الصليبى.
وأثبتت األشــعــة إصــابــة الــالعــب بقطع فى 
الــربــاط الصليبى بعد أن سقط على قدمه 
مــيــدو جــابــر العــب المقاصة أثــنــاء مواجهة 

الفريقين األخيرة.
ومن المتوقع غياب عبدالعزيز عن المالعب 
لمدة ٦ أشهر، يتخللهم عملية جراحية وفترة 

عالج طبيعى.

قام محمد عنتر العب الفريق األول لكرة 
القدم بنادى الزمالك بالتوجه إلــى إحدى 
الــصــالــونــات بمنطقة المهندسين، لعمل 

»نيولوك« جديد.
ونشر عنتر صورته مع صاحب الصالون 
عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل 

االجتماعى »انستجرام« ووجه له الشكر.
الجدير بالذكر أن عنتر يبحث عن عرض 
جــديــد خــالل الفترة الحالية للرحيل عن 
الــزمــالــك خــاصــة أن فــرصــة مشاركته مع 

الزمالك بشكل أساسى أصبحت صعبة.
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المجهول يحاصر 
مستقبل غزال مع 

الساحرة المستديرة 
ال يمر على غــزال العب خط 
ــــط مــنــتــخــب مــصــر وفــريــق  وس
فيرينسى البرتغالى بأفضل 
أيامه فى الوقت الحالى، بعدما 
ــعــب فى  أصـــبـــح بـــــدون نــــاد يــل

صفوفه.
وبعد مفاوضات مطولة وشد 
وجــذب فشل غــزال فى التوصل 
التفاق مع إدارة نادى فيرينسى 
يمدد بها الطرفان ارتباطهما، 
ــوى 6 أشهر  ــدم سـ والــــذى لــم يـ

فقط.
وأصـــبـــح غـــــزال فـــى مــوقــف 
ــاق منافسات  ــط صــعــب بــعــد ان
بطوالت الدورى فى معظم الدول 
األوروبية، وكذلك فى مصر وهو 
ما صعب من فرصة الاعب فى 
إيجاد وجهة جديدة له تضمن 

استمراره فى الماعب.
ومــؤخــًرا أعــرب العــب الوسط 
ــع لمنتخب مــصــر عن  ــداف ــم ال
ترحيبه بفكرة العودة إلى مصر، 
وتمثيل أحــد األندية المحلية 
بعد نحو 6ســنــوات قضاها فى 
ــا  رحلة احترافية مــا بين أوروب

وأمريكا.
ورغـــم أن غـــزال حــالــًيــا يعد 
ــًرا يمكنه االنــضــمــام  ــا حـ العــًب
ــاد دون التقيد  لــصــفــوف أى نـ
بمواعيد القيد المتعارف عليها، 
إال أن إمكانية إيجاد ناد جديد 
للمدافع األسمر ازداد صعوبة 
بانطاق البطوالت المحلية فى 
ــا وكــذلــك فــى مصر، حيث  أوروبـ
أنهت جميع األندية ترتيباتها 
بــخــصــوص الــنــصــف األول من 
ــل،  الموسم الجديد على األق
وأغلقت الباب أمام ضم أى عنصر 
جديد بانتهاء فترة االنتقاالت 

الصيفية.
وأصـــبـــح غـــــزال حـــالـــًيـــا فى 
ــراع مــع الــمــجــهــول مــن أجــل  ــ ص
ــب كــرة  ــاع إنـــقـــاذ مــســيــرتــه ك
قـــدم، وتـــفـــادى الــبــقــاء بعيًدا 
عــن المستطيل األخــضــر لعدة 
أشهر، وهــو ما سيهبط بأسهمه 
كاعب محترف ويضعف قيمته 
التسويقية ومــســتــواه الفنى 

والبدنى.
ويأمل غزال فى الوقت الحالى 
فى إيجاد ناد ينضم إلى صفوفه 
ــا أو حــتــى فى  ــ ــواء فــى أوروبـ ــ س
مصر، ليضمن استئناف نشاطه 
ــروى مـــرة أخــــرى وتــفــادى  ــكـ الـ
حــدوث انتكاسة قوية لمشواره 
ــى، وبالطبع تاشى  ــراف ــت االح
فــرصــة فــى الــتــواجــد مستقبًا 
ــذى  مــع المنتخب الــوطــنــى، وال
تم استبعاده من قائمة معسكره 
األخير نظًرا لعدم مشاركته فى 

أى مباريات فى الفترة الماضية.
وتجدر اإلشـــارة إلــى أن غزال 
البالغ حالًيا 27 عــاًمــا كــان قد 
انتقل مطلع عام 2013 من فريق 
شــبــاب وادى دجــلــة إلـــى فريق 
ناسشيونال البرتغالى، واستمر 
فى صفوف األخير حتى مطلع 
عام 2017 عندما انتقل لصفوف 
نـــادى جــوانــجــزو الصينى، لكن 
تجربته فى الصين لم تدم سوى 
أشهر قليلة لينتقل بعد ذلك 
ــى فــريــق فانكوفر األمريكى  إل
والــذى استمر فى صفوفه لمدة 
موسم ونصف، انتقل بعدها إلى 
فيرينسى البرتغالى الذى دافع 

عن ألوانه لمدة 6 أشهر فقط.

 كتبت – سارة عبد الباقى

فايلر يستغل »التوقف الدولى« إلجراء تقييم شامل

انقسام داخل إدارة األهلى بسبب مصير صالح جمعة 
 كتب – ضياء خضر 

  كتب – محمد الصايغ

لم يكن أشد المتفائلين يتوقع االنطالقة 
المميزة التى حققها فريق النادى األهلى 
تحت قيادة الجهاز الفنى الجديد الذى 

يقوده المدرب السويسرى رينيه فايلر.
واســتــطــاع فــايــلــر أن يــقــود الشياطين 
الحمر لتحقيق الفوز فى ٦ مباريات على 
الــتــوالــى، كــان آخــرهــا الــفــوز الكبير على 
ــوان قبل أيـــام بنتيجة 5-1 فــى إطــار  أسـ
منافسات الجولة الثالثة لبطولة الــدورى 

الممتاز.
وبعد توقف منافسات بطولة الــدورى 
بسبب معسكر المنتخب الحالى، رفع فايلر 
شعار »ترتيب األوراق« إذ يعكف المدرب 
السويسرى على رصــد وتحليل كل كبيرة 
وصغيرة خاصة بــأداء الفريق األحمر فى 

الفترة الماضية.
واتــفــق فايلر مــع جــهــازه الــمــعــاون على 
إجــراء عملية تقييم شامل للفريق وكافة 
عناصر عــن الــفــتــرة الــمــاضــيــة، مستغاًل 
فترة التوقف الدولى التى ستستمر حتى 

منتصف الشهر الجارى.
ويسعى فايلر لتحديد المالمح الرئيسية 
لتشكيل األهلى األساسى الــذى سيتعمد 
عليه فى الفترة المقبلة، والتى ستشهد 

تالحق للمباريات المحلية والقارية.
عــلــى جــانــب آخـــر يــتــصــدر مــلــف صالح 
ــى  ــادى األهــل ــ ــن ــ ــاب ال ــعـ جــمــعــة صـــانـــع ألـ
اهتمامات إدارة الكرة بالقلعة الحمراء 
ــرة، بعد عـــودة الالعب  فــى الــفــتــرة األخــي
مــرة أخــرى لمسلسل الــخــروج عــن النص 
اعــتــراًضــا منه على تجاهله مــن المدرب 

فايلر.
وشهدت الفترة الماضية توقيع غرامة 
مالية على صالح جمعة بسبب تغيبه بدون 

إذن عن تدريب الالعبين المستبعدين من 
أحد مباريات الفريق، ومنذ جلوس فايلر 
على مقعد الرجل األول فى الجهاز الفنى 
لألهلى، ابتعد صالح عــن المشاركة فى 
الــمــبــاريــات، رغــم أنــه كــان أحــد العناصر 
األســاســيــة الــتــى تــشــارك مــع الــفــريــق فى 
الــفــتــرة الـــتـــى ســبــقــت تــعــيــيــن الـــمـــدرب 

