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تنفيذا ألوامر هالة زايد

»العصافير« فى وزارة 
الصحة لكشف مروجى 

الشائعات ضد الوزيرة

كمبوندات »جامعة عريقة« للمحاسيب والمقربين 
المحظوظون يبيعون »الشقة« بنصف مليون جنيه قبل انتهاء المدة القانونية 

فــى تصرف ال يليق، بمكانة العلم 
ــدى الــجــامــعــات  ــاء، وفـــى إحــ ــم ــل ــع وال
العريقة فــى مــصــر، حيث يتم توزيع 
ــى الــمــحــاســيــب  كـــشـــوف الـــبـــركـــة عــل
والمقربين من أعضاء هيئة التدريس 
واإلداريــيــن، بالمخالفة لمجلس إدارة 
الجامعة، وحرمان فئة مستحقة قانونا 
وإنسانيا، مــن امتياز شقق الجامعة 
والـــوحـــدات السكنية، بالكمبوندات 
ــمــدن  ــدى ال ــ ــى إحـ الـــخـــاصـــة بـــهـــا، فـ
ــدود  ــى حـ ــمــتــطــرفــة عــل الـــجـــديـــدة ال

العاصمة.
الــواقــعــة منتشرة ومــعــروفــة لكثير 
من المتابعين ســواء من أعضاء هيئة 
تــدريــس الجامعة أو مــن الموظفين 
اإلداريين، وكثير منهم يدون مالحظاته 

بأسماء وهمية على صفحات التواصل 
االجتماعى الفيس بوك وتويتر حتى ال 

ينكل بهم رئيس الجامعة.
ــدت مصادر أن رئيس الجامعة  وأك
يمنح هذه الوحدات السكنية، والشقق 
الــمــدعــمــة لــلــمــقــربــيــن والــمــحــاســيــب 
وأعضاء هيئة التدريس المحظوظين 
ــل رئــيــس  ــب ــن ق والـــمـــرضـــى عــنــهــم مـ

الجامعة.
فــى الــوقــت الـــذى يتم فيه حرمان 
كثير مــن األعــضــاء المستحقين لها، 
وفقا للقانون واللوائح المنظمة لهذا 
الــمــشــروع، لــالشــىء إال لمجرد أنهم 
غير مرضى عنهم أو أنهم خارج »شلة« 
رئيس الجامعة، حيث إن أسعار هذه 
ــوحــدات مدعمة، مــن قبل  الشقق وال

أدارة الجامعة ووزارة التعليم العالى 
تتراوح حسب المساحة من 250 ألف 
جنيه للوحدة 90 مترا و350 ألف جنيه 
للوحدة 120 مترا، و450 ألــف جنيه 

للوحدة 150 مترا.
ــادر أن معظم  ــصـ ــمـ ــت الـ ــ ــاف وأضــ
ــوحــدات  الحاصلين على الشقق وال
السكنية يبيعونها من الباطن ألفــراد 
خارج الجامعة ال يستحقونها بأسعار 
مضاعفة مرة ومرتين، وفى المدة غير 
القانونية التى حددتها اللوائح، حيث 
ال يحق بيع الشقق إال بعد مــرور 10 
سنوات من شرائها وبموافقة كتابية 
من إدارة الجامعة على التنازل عنها، 
فى الوقت الــذى يتم حرمان فيه من 

يستحقون أساتذة الجامعة.

رئيس جامعة كبرى يخصص 500 ألف جنيه شهريا لشراء الصحف مجاملة لرؤساء التحرير
ــوت الــمــاليــيــن« كشف  تــواصــل »صــ
فضائح بعض رؤســاء الجامعات الذين 
ــدون عـــن الـــهـــدف الــمــنــشــود لــهــذه  ــحــي ي
الجامعات ورســائــل العلم، التى يجب أن 

تكون فى  أسمى صورها.
وكشفت مــصــادرنــا المطلعة أن رئيس 
إحدى هذه الجامعات، أصدر فرمانا لإلدارة 
المالية بالجامعة، بتخصيص ميزانية تقدر 
بنحو 450 ألــف جنيه شهريا، لــشــراء عدد 
من الصحف والمجالت التى حددها باالسم، 
منها اليومية واألسبوعية، والخاصة والحزبية 
والقومية لتوزيعها على إدارات الكليات داخل 

الحرم الجامعى، والمستشفيات التابعة للجامعة.
وأشــارت المصادر إلى أن هذه الخطوة التى 
اتخذها رئيس الجامعة، كانت نوعا من الرشاوى 
ــمــجــالت،  ــاء تــحــريــر هـــذه الــصــحــف وال لـــرؤسـ
وكــبــار الكتاب بها، الــذيــن يرتبط بهم ارتباطا 
كبيرا، وكانوا السبب الرئيسى فى فرضه على 
الساحة والــرأى العام فى كثير من المحافل من 
خــالل التغطيات التى كانت تقوم بها الصحف 
والــمــجــالت خاصتهم لــلــنــدوات والــمــؤاتــمــرات 
ــس الــجــامــعــة  ــي ــوم بــهــا رئ ــق ــى ي ــت واألنــشــطــة ال
ــاع عــنــه ضــد أى انــتــقــادات  الــمــقــصــود، والـــدفـ
وهجمات يتعرض لها فــى أى مناسبة، فضال 

عن أن كثيرا من رؤســاء التحرير وكبار الكتاب 
الصحفيين، بهذه الصحف والمجالت، يتولون 
مناصب فى القنوات الفضائية، وبرامج التوك 
ــدورهــم يقومن بتلميع رئــيــس الجامعة  شــو، وب
المذكور، وتقيدمه للرأى العام والمشاهدين فى 

أبهى صوره.
وأشارت المصادر إلى أن نفس رئيس الجامعة 
كان قد اتخذ العديد من القرارات الهامة بشأن 
مجامالت رؤساء التحرير والكتاب الصحفيين، 
بتعيينهم مستشارين إعالميين، ومحاضرين 
لــلــنــدوات والــمــؤتــمــرات الــتــى تعقدها وتنظمها 

الجامعة والكليات التابعة لها.

17 شابا فوق الخمسين فى رحلة »الشباب« 
لشرم الشيخ مجاملة ألحد النواب

فــى مشهد ال يــدعــو إال للسخرية، والضحك 
حتى الثمالة، فوجئ الشباب الــذيــن فــازوا 
ــى مدينة  بــرحــالت الــشــبــاب المتجهة إل
شــرم الشيخ )اعــرف بلدك( المدعمة 
من الــوزارة بأكثر من 80 % من القيمة 
األســاســيــة، فــى األســبــوع األخــيــر من 
شهر يناير الماضى، بوجود أكثر من 
17 كبير الــســن، تــتــراوح أعــمــارهــم 
من ما بين 50 إلى 65 عاما من بين 
شباب الرحلة البالغ عــدد أفرادهم 
حوالى 60 فردا،مما أثار اندهاشهم 
ــلــســؤال عــمــن أحضر  وفــضــولــهــم ل
هــؤالء األشــخــاص كبار السن لمثل 
هـــذه الــرحــالت المخصصة لفئة 
الشباب من سن 18 عاما الــى 25 
عــامــا بحسب الــلــوائــح والــقــرارات 

التى أصدرها وزير الشباب، وكذلك ال يتم حجز هذه 
الــرحــالت إال عن طريق البوابة اإللكترونية للوزارة 
ومن واقع صورة البطاقة القومية، المدون فيها عمر 

المتقدم والراغب فى رحالت »اعرف بلدك«.
ـــور فى  ــواطــن األمـ ــت مــصــادر مطلعة عــلــى ب ــال وق
وزارة الشباب والرياضة أن الواقعة حقيقية، وتمت 
تفاصيلها، من خــالل موافقة الوزير الدكتور أشرف 
صبحى على طلب ألحــد نــواب دائرتى شبرا الخيمة 
والــســاحــل، على كشف تقدم بــه للوزير خــالل اللقاء 
األسبوعى أو الشهرى الذى يعقده الوزير مع أعضاء 
مجلس النواب بمقر ديوان عام الــوزارة، وكان الكشف 
ــرة عضو مجلس النواب،  يتضمن 17 مواطنا من دائ

أقلهم عمرا، 50عاما.
وأضافت المصادر أن اإلدارة المركزية للبرامج 
الثقافية والتطوعية، أبلغت الــوزيــر بــأن هناك 17 
مشتركا فى إحدى الرحالت المتجهة لشرم الشيخ، 
ال تنطبق عليهم المواصفات، حيث أن أعمارهم 
تزيد على 18 عاما، وعندما اكتشف الوزير أن هذه 
األسماء ضمن الكشف الذى وافق عليه والمقدم من 
أحد نواب دائرتى شبرا الخيمة والساحل، أجرى به 

اتصاال ليعرف الحقيقة، فطلب منه العضو، الموافقة 
ــاء وكــبــار أكبر  على هــذه األســمــاء باعتبارهم رؤسـ
عائالت دائرته ويدعمونه بقوة، ال سيما وأن موعد 
االنتخابات البرلمانية القادمة اقتربت، واضطر 
الوزير أمام إلحاح النائب أن يخالف القواعد واللوائح 

ويوافق على سفر الـ17 مسن.
ــى أن نفس عضو مجلس  ــارت الــمــصــادر إل وأشــ
النواب، تقدم بكشف آخر خالل أجازة نصف العام، 
للوزير بكشف من أبناء وأهالى دائرته، لالشتراك 
ــوان، مــن بينهم موظفون  ــ فــى رحــلــة األقــصــر وأسـ
ومدرسون تتخطى أعمارهم سن األربعين، وال تنطبق 

عليهم مواصفات رحالت »اعرف بلدك«.
جدير بالذكر أن رحالت »اعــرف بلدك«، تنظمها 
اإلدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطويعة بوزارة 
الشباب والرياضة، للشباب دون ال25 عاما، واألكبر 
مــن 18 عــامــا، وهــى رحـــالت مدعمة حيث تتكلف 
ــوان 600جــنــيــه للفرد لمدة  رحـــالت األقــصــر وأســ
ــوم الجمعة والــعــودة  ــام، ويــكــون السفر فيها ي 6 أيـ
الخميس، بينما رحـــالت شــرم الــشــيــخ، فتكلفتها 

المدعمة 500 جنيه، لمدة 6 أيام أيضا.

كشفت مصادر بوزارة الصحة، أن ظاهرة انتشار 
الشائعات انتشرت بكشل مكثف خــالل الفترة 
األخيرة، بديوان عام الوزيرة، وتضمنت أخباراً 
مسيئة للوزيرة. وأضافت المصادر أن إدارات 
ــوزارة وكــل قطاعاتها تحولت إلــى جبهات  ــ ال
متصارعة من الموظفين والعاملين، يتربص 
كل طرف باآلخر، فى الوقت الذى انتشر فى 
هــذه اإلدارات ما أطلق عليه المعارضون، 
من القيادات والموظفين لسياسة الوزيرة 
الدكتورة هالة زايد، أنهم عصافير ينقلون 
إليها كــل، صغيرة وكبيرة، الفتة إلــى أن 
وزيرة الصحة عقدت اجتماعات طالبت 
فيها، الموظفين ما أسمتهم بالمخلصين، 
بالتصدى للشائعات التى تــروج داخل 
الوزارة، ومعرفة 
مـــــن وراءهــــــــــا، 
مــمــا دفـــع بعض 
ــن،  ــ ــي ــ ــف ــوظــ ــ ــم ــ ال
الـــمـــقـــربـــيـــن مــن 

الوزيرة إلى القيام 
ــمــخــبــريــن،  بــمــهــمــة ال
ــا يــحــدث  ــل مـ ونـــقـــل كـ
ــيــن  ــى الـــمـــكـــاتـــب وب ــ ف
الموظفين والــقــيــادات 

إليها.
وأضــافــت المصادر 
ــرة وجــهــت  ــ ــوزيـ ــ أن الـ
ــبـــات رســمــيــة،  ــاتـ ــكـ مـ
لـــرؤســـاء الــقــطــاعــات، 
ــرورة الــتــصــدى  ــ ــضـ ــ بـ
للشائعات الــتــى تــروج 
فى الــوزارة وتسىء لها أو تروج ضد الحكومة، 
مطالبة القيادات بــضــرورة تكليف مرؤسيهم 
بمتابعة صفحات الفيس بــوك للمعارضين، 
وكتابة تقارير عنهم مدعمة بصور مما يكتبونه 

على الفيسبوك.
وأوضحت المصادر أن الدكتورة هالة زايد، 
وزيرة الصحة تتعامل بحدة مع الجميع، والتفرق 
بين معاملتها لألطباء عن الموظفين واإلداريين 
الــعــاديــيــن، مما خلق ضــدهــا حــالــة مــن الغضب 

والكراهية.
وأشــارت إلى أن الواقعة األخيرة التى شهدتها 
جولة الــوزيــرة فــى األقــصــر، عندما وصلت إلى 
أكبر درجــة من االنفعال وقالت لطاقم التمريض 
بمستشفى األقصر العام متوعدة »هتشوفوا منى 
أيام سودة« أثارت غضبا كبيرا بين األطباء، ووصل 
الغضب إلى جميع اإلدارات المركزية، والقطاعات 
ــوان الــعــام وأصــبــحــت سيرة  ــدي بــالــوزارة وبمقر ال

الوزيرة على كل لسان.
ــودة« ليست  يــذكــر أن واقــعــة »هتشوفوا أيـــام سـ
األولى وال األخيرة، التى تتعرض لها وزيرة الصحة، 
فقد سبق وأن تعرضت لموجة كبيرة من االنتقادات 
ــوزارى األخير،  والترويج لخروجها من التعديل الـ
ومنذ أيــام تعرضت للسخرية من رواد الفيس بوك 
ــدت  ــــدت »الــيــونــيــفــورم األصـــفـــر«، وارتـ عــنــدمــا ارت
الكمامة بشكل خاطئ، أثناء تفقد المستشفى 
المستقبل للعائدين من الصين وقاية من اإلصابة 

بمرض كورونا.

  إيمان عاطف

مفاجأة.. استبعاد 350 موظفا وقياديا باآلثار والسياحة من االنتقال للعاصمة اإلدارية
بسبب شبهة االنتماء لإلخوان والرسوب فى البرامج اإللكترونية 

ــار والسياحة  كشفت مــصــادر بـــوزارة اآلثـ
المندمجة فى التعديل الــوزارى األخير، أن 
الدكتور خالد عنانى وزير اآلثــار والسياحة، 
وافــق على تقرير قطاع التفتيش والرقابة 
بقطاعى السياحة واآلثار والذى اشتمل على 
عدد من أسماء القيادات والموظفين بديوانى 
وقطاعات الــوزارتــيــن، تحوم حولهم العديد 
من الشبهات والتورط فى مخالفات سياسية 

ومالية وإدارية.
وأضافت المصادر أن أكثر من 80 موظفا 
بقطاع اآلثــار و15 آخرين بقطاع السياحة، 
فى القائمة المرفوعة للوزير، أثبتت التقارير 
ــتـــمـــاءات ســيــاســيــة، وخــاليــا  ــهــم انـ أن لــدي

محسوبية على جماعة اإلخوان المسلمين.
وأوضـــحـــت الــمــصــادر أن أكــثــر مــن 200 
موظف وقيادة فى قطاع السياحة متورطين 

فى مخالفات مالية وإدراية وتقاضى رشاوى 
مــن شــركــات الــســيــاحــة، وإلـــحـــاق العمالة 
بالخارج، وتنظيم األفــواج السياحية للخارج 
والــداخــل مقابل عمليات إجــراء التراخيص 

وتسهيالت والتغاضى عن مخالفات.
وأشــارت المصادر إلــى أن وزيــر السياحة 
ــوزارة  ــالـ ــطــاع الــتــفــتــيــش بـ واآلثــــــار، كــلــف ق
ــع إحــــدى الــجــهــات الــرقــابــيــة،  بالتنسيق م
المنوط بها بحث أوضاع العاملين المنتقلين 
للعاصمة اإلداريــة بالجهات اإلداريــة للدولة، 
ببحث ملفات العاملين بقطاعات الـــوزارة 
ســواء السياحية أو التابعة لــآثــار، بجانب 
ــات التقييم التى  ــدورات التدريبة ودرجــ ــ ال
حصلوا عليها لالنتقال للعاصمة اإلداريـــة 
والتى تبين، من خالل فرز وتحريات أجريت 
حــول ملفات الموظفين والقيادات أن 350 
ــحــوم حولهم  مــوظــفــا بــكــافــة الــقــطــاعــات ت

شبهات.
وأوصى التقرير باستبعاد هؤالء الموظفين 

من االنتقال للعاصمة اإلدارية، وتوزيعهم على 
ــة بــقــرارات نــدب، لحين  ــ القطاعات اإلداري
التأكد من صحة الشبهات أو عدمها، الفتة 
إلــى أنــه فــى حالة انتفاء الشبهات عــن أى 
موظف سيتم إعادة تأهيله مرة أخرى ونقله 

للعاصمة اإلدارية.
ــر شـــدد عــلــى اإلدارة  ــوزيـ الــمــثــيــر أن الـ
المختصة بعمليات أرشــفــة ونــقــل ملفات 
ــعــاصــمــة اإلداريــــــــة بــســريــة  ــل ــن ل ــي ــل ــام ــع ال
المعلومات، والتكتم، وإخفاء خبر استبعاد 
هــؤالء العاملين والــقــيــادات لحين االنتقال 
ــة، فــى شهر يوليو  ــ الفعلى للعاصمة اإلداري

المقبل مع باقى الجهات الحكومية.
وأكــدت المصادر أن »العنانى« عقد عدة 
اجــتــمــاعــات مــع مــســئــولــى قــطــاع السياحة 
ــار، لــوضــع الترتيبات  ــ ومسئولى قــطــاع اآلث
الــنــهــائــيــة، لــالنــتــقــال لــلــعــاصــمــة اإلداريـــــة، 
الفتة إلى أن عملية نقل مكاتب الــوزارة من 
ــة الجديدة  مقر العباسية للعاصمة اإلداريـ

ستبدأ فــى يونيو المقبل، حيث سيتم نقل 
ــوزارة بكافة هيئاتها التابعة للقطاعين  ــ ال
السياحى واآلثار مثل هيئة تنشيط السياحة 
وهيئة التنمية السياحية وقطاعى الفنادق 
والشركات السياحية، وقطاعات اآلثــار من 

مقر الوزارة بالزمالك.
ــمــصــادر أن شــهــر يونيو  وأوضـــحـــت ال
سيكون البداية، حيث ستتم عملية نقل 
مرحلى للمكاتب والموظفين، منوهة إلى 

أن قطاعات وزارة السياحة صغيرة مقارنة 
بــوزارات أخرى لديها كثافة كبيرة فى أعداد 
الموظفين واإلدارات والمكاتب، لذلك فإن 

عملية النقل بالنسبة للسياحة لن تستغرق 
وقــتــا طــويــال كــمــا أنــهــا سيتم نقلها 

بالكامل، حيث سيكون االنتقال 
ــل مــتــنــوعــة،  ــائـ ــدة وسـ ــ ــر ع عــب
الجديد فيها مشروع القطار 
المكهرب، ومــشــروع القطار 

السريع »المونوريل«.

فرض 10 صحف ومجالت على جميع اإلدارات بكليات الجامعة مقابل تلميعه 

  نسرين إمام

»هالة« تطلب 
مراقبة صفحات 

الفيسبوك 
الخاصة 

بالساخرين 
منها 

اضحك
 كركر 

الحكم فى الطعن على حكم 
وقف برنامج »الزمالك اليوم«

حجزت المحكمة اإلداريـــة العليا برئاسة المستشار 
محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، طعن مرتضى 
منصور رئيس نادى الزمالك لوقف الحكم المتضمن تأييد 
قرار المجلس األعلى لإلعالم بوقف برنامج الزمالك اليوم 
والمذاع على قناة المحور الفضائية فى جلسة 15 فبراير 

للنطق بالحكم. 
وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء اإلدارى، برئاسة 
المستشار فتحى إبراهيم توفيق، قضت برفض الدعوى 
المقامة من رئيس نادى الزمالك، وأيــدت القرار الصادر 
من المجلس األعلى لتنظيم اإلعــالم، بوقف بث برنامج 

»الزمالك اليوم« والمذاع على قناة المحور الفضائية.
وأصدر المجلس األعلى لإلعالم بياًنا تضمن »توقيع 
عقوبات على برنامج الزمالك اليوم المعروض على قناة 
المحور، وألــزم القناة بدفع مبلغ قيمته 50 ألــف جنيه 

مصرى كغرامة.

العنانى

هالة

مرتضى
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غياب حرية الرأى منح مساحات كبيرة لقنوات اإلخوان اإلرهابية لالنتشار والتوغل داخل مصر

فتح المجال للحريات المسئولة 
وليست المنفلتة سيكون خط 

الدفاع األول للنظام والحكومة 
ضد أكاذيب اإلخوان

عجز اإلعالم عن توصيل اإلنجازات للشعب 
سببه أن رؤساء التحرير ال يفكرون إال فى 

إرضاء من قاموا بتعيينهم فى مناصبهم 

الرئيس السيسى يقوم بالسماح خالل 
مؤتمرات الشباب بفتح كل الموضوعات 

والقضايا الشائكة والرد عليها على الهواء 

األحزاب مجرد ديكور 
يتم التباهى بها فى 

المحافل الدولية 

من الضرورى السماح بنشر اآلراء 
السياسية طالما ال تهدد األمن 

القومى وال تسىء لألديان والرسل 

ثقة الناس فى اإلعالم المصرى 
لن تعود إال إذا أصبح صوتًا 

للشعب وليس للنظام والحكومة 

متى يتوقف منع نشر 
مقاالت بعض الكتاب 
فى الصحف القومية؟

الحرية ليست فى التطاول على شخص كبار المسئولين فى 
الدولة أو انتهاك حرمات حياتهم الخاصة هم وأفراد عائالتهم 

يجب أن يكون إبداء اآلراء بحرية كاملة وعلى أرضية 
وطنية بعيدًا عن المزايدات السياسية الرخيصة 

محمد طرابيه يكتب:

فى 28 يناير الماضى، أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا، بتحديد 
أهداف السياسة اإلعالمية للدولة، وكذا اختصاصات ومهام الوزير المختص، حيث تضمنت 

اختصاصات وزير الدولة لإلعالم اإلشراف على خطط تطوير أداء وسائل اإلعالم المرئية العامة 
والخاصة، بالتعاون مع الهيئات المختصة من خالل إتاحة مساحة أكبر للرأى والرأى اآلخر وتطوير 

المحتوى الدرامى، وزيادة المنافسة بين القنوات المختلفة، وذلك كله دون اإلخالل باختصاص 
الهيئة الوطنية لإلعالم.

ووفقًا لقرار رئيس الوزراء، يختص وزير الدولة لإلعالم كذلك بتدعيم حرية اإلعالم الخاص، 
والعمل بالتعاون مع الجهات المختصة على تدعيم وسائل اإلعالم اإللكترونية بشكل مهنى، بما 

يتماشى مع التطور العالمى فى مجال اإلعالم.

قبل أن تموت السياسة فى مصر بـ»الضربة القاضية«!!!

وبالطبع ال يمكن إغــفــال أن تضمين اختصاصات وزارة 
الدولة لإلعالم هذه المهام يعد اعترافاً صريحاً من جانب 
الدولة على المستوى الرسمى بغياب ما يسمى بحرية الرأى 
والتعبير، ألنها لو كانت موجودة لما تمت اإلشارة إليها والتأكيد 

عليها فى هذه االختصاصات.
وفى رأيى الخاص أن الكاتب الصحفى أسامة هيكل وزير 
الدولة لإلعالم لو نجح فى هذه المهمة الخاصة بالحريات 
فسيكون إنــجــازاً كبيرا لــه بشكل خــاص وللنظام السياسى 

الحالى بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وفى رأيى الخاص أن البداية الحقيقية والصحيحة لتحقيق 
هذا الحلم تأتى من االعتراف بوجود مشكلة حقيقية فى هذا 
الــشــأن داخــل مصر، وهــو األمــر الــذى منح مساحات كبيرة 
لقنوات جماعة اإلخــوان اإلرهابية لالنتشار والتوغل داخل 
مختلف األوســاط السياسية والشعبية فى مصر وهو أمر ال 

يمكن إنكاره.
وهنا يجب التأكيد على أن فتح المجال للحريات المسئولة 
وليست المنفلتة أو الفوضوية سيكون خط الدفاع األول للنظام 
والحكومة ضد ما تبثه القنوات والمواقع المعادية لمصر من 

إشاعات وأكاذيب.
ولــذلــك يجب أن يتم السماح بنشر كــل األراء السياسية 
القائمة على أرضــيــة وطنية »بالطبع ليس مــن بينها أراء 
األعضاء أو المحسوبين على الجماعة اإلرهابية«، طالما ال 
تهدد األمــن القومى وال تسىء لــأديــان والــرســل وال تتضمن 

ألفاظاً وعبارات خادشة للحياء العام.
وهنا نؤكد على ضرورة عدم منع بعض المقاالت من النشر 
فى الصحف القومية مثلما حدث من فترة فى إحدى الصحف 
القومية )لدينا الواقعة بالتفاصيل واألسماء وهى لكاتب وطنى 
كبير ال يختلف أحــد على وطنيته وخبرته( وكذلك الصحف 
المسماة زوراً مستقلة والتى أصبحت مملوكة لبعض الجهات 

الرسمية فى الدولة.
وفى هذا اإلطار نشير أيضاً إلى أن ثقة الناس فى اإلعالم 

المصرى بشكل عــام لــن تعود 
ــحــت الــصــحــف  إال إذا أصــب
والـــمـــواقـــع والـــقـــنـــوات صــوتــاً 
للشعب لتوصيل صوته للنظام 
والحكومة وليس العكس، ألن 
الواقع يؤكد أن اإلعــالم بكافة 
وسائله تم تسخيره بشكل كامل 
للحديث عن الرئيس والحكومة 
وتــــم فــصــلــه بــشــكــل تــــام عن 
الشعب لذلك لم تعد هناك ثقة 
فيه، ولعل هذا ما دفع الرئيس 
السيسى مــراراً وتكراراً التهام 
اإلعـــالم بالعجز عــن توصيل 
اإلنجازات التى تتحقق للشعب، 
والسبب فــى ذلــك أن الكتاب 
ــاء التحرير ال يفكرون  ورؤســ
إال فـــى إرضــــــاء مـــن جــــاءوا 
ــن يــبــقــون عــلــيــهــم فى  بــهــم ومـ
مناصبهم المرموقة للحفاظ 
على االمــتــيــازات والمكافآت 
والبدالت التى يحصلون عليها.

وهنا نود التأكيد على أنه لم 
يعد هناك شيئاً يمكن إخفائه أو التستر عليه، ويجب أن تكون 
هناك شفافية ومصارحة تامة لتعريف الشعب بالحقائق حتى 
ال يظل مثل »األطرش فى الزفة«، وبالطبع ال نقصد هنا بعض 
الموضوعات التى تتعلق أو تمس األمــن القومى ولكن ينبغى 
عدم اإلفراط فى استخدام كلمة األمن القومى بمناسبة وبدون 

مناسبة أو استخدامها كفزاعة إلخفاء الحقائق.
وهنا نذكر بأن الرئيس السيسى نفسه يقوم بالسماح خالل 
مؤتمرات الشباب خاصة فى جلسة »اســأل الرئيس« بفتح 
كل الموضوعات والقضايا الشائكة والــرد عليها على الهواء 
مباشرة وهو األمر الذى يجد صدى وقبوالً كبيراً لدى قطاعات 

عريضة من الرأى العام.
وفى إطار مطالبتنا بضرورة توسيع مناخ الحريات المسئولة، 
نشير إلى أن الحرية ليست فوضى أو بال ضوابط وقوانين، 
وليست أيــضــاً فــى الــتــطــاول على شخص كــبــار المسئولين 
فى الــدولــة أو انتهاك حرمات حياتهم الخاصة هم وأفــراد 
عائالتهم، بل تتمثل فى إبداء اآلراء بحرية كاملة وعلى أرضية 
وطنية تستهدف الصالح العام بعيداً عن المزايدات السياسية 

الرخيصة من أى طرف. 
ــرورة وقــف مــهــازل مــا يسمى  كما ينبغى التأكيد على ضـ
بـــ»الــخــاليــا اإللــكــتــرونــيــة« التابعة لجهات عليا فــى الــدولــة، 

وقيامها بالهجوم على كل من يقوم بنشر رأياً مخالفاً أو منتقدا 
لتوجهات الحكومة أو قرارات الرئيس، وكذلك ترديد إشاعات 
مغرضة وسخيفة تتهم كل من يكتب أو يقول رأيــاً مخالفاً أنه 
ينتمى لجماعة اإلخوان اإلرهابية أو أنه يتلقى دعماً أو تمويالً 
من جهات معادية لمصر، ألن مثل هذا الكالم يجب أن يكون 
مدعوماً بمستندات ووثائق وصور شيكات بنكية ومراسالت 
وتسجيالت تؤكد صحة هذه االتهامات، ألن ترديدها بشكل 

عشوائى يأتى بنتائج عكسية أمام الرأى العام.
وطالما أننا نتحدث عن ضرورة وجود الرأى والرأى اآلخر، 
فالبد أن تعود األحــزاب إلى سابق عهدها كمعارضة وطنية 
فى الدولة، وليست مجرد ديكور يتم التباهى بها فى المحافل 
الدولية، ألن الواقع يؤكد أنه رغم وجود ما يزيد عن 125 حزباً 
إال أنها كلها بدون استثناء أحزابا ورقية وال تقوم بأى دور سوى 
أنها تتسابق فى »التطبيل« للرئيس والحكومة، رغم أن بعضها 

أحزاب قديمة وعريقة وكان لها تاريخ وطنى مشرف.
كما ينبغى التأكيد على ضــرورة عــودة الصحف الحزبية 
والمستقلة إلى سابق عهدهما كأدوات وطنية تكشف الفساد 
والفاسدين وتقدم رؤى وطنية مخلصة لصالح الدولة، حيث إن 
الواقع يؤكد أن الغالبية العظمى منها تحولت إلى مجرد أبواق 
تنقل ما تريده الحكومة للناس رغم أن هذا ليس دورهــا على 
اإلطــالق، وتحولت معظمها إلى مجرد نشرات دعائية للنظام 

والحكومة وهو ما أفقد الناس الثقة فى كل ما تنشره.
وباإلضافة لما سبق فمن الضرورى فى حال وجــود رغبة 
حقيقية وجادة لإلصالح السياسى أن تعود الحياة السياسية 
من جديد للنقابات والجامعات، فهى كيانات شرعية يمكن 
أن تمارس السياسة داخلهما لتكوين كــوادر حقيقية جديدة 
وليست مثل الكوادر التى تقوم بتكوينها بعض األجهزة العليا 

فى الدولة.
كما ينبغى التأكيد على أنه 

ــا يسمى  ــن يــكــون هــنــاك م ل
بحرية الــرأى والتعبير فى 
مــصــر، إال إذا تــم إلــغــاء 
الئــحــة الــجــزاءات التى 
ــا الــمــجــلــس  ــ ــدرهـ ــ أصـ
األعلى لإلعالم، والتى 
ــة  ــاب ــق قــــــام مـــجـــلـــس ن
الــصــحــفــيــيــن بــالــطــعــن 

ــا  ــه ــا وصــف ــمـ عـــلـــيـــهـــا، كـ

ليس كل من 
يكتب أو يقول 

رأيًا مخالفًا 
ينتمى لإلخوان 

أو يتلقى تموياًل 
من جهات 

معادية لمصر

خاصة بين قطاع الشباب فى االستفتاء على دستور 2012 فى 
ديسمبر من نفس العام، حيث لم تتعد نسبة المشاركة فى هذا 
االستفتاء 32.9% من إجمالى الهيئة الناخبة، مقارنة بنسبة 
مشاركة وصلت إلى 42% فى استفتاء التعديالت الدستورية 

فى 2011.
وبالرغم من اإلقبال الشديد على المشاركة فى ثورة 6/30 
التى أدت إلــى إســقــاط حكم محمد مــرســى، وإنــهــاء سيطرة 
ــوان المسلمين على مــصــر، خــاصــة مــن قطاع  جماعة اإلخــ
الشباب، إال أن نسب المشاركة فى فعاليات العملية السياسية 
بعد 6/30 لم تكن مرتفعة هى األخــرى، ســواء فى االستفتاء 
على الدستور الجديد أو فى انتخابات الرئاسة فى 2014، 
وشهدت هــذه الفعاليات تراجعاً واضــحــاً فى نسب مشاركة 

قطاع الشباب، على وجه الخصوص.
ففى االستفتاء على دســتــور 2014، على سبيل المثال، 
وصلت نسبة المشاركة إلى 38.6% من إجمالى الهيئة الناخبة، 

وهى أيضاً نسبة أقل من تلك التى ُسجلت فى استفتاء 2011.
وتحت عنوان: »سلسلة القيود التشريعية على الحريات« 
كشفت الدراسة عن عدد من العوامل التى تؤكد أن السياسة 
ــمــشــاركــة، والــجــدل،  فــى مــصــر بمفهومها الــقــائــم عــلــى ال
والمعارضة، وحرية التنظيم، وعــدم اإلقــصــاء أوشكت على 
االختفاء، وحل محلها فى السنتين األخيرتين نزعة مؤسسية 
لصياغة العمل السياسى داخل عباءة الدولة، ووفقاً لما يراه 

النظام السياسى من مصالح وأولويات.
ولــعــل أول هــذه الــعــوامــل ومــن أكــثــرهــا تــأثــيــراً على مناخ 
العمل السياسى فى مصر هو الشق المتعلق بالتشريع، حيث 
شهدت مصر فى السنوات القليلة الماضية صدور عددا من 
التشريعات، سواء من قبل الرئيس المؤقت، عدلى منصور أو 
الرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى، وقد كان 
لهذه التشريعات أثرا سلبيا تراكميا على 

مناخ العمل السياسى فى مصر.
ــذه الــتــشــريــعــات  ــرز هـ ــ ــن أب ومـ
قانون التظاهر الذى صدر فى 

نوفمبر 2013.
وبالرغم من أن المدافعين 
ــذا الـــقـــانـــون عــــادة ما  عـــن هــ
يلجأون لتبرير وجوده كظاهرة 
عالمية، حيث إن عددا كبيرا من 
الــدول يوجد بها قوانين لتنظيم 

التظاهر، إال أن قانون التظاهر المصرى هو فى الحقيقة 
قانون لمنع التظاهر أكثر من كونه قانونا لتنظيمه.