السويسرى مباشرة.
ــارهــا صــالــح جمعة فى  األزمـــة الــتــى أث
الفترة األخيرة أعادت إلى األذهان ذكريات 
مشوار طويل من األزمــات عاشها الالعب 

خالل المواسم الماضية.
ــح جــمــعــة هــدًفــا  ــًرا مـــا كـــان صــال ــي ــث وك
للعقوبات والغرامات المالية، بسبب عدم 
ــواء فى  الــتــزامــه وخــروجــه عــن الــنــص سـ
التدريبات أو حتى خارج الملعب من خالل 
اعتياده السهر والتغيب عن التدريبات، 
ــذى اســتــمــر عــلــيــه خــالل  ــ ــو الــحــال ال وهـ
تــجــربــة اإلعــــارة الــقــصــيــرة الــتــى قضاها 
العام الماضى فى صفوف فريق الفيصلى 

السعودى.
غضب الــمــدرب السويسرى فايلر من 
ــدواه إلـــى بعض  صــالــح جمعة انتقلت عــ
أعضاء مجلس إدارة النادى األهلى، والذين 
طالبوا بــضــرورة االستغناء النهائى عن 
الــالعــب خــالل فترة االنــتــقــاالت الشتوية 

المقبلة.
األصوات المطالبة بإنهاء عالقة النادى 
بــصــالــح جمعة قابلتها بــعــض األصـــوات 
ــح« الــالعــب، حيث طالب  ـــ»ذب الــرافــضــة ل
بعض أعضاء مجلس القلعة الحمراء إدارة 
الكرة بالضغط على المدرب فايلر لمنح 
فرصة أخيرة لصالح لتكون ساحة حكم 
نهائية عليه، يتحدد فى ضوئها مصيره 
النهائى سواء بالبقاء مع الشياطين الحمر 

أو الرحيل عن صفوفهم إلى غير رجعة.

وفى شأن مختلف تستعد إدارة النادى 
األهــلــى لفتح ملف تكريم حسام عاشور 
قائد فريق النادى األهلى، والــذى ُينتظر 
أن يعلن اعتزاله النهائى لكرة القدم بنهاية 

الموسم الكروى الجارى.
واستقر الـــرأى داخــل اإلدارة الحمراء 
على بــدء التحرك مبكًرا من أجــل ترتيب 
مهرجان تكريم واعــتــزال عالمى يليق 
بقائد الفريق األحمر، والذى يعد أكثر 
مــن ارتـــدى قميص األهــلــى برصيد 
يتخطى الـــ500 مــبــاراة، إلــى جانب 
ـــ3٦ بــطــولــة مــع فريق  ــ تــتــويــجــه ب

النادى األهلى.
وترغب إدارة األهلى فى االتفاق 
مع أحــد الفرق األوروبــيــة الكبيرة 
ــادى األهــلــى فى  ــن ــام ال للمشاركة أمـ
مــبــاراة وديــة على هامش مهرجان اعتزال 
حسام عاشور، وهو ما دفع اإلدارة للتحرك 
مبكًرا فى هذا الملف خصوًصا أن األندية 
الكبرى على مستوى أوروبــا دائًما ما ترتب 

أجندة أنشطتها الصيفية مبكًرا.
وأبقت إدارة األهلى الباب مفتوًحا أمام 
كــل االحــتــمــاالت فيما يخص مــكــان إقامة 
مهرجان االعتزال الخاص بقائد الشياطين 
الــحــمــر، إذ تتجه أغــلــب األصــــوات داخــل 
القلعة الحمراء إلقامته فى إحــدى الــدول 
العربية وتــحــديــًدا فــى اإلمــــارات العربية 
المتحدة على غرار مهرجان اعتزال حسام 
ــذى شهد  غــالــى قــائــد األهــلــى الــســابــق، والـ
حضور جماهيرى مميز من مشجعى األهلى 

المتواجدين بالدولة الخليجية.
ويميل مسئولو األهــلــى إلقــامــة مهرجان 
اعــتــزال عــاشــور خـــارج مــصــر لــتــفــادى أى 
تحفظات أمنية قــد تمنع إقــامــة المباراة 
بحضور جماهيرى كبير إذا ما تقرر إقامتها 

داخل مصر.

التحضير لمهرجان 
اعتزال عالمى 
لحسام عاشور

انطلق معسكر المنتخب المصرى األول لكرة القدم 
ــدرى، الـــذى تــم تعيينه مــؤخــًرا،  ــب تحت قــيــادة حــســام ال
استعداًدا لودية بوتسوانا المقرر لها يوم 14 من الشهر 
نفسه، فى إطار االستعداد للتصفيات المؤهلة إلى بطولة 

كأس األمم األفريقية 2021.
ــا إلـــى قــائــمــة المنتخب فى  وضـــم الــبــدرى 23 العــًب
المعسكر الحالى وتصدر القائمة 4 محترفين هم محمود 
تريزيجيه وأحمد حجازى ومحمد الننى وأحمد حسن 
كوكا، إلــى جانب 19 العًبا محلًيا هــم: محمد الشناوى 
ومحمد عــّواد ومحمد بسام ورجــب بكار وأحمد فتحى 
ومحمود عالء وباهر المحمدى وأيمن أشرف وعبدالله 
ــارق حامد وعــمــرو السولية  جمعه ومحمد حمدى وطـ
وحمدى فتحى وعبدالله السعيد ومحمد مجدى أفشه 
وحــســيــن الــشــحــات وعــمــر جــابــر وحــســام حــســن وعمر 

السعيد.
وأظهر البدرى - المعروف بالحزم الشديد - العين 
الحمراء لنجوم المنتخب فى أول اجتماع له معهم، حيث 
طالبهم بضرورة االلتزام داخل المعسكر، وعدم الخروج 
عن النص، حيث توعد المقصرين بعقوبات صارمة، حال 

مخالفة ذلك.
وعقد البدرى جلسة مع محمد بركات، مدير منتخب 
مصر، على هامش معسكر الفراعنة، تحدث خاللها عن 
ضــرورة التنسيق بشأن الالئحة الجديدة التى تتضمن 
العقوبات والمكافآت فى الفترة المقبلة، حتى يتم العمل 

بها مع جميع الالعبين.
ويــرغــب الــبــدرى فــى فــرض سياًجا مــن السرية على 

مــعــســكــرات المنتخب الــمــصــرى، 
لمنع األزمـــات التى كانت تحدث 
فى المعسكرات األخيرة سواء فى 
وجــود المكسيكى خافيير أجيرى 
المدير الفنى األسبق للمنتخب، أو 
األرجنتينى هيكتور كوبر، المدير 

الفنى السابق للمنتخب المصرى.
ورفــض البدرى، فكرة الزيارات 
العائلية لالعبين فــى المعسكر 
ــل أن الــمــرحــلــة  ــى ظـ الـــحـــالـــى، فـ

المقبلة، ال تقبل أى تهاون أو استهتار، 
خصوًصا وأن المنتخب لديه رغبة قوية 

فــى التأهل إلــى النسخة المقبلة مــن بطولة كأس 
األمم األفريقية.

وتــحــدث الــبــدرى، عــن فكرة عــدم خــروج الالعبين 
من المعسكر المغلق للمنتخب فى الفترة المقبلة، فى 
ظل رغبته فى السيطرة على جميع الالعبين داخل 

المعسكر وعدم الخروج عن النص.
ورفض الجهاز الفنى لمنتخب مصر ما تردد بشأن 
مقاطعة محمد صــالح نجم الفراعنة والمحترف 
بصفوف ليفربول اإلنجليزى لمعسكر المنتخب 
المقرر، مشدًدا على أن الالعب ال يتمرد على 
المنتخب بسبب أزمـــة التصويت على جائزة 
أفضل العــب فى العالم، ولكن الجهاز الفنى 
هــو مــن يتابع حالة نجم الــريــدز البدنية وتم 
منحه راحة خالل معسكر أكتوبر، السيما أن 

»صالح« يشارك بشكل أساسى مع ليفربول 
منذ بداية مباريات الموسم الحالى.

رفض الزيارات العائلية.. ومنع الخروج من 
المعسكر.. وعقوبات على المقصرين..