ولعل خير دليل على ذلك هو عدم وجود سابقة منذ نوفمبر 
2013، وحتى اآلن لتظاهرة حصل منظموها على تصريح من 

قبل الجهات المنصوص عليها فى القانون.
وكشفت الدراسة أن األمــر ال يتوقف عند قانون التظاهر 
ــل امــتــد ليشمل تــشــريــعــات أخــــرى، مــثــل قــانــون  فــحــســب، ب
الجمعيات األهلية الــذى أعطى الدولة الحق فى تحديد ما 
إذا كانت هذه الجمعيات تعمل من أجل »الصالح العام«، دون 
التطرق ألية معايير يمكن القياس عليها بشأن ما يندرج تحت 

مسمى الصالح العام.
ومــن ضمن هــذه القوانين أيــضــا، مــا صــدر بــشــأن تعديل 
قانون تنظيم الجامعات فى يونيو 2014، والــذى أتاح لرئيس 
الدولة مــرة أخــرى إقالة رؤســاء الجامعات وعمداء الكليات 
وتعيين آخرين بعد أن كان تم تعديل القانون النتخاب القيادات 
األكاديمية والتعليمية، وهو ما ُيعد رجوعاً للوراء وتدخالً سافراً 

من السلطة التنفيذية فى استقاللية الجامعات.
وكان الهدف من وراء هذا التعديل، وفقاً لما أعلنته الدولة، 
هو التخلص من بعض القيادات الجامعية المحسوبة على 

جماعة اإلخوان.
ولكن الواقع يقول إن القيادات التى تم تعيينها بموجب هذا 
التعديل من قبل رئيس الجمهورية، عملت على تقويض حرية 
الرأى داخل الجامعات، بل وأصدرت تعليماتها بمنع التجمع، 
والتظاهر السلمى، والعمل السياسى، وهو ما يكفله الدستور 

كحق لكل مواطن.
وبخالف التشريع، أثبتت االنتخابات األخيرة أن هناك سعيا 
واضحا إلعــادة تشكيل النخبة السياسية من خــالل العملية 

المؤسسية.
وفى محاولة لإلجابة عن سؤال : لماذا بهتت السياسة بعد 
يناير؟ كشفت الدراسة أن اإلجابة على التساؤل حول فرضية 
موت السياسة فى مصر من عدمها، مرهونة بعدد من الحقائق 
التى من غير الممكن تجاهلها.

أوالً، ظهور نخبة سياسية 
ــة،  ــدول ــاءة ال خــرجــت مــن عــب
وانـــخـــراط هـــذه الــنــخــبــة فى 
ــق لــلــســلــطــة  ــلـ ــطـ تـــأيـــيـــد مـ

التنفيذية.
ثانياً، عــدم وجــود خبرات 
سابقة لهذه النخبة فى مجال 
العمل العام، ومــن ثــم، قامت 
ــإعــادة إنــتــاج نــمــوذج »نائب  ب
الخدمات« الذى تسيد الحياة 
النيابية خــالل ســنــوات حكم 

مبارك.
ــثــاً، الــغــالــبــيــة العظمى  ثــال
من تصريحات النواب ُتشير 
ــى الــتــوجــه مــرة أخـــرى إلى  إل
نموذج الفصل بين الحكومة 
والرئيس فيما يتعلق بالسلطة 
التنفيذية، وهو نموذج اعتمد 
ــاســى  ــســي ــام ال ــظـ ــنـ ــه الـ ــي ــل ع
الــمــصــرى مــنــذ السبعينيات 
الماضية فــى سياق مفهومه 
عن التعددية السياسية. فالرئيس يعمل ولكن من حوله ال 

يعملون.
رابعاً، استمرار منهج اإلقصاء فيما يتعلق بالتعامل مع 
القوى السياسية المعارضة، بغض النظر عن توجهاتها، 
سواء اعتمد هذا المنهج على آليات أمنية، أو تشريعية، أو 

إجرائية.
خامساً، عمل النظام السياسى المصرى على ترسيخ 
فكرة تجاهل قضية الديمقراطية والحريات المدنية، نظراً 
لما تمر به البالد من تحديات أمنية، وهو مبدأ قائم على 

تعارض الديمقراطية مع مكافحة اإلرهاب.
وفى النهاية أقــول: إن الحرية ليست فوضى بل مسئولية 
وطــنــيــة يــجــب أن نتمسك جميعا بــهــا بــعــيــداً عــن تصفية 
الحسابات الشخصية والصراعات السياسية، ويجب أن يكون 
هدفنا األسمى هو الصالح العام لمصر، ويجب أن يتم توسيع 
هــامــش الــحــريــات فــى أســـرع وقــت ممكن حتى يمكن وقف 
انتشار قنوات اإلخــوان المعادية لمصر خاصة فى األوساط 
الشعبية، كما أن إطالق الحريات المسئولة وليست المقيدة 
أو »المصطنعة« هى أكبر حماية للنظام والحكومة ضد ما 
تبثه هــذه القنوات مــن مــزاعــم وأكــاذيــب ضــد مصر بهدف 

تدميرها وإسقطاها ومنع تقدمها فى الحاضر والمستقبل.

المجلس القومى لحقوق اإلنسان بأنها »ال تتوافق مع الحق فى 
حرية الرأى والتعبير، ويجب مراجعتها وتنقيتها بما يتوافق مع 
أحكام الدستور والقانون«. وأكد المجلس أن بنود هذه الالئحة 
تضمنت قيوًدا على ممارسة حرية الرأى والتعبير والصحافة 
بكافة وسائلها، ســواء المطبوعة أو المرئية أو اإللكترونية. 
وأكد المجلس أنه »الحظ أن بنوًدا فى الالئحة جرى صياغتها 
على نحو يجعلها تتعارض مع نصوص الدستور والقانون، ال 
سيما أن السلطة القضائية هى صاحبة الحق األصيل فى 

إصدار أحكام اإلدانة والعقاب«.
فى هذا السياق، أتوقف أمام بعض النقاط والحقائق التى 
رصدتها دراسة مهمة للغاية أصدرها مركز األهرام للدراسات 
السياسية واالستراتيجية بعنوان »هــل ماتت السياسة فى 

مصر؟« والتى أعدها د. زياد عقل.
الدراسة أكدت أنه مع األداء السياسى الهزيل إلدارة محمد 
مرسى، ودخــول جماعة اإلخــوان اإلرهابية فى صــراع مع كل 
القوى السياسية، خاصة بعد اإلعالن الدستورى الذى أصدره 
محمد مرسى فى نوفمبر 2012، تراجعت نسب المشاركة، 

إذا كانت هناك رغبة حقيقية وجادة 
لإلصالح السياسى فالبد أن تعود الحياة 
السياسية من جديد للنقابات والجامعات

رغم وجود 
ما يزيد على 

125 حزبًا إال 
أنها كلها بدون 

استثناء أحزاب 
ورقية وال 

تقوم بأى دور

السيسى

هيكل

ناصرمطر

مكرمجبرمدبولى
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تجنيد )10( آالف ناشط إخوانى على مستوى كليات 
الطب والهندسة فى الجامعات المصرية

صراعات األجنحة المنقسمة والقيادات القديمة 
على »سبابيب« التمويالت المالية المشبوهة

ظن اإلخــوان فى مصر أنهم بلغوا مرحلة التمكين، عقب 
حصولهم على كرسى الرئاسة، وبعد عــزل محمد مرسى، 
حدث االنهيار، ثم انقسم اإلخوان بين ثنائية جيل جديد وآخر 
قديم، وتم توزيع األدوار بين من تبقى من أعضاء التنظيم 
داخل مصر، وبين من يتواجدون فى تركيا وبريطانيا وعواصم 
أخرى. لكن ما حدث كان مؤشراً على انهيار وتراجع خطاب 
اإلســام السياسى بصورة عامة، ألن المشهد فى مصر له 
أهمية خاصة، وعندما يسقط اإلخوان فى بلد المنشأ ويفشل 

مشروعهم، تكون الدالالت أعمق والرسالة أشمل.
وحول ظروف تشكل الخافات بين الجيل الجديد والقديم 
ــوان، وتــحــديــداً فــى تــركــيــا.. تــرى الباحثة نورهان  مــن اإلخــ
الشيخ فى دراســة لها حول التنظيم الدولى، أن نجاح ثورة 
الثاثين من يونيو فى إنهاء حكم اإلخوان فى مصر، أدى إلى 
أن تصبح تركيا هى الدولة »الراعية« والحاضنة األساسية 
لتنظيم اإلخــوان.. وإلى جانب الهجوم الشخصى الذى شنه 
أردوغان على مصر وشعبها والذى تجاوز كل األعراف والقيم 
الدبلوماسية وتنظيمه عـــدداً مــن المسيرات والمؤتمرات 
الجماهيرية ضد مصر، ُعقدت بمدينة اسطنبول العديد 
من اجتماعات التنظيم الدولى التى استهدفت وضع تصور 
عملياتى للتحرك على األرض لمواجهة مؤسسات الدولة 
المصرية فى مرحلة ما بعد عــزل محمد مــرســى.. وهناك 
العديد من التقارير التى تحدثت عن محاوالت تركيا لدعم 
حركة اإلخوان عبر إرسال عددا من شحنات األسلحة التى تم 

ضبطها قبل تهريبها إلى الداخل المصرى.
وترددت أيضاً أخبار بشأن عقد التنظيم الدولى اجتماعات 
ــحــدود مع  ســريــة فــى »بــيــشــاور« بباكستان الــقــريــبــة مــن ال
أفغانستان، بالتنسيق مع تركيا بهدف االتصال والتنسيق مع 
الجماعات المسلحة مثل تنظيم القاعدة وكتائب الفرقان 
وأنصار بيت المقدس التى أعلنت أكثر من 
مرة مسؤليتها عن تفجيرات داخل 

مصر. 

تظهر الخافات بين اإلخوان على هيئة حرب كامية 
وبيانات وتصريحات واجتماعات مضادة، وبالطبع كانت 
لها نتائج وبيانات تنشر فى اإلعــام. وأصبحت بعض 
المواقع والصفحات على شبكات التواصل االجتماعى 
ساحة النقاش األساسية والخاف الذى أبرز االنقسام 

فى صفوف تنظيم اإلخوان فى مصر. 
وبحسب تحليات منشورة فــإن األزمــة بين اإلخــوان 
تزداد تعمقاً كلما نشر شخص محسوب على هذا الطرف 
أو ذاك رأيا أو موقفاً يختلف عن اآلخــر. ووفقاً لقراءة 
حول هذا الموضوع، بدأ الخاف داخل جماعة اإلخوان 
بعد عام من عزل محمد مرسى فى يوليو 2013م، وإنهاء 

اعتصامات اإلخوان فى أغسطس 2014م.
وكــان أول نقاش أظهر وجــود خافات حــول األدوات 
والكيفية التى ُتـــدار بها الجماعة، بــرز إلــى العلن فى 
ديسمبر من العام 2014م، وكــان الخاف الرئيسى فى 
البداية يتعلق بتوظيف التمويل فى أنشطة لم يعتمدها 
مجلس شــورى الجماعة.. وخصوصا مشروع صناعة 
»الذراع القوية«، وهو تنظيم خاص داخل اإلخوان، كانوا 
يخططون القيام من خاله بعمليات نوعية محددة فى 

مصر.
وربما أراد اإلخـــوان من خــال هــذا الخيار استعادة 
تاريخهم القديم فى ممارسة العنف عبر التنظيم الخاص 
منذ عهد حسن البنا مؤسس الجماعة.. رغم أنهم كانوا 
ينكرون تلك المحطة الــســوداء المبكرة من تاريخهم، 
ففضحهم تكرار أسلوبها وأدواتها بعد عقود من تجربة 

العنف التى دشنوا بها مسيرة جماعتهم.
ولكل خــاف نتائج وتداعيات تحدث داخــل أى كيان 
تنقسم فيه التوجهات والرؤية المستقبلية.. وما حدث 
بين صــفــوف اإلخـــوان بجناحهم المصرى منذ 2013 
لــم يكن بسيطاً، وقــد تــطــور الحــقــاً، لكننا نــرصــد هنا 
آثــاره المباشرة عندما بدأ يظهر إلى العلن، وأخطرها 
اإلزدواجية وظهور قيادتين متنافستين. كما أثرت أزمة 
انقسام اإلخـــوان وتشظياتهم بشكل مباشر على قسم 
الطلبة وقسم اإلعـــام، ووصلت إلــى شريحة الشباب، 
وظهر تشكيل إخوانى ثالث فى اإلسكندرية وفى الجيزة 
ــدأوا فــى عقد جلسات  ــ ال يتبع االنــقــســام الــثــنــائــى، وب
لتدارس مناهج تربوية وتعاليم إخوانية دينية، من دون أى 

موقف سياسى. 
أما النتيجة األكثر بــروزاً فهى ظهور ضعف اإلخــوان 
داخل مصر، ورفض القيادة القديمة )الحرس القديم من 
كبار السن( لوساطات ومبادرات، بما فيها مبادرة يقال 
أن يوسف القرضاوى طرحها لتوحيد اإلخــوان، وظهرت 
شكوك أن كل طــرف فى الخاف لم يعد يملك قــراره، 
وبالتالى لن يمكن معالجة األزمة، وظهرت تلميحات إلى 

دور تركى فى االنقسام دون توضيح أو تفاصيل.
فــى هــذا الــســيــاق كشف تقرير لمركز الــمــزمــاة أن 
خاصة جــذر األزمــة تتركز فى وجــود طــرف يدعو إلى 

صدام مبكر مع الدولة فى مصر، وطرف آخر ال يرفض 
العنف ولكنه يؤجل تنفيذه، ويدعو إلى ما يسميه اإلخوان 
»كمون تنظيمى« المتصاص الصدمة الناتجة عن إنهاء 

سيطرة اإلخوان المؤقتة على الحكم فى مصر. 
من ناحية أخرى هناك مضاعفات خلقها االنقسام 

فى قيادة وقواعد اإلخــوان المسلمين داخل مصر 
وخارجها.. وبــدأ اإلعــام يتحدث صراحة عن 

أن كل جزء منفصل من اإلخوان يرغب فى أن 
يحصل على أكبر نصيب من التمويل.

ــل مــصــدره  ــاق تــحــلــيــل شــام وفـــى ســي
الباحثان »أنيت رانكو ومحمد ياغي«، 

بدأ باحثون يتحدثون عن أزمة هوية 
ــوان وانــقــســام هيكلى،  ــل اإلخــ داخـ
ــظــهــر ألول  ــر ي ــر خــطــي ــؤشـ فـــى مـ

ــوان  مـــرة ويــكــشــف أن جــمــاعــة اإلخـ
التى كانت فى الماضى صلبة، تواجه 

احتماالت االندثار واالنقسام بشكل دائم.. 
فمنذ حصول االنقسام وكــل كتلة إخوانية تندد 

باألخرى وتصفها بأنها غير شرعية.
بينما لم يتبق خارج السجن سوى 6 من أعضاء مكتب 
اإلرشاد البالغ عددهم 21 عضوا، وثاثة منهم أصبحوا 
خارج مصر.. وكذلك لم يبق إال 14 من أصل 121 عضوا 
من مجلس شورى الجماعة.. وظهرت االنقسامات لتزيد 

من إضعاف اإلخوان على كافة المستويات.
تستند الكتلة اإلخــوانــيــة التى تدعو إلــى استخدام 
العنف إلى فتوى موقعة من قبل 150 رجل دين إخوانى 
بعضهم يقيمون فى قطر، بينهم شخصيات تنتمى إلى 
اإلخوان المسلمين مثل )أحمد الريسونى، وهو المؤسس 
الشريك لـ»حزب العدالة والتنمية« فى المغرب، وعبد 
المجيد الزندانى، وهو مؤسس حزب »التجمع اليمنى 
لــإصــاح«(، وبعضهم اآلخــر دعــاة وأســاتــذة جامعيون 
)أمثال حمدى أرســان فى تركيا وصــاح الــقــادرى فى 
ماليزيا( أو ممثلون عن منظمات إسامية موالية لجماعة 
»اإلخوان المسلمين« )حسين حاوة أمين عام »المجلس 

األوروبى لإفتاء والبحوث«(.
تقوم الفتوى على اعتبار أن مفهوم »القصاص« الذى 
تتبناه الكتلة اإلخوانية المنشقة يجيز للجماعة ممارسة 
العنف واإلرهاب.. وأعضاء تلك الكتلة يعتبرون أنه يجب 

تطبيق االنتقام بأيديهم وليس عبر القضاء.
وباستناد هذه الكتلة اإلخوانية اإلرهابية إلى مفهومى 
القصاص والدفاع عن النفس فإنها فتحت المجال أمام 

التعاون مع تنظيمات إرهابية أخرى لتهديد أمن مصر.
وبحسب متابعات سابقة موثقة إعــامــيــاً، انبثقت 
بالفعل عدة تنظيمات مسلحة ناتجة عن االندماج بين 
ــوان المسلمين« وشخصيات أخــرى،  أعضاء من »اإلخـ
ومنها »لجان المقاومة الشعبية« وحركة »العقاب الثورى« 
واستهدفت هذه التنظيمات إقاق أمن الشارع المصرى 
وتخريب البنية التحتية المحلية )كشبكات الكهرباء(.. 
وهكذا اختصر اإلخــوان مشروعهم إلى ممارسة العنف 
والـــصـــراع عــلــى الــتــمــويــات الــمــالــيــة المشبوهة التى 

تتقاسمها األجنحة المنقسمة والقيادات القديمة.

فى هذا السياق كشفت دراســة صــادرة عن مركز المزماة 
للبحوث والدراسات بعنوان: »مؤشرات انهيار وتراجع خطاب 
اإلسام السياسى وتنظيماته« أن من أوائل قرارات التنظيم 
الــدولــى لمواجهة 30 يونيو 2013 تكوين ما يسمى »غرفة 
عمليات القاهرة« فى اسطنبول، وتم دعمها من التنظيم بمبلغ 

100 مليون دوالر.
وحدد أمين عام التنظيم الدولى، إبراهيم منير، مجموعة 
من المهام والتكليفات لغرفة عمليات القاهرة، وهى التوجيه 
ــراف على ميليشيات أجــنــاد مصر وهــى الميليشيا  واإلشــ
المسلحة التى تقوم بعمليات إرهابية ضد مؤسسات الدولة 
والشخصيات العامة وضباط الجيش والشرطة والقضاة، 

التنظيم الدولى عقد اجتماعات سرية فى »بيشاور« 
بباكستان بالتنسيق مع تركيا لالتصال بتنظيم 
القاعدة وكتائب الفرقان وأنصار بيت المقدس 

تكليف مكتب قبرص بتكوين أجيال جديدة 
من النشطاء من طلبة الجامعات والخريجين 
الجدد من خالل مواقع التواصل االجتماعى

من أعضاء 
مكتب اإلرشاد 
البالغ عددهم 

21 عضوا 
خارج السجون

انقسامات 
اإلخوان كشفت 

أن الجماعة التى 
كانت فى الماضى 

صلبة تواجه 
احتماالت االندثار

6

150 رجل دين إخوانى بعضهم يقيمون فى قطر أصدروا فتوى تجيز إلخوان مصر ممارسة العنف واإلرهاب
يوسف القرضاوى طرح مبادرة فاشلة لتوحيد اإلخوان 

إضافة إلــى العمل على إحياء األجنحة السياسية التابعة 
للتنظيم الدولى حيث تم تكليف مكتب قبرص بتكوين أجيال 
جديدة من النشطاء من طلبة الجامعات والخريجين الجدد 
مــن خــال مــواقــع التواصل االجتماعى، وتجنيد مــا يقرب 
من عشرة آالف ناشط اجتماعى على مستوى كليات الطب 
والهندسة فى الجامعات المصرية.. هذا إلى جانب ما يسمى 
»مجموعة الثاثين« التى تضم الصف الثانى من قيادات 
الجماعة فى القاهرة والمحافظات، والذين يتكتم التنظيم 
على أسمائهم وأسلوب التواصل معهم، وعين التنظيم الدولى 
محمود حسين، أمين عام جماعة اإلخوان فى مصر، مسؤل 

اتصال مع المجموعة.
وتحت عنوان: »انقسام طبقى« أشــارت الدراسة إلى أنه 
فى واحــدة من تداعيات االنقسام اإلخوانى التى تظهر فى 
الساحة اإلعــامــيــة على شكل بيانات ومعطيات، يكشف 
اإلخوانى عز الدين دويدار جانباً من خريطة انقسام اإلخوان 
فــى تركيا، ليس على المستوى التنظيمى بــل مــن الناحية 
الطبقية االقتصادية أيــضــاً، وتصنيفه للتواجد اإلخــوانــى 

المصرى فى تركيا إلى ثاث طبقات مختلفة:
ــقــادة السابقين  طبقة الــكــبــار: تتألف مــن المسؤلين وال
ــزاب والــتــيــارات،  والحاليين ســواء داخــل الجماعة أو األحـ
وهــؤالء همهم الشاغل هو تأسيس استثماراتهم الشخصية 
ــمــزارع والمصانع والسعى للجنسية  ــراء الــعــقــارات وال وشـ

البديلة وبناء شبكات عاقاتهم الشخصية.
الطبقة الثانية: طبقة المنتفعين والمستفيدين، وتتألف 
من شخصيات إعامية أو سياسية أو تنظيمية، تسعى إلى 
أن تكون من الطبقة األولى، ويسعون إلى بناء مجد شخصى 
ــادة مساحة أدوارهــم وتقمص أدوار بطولية، وبناء أكبر  وزي

رصيد من األموال.
الطبقة الثالثة: تمثل المسحوقين، وهؤالء يواجهون موعد 
استحقاق إيجار السكن، وغالبيتهم من الشباب الهارب من 
أحكام القضاء، ويتم سحقهم  .وتهميشهم وال يستطيع الفرد 
منهم رفع رأسه، وهم خارج دائرة التجارة والقيادة واالنتفاع 
بشكل عام، واضطروا إلى الهرب للعمل فى أى مجال من أجل 
المعيشة فقط، ومن بينهم ظهر المتمردون الذين فضحوا 

بعض أساليب الجماعة وفسادها المالى فى الخارج.

»غرفة عمليات القاهرة« تشكلت فى اسطنبول ودعمها التنظيم الدولى بمبلغ 100 مليون دوالر للقيام بعمليات إرهابية فى مصر
الغرفة مهمتها اإلشراف على ميليشيات أجناد مصر المسلحة التى تقوم بعمليات إرهابية ضد مؤسسات الدولة والضباط والقضاة

اجتماعات فى »اسطنبول« 
لقيادات التنظيم الدولى لوضع 

تصور عملياتى للتحرك على 
األرض لمواجهة مؤسسات 

الدولة المصرية 

14
من أصل 121 

عضوا من مجلس 
شورى الجماعة 
خارج السجون

 نسرين إمام 

 إيمان عاطف 
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مسئول بالديوان العام يحاول إقناع الوزير بإنشاء إدارة تراخيص للدروس الخصوصية
تفاصيل الصفقة الجديدة بين وزارة التعليم وأصحاب »السناتر« 

تراجع فى إيرادات قناة السويس والسياحة خالل الربع األول من 72020

بيع مشرتيات الصني من أدوات الدين الحكومى املصرية )سندات وأذون الخزانة( التخارج من األسواق الناشئة مثل مصر وشمال إفريقيا وشرق أوروبا

كوارث اقتصادية تضرب مصر بسبب فيروس »كورونا« الصينى

خطة »الزراعة« لبيع األصول للقطاع الخاص

ــؤخــراً حـــول »  ــدرت م ــة مهمة صـ كشفت دراســ
ــا على االقــتــصــاد الــمــصــرى »  أثــر فــيــروس كــورون
عن العديد من التأثيرات السلبية على االقتصاد 

المصرى من بينها: 
1 - يمر بقناة السويس نحو 267 مليون طن بضائع 
قــادمــة مــن منطقة جــنــوب شـــرق اســيــا الـــى الــجــزء 
الشمالى من العالم من اجمالى 1030 ماليين طن 
بضائع مر فى القناة بنهاية 2019 ، لذا قد نرصد 

تراجعا بايرادات القناة فى الربع األول من 2020
2 - يتدفق السياح الصينيين إلــى مصر بمقدار 
400 ألف سائح فى 2017 بعد أن كان عددهم 120 
ألفا فقط فى 2015،  وذلك من اجمالى 8.2 مليون 

تـــحـــت دعــــــــوى االســــتــــثــــمــــار، ومـــحـــاولـــة 
ــالل األصـــــــول، فى  ــغـ ــتـ تــنــمــيــة الــــمــــوارد واسـ
ــادة الــقــصــوى، علمت »صــوت  ــف تحقيق االســت
ــة بـــصـــدد بيع  ــزراعــ ــ الــمــاليــيــن« ان وزارة ال
ــوزارة،  ــلـ ــول الــمــمــلــوكــة لـ ــ عـــدد كــبــيــر مـــن األصـ
ــخــاص وكــبــار  لــشــركــات مهتمة مــن الــقــطــاع ال

المستثمرين.
وأكــدت المصادر ان أهم األصــول المعروضة 
للبيع فى إطار الخطة االستثمارية التى تنتهجها 
الــوزارة، بيع 51 مزرعة لإلنتاج الحيوانى، عانت 
من االهمال سنوات طويلة منذ ثــورة 25 يناير، 
وعلى مدار 9 سنوات فشلت كل محاوالت وزارة 
الزراعة، فى االستفادة منها، كما شهدت معظم 
هـــذه الـــمـــزارع عـــدم الــحــفــاظ عــلــى الــســالالت 
ــذى تسببت  ــوقــت الـ المحسنة، وراثـــيـــا، فــى ال
االمراض التى أصابت الماضية فى كثير من هذه 
المزراع، ومنها أمراض الحمى القالعية، والوادى 
المتصدع، وجـــدرى الــضــأن، والجلد العقدى، 

سائح زاروا مصر فــى 2017 وقــد يكون الــعــدد قد 
ارتفع إلى 800 ألف من إجمالى 11.3 مليون زاروا 
مصر فى 2019 ،  لذا يجب أن نتوقع انخفاض فى 

إيرادات السياحة فى الربع األول من 2020.
3 - األزمـــة تــأتــى فــى ظــل إجـــازة سنوية معتادة 
بالسوق الصينية وهو ما يعنى أن االسواق فى مصر 
ــداد  تتوقع مسبقا تــوقــف مــؤقــت فــى ســالســل االمـ
الصينية... لكن فى حالة امتدت كارثة كورونا لوقت 
طويل – وهو أمر مرجح - ستظهر مشاكل فى توفير 

والتسمم الدموى، فضالً عن طاعون المجترات 
الصغيرة، األمر الذى ترتب عليه خسائر كبيرة 

فى إنتاج األلبان ومصنوعاتها.
وأشـــارت المصادر إلــى أن أحــد الحلول التى 
يدرسها السيد القصير، وزيــر الــزراعــة، إعــادة 
ــمــزارع للحفاظ على  هيكلة واســتــثــمــار هــذه ال
ــادة مــنــهــا، وتــتــمــثــل فــى بيعها للقطاع  ــف االســت
الــخــاص، بنظام الــــpot، وينطبق األمــر كذلك 
على محطات البحوث الزراعية التى تعبتر فى 

بعض مــدخــالت االنــتــاج وبعض السلع تامة الصنع 
الصينية والــتــى تعتمد عليها العديد مــن المصانع 

واالنشطة بقطاع االعمال المصرى.
4 - ظهور مشاكل باإلنتاج يعنى ارتفاع التضخم 
مما قد يلقى بنتائج سلبية على السياسة التوسعية 
الــتــى تنتهجها الحكومة على المستوى المالى 
والنقدى بما فيه ذلك خفض الدين والعجز وخفض 
الفائدة، لذا قد يحدث تجميد مؤقت لخطة تيسير 

السياسة النقدية.

مهب الريح بسبب اإلهمال الشديد التى عانت 
منه وعــدم االهتمام بالخبراء وتدنى رواتبهم، 
وتضم نحو 27 محطة، تستخدم فى استنباط 
الــمــزروعــات، وإجـــراء الــتــجــارب واالخــتــبــارات، 
ــراء الــدراســات واألبــحــاث،  وتحليل الــبــذور وإجـ
إلنتاج فصائل جديدة وغيرها، فارتأى الوزير 
الـــذى يحمل الفكر االســتــثــمــارى فــى تاريخه، 
كمحاسب، ورجل اقتصاد سبق له أن يرأس بنك 
التنمية الصناعى، وبنك االئتمان الــزراعــى، أن 

ــاك حــيــن ينتشر فى  ــبـ 5 -عـــدم اليقين واالرتـ
االسواق العالمية ، يدفع المستثمرين إلى الخوف، 
الخوف يجعلهم يتوجهوا نحو االستثمارات اآلمنة 

واالبتعاد عن كل ما هو خطير.
ــة يعنى  ــن ــمــارات اآلم ــث 6- االتـــجـــاه نــحــو االســت
التخلى وبيع مشترياتهم من أدوات الدين الحكومى 
ــدات وأذون الــخــزانــة( والــتــخــارج  المصرية )ســن
من األســـواق الناشئة مثل مصر وشمال إفريقيا 
ــا، ثم التوجه باموالهم الى الذهب او  وشــرق اوروب
عمالت المالذ اآلمن )الين والفرنك( او السندات 

األمريكية وبعض المعادن اآلمنة )البالديوم( 
7- التخارج من السوق المصرية يعنى التأثير 
السلبى على قوة الجنيه المصرى، لذا قد تتراجع 
قوة الجنيه أمام الــدوالر أو على األقل قد يضعف 

األداء القوى المستمر منذ فترة طويلة.