البدرى يفتتح مشواره مع الفراعنة 
بسياسة »العين الحمراء«

البداية السيئة تهدد استمرار على ماهر مع إنبى 
مــازال الفريق األول لكرة القدم بنادى إنبى 
يعانى فــى بطولة الـــدورى المصرى الممتاز 
بــالــمــوســم الـــجـــارى، وذلـــك بــعــد مـــرور ثــالث 

جوالت من المسابقة المحلية.
إنــبــى الــمــوســم الــمــاضــى، أنــهــى الـــدورى 
بالمركز التاسع بعدما جمع 40 نقطة من 
34 لقاء، وكــان معرضا للهبوط، قبل أن 
يأتى على ماهر ويتولى المهمة الفنية، 
وينقذ الفريق البترولى من السقوط، ليتم 

تجديد الثقة فى شخصه.
وهـــذا الموسم جـــاءت الــريــاح بما ال 
تشتهى السفن، إذ خاض فريق إنبى 3 
مباريات، لم يتذوق طعم الــفــوز، خسر 
مرتين وتــعــادل بلقاء وحيد وأصــبــح فى 

الــمــركــز الــســابــع عــشــر، بنقطة وحــيــدة 
فقط.

ــدورى، كانت أمام  المباراة األولــى إلنبى فى ال
بيراميدز وخسر الفريق برباعية نظيفة، بأداء 
فنى ضعيف للغاية، وفى المباراة الثانية، تعادل 
إنبى مع طالئع الجيش 1-1، رغم خوض الفريق 

العسكرى اللقاء بعشرة العبين بعد طرد 
عمرو جمال.

ــم الــنــقــص الـــعـــددى لفريق  ورغــ
ــبــى  ــش، فـــشـــل إن ــيـ ــجـ ــع الـ ــالئـ طـ
فــى تحقيق الــفــوز وأظــهــر أداء 
ضعيفا على المستوى الهجومى 

والدفاعى.
وبـــالـــمـــبـــاراة الــثــالــثــة، فــاز 
ســمــوحــة عــلــى إنــبــى بهدفين 
مقابل هدف، ليفشل الفريق 
الــبــتــرولــى فــى تحقيق أى 
فــوز بــأول ثــالث جوالت 

ــة الــــدورى  مـــن بــطــول
المصرى الممتاز، ويجمع 

نقطة وحيدة فقط.
على المستوى الهجومى، سجل العبو إنبى هدفين 
فقط فى 3 مباريات، ولكن األزمة الحقيقية التى تطارد 
على ماهر مع الفريق البترولى، الــدفــاع الضعيف، إذ 
استقبلت شباك إنبى 7 أهــداف فى 3 مباريات فقط 
بمعدل 2.2 هدف كل لقاء وهو المعدل األســوأ للفريق 

آخر موسمين.
وبعد مــرور ثــالث جــوالت، حــرص مجلس إدارة نادى 
إنبى على عقد جلسة مــع ماهر المدير الفنى للبحث 
فى األسباب التى أدت إلى تلك النتائج الضعيفة ببداية 

الموسم.
وجاء قرار مجلس إدارة إنبى بعدم توقيع عقوبات على 
الالعبين، وإعطاء الفرصة لهم لتصحيح المسار الفترة 
المقبلة مع مواصلة دعــم الجهاز الفنى الحالى للفريق 
بقيادة على ماهر حتى ال يتم اتخاذ قرارات انفعالية تؤدى 

إلى هدم استقرار الفريق.
ويستعد إنبى لمواجهة اإلنتاج الحربى فى الجولة 
المقبلة من الــدورى المصرى الممتاز ثم يحل 
ــوان فــى ملعب األخير،  ضيفا على نظيره أسـ
وذلك بالجولة الخامسة من المسابقة المحلية.

وفــى إطــار االستعداد للمباريات المقبلة 
حـــرص عــلــى مــاهــر عــلــى عــقــد جــلــســات مع 
العبيه لتصحيح األخطاء التى ارتكبوها 
خالل المباريات الماضية أمال فى 
العودة إلى المسار الصحيح مرة 

أخرى.
ويسيطر القلق على المدرب 
على مــاهــر خشية استمرار 
مــســلــســل الــنــتــائــج السلبية 
ــا سيضع  ــو مـ ــقــه، وهــ ــفــري ل
مــســتــقــبــلــه الــشــخــصــى فى 
مهب الريح إذ من المحتمل 
ــادى  ــن أن تـــبـــادر إدارة ال
الــبــتــرولــى إلقــالــتــه من 
منصبه وتعيين مدير فنى 

جديد بداًل منه.

فايلر

جمعة

عاشور

البدرى

ماهر



رحلة نيلية لمدافع 
األهلى فى أسوان 

إبراهيم حسن يشارك 
ابنته فرحة التخرج

 الثعلب يستجم
فى السخنة 

استغل رامــى ربيعة مــدافــع الــنــادى األهلى 
ــواجــده مــؤخــًرا مــع الــفــريــق األحمر  فــرصــة ت
فى أســوان للقيام برحلة نيلية على متن أحد 

المراكب الشراعية.
ووثــق نجم دفــاع الشياطين الحمر رحلته 
فى نيل أســوان من خــال مقطع فيديو نشره 
عبر حسابه الــرســمــى على مــوقــع التواصل 

االجتماعى أنستجرام.
ــارة إلــى أن السويسرى رينيه  وتــجــدر اإلشـ
فايلر مـــدرب األهــلــى أبــقــى ربيعة على دكة 
بدالء األهلى خال لقاء أسوان، والذى حسمه 

الفريق األحمر لصالحه بنتيجة 1-5.

احتفل نجم األهــلــى والــزمــالــك ومنتخب 
مصر السابق إبراهيم حسن مطلع األسبوع 

الجارى بتخرج ابنته سارة من الجامعة.
ونجحت سارة إبراهيم حسن فى الحصول 
عــلــى شــهــادتــهــا الــجــامــعــيــة مـــن الــجــامــعــة 
األلمانية فــى مصر، وحــرص والــدهــا على 
التواجد معها هو ووالدتها بحفل التخرج 
الذى أقيم بمقر الجامعة بالقاهرة الجديدة.

الجدير بالذكر أن إبراهيم حسن يتولى 
حالياً مسئولية إدارة فريق الكرة األول بنادى 
سموحة، ضمن الجهاز الفنى الــذى يقوده 

توأمه العميد حسام حسن.

حرص حازم إمام نجم فريق نادى الزمالك 
السابق على استغال األيام األخيرة فى شهر 
الصيف مــن أجــل قــضــاء بعض الــوقــت على 
شاطئ البحر، قبل العودة للقاهرة من جديد 
الستئناف عمله ضمن الفريق التحليلى لقناة 

أون سبورت.
الثعلب الصغير اصطحب زوجــتــه وابنتيه 
فــى رحلة سريعة إلــى مدينة العين السخنة 
بالتزامن مع األجــازة األسبوعية البنتيه والتى 
أعقبها أجــازة يوم السادس من أكتوبر، ونشر 
حازم إمام مقطع فيديو قصير لشاطئ البحر 

وهو يجلس أمامه قبل غروب الشمس.

إعداد: محمد الصايغ - سارة عبدالباقى أخبار النجومأخبار النجومأخبار النجوم

15
األربعاء  ٢٠١٩/١٠/٩ العـدد 261

 كتب – ضياء خضر 

 محمد الراعى

تــلــعــب الــســوشــيــال ميديا 
ــًرا وخــطــيــًرا فى  ــي ــب دورًا ك
احتقان الجماهير، ولألسف 
ــدت األزمـــــــــة بــيــن  ــاعــ ــصــ ــ ت
جمهورى األهــلــى والزمالك 
ــهــا، وقــد  إلـــى أســــوأ مــراحــل
تتحول إلــى فتنة جماهيرية 
ــدد الـــريـــاضـــة  ــهـ خـــطـــيـــرة تـ
ــن كــكــل،  ــوطــ ــ ــة وال ــمــصــري ال
ــع »الــخــطــيــب  ــ ــف وق ــألسـ ولـ
ومــرتــضــى مــنــصــور« رئيسى 
الــنــادى الكبيرين فــى الفخ، 
وتوترت العاقة بين مسئولى 
الناديين ووصلت إلى أقسام 
الشرطة، وهذا مؤشر خطير 
يــؤدى إلــى مزيد مــن تعصب 

الجماهير.
والحقيقة أن السوشيال 
ــتـــى أشــعــلــت  مــيــديــا هـــى الـ
الـــصـــراع الــجــمــاهــيــرى بين 
الــنــاديــيــن بـــهـــذه الــطــريــقــة 
المؤسفة، ولألسف أن إدارة 
ــى تخشى الــســوشــيــال  األهــل
ــا وتــــنــــســــاق وراء  ــ ــدي ــ ــي ــ م
جــمــاهــيــرهــا حــتــى أصبحت 
ــلـــى  ــيـــاســـة مــجــلــس األهـ سـ
متعصبة بلون الجماهير، ما 
يجعل مرتضى منصور يرد 
بعصبيته المعتادة ويهاجم 
الخطيب وإدارتــــه بشراسة 
وعنف، وانتقل الــصــراع بين 
إدارتـــــى األهــلــى والــزمــالــك 
مـــن الـــغـــرف الــمــغــلــقــة ومــن 
الماعب إلى أقسام الشرطة 

وساحات المعارك.
ال أقــصــد أن أتــهــم فريقا 
ــراءة الــفــريــق اآلخــر  ــدم بـ وأقـ
ــة  ــارث ــك ــن ال ــذر مـ ــ ولـــكـــن أحـ
الرياضية واألخاقية، خاصة 
ــزمــالــك أكبر  ــى وال أن األهــل
ناديين فى أفريقيا والشرق 
األوســـط، ووصـــول التراشق 
بينهما بــاأللــفــاظ إلـــى هــذه 
الطريقة يعتبر صـــورة غير 
حضارية وتــســيء للرياضة، 
ــاب  ــشــب ــاق ال ــ ــ وتـــفـــســـد أخ
باعتبار أن نــجــوم الناديين 
قدوة فى الرياضة واألخاق، 
وال شك أن استمرار المهزلة 
يسيء إلى الدولة المصرية 
خــاصــة أن الــنــاديــيــن لهما 
شعبية عــربــيــة وأفــريــقــيــة 

غير عادية.
ــب الـــمـــســـئـــولـــون  ــ ــالـ ــ أطـ
بــالــدولــة بــســرعــة الــتــدخــل 
وتــهــدئــة األجــــواء بــيــن إدارة 
الناديين لحماية الجماهير 
واألخاق والرياضة المصرية 
كلها، البد أال ينساق مجلس 
األهـــلـــى وراء الــســوشــيــال 
ميديا، خاصة أن من يديرون 
صــفــحــات الــســوشــيــال كلهم 
ــارهــم  ــم ــراوح أع ــ ــت ــ ــيــة ت صــب
مــن 13 إلــى 20 ســنــة، ليس 
لديهم أيــة خبرة وال يعرفون 
الـــمـــســـئـــولـــيـــة، وشـــعـــارهـــم 
الــتــعــصــب والــحــمــاس، وفــى 
ــب إدارة  ــوقــت أطــال نــفــس ال
الزمالك بعدم التعجل والرد 
بقسوة على إدارة األهلى فى 
الفضائيات مــا يزيد األزمــة 

ويشعلها.
أطالب رئيس الــوزراء بعقد 
جلسة مصالحة بين مسئولى 
ــع بــروتــوكــول  الــنــاديــيــن ووضـ
ــس لــلــتــعــاون بــيــن أكــبــر  وأســ
ناديين، خاصة أن ثلثى نجوم 
المنتخبات الوطنية فــى كل 
األلعاب الرياضية من العبى 
األهــلــى والــزمــالــك، وال شك 
أن استمرار الخافات بين 
الناديين سينعكس سلبًيا على 
المنتخبات الوطنية، وأطالب 
مسئولى الناديين بااللتزام 
ــة للحفاظ  ــدول بمصالحة ال
ــن الــفــتــنــة،  ــى شــبــابــنــا مـ عــل
ولــلــحــفــاظ عــلــى األخــــاق 

والرياضة المصرية.

رأى

خناقات األهلى والزمالك 
تهدد اجلميع

تحذير نجوم 
الفريق األبيض 

من العصبية فى 
التدريبات

أبوريدة سر ثقة اإلدارة البيضاء فى أزمة مباراة »جينيراسيون«

عمر جابر يرحب بالعودة للزمالك فى »ميركاتو« الشتاء 
جدد مسئولو نادى الزمالك مفاوضاتهم 
مع عمر جابر العب فريق بيراميدز لضمه 
خــال فترة االنــتــقــاالت الشتوية المقبلة، 
ليحل محل حــازم إمــام فى الجبهة اليمنى 
بــعــد االســتــقــرار عــلــى رحــيــلــه عــن الفريق 
ــر بــاالنــضــمــام إلــى  ــب جــاب األبـــيـــض، ورحــ
الزمالك لكنه طلب من إدارة القلعة البيضاء 
إنهاء االتفاق مع مسئولى بيراميدز بعدما 
رفضوا فى وقت سابق بيعه وتمسكوا ببقائه 
خــال الــمــوســم الــجــارى، ووافـــق الاعب 
على تخفيض مطالبه المالية وعقده الذى 
يحصل عليه مع بيراميدز حالياً الذى يصل 
إلى 24 مليون جنيه مصرى، وذلــك مقابل 

عودته للزمالك من جديد.
وفى سياق متصل كشف مصدر مسئول 
داخل نادى الزمالك فى تصريحات خاصة، 
عــن شــعــورهــم بــالــنــدم لــعــدم ضــم عبدالله 
السعيد العب فريق بيراميدز مطلع الموسم 
الــجــارى بعدما تراجعوا عــن ضمه بسبب 
مستواه فى بطولة أمم إفريقيا األخيرة التى 
أقيمت شهر يوليو الماضى واستضافتها 
مصر، وأوضــح المصدر أن تألق الاعب 
فى الفترة األخيرة وارتفاع أسهمه للعودة 
مرة أخــرى للمنتخب الوطنى جدد اهتمام 
ــادة  اإلدارة بــه والــرغــبــة فــى ضــمــه واإلشــ
بقدراته وإمكانياته، فى الوقت الذى كشف 
فيه الاعب لبعض المقربين أنــه ال يفكر 
فى الرحيل عن بيراميدز ويرغب فى البقاء 

معهم لنهاية الموسم.
ومــن ناحية أخــرى رفــض خالد الغندور 
فكرة الرحيل عن برنامج الزمالك وسط 
االنتقادات الاذعة التى يتعرض لها خال 
الفترة األخيرة، وتمسك الغندور باالستمرار 
فى قناة الزمالك بشكل طبيعى، خاصة فى 

ظل اقتناعه بأنه يدافع عن نادى الزمالك 
فى مختلف القضايا واألمور وكشف لبعض 
المقربين منه أنــه ال يــدافــع عــن شخص 

بعينه.
وفــى شــأن مختلف أكــد هــانــى أبــوريــدة 
عضو المكتب التنفيذى لاتحاد اإلفريقى 
لكرة القدم ورئيس اتحاد الكرة المصرى 
السابق، أن االتحاد اإلفريقى بصدد إصدار 
قـــرار لصالح نـــادى الــزمــالــك فيما يتعلق 
بأزمة مباراة جينيراسيون فوت السنغالى 
فى إيــاب دور الـــ 32 لبطولة دورى أبطال 
ــدة خــال حديثه  ــوري إفــريــقــيــا، وأوضـــح أب
مــع مسئولى الــزمــالــك أن هــنــاك إجماعا 
ــن جــانــب مــســئــولــى »كــــاف« عــلــى صحة  م
ــام مسئولو  ــادى الــقــانــونــى، وقـ ــن مــوقــف ال
نـــادى الــزمــالــك بتجهيز ملف كــامــل فيما 
يتعلق بأزمة هذه المباراة، وعلى الرغم من 
التأكيدات التى حصلوا عليها من جانب 
أبوريدة وكذلك مسئولى الجباية بشأن قوة 
موقف النادى القانونى وصدور قرار لصالح 
الفريق األبــيــض فــى تلك القضية، لكنهم 
يحاولون تأمين أنفسهم من كل الجوانب 
وتجهيز ملف بكل المستندات للحفاظ 
على موقف النادى فى هذه القضية تحسباً 
لــصــدور أى قـــرار ضــد الــزمــالــك مــن قبل 
االتحاد اإلفريقى، ويعتمد الزمالك فى ملفه 
بشكل أســاســى على خــطــاب األمـــن الــذى 
يفيد بتأجيل اللقاء باإلضافة إلى خطاب 
االتــحــاد اإلفريقى لكرة القدم بالموافقة 