يضع خطة استثمارية تنتشل كل المشروعات 
الفاشلة، ضحية ســنــوات طويلة مــن اإلهــمــال، 
ــومــى مـــن قبل  ــدم االكـــتـــراث بــأنــهــا أمـــن ق ــ وع
المسئولين السابقين، الستغال هذه األصول بما 

يحقق للدولة أكبر استفادة قصوى.
ــاج الــحــيــوانــى، يــواجــه العديد  ــت يــذكــر أن االن
مــن الــتــحــديــات الــكــبــيــرة الــتــى قــد تتسبب فى 
خسائر كبيرة تصيب هذا القطاع، ومن بين هذه 
الــتــحــديــات، األمـــراض الكثيرة الــتــى انتشرت، 
دون مواجهتها بالشكل األمثل وأخطرها الحمى 
القالعية، حيث تصل نسبة نفوق الحيوانات 
الكبيرة المصابة به إلى 2٪، وما يزيد خطورتها 
أنها تصيب األعمار الصغيرة وحديثى الــوالدة، 
ما يشكل خطورة على مستقبل الثروة الحيوانية، 
ــؤدى انتشار المرض إلــى انخفاض إنتاج  كما ي
اللبن بنسبة تصل إلــى 40٪، وينخفض إنتاج 
اللحوم بنسبة قد تصل إلى 30٪، كما يؤثر على 
ضعف خصوبة الحيوان، باإلضافة إلى أن مرض 
الحمى القالعية فيروسى معدى شديد الوبائية 
ينتقل عن طريق الهواء، أما مرض الجلد العقدى 

فهو األكثر انتشارا فى الصعيد.

تحت ستار 
االستثمار

فى فضيحة جديدة، تؤكد على التخبط وسياسة 
العشوائيات التى تدار بها وزارة التربية والتعليم، 
فبعد فشل مشروع التابلت، لجأ مسئول بديوان 
عام الوزارة إلى حيلة جديدة لتنمية موارد الوزارة، 
فــى إطــار مــبــادرة بنك تنمية األفــكــار، والتطوير 
بالوزارة، التى أعلنت عنها الوزارة منذ عدة أشهر.

االقـــتـــراح الفضيحة الـــذى يــحــاول المسئول 
تــمــريــره، بالحصول على موافقة الــوزيــر طــارق 
ــدروس الخصوصية  شــوقــى، يتمثل فــى تقنين الـ
وإقــامــة السناتر، وذلــك عــن طريق إنــشــاء إدارة 
جديدة بالوزارة تختص بمنح التراخيص للسناتر 
والمدرسين الراغبين فى الــدروس الخصوصية، 
على أن تكون لهذه اإلدارة فروع بمديريات التربية 

والتعليم بالمحافظات.
ــوزارة، أن المسئول عرض  ــال وأكــدت مصادر ب
ــوزراة التى  ورقــة عمل بحثية فى إحــدى ورش الـ
عقدت مؤخرا، محتواها أن الدروس الخصوصية 
أصبحت واقعا ال تستطيع الــوزارة بكل قياداتها 
واألجــهــزة الرقابية والــلــجــان التفتيشية منعها، 
ولــذلــك يجب تحقيق االســتــفــادة القصوى منها، 
مقترحا تحصيل رسوم مادية يتم تحديد قيمتها 
المالية، الحقا للمدرسين والسناتر الراغبين فى 

إعطاء الدروس الخصوصية أو فتح سناتر إلعطاء 
الدروس الخصوصية.

وأشـــارت المصادر إلــى أن المسئول، استطاع 
إقناع معظم رؤســاء اإلدارات المركزية وقيادات 

التعليم بالوزارة، الفتا الى أنه تم االستقرار على 
تحديد رسوم لمنح موافقة انشاء السنتر واعطاء 
الــدروس الخصوصية بـــ»40 ألف جنيه« و5 آالف 
جنيه رســـوم السماح والــمــوافــقــة للمدرس على 

إعطاء الدروس الخصوصية.
ــت الــمــصــادر أن الــمــســئــول صــاحــب  ــافـ وأضـ
االقتراح، أعد مذكرة، لعرضها على الوزير، يوضح 
فيها جــدوى االقــتــراح، وتتمثل فى االستفادة من 

األمــوال المحصلة، فى تطوير التعليم اإلساسى 
والفنى والثانوى، بإنشاء ما يسمى إدارة تقويم 
وتحسين مستوى الطالب، والخدمات المقدمة له، 
وعــودة مجموعات التقوية المدرسية من جديد، 
وتدعيم الــمــدارس الحكومية إلنشاء مجموعات 

التقوية بها.
وأوضــحــت المصادر أن هــذا المسئول يرتبط 
بعالقات قوية مع بعض أصحاب سناتر الدروس 
ــع األخــيــرة  ــي ــى األســاب الــخــصــوصــيــة، ونــشــبــت ف
خالفات بينه وبين بعضهم، ما دفعه للتفكير فى 

هذه المحاولة لالنتقام منهم وتغريمهم. 
فى هذا السياق، نشير إلى أن الدكتور محمد 
ــواب عن  ــن صــالح عــبــدالــبــديــع، عضو مجلس ال
محافظة الشرقية، كان قد تقدم بطلب مناقشة 
عامة للدكتور على عبدالعال، لتوجيهه للدكتور 
ــيــس مــجــلــس الـــــوزراء،  ــى، رئ ــول ــدب مــصــطــفــى م
والدكتور طــارق شوقى، وزيــر التربية والتعليم، 
بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن غلق 
ــدروس الخصوصية، وأســبــاب تراجع  مــراكــز الـ
ــدروس  ــ ــالق مـــراكـــز ال ــوده إلغــ ــ الـــوزيـــر عـــن وعـ
الخصوصية فى مراحل التعليم المختلفة التى 
انتشرت وأصبحت سببا رئيسيا لفشل العملية 
التعليمية فــى مــصــر، وشــجــعــت الــطــالب على 
الهروب من المدارس والتغيب، فضال عن ارهاق 
ميزانية األسرة المصرية بالمبالغ الضخمة التى 

يتم انفاقها عليها.

باألرقام.. 46.6 مليار جنيه 
خسرها المصريون العاملون بالخارج 

نتيجة فروق سعر صرف الدوالر

فيما تتواصل خسائر الدوالر مقابل الجنيه المصرى، ترتفع 
خسائر المصريين العاملين بالخارج مع استمرار التراجع فى 

سعر صرف الدوالر مقابل الجنيه المصرى.
وخالل العام المالى 2018/ 2019 كان سعر صرف الدوالر 
فــى الــســوق المصرية نحو 18 جنيهاً، لكنه واصــل تراجعه 
ليسجل فى التعامالت الحالية عند مستوى 16.15 جنيه فى 

البنوك الرسمية.
ووفقاً لسعر الصرف الحالى فإن الــدوالر األمريكى تراجع 
بنسبة 10.27٪ خالل العام المالى الماضى المنتهى فى يونيو 
الماضى بعدما تراجع من مستوى 18 جنيها إلى نحو 16.15 

جنيه فى الوقت الحالى فاقداً نحو 1.85 جنيه من قيمته.
وتشير البيانات واإلحصاءات الرسمية الصادرة عن البنك 
المركزى المصرى إلى أن إجمالى تحويل المصريين العاملين 
بالخارج بلغت نحو 25.15 مليار دوالر خــالل العام المالى 
الماضى كانت تساوى نحو 452.7 مليار جنيه، حينما كان سعر 

صرف الدوالر 18 جنيهاً.
لكن مع الخسائر المستمرة للدوالر وعند سعر صرف يبلغ 
نحو 16.15 جنيه فى الوقت الحالى فإن إجمالى تحويالت 
المصريين بالخارج تساوى نحو 406.1 مليار جنيه، بفارق 
سعر يبلغ نحو 46.6 مليار جنيه خسرها المصريون العاملون 

بالخارج، نتيجة فروق سعر صرف الدوالر.
وخــالل ستة أشهر من العام المالى الحالى، بلغ إجمالى 
تحويالت المصريين العاملين بالخارج نحو 14.2 مليار دوالر، 
كانت تساوى نحو 255.6 مليار جنيه حينما كان سعر صرف 
الدوالر عند مستوى 18 جنيهاً، لكنها تساوى فى الوقت الحالى 
نحو 229.3 مليار جنيه فقط بفارق يبلغ 26.3 مليار جنيه هى 
إجمالى ما فقده المصريون العاملون بالخارج، بسبب فروق 

سعر الصرف والخسائر التى تالحق الدوالر األميركى.
ــــدوالر فــى مصر،  ومــع اســتــمــرار تــراجــع سعر صــرف ال
يخشى بعض المحللين من تأثير هذا التراجع على إجمالى 
تحويالت المصريين العاملين بــالــخــارج والــتــى تراجعت 
بالفعل خالل العام المالى الماضى بنحو 1.2 مليار دوالر 
بعدما وصلت إلى مستوى 25.15 مليار دوالر خالل العام 
المالى 2018 / 2019 مقابل نحو 26.3 مليار دوالر خالل 

العام المالى 2017 / 2018.

 إيمان عاطف 

  نسرين إمام   

  كريم سعيد   

  حنان الشربينى   

ألف جنيه للسنتر 
و5 آالف جنيه 

للمدرس سنويًا 

مزرعة لإلنتاج 
الحيوانى معروضة 

للبيع 

محطة للبحوث 
واالستنباط فى 

مهب الريح

40
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ظهور مشاكل فى توفري بعض مدخالت اإلنتاج الصينية 
التى تعتمد عليها العديد من املصانع املصرية

شوقى

القصير
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الملك فاروق خطف حبيبة فريد 
األطرش وأحب فريدة أكثر منها

»سوزان« تزوجت مبارك بسبب شقيقها منير

فى أواخر عهد الرئيس األسبق حسنى 
مبارك روت زوجته سوزان ثابت، أنه كان 
مدرًسا بالكلية الجوية وصديًقا لتلميذه 
منير، الـــذى هــو شقيقها األكــبــر، ودعــا 
منير أستاذه »حسنى« للتعرف على أسرته 
بنادى الطيران، وهناك التقى بشقيقته 
ــوزان خــريــجــة الــجــامــعــة األمــريــكــيــة  ــ سـ
وراقصة الباليه التى كانت تعمل مدرسة 

للغات بإحدى المدارس الخاصة.
وقــالــت »ســــوزان« أن وســامــة الطيار 
ــق لفتت نــظــرهــا وتـــبـــادال نــظــرات  ــي األن
اإلعجاب، وبعدها أبلغ تلميذه منير بأنه 
يريد التقدم لخطبة أخته، وبالفعل تم 
ــى الــرجــل فــى المناصب  ــق الــــزواج وارت
ليصبح قــائــد الــقــوات الــجــويــة ثــم نائب 
رئيس الجمهورية فى عهد »الــســادات«، 
وبــعــد أن أصــبــح رئــيــًســا لمصر قيل أن 
ســـوزان لــم تكن تحب لقب سيدة مصر 
األولــى، حتى ال تقارن بجيهان، وفضلت 
عليه لقب »الهانم«، كما تردد أنها صاحبة 
فكرة توريث الحكم لنجلها جمال حتى 
تبقى فى سدة الحكم، وبسبب تدخالت 

الهانم والوريث وانعزال الرئيس الُمسن 
ــورة 25  ــور، تفجرت ث عــن مجريات األمـ

يناير التى أسقطت نظامه.
ــعــد ســقــوطــه تكشفت الــكــثــيــر من  وب
جــرائــم الفساد والتربح التى كــان عالء 
وجمال نجال مبارك وســوزان متورطين 
فيها، كما تبين أن األب نفسه كان متورطا 
فــى إحـــدى القضايا ومــعــه صــهــره منير 
ــذى كــان سبب زواجـــه فــى بداية  ثابت ال
ــى نهايتها هو  حــيــاتــه وســبــب ســجــنــه ف

وشقيقته ونجليها.
وعلى الصعيد العائلى يقول المقربون 
من األســرة أن ســوزان ثابت التى أبعدت 
ــر حكمه،  زوجــهــا عــن الــشــعــب فــى أواخــ
أبعدته أيضاً عن أسرته وأصوله الريفية 
فى بداية زواجه منها، حيث كانت تشعره 
بــالــفــارق بين أهــلــه مــن الفالحين وبين 
أسرتها التى عاشت فى مصر الجديدة 
ووالدتها االنجليزية، حتى أنه كان يتمنى 
بعد اإلحالة للتقاعد من منصبه العسكرى 
أن يعمل سفيراً لمصر من لندن، من أجل 

عيونها لتكون قريبة من عائلة والدتها.

لم يكن المشير عبد الفتاح السيسى 
ممن يحبون الحديث عن حياته الخاصة 
والــعــائــلــيــة ولــكــن وقــتــمــا كـــان مرشًحا 
لــلــرئــاســة، ســئــل عــن اســـم زوجــتــه فــرد 
ــصــاااااار«، فى  ــت بعينين فخورتين: »ان
إشــارة إلى أن القائد العسكرى متفائل 
بأن يقترن اسمه باالنتصار ليصبح اسم 

قرينته هو انتصار السيسى.
ولــم يخف الرئيس عشقه واحترامه 
لــوالــدتــه الــتــى كــانــت على قيد الحياة 
وقتما ترشح للرئاسة، ووقتها قــال إنه 
اختار إحــدى قريباته ألنه رأى فيها ما 
يشبه شخصية والدته الطيبة الخلوقة، 
ــه ارتــبــط بها عاطفياً منذ  موضحاً أن
أن كان بالسنة األولــى بالثانوية الجوية 
وصــارحــهــا بحبه وقـــال لــهــا: »سأتقدم 
ــحــق بــالــكــلــيــة  ــت ــد أن ال ــع لــخــطــبــتــك ب
الحربية«، وألن قانون الكليات العسكرية 
ــزواج، اكتفى  ــ ــال ــ ال يــســمــح لــلــطــالــب ب
السيسى بالخطبة لكنه أتم الــزواج فور 
تخرجه، ورزقه الله من السيدة انتصار 

بثالثة أبناء وبنت هم محمود ومصطفى 
وحسن وآيــة، وتفرغت الزوجة لرعاية 
البيت واألبــنــاء، كما كانت مسئولة عن 
ــة حماتها الــحــاجــة ســعــاد والـــدة  رعــاي
الرئيس، التى رحلت عام 2015، بعد أن 
أصبح السيسى رئيساً لمصر بحوالى 

عام.
وعن دور الزوجة المخلصة فى حياته 
قال »السيسى« إنها كانت تشجعه على 
تحمل مسئولياته إلنقاذ الدولة، موضحاً 
أن زوجــتــه وأوالده رغـــم خــوفــهــم على 
سالمته ولكن خوفهم على مصر كان 

أكبر.
أما عن األغانى العاطفية التى عاش 
عليها قصة حبه واعــتــاد سماعها فى 
غربته، حين سافر للسعودية والواليات 
المتحدة األمريكية كملحق عسكرى، 
ــه يــعــشــق أم كــلــثــوم  ــ ــال الــســيــســى إن ــ ق
وتحديداً فى أغنيتين هما »أقبل الليل« 
و«أغــًدا ألقاك«، كما يحب سماع فايزة 

أحمد وفريد األطرش.

»تحية« بنت الذوات التى عشقها عبد الناصر 
وأصرت على االنفراد بجثته والدفن بجواره

»نجالء« أدخلت مرسى جماعة 
اإلخوان وأوصلته لبدلة اإلعدام

»جيهان« عشقت السادات عشق المراهقة 
و»إقبال« أحبته من طرف واحد

على الرغم من الطبيعة الحازمة التى اتسم بها 
الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وشخصيته 
القيادية، لكن لــم يستطع الــرجــل قتل مشاعر 
الحب، أو صد سهام كيوبيد حين أصابت قلبه، 
بمجرد أن رأى تحية الفتاة ذات الجمال الهادئ 
ــول األرســتــقــراطــيــة، الــتــى كــانــت شقيقة  واألصــ
صديقه عبد الحميد، وابنة كاظم باشا أحد رموز 

الجالية اإليرانية فى مصر.
ــــض األب  ــاعــى رف ــم وبــســبــب الـــفـــارق االجــت
األرستقراطى زواج ابنته من الضابط الشاب، ابن 
الموظف البسيط بمصلحة البريد، ولكن الزعيم 
المقاتل لم يتخل عن حلمه وظل متمسكا بمشاعر 
الحب تجاه تحية ولــم يــتــزوج أو يتقدم ألخــرى 
لسنوات، حتى توفى والدها ووافق شقيقها عبد 
ــذى عشقها  الحميد على زواجــهــا مــن الــرجــل ال
طيلة حياته وأطلق اسم شقيقها »عبد الحميد« 
على أحد أبنائه تقديراً لدوره فى تحقيق سعادته.

أمـــا هــى فــقــد تعلقت بــه وببيتها وأوالدهــــا، 
وأنجبت منه 5 أبناء هم خالد وهدى ومنى وعبد 
الحكيم وعبد الحميد، وظلت متفرغة لرعاية 

بيتها وزوجها وأبنائها، حيث آثــرت االبتعاد عن 
األضـــواء وكانت له الدعم والسند فى مواجهة 
الضغوط الضخمة التى تعرض لها طيلة حياته، 

خاصةً عقب نكسة 1067.
وتحملت الزوجة المحبة انشغال الحبيب عنها 
وغيابه لساعات وأيام طويلة وعدم قدرتها على 
االنــفــراد بــه وقتما تــشــاء، حتى أنــه حين سقط 
ــاء ورجـــال الــرئــاســة حول  ــن متوفيا وتجمع األب
فراشه، وأعلن لهم الطبيب أن الرجل القى ربه، 
صرخت فيهم قائلة: »اخــرجــوا وسيبونى معاه 
لــوحــدى، مــحــدش هيقدر يــاخــده منى دلوقتى، 

هاقعد معاك لوحدى زى ما أنا عايزة يا جمال«.
ــه أجمل  وظــلــت الــســيــدة المخلصة تــتــذكــر ل
لحظات الرومانسية، وتروى كيف أسمعها أغنية 
أم كلثوم »أمل حياتى يا حب غالى ميتنيسيش«، 
بمجرد أن دخال مًعا إلى عش الزوجية فى ليلة 

الزفاف،
ــروى ابنتها الــدكــتــورة هــدى عبد  وحسبما تـ
الناصر أوصــت أن تدفن بجواره وهــو ما حدث 

بالفعل حين توفاها الله.

ــر«،  ــا دمـ ــزواج م ــ ــن الـ ــا قــتــل ومـ ــن الــحــب م ــ »وم
يمكن أن ينطبق هــذا الوصف على محمد مرسى 
العياط الرئيس اإلخوانى المعزول، الــذى لم يكن 
ــادرا إخوانًيا ولــم يترب داخــل الجماعة  يوًما ما ك
مثل غــيــره مــن الــقــيــادات اإلخــوانــيــة، حيث تخرج 
مــن كلية الهندسة جامعة الــزقــازيــق وســافــر إلى 
الواليات المتحدة األمريكية للحصول على درجة 
الدكتوراه، وهناك جمعته الغربة بابنة خاله وتدعى 
نجالء، حيث كانت تعمل مترجمة فى أحد المراكز 
الــثــقــافــيــة، وبــحــكــم الــغــربــة وصــلــة الــقــرابــة حــدث 
االرتباط بين المهندس الشاب والفتاة اإلخوانية، 
حيث اشترطت للموافقة على الزواج منه أن ينضم 

لجماعة اإلخوان.
وعلى ما يبدو كانت نجالء التى عرفت فيما بعد 
بكنية »أم أحمد«، كانت ووالدها من أصحاب الكلمة 
المسموعة داخــل التنظيم، حيث تــم قبول طلبه 
باالنضمام للجماعة رغم أن الئحتها تنص على أن 
العضو العامل يجب أن يكون قد انضم للجماعة 

منذ طفولته أو على األقل أثناء دراسته الجامعية.
ثم توسطت الزوجة له ليتم تصعيده وترشيحه 
لعضوية مجلس الشعب فــى أواخـــر عهد حسنى 
مبارك، وأصبح متحدثاً رسمياً للكتلة البرلمانية 
لــإخــوان، كما عمل مستشارا هندسيا فى إحدى 
شركات خيرت الشاطر، على خلفية صداقة زوجته 

نجالء لعزة زوجة الشاطر.
ومــن الجدير بالذكر أن نجالء أنجبت لمرسى 
5 أبناء هم أحمد الطبيب بالسعودية وشيماء التى 
ســارت على درب والدتها وتزوجت من ابن عمتها، 
وكالهما من مواليد الــواليــات المتحدة األمريكية 
ويحمالن جنسيتها، كما أثمر الـــزواج عن إنجاب 
محامى يدعى أسامة محكوم عليه حالياً بإحالة 
ــه للمفتى على خلفية اتهامه باالنضمام إلى  أوراق
جماعة إرهابية، وهناك أيضاً عمر الحاصل على 
بكالوريوس التجارة والراحل عبد الله، الذى سجن 
لمدة عــام بسبب تعاطى المخدرات ثم توفى إثر 
جرعة من المنشطات. ويرى المتعاطفين مع مرسى 
من داخل الجماعة إنه كان رجال بسيطا و»فى حاله« 
ولــوال حبه لنجالء وزواجــه منها لعاش حياته كأى 
أستاذ جامعى ومهندس عــادى، ولــوال أن اشترطت 
عليه االنضمام لــإخــوان لما ترشح للرئاسة وال 
تــورط فى قضايا اإلرهــاب والتخابر، التى أوصلته 
إلــى ارتـــداء البدلة الحمراء بعد أن صــدرت ضده 
أحكام باإلعدام وحكم نهائى بالسجن المؤبد، حيث 
تدخلت عدالة السماء لتنفذ حكم اإلعــدام فى أول 
رئيس جاسوس وإرهابى ثبتت عليه تهمة الخيانة 
لبلده والعمالة والتخابر لصالح دول وتنظيمات 
معادية، ولعل لسان حال والــدة مرسى اآلن يقول: 

»ياريته ماكان حب بنت اخويا وال اتجوزها«.

يؤكد الزمالء الصحفيين الذين أجروا حوارات مع 
السيدة إقبال ماضى الزوجة األولى للرئيس الراحل 
أنور السادات أنها كانت تحبه، وهو ما أكدته ابنتها 
رقية الــســادات التى قالت إنها ظلت زوجــة للرئيس 
الــراحــل حتى وفــاتــه، فيما صرحت السيدة جيهان 
بأنها ما كانت لتتعلق عاطفياً برجل متزوج وأنها 
عرفت من صديقه حسن عزت زوج ابنة عمتها الذى 
عرفها عليه أن »السادات« طلق زوجته قبل أن يلتقيا، 
ــراف بالحب وتــبــادل نظرات  أمــا عــن مشهد االعــت
الغرام على شاطئ السويس، فخالل أحداثه التى 
جسدها فيلم »أيــام السادات« قال الرجل الثالثينى 
للمراهقة الحسناء التى تصغره بخمسة عشر عاماً: 
»جيهان أنــا مراتى لسه على ذمتى وعندى منها 3 
بنات«، فردت باندفاع العاشقة الصغيرة: »دى حاجة 
ترجع لك وأنا هاكون أم لبناتك وهاجيب لك عليهم 

دستة عيال«.
وبغض النظر عن طالق السادات لزوجته األولى 
أم ال، ولكنه بكل األحــوال لم يحب إمــرأة كما أحب 
جيهان، التى ظلت بجواره طيلة حياته ومازالت تحمل 

اسمه حتى كتابة هذه السطور.

وروت جيهان فى كتابها »سيدة من مصر« الذى 
كان أحد مصادر دراما الفيلم، إنها تعرفت عليه فى 
السويس يــوم عيد ميالدها، وكــان خارجا لتوه من 
السجن ومفصول من الجيش، واتفق مع زوج بنت 
عمتها على أن يشاركه فى مجال المقاوالت، وحينما 
عرف بحلول يوم عيد ميالدها الخامس عشر، قال 
لها لــم استعد إلحــضــار هــديــة، ولكنى سأغنى لك 
أغنية، وغنى لها أغنية فريد األطرش »ياريتنى طير 
ــان عذبًا  وأنـــا أطــيــر حــوالــيــك«، مــؤكــدة أن صــوتــه ك
وإحساسه كــان مرهًفا، وهــو أمــر ليس بغريب على 
رجل سياسى عمل بالتمثيل والكتابة الصحفية وقرأ 
األدب اإلنجليزى وروايات تشارلز ديكنز، التى كانت 
ــدة جيهان على الزيجة، ألنها  سبباً فى موافقة وال
كانت إنجليزية ورفضت الخطبة فى البداية حين 
علمت أنــه رجــل متزوج ويكبر ابنتها بخمسة عشر 
عام، كما أنه مفصول من الجيش بسبب نضاله ضد 
االحتالل البريطانى، ولكن حين التقت به وعلمت أنه 
من عشاق األدب اإلنجليزى وقارئ لروايات »ديكنز« 
الذى تهوى قراءتها هى األخرى، وافقت على الزواج 
الذى أثمر ثالثة بنات هم لبنى ونهى وجيهان وجمال.

ــاروق األول مــن تعدد  رغــم مــا يــشــاع عــن الملك الــراحــل فـ
عالقاته العاطفية ونزواته، ولكن المقربين من حياته الخاصة 
أكــدوا أنه لم يحب فى حياته أكثر من زوجته األولــى وأم بناته 
الملكة فريدة، التى كانت تحمل اسم صافيناز، وتزوجته وهو 
شاب لم يتخط العشرين من عمره، وغير اسمها إلى فريدة ألنه 
كان يتفاءل بحرف الفاء، الــذى يبدأ به اسمه واســم شقيقاته 
فــوزيــة وفوقية وفتحية، وأنــجــب فـــاروق مــن فــريــدة 3 فتيات 
اختار لهن أيضاً أسماء تبدأ بنفس الحرف، وهن فوزية وفريال 

وفائقة.
ولكن هذا الحب بين الزوجين لم يخلو من الخيانة الزوجية، 
والتى أودت بالعالقة إلى الطالق، وبعدها وجد الملك نفسه 
مجبرا على الزواج بأخرى لتجنب له ولى العهد، حيث تزوج من 
فتاة من عامة الشعب ال تنتمى لألصول األرستقراطية التى جاء 
منها فــاروق وفريدة، وبالرغم من أن »ناريمان« كانت مرتبطة 
عاطفياً بالمطرب والموسيقار فريد األطرش الذى لحن وغنى 
لها أغنيته الشهيرة »نــورا«، كما كانت مخطوبة لطبيب شاب، 
ــزواج من الملك وأنجبت له آخــر ملوك  ولكنها وافقت على ال
مصر أحمد فؤاد، بل وبعد قيام ثورة يوليو 1952 وعزل الملك، 
سافرت معه ناريمان إلى الخارج ولكنه طلقها وأخذ منها ابنها 

لتعود وحيدة إلى مصر، حيث توفت وحيدة.

قصة ارتباط »السيسى« والسيدة انتصار

تزامنا مع االحتفال بـ»الفاالنتين« 

قصص وحكايات )الحب( 
فى حياة رؤساء مصر

خالل أحداث فيلم »الباشا تلميذ« قالت الفنانة منى هالل للضابط 
الشاب كريم عبدالعزيز« إنت باشا يعنى حياتكم عسكرية 

وناشفة، لكن أنت كمان شاب من حقك تحب وتتحب«، وإذا كان 
هذا هو حال ضابط عادى فما بالنا إذا كان الحديث عن رجل 

عسكرى وتعده األقدار لحكم دولة بحجم مصر ولزعامة المنطقة 
العربية، وماذا لو لم يكن الرئيس عسكريًا، هل يختلف حب 

الرئيس المدنى عن حب الرئيس ذي الخلفية العسكرية، وهل 
يعيش هؤالء الرجال لحظات رومانسية ويحتفلون بعيد الحب أو 

»الفاالنتين« باألغانى والهدايا والدباديب.
وبما أننا نعيش حاليًا أجواء »الفاالنتين« ودباديبه الحمراء، نطرح 

هذه التساؤالت لنبحث عن إجاباتها فى حياة زعماء وحكام مصر.

  إيمان بدر

فريد األطرش قاسم مشترك فى قصص الحب من الملك فاروق إلى السيسى مرورًا بالسادات
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من وراء تطفيش 
األطباء وموت 

المرضى الفقراء؟!

صحة المصريين وصلت لحالة ميئوس منها

  إيمان بدر 

بالطبع لم ننس الحادث المروع الذى تعرضت له طبيبات 
المنيا الشابات، ليسقط منهن شهيدات وتصاب أخريات 

بإصابات مدمرة وصلت الستئصال الرحم وفقدان الجنين، لم 
تكن تلك الواقعة هى أول ما فتح ملف الظروف الصعبة التى 

يمارس فيها األطباء عملهم، ولكن تلك الظروف ما هى إال 
جانب من الحالة المتردية التى آلت إليها المنظومة الصحية 

فى مصر بشكل عام.
وبالرغم من مبادرات رئيس الجمهورية التى ترعاها وزيرة 

الصحة الدكتورة هالة زايد، كانت هى الوزيرة الوحيدة التى 
طالب نواب البرلمان المصرى بإسقاطها، ولوال عدم اكتمال 

النصاب القانونى لكانت »زايد« خارج حكومة مصطفى 
مدبولى.

وعلى جانب آخر يرى المتابعون بحيادية أن مشاكل القطاع 
الصحى تتزايد وتتفاقم من قبل أن تولد وزيرة السالم 

الجمهورى، التى دخلت فى صراعات مع عميد معهد القلب 
تارة ومع أعضاء هيئة التمريض تارة أخرى، ودفعت نباشين 

السوشيال ميديا للتنقيب فى تاريخها الدراسى والترويج 
لحكايات لم تنفيها الوزيرة ولم تؤكدها من نوعية أنها حصلت 

على مجموع ضعيف فى الثانوية العامة والتحقت بإحدى 
كليات الطب فى الخارج ثم تم تحويلها لجامعة الزقازيق 

وتخرجت بتقدير مقبول وحصلت على الدراسات العليا فى 
اإلدارة وليس فى الطب الذى لم تمارسه إال لعام واحد، 
وترقت فى المناصب اإلدارية داخل الوزارة حتى أصبحت 
مديرة لمكتب وزيرة الصحة السابقة مها الرباط وبعدها 

الدكتور عادل العدوى.
وفى هذا السياق تبرز عالمات استفهام حول مدى قدرة أى 

وزير سواًء كان طبيبا أو سياسيا على عالج األمراض المزمنة 
التى تعانى منها منظومة الصحة فى مصر، وهل وصلت األمور 

إلى حالة ميئوس منها، وإذا كان المبدع أسامة أنور عكاشة 
اختتم مسلسله »ضمير أبلة حكمت« بسؤال هو ما الذى 

تحتاجه العملية التعليمية فى بلدنا مدارس وإمكانيات أم 
إعداد أفضل للمعلم، فبالقياس تنسحب الفكرة على الصحة، 

ألن الصحة والتعليم وجهان لعملة واحدة، ليصبح السؤال 
هو هل نحتاج إلى مستشفيات وأجهزة وأدوية أم إعداد أفضل 

وحياة الئقة للطبيب، الذى يحمل أسمى رسالة ويرتقى 
عمله إلى حفظ النفس التى هى أسمى مقاصد األديان 

السماوية والقيم اإلنسانية.