على تأجيل هذه المواجهة.
ــس نـــادى  ــي ووجــــه مــرتــضــى مــنــصــور رئ
الزمالك رسالة لاعبيه بالتأكيد على أنه 
لن يتنازل عن حق النادى فى هذا الملف، 
وشدد على أنهم سيتأهلون إلى الدور التالى 
من مشوار البطولة اإلفريقية وهدفه هو 
الفوز بالبطولة ويجب أن يضعوا ذلك فى 

أولويات طموحاتهم، وأوضح لهم أن الفريق 
خلفه مجلس إدارة قــوى يدافع عن حقوق 
النادى بكل الطرق، وأشــار إلى أن اإلدارة 
قامت بتكوين هــذا الفريق للمنافسة على 

بطولة دورى أبطال إفريقيا وحصد اللقب.
وعــلــى جــانــب آخـــر يبحث محمد عنتر 
ــقــدم بــنــادى  العـــب الــفــريــق األول لــكــرة ال
الزمالك على عــرض للرحيل عــن النادى 
األبــيــض خــال فــتــرة االنــتــقــاالت الشتوية 
المقبلة، ويشعر الــاعــب بتقلص فرص 
مشاركته مع الفريق بسبب زحمة النجوم 
وحاجته لفترة طويلة حتى يصل إلى فورمته 
فى الوقت الذى لن يصبر عليه الجماهير، 
وهــو مــا دفعه للبحث عــن عــرض للرحيل 
لرغبته فــى االســتــمــرار داخــل المستطيل 
األخــضــر والــحــفــاظ على فــرص مشاركته 
ألطــول فترة، وسبق وشــارك الاعب أمام 
جينيراسيون فــوت السنغالى فــى ذهــاب 
ــدورى أبــطــال إفريقيا نتيجة  ـــ32 لـ دور الـ
غياب المغربى أشرف بن شرقى عن هذه 
المواجهة، قبل أن يتم استبداله بين شوطى 

اللقاء بسبب تواضع مستواه.
ومــن ناحية أخـــرى حــذر أمــيــر مرتضى 
الــمــشــرف الــعــام على فــريــق الــكــرة بنادى 
الزمالك العبى الفريق األبيض من العصبية 
فى التدريبات أو التدخات العنيفة، وشدد 
ــحــفــاظ عــلــى ســامــة  ــرورة ال عــلــيــهــم بـــضـ
بعضهم البعض حتى ال يتعرض أى العب 
لإلصابة وحرمان الفريق من خدماته خال 
الفترة المقبلة، خاصة أن الموسم مــازال 
طوياً والفريق بحاجة لخدمات عدد كبير 
من الاعبين لتحقيق أكبر استفادة منهم، 
وشــدد على أن العصبية فــى االلتحامات 
بينهم خــال التدريبات سيكون لها تأثير 
سلبى فى اإلصابات وكذلك توتر العاقة 

بينهم، وهو ما يرفضه بشكل نهائى.

 كتبت – سارة عبد الباقى 

3 أزمات تعجل برحيل 
نيبوشا عن الجونة

االنتفاضة تنقذ رقبة ديسابر 
من »مقصلة« بيراميدز

بات الصربى نيبوشا ميلوسيفتش المدير الفنى لفريق الجونة قريباً من الرحيل 
عن منصبه بعد األزمات المتاحقة التى تازم الفريق منذ انطاق منافسات بطولة 
الــدورى المصرى الممتاز، الجونة دعم صفوفه بأكثر من صفقة قوية كان أغلبها 
قادماً من األهلى، األمر الذى بشر الجميع بأن هذا الموسم سيكون مختلفاً للفريق، 
وسيحصد مركزا متقدما، ومع بداية الموسم األمر أصبح مختلفاً، إذ قدم الجونة 
تحت قيادة مدربه الصربى نيبوشا أداء ضعيفاً للغاية، وأصبح فى المركز األخير 

بجدول ترتيب الدورى با نقاط.
»نتائج مخيبة«

الجونة بدأ الــدورى بمواجهة اإلسماعيلى على ملعبه ووســط جماهيره، ولكن 
وفى عرض ضعيف خسر الفريق بهدف دون رد سجله محمد 

ناجى »جدو« فى مرماه، ليفقد الفريق أول ثاث نقاط 
بالمسابقة المحلية، منحت اإلدارة الفرصة لنيبوشا، 

خاصة أن هذه أول مباراة فى الموسم أمام فريق 
كبير مثل اإلسماعيلى، ليخسر بعدها الجونة 
أمام االتحاد السكندرى بهدف دون رد أيضاً، 
هزيمتان فــى بــدايــة الـــدورى جعلت الفريق 
يحتل المركز األخير فى البطولة با نقاط، 
ــادى مــن الصربى  ــن فــى ظــل غضب إدارة ال
نيبوشا الذى لم يقدم أوراق اعتماده مع الفريق 

حتى اآلن، على الرغم من تحقيق الفوز على 
المقاصة بالجولة الثالثة بهدف دون رد.

»أرقام كارثية«
الجونة خال مباراتين لم يصل إلى مرمى منافسيه 

ســوى 4 مــرات فقط، وهــو رقــم كارثى يعكس مــدى فشل الفريق 
تحت قيادة نيبوشا خاصة على المستوى الهجومى، الفريق الوحيد الذى خسر فى 
أول جولتين هو الجونة، مما يعكس األداء الفنى الضعيف الذى يقدمه أبناء نيبوشا، 

كما فشل الفريق فى إحراز أى هدف خال جولتين، واستقبلت شباكه هدفين.
»مبررات ضعيفة«

تعليق المدرب الصربى نيبوشا على هزيمة فريقه أمــام اإلسماعيلى وكذلك 
االتحاد تعكس رؤيته الفنية الغامضة والتى تقود الجونة إلى الهاوية، إذ قال المدرب 
فى أول تصريح له عقب مباراة اإلسماعيلي: »قدمنا مباراة قوية ولكن سوء الحظ 
الذى واجهنا فى بعض الكرات وقف عائقاً أمامنا لتحقيق الفوز، فريقنا كان قريباً 
من التسجيل خاصة فى الشوط الثانى ولكن نحن فى بداية الموسم وسنحاول 
التحسين فيما بعد«، وفى المباراة الثانية عندما خسر الجونة أمام االتحاد قال 
نيبوشا: »الفريق مازال فى مرحلة البناء، ويحتاج إلى وقت«، يأتى ذلك بالرغم من 

أن الجونة دعم صفوفه بأكثر من صفقة خال الميركاتو الصيفى الماضى.