مبادرات الرئاسة ورعاية الوزيرة مجرد مسكنات 
وليست عالجا واإلقالة وحدها ال تكفى

فى زمن فيروس 
كورونا

لدينا 10 أطباء فقط لكل 10 آالف مواطن واألخصائى فى الخارج يتقاضى 10 أضعاف األستاذ الجامعى فى مصر

بدل العدوى 19 جنيها واألطباء تركوا الطوارئ والحميات واتجهوا للتجميل والتوليد
ــحــات  ــتــصــري ــة ال ــل ــي ــا قــل ــهـ ــم أنـ ــ رغـ
ــكــن أذيــع  ــة ول ــي ــوارات اإلعــام ــحــ ــ وال
لوزيرة الصحة حوار تليفزيونى قالت 
فيه إن الرئيس عبد الفتاح السيسى 

ــوالدك،  ــ ــال لــهــا »اهــتــمــى ب قـ
بتعليمهم وتدريبهم وظروف 
عملهم ومعيشتهم«، وكلمة 
ــا تـــعـــود على  »والدك« هــن
ــاء خـــاصـــةً الــشــبــاب،  ــبـ األطـ
ــح  ــصــري ــت وبـــســـبـــب هـــــذا ال
ــا  ــه تعرضت الــوزيــرة ووزارت
لموجات عنيفة من النقد فى 
أعــقــاب حـــادث مــوت إحــدى 
الطبيبات الــشــابــات صعًقا 
بالكهرباء ما كشف عن تدنى 
حالة السكن الذى توفره لهم 
ــصــاعــدت حالة  ــة، وت ــدولـ الـ
الغضب بعد الــحــادث الــذى 

تعرضت له طبيبات المنيا.
ــدو ُتــصــر  ــ ــب ــ ــى مــــا ي ــ ــل وعــ
الدكتورة هالة على االهتمام 
بـــوالدهـــا األطـــبـــاء اهــتــمــام 

دفعهم إلــى الهجرة خــارج الــبــاد، أو 
هجرة الطب إلى مهن أخــرى، أو حتى 
ــحــرجــة إلــى  هــجــرة الــتــخــصــصــات ال
تخصصات أكثر سهولة ورواًجــا، حيث 

تؤكد أرقــام الجهاز المركزى للتعبئة 
واإلحصاء أن معدل هجرة األطباء إلى 
الخارج خاصةً إلى دول الخليج يتزايد 
بشكل خطير خــال الفترة الحالية، 
إلى الحد الــذى جعل بيانات 
الــجــهــاز تــوضــح هــجــرة 110 
آالف طبيب من إجمالى 220 
ألف طبيب يعملون فى مصر، 
أى ما يعادل نصف أصحاب 
ــض، وخـــال  ــيـ ــبــالــطــو األبـ ال
الـــثـــاث ســـنـــوات الــمــاضــيــة 
تـــحـــديـــداً هـــاجـــر 10 آالف 
طــبــيــب، بــل وتــقــدم 3 آالف 
طــبــيــب بــاســتــقــالــتــهــم خــال 
ــذى يعيدنا  ــر الـ 2019، األمـ
لتصريحات الــوزيــرة نفسها 
ــا فــى مصر  ــن حــيــث قــالــت إن
لدينا عجز فــى األطــبــاء ألن 
110 آالف طبيب لمائة مليون 
نــســمــة تــعــنــى أن 10 أطــبــاء 
فقط لكل 10 آالف مواطن، 
بينما الــمــعــدل العالمى فى 
الــخــارج هــو 32 طبيبا لكل 10 آالف 

مواطن.
وبالطبع تتعدد أسباب نزوح األطباء 
مــن مــصــر، ولــكــن يــأتــى فــى مقدمتها 

تدنى األجور مقارنةً بما يحصل عليه 
ــى الـــخـــارج، وأيـــضـــاً عــدم  الــطــبــيــب ف
ماءمة هــذه األجــور لمتطلبات عمل 
الطبيب الــذى ال يتوقف عن الدراسة 

والبحث ويحتاج ألن يعيش 
فــى مستوى يليق بالمجهود 
ــه  ــرتـ ــو وأسـ ــه هــ ــذلـ ــذى بـ ــ ــ ال
واألعــبــاء المالية والحياتية 
حتى يتخرج من كلية الطب، 
ويحتفظ بــمــســتــواه العلمى 

والمهنى.
وحـــول تــلــك الــفــكــرة تقول 
األرقــــــــام أن مـــتـــوســـط مــا 
يتقاضاه خــريــج كلية الطب 
فى مصر ألفين جنيه فقط، 
بينما ال يقل متوسط إنفاق 
األسرة العادية المكونة من 3 
أفراد فقط عن 3 آالف جنيه 
شــهــريــاً، فيما ال يــزيــد دخل 
األستاذ بكلية الطب على 10 
آالف جنيه شهرياً، و يحصل 
األخــصــائــى حــديــث التخرج 

على 10 أضعاف هذا الرقم إذا سافر 
للعمل فى إحدى دول الخليج.

وبما أننا فــى زمــن فــيــروس كورونا 
ــة، من  ــب ــي الــــذى يــنــتــشــر بــســرعــة ره

األهمية أن نفتح ملف بــدل الــعــدوى 
الـــذى يحصل عليه الطبيب حيث ال 
يــزيــد على 19 جنيها شــهــريــاً، علماً 
بأن هذا الطبيب قد يفقد حياته إذا 
انتقلت إليه العدوى، خاصةً 
فـــى األمـــــراض الــفــيــروســيــة 

والجلدية.
ــر التخصصات  وعــلــى ذكـ
الخطرة والطاردة للخريجين 
ــاء ال  ــ ــب ــ ــة األط ــي ــب نــجــد غــال
يقبلون على العمل فى أقسام 
الجراحات العامة والطوارئ 
والحميات والعناية المركزة 
والتخدير، مما يجعل غالبية 
المستشفيات تعانى من عجز 
شديد فى هذه التخصصات، 
بينما يفضل خريجى كلية 
ــطــب أن يــتــخــصــصــوا فى  ال
مــجــاالت التجميل والنساء 
ــيــد واألطـــفـــال ألنــهــا  ــول ــت وال
تــحــقــق دخـــا مــالــيــا أفــضــل 
ومعدالت الخطر فيها أقل، 
على طريقة »مفيش ست مبتتجوزش 
ومفيش طفل مابيمرضش، ومفيش 
بــنــت مــش مهتمة بتجميل جسمها 

وبشرتها وشعرها«.

هجرة 110 
آالف طبيب 
من إجمالى 

220 ألفا 
يرتدون 
البالطو 
األبيض

خريطة المستشفيات والوحدات 
الصحية الحكومية والخاصة

نسبتها على األرض ال تتجاوز 2.% فقط

خفايا تدنى االستثمارات فى قطاع الصحة رغم زيادة المخصصات
للعملية الــصــحــيــة جــنــاحــان األول هـــو الطبيب 
وهيئة التمريض أو العنصر الــبــشــرى، والــثــانــى هو 
اإلمكانيات المالية والقدرات التى تتحقق وما تتطلبه 
ــوال، وبــالــرغــم مــن تــكــرار شكاوى  ــ مــن ميزانيات وأم
األطباء والممرضين بسبب ضعف 
ــب، تؤكد األرقـــام أن  ــروات ال
بــنــد األجــــــور يــســتــحــوذ 
على أكثر من 51% من 
إجــمــالــى مخصصات 
وزارة الــصــحــة، الــتــى 
تبلغ 61.8 مليار جنيه 

سنوًيا.
وحــول مشكلة نقص 
ــل  ــ ــوي ــ ــم ــ ــت ــ ال

وضعف اإلمكانيات كان الرئيس عبد الفتاح السيسى 
ــه إذا كــانــت الــدولــة  ــد فــى أحــد الــمــؤتــمــرات أن قــد أك
تستطيع أن تنشئ مستشفى ضخما لكنها قــد ال 
تتمكن مــن االســتــمــرار فــى االنــفــاق عليه ومضاعفة 
إمكانياته لتستوعب تــزايــد السكان وارتــفــاع أسعار 

األجهزة والمستلزمات واألدوية وقطع غيار 
األجــهــزة ولـــوازم التحديث والتطوير، ومن 
ثــم دعــا الرئيس وقتها إلــى تدخل القطاع 
الخاص ألداء دوره المجتمعى مع منظمات 
المجتمع الــمــدنــى إلنــشــاء المستشفيات 
واإلشراف عليها، على غرار مستشفى عاج 
السرطان التى أنشأتها إحــدى الجمعيات 
الخيرية فى الصعيد، وبصراحته المعهودة 
أعــلــن السيسى إنــنــا ال نملك اإلمكانيات 
المالية وليس لدينا كحكومة إال األفكار 

والمبادرات.
ــة وعـــدم  ــدولـ وفـــى إطــــار عـــدم قــــدرة الـ
ــادة  ــزيـ ــعــاب الـ ــي ــة إمــكــانــيــاتــهــا الســت كــفــاي
ــام أن العجز فى  ــ السكانية، تــوضــح األرق
األطــبــاء والممرضين ال يــرجــع فقط إلى 
الهجرة، ولكن ألن زيــادة أعــداد الخريجين 
مــن كــلــيــات الــطــب والــتــمــريــض والمعاهد 
ــيــســت كــافــيــة لــمــاحــقــة  والـــــمـــــدارس، ل
الــزيــادة السكانية، وكذلك الحال بالنسبة 
للتمويل واالستثمارات فبالرغم من زيــادة 

مخصصات الصحة فــى الــمــوازنــة الــعــامــة لــأعــوام 
األخيرة، ولكن حجم االستثمارات الحكومية الفعلية 
ال يسهم فى تطوير قطاع الصحة بالشكل المطلوب، 
حيث تبلغ مساهمة مخصصات الــدولــة فى إجمالى 

االستثمارات المنفذة بالفعل 2.% فقط، ناهيك عن 
استحواذ القاهرة واإلسكندرية على النسبة األكبر من 

تلك االستثمارات.
وعلى جانب آخر أعلنت نقابة األطباء رفضها لما 
يسمى خصخصة المستشفيات، مــع ظــهــور إتــجــاه 
يتصاعد للمطالبة بخصخصة إدارتــهــا أو 
على األقــل دخــول القطاع الخاص كشريك 
فى اإلدارة، حيث يرى المدافعون عن هذا 
ــة مــديــر فــاشــل، وأمــوالــهــا  ــدول الـــرأى أن ال
عــاًدة ما تتعرض لإلهدار والضياع بسبب 
تفشى الفساد واإلهــمــال، وهــو مــا يتضح 
فى ظل عدم فعالية الرقابة الحكومية على 
ــوال والــمــوارد،  ــدار األمـ المستشفيات وإهـ
وغــيــاب الرعاية وتــدنــى الخدمة بــل وســوء 
حــالــة المستشفيات مــن حــيــث النظافة 
واالهتمام بأبسط حقوق المرضى، ناهيك 
عن مشكلة تناقص األدويــة وارتفاع أسعار 
ــاء بــعــض العناصر  ــف الــمــســتــلــزمــات وإخــت
ــوازم الدقيقة التى تشهد أزمـــات فى  ــل وال
األســـواق بسبب االحتكار وبــطء إجــراءات 
ــدم تــوفــيــر بـــدائـــل محلية  ــ االســـتـــيـــراد وع
الصنع، حيث تشهد األســواق من آن آلخر 
صراعات ما بين الصيادلة ونقابتهم وبين 
شركات األدوية من المنتجين والمستوردين، 
والضحية فــى النهاية هــو المريض الــذى 
ال يجد أنسولين أو بنسيلين أو أى عقار حتى أصبح 
الطبيب حين يكتب الروشتة يقول للمريض: »لــو لم 
ــدواء إســأل الصيدلى على أى بديل، ولو  تجد هــذا ال

مفيش بديل قول يارب«.

ــاء فى  ــاع المنظومة الصحية واألطــب حــول أوضـ
مصر صــدرت مــؤخــراً دراســة أعدتها سنية الفقى 
الباحثة بوحدة الدراسات االقتصادية بمركز األهرام 
لــلــدراســات السياسية واالســتــراتــيــجــيــة، أوضحت 
خالها أن تلك المنظومة تعانى مــن الــعــديــد من 
المشاكل التى تثقل كاهلها وتجعلها عاجزة عن أداء 

دورها الخدمى.
وأشـــارت الباحثة فى سياق دراستها إلــى أهمية 

ــة الــعــمــل  ــئ ــي ــاقــشــة مــــدى تـــوافـــر ب مــن
المناسبة للعاملين فــى قطاع الصحة 
خــاصــةً الــحــكــومــى، حــيــث ربــطــت بين 
ــدى ماءمتها وبين  ــظــروف ومـ هــذه ال
ارتفاع معدل وفيات المرضى الفقراء 
فــى المستشفيات الحكومية مــن غير 
ــعـــاج فى  ــفــقــات الـ ــى ن ــن عــل ــادريـ ــقـ الـ
المستشفيات الخاصة، وبالطبع هؤالء 

هم األغلبية.
وبــاألرقــام رصــدت الــدراســة خريطة 
منظومة المستشفيات، من واقع تقارير 
الجهاز المركزى للتعبئة واإلحصاء، التى 
أكــدت أن إجمالى عــدد المستشفيات 
ــى 1679 مستشفى  فــى مصر يصل إل
على مستوى الجمهورية، منهم 1017 
مستشفى للقطاع الخاص بنسبة حوالى 
60 بالمائة، بينما يــزيــد عــدد األســرة 

فى القطاع الحكومى عنه فى القطاع الخاص نظراً 
لتواجد أكثر من سرير فى العنبر الواحد بالمستشفى 

الحكومى.
ومثل غيره مــن القطاعات يعانى قطاع الصحة 
ــات فـــى الــقــاهــرة  ــخــدم ــمــركــز ال ــمــركــزيــة وت مـــن ال

واإلســكــنــدريــة، حــيــث تــقــول الــخــبــيــرة االقــتــصــاديــة 
ــرة الــقــطــاع الحكومى  أن 33.6 بــالــمــائــة مــن أســ
متواجدة فى مستشفيات القاهرة، بينما يستحوذ 
إقليم القاهرة الكبرى وحــده على 25 بالمائة من 
المستشفيات الحكومية، فى حين أن تعداد سكان 
اإلقليم حــوالــى 22 مليون نسمة، بينما يوجد فى 
اإلسكندرية 13 بالمئة من المستشفيات والوحدات 
الصحية الحكومية، وفــى الصعيد 25 بالمئة من 
المستشفيات و 23 بالمائة مــن األســرة، 
بــالــرغــم مــن أن تــعــداد ســكــان محافظات 
الصعيد حــوالــى 30 بالمائة مــن إجمالى 

عدد السكان فى مصر.
ــرغــم مــن أن  ــال وب
ــأمــيــن  ــت ــون ال ــ ــان ــ ق

الصحى الجديد 
بــــــدأ تــطــبــيــقــه 
ــى مــحــافــظــة  ــ فـ

ــور سعيد، ولكن  ب
يــعــد إقــلــيــم القناة 
بــشــكــل عـــــام، هو 
اإلقــلــيــم صــاحــب 
ــل  ــ ــب األق ــصــي ــن ال
مـــن حــيــث تــوافــر 
ــمــســتــشــفــيــات  ال
واألســـــــرة، حيث 
ال تــزيــد الــنــســبــة عــن 13 
بالمائة مــن إجمالى عدد 

األســـــرة فـــى المستشفيات 
الحكومية، وهــو مــا يشير إلــى قلة الخدمات 

العاجية المقدمة للمواطنين.

ترتكز فى القاهرة واإلسكندرية وتراجع النسبة فى الصعيد

ارتفاع معدل 
الوفيات فى 

المستشفيات 
الحكومية و%60 
من المستشفيات 

قطاع خاص

نقابة األطباء ترفض 
خصخصة الصحة 

والرئيس أعلن 
آن الدولة ليس 

لديها إمكانيات وال 
تملك إال األفكار 

والمبادرات

هالةخيرى

خالل الثالث 
سنوات الماضية 
10 آالف طبيب 

هاجروا و3 
آالف قدموا 

استقاالتهم فى 
2019
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بالوقائع: نظام التأمين الصحى الجديد.. فاشلمجلس النواب يطالب الحكومة بإلغاء اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا

األقمشة التركية والصينية المهربة تهدد صناعة المالبس الجاهزة فى مصر

السوق السوداء للتأشيرات تمنع آالف المصريين من الحج والعمرة

قريبًا.. مجلس النواب يصدر قانون إنشاء هيئتى 
أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة اإلنجيلية

وزارة المالية تكذب الهيئة الوطنية لإلعالم

كــشــف الــحــســاب الــخــتــامــى للهيئة الوطنية 
لإلعالم، عن تحقيق الهيئة خسائر نشاط خالل 
العام المالى 2019/2018، بلغت نحو 7 مليارات 
و66 مليون جنيه، وارتــفــعــت قيمة الخسائر 
الُمرحلة للهيئة لتبلغ نحو 48 مليارا و277.4 

مليون جنيه. 
وأوضح إسماعيل الششتاوى، وكيل الهيئة، أن 
هناك مبالغ مستحقة للهيئة الوطنية لإلعالم 
لدى الوزارات المختلفة تصل إلى 50 مليار جنيه 
متراكمة منذ أكثر مــن 30 عــامــا، ورد مدحت 
مصطفى، ممثل وزارة المالية باجتماع اللجنة، 
مؤكدا أن هذه المبالغ غير موجود ببيانات دقيقة 
أو مؤيدة بمستندات، وبناًء على ذلك قرر النائب 
مصطفى ســالــم، وكيل لجنة الخطة، بتشكيل 
لجنة ُمشتركة من وزارة المالية والهيئة الوطنية 
لــإلعــالم لفحص طبيعة هــذه المبالغ وإعــداد 
بيان تفصيلى بها وإعـــداد مــذكــرة بها للعرض 
على مجلس الوزراء واتخاذ اإلجراءات القانونية 
لتسوية هذا المبلغ، على أن يتم موافاة اللجنة 
بصورة من تلك المذكرة. جاء ذلك خالل اجتماع 

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة 
النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، لمناقشة 
الــحــســاب الختامى للهيئة الوطنية لإلعالم 
للعام المالى 2019/2018. كما كشفت بيانات 
الحساب الختامى للهيئة الوطنية لإلعالم عن 
وجود مبالغ مستحقة للهيئة لدى عمالئها تبلغ 
2.5 مليار جنيه، تتمثل فى مستحقات الهيئة 
لــدى العديد من الــدول الخارجية قيمة مقابل 
إنتاج خدمات مــؤداة لهم ويصعب على للهيئة 
تحصيلها نتيجة عــدم تمكنها مــن التواصل 
ــدول وعـــدم اعــتــراف دول أخــرى  مــع بعض الـ

بمديونياتها. وأوصــت لجنة الخطة والموازنة 
أيضا بضرورة قيام الهيئة بإبالغ وزارة المالية 
بالمبالغ المحصلة بمعرفة وزارة الداخلية 
ــداد النسبة  ــو« وحــصــرهــا وســ ــراديـ ــوم الـ »رســ
الُمقررة قانونا من هذه المبالغ لصالح الهيئة 
الوطنية لإلعالم للهيئة، كما شددت اللجنة على 
ضرورة الوصول ألسعار عادلة مقابل الخدمات 
الــمــؤداة من الهيئة الوطنية لإلعالم للوزارات 

والهيئات الحكومية.

كشف عدد من أعضاء مجلس النواب 
أن التهريب هو أكثر الظواهر السلبية 
التى تواجه صناعة المالبس الجاهزة 
ــتــى تتسبب فــى إغـــراق  فــى مــصــر، وال
األســواق المصرية بالمنتجات المهربة 
والتى تحولت خالل الفترة األخيرة إلى 
أزمة طاحنة تهدد أهم الصناعات التى 

شغلت لسنوات طويلة حيزا كبيرا فى 
قائمة الصادرات المصرية.

ــار الــنــواب إلـــى أن الصناعات  وأشــ
النسيجية تمثل مــن 25 إلــى 30% من 
حجم الصناعة بمصر، باإلضافة إلى 
25% مــن العمالة المصرية تعمل فى 
قــطــاع الــمــنــســوجــات، إال أن الصناعة 

ــن الــمــشــكــالت التى  ــواجــه الــعــديــد م ت
تهددها، فإلى جانب المالبس المهربة، 
تعانى الصناعة من نقص فى مستلزمات 
المالبس الجاهزة بسبب نقص المواد 
الخام وارتــفــاع أسعارها بالمقارنة مع 
المنتج النهائى الــمــســتــورد مــن بعض 

الدول كتركيا وإيطاليا والصين.

وطــالــب الــنــواب بسرعة حــل مشاكل 
الصناعات النسيجية، واتخاذ حزمة من 
اإلجراءات، أولها إعادة األسواق للمنتج 
المحلى، بما يتيح له المنافسة للمنتج، 
ــواق تــم إغراقها  خــاصــة أن تلك األســ
باألقمشة المستوردة المهربة التى يتم 

إدخالها دون جمارك.

تقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو 
ــنـــواب، بطلب إحــاطــة بشأن  مجلس الـ
وجــود العديد من الممارسات الخاطئة 
من قبل بعض شركات السياحة أدت إلى 
عرقلة المواطنين من أداء مناسك العمرة 

والحج.
وأوضــحــت حسونة أنــه هناك العديد 
من الممارسات الخاطئة من قبل بعض 
شــركــات السياحة تمنع المواطنين من 
أداء مناسك الحج والعمرة، وذلك نتيجة 
لتضررهم من السوق السوداء للتأشيرات 
والتى تولدت فى مصر نتيجة وجود عدد 
مــحــدد مــن الــتــأشــيــرات مخصص لكل 

شركة من شركات السياحة.

وأكملت عضو البرلمان أنه نتيجة لعدم 
وجود رقابة فعالة قامت بعض الشركات 
بمخالفة ضوابط بيع التأشيرات، وبيعها 
بــأســعــار مضاعفة، مــا أدى إلــى تضرر 
المواطنين من هذه الممارسات ومنعهم 

من أداء مناسك العمرة والحج.
وذكـــرت حسونة فــى هــذا الــصــدد ما 
حـــدث فــى مــوســم الــحــج الــســابــق، وهــو 
ــنــاس  االحـــتـــيـــال عــلــى الــبــســطــاء مـــن ال
لالستيالء على أموالهم مقابل تحقيق 
ــركــن األعــظــم من  حــلــم أداء مــنــاســك ال
الدين اإلســالمــى، حيث تم ترحيل ومنع 
سفر نحو 600 مواطن مصرى قصدوا 
األراضى السعودية للحج ولكن بتأشيرات 

منحتها لــهــم ســلــطــات المملكة بغرض 
السياحة والترفيه ولــيــس للحج إال أن 
السماسرة والشركات أقنعت ضحاياهم 
بصالحية هذه التأشيرات ألداء مناسك 
الحج وأغرتهم بأسعار تــتــراوح بين 50 
و100 ألف جنيه، وهى األقل من السائدة 
فى الــســوق، وهــو ما اكتشفته السلطات 
السعودية حين وصولهم أراضيها فقامت 
بإعادتهم إلى مطار القاهرة على الفور، 
ونتيجة النتشار العديد من الممارسات 
ــن قــبــل الــســمــاســرة وبعض  الــخــاطــئــة م
شــركــات السياحة والــتــى وقــع ضحيتها 
ــذى يطمح فــى أداء مناسك  المواطن ال

العمرة والحج. 

وافــقــت لجنة الشئون الدينية واألوقـــاف 
بمجلس الـــنـــواب، بــرئــاســة النائب 

الدكتور أسامة العبد، من حيث 
الــمــبــدأ، على مــشــروع القانون 
الــمــقــدم مــن الــحــكــومــة بشأن 
»إنشاء هيئتى أوقاف الكنيسة 
الــكــاثــولــيــكــيــة والـــطـــائـــفـــة 
اإلنجيلية«. ومــن المقرر أن 

يقر المجلس هذا القانون 
فى جلسته العامة قريباً.

ــنــص مــشــروع قــانــون  وي
ــاف  ــ ــى أوقـ ــت ــئ ــاء هــي ــشــ ــ إن
»الكنيسة الكاثوليكية«، 
و«الطائفة اإلنجيلية«، على 

إنشاء هيئتين تسمى األولى 
»هيئة أوقــاف الكنيسة الكاثوليكية«، 

والــثــانــيــة تــســمــى »هــيــئــة أوقــــاف الكنيسة 
اإلنجيلية«، وتــكــون لكل منهما الشخصية 
االعــتــبــاريــة، وتــكــون مقر كــل منها محافظة 
القاهرة، ويحدد اختصاص كل منها بقرار 
من رئيس الجمهورية، وأن يدير كل هيئة من 
الهيئتين مجلس إدارة، يشكل فى األولــى من 

بطريرك الكنيسة الكاثوليكية رئيًسا واثنى 
عشر عضوا، نصفهم من المطارنة والنصف 
اآلخر من ذوى الخبرة من الطائفة ذاتها، وفى 
الثانية من رئيس الطائفة اإلنجيلية رئيًسا، 
واثنى عشر عضوا، نصفهم من رجال 
ــن والــنــصــف اآلخـــر مــن ذوى  ــدي ال
الخبرة من الطائفة ذاتها، وتحدد 

فيه مدة العضوية.
وينص مــشــروع الــقــانــون على 
اخــتــصــاص الــجــهــاز الــمــركــزى 
للمحاسبات بفحص حسابات 
الهيئتين ومراجعتها وتقديم تقرير 
سنوى إليها بنتيجة هذا الفحص، 
ــزم هــيــئــة األوقـــــاف  ــت ــل وأن ت
الــمــصــريــة وهــيــئــة أوقــــاف 
األقباط األرثوذكس وكل جهة 
أخرى تحت يدها أوقاف يثبت 
من مستنداتها أنها من أوقاف 
الكنيسة الكاثوليكية أو طائفة 
اإلنجليين، أن تسلمها إلى الهيئة المختصة 
بها مصحوبة بتلك المستندات فــور العمل 
بهذا القانون، ويؤول إلى الهيئة المحال إليها 
الوقف كل ما كان للجهة المحيلة من حقوق 
وما عليها من التزامات فى شأنها وذلك من 

تاريخ اإلحالة.

تصدر قرارات تؤدى لتفكيك األسر المصرية واإلضرار باالقتصاد القومى

النائب الوفدى دكتور محمد خليفه شن هجوماً 
ضـــاريـــاً ضــد مــجــلــس مــديــنــة الــمــحــلــة بخصوص 
مدفن خاص لمصنع مخلفات يحوى 120 الف طن 
مخلفات، مؤكداً أن المحلة تحظى باهتمام كبير من 
الرئيس واآلن نعانى من هذه المخلفات التى تمثل 

خطرا كبيرا على حياة المواطنين.
واضاف خليفه أن المشكلة ليست محصورة 

فى التنمية المحلية ألن االنتاج الحربى قام بدوره 
ــان مجلس مدينة  ووزارة البيئة قامت بــدورهــا وك

المحلة تحديدا هو السبب فى الكارثة.
ــدأ ينقل  ــأن رئــيــس الــمــجــلــس بـ وتــابــع خليفه بـ
المخلفات بــجــوار مستشفيات صــدر المحله ثم 
قام بتغطية المخلفات بالتراب ما يــؤدى إلى عمل 

احتباس حرارى.

ــادة عــجــمــى، عضو  تــقــدمــت الــنــائــبــة غــ
مجلس النواب عن المصريين فى الخارج 
ورئــيــس مؤسسة عظيمات مــصــر، بطلب 
ــار السلبية لقرار تقیید  احاطة بشأن اآلث
ــازات  مــنــح العاملین بــالــقــطــاع الــطــبــى أجـ
خاصة بدون أجر حيث أوضحت أن قانون 
الــخــدمــة الــمــدنــیــة رقـــم 81 لسنة 2016 
وكذلك الئحته التنفیذية تضمنت انه يجوز 
للجهة اإلدارية منح العاملین أجازة خاصة 
بــدون راتــب ألسباب يبديها وتوافق علیها 

الجهة اإلدارية.
كما أنه بناء على قانون التكلیف وقانون 
الخدمة المدنیة،  فإنه يجوز منح اإلجازة 
الخاصة غیر والجوبية لمن هم بالتكلیف 
من الصیادلة واألطباء وغيرهم من الكادر 
الطبى ودون التقید بعدد السنوات طبقا 
لمصلحة الــعــمــل الــتــى تختلف مــن مكان 
آلخر والتى يقدرها وكیل وزارة الصحة بكل 

محافظة.
وأكملت عضو البرلمان بالمخالفة لذلك، 
صدر قــرار بخصوص تقیید منح العاملین 

بالقطاع الطبى من أطباء بشريین وصیادلة 
وجمیع الكادر الطبى بإجازات خاصة بدون 
أجر اال بعام واحد فقط أثناء فترة التكلیف.

ــقــرار  ــذا ال وأوضـــحـــت عــجــمــى.. أن هـ
الجديد لألسف يضر أصحاب اإلجــازات 
غیر والجوبية التى حصلوا عليها وفق قرار 
رئــیــس مجلس الــــوزراء رقــم 1459 لسنة 
2018 خاصة أنها يشمل اإلجازات الوجوبیة 
المهددة لحقوق الطفل واألســرة ومرافقة 
االزواج مما يسبب فى تفكك أفراد األسرة 
كاملة سواء كانت الزوجة بإجازة رعاية طفل 

أو مرافقة زوج.
كما هذا القرار له ضرر على االقتصاد 
المصرى وضیاع مئات األلــوف من العملة 
الصعبة حیث أنــه يؤثر سلبیا على الدخل 
القومى لمصر لما يقوم به الحاصلین على 
هذه االجــازات من تحويالت بنكية لمصر، 

وقبل ذلك يضر مصلحة آالف األسر.
وطالبت غــادة عجمى بمراجعة القرار، 
لــضــمــان أحــقــیــة تــجــديــد اإلجــــــازات بكل 
أنواعها الوجوبیة وغیر وجوبیة لكل الكادر 
الطبى بكل تخصصاتها كافة دون استثناء 

أو تمییز فى كل الحاالت كیفما كانت.
وفى هذا السياق تقدمت النائبة مايسة 

عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة، بطلب 
ــرار الــمــجــحــف الـــذى  ــقـ ــشــأن الـ إحـــاطـــة ب
ــرة الصحة ممثلة فــى مدير  أصــدرتــه وزيـ
عــام اإلدارة العامة للتكليف بــشــأن وقف 
ــازات غير الوجوبية للعاملين  تمديد اإلجـ
بالخارج والداخل ممن لم يكملوا مدة عامين 
بالتكليف حيث تم رفض تمديد اإلجــازات 
الخاصة باالطباء وتهددهم إما االستقالة 

أو إلغاء السفر والعودة وضياع مستقبلهم 
المهنى واألسرى أيضا.