نجح الفريق األول لكرة القدم بنادى بيراميدز بقيادة مدربه الفرنسى 
المخضرم سيبستيان ديسابر فى العودة إلى هيبته مرة أخــرى، وذلــك بعد 
األزمات التى الحقته خال الفترة األخيرة على المستوى المحلى واإلفريقى، 
بدأت األزمات فى ماحقة بيراميدز عندما خسر أمام الزمالك فى المباراة 
النهائية بكأس مصر بثاثية نظيفة، فى ظل أداء فنى ضعيف ألبناء ديسابر 
أثار الشكوك حول مستقبل المدرب الفرنسى مع الفريق، وبعدها وفى مباراة 
الذهاب أمام شباب بلوزداد الجزائرى بدور الـــ32 األول من الكونفيدرالية 
اإلفريقية تعادل بنتيجة 1-1 على ملعبه، األمر الذى جعل سهام االنتقادات 
تواجه ديسابر، السيما أن الفريق كــان على حافة السقوط والــخــروج من 
البطولة اإلفريقية، وحصل ديسابر على فرصة أخيرة فى مباراة العودة أمام 
شباب بلوزداد بالجزائر، وذلك بقرار من إدارة نادى بيراميدز ليبدأ الفريق 

فى العودة بقوة محلياً وإفريقياً. 
ــاب بــلــوزداد  نــجــح بــيــرامــيــدز فــى الــفــوز عــلــى شــب
الجزائرى فى العودة بهدف دون رد سجله جون 
أنطوى، ليتأهل الفريق إلى دور الـ32 الثانى من 
بطولة الكونفيدرالية اإلفريقية، بأداء أكثر من 
رائع خارج ملعبه ووسط جماهير المنافس، 
على المستوى المحلى نجح بيراميدز فى 
الحصول على العامة الكاملة خال أول 
جولتين، إذ فاز على إنبى برباعية نظيفة 
ثم تغلب على طنطا بهدفين مقابل هدف 
بالجولة الثانية ليتصدر مسابقة الــدورى 
بفارق األهـــداف مع األهلى صاحب المركز 

الثانى والزمالك الذى يحتل المركز الثالث.
على مستوى تألق الاعبين، أظهرت الصفقات 
الجديدة تألقاً واسعاً إذ نجح الغانى جون أنطوى فى 
تسجيل هــدف بيراميدز الوحيد أمــام شباب بــلــوزداد الجزائرى فى مباراة 
العودة، وأحرز إبراهيم حسن الذى انتقل إلى الفريق قادماً من الزمالك هدفا 
فى مرمى طنطا بالجولة الثانية من الــدورى، ونجح عبد الله السعيد العب 
بيراميدز فى تصدر قائمة هدافى الدورى المصرى برصيد 3 أهداف متفوقاً 
على جميع الاعبين، وذلــك بعد مــرور جولتين فقط من انطاق المسابقة 

المحلية.
وأصبح بيراميدز مدعما باعبين مميزين تعاقد معهم مجلس إدارتــه فى 
الميركاتو الصيفى الماضى، وكذلك جهاز فنى قــوى يؤهله للمنافسة على 

األلقاب المحلية واإلفريقية رغم السقوط المبكر الذى أعقبه عودة قوية.
ويمكن القول أن الفرنسى ديسابر ثبت أقدامه بشكل تام مع فريق بيراميدز 
بعد التأهل المستحق الذى حققه الفريق تحت قيادته إلى دور الـــ32 الثانى 
بالكونفيدرالية على حساب فريق شباب بلوزداد الجزائرى، بعدما كان مصيره 

مرهوناً بتخطى عقبة منافسه الجزائرى.

  كتب – محمد الصايغ

غريب يضع اللمسات النهائية على قائمة 
أوليمبى الفراعنة لـ»أمم أفريقيا«

استقر شوقى غــريــب، المدير الفنى 
للمنتخب األولــيــمــبــى، عــلــى القائمة 
النهائية التى يخوض بها غمار بطولة 
ــم األفــريــقــيــة تحت 23 عاًما  كــأس األمـ
والمقرر إقامتها فى مصر خالل الفترة من 
8 إلى 22 من شهر نوفمبر المقبل، وفًقا لما 
تم تحديده من قبل االتحاد األفريقى 

لكرة القدم.
ــاد األفريقى  ــح وأرســـل االت

لكرة القدم »كــاف«، خطابا 
ــات  ــاع ــس ــالل ال ــ ــا خ ــي ــم رس
ــى  ــة إل ــي ــاض ــم الــقــلــيــلــة ال
ــرى،  ــ ــص ــ ــم ــ االتــــــحــــــاد ال
ــه خـــاللـــه بـــضـــرورة  ــب ــال ط

ــال الــقــائــمــة النهائية  ــ إرس
للمنتخب األوليمبى قبل 

انــطــالق البطولة بـــ7 أيــام، 
على أن تضم قائمة المنتخب 

الــمــصــرى 23 العــبــا فقط، 
سيتم االستقرار عليهم فى 

نهاية شهر أكتوبر المقبل.
وتــم االتــفــاق على القوام 

األساسى للمنتخب األوليمبى، 
ــالن عــنــه فى  ــ عــلــى أن يــتــم اإلع

األسبوع المقبل، حيث تم االستقرار 
على ضــم 5 مهاجمين فــى القائمة 

ــم: صـــالح مــحــســن من  ــ الــنــهــائــيــة وه
األهــلــى، مصطفى محمد مــن الزمالك، 
طاهر محمد طاهر من المقاولون، وناصر 
منسى من طالئع الجيش، وأحمد ياسر 

ريان من الجونة.
وعــقــد حــســام الــبــدرى المدير الفنى 
لــلــمــنــتــخــب األول، جــلــســة مـــع شــوقــى 
ــم  ــ ــة بـــطـــولـــة األم ــرعـ ــب بـــعـــد قـ ــريـ غـ
اإلفريقية للشباب تحت 23 سنة التى 

جرت باإلسكندرية، تم خالله التنسيق 
والترتيب للمرحلة المقبلة واالتفاق على 
أن تكون األولــويــة للمنتخبات الوطنية 

ومصر فى المقام األول وقبل أى شىء.
ــة بين  ــ ــاع أجــــواء ودي ــم ــت ــد االج ــه وش
الطرفين باعتبار أن الهدف هو تحقيق 
ــة، وأكـــد  ــري ــص ــم ــارات لــلــكــرة ال ــتـــصـ االنـ
البدرى لغريب أن الجميع وراء المنتخب 
األوليمبى فى بطولة األمم اإلفريقية 
التى تستضيفها مصر الشهر 
ــوز  ــف ــل مـــن أجــــل ال ــب ــق ــم ال
والتأهل ألوليمبياد طوكيو 

.2020
ــى غــريــب  ــوق ــاد ش ــ وأشـ
بــاالجــتــمــاع ونــتــائــجــه، 
مشيرا إلــى أن عالقته 
ــدرى مـــمـــتـــدة  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ بـ
ــر ســـنـــوات طــويــلــة  ــب ع
ــى الـــمـــالعـــب أو فى  فـ
الــتــدريــب، مــؤكــدا أن 
هناك تنسيقا كامال 
وتفاهما مع البدرى 

وجهازه.
وكانت قرعة األمم 
اإلفريقية للشباب قد 
ــوع مصر  أسفرت عن وق
فى مجموعة تضم إلى 
جانب مالى والكاميرون 

وغانا.
ــن كـــل احــتــرام  ــك ــه ي ــ وأكــــد غــريــب أن
ــق فى  للمنتخبات المنافسة ولكنه واث
أبنائه من عناصر المنتخب األوليمبى 
المصرى الذى لم يقصر معه اتحاد الكرة 
فى اإلعداد بالشكل الذى يليق بالبطولة 
وتعاون األندية، متمنيا أن يحقق الهدف 
ــم الــفــوز  ــو الــتــأهــل لــطــوكــيــو أوالً، ث وهـ

بالبطولة وإسعاد الشعب المصرى.

جابر

أبوريدة

غريب

نيبوشاديسابر
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بينما تشهد المنطقة العربية على اتساع خريطتها الجغرافية أحداثا تهدد استقرار 
معظم بلدانها، من العراق وسوريا إلى الجزيرة العربية واليمن، ومن ليبيا والجزائر إلى 

السودان، قفزت من جديد على سطح األحداث فى مصر، أزمة سد النهضة اإلثيوبى 
التى شغلت القاصى والدانى فى بر مصر،حيث احتلت بجدارة صدارة االهتمام دون 
سواها من األحداث الملتهبة فى الشرق األوسط وشمال أفريقية، باعتبارها قضية 
أمن قومى، تمس حياة المصريين ومستقبل أجيالهم القادمة، فهى إن شئنا الدقة 

فى توصيفها، قضية وجود، إما أن نعيش أو ال نعيش، فنهر النيل بالنسبة للمصريين 
يمثل لهم الحياة والتاريخ والثقافة والحضارة، فعلى ضفافه تجسدت معانى وحدة 

هذا الشعب، وتبلورت تقاليده، وترسخت على أرضه أقدم وأعرق حضارة فى التاريخ 
اإلنسانى كله.

وسط تلك األجواء المشحونة بالتوتر فى المنطقة، وهى أجواء تبتعد عنها الصدفة، 
ابتعاد السماء عن األرض، بما يعنى وجود قوى دولية ومصالح معقدة، تهيئ التربة 

إلشعال األزمات فى المنطقة بأكملها، أعلنت الحكومة المصرية عبر وزارة الرى 
والموارد المالية، عن وصول المفاوضات مع إثيوبيا حول السد إلى طريق مسدود، 
جراء تعنت الحكومة اإلثيوبية، ورفضها كافة األطروحات التى تراعى مصالح مصر 

المائية، وتتجنب إحداث ضرر جسيم لها.

سيد سعيد يكتب:

التوزيع مؤسسة األهرام

ــان الرسمى الــصــادر مــن الحكومة المصرية  اإلعـ
عن فشل المفاوضات، ليس مجرد تصريحات عادية 
يمكن التعامل معها مثلما يحدث مع أى خافات فى 
ــدول، لكنه إعــان  ــ وجــهــات النظر بين الــعــديــد مــن ال
يحمل فى طياته نفاد الصبر، ما جعل األزمــة تفرض 
نفسها بقوة، خاصة أن الجانب اإلثيوبى ضرب بعرض 
الحائط تعهداته واتفاقاته، التى تم التوصل إليها أثناء 
زيــارة »آبى أحمد« رئيس الــوزراء اإلثيوبى إلى القاهرة 
منتصف العام الماضى، وهى الزيارة التى تضمنت تعهدا 
يقضى بعدم المساس بحصة مصر من المياه، إال أن 
الحكومة اإلثيوبية تراجعت عن تلك التعهدات، ورفضت 
ــى مــلء بحيرة سد  المقترحات المصرية الــرامــيــة إل
النهضة فى مدة زمنية سبع سنوات، وليس ثاث سنوات 
حسبما يصر الجانب اإلثيوبى، الــذى يــرى أن القرار 
سيادى بالنسبة لهم وال يخص سوى إثيوبيا، بما يعنى أن 
التعنت بلغ مداه، ويعنى أيضاً رفضهم أية أحاديث فيما 
يتعلق بسنوات ملء السد، هذا اإلصرار جاء أثناء اجتماع 

وزراء الرى فى مصر والسودان 
وإثيوبيا، الذى انعقد قبل أيام 
قليلة بالخرطوم، لبحث كيفية 
الــتــوصــل إلـــى حــلــول مرضية 

لكافة أطراف األزمة.
ــقــة لملف  ــي ــدق ــراءة ال ــ ــق ــ ال
الــمــفــاوضــات الــتــى استمرت 
ــا يـــزيـــد عـــلـــى 4 ســـنـــوات  ــ م
كاملة، تفيد بــأن صبر الدولة 
ــول  ــة إليــــجــــاد حــل ــريـ ــمـــصـ الـ
دبــلــومــاســيــة ربــمــا ينفد أمــام 
اإلصرار اإلثيوبى، وربما يؤدى 
إلـــى أكــثــر مــن احــتــمــال، منها 
اللجوء إلــى التحكيم الدولى، 
ــذا ســـوف يــســتــغــرق وقــتــاً  ــ وه
طـــويـــاً تــتــمــكــن فــيــه إثــيــوبــيــا 
ــر الـــواقـــع، أى  مــن فـــرض األمـ
مــلء بحيرة الــســد، بما يــؤدى 
لــــإضــــرار بــمــصــالــح مــصــر 
وانخفاض منسوب المياه خلف 
السد العالى، وصــوال للعطش 
وبـــــوار األراضــــــى الــزراعــيــة 
وتعطيل إنــتــاج الــكــهــربــاء، أما 

االحتمال األخير فهو الحل العسكرى، إذا كان احتمال 
التحكيم غير مجدياً وسيطيل أمد التفاوض بما يحقق 
رغبة الحكومة اإلثيوبية، خاصة إذا علمنا أن إثيوبيا 
ــمــســارات الخاصة  ــوات كــافــة ال أعــاقــت خـــال 4 ســن
بإجراء الدراسات المتعلقة باآلثار البيئية واالجتماعية 

واالقتصادية على دولتى المصب »مصر والسودان«.
هنا علينا أن نتوقف ونــقــرأ بــرويــة تصريحات الرئيس 
عبدالفتاح السيسى، لتصور ما يمكن أن تذهب إليه تداعيات 
ــأن نضع تلك التصريحات فــى مــيــزان التحليل  األزمـــة، ب
السياسى مــن منظور األمـــن القومى ومــن منظور الــتــزام 
الدولة المصرية باحترام القانون الدولى، والعمل على تجاوز 
األزمات بالحلول الدبلوماسية، لكن ماذا قال الرئيس فيما 
يتعلق بهذه القضية؟ قال: »لن يتم تشغيل سد النهضة بفرض 
األمــر الواقع، والبــد من الحفاظ على حصة مصر المائية 
كاملة«، وفى السياق ذاته اتهمت الحكومة اإلثيوبية، بأنها 
استغلت أحداث 2011 للمضى فى إقامة السد الذى سيكون 

له تأثير كبير على أمن مصر المائى والقومى. 

تأكيدات القيادة السياسية فى هذا الشأن، ال تحتاج 
إلـــى تفسير فــهــى واضــحــة، وتــعــنــى أن كــل الــخــيــارات 
مطروحة، بما يعنى أن إصــرار الجانب اإلثيوبى على 
تخفيض حصة مصر من المياه ال يمكن أن يمر من دون 
التصدى له بكافة الوسائل، باعتبار أن اإلضرار بمصالح 
مصر وأمنها القومى لن يمر، وفى سياق التأكيد على 
صرامة الموقف المصرى الرسمى المعبر عن الرغبة 
الشعبية، قال الرئيس: »إنه تابع عن كثب نتائج اإلجتماع 
الثاثى لوزراء الرى فى مصر والسودان وإثيوبيا« الذى 
لــم ينتج عنه أى تــطــور إيــجــابــى، كما قــال فــى تغريدة 
على تويتر: »أؤكــد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها 
ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية فى مياه النيل، 
ومستمرة فى اتخاذ ما يلزم من إجــراءات على الصعيد 
السياسى وفى إطــار محددات القانون الدولى لحماية 

هذه الحقوق«.
 فى هذا السياق ال يمكن بحال من األحــوال إغفال، 
أن أصواتاً داخل المجتمع المصرى ترى حتمية الخيار 
العسكرى لتدمير سد النهضة، إذا لم تحترم إثيوبيا 
المطالب المصرية، التى تحتاج باألساس لزيادة حصتها 
المائية كى تائم الزيادة السكانية، خاصة أن مياه النيل 

بالنسبة للمصريين مسألة حياة أو موت.
ــفــاوض فى  ــت الــتــفــاصــيــل المحيطة بــاجــتــمــاعــات ال
العاصمة السودانية الخرطوم، تشير الى أن مصر قدمت 
اقتراحا يتضمن مناقشة قواعد تشغيل سد النهضة، 
إال أن الجانب اإلثيوبى أصر على أن يقتصر التفاوض 
على قواعد التشغيل أثناء ملء الخزان وليس قبله، وهذا 

اإلصرار اإلثيوبى يتعارض مع نص اتفاق إعان المبادئ 
الــمــوقــع فــى شهر مـــارس 2015، كما يــتــعــارض جملة 
وتفصيا مع األعراف والقواعد المتبعة دوليا، فى بناء 
وإدارة السدود على األنهار المشتركة، بحسب المتحدث 
ــوزارة الــرى والــمــوارد المائية، فضا عن أن  الرسمى ل
المقترحات اإلثيوبية جــاءت بمثابة ردة عن المبادئ 
الحاكمة لعملية الــمــلء والتشغيل، دون أن يشمل أى 
ضمانات تذكر حول وجود حد أدنى من تصريف المياه 