وأردفـــت وكيلة الــقــوى العاملة أن هذه 
ــؤرق اكثر مــن 14 ألــف من  القضية التى ت
ــكــادر الــطــبــى وأســـرهـــم فى  ــال الــعــامــلــيــن ب
الداخل والــخــارج، كما أن هــذا القرار فيه 
من اإلجحاف بحقوق أبناء الكادر الطبى 
ــر الــمــوجــودة  لــعــدم تــقــديــره ظــــروف األســ
بــالــخــارج وأبنائها الملتحقين بالمدارس 
وأوضاعهم المستقرة كما أنه يحرم الدولة 
من مصدر مهم للعملة الصعبة من خالل 
تحويالت العاملين والتأمينات المدفوعة 
بــالــدوالر واكملت… كما أن هــذا الــقــرار تم 
تطبيقه بشكل مفاجئ دون أى انذار سابق، 
بحجة أن قانون التكليف ال يسمح بإجازات 
غير وجوبية فأين كان هذا القانون عندما 
تــم منح العاملين إجـــازات قبل استكمال 
تكليفهم، الســيــمــا أن كــثــيــرا منهم يقوم 
بالتجديد للعام الثامن والعاشر وتساءلت 
مايسة عطوة… هل يعالج الخطأ بخطأ!! 
وهل تقديس القانون بهدم حياة العاملين 
وأســرهــم!! وطالبت بمراجعة هــذا القرار 
والسماح بتجديد اإلجــازات واستكمال حق 

الدولة فى التكليف بعد العودة من اإلجازة.

ــاعــة بمجلس  ــاء لــجــنــة الــصــن طـــالـــب أعـــضـ
النواب بإلغاء إتفاقية التجارة الحرة بين مصر 
وتركيا، حيث إن تلك االتفاقية تضر بالمنتجات 
المصرية وُتسهم فى إغــراق السوق المصرية 
بالمنتجات التركية، ومنها منتجات غير ُمطابقة 

للمواصفات. 
فى هــذا السياق تقدم النائب محمد الغول، 
ــواق المحلية  بطلب إحــاطــة بشأن إغـــراق األسـ
بالخشب الحبيبى المستورد، خاصة من دولتى 
الصين وتركيا، ما يهدد بإغالق مصنعى الخشب 
الحبيبى فى إدفــو ونجع حمادى بسبب تكدس 
المخازن والممرات بكمية كبيرة من األخشاب 
نتيجة لعدم الــقــدرة على تسويقها فــى السوق 

المحلية.
ــغــول، إن المنتجات التركية تدخل  ــال ال وقـ
السوق المصرية دون دفع أى رسوم جمركية أو 
ضريبية بحجة وجــود اتفاقية دولية مع تركيا، 
الفتا إلى أن هذه االتفاقية تم توقيعها عام 2005 
فى حكومة أحمد نظيف ودخلت حيز النفاذ عام 

تقدمت النائبة إيــنــاس عبد الحليم، عضو 
مجلس الــنــواب، بطلب إحاطة بشأن معوقات 
تطبيق نظام التأمين الصحى، حيث أوضحت 
أنه ال أحد يختلف على أهمية وحيوية منظومة 
التأمين الصحى الــشــامــل الــتــى تلقى عناية 
خــاصــة مــن الــقــيــادة السياسية وتــنــفــذ طبقا 

للقانون.
وجاء نص الطلب كاآلتي: 

»هناك العديد من السلبيات التى من شأنها 
أن تهدم فكرة »التأمين الصحي« وتجعل منه 
ــة مــهــدرة،  مــجــرد حــبــر عــلــى ورق وأمــــوال دولـ
ويجب مراجعة بعض السلبيات والُمعوقات التى 
قد تمثل صعوبات فى تنفيذ المنظومة، على 
رأســهــا توفير التمويل المالى، واالستمرارية 
ــاء، وعـــدم تسجيل  فــى التنفيذ، ونــقــص األطــب

المواطنين بياناتهم ضمن المنظومة«. 
»فنجد أن منظومة التأمين ُتعانى بشكل 
كبير من »نقص التمويل« المنصرف للتأمين 
ــحــة  ــالئ ــتـــور وال ــحــســب الـــدسـ الـــصـــحـــى، وب
األساسية للتأمين الصحى، فإنه يتم تمويله من 
اشتراكات المواطنين التى تعّد الرافد األول 
ة أو ما ُيطلق  للمنظومة، ثم الضرائب الموجهَّ
عليه »الــرســوم المفروضة على الصناعات 
الُملوثة للبيئة«، لكنه حتى اآلن هذه القوانين 
واللوائح ال تنفذ، ويوجد هناك صعوبة جمعها 
ــراكــات الــمــواطــنــيــن أو  ســـواء بالنسبة الشــت

الرسوم على الصناعات«. 
ــدم تــخــارج وزارة الــصــحــة من  »كــمــا أن عـ
المنظومة الــجــديــدة، ُيــؤثــر على عمل هيئات 
التنظيم الصحى الجديد، فى ظل وجود ثالث 
هيئات هــى المسئولة عــن منظومة التأمين 
الصحى الجديد؛ األولى هيئة الرعاية الصحية 
وتكون معنية بمنافذ تقديم الخدمة، والثانية 
هيئة الــجــودة واالعتماد وتمنح المستشفيات 
االعــتــمــاد وفــق معايير الــجــودة المعمول بها، 
والثالثة هيئة التأمين الصحى تتولى إدارة 

وتمويل التأمين الصحى«.
وحــتــى اآلن ال تــوجــد تــغــطــيــة كــامــلــة لكل 
األمــراض فى منظومة التأمين الصحى، حيث 
يوجد نقص فى األطباء واألدويــة، كما أن خطة 

2007 وتم تفعيلها عام 2013 فى عهد اإلخوان، 
مشيرا إلــى أنــه تم استيراد منتجات تركية فى 
مصر تــجــاوزت 4 مليارات و600 مليون جنيه، 
فى حين أن الصادرات المصرية إلى تركيا بلغت 
مليارا و100 مليون جنيه تقريبا، ما يعكس أن 

االتفاقية تخدم الجانب التركى فقط.
 كما لفت الغول إلى أن هناك مادة فى االتفاية 
تنص على أنــه فى حالة تعرض أحــد الطرفين 
إلى صعوبات فى ميزان المدفوعات يقوم باتخاذ 

تطبيق منظومة التأمين الصحى ببورسعيد، 
تقضى بالتعاقد مع 10 مستشفيات و35 وحدة 
صحية، لكن حتى اآلن لــم يتم افــتــتــاح إال 7 

مستشفيات و20 وحدة صحية«.
ــع الــخــطــة  ــذه الــنــســبــة ال تــتــمــاشــى مـ ــ ــ »وه
الموضوعة مسبًقا، حيث إن عــمــاد منظومة 
التأمين الصحى هى الشمولية، لكن حتى اآلن 
المنظومة اختيارية، ذلك ألنه متروك الختيار 
المواطن، وغير مربوط بقاعدة بيانات السكان 

بالمحافظة«. 
وأوضحت عضو البرلمان، فى الطلب، أنه من 
من عليه«  الُمفترض أن يحصل المواطن »المؤَّ
على كل الخدمات التى ُتوفرها منظومة التأمين 
الــصــحــى، بــصــرف النظر عــن قـــدرة الشخص 
المالية، لكن منظومة التأمين الصحى ُتصر 
ــراك السنوى،  على أن يــدفــع الــمــواطــن االشــت
باإلضافة إلــى 10% »ُمساهمات« بحد أقصى 
100 شهرى بالنسبة لــألدويــة، و10% بالنسبة 
للتحاليل الطبية بحد أقصى 750 جنيًها، و%10 
بالنسبة لإلشاعات بحد أقصى 750 جنيًها، 

اإلجراءات الالزمة التى تتوافق مع أحكام منظمة 
التجارة العالمية، قائال »أنــت محاولتش تحمى 
الصناعة المحلية بتاعتك، أمريكا خايفة من 
إغراق األراضى األمريكية بالمنتجات الصينية، 
وتم وضع رسوم من 10% إلى 25% على منتجات 

األلومنيوم الواردة إلى أمريكا«.
وأضـــاف أن المنتجات التركية تدخل مصر 
منذ عامين دون جمارك، رغم وجود جدول على 
موقع وزارة التجارة والصناعة يوضح اإلعفاءات 

ماعدا األمراض المزمنة والسكر. 
أى أن المواطن يتكلف فــى المتوسط نحو 
1000 جنيه شهرًيا، نظير عالجه، وهذا ينسف 
فكرة التأمين الصحى، فالتأمين الصحى يعنى 
تكافل الدولة ألجــل عــالج المواطنين، كما أن 
المرحلة األولــى ال ُتمثل 10% من سكان مصر، 

وفقا لالتفاقية، والــذى نص على إلغاء الرسوم 
الجمركية على المنتجات التركية فــى يناير 
2020، قائال »منذ عامين المنتجات التركية 
تدخل ببالش، بالمخالفة لالتفاقية«، مطالبا 
بتفسير كتابى واضح من وزارة التجارة والصناعة 
ــشــأن، قــائــال »يــتــم مجاملة الــدولــة  فــى هـــذا ال
التركية رغــم العالقات غير الجيدة مع الدولة 
التركية، هناك غبن وتدليس وتعاون واضــح مع 
الُمصنع التركى وبعض رجال األعمال المصريين 
المستوردين على حــســاب الصناعة المحلية 
الــمــصــريــة«. ولــفــت إلــى أن عــشــرات الماليين 
من الجنيهات على وشك اإلهــدار نتيجة تراكم 
كميات كبيرة من األخشاب ُمكدسة بالمخازن 
والممرات داخل مصنع الخشب الحبيبى )الفايبر 
بــورد( بمدينة نجع حــمــادى، فى محافظة قنا، 
الذى ُيعد األكبر من نوعه إنتاج أخشاب )فايبر 
ــورد( فــى مصر والــشــرق األوســــط، الفــتــا إلى  بـ
أن المصنع بــات ُمهددا باإلغالق والتوقف عن 
العمل وتشريد آالف العمال، وذلــك نتيجة عدم 
قــدرة إدارة المصنع على تسويق منتجاته فى 
السوق المحلية، التى أغرقتها المنتجات الصينية 
والتركية المستوردة، وإقبال التجار عليها بشكل 

ــرة الــتــى سيكون فيها  بعكس المرحلة األخــي
التطبيق فــى محافظات ُتمثل نحو 70% من 
سكان مصر، وهذا سوء توزيع، كما أن المرحلة 
ــى حــتــى اآلن لــم تكتمل، رغـــم قــلــة عــدد  ــ األول
السكان، ذلك أنه كان من الُمفترض أن تنتهى 
المرحلة األولى فى شهر يوليو المقبل، لكن هذا 

الفت نظرا النخفاض ثمنها قليال عن األخشاب 
التى ُينتجها المصنع المصرى.

وأوضــح المهندس محمد فــرج عامر، رئيس 
لجنة الصناعة بالبرلمان، أن هناك تقصيرا 
واضحا من وزارة التجارة والصناعة فى هذا 
الملف، الفتا إلى أن اللجنة طلبت من قبل إلغاء 
اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا ألنها 
أضــرت بالصناعة المصرية، فضال عن عزوف 
المستهلك المصرى عن المنتجات التركية نتيجة 
المواقف العدائية الُمتصاعدة من جانب الدولة 
التركية تجاه الــدولــة المصرية، قائال: »هناك 
حالة واضــحــة لقتل المنتج المصرى وتشريد 
العمالة المصرية، هناك خطوات يجب اتباعها 
من خالل منظمة التجارة العالمية وفرض حالة 

إغراق على المنتجات التركية«. 
ومــن ناحيته قــال إبراهيم السجينى، رئيس 
ــوزارة الصناعة  ــ قــطــاع المعالجات التجارية ب
والتجارة، إن قطاع المعالجات التجارية سيبدأ 
ــراءات الــالزمــة وفـــرض رســوم  ــ فــى اتــخــاذ اإلجـ
حماية على الخشب التركى بمجرد تقدم المصنع 
بشكوى مستوفاة بمستندات تثبت وجود إغراق 

للمنتج التركى.

لم يحدث.
وأكملت عبد الحليم، »أن من أكثر المعوقات 
التى تواجه المنظومة حتى اآلن  هى »نقص 
القدرة البشرية«، إذ ال يوجد عدد أطباء كاٍف، 
فهناك بعض التخصصات الــنــادرة التى يوجد 
نقص بــهــا، حيث يبلغ إجــمــالــى عــدد األطــبــاء 
الُملتحقين بالعمل فى القطاع الحكومى 188 
ألًفا و535 طبيًبا، بُمعدل 1.88 طبيب لكل ألف 
مواطن، فى حين يصل عدد األطباء »فى القطاع 
الخاص وخالفه« 24 ألًفا و300 طبيب، بحسب 

بيانات صادرة عن نقابة األطباء. 
وعلى هذا، ُيصبح عدد إجمالى عدد األطباء 
بالقطاعين الــحــكــومــى والـــخـــاص 212 ألــف 
طبيب، بُمعدل 2.1 طبيب لكل مواطن، بينما 
ُيقدر عدد األطباء بالمعاشات 54 ألف طبيب، 
وتــم تقدير أن منهم على األقــل نحو 20 ألف 
ــازالــوا يــمــارســون العمل فــى القطاع  طبيب م
الخاص بعد انتهاء االلتزام بالعمل الحكومى، 
يصبح األطباء المؤهلون القادرون على العمل 
فى مصر 232 ألًفا و835 طبيًبا، بُمعدل 2.3 
طبيب لكل ألف مواطن، بحسب بيانات نقابة 

األطباء. 
وأضافت، »أن فكرة تدريب األطباء أيضا أهم 
ما يواجهه منظومة التأمين الصحى، حيث يجب 
تــدريــب األطــبــاء فــى محافظات اإلسماعيلية 
والسويس وبورسعيد، على أن يكون التدريب فى 
األماكن المناسبة فى أماكن عملهم، أو توفير 
منة إذا كان التدريب فى مناطق  وسائل نقل مؤَّ
بعيدة، كما يجب توفير الميكنة فى منظومة 

التأمين الصحى بالنسبة لجميع اإلجراءات«.
ويــجــب تــالفــى مشكلة تــعــريــف »األمــــراض 
ــت بــعــض المشكالت  ــة«، حــيــث حــدث ــمــزمــن ال
فــى توصيفها خــالل الــفــتــرة الــفــائــتــة، كما أن 
مـــا يـــواجـــه الــتــأمــيــن الــصــحــى فـــى مــصــر هو 
وجــود مستشفيات جــاهــزة مؤهلة، لكن بعض 
المستشفيات لم تكن تستوفى كل االشتراطات 

المطلوبة. 
وأنهت النائبة إيناس عبد الحليم، الطلب، 
قــائــلــة: »حــتــى اآلن لــم تتعاقد هيئة التأمين 
الصحى مع شركات أدويــة كما ينص القانون، 
فإلى اآلن تم التعاقد مع 10 صيدليات فقط هى 
التى تم توافر االشتراطات بها، ضمن منظومة 

التأمين الصحى فى بورسعيد«.

تحتوى على مواد كيميائية وسامة

باألرقام.. تصريحات 
وزير المالية حول خفض 

الديون »فشنك«

ألعاب الصغار تنقل أمراضًا 
خطيرة ألطفال مصر

إنشاء فروع لصندوق مكافحة 
اإلدمان داخل الجامعات المصرية

ــؤاد،  ــدم الــنــائــب مــحــمــد فـ ــق ت
ــة مــوجــه لرئيس  ــاط بطلب إح
ــر المالية،  ــوزراء، ووزي مجلس الـ
بــشــأن تــزايــد الــديــن الخارجى 
والدين العام المحلى واستدامة 
الــديــن فــى مــصــر، الفــتــا إلــى أن 
الــنــشــرة اإلحــصــائــيــة الشهرية 
ــى يــنــايــر 2020 الـــصـــادرة عن  ف
البنك المركزى المصرى والتى 
أوضــحــت أن الــديــن الــخــارجــى 
زاد مـــن 80.8 مــلــيــار دوالر 
ــربــع األول مــن الــعــام  بنهاية ال
المالى 2018/2017 إلــى 93.1 
مليار دوالر بنهاية الربع األول 
مــن الــعــام الــمــالــى 2019/2018 
بنسبة بلغت 15%عــلــى أســاس 
سنوى بينما بلغت 109.3 مليار 
دوالر بنهاية الربع ألول من العام 
المالى 2020/2019 بنسبة بلغت 

.%17.4
وأوضح فؤاد، أنه من خالل ذلك 
يتضح أن الحكومة تتجه لزيادة 
معدالت االستدانة من الخارج، 
وهو ما يضع العديد من عالمات 
ــام حـــول تــصــريــحــات  ــه ــف ــت االس
ــى  ــأن مصر األول وزيـــر المالية ب
على الــعــالــم فــى خفض الــديــن، 
متابعا: فى نفس الوقت كشفت 
بيانات ذات النشرة أن الدين العام 
المحلى ارتــفــع مــن 3887 مليار 
جنيه بنهاية الــربــع األول من 
الــعــام المالى 2019/2018 إلى 
4186 مليار جنيه بنهاية الربع 
األول من العام المالى الحالى، 

بنسبة زيادة بلغت 8% تقريبا.
وطـــالـــب فـــــؤاد عــــرض طلب 
اإلحـــاطـــة عــلــى لــجــنــة الخطة 
والــمــوازنــة لبحثه وبيان أسباب 
ــادة كــل مــن الــديــن الخارجى  زيـ
والــديــن العام المحلى، وإيضاح 
ــاء  ــوف ــدرة الــحــكــومــة عــلــى ال ــ ق
بالتزامات خدمة الدين الحالية 
والمستقبلية على نحو ال يؤدى 
إلــى مشكلة التعثر فــى خدمة 
الدين ويضمن فى الوقت نفسه 
ــاء  ــوف ــدرة الــحــكــومــة عــلــى ال ــ ق

بمتطلبات االستثمار والتنمية.

تــقــدم الــنــائــب جــون طلعت، عضو 
مجلس النواب بطلب إحاطة لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة 
الداخلية بشأن تـــداول لعب أطفال 
ضارة بالمكتبات والحضانات المصرية.
وتضمن الطلب التأكيد على أن األيام 
الماضية شهدت تجديد التحذيرات 
مــن شعبة األدوات المكتبية ولعب 
األطــفــال بغرفة القاهرة التجارية، 
ــداول واستخدام لعب أطفال  بشأن ت
ضــارة بالمكتبات المصرية، خاصة 
التى تالمس الجلد والفم، ومن أبرزها 
مــا ينتشر حاليا صلصال »ســاليــم« 
والذى يعتبر مادة مطاطية يستخدمها 
األطفال فى اللعب لتشكيل العرائس 

واألشكال المختلفة.
وأكـــد طلعت على أن التحذيرات 
تضمنت عدة أضــرار تلحق باألطفال 
أثناء اللعب بـ»الساليم« ألنــه مكون 
من مــواد كيميائية وســامــة، وتحتوى 
على مــواد تسبب مضاعفات خطيرة 
ــال آثـــارا حـــادة ومزمنة،  ــف على األط
وهو األمر الذى يفرض تحركا حاسما 
مــن األجــهــزة المعنية للحفاظ على 
األطفال من هذه األلعاب الضارة والتى 
مــن شأنها أن تضر الــنــشء الصغير، 
ــه الــحــضــانــات تضعها من  خــاصــة أنـ

أنشطة األطفال بها.

ــب أحــمــد مصطفى  ــائ ــن طــالــب ال
الفرجانى عضو مجلس النواب ووكيل 
لجنة القيم بالبرلمان مــن حكومة 
الــدكــتــور مصطفى مــدبــولــى رئيس 
ــوزراء وجميع المؤسسات  ــ مجلس ال
بالدولة خاصة مؤسسات المجتمع 
المدنى تقديم جميع أنـــواع الدعم 
لــصــنــدوق مــكــافــحــة اإلدمـــــان الــذى 
ــف مــريــض اإلدمـــان  استوعب 130 أل
وتــم عالجهم غير سرية تامة وقال 
ــه يجب على جميع  »الــفــرجــانــى« إن
المؤسسات بــالــدولــة وفــى مقدمتها 
ــاف  ــ األزهــــر الــشــريــف ووزارة األوق
والكنيسة إضافة إلى وزارات الشباب 
والرياضة واالعالم والتربية والتعليم 
والتعليم العالى والثقافة والتضامن 
ــى والــتــنــمــيــة المحلية  ــاع ــم ــت االج
ــات المجتمع  ــس ــؤس ــا مـــن م ــره ــي وغ
المدنى والجامعات االطــالع بدورها 
فــى الــتــوعــيــة بمخاطر الــمــخــدرات 
ــرورة العمل على مــواجــهــة هذه  ــ وض
الظاهرة الخطيرة التى تدمر الشباب 
المصرى وأكد النائب أحمد مصطفى 
ــزام مــن صندوق  ــت الــفــرجــانــى أن االل
مكافحة اإلدمــان بالسرية التامة فى 
ــان هــو الضمانة  ــ عــالج مــرضــى اإلدم
الرئيسية القناع المدمنين وأسرهم 
بأهمية التوجه للصندوق من أجل 
التعافى والعالج من اإلدمــان مطالبا 
ــدوق مكافحة  ــن ــص ــروع ل ــ ــاء ف ــش ــإن ب
اإلدمـــان بمختلف مؤسسات الدولة 
فى جميع المحافظات خاصة داخل 

الجامعات المصرية.

  أحمد صالح  كريم سعيد

  حنان الشربينى

  إسالم خالد

 تحت
     القبة

 تحت
     القبة

الصادرات المصرية بلغت مليارا و100 مليون جنيهاستيراد منتجات تركية بـ»4« مليارات و600 مليون جنيه

وزارة الصحة ترفض االلتزام بقانون الخدمة المدنية

المواطن يتكلف فى المتوسط نحو 1000 جنيه شهريـًا نظير عالجه

المنتجات 
التركية تدخل 

مصر منذ عامين 
دون جمارك

وزارة المالية تخالف 
تعليمات الرئيس 
والقانون وفتوى 
مجلس الدولة

حتى اآلن لم تتعاقد 
هيئة التأمين الصحى 

مع شركات أدوية كما 
ينص القانون

تجاوزات فى صرف مكافآت أعضاء 
هيئة التدريس بجامعة األزهر

البرلمان يؤجل إصدار قوانين المحليات 
وإنشاء مفوضية القضاء على التمييز

رغم أن الدستور ألزمه بها

تحذيرات برلمانية من تسبب أسواق بيع 
الحيوانات فى انتشار فيروس كورورنا

ــزراعــة  تــقــدم الــدكــتــور الـــبـــدرى ضــيــف، عــضــو لجنة ال
بمجلس النواب وكيل نقابة البيطريين، بطلب إحاطة الى 
الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، موجه الى كل من 
ــوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزيــر  رئيس مجلس الـ

الزراعة السيد القصير، بشأن إجراءات الرقابة 
على أســواق بيع الحيوانات المنتشرة فى 
كــل محافظات الجمهورية، السيما فى 
ــود أســـواق عشوائية بــعــدد من  ظــل وجـ

المناطق.
وأشار النائب فى طلب اإلحاطة، إلى 
أن فيروس كورونا، بداية انتشاره كانت 
بمدينة »ووهان« الصينية فى سوق لبيع 
الحيوانات، وهــو األمــر الــذى يستلزم 
اتــخــاذ كــافــة التدابير الــالزمــة لمنع 

انتشاره داخل مصر.
وأوضـــــــــح الـــــبـــــدرى ضـــيـــف، 
أن الـــحـــيـــوانـــات بــيــئــة حــاضــنــة 
ــذى  لــلــفــيــروســات، وهـــو األمـــر ال

ــة على  ــاب ــرق يــســتــوجــب تــشــديــد ال
ــواق بــيــع الــحــيــوانــات، خصوصا  أســ

األسواق العشوائية، لمواجهة انتشار كورونا.
وفى السياق ذاته، شدد ضيف، على ضرورة قيام الحجر 
البيطرى بدوره، باعتباره خط الدفاع األول عن المواطنين، 

فى مواجهة أى أمراض للحيوانات ومنع وصولها.
وطالب عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، بحمالت مكثفة 
على المجازر فى الفترة الراهنة، وكذلك التشديد على 
مواجهة الذبح خارج »السلخانات« الذى انتشر بصورة 
كبيرة فى الفترة الراهنة، باإلضافة الــى ضــرورة قيام 
ــادة عــددهــا على مستوى  ــ الحكومة بتطوير الــمــجــاز وزي

الجمهورية، وكذلك تشديد عقوبة الذبح خارج المجازر. 
ــراض الــتــى تصيب  ــ ــبــدرى ضــيــف: مــواجــهــة األم وقـــال ال
الحيوانات أمر ضرورى فى الوقت الراهن من مبدأ »الوقاية 
خير من الــعــالج«، مشيرا إلــى أن منع وصــول األمــراض 
للمواطنين غير مكلف بالنسبة لعالج األمراض 
الناتجة عن تناول أطعمة غير 

صحية.

تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس الــنــواب، بطلب 
إحــاطــة بشأن مخالفة وزارة المالية للقانون وعــدم صرف 
ــر، حيث إن  مكافآت أعــضــاء هيئة الــتــدريــس بجامعة األزهـ
وزارة المالية تقوم بصرف مكافآت أعضاء هيئة التدريس 
بجامعة األزهر كفئات مالية مقطوعة، فى حين أن المادة 15 
من القانون رقم 32 لسنة 205 الخاص بربط الموازنة العامة 
للدولة للسنة المالية 2016/2015، نصت على احتسابها نسبة 

من األجر األساسى.
وأوضحت منير أن ما تقوم به وزارة المالية مخالف للقانون، 
ومخالف أيضا لقرار السيد رئيس الجمهورية بهذا الشأن 
وأيضا مخالف لفتوى قسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

وأكملت عضو البرلمان أن أعضاء هيئة التدريس والهيئات 
المعاونة يتجاوز عددهم العشرين ألف عضو هيئة تدريس، 
وطالبت بتطبيق صحيح القانون، وأيضا تقسيط المستحقات 
المالية للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة على 

عدد مناسب من السنوات.
ــب عــضــو هيئة  كــمــا طــالــبــت عــضــو الــبــرلــمــان بتعديل راتـ

التدريس والهيئات المعاونة على الفور طبقا للقانون.

طالبت النائبة منى منير، عضو مجلس الــنــواب، اللجان 
المعنية بالبرلمان وهيئة مكتب المجلس برئاسة الدكتور على 
عبد العال، بضرورة الحرص على إقرار القوانين التى يلزم بها 

الدستور، وعلى رأسها قانون المحليات.
وأوضحت فى بيان لها: منها قانون بشأن انشاء مفوضية 

للقضاء على التمييز بــالــمــادة 53 دســتــور حيث نص 
الدستور على أن تلتزم الدولة باتخاذ التدابير الالزمة 
للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء 

مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
ولفتت إلــى الــمــادة 199 والتى نصت على أن خبراء 

الــطــب الــشــرعــى، واألعــضــاء الفنيون بالشهر العقارى 
مستقلون فى أداء عملهم، ويتمتعون بالضمانات والحماية 

الــالزمــة لــتــأديــة أعمالهم، على النحو الــذى 
يــنــظــمــه الـــقـــانـــون، بــمــا يــتــطــلــب معه 

تــعــديــالت تشريعية لتنفيذ 
هذا النص.

مجلس النواب 
يكشف

يحدث فى 
المحلة

ال توجد تغطية كاملة 
لكل األمراض فى منظومة 

التأمين الصحى

بعض المستشفيات 
ال تستوفى كل 

االشتراطات المطلوبة 

أرقامكم حول مديونياتكم لدى الجهات الحكومية غير مؤيدة بالمستندات

كارثة.. مصنع سماد حلوان يتسبب فى نقل أمراض السرطان والفشل كلوى وتشوهات األجنة

120 ألف طن مخلفات تؤدى إلى زيادة االحتباس الحرارى

)فالتر بير السلم( تؤدى إلصابة المصريين بأمراض الكلى والتيفود
تقدم النائب طارق متولى، نائب السويس وعضو 
لجنة الــصــنــاعــة، بطلب إحــاطــة مــوجــه إلى 
رئـــيـــس الـــــــوزراء الـــدكـــتـــور مصطفى 
مــدبــولــى، حــول انــتــشــار فــالتــر المياه 
مجهولة المصدر، والتى تلحق أضــرارا 
بالغة بصحة المواطنين، موضًحا أن هذه 
الفالتر تنتشر من خــالل مواقع التواصل 

االجتماعى وبعض القنوات التليفزيونية.
وأشــار متولى إلى أنه يتم تصنيع شمعات 
تلك الــفــالتــر مــن مـــواد بالستيكية رديــئــة، 
ــام قليلة إلــى مزرعة  يحولها فــى غضون أي
بكتيريا، الفتا إلى أن مياه الشرب العادية 
يتم تنقيتها بشكل كامل حسب المواصفات 

العالمية، إال أنها تحتوى على بعض بقايا العناصر 
الضارة مثل الحديد والمنجنيز.

أضــاف أن الفالتر مجهولة المصدر والــتــى يتم 
تصنيعها فى مصانع بير السلم يوجد بها خلل فى 
ــى إصابة  تركيب الفلتر والـــذى يمكن أن يـــؤدى إل
اإلنـــســـان بـــأمـــراض خــطــيــرة مــنــهــا أمــــراض الكلى 
والتيفود، إال أن فالتر تنقية المياه المطروحة فى 
ــواق الشعبية أو على األرصــفــة أو مــن خالل  األســ
ــات مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــى أو قنوات  إعــالن
التليفزيون المجهولة، تلقى انتشار واســع نتيجة 
رخص ثمنها ما يجعهلها تشكل خطورة على الصحة 
الــعــامــة، بسبب عــدم حــصــول تلك الــشــركــات على 

تراخيص من الجهات المعنية.

كشف رئيس لجنة حقوق اإلنسان فى 
مجلس الــنــواب، عــالء عابد، أن مصنع 
ســمــاد حــلــوان الشهير بمصنع »سماد 
عرب أبو مساعد« يعمل به العديد من 
الشباب ولكن هذا المصنع ال تتوافر به 
عوامل الحماية البيئية، مما أدى إلى 
انتشار أمــراض كثيرة، مثل السرطان، 

والفشل كلوى، وتشوهات األجنة.
وأبـــدى رئيس لجنة حقوق اإلنــســان، 
ــوع أضــــرار أيــضــا على  ــ ــن وق تــخــوفــه م
ــو  ــرب أب ــيــن بــمــصــنــع ســـمـــاد عــ الــعــامــل
مساعد، الفتا إلــى أن هناك سماسرة 
يعينون الشباب »بمصنع الموت«، مؤكدا 
أن المنطقة ذات كثافة سكانية عالية، 

وبالتالى يصاب عدد كبير من المواطنين 
ــات  ــاث ــع ــب ــك االن ــل ــراض بــســبــب ت ــ ــاألم ــ ب
والمواد الخطرة على صحة المواطنين 

بالمنطقة.
ولفت عابد إلى أن الحفاظ على البيئة 
الــصــحــيــة تــبــدأ بــالــحــفــاظ عــلــى صحة 

المواطن وهذا من أهم حقوق اإلنسان.

الغول

منى

إيناس

غادة

ضيف

عابد

خليفة

أنيسة

فؤاد

العبد

معيط

متولى
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تواصل وزارة الداخلية فتح باب القبول للدفعة الخامسة 
للمتقدمين لمعهد معاونى األمن، حتى 5 مارس المقبل.

كــانــت وزارة الــداخــلــيــة، قبلت عـــدًدا مــن المتقدمين 
للمعهد فى الدفعة الرابعة، بعدما اجــتــازوا االختبارات 
المقررة، وانطبقت عليهم الشروط العامة، وأبرزها أن 
يكون المتقدم مصرى الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه 
الجنسية عن غير طريق التجنس، وأال يقل السن عن 19 
سنة، وال يزيد على 25 سنة فى تاريخ فتح بــاب التقدم 
لاللتحاق بمعهد معاونى األمــن، وأن يكون حاصالً على 
الشهادة اإلعدادية أو ما يعادلها، وأن يكون محمود السير 
حسن السمعة، وأال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة 
جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.