السنوى والتعامل مع حاالت الجفاف فى المستقبل. 
الدولة المصرية استخدمت حقها فى تفعيل المادة 
العاشرة من إعان المبادئ، التى تقضى بمشاركة طرف 
رابع كوسيط دولى فى المفاوضات بين مصر والسودان 
وإثيوبيا، بهدف التوصل إلى صيغة اتفاق تحفظ حقوق 
الــدول الثاث، وقد أبدت الواليات المتحدة األمريكية 
موافقتها لــلــدخــول كــوســيــط، باعتبارها دولـــة حليفة 
لكافة األطــراف، فهى استشعرت احتماالت تفاقم هذه 
األزمــة، وزيــادة حدة التوتر بين أطرافها، بل ووصولها 
إلى الخيارات األخيرة، أصدرت بياًنا أعلنت فيه دعمها 
للمفاوضات الجارية حاليا للتوصل إلى اتفاق يحَفظ 
حقوق الجميع لتحقيق االزدهــار والتنمية االقتصادّية 
الُمستدامة، بــاإلضــافــة إلــى احــتــرام دول وادى النيل 
لَبعضهم البعض فيما يخص حقوقهم فى المياه، البيان 
األمريكى وإن اتسم فى ظاهره بالغموض، فهذا ال يمكن 
تفسيره إال بجدية الرؤية، باعتبار أن الوسيط ال يفصح 
عن مكنون رؤيته فى حل األزمــة، حيث رأى البعض أن 
البيان جــاء إلرضــاء كافة األطـــراف، لــذا فإننى أرى أن 

هذا من األمور الطبيعية، حتى ال يفقد الوسيط حياده، 
هذا إذا كانت الواليات المتحدة ستكون وسيطا يقبله 
كل األطـــراف، أمــا البيان الــذى تناقلته وسائل اإلعــام 
العربية والــدولــيــة، فقد جــرى انتقاء مــفــرداتــه بعناية 
شــديــدة، لكن حــدث تباينا بشأنه فهناك مــن رأى أنه 
شديد الغموض لعدم تطرقه الحترام اتفاقيات توزيع 
المياه الدولية إال أن هذه الرؤية من وجهة نظرى، ليس 
محلها بيان سياسى، إنما يمكن التعويل على الموقف فى 
إطار التفاوض، ألن كافة االتفاقيات تتيح لمصر الحصة 
األكبر من المياه، وكانت الحكومة المصرية فى ِظل 
وجود تقارب الموقفين السودانى واإلثيوبى، طلبت مصر 

دخول طرف رابع حيادى لَتسهيل عملية التفاوض.
نحن هنا ال نعرف مــا إذا كانت اإلدارة األمريكّية 
ستقوم بالوساطة لنزع فتيل األزمــة، ومنع أّي انفجار 
عسكرّى محتمل، أو أن البيان الــصــادر عــن إدارتــهــا 
ليس سوى نوع من حث األطراف على الوصول لصيغة 
اتــفــاق، لكن ما نعرفه أّن إسرائيل هى التى حّرضت 
إثيوبيا على بــنــاء هــذا الــســد، وقــّدمــت لها الــقــروض 
والــخــبــرات الهندسّية لتهديد أمــن ِمــصــر، وتقليص 
ِحصصها المشروعة من المياه، وال نستبعد أن تستمر 
الدولة العبرية فى دعم الموقف اإلثيوبى من خال حّث 
الّطرف األمريكّي على تبّنى هذا الموقف، خاصة أن 
إثيوبيا كافأت إسرائيل، باالعتراف بها وتوثيق عاقاتها 
بدول أفريقية أُخرى، واستضافة بنيامين ِنتنياهو رئيس 
وزرائــهــا فى أديــس أبــابــاد ومخاطبة اجتماع لمنظمة 

الوحدة األفريقية.

إال أن المتابع سيجد أن الموقف السودانى بات مريباً 
وصــادمــا، على األقــل حتى كتابة هــذا المقال حسب 
رؤيتى لمسارات األزمــة، باعتباره أكثر ميا للموقف 
اإلثيوبى، كما أنه يرفض دخول وسيط دولى على خط 
األزمة، ما سوف يزيد األمر تعقيدا، ألن وزير الموارد 
المائية والرى السودانى، ياسر عباس، أعلن عن رفض 
باده المقترح المصرى بإشراك أى طرف دولى آخر 
لحل أزمة سد النهضة اإلثيوبى مؤكدا ثقته فى اللجنة 
البحثية التى تــم تكوينها بواسطة وزراء الخارجية 
ووزراء الموارد المائية ورؤساء االستخبارات، وباحثين 
وخبراء من الدول الثاث لدراسة وتقديم سيناريوهات 

محددة لدراسة قواعد الملء األول والتشغيل. 
ِمصر التى تبلُغ حّصتها من ِمياه النيل حوالّي 55.5 
مليار متر مكعب ســنــويــا، فــى ُمــقــابــل 18 ِمــلــيــار متر 
ــرى، من مجموع  مكّعب للسودان، دولــة المصب األُخـ
84 مليار متر مكّعب هى مجموع حجم تدفق مياه نهر 
النيل سنوًيّا )150( مليار متر مكّعب أخــرى تتبّخر 
بِفعل الحرارة ُتريد أال تتأّثر 
حّصتها هذه ُمطلًقا من جّراء 
ِملء خّزان سد النهضة تجّنبا 
ألى أضــرار أو حتى مجاعات 
وانخفاض إنتاج الكهرباء فى 

الّسد العالى.
ــذى  ــِمــصــرى ال ــراح ال ــتـ االقـ
رفــضــتــه إثــيــوبــيــا يقضى بــأن 
تــقــدم إثيوبيا 40 مليار متر 
مكّعب سنويا من الِمياه إليها 
على مــدى سبع سنوات وهى 
الفترة الُمقترحة لِملء خّزان 
ســد النهضة، وبــقــاء مستوى 
الِمياه فى السد العالى عند 

165 مترا فوق سطح األرض.
المصيبة فــى تــلــك األزمـــة 
ــهــا تــحــمــل فـــى أحــشــائــهــا،  أن
مــا يثير الــدهــشــة، أن بعض 
الحكومات العربية، تستثمر 
عشرات المليارات فى إثيوبيا، 
وأن جزءا منها فى بناء السد 
بدافع النكاية أو المناكفات، 
ــى جــانــب إســـرائـــيـــل الــتــى  ــ إل
تشجع بكل ثقلها أية أضرار للدولة المصرية، فهى لم 
تكن بعيدة عن المشهد، فهى تديره من خلف الستار 
عبر دعمها إلثيوبيا، بالقطع هذه األزمة كشفت النقاب 
عــن األدوار الغامضة لبعض الحكومات، وهــى أمــور 
مشينة بكل المقاييس، باعتبار أن الرغبة الخفية لتلك 
الحكومات، مفادها تعميق األزمـــة، ألن المشروع به 
تهديد مباشر، ألنــه موجه ضد مصر، وستكون آثــاره 
السلبية مهددة لحياة 100 مليون مصرى، بل مهدد لكل 

األجيال القادمة. 
وبالرغم من ذلــك، إال أنــه كــان الفتا لانتباه وجود 
ــوات عــربــيــة لــديــهــا قــنــاعــات قــومــيــة، خــاصــة من  أصــ
المقيمين فى الغرب داعمة للموقف المصرى، المتعلق 
بــحــقــوقــه، بــل أن تــلــك األصــــوات ومـــا أكــثــرهــا، تحث 
الحكومات العربية بدعم الموقف المصرى من دون 
تردد أو استثناء، باعتبار أن أية أضرار للشعب والدولة 
المصرية ستكون تداعياته مؤثرة بالتبعية على المنطقة 

العربية بأكملها.

إثيوبيا أعاقت عمدًا المسارات الخاصة 
بإجراء الدراسات المتعلقة باآلثار البيئية 
واالجتماعية واالقتصادية على دولتى 
المصب »مصر والسودان«

السيسى يحذر من محاوالت فرض األمر الواقع ويؤكد عدم المساس بحصة مصر

فى أزمة سد النهضة..
كل الخيارات 

مطروحة 

فى ظل وجود 
تقارب الموقفين 

السودانى واإلثيوبى 
الحكومة تطلب 

دخول طرف رابع 
حيادى لتسهيل 
عملية التفاوض

أصوات داخل 
المجتمع ترى 
حتمية الخيار 

العسكرى لتدمير 
سد النهضة إذا 

لم تحترم إثيوبيا 
المطالب المصرية

إصرار الجانب اإلثيوبى على تخفيض حصة مصر من المياه 
ال يمكن أن يمر دون التصدى له بكل الوسائل
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