ويــشــتــرط أيــضــاً أال يــكــون قــد سبق فصله مــن خدمة 
الحكومة أو القطاع العام أو قطاع األعمال بقرار أو بحكم 
تأديبى، وأن يستوفى الــشــروط الصحية والبدنية التى 
يحددها المجلس الطبى المتخصص بهيئة الشرطة، 

ويجتاز اختبار السمات واللياقة البدنية.
كما شملت الشروط أال يقل طول الُمتقدم عن 170 سم 
وأال يقل عــرض الصدر عن 85 سم »للذكور«، وأال يقل 
الطول عن 160 سم لإلناث، وأال يكون مجنًدا بالقوات 
المسلحة أو ملحقا للخدمة بالشرطة أو بأى من جهات 

الدولة األخرى، وأال يكون متزوًجا أو سبق له الزواج.

أعلنت هيئة التصنيف العالمى للجامعات QS عن مشاركتها فى 
معرض التعليم الدولى »إيديوجيت« 2020، والذى سيعقد بالقاهرة 
خالل الفترة من 18 إلى 20 فبراير الحالى، حيث سيتم تخصيص 
جلسة لتكريم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى المصرى، 

و22 جامعه مصريه حكومية لدخولهم فى تصنيف 2020.
وقــال الدكتور أشــون فرننداز المدير اإلقليمى للشرق األوســط 
وجنوب آسيا، أن التصنيف الدولى البريطانى QS سوف يكرم وزير 
التعليم العالى المصرى عرفانا وتقديرا بما تتحقق من تقدم ملحوظ 

للجامعات المصرية فى التصنيف العالمى خالل الفترة الماضية.
وأشار أشون، إلى أنه من خالل عمليات مالحظه وتشاور ودراسة 
دقيقة لألحوال والتحديات التى تواجه التعليم العالى فى المنطقة 
العربية، تبين تحقيق 22 جامعة مصرية مكانه متقدمة بين 130 
جــامــعــة عــربــيــة ظــهــرت فــى التصنيف مــن حــوالــى 1200 جامعة 
بالمنطقة، مضيفا أن تصنيف QS ينتهز فرصة التعاون مع معرض 
إيديو جيت باعتباره واحــد من أهم األحــداث على مستوى التعليم 
العالى لتكريم الدكتور خالد عبدالعفار وزير التعليم العالى المصرى، 

والجامعات الـ 22 على هذا االنجاز الغير مسبوق.
من جانبه صرح الدكتور على شمس الدين رئيس » ايديو جيت« فى 
بيان له اليوم أنه تلقى رسالة من هيئة التصنيف العالمى للجامعات 
ــدورة السادسة لملتقى ومعرض أيديوجيت  تطلب المشاركة فى ال
بالقاهرة لتكريم الجامعات المصرية التى حققت إنــجــازات غير 
مسبوقة وعلى رأسها جامعات »القاهرة واألمريكية واإلسكندرية 
وعين شمس وحلوان وبنها وطنطا واإلكاديمية العربية للنقل البحرى 

والجامعة األلمانية وجامعة طنطا وجامعة المنصورة والمنوفية«.
وأشـــار شمس الــديــن إلــى أنــه خــالل السنوات الثالثة الماضية 
شهدت الجامعات المصرية تقدًما كبيًرا فى التصنيف العالمى 
للجامعات، مضيفا أنه خالل عام 2016 كانت هناك 3 جامعات فقط 
داخــل التصنيف العالمى للجامعات واآلن يوجد 22 جامعة داخل 
التصنيف العالمى، مؤكدا أن تصنيف QS يعتمد على العديد من 
المعايير منها »السمعة األكاديمية، نسبة األساتذة إلى الطلبة، البحث 

العلمى، نسبة األساتذة الدوليين، نسبة الطلبة المغترين«.

ــقــابــات الــمــهــن الــطــبــيــة، »األطـــبـــاء،  ــق اتــحــاد ن ــ واف
الــصــيــادلــة، األســـنـــان، الــبــيــطــريــيــن«، عــلــى مقترح 

إلـــــى نــقــابــة األطــبــاء بــزيــادة الــمــعــاش مــن 800 
1000 جنيه، حيث عــرضــت نقابة 

األطباء على مجلس اتحاد المهن 
الطبية مقترح تقدم به الدكتور 
ــاب الــطــاهــر، أمــيــن عــام  ــه إي
نقابة األطــبــاء بــزيــادة معاش 
األطباء من 800 إلــى 1000 
جنيه، بعد مــوافــقــة مجلس 

نقابة األطباء.
 وتــــــم عــــــرض الـــمـــقـــتـــرح 

ــن الــطــبــيــة  ــه ــم ــى اتـــحـــاد ال ــل ع
لتطبيقه عــلــى أعــضــاء النقابات 

األربــعــة )األطــبــاء واألســنــان والصيادلة 
والبيطريين(، ومــن الــمــقــرر أن يتم عــرض المقترح 
للتصويت على الجمعية العمومية التحاد المهن الطبية، 

المقرر لها الجمعة 14 فبراير الحالى.

ذكرت المنظمة األورومتوسطية للتعاون االقتصادى 
واإلنمائى، أن وفًدا اقتصادًيا ألمانًيا سيزور مصر فى 
الفترة من 14 إلى 18 فبراير الحالى؛ بهدف التعاون 
فــى مجال القطن العضوى والمنسوجات المنزلية، 
وأوضــحــت المنظمة - فى بيان صحفى - أن الزيارة 
تهدف إلى تطوير قطاع اإلنتاج اإليكولوجى المستدام 
للقطن فى جميع المراحل: الزراعة والغزل والنسيج، 
وهذا ُيَمكّن الجهات الفاعلة االقتصادية األلمانية من 
استكشاف موارد مستدامة وقنوات مشتريات جديدة؛ 

بهدف فتح أسواق لتوريد المنتج المصرى.
وأشـــارت المنظمة إلــى أن القطن المصرى يرتبط 
بمنتجات فاخرة وعالية الجودة، ويتم تداوله فى جميع 
أنحاء العالم باعتباره أفضل أنــواع القطن، منوهةً إلى 
أن مناخ مصر يوفر ظروًفا ممتازة للزراعة المستدامة 
بيئًيا للقطن طويل التيلة الذى ُيستخدم بشكل خاص فى 

المنسوجات المنزلية.
ولفتت المنظمة إلى أن صناعة القطن المصرية تهتم 
اآلن بتقوية العالقات مع المصّنعين األلــمــان؛ بهدف 
تصدير كــٍل من القطن الخام الــذى تتم زراعته بشكل 

مستدام ومنتجات القطن العضوى النهائى.

الداخلية: قبول دفعة جديدة بمعهد 
معاونى األمن حتى 5 مارس

تكريم وزير التعليم العالى 
و22 جامعة مصرية حكومية

اتحاد المهن الطبية يطرح زيادة المعاشات 
لـ 1000جنيه فى جمعية عمومية

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بــوزارة التموين 
والتجارة الداخلية عن مناقصة رقم 4 لتوريد زيت خام 
محلى بالجنيه بحد أدنى 3000 طن زيت صويا و2000 
طن زيــت عباد والتوريد خــالل الفترة من 25 فبراير 
إلى 10 مارس 2020، على أن يتم طرحه على بطاقات 

التموين وفى منافذ المجمعات االستهالكية.

وفد اقتصادى ألمانى يزور مصر 
للتعاون فى مجال القطن العضوى

مناقصة جديدة لشراء زيت 
الطعام لطرحه على البطاقات

إطالق حملة قومية ضد شلل األطفال لمدة 4 أيام

طرح 600 مقبرة جاهزة للمسلمين بمدينة 6 أكتوبر

»على عبده« يخوض أطول رحلة فى العالم بدراجة كهربائية 

18 فبراير.. آخر موعد للتقدم لمسابقة الشركات الناشئة

يــواصــل المغامر الــمــصــرى على عبده، 
االستعدادات التى يجرى تجهيزها للقيام 
ــى مــوســوعــة  ــة لــلــتــســجــل فـ ــرديـ ــة فـ ــرحــل ب
جينيس كأطول رحلة فى العالم باستخدام 
الدراجة الكهربائية، فى الثانى والعشرين 
مـــن فــبــرايــر الــمــقــبــل تــحــت رعـــايـــة وزارة 
البيئة، وذلـــك فــى إطـــار التوعية بأهمية 
 استخدام الطاقة النظيفة فى الحفاظ على

البيئة.
ومن المقرر أن تبدأ هذه الرحلة من معبد 
أبو سمبل فى الثانى والعشرين من فبراير 
القادم والذى يتزامن مع تعامد الشمس على 
وجه تمثال الملك رمسيس الثانى، على أن 
تستمر لمدة مائة يــوم تنتهى فى األول من 

يونيو عند أهرامات الجيزة، يجوب خاللها 
75 مــديــنــة فــى جميع مــحــافــظــات مصر، 
وتتخلل الرحلة العديد من األنشطة البيئية 
ومــنــهــا حــمــالت نــظــافــة وحــمــالت تشجير 
وجمع المخلفات البالستيكية من الشواطئ 
وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على 

البيئة والموارد الطبيعية.
وأشارت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى 
أنه يمكن االستفادة من هذه المبادرة لنشر 
أهداف والتوعية بمبادرة اتحضر لألخضر 
التى أطلقتها وزارة البيئة تحت رعاية رئيس 
الجمهورية، والتأكيد على روح المشاركة فى 
العمل البيئى كأحد أهم سبل حماية البيئة 

وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات 
»ايتيدا« التابعة لــوزارة االتصاالت و»دل تكنولوجيز« 
أن آخر موعد للتقدم فى مسابقة الشركات الناشئة 
لتطوير حلول وتطبيقات باالعتماد على التكنولوجيات 
الناشئة فى 18 فبراير وذلــك فى تخصصات الذكاء 
االصطناعى والبلوك تشين والحوسبة السحابية وعلوم 

وتحليل البيانات.
وكـــان مــركــز اإلبـــداع التكنولوجى وريـــادة األعــمــال 
»تيك«، التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات 
»ايــتــيــدا«، قــد أعلن فــى 4 مــن ديسمبر الماضى عن 
فتح بــاب التقدم لمسابقة الشركات الناشئة بهدف 
المنافسة فــى تطوير حــلــول وتطبيقات تكنولوجية 
حديثة تــدعــم تحقيق أهـــداف التنمية المستدامة 
ــــك بــالــتــعــاون مــع »دل تكنولوجيز«  )SDGs(، وذل

العالمية.
وتستهدف المسابقة تحفيز اإلبــداع لدى الشركات 
الناشئة المصرية البتكار حلول وتطبيقات باالعتماد 
ــاء  ــذك ــاألخـــص ال عــلــى الــتــكــنــولــوجــيــات الــنــاشــئــة وبـ
االصطناعى والبلوك تشين والحوسبة السحابية وعلوم 
ABCD Tech- »وتحليل البيانات أو ما يطلق عليه 

.»nologies

وتتضمن فعاليات المسابقة الحصول على أعمال 
التوجيه الفنى واإلرشــاد للشركات الناشئة من خالل 
خبراء الشركة العالمية فى المجاالت التكنولوجية 
المذكورة، باإلضافة إلى تنظيم عدد من ورش العمل 
ــوط  ــة وأســي ــدري ــن ــاهــرة واإلســك ــق فــى مــحــافــظــات ال
بالمناطق التكنولوجية الجديدة، وكذلك تنظيم لقاءات 
مع الشركات الصغيرة والمتوسطة التقنية لمساعدة 

الشركات الناشئة فى تطوير أعمالهم.
وتحصل الشركات الفائزة بالمسابقة على دعــوة 
شــامــلــة لــحــضــور فــعــالــيــات مــؤتــمــر »دل تكنولوجيز 
ورلد« والذى ينعقد فى شهر مايو 2020 بمدينة الس 
ــرز الفعاليات  فيجاس األمريكية، حيث يعد أحــد أب
العالمية المتخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، 
بــاإلضــافــة إلــى فــرصــة انــضــمــام الــشــركــات الناشئة 
لبرنامج مسرعات األعمال بمركز اإلبداع التكنولوجى 

وريادة األعمال.
جدير بالذكر، أن المسابقة تأتى فى إطــار مذكرة 
التفاهم التى وقعتها الهيئة مع شركة »دل تكنولوجيز« 
العالمية، بــهــدف تحفيز البيئة الحاضنة لــإلبــداع 
التكنولوجى وريــادة األعمال وتعزيز قدرات الشركات 

الناشئة المصرية.

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة 
الصحة والسكان، عن إطالق الحملة 
القومية للتطعيم ضــد مــرض شلل 
األطفال للمصريين وغير المصريين 
»المقيمين على أرض مــصــر« من 
عمر يــوم حتى 5 ســنــوات بالمجان 
لــمــدة 4 أيـــام، وذلـــك خــالل الفترة 
من األحد الموافق 16 فبراير2020 
حتى األربــعــاء 19 فــبــرايــر 2020، 
مشيرة إلى أن هذه الحمالت تأتى 
فى إطــار رؤيــة الرئيس عبد الفتاح 
السيسى للنهوض بالصحة العامة 
والمجتمعية الــتــى تــســاهــم بشكل 
فعال فى تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضــح الدكتور خالد مجاهد، 
ــرة الصحة والسكان  مستشار وزي
لـــشـــئـــون اإلعـــــــالم والــمــتــحــدث 
الرسمى، أنه سيتم تنفيذ الحملة 
القومية للتطعيم ضد مرض شلل 

األطـــفـــال فــى جــمــيــع محافظات 
الــجــمــهــوريــة وتــســتــهــدف 16.5 
ــا إلــى  ــًت مــلــيــون طــفــل تــقــريــًبــا، الف
أن التطعيم فى الريف سيتم من 
منزل إلى منزل للوصول إلى جميع 
األطفال المستهدفين، أما المدن 
فيتم التطعيم بها بفرق متحركة 
بالشوارع مع وجــود فرق ثابتة فى 
المراكز الصحية، ومكاتب الصحة، 
والوحدات الريفية، ومراكز رعاية 
ــك حتى  األمــومــة والــطــفــولــة، وذلـ

الساعة الخامسة مساء.
وأضــــاف »مــجــاهــد« أنـــه سيتم 
وضع فرق ثابتة بجوار المساجد، 
ــوادى، واألســـواق،  ــن والكنائس، وال
ــارات ومـــتـــرو  ــطــ ــ ــق ــ ومـــحـــطـــات ال
األنفاق، ومواقف سيارات السفر 
والــحــدائــق الــعــامــة، الفــًتــا إلــى أنه 
ــى 90  ــى الــحــمــلــة حــوال ــشــارك ف ي
ــف فــرد مــن األطــقــم الطبية تم  أل
إعــدادهــم وتــدريــبــهــم بشكل جيد 

لتنفيذ الحملة.

ــور هــالل  ــ ــدس مــحــمــد أنـ ــن ــه ــم ــال ال ــ ق
نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية 
الــجــديــدة للشئون التجارية والعقارية، 
إنه سيتم طرح حجز 600 مقبرة جاهزة 
للمسلمين بمدينة 6 أكتوبر بمساحة 40 
مــتــًرا مربًعا للمقبرة، وذلـــك بنظام حق 

االنتفاع.
وأضـــاف هــالل أن هــذا الــطــرح يشمل 
510 مــقــابــر لقاطنى مـــدن )6 أكــتــوبــر- 
حدائق أكتوبر- 6 أكتوبر الجديدة- الشيخ 
زايد( و90 مقبرة لقاطنى محافظة الجيزة 

)أحياء وضواحي(.
ــح أنــه يتم حالياً الحصول على  وأوضـ

كراسة الشروط والمواصفات من جهاز 
مدينة 6 أكــتــوبــر، ويــتــم تقديم استمارة 
بيانات الحجز والمستندات الالزمة طبًقا 
ــطــرح لحجز  لـــلـــوارد بــكــراســة شـــروط ال
المقبرة خالل الفترة من )8 - 26( مارس 
المقبل بجهاز المدينة فى مواعيد العمل 

الرسمية.
ــى أنه  وحـــول شـــروط الــحــجــز، أشـــار إل
يــشــتــرط فــى الــمــتــقــدم للحجز أن يكون 
شخًصا طبيعًيا )مواطًنا مصرى الجنسية( 
وليس شخًصا معنوًيا )شركة أو مؤسسة(، 
ومــن قاطنى مــدن )6 أكــتــوبــر - حدائق 
أكتوبر - 6 أكتوبر الجديدة - الشيخ زايد( 

أو محافظة الجيزة وضواحيها، وأال يكون 
قد سبق تخصيص مقبرة )مبنى أو أرض( 
له أو ألحد أفراد أسرته )الزوج - الزوجة 
- األوالد القصر(، وطبًقا للوارد بكراسة 
الشروط، وال يحق لألسرة الواحدة )الزوج 
- الزوجة - األوالد القصر( التقدم لحجز 

أكثر من مقبرة.
ونــوه المهندس محمد أنــور هــالل بأنه 
سيتم التخصيص بالقرعة العلنية اليدوية 
ــروط، وسيتم  ــشـ لــمــن تنطبق عليهم الـ
اإلعــالن عن موعد ومكان إجــراء القرعة 
العلنية فى موعد الحق، وكذا موعد تسليم 

المقابر للفائزين بالقرعة.

  إسالم خالد 

توفيق

عبدالغفار
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محكمة جنايات القاهرة تسدل الستار 
على قضية »التالعب فى البورصة«

إسدال الستار على قضية »االتجار فى البشر وتهريب المهاجرين«
تــصــدر محكمة جــنــايــات الــقــاهــرة، المنعقدة 
بالتجمع الــخــامــس، برئاسة المستشار السيد 
الــبــدوى، فى جلسة 17 فبراير الحالى، الحكم 
عــلــى 16 مــتــهــمــا بـــاالتـــجـــار بــالــبــشــر وتــهــريــب 

المهاجرين.
وكــشــف أمــر اإلحــالــة أن المتهمون مــن األول 
حتى الثامن أســســوا ونظموا وأداروا وآخرين 
مجهولون، جماعة اجــرامــيــة منظمة ألغــراض 
تهريب المهاجرين مكونة مــن عــدة أشــخــاص، 
وتعمل وفق تنظيم معين يتمثل فى إدارة األول تلك 
الجماعة وتوزيع المهام على أعضائها، ويستقطب 
الثانى والثالث والثامن المهاجرين المهربين، 
ويصطنعوا المستندات الالزمة للتهريب ويتولى 
الــرابــع تسليم واســتــالم تــلــك الــمــســتــنــدات من 
السفارات المقدمة إليها، ويصطحب الخامس 
والسادس والسابع أولئك المهاجرين للتقدم بتلك 
المستندات إلى سفارات الدول األجنبية، زاعمين 
أنهم أزواج بعضهن توطئة الستخراج تأشيرات 

دخول تلك الدول المستهدفة، من أجل الحصول 
بشكل مباشر على منافع مادية تتراوح بين 120 

إلى 130 ألف جنيه عن المهاجر الواحد.
كــمــا أضـــاف أمـــر اإلحــالــة أن المتهمون من 
التاسع حتى الخامس عــشــر، أســســوا ونظموا 
وأداروا وآخــريــن مجهولون، جماعة إجرامية 
منظمة ألغــراض تهريب المهاجرين مكونة من 
عــدة أشــخــاص، وتعمل وفــق تنظيم معين يتمثل 
فى إدارة التاسع تلك الجماعة وتــوزيــع المهام 
على أعضائها، ويستقطب العاشر والحادى عشر 
والخامس عشر المهاجرين المهربين وتزوير 
واصطناع المستندات الالزمة، للتهريب وتسليم 
المستندات للمهاجرين واستالمها عقب ذلك من 
السفارات المقدمة إليها، ويصطحب الثالثة عشر 
المهاجرين األطفال للتقدم بتلك المستندات إلى 
سفارات الــدول األجنبية، زاعمة كونها والدتهم 
توطئة الستخراج تأشيرات دخــول تلك الــدول 
ــع عشر  ــراب المستهدفة، وقيامها والــتــاســع وال
بنقلهم عبر الــحــدود مــن أجــل الحصول بشكل 
مباشر على منافع مادية تتراوح ما بين 120 إلى 

150 ألف جنيه عن المهاجر.

»جنايات القاهرة« تواصل محاكمة سعاد 
الخولى فى »الكسب غير المشروع«

تعقد محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع 
الخامس، برئاسة المستشار محمد محمود أحمد، 
ثانى جلسات محاكمة سعاد الخولى نائب محافظ 
اإلسكندرية األســبــق، التهامها بتحقيق كسب غير 
المشروع بمبلغ 900 ألف جنيه، فى جلسة 23 فبراير 

الحالى.
ــاز الــكــســب غــيــر الــمــشــروع بــرئــاســة  وكــــان جــه
ــال ســعــاد الخولى  ــادل الــســعــيــد، أحـ المستشار عـ
نائب محافظ اإلسكندرية األسبق، إلــى المحاكمة 
الجنائية، لتحقيق كسب غير المشروع بقيمة 900 

ألف جنيه.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمة حصلت لنفسها 
وألبنائها علی كسب غير المشروع بمبلغ 900 ألف 
جنيه، عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر 
ناشئة عــن وجـــود زيـــادة طائلة فــى ثــروتــهــا بما ال 

يتناسب مع مصدر دخلها.

حـــجـــزت مــحــكــمــة جــنــايــات الــقــاهــرة، 
المنعقدة فى أكاديمية الشرطة، برئاسة 
المستشار خليل عمر، جلسة 22 فبراير 
الــحــالــى، لــلــنــطــق بــالــحــكــم فـــى القضية 
المعروفة إعالمًيا بـ»التالعب بالبورصة« 

المتهم فيها عالء وجمال مبارك وآخرين.
كــانــت الــنــيــابــة الــعــامــة قــدمــت حافظة 
مستندات جديدة، وعددا من المذكرات فى 

نهاية مرافعة هيئة الدفاع.
ــرة 107 »مــدنــى« بمحكمة  ــدائ وكــانــت ال
استئناف الــقــاهــرة، قبلت طلب رد هيئة 
مــحــكــمــة قــضــيــة »الــتــالعــب بــالــبــورصــة« 

برئاسة المستشار محمد الفقى.

وطلبت النيابة العامة امتناع المحكمة عن 
نظر الدعوى، بسبب أن المحكمة أصدرت 
قرارًا سابًقا ألحد المتهمين بالقضية، وهو 
»أحمد محمد نعيم« بمنعه من التصرف 
بأمواله، كما طلب المحامى بالحق المدنى 

برد هيئة المحكمة لنفس السبب.
وكــانــت غرفة المشورة فــى 20 سبتمبر 
الـــمـــاضـــى قـــــررت بـــرئـــاســـة الــمــســتــشــار 
محمد الفقى قــبــول التظلم الــمــقــدم من 
عــالء وجــمــال مــبــارك و5 متهمين آخرين 
على قـــرار حبسهم بقضية الــتــالعــب فى 
 البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100

ألف جنيه.

حجزت الدائرة 2 إرهــاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة 
المستشار معتز خفاجى، قضيةإعادة محاكمة 15 متهما فى القضية 
المعروفة إعالمًيا بـ»أحداث السفارة األمريكية الثانية«، فى جلسة 20 

فبراير للنطق بالحكم.
كانت الجنايات قد قضت فى 2 فبراير 2017، بمعاقبة متهمين 
اثنين بــاإلعــدام شنقاً، ومتهم »حـــدث« بالسجن لمدة 10 سنوات، 
وعاقبت 14 متهماً حضورياً بالسجن المؤبد، كما عاقبت 6 متهمين 
آخرين غيابيا بالسجن المؤبد، وقبلت محكمة النقض طعن المتهمين 

الذين يعاد محاكمتهم.
وأســنــدت النيابة إلــى المتهمين عــدًدا من االتــهــامــات، من بينها: 
التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد 
للمجنى عليه عمرو عيد عبد النبى، وإصابة الكثيرين، واإلتــالف 
العمدى وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، عالوة 

على حيازتهم األسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.

تصدر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، 
الحكم فى قضية إعــادة إجـــراءات محاكمة 15 متهماً، فى القضية 
المعروفة إعالمًيا بـ»أحداث السفارة األمريكية الثانية«، فى جلسة 20 

فبراير الحالى.
تعقد الجلسة، برئاسة المستشار أســامــة الــرشــيــدى وبعضوية 
المستشارين محمد كامل عبد الستار وســامــح سعيد بسكرتارية 

محمود متولى.
والمتهمون هــم: »خالد صقر وأسامه دويــب وعبدالسالم شعيب 
ومحمد عبدالحكم وجمعه الغنام وعلى عبدالرازق ومحمد ممدوح 
ومحمد أبوبكر وصبرى صالح ومحمد جبريل ومحمود محمود وزكريا 

محمود وهشام صبرى «.
كانت النيابة، أسندت إلى المتهمين عدًدا من االتهامات، من بينها: 
التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد 
للمجنى عليه عمرو عيد عبد النبى، وإصابة الكثيرين، واإلتــالف 
العمدى وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، عالوة 

على حيازتهم األسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.

تصدر محكمة القضاء اإلدارى بمجلس الــدولــة، الحكم فى 
الدعوى رقم 69489، التى تطالب بإصدار قرار باعتبار قطر دولة 
داعمة لإلرهاب، فى جلسة 22 فبراير الجارى، وقال سمير صبرى 
مقيم الدعوى، إن دولة قطر دأبت بعد ثورة يونيو على التدخل فى 
الشأن الداخلى المصرى ودعم جماعة اإلخــوان اإلرهابية دعماً 
مادياً ولوجستياً وتوفير مــالذاً آمناً لقياداتها والصادر ضدهم 
أحكام جنائية عدة لتورطهم فى ارتكاب جرائم فى حق الشعب 

المصرى.
وأشــار صبرى أن قطر تدعم اإلرهــاب وتنظيم داعش الرتكاب 
مذبحة إجرامية بكنيسة البطرسية، والتى أسفرت عن استشهاد 

25 من النساء واألطفال وإصابة العشرات.
وأكد أن التحريات المبدئية حول الحادث أكدت أن المجموعة 
الــتــى ارتكبت الجريمة تنتمى لجماعة اإلخـــوان بتخطيط من 
قيادات الجماعة التى يقيم أغلبهم فى قطر ويتلقون دعماً مادياً 

ولوجيستياً منها للقيام بتلك العمليات اإلرهابية.
وطالبت الــدعــوى، المحكمة بــإصــدار حكم بصفة مستعجلة 
باعتبار قطر دولة داعمة لإلرهاب الموجه إلى مصر خاصة وأن 
مصر تواجه تهديدات داخلية وخارجية إلسقاطها ومن ثم لزم على 

القضاء المصرى التصدى لتلك التهديدات.

النطق بالحكم على 15 متهما فى 
أحداث شغب السفارة األمريكية

الحكم على المتهمين فى »أحداث 
السفارة األمريكية الثانية« 

الحكم فى دعوى »اعتبار 
قطر دولة داعمة لإلرهاب«

حــددت محكمة القضاء اإلدارى فى مجلس الــدولــة، جلسة 
15 فبراير الحالى، لنظر الدعوى المقامة من المحامى حميدو 
جميل البرنس، والتى طالب فيها الحكومة المصرية باتخاذ 
إجــراءات التقاضى الدولى ضد تركيا، لمطالبتها برد األموال 
التى تحصلت عليها دون وجه حق تحت مسمى الجزية، التى 
كانت تسددها مصر للدولة العثمانية إبان االحتالل العثمانى 
لمصر، والتى استمرت الدولة المصرية تدفعها لتركيا حتى 
بعد انتهاء الخالفة العثمانية ووقـــوع مصر تحت االحتالل 

البريطانى.
وذكــرت الدعوى أّن مصر ظلت تدفع الجزية 40 عاما دون 
وجه حق، واكتشف هذا الخطأ فى ستينيات القرن الماضى، 
وسبق وطالبت الخارجية المصرية تركيا برد تلك األموال، لكن 

المطالبة توقفت دون سبب معروف.
وطالبت الدعوى الحكومة المصرية، بالتحفظ على األموال 
التركية الموجودة فى مصر، والحجز على ما تبقى من الوديعة 
التركية فى البنك المركزى، وعدم ردها وفاء لجزء من الحقوق 

المصرية لدى تركيا.
 وطلبت الــدعــوى بصفة مستعجلة، بوقف الــقــرار السلبى 
لرئيس الوزراء ووزير الخارجية، باالمتناع عن مطالبة تركيا برد 
األموال التى تحصلت عليها من مصر تحت مسمى الجزية، مع 
ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إصدار قرار بالتحفظ على 
األموال المملوكة لدولة تركيا فى مصر، وعدم تسليم ما تبقى 
من الوديعة التركية والتحفظ عليها، وبصفة موضوعية إلغاء 

القرار المطعون فيه مع إلزام جهة اإلدارة بالمصروفات.

حجزت محكمة النقض، طعون 35 متهما على أحكام السجن 
ضــدهــم التهامهم بــاالنــضــمــام لجماعة أنشئت على خالف 
القانون ترتكب أعمال عنف وإرهاب، للحكم بجلسة 20 فبراير 

الحالى.
كانت محكمة جنايات اإلسماعيلية قضت فــى أبــريــل من 
العام الماضى، بمعاقبة 89 متهما، فى القضية المعروفة باسم 
»الخاليا العنقودية« »حركة ولع«، التى قامت باستهداف ضباط 
الشرطة والجيش وحــرق سياراتهم واإلخــالل باألمن والسلم 
العام للبالد خالل عام 2013، بأحكام متعددة ما بين غيابيا 
وحضوريا تراوحت بين 10 و15 عام والبراءة، وقضت المحكمة 
بمعاقبة 49 متهما حضوريا و40 متهما غيابيا منهم 9 متهمين 
بالسجن المشدد لمدة 15 عاما و43 متهما بالسجن لمدة 10 
أعوام، و19 متهم بالسجن لمدة 7 أعوام، و3 متهمين بالسجن 
لمدة 5 أعــوام، وبــراءة 14 متهما وانقضاء الدعوى الجنائية 

لمتهم واحد لوفاته.

نظر دعوى تطالب تركيا برد 
أموال استولت عليها من مصر

محكمة النقض تصدر حكمها على المتهمين 
فى قضية »حركة ولع« باإلسماعيلية

فى قضية تهريب اآلثار إلى أوروبا 

القضاء يحدد مصير شقيق يوسف بطرس غالى 

محاكمة »كمسرى قطار طنطا« السبت القادم

نظر طعون المتهمين فى »أحداث العدوة«

تعقد محكمة جــنــايــات طنطا »الــدائــرة 
الــثــالــثــة« ثــانــى جــلــســات محاكمة كمسرى 
القطار رقم 934 »اإلسكندرية – األقصر«، 
فى قضية مقتل شخص وإصــابــة آخــر بعد 
إجبارهما على القفز مــن القطار، بسبب 
ــرة الـــركـــوب، فــى جلسة السبت  ــذك ثــمــن ت
15 فبراير، لتنفيذ طلبات دفــاع الضحية 

والمصاب.
ــعــام المستشار حــمــادة  ــان الــنــائــب ال وكـ
الصاوى أمر بإحالة، المتهم مجدى إبراهيم 
محمد حمام، كمسرى القطار رقــم، 934، 
الذى تسبب فى مقتل شخص وإصابة آخر، 
إلــى المحاكمة الجنائية العاجلة، ونسبت 
التحقيقات للمتهم، اتهامات جــرح أفضى 

إلى موت وجريمة الجرح العمدى.
تعود الواقعة عندما ألقت مباحث السكة 
الــحــديــد بــطــنــطــا، الــقــبــض عــلــى كمسرى 
القطار القادم من اإلسكندرية لمدينة طنطا 
رقــم 934، بعد أن أجبر راكبين من الباعة 

الجائلين، على إلقاء نفسيهما من القطار 
أثــنــاء ســيــره بــســرعــة كــبــيــرة لــعــدم دفعهما 
األجـــرة أو تحملهما تــذاكــر بالغرامة، مما 

تسبب فى مصرع أحدهما.
وتلقى اللواء خالد موسى، مأمور شرطة 
السكة الحديد بطنطا، إخطارًا من العقيد 
ــيــس مــبــاحــث السكة  مــحــمــود مـــبـــروك، رئ
الحديد بطنطا، ببالغ ركاب القطار القادم 
مــن اإلســكــنــدريــة إلــى مدينة طنطا بقيام 
كمسرى القطار الــمــذكــور بإجبار راكبين 
على إلقاء نفسيهما من القطار لعدم وجود 
ــرة، وعـــدم وجــود  ــوال معهما لــدفــع األجــ أمـ
تذاكر معهم وذلك بنطاق دفرة التابعة لمركز 
طنطا وتــم ضبطه وتسليمه لمركز طنطا، 
وتحرير محضر بالواقعة، وإحــالــة المتهم 
إلى نيابة مركز طنطا التى أصدرت قرارها 
بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق ثم التجديد 
له، وصدر قرار إحالته للمحاكمة الجنائية 

العاجلة.

تنظر محكمة النقض فى جلسة 25 فبراير 
الحالى، طعون المتهمين فى قضية أحداث عنف 
الــعــدوة، وكــانــت محكمة جنايات المنيا قضت 
فــى سبتمبر الــمــاضــى، بمعاقبة محمد بديع 
المرشد العام لجماعة اإلخــوان اإلرهابية و87 
متهًما آخرين بالسجن المؤبد، فى القضية التى 
اشتهرت إعالمًيا بـــ»أحــداث العدوة« وبمعاقبة 
81 متهما آخــريــن بالسجن المشدد لمدة 15 
ســنــة، و49 متهما آخــريــن بالسجن المشدد 
7 ســنــوات، و16 آخــريــن بالسجن المشدد 10 
سنوات، و22 متهما بالمشدد 3 سنوات، ومتهم 
واحد بالسجن 15 سنة، ومتهم آخر بالسجن 3 
سنوات، وبالحبس مع الشغل لمدة سنتين لـ 22 

متهما.

 كما عاقبت المحكمة 21 متهما بالسجن 
الــمــشــدد 5 ســنــوات، ومــتــهــم حـــدث بالسجن 
10 ســنــوات، وآخــر حــدث بالسجن 3 سنوات، 
وببراءة 463 متهما مما ُنسب إليهم، وبإنقضاء 
ــدعــوى الجنائية الــمــقــامــة ضــد 6 متهمين  ال
لوفاتهم، وباعتبار الحكم الــصــادر بــإعــدام 4 
متهمين قائما، وبانعدام المسؤلية الجنائية 
لمتهم واحـــد بسبب عــجــزه الــعــقــلــى، وبــعــدم 
االخــتــصــاص بالنسبة لـــ 4 متهمين أحـــداث، 

وإحالتهم للنيابة العامة.
ــع الــقــضــيــة إلـــى 14 أغسطس  ــائ ــرجــع وق وت
2013، حيث تلقت النيابة العامة إخطارًا بوقوع 
تجمهر بين العديد من األشــخــاص أمــام مركز 
شرطة العدوة بمحافظة المنيا، وأنهم تمكنوا من 

اقتحامه تحت تهديد األسلحة النارية والبيضاء، 
وقتل اثنين من أفــراد الشرطة عمدا مع سبق 
اإلصــرار، والشروع فى قتل عدد آخر من رجال 
الــشــرطــة، وتــخــريــب مــركــز الــشــرطــة وإشــعــال 
النيران فيه، وفــى ســيــارات ومركبات ومعدات 
الشرطة، وإتالف الدفاتر والسجالت الرسمية، 
وتمكين 31 متهما من المحبوسين داخله من 

الهرب، وسرقة جميع األسلحة والمضبوطات.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تورط 
683 متهًما من العناصر التابعة لتنظيم اإلخوان 
ــداث، انتقاما  اإلرهــابــى، فى ارتــكــاب تلك األحـ
ــة بفض اعتصامى رابعة  ــدول لقيام أجــهــزة ال
العدوية والنهضة، وفقا لمخطط محكم أعدته 

قيادات الجماعة اإلرهابية فى وقت سابق.

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، 
بــرئــاســة المستشار محمد على مصطفى الفقى 
حجز محاكمة بطرس رؤوف بطرس غالى شقيق 
وزير المالية األسبق وآخرين بتهمة تهريب اآلثار إلى 

أوروبا فى جلسة السبت 15 فبراير للنطق بالحكم.
وكانت النيابة العامة أحالت شقيق يوسف بطرس 
غالى وزيــر المالية األســبــق وآخــريــن إلــى محكمة 
الجنايات، مع سرعة ضبط وإحــضــار »الديسالف 
أوتــكــر ســكــاكــال« القنصل الفخرى السابق لدولة 
ــه على النشرة  إيطاليا باألقصر الــهــارب، وإدراجــ
الدولية الحمراء، وقوائم ترقب الوصول التهامهما 
ــا.. وذكــرت  ــ بقضية تهريب اآلثـــار المصرية ألوروب
تحقيقات النيابة العامة، أن عملية تتبع شبكة تهريب 
اآلثــار المصرية ألوروبــا وعلى وجه التحديد لدولة 
إيطاليا تمت على قاربة العام تم خاللها إجراء كافة 
التحريات الالزمة، وكانت المدة كافية لمعرفة كافة 
أعضاء الشبكة اإلجرامية، وكيفية ارتكاب الواقعة 

ودور كل متهم.

وكشفت التحقيقات أن القطع المستردة تتكون من 
21,660 عملة معدنية إضافة إلى 195 قطعة أثرية 
منها 151 تمثاال أوشابتى صغير الحجم من الفاينس 
و11 آنية فخارية و5 أقنعة مومياوات بعضها مطلى 
بالذهب وتــابــوت خشبى ومركبين صغيرتين من 

الخشب و2 رأس كانوبى و3 بالطات خزفية ملونة 
تنتمى للعصر اإلســـالمـــى، وتــخــضــع الــقــطــع اآلن 
ألعمال الترميم، وهذه القطع ليست من مفقودات 

مخازن أو متاحف وزارة اآلثار.
وتبين أن المتهمين شحنوا اآلثــار التى أحضرها 
لهم شقيق الوزير السابق، باالشتراك مع متهمين 
آخرين مجهولين جارى الكشف عنهم، وتم شحنها 
باسم قنصل الدولة األجنبية، وبناء عليه لم تخضع 
الشحنة للتفتيش لما يتمتع له القنصل من حقوق 

دبلوماسية.
وأرسلت النيابة العامة المصرية، إلى السلطات 
القضائية اإليــطــالــيــة، المختصة إنــابــة قضائية، 
تطلب بموجبها استالم تلك اآلثار، أعقبها اتصاالت 
شخصية بين الــنــائــب الــعــام الــمــصــرى للسلطات 
القضائية المختصة بإيطاليا، بالتنسيق من خالل 
ــى، بين مصر وإيطاليا،  ــدول الــتــعــاون القضائى ال
ــار الــمــهــربــة، وبــدعــم مــن وزارة  ــ الســتــالم تــلــك اآلث

الخارجية المصرية، وسفارة مصر بروما.

  عماد شوقى 



12 األربعاء  2020/2/12 العـدد 269نجوم وفنون

 سحر محمود 

هيفاء وهبى تشارك فى حفل 
»الفاالنتين« بالقاهرة

نجوى كرم 
تستعد لجولة 

فى الجزائر
تستعد الــمــطــربــة الــلــبــنــانــيــة نــجــوى كــرم 
ــاء 4 حــفــات غنائيا فــى الــجــزائــر،  إلحــي
فى شهر فبراير الحالى وتحديدا يوم 
الجمعة الموافق 21 فبراير بالعاصمة 
الجزائرية، ويوم السبت 22 فبراير 
ــوم االثنين  بمدينة قسنطينة، ويـ
24 فبراير بمدينة وهـــران، ويــوم 
األربعاء 26 فبراير بمدينة جميلة، 
ومن المقرر أن تقدم »نجوى« من 
خالها عـــددا كبيرا مــن أغانيها 

القديمة والحديثة.
ــرم طــرحــت  ــ يـــذكـــر أن نـــجـــوى ك
مــؤخــًرا كليب جــديــًدا يحمل اســم 
»بعشق تفاصيلك«، الذى حقق نجاًحا 
ــســب مــشــاهــدة مــرتــفــعــة تم  ــًرا ون ــي ــب ك
تصويره وإنــجــازه »اليــف« وعلى الهواء 
مــبــاشــرة، فــى عــدة مناطق لبنانية فى 
وقت واحد بقيادة المخرج وليد ناصيف، 
األغنية من كلمات أحمد ماضى، وألحان 

عادل العراقى، وتوزيع طونى سابا.

نانسى عجرم تعود 
لنشاطها الفنى

حفل لوائل جسار 
وسيرين عبد النور 

فى عمان

تامر حسنى يصور فيلمه 
الجديد فى السعودية 

نيللى كريم بـ»100 وش«

راغب عالمة يحيى حفالت عيد 
الحب فى تونس وباريس

لطيفة تتعرض لهجوم شديد 
بسبب »الخيانة الزوجية«

تــعــرضــت الــمــطــربــة التونسية 
لــطــيــفــة مـــؤخـــراً لــحــمــلــة هــجــوم 
ــعـــد طـــــرح أغــنــيــتــهــا  شــــديــــدة بـ
الجديدة »فــى األحـــام«، بطريقة 
الــفــيــديــو كــلــيــب، حــيــث هوجمت 
بشكل حـــاد مــن الكثيرين من 
جمهورها وذلك لجرأة الفكرة 
ــتـــى تعتبر  والــكــلــمــات، والـ
جديدة على آذان المستمع 

العربى.

ــى تلك  ــى ســـيـــاق ردهـــــا عــل ــ وف
االنــتــقــادات، قالت لطيفة، خال 
 MBC لقائها فى حلقة من برنامج
Trending، إنــهــا أصـــرت على 
تصوير هــذه األغنية بالتحديد، 
ألن كلماتها تعبر عما يحدث فى 
ــع، إذ تــتــعــرض الــكــثــيــر من  ــواقـ الـ

النساء للخيانة من ِقبل أزواجهن.
ــن الــجــيــد  ــ وأضـــــافـــــت، أنـــــه م
ــاول الــقــضــايــا الــواقــعــيــة  ــن ــت أن ن

فــى األعــمــال الــفــنــيــة، مــؤكــدة أن 
الخيانة تتكرر كثيًرا فى عصرنا 
هذا، ولذلك فإن من ينتقد أغنيتها 
يشعر بالخوف بالتأكيد، معلقة: 
»كل واحد واثق من نفسه ميخافش 

من غنوة زى دى«.
أغنية »فى األحــام« تم طرحها 
عبر قــنــاة لطيفة الرسمية على 
موقع يوتيوب، وهى إحــدى أغانى 

ألبومها الجديد »أقوى واحدة«.

يحيى المطرب اللبنانى راغــب 
عــامــة حــفــا غــنــائــيــا بمناسبة 
عيد الــحــب، يــوم السبت 15 من 
شهر فبراير، داخل أحد الفنادق 
الــكــبــرى بــتــونــس، ومـــن المقرر 
أن يحضر الحفل الــعــديــد من 
الشخصيات العامة والفنانين، 
ويقدم راغب خال الحفل باقة 
مميزة من أجمل أغنياته التى 
يحبها الجمهور ما بين الجديدة 
ــى بــاعــنــا«،  ــل والــقــديــمــة، مــنــهــا، »ال
و»مــبــهــزرش«، و»تركينى لحالى«، 

و»نسينى الدنيا«.
وعقب الحفل يسافر راغب عامة 
إلــى بــاريــس إلحــيــاء حفا 

غنائيا بمناسبة عيد الحب فــى أحد 
الفنادق الكبرى هناك، ومن المقرر أن 
يحضر الحفل العديد مــن الجاليات 
العربية والشخصيات العامة.. ويقدم 
راغـــب خــال الحفل بــاقــة مميزة من 
أجمل أغنياته التى يحبها الجمهور ما 
بين الجديدة والقديمة، منها، »اللى 
باعنا«، و»مبهزرش«، و»تركينى لحالى«، 

و»نسينى الدنيا«.
من ناحية أخرى يستعد راغب لطرح 
كليب جديد بعنوان »كان غيرك أشطر« 
مــن كــلــمــات خــالــد الــمــريــخــى وألــحــان 
الموسيقار د.طال وإشراف عام خالد 
أبومنذر، ومن المقرر أن يتم طرحه فى 

األيام المقبلة. عمرو دياب يحيى حفال 
غنائيا فى الكويت

تحيى النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، 
حفا غنائيا يوم الجمعة المقبل بمناسبة 
عيد الحب داخــل أحــد الفنادق الكبرى 

بمدينة نصر. 
وتقدم هيفاء وهبى العديد من أغنياتها 
الشهيرة التى قدمتها خــال مشوارها 
الغنائى منها، »رجب«، »بوس الواوا«، »أنا 

هيفا«، »أقول أهواك«، »يا مع بعض«.
من ناحية أخرى تدرس الشركة المنتجة 
ــاح أوروبـــا«  لفيلم هيفاء الــجــديــد »أشــب
مع الشركة الموزعة إمكانية طرحه فى 
موسم عيد الفطر المقبل، وخال األيام 
المقبلة سيتم االســتــقــرارعــلــى الموعد 
النهائى وطـــرح الــبــرومــو الــرســمــى، بعد 
طرح برومو أول قبل أسبوعين ظهرت فيه 
بطلة العمل وهى على دراجــة نارية، كما 
ظهر مصطفى خاطر وأحمد الفيشاوى 

المشاركان لها فى البطولة.

فيلم »أشباح أوروبا« قصة كريم فاروق، 
وسيناريو وحــوار أمين جمال ومحمد 
ــو السعد وشــريــف يــســرى، وإخـــراج  أب
محمد حــمــاقــى، فــى أولـــى تجاربه 
اإلخــراجــيــة، ويــشــارك فى البطولة 
أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر 
ــدد مــن ضيوف  ــودة وعـ وأروى جـ
الشرف على رأسهم باسم سمرة، 

ومقرر طــرح الفيلم فى دورالــعــرض 
بموسم إجـــازة نصف الــعــام الــدراســى 

.2020
ــدور أحــداث الفيلم فى إطــار من  وت
األكــشــن والــمــغــامــرات بشكل جديد 
ــه السينما  ــتــطــرق لـ ــم ت ومــخــتــلــف لـ
المصرية من قبل، باإلضافة إلى بعض 
المشاهد الرومانسية، وكانت الجهة 
المنتجة قد كشفت عن البرومو األول 
للفيلم، الذى احتوى على مشاهد إثارة 
وتشويق وتفجير ســيــارات ومــطــاردات 
وخــافــه، باإلضافة إلــى ظهور هيفاء 

بشكل مختلف ومميز.

تعود النجمة اللبنانية نانسى 
عجرم لنشاطها الفنى بعد حادث 
اقتحام منزلها ومــا تبعها من 

تــطــورات كثيرة لــم تنتهى 
ــحــيــى  ــى اآلن، وت ــتـ حـ
نانسى حفل عيد الحب 
بمصر يــوم 28 فبراير 

الحالى، كما تحيى حفًا 
ــوم 2 أبـــريـــل،  ــ ــدة ي ــى جــ فـ
إضافة إلــى تصوير الحلقة 

األخيرة من برنامج »ذا فيوس 
كيدز« يوم 7 مارس.

يحيى المطرب اللبنانى وائل جسار 
حفا غنائيا بصحبة الفنانة اللبنانية 
ــل أحد  ــداً داخـ سيرين عبد الــنــور غـ
الفنادق الكبرى بدولة عمان، وذلك 
على هــامــش الــحــفــات الــتــى يحييها 
ــاء فــى مختلف  ــغــن ــطــرب وال نــجــوم ال
ــدول بمناسبة عيد الــحــب، ويقدم  الـ
وائــل جسار خــال الحفل العديد من 
أغنياته الشهيرة وخاصة الرومانسية 

التى قدمها خال مشواره الغنائى.

انتهى النجم والمطرب تامر حسنى 
ــداث فيلمه السينمائى  مــن تصوير أحـ
ــذى يحمل اســم »مــش أنــا«،  الجديد، وال
فــى األراضـــى السعودية، حيث استمر 

التصوير هناك لمدة 6 أيام. 
ــا« أول فيلم  ــ ــش أنـ ــ ــد فــيــلــم »م ــعـ وُيـ
سينمائى مصرى يتم تصوير أحداثه بين 
مصر والسعودية، ويبدو أن العمل يحتوى 
بعض خطوطه السينمائية على أحداث 
بالسعودية، خاصة وأن النجم السعودى 
فايز المالكى يشارك فى أحداثه بظهور 

خاص مع النجم تامر حسنى.
ــعــرض للنجم تــامــر حسنى حاليا  وُي
فيلم »الــفــلــوس«، والـــذى حقق إيـــرادات 

ــمــصــر ودول  ــة ب ــاي ــغ ــل ــة ل ــع ــف مــرت
الخليج فى ظل موسم سينمائى 
ضعيف وهو الكريسماس، حيث 
انطلق الفيلم فــى دور العرض 
المصرية والعربية يــوم 25 من 
ديسمبر الــمــاضــى، وهـــو قصة 

ــوار  ــى، وســيــنــاريــو وحــ تـــامـــر حــســن
ــراج سعيد  محمد عبد المعطى، إخـ

ــاروق، ويــشــارك فــى بطولته إلــى  ــمـ الـ
جانب تامر حسنى كل من زينة، خالد 
الصاوى، محمد سام، عائشة بن أحمد، 
باإلضافة إلــى عــدد مــن النجوم الذين 
ــرف، مثل أحمد  يــظــهــرون كضيوف شـ

السقا ومى عز الدين.

تواصل النجمة نيللى كريم، 
ــر أحــــــــداث مــســلــســل  ــويـ تـــصـ
ـــ»100 وش«، بعد تغيير اسم  ب
ــان لـــه اســم  ــ الــمــســلــســل إذ ك

مبدئى بعنوان »النصابين«.
ويـــشـــارك فــى بــطــولــة العمل 
ــر يــاســيــن، ومــن  نيللى كــريــم وآسـ
تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، 
وإخراج كاملة أبو ذكرى وإنتاج العدل 
جــروب بمشاركة الشركة المتحدة 
لــلــخــدمــات اإلعـــامـــيـــة، والــمــقــرر 

عرضه فى رمضان 2020.
وتعود كاملة أبو ذكــرى للعمل 
مع نيللى كريم مرة أخــرى بعد 
ــوات مــن الــغــيــاب حيث  3 ســن
قدما آخر عمل جمعهما وهو 
ــوم للستات« تأليف  فيلم »يـ

هناء عطية وشــارك فى بطولته إلهام 
شــاهــيــن، أحــمــد الــفــيــشــاوى، محمود 
ــشــاوى، هــالــة  ــي ــف ــدة، فـــــاروق ال ــي حــم
صدقى، وعــرض الفيلم فى مهرجان 

القاهرة السينمائى وقتها.
ــعــاون  ــو ت مــســلــســل »100 وش« هـ
ــعــدل جــروب  إنــتــاجــى مــشــتــرك بــيــن ال
والشركة المتحدة للخدمات اإلعامية، 
ــى وأحــمــد وائــل  ــدال وتــألــيــف عــمــرو ال
وتدور أحداث العمل فى إطار كوميدى 
شعبى وتظهر فيه نيللى كريم بشكل 
مختلف ومــغــايــر تــمــامــاً عــن أعمالها 
السابقة فى الدراما التليفزيونية، كما 
تعود بــه إلــى المنافسات الرمضانية 
بعد غيابها عن رمضان الماضى حيث 
ــر أعــمــالــهــا »اخــتــفــاء« مع  قــدمــت آخـ

المخرج أحمد مدحت.

عرض فيلم لص بغداد بدور عرض 
الواليات المتحدة األمريكية 

يستعد صــنــاع لــص بــغــداد لــعــرض الفيلم فى 
سينمات الــواليــات المتحدة األمريكية، تزامنا 
مع عيد الحب المقبل أيام 14 و15 و16 فبراير 
الــحــالــى، وذلـــك بالعديد مــن الـــواليـــات، ومنها 
ــورك وشــيــكــاغــو ومتشجن،  ــوي ــي كــالــيــفــورنــيــا ون
وفيجاس، وسان فرانسيسكو وأوهاويو ومايفيل، 

وذلك بحسب الشركة الموزعة للفيلم.
ــصــور، إن  ــمــن مــن ــان والـــمـــوزع أي ــن ــف وقــــال ال
ــوارع الــواليــات  بــوســتــرات الفيلم ستعلق فــى شـ
المتحدة األمريكية ألول مرة فى تاريخ األفام 

المصرية، إذ سيعامل على أنه فيلم أجنبى كغيره 
من األفام األجنبية التى تعرض داخل أمريكا.

واحتفل الفنان محمد إمام، بردود الفعل على 
عــرض فيلمه الجديد »لــص بــغــداد«، وتحقيقه 
ــرادات مميزة منذ بــدء عرضه بالسينمات،  ــ إي
وتوجه محمد إمام برسالة لجمهوره على مواقع 
التواصل االجتماعى، قائا: »شكراً ليكم أنكم 
خليتوا لص بغداد الفيلم رقم واحد فى مصر.. 
شكرا على كامكم وحبكم واستقبالكم العظيم 

للفيلم«.

فيلم »لص بغداد« بطولة محمد إمــام، فتحى 
عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد 
عبد الرحمن توتة، صاح عبد الله، أحمد رزق 
الذى يظهر كضيف شرف على األحداث، والفيلم 
تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى 
وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من 
المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع 
عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، 
إنــتــاج سينرجى فيلمز بــرئــاســة المنتج أحمد 

بدوى.

نافذة على 
ماسبيرو

ماسبيرو.. حكاوى وبالوى!
- كشفت البيانات الــواردة بالحساب الختامى لموازنة الهيئة 
الوطنية لــإعــام للسنة المالية 2019/2018، أن رصيد 
القروض طويلة األجل فى 30 يونيو 2019 بلغت نحو 9 مليارات 
و516.7 مليون جنيه، ُمقابل نحو 9 مليارات و163.7 مليون 
جنيه فى 30 يونيو 2018 بزيادة بلغت نحو 352.9 مليون جنيه 

بنسبة %4.
وهنا نسأل : لماذا تزيد قيادات ماسبيرو األعباء على المبنى 
وتقوم بالحصول على قروض جديدة بلغت فى العام األخير 353 
مليون جنيه؟ وفيما استخدمت هذه القروض؟ وهل هناك رقابة 

على أوجه صرفها؟!!. 
- مفاجآت مثيرة كشفتها بيانات الحساب الختامى للهيئة 
الوطنية لإلعالم، حيث تبين وجود مبالغ مستحقة للهيئة لدى 
عمالئها تبلغ 2.5 مليار جنيه، تتمثل فى مستحقات الهيئة لدى 
العديد من الدول الخارجية قيمة مقابل إنتاج خدمات مؤداة لهم 
ويصعب على للهيئة تحصيلها نتيجة عدم تمكنها من التواصل 

مع بعض الدول وعدم اعتراف دول أخرى بمديونياتها.
هــنــا نـــســـأل: مـــن الــمــســئــول عـــن إهـــــدار هــــذه الــمــبــالــغ الــمــالــيــة 
الكبيرة؟ ولمصلحة من؟ وما اإلجراءات التى اتخذت ضد قيادات 

ماسبيرو الحالية والسابقة فى هذا الشأن؟!
- وكيل الهيئة الوطنية لإعام إسماعيل الششتاوى اعترف 
أمس أمام اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بعجز 

الهيئة الوطنية لــإعــام عن 
تحصيل 50 مليار جنيه منذ 
مــوازنــة 1981-1982 حتى 
30 يونيو 2019 كلها مقابل 
خدمات مؤداة للغير للوزارات 
والــهــيــئــات )نـــقـــل فــاعــلــيــات 
ــرامــج تعليمية  ومــؤتــمــرات وب

وغيرها(.
وكشف الششتاوى أن وزارة 
المالية عند مخاطبتها باألمر 

يطالبونهم باالتفاق مع الجهات الدائنة ثم ستقوم بالخصم من 
موازنات هذه الجهات.

وهنا نسأل: لماذا ال يعاقب وزراء اإلعام السابقين ورؤساء 
اتحاد اإلذاعــة والتليفزيون وقيادات القطاعات »معظمهم على 
قيد الحياة ومنهم من ال يــزال فى الخدمة« بسبب تراخيهم 
عن تحصيل مستحقات ماسبيرو طــوال 37 عــامــاً؟ وهــل هذه 
ــام أم أنــهــا مــجــرد حجة  ــاألرق المديونيات حقيقية ومــوثــقــة ب
لــلــقــيــادات الحالية فــى الهيئة لتبرير فشلهم الغير مسبوق 
وإهدارهم للمليارات من المال العام سنويا على محتوى فاشل 

وتطوير مزعوم؟!!.
- مفاجأة.. برومو التطوير الجديد فى التليفزيون المصرى 

)مقتبس( من إعالن إيطالى تم عرضه منذ 4 سنوات.
وكــــان هـــذا اإلعــــالن خـــاص بــاالحــتــفــال بــمــعــرض »صـــالـــون ديــل 
ــر مــعــرض  ــبـ ــو أكـ ــ ــايــــل«، وهـ مــــوبــ
تـــصـــمـــيـــمـــى فــــــى أوروبــــــــــــــا فــى 
ميالنو،حيث عقدت القيادات 
المسئولة عن المعرض شراكة 
ــنــــدس الـــمـــعـــمـــارى  ــهــ ــمــ ــع الــ ــ مــ
ــو  ــوتـ ــمـ ــيـ ــــى ســــــو فـــوجـ ــانـ ــ ــابـ ــ ــيـ ــ الـ
إلنشاء تجربة فريدة ومتعددة 
الحواس تحت عنوان فوريست 

أوف اليت.
ويـــســـتـــلـــهـــم الـــتـــثـــبـــيـــت مــن 
مجموعة COS لربيع وصيف 2016، ويعيد تصور تجربة الغابة 

فى الشفق.
ــذا األمـــر  فـــى انــتــظــار رد قـــيـــادات مــاســبــيــرو الــمــحــتــرمــة عــلــى هـ

لتوضيح الحقائق للرأى العام؟

الششتاوى

اإلبراشى
يحيى الهضبة عمرو ديــاب حفا غنائيا 
فــى الــكــويــت غـــداً ضمن فعاليات معرض 
ــك بعد عــدة حفات  الكويت الــدولــى، وذل
ناجحة فــى المملكة العربية السعودية 
ضمن فعاليات موسم الــريــاض، وحفل 

الميدل بيست.



يسافر حسام البدرى، 
الــمــديــر الــفــنــى لمنتخب مصر 

األول لكرة القدم، إلى اإلمارات لمشاهدة 
مباراة السوبر المصرى، لمتابعة العبى الفريقين 
ــذى تتخلله  ــ ــارس ال اســتــعــدادا لمعسكر شــهــر مــ
مباراتان أمام منتخب توجو فى الفترة من 23 إلى 
31 مــارس فى الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات 
المؤهلة لكأس األمــم األفريقية 2021، والمقرر 

إقامتها بالكاميرون فى شهر يناير المقبل.

ــد  ــ ــدي ــ ــع ــ هـــــنـــــاك ال
ــمــفــاجــآت تنتظر  مـــن ال

الجماهير فى المباراة، من بينها 
إقامة مباراة بين قدامى األهلى والزمالك 

يوم 19 فبراير أى قبل مباراة السوبر بـ24 ساعة، 
على استاد محمد بن زايــد، حيث سيتحمل مجلس 
أبو ظبى الرياضى تكلفة سفر 10 العبين من قدامى 
األهــلــى والــزمــالــك إلــى اإلمــــارات لــخــوض مــبــاراة 

احتفالية قبل مباراة السوبر.

استقر مسئولو اتحاد 
الكرة بالتنسيق مع شركة 

بريزنتيشن الراعى الرسمى للكرة 
المصرية ومجلس أبو ظبى الرياضى على 

إحياء الفنان محمد رمضان لحفل افتتاح مباراة 
السوبر المصرى بــاإلمــارات والــتــى تجمع األهلى 
بصفته بطل دورى النسخة الماضية والزمالك بطل 
كأس مصر على أن يتم تكريم الجهاز الفنى لمنتخب 

مصر األوليمبى قبل انطالق المباراة.

نشر الموقع الخاص 
بحجز تذاكر المباراة عددا من 

الممنوعات على الجماهير المحذور 
اصطحابها معهم لالستاد وهى: عربات األطفال 

وشاحن الهواتف المحمولة والــبــاور بنك والطعام 
والمشروبات من خارج االستاد وكاميرات التصوير 
االحترافية والعصى الخاص بالتصوير ومكبرات 
الــصــوت وآالت التشجيع الــكــبــيــرة، والــشــمــاريــخ 

والقنابل والليزر.

يتضمن االتفاق المبرم بين االتحاد 
ــكــرة الـــقـــدم و مــجــلــس أبـــو ظبى  ــمــصــرى ل ال

الرياضى الخاص بإقامة المباراة، تحمل مجلس 
أبــو ظبى الرياضى عــبء بنود كثيرة كانت تتحمل 
نفقاتها الشركة الراعية فى النسخ السابقة، وفى 
مقدمتها تذاكر الطيران واإلقامة ومالعب التدريب 
واالنتقاالت الداخلية، حيث ارتفع العدد المسموح 
لكل فريق إلى 50 عضًوا من بينهم 20 تذكرة فى 
درجة رجال األعمال، بداًل من 40 من بينهم 7 فى 
درجــة رجــال األعــمــال، إضافة إلــى إيجار مالعب 
التدريب واالنتقاالت الداخلية التى تم تخصيص 
لكل بعثة 3 ســيــارات ليموزين وأوتــوبــيــس مكيفة 
إضافة إلى نقل المهمات من خالل عربة خاصة، 
فيما زاد االتفاق من بعثة االتحاد المصرى إلى 35 

فرًدا.
كما أن مجلس أبو ظبى الرياضى سيتحمل تنظيم 
المباراة بالكامل وتركيب وطباعة اإلعالنات داخل 
وخارج الملعب، وتكاليف تطبيق تقنية VAR وطاقم 
الحكام األجنبى الذى سيتم اختياره بمعرفة لجنة 

الحكام المصرية.
ويتحمل مجلس أبوظبى أيضا نفقات االحتفال 
الفنى الكبير الـــذى سيسبق الــمــبــاراة، كما وفر 
للشركة الــراعــيــة عــدد 2 »لــيــد ســكــريــن« إلتاحة 
الفرصة لزيادة عدد اإلعالنات والرعاة، باإلضافة 
إلــى بيع حق تذاكر المباراة لمجلس أبــو ظبى بـ3 

ماليين درهم إماراتى.

البدرى يستعد 
لـ»توجو« بحضور 

المباراة

مباراة لقدامى 
نجوم القطبين

محمد رمضان 
يحيى حفل 

االفتتاح

قائمة الممنوعات 
على الجماهير

تفاصيل االتفاق الخاص 
بين اتحاد الكرة المصرى 
ومجلس أبوظبى الرياضى

كأس السوبر المصرى لمن.. األهلى أم الزمالك؟
فى تمام الساعة 7.00 بتوقيت القاهرة من 
20 فبراير الحالى، تبدأ المواجهة الساخنة 

التى ينتظرها عشاق الكرة المصرية بين 
األهلى حامل لقب الدورى المصرى الممتاز 

والزمالك حامل لقب كأس مصر فى كأس 
السوبر لموسم 2020-2019.

ومن المقرر أن يشهد هذا اللقاء  تطبيق تقنية 
الـ VAR ألول مرة، كما تقرر حضور ٣7 

ألف مشجع للفريقين فى ستاد محمد بن زايد 
لمشاهدة السوبر المصرى.

إجراء االختبار عن 
المنشطات بين الالعبين

عبداهلل السعيد األكثر 
تسجيال لألهداف

حكاية انسحاب 
واستبعاد الزمالك

هيمنة 
أهالوية

جوائز قيمة 
للفريقين

ــق  ــريـ ــفـ األهـــــلـــــى هـــــو الـ
المهيمن على بطولة الكأس، 
ــوج بــه بــطــال عشر  حــيــث تـ
ــرات مــن قــبــل، حــتــى أنــه  مـ
تــكــرر احــتــفــاظــه بـــه أربـــع 
مــرات على التوالى مرتين، 
من عام 2005 وحتى 2008، 

ومن 2010 إلى 2015.
تــوج به الشياطين الحمر 
أعوام 2005، 2006، 2007، 
 ،2012  ،2010  ،2008

.2015 ،2014
فيما توج به الزمالك أربع 
مرات، أعوام 2001، 2002، 

و2016 و 2017.
ــد الــمــقــاولــون  وفـــى رصــي
الـــعـــرب وحـــــرس الـــحـــدود 
ــدة لكل منهما،  بطولة واحـ
األول تـــوج بــهــا عـــام 2004 
ــالـــك،  ــزمـ ــاب الـ ــسـ عـــلـــى حـ
ــام 2009عــلــى  والـــحـــرس عـ

حساب األهلى.

كشف محمد فضل، عضو 
ــكــرة  ــاد ال ــحـ لــجــنــة إدارة اتـ
المصرى، عن قيمة الجوائز 
الـــتـــى ســيــحــصــل عــلــيــهــا كال 
مــن األهــلــى والــزمــالــك نتيجة 
المشاركة فــى كــأس السوبر 
ــذى سيقام فى  الــمــصــرى، الـ

اإلمارات.
وأشــــــــار فـــضـــل، إلـــــى أن 
ــا عن  ــهـ ــادتـ ــز تـــم زيـ ــوائـ ــجـ الـ
التى حصل عليها الفريقان 
ــان فـــى الــنــســخــة  ــاركـ ــشـ ــمـ الـ

الماضية.
وتــابــع: »الــقــيــمــة السابقة 
ــف درهــــم  ــ ــ ــت 350 أل ــ ــان ــ ك
)إمــاراتــى( للفائز و150 ألفا 

للخاسر«.
وأضــاف: »اآلن سيحصل 
الفائز على نصف 
ــون درهـــــم  ــ ــي ــ ــل ــ م
والخاسر على 300 

ألف«.

استقرت الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات برئاسة 
دكتور أسامة غنيم، على حضور مباراة السوبر المصرى بين 
األهلى بطل الدورى والزمالك بطل الكأس، والمقرر إقامته 
ــاإلمــارات، إلجـــراء االختبار عن  يــوم 20 فبراير المقبل ب

المنشطات بين الالعبين.
 وأكد أسامة غنيم فى تصريحات خاصة، أن الوكالة دائًما 
تحرص على التواجد فى األحــداث المهمة للتأكد من خلو 
الالعبين من المواد المنشطة، مشيًرا إلى أن الوكالة قد 
قامت من قبل سحب عينات من جميع العبى المنتخب 

األوليمبى قبل المشاركة فى بطولة 
أفريقيا وظــهــرت جميع العينات 

سلبية تماًما..

عبد الله السعيد، صانع ألعاب األهلى السابق ونجم 
ــى، يــتــصــدر هــدافــى الــســوبــر برصيد  ــحــال بــيــرامــيــدز ال
ــداف، بــواقــع هــدف عــام 2012، وهــدفــيــن عام  ثــالثــة أهــ
 2015، يليه محمد أبــو تريكة برصيد هــدفــيــن، عامى

2006 و2010.

استبعد الفارس األبيض من سوبر 2006، إثر رفض 
العبيه استالم ميداليات المركز الثانى فى كأس مصر 

عقب خسارته أمام األهلى بثالثية نظيفة.
قرر بعدها مسئولو اتحاد الكرة استبعاد الزمالك من 
المشاركة عقابا له، ويخوضها إنبى بدال منه، والذى 
خسرها فــى الــوقــت اإلضــافــى وتــحــديــدا الدقيقة 92 

بهدف محمد أبو تريكة.
فيما انسحب الزمالك عام  2007 من السوبر، بداعى 
خوضه معسكر إعــداد للموسم الجديد، ليقرر اتحاد 
الكرة خوض اإلسماعيلى المباراة بدال منه أمام األهلى.

وخسر الــدراويــش المباراة بركالت الترجيح 2-4، 
 بعد انتهاء الوقت األصلى بالتعادل اإليجابى بهدف

 لكل فريق.

إلغاء السوبر مرتين

قصة انسحاب 
الشياطين الحمر

ألغى السوبر المصرى مرتين عامى 2011 و2013.
عام 2011، قرر اتحاد الكرة إلغاء المسابقة إثر قيام ثورة 

25 يناير وتدهور األوضاع األمنية فى البالد.
فيما ألغيت عام 2013، إثر عدم استكمال بطولة الدورى 

ألسباب أمنية.

انطلق السوبر موسم 2001-2002، كان من المفترض 
أن يجمع بين الزمالك، بطل الـــدورى، واألهــلــى، بطل 
كأس مصر، إال أن األحمر اعتذر عن خوض اللقاء، بعد 
أن حدد اتحاد الكرة موعدا لها بعد يوم واحد فقط من 
عودته من مواجهة أسيك أبيدجان األيفوارى فى دورى 

أبطال أفريقيا.
ــدال مــن األهــلــى فــى الــلــقــاء غــزل المحلة،  ــارك ب وشـ
وصيف الكأس، وتمكن الفارس األبيض من حسم اللقب 
لصالحه بثنائية حازم إمام وحسام حسن فى األشواط 
اإلضافية، فيما سجل الغزال هدفا وحيدا عن طريق 

محمد محروس العتراوى.

مؤتمر صحفى إلعالن تفاصيل المباراة

زيادة قيمة المكافآت

ــة بــريــزنــتــيــشــن الــراعــيــة  تــعــقــد شــرك
لالتحاد المصرى لكرة الــقــدم مؤتمرا 
صحفيا موسعا فى أحد الفنادق الكبرى 
بالقاهرة، يوم  السبت المقبل، لإلعالن 
عن تفاصيل مباراة السوبر المصرى بين 

قطبى الكرة المصرية األهلى والزمالك، 
والمقرر إقامته يوم 20 فبراير الحالى، 
باستاد محمد بن زايــد بدولة اإلمــارات 
الــعــربــيــة الــمــتــحــدة بــحــضــور 37 ألــف 

مشجع.

قــــال مــحــمــد فــضــل عــضــو الــلــجــنــة 
الخماسية إلدارة الكرة فى مصر  أنه 
تم زيادة مكافآت المباراة إلى 500 ألف 
درهم لصاحب البطولة و300 ألف درهم 

لصاحب المركز الثانى.

وكــشــف فضل عــن سبب استضافة 
ستاد محمد بن زايــد لمباراة السوبر 
بسبب إمكانية حضور 37 ألف مشجع 
 بــجــانــب الــمــواصــفــات العالمية التى

يتمتع بها.

تاريخ مواجهات القطبين فى السوبر
المواجهة الجديدة  التى  تجمع 
بين األهلى والزمالك فى كأس 
ــمــصــرى تــحــمــل رقــم  ــر ال الــســوب
سبعة  بين الفريقين فى مسابقة 

كأس السوبر.
المواجهة األولى:

ــعـــت بـــيـــنـــهـــمـــا يــــــوم 28  ــمـ جـ
أغسطس 2003، وانتهى الوقت 
ــعــادل  ــت ــال األصـــلـــى لـــلـــمـــبـــاراة ب
السلبى، قبل أن يحقق األهلى 
اللقب بركالت الترجيح بنتيجة 

.1-3
المواجهة الثانية:

جمعت بينهما يــوم 27 يوليو 
ــى  2008 وانــتــهــت بـــفـــوز األهــل
بثنائية نظيفة  سجلها أحمد 

حسن والمعتز بالله إينو.
المواجهة الثالثة:

جمعت بينهما يوم 14 سبتمبر 
2014، وانتهى الــوقــت األصلى 
بــالــتــعــادل السلبى قبل أن يتوج 

األهلى باللقب بركالت الترجيح.
المواجهة الرابعة:

جمعت بينهما يــوم 15 أكتوبر 
2015، باستاد هزاع بن زايد فى 
ــارات،  ــ مدينة العين بــدولــة اإلم
حقق األهــلــى وقتها  اللقب بعد 

الفوز على الزمالك بنتيجة 2-3.
سجل ثنائية الزمالك كــل من 
محمود كهربا وعمر جابر، بينما 
سجل ثالثية األهلى كل من عبد 
الله السعيد »هــدفــيــن« و مؤمن 

زكريا.
المواجهة الخامسة:

جمعت بينهما يــوم 10 فبراير 
ــن زايــد  2017 بملعب محمد ب
بدولة اإلمارات العربية المتحدة، 
وانتهى  الوقت األصلى للمباراة 
بالتعادل السلبى بين الفريقين 
قبل أن يــفــوز الــزمــالــك باللقب 

بركالت الترجيح بنتيجة 1-3.
المواجهة السادسة

ــعــب األهـــلـــى ضـــد الــزمــالــك  ل
فــى سبتمبر الماضى فــى كأس 
الــســوبــر لــمــوســم 2019-2018 

وفاز األول بنتيجة 2-3.

 إعداد: عادل عبدالله 



دينامو الزمالك يوميا 
فى الجيم 

الجناينى يصمم.. وعبداهلل يرحب بالخواجة.. وفضل يحسم القرار

صدام فى »الجبالية« بسبب الكرة الموحدة للدورى
اإلسماعيلى.. تعدد 

المدربين واألزمة واحدة
ــازال الفريق األول لكرة الــقــدم بالنادى  مـ
اإلسماعيلى يعانى من تذبذب النتائج على 
المستوى المحلى تحديدا فى بطولة الدورى 
المصرى الممتاز، وذلــك بالرغم مــن تألقه 
على المستوى العربى ببطولة كــأس محمد 
السادس لألندية األبطال »البطولة العربية«، 
والتى نجح الدراويش خاللها فى الصعود إلى 
الدور نصف النهائى بعد الفوز على االتحاد 
السكندرى بهدف دون رد بإجمالى مبارتى 

الذهاب والعودة.
مــنــذ بــدايــة الــمــوســم الـــجـــارى تعاقد 
ــمــــدرب الــصــربــى  ــ ــع ال ــى مـ ــل اإلســمــاعــي

مــيــودراج يسيتش ولكنه حقق العديد 
مــن الــنــتــائــج السلبية لتعلن إدارة 
الـــدراويـــش عــن إقــالــتــه واالكــتــفــاء 
ــاد فــيــهــا الــفــريــق  ــتــى قـ بــالــمــدة ال
األصــفــر، قبل أن يتم التعاقد مع 
الفرنسى ديــديــه جوميز خلفا له، 
وقــاد مــيــودراج فريق اإلسماعيلى 

فــى 9 مباريات محلية وعربية 
بواقع 5 مباريات محلية فى 
الدورى المصرى الممتاز، 
ــات بالبطولة  ــاري و4 مــب
العربية، وحقق ميودراج 
الفوز فى مباراتين بالدورى 
ــة ووادى  ــجــون أمــــام فــريــقــى ال
ــة، بــيــنــمــا تــلــقــى الــهــزيــمــة  ــلـ دجـ
فــى 3 مــبــاريــات أمـــام المصرى 
ــرس الــحــدود  الــبــورســعــيــدى وحـ
واالتحاد السكندرى، ليحصد 6 
نقاط من أصل 15 نقطة، أما 

على صعيد األهداف، أحرز العبو اإلسماعيلى 
11 هدًفا وسكنت شباكهم 10 أهــداف، وفى 
الــبــطــولــة الــعــربــيــة فـــاز اإلســمــاعــيــلــى بثالث 
ــم ينجح  مــبــاريــات وخــســر فــى لــقــاء وحــيــد، ول
المدرب على المستوى المحلى وتمت إقالته 
عقب تحقيقه للنتائج السلبية فى الدورى، ليتم 

بعدها التعاقد مع الفرنسى ديديه جوميز.
ويعانى اإلسماعيلى تحت قــيــادة جوميز 
أيضاً، إذ استمر الدراويش فى التعثر محلياً 
بتحقيقه للنتائج السلبية، وبرر ديديه جوميز 
هذا األمر بأن اإلسماعيلى يعانى من ضغط 
المباريات وهــو األمــر الــذى يؤثر سلباً على 
مستوى الالعبين على المستوى المحلى، 
مشيراً إلــى أن اإلسماعيلى يمتلك العبين 
مميزين وعلى مستوى عالى، ولكن التركيز 
فى بطولتين يؤثر سلباً، مــشــدداً على 
أنــه يسعى لمعالجة األخــطــاء التى 
ارتكبها الفريق خــالل مباريات 
الدورى من أجل تصحيح مسار 
الدراويش محليا ويحقق هدف 
اإلدارة والجماهير الذى يكمن 
فى التواجد بالمربع الذهبى 
ــجــدول تــرتــيــب المسابقة  ب
ــمــوســم، مــن أجــل  ــذا ال هـ
ــول والــمــنــافــســة  ــدخــ ــ ال
ــدى الــبــطــوالت  فــى إحـ
ــة خـــالل  ــ ــي ــ ــق ــ ــري ــ األف
ــمــقــبــل،  ــم ال ــوسـ ــمـ الـ
ــاء  ــ ــف ــ ــت ــ وعـــــــــدم االك
ــة فــى  ــ ــارك ــشــ ــ ــم ــ ــال ــ ب
ــة  ــي ــعــرب الـــبـــطـــولـــة ال
مـــثـــلـــمـــا حـــــــدث فــى 

الموسم الجارى.

نــشــب خــالفــا فــى وجــهــات الــنــظــر بــيــن أعــضــاء 
مجلس إدارة االتحاد المصرى لكرة القدم، خالل 
الساعات القليلة الماضية، بشأن الكرة الموحدة 
المزمع تطبيقها فى مسابقة الــدورى خالل الفترة 

المقبلة، وتحديًدا مع بداية الدور الثانى.
وكان سيف األسيوطى، رئيس 
نادى األسيوطى سبورت السابق 
وبــيــرامــيــدز الــحــالــى، قــد تقدم 
ــى مجلس  ــ ــا إل بــعــرضــا رســمــي
الــجــبــاليــة، مــن أجــل الحصول 
ــة الجبالية  عــلــى حــقــوق رعــاي
فيما يخص الكرة الموحدة التى 
يشارك بها الفريق فى مباريات 

الدورى المصرى.
ــة مبدئية  ــق ــواف وحــصــلــت م
مــن جــانــب مجلس الجبالية، 
ــكــرة الــمــوحــدة  عــلــى اعــتــمــاد ال
ــة الــتــابــعــة لسيف  ــشــرك مـــن ال
األســيــوطــى، إال أن ســرعــان ما 
تغيرت األمــور وتبدلت األحوال 

فى اآلونة األخيرة.
واعـــتـــرض أحــمــد عــبــدالــلــه، 
عــضــو مــجــلــس إدارة االتــحــاد 
المصرى لكرة القدم، على فكرة 

اختيار الكرة الموحدة من شركة مجهولة المصدر، 
حيث طــالــب باالعتماد على الــشــركــات العالمية 
فيما يخص موضوع الكرات التى يتم اعتمادها فى 

الدورى المصرى.
وطالب عبد الله، بالمقارنة ما بين العديد من 
الــشــركــات العالمية فيما يخص مــوضــوع الكرة 
الموحدة، حيث يتم المفاضلة فى النهاية سواء فيما 
يتعلق بجودة الكرة أو العرض المقدم أو غيرها من 

األمور األخرى.

ــذى يـــرى فــيــه عمرو  ــوقــت الـ ــك، فــى ال يــأتــى ذلـ
الجناينى، أن فكرة االعتماد على الماركة الخاصة 
بعائلة األسيوطى، يعتبر دعم لهم، باعتبارهم جدد 
فى االستثمار الرياضى الخاص بإنشاء المالبس 
والكرات وغيرها من األمــور األخــرى، إضافة إلى 
أن الشركة حاصلة على اعتماد من االتحاد الدولى 

لكرة القدم.
ــر،  ــى ســـيـــاق آخــ ــ ف

ــرو  ــ ــم ــ أجـــــــــــرى ع
الــجــنــايــنــى رئيس 
اللجنة الخماسية 
المؤقتة المكلفة 
بــــــــإدارة اتـــحـــاد 
الكرة، اتصاالته 
مـــــــــع هـــــشـــــام 
صــالــح الــمــديــر 
الفنى لمنتخب 
الـــــــــصـــــــــاالت، 

ــم  ــل دعـ ــ ــ مــــن أج
الـــمـــنـــتـــخـــب بــعــد 

ضمان تأهله لنصف 
نهائى أمم أفريقيا.

ــد الجناينى  ووعــ
منتخب الــصــاالت 
بــصــرف مــكــافــآت 
كـــبـــيـــرة لــالعــبــيــن 
وأفـــراد الجهاز الفنى حــال مواصلة 

المسيرة الجيدة ببطولة أفريقيا، والتأهل 
للمباراة النهائية وحصد لقب البطولة، بعد 
فــوزه فى مباريات المجموعات أمــام غينيا 

وأنجوال وموزامبيق.
وكان المنتخب الوطنى لكرة الصاالت نجح 
فى الفوز على كل من غينيا فى الجولة األولى 
بتسعة أهداف نظيفة، فيما فاز على أنجوال فى 

الجولة الثانية بثالثية بيضاء.

عيد ميالد مصغر 
لعنتر 

ساسى يسترجع 
ذكرياته مع الترجى 

يحرص طــارق حامد العــب الفريق األول لكرة 
القدم بنادى الزمالك، على الذهاب إلى صالة جيم 
خاصة بشكل يومى قبل التوجه إلى تدريب الزمالك 

الجماعى بمقر النادى األبيض.
ويــأتــى ذلــك بسبب رغبة الــالعــب الــدائــمــة فى 
الظهور بمستوى بدنى جيد للحفاظ على المستوى 
المميز الذى جعله واحــدا من نجوم الزمالك على 
مر السنوات الماضية، وأيقونة الجماهير البيضاء 

التى تلقبه بـ»الدينامو«.
ويــعــول الــجــهــاز الــفــنــى لــلــزمــالــك عــلــى الــالعــب 
الــمــخــضــرم لــقــيــادة الــفــريــق األبــيــض لــلــفــوز فى 
المباريات الصعبة التى سيخوضها الزمالك هذا 

الموسم بداية من مباراة السوبر األفريقى.

حرصت أســرة محمد عنتر العب الفريق األول 
لكرة القدم بنادى الزمالك، على إقامة حفل صغير 
ــام القليلة الماضية بمناسبة عيد  لــه خــالل األيـ

ميالده.
واقتصر الحفل على حضور أسرة الالعب فقط، 
بسبب ضيق الوقت وعــدم تمكنهم من إقامة حفل 
كبير الرتباطه مع الزمالك بمباريات هامة خالل 

شهر فبراير الجارى.
ويلتقى الزمالك مع الترجى التونسى على كأس 
السوبر األفريقى يوم 14 فبراير الجارى ثم األهلى 
على كأس السوبر المصرى يوم 20 فبراير قبل أن 
يلتقى مع الفريق األحمر من جديد بالدورى يوم 24 

من الشهر ذاته.

حــرص التونسى فرجانى ساسى العــب الفريق 
األول لكرة القدم بنادى الزمالك، على استعادة 
ذكرياته مع فريقه السابق الترجى التونسى عندما 
كــان يلعب بين صفوفه قبل االنتقال إلــى النصر 
السعودى ومنه إلــى الزمالك، ونشر ساسى عبر 
حسابه الرسمى على موقع التواصل االجتماعى 
»انستجرام« صــورة له حامالً أحــد الكؤوس الذى 
ــورة أخــرى  تـــوج بــهــا مــع الــفــريــق الــتــونــســى مــع صـ
وهو يحمل كأس مصر بعد فــوزه به مع الزمالك. 
ويستعد الزمالك لمواجهة الترجى ثــالث مــرات، 
تبدأ بمباراة السوبر األفريقى يوم 14 فبراير ثم 
مواجهتين آخرتين بدور الثمانية من بطولة دورى 

أبطال أفريقيا.
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مغامرة أولمبياكوس بوابة 
كوكا الستعادة تألقه 

فتح أحمد حسن كوكا مهاجم 
منتخب مصر صفحة جديدة فى 
رحلته االحترافية، بعدما انتقل 
إلــى صفوف فريق أولمبياكوس 
اليونانى بشكل رسمى خالل فترة 

االنتقاالت الشتوية األخيرة.
ــال كـــوكـــا إلـــى  ــقـ ــتـ وجــــــاء انـ
أولمبياكوس على سبيل اإلعــارة 
لنهاية الموسم الــجــارى قــادًمــا 
من فريق براجا البرتغالى، فى 
صفقة بلغت قيمتها 3 ماليين 
يورو بحسب ما كشف عنه موقع 
»ترانسفير ماركت« المتخصص 

فى أخبار انتقاالت الالعبين.
ــى  ويـــأتـــى انـــضـــمـــام كـــوكـــا إل
ــى وقـــت ال يمر  أولــمــبــيــاكــوس ف
الــالعــب بــأفــضــل حــاالتــه منذ 
بــدايــة الــمــوســم الــجــارى، حيث 
قضى معظم مــدة النصف األول 

من الموسم بعيًدا عن المالعب.
وشـــارك كوكا مــع فريق براجا 
فى 7 مباريات فقط منذ بداية 
الـــمـــوســـم، بــبــطــولــتــى الــــدورى 
ــى،  ــ البرتغالى والــــدورى األوروب
وبلغ مجموع الدقائق التى شارك 
فيها 366 دقيقة، اكتفى خاللهم 
ــراز هــدفــا وحــيــدا وصناعة  ــإح ب

آخر.
ــر أكــتــوبــر الماضى  ــ وفـــى أواخ
تعرض كوكا إلصابة فى الركبة 
ــه لعملية  ــوع ــض اســـتـــدعـــت خ
جــراحــيــة، ليغيب الــالعــب منذ 
هذا التوقيت عن المالعب وحتى 

اآلن.
وال شك أن فترة الغياب الطويلة 
لــكــوكــا بــســبــب اإلصـــابـــة والــتــى 
وصلت لـ 3 أشهر، قضت ربما على 
فرصة فى العودة لتشكيل فريق 
براجا األساسى، وهو ما كان دافًعا 
لالعب للبحث عن وجهة جديدة 

له فى النصف الثانى من الموسم.
والمؤكد أن كوكا بانتقاله إلى 
أولمبياكوس يسعى إلعادة نفسه 
إلـــى الــطــريــق الــصــحــيــح، ونفض 
الغبار عن موهبته أماًل رفع أسهمه 
خالل موسم االنتقاالت الصيفية 
المقبلة، بجانب استعادة مكانه 
فـــى حــســابــات الــجــهــاز الــفــنــى 
لمنتخب مــصــر فـــى الــمــرحــلــة 

المقبلة.
ــا  ــوك ــن تـــكـــون تـــجـــربـــة ك ــ ولـ
المنتظرة مع أولمبياكوس صعبة 
ــل من  ــ عــلــى الـــالعـــب عــلــى األٌقـ
الناحية النفسية، خصوًصا وأنه 
ــع نفس  ســبــق وخـــاض تــجــربــة م

الفريق الموسم الماضى.
وخــاض كوكا الموسم الماضى 
بأكمله معارًا من براجا إلى صفوف 
أولمبياكوس، قبل أن يعود من 
جديد إلى النادى البرتغالى قبل 

بداية الموسم الماضى.
وإلـــى حــد كبير كــانــت تجربة 
كوكا األولــى مع أولمبياكوس ال 
ــارك مهاجم  بـــأس بــهــا، حــيــث شـ
الفراعنة –البالغ 26 عاًما- فى 
32 مباراة رسمية بقميص النادى 
الــيــونــانــى، اســتــطــاع أن يسجل 

خاللهم 15 هدًفا.
ــة مع  ــي ــان ــث ــه ال ــرت ــام ــغ ــى م ــ وف
أولمبياكوس بدأ كوكا يتحسس 
طريقه نحو التشكيل األساسى 
بشكل تدريجى، حيث دفع مدرب 
الفريق به بدياًل لدقائق معدودة 
ــثــى بـــالـــدورى  فـــى لــقــاء اكــســان
ــارى، وبعدها  ــج مطلع الشهر ال
بـ 3 أيــام شــارك كوكا أساسًيا مع 
أولمبياكوس أمام فريق الميا فى 
ــاب ربــع نهائى كــأس اليونان،  ذه
قبل أن يستبدله الــمــدرب قبل 

نهاية اللقاء بنحو 8 دقائق.

الوزير يتوسط لمواجهة صن داونز فى »ملعب الرعب«

مفاجأة.. »تخطيط األهلى« ترفض التجديد لعاشور والحاوى 
يبدو أن الفترة المقبلة ستكون ساخنة 
ــق الـــكـــرة بــالــنــادى  ــيــس فــري ــل كــوال داخــ
ــذى يستعد لخوض أكثر من  األهلى، وال

مباراة هامة فى المرحلة المقبلة.
ويستعد األهــلــى لــمــواجــهــة الــزمــالــك 
ــجــارى فــى العاصمة  يــوم 20 فــبــرايــر ال
ــام  ــة أبــوظــبــى، وبــعــدهــا بــــ4 أي ــي ــارات اإلم
سيلتقى الفريق األحــمــر مــرة أخــرى مع 
الــزمــالــك فــى بطولة الــــدورى، وبعدها 
سيواجه األهلى فريق صن داونز الجنوب 
أفــريــقــى يــومــى 28 فــبــرايــر و6 مــارس 
المقبل فى ذهاب وإياب ربع نهائى دورى 

أبطال أفريقيا.
ورغم أهمية اللقاءات التى تنتظر فريق 
النادى األهلى، إال أن ذلك لم يمنع من 
فتح ملف التجديد لبعض نجوم الفريق 
األحمر الكبار، وفى مقدمتهم أحمد 
فتحى ووليد سليمان وحسام عاشور 
ــف إكـــرامـــى، والــذيــن تنتهى  وشــري
عــقــودهــم جميًعا بنهاية الموسم 

الجارى.
ــطــورات  ــل إلـــى ت وتــشــيــر الـــدالئـ
سيشهدها هــذا الملف فــى الفترة 
الــمــقــبــلــة، خــصــوًصــا بــعــدمــا أعلن 

محسن صالح رئيس إدارة تخطيط 
الكرة باألهلى عن رفضه فكرة تجديد 

التعاقد مع الثنائى حسام عاشور ووليد 
سليمان.

وأبلغ صالح توصيته بشكل رسمى إلى 
محمود الخطيب رئيس النادى األهلى، 
والـــذى يعد حلقة الــوصــل بين المجلس 

األحمر ولجنة تخطيط الكرة.
ــح رغــبــتــه بــعــدم  ويـــبـــرر مــحــســن صــال
التجديد للثنائى وليد سليمان وحسام 
عــاشــور بــوجــود أكثر مــن بديل جيد فى 
نفس مركزيهما، باإلضافة إلى تقدمهما 

بالسن.
ويرى صالح أن الدور الذى يلعبه وليد 

سليمان فى مركز صانع األلعاب يجيده 
الوافد الجديد محمد مجدى أفشة بشكل 
مميز، وينتظر أن يشهد هــذا المركز 
حيوية إضــافــيــة بــعــودة الــالعــب محمد 

محمود من اإلصابة.
ــوجــد لــدى  ــا عــن حــســام عــاشــور ت أمـ
محسن صالح قناعة تامة بحتمية نهاية 
مشوار الالعب مع األهلى بنهاية الموسم 
الجارى، خصوًصا وأن مركزه يضم أكثر 

من اسم مميز وفى مقدمتهم المالى أليو 
ديــانــج والــالعــب الــشــاب حــمــدى فتحى، 

بجانب الالعب عمرو السولية.
وأمام الرأى الفنى لمحسن صالح فيما 
يخص التجديد للثنائى حسام عاشور 
ووليد سليمان، تجد إدارة األهلى نفسها 
فى حرج كبير خصوًصا وأن الثنائى من 
الالعبين أصحاب األسماء الكبيرة فى 
صفوف الفريق، ومن المحتمل أن تحاول 
إدارة األهــلــى الــخــروج مــن هــذا الــمــأزق 
بالضغط على لجنة التخطيط للقبول 

بالتجديد للحاوى وليد سليمان.
أمــا فيما يخص موقف قائد الفريق 
حسام عاشور من الــوارد أن تؤجل إدارة 
األهلى حسم مصيره لحين نهاية الموسم، 

إذ مــن المحتمل أن يتم الضغط عليه 
إلعالن اعتزاله خصوًصا إذا نجح الفريق 
األحمر فى حصد لقب النسخة الحالية 

من بطولة دورى أبطال أفريقيا.
أما فيما يخص التجديد لظهير الفريق 
األيــمــن أحــمــد فتحى فــال يــوجــد خالف 
بشأنه، حيث تتجه النية لتجديد عقده 

ولكن على األرجح لموسم واحد فقط.
وفى الوقت ذاته ال تعتزم إدارة األهلى 
ــى مــســألــة تــجــديــد تعاقد  االســتــمــاتــة ف
الحارس شريف إكرامى، بعدما بادر هو 
بإعالن رحيله عن األهلى بنهاية الموسم 
الــجــارى، بسبب عــدم مفاتحته فى ملف 

التجديد.
على جــانــب آخــر كثفت إدارة الــنــادى 

األهلى اتصاالتها مع األجهزة 
األمنية للحصول على موافقتها 
الرسمية إلقامة مباراة الفريق 
ــام صن  األحــمــر المنتظرة أمـ
ــز الــجــنــوب أفــريــقــى يــوم  ــ داون
28 فبراير الجارى، فى استاد 
القاهرة بداًل من استاد السالم 
ــرســمــى لــمــبــاريــات  الــمــقــر ال

الفريق األفريقية.
وطلبت إدارة األهلى وساطة 
الدكتور أشــرف صبحى وزير 

ــاع  ــن ــة إلق ــاضـ ــريـ الـــشـــبـــاب والـ
األجــهــزة األمــنــيــة بــإقــامــة اللقاء 

باستاد القاهرة المعروف لدى الفرق 
األفريقية بـ»ملعب الرعب«، وهو األمر 
المنتظر حسمه قريبا سواء بالقبول 

أو الرفض.
وتأتى رغبة إدارة األهلى فى نقل 
اللقاء المرتقب أمــام بطل جنوب 
ــى اســتــاد الــقــاهــرة، فى  أفريقيا إل

إطــار سعى األهــلــى لحضور 50 ألف 
متفرج على األقــل لهذا الــلــقــاء، وهو 
العدد يفوق الطاقة االستيعابية الستاد 
السالم البالغة 30 ألف مشجع، وتسعى 
إدارة األهــلــى لتوفير دعــم جماهيرى 
ــز،  حاشد لفريقها فى مــبــاراة صن داون
لدفع الشياطين الحمر لتحقيق انتصارا 
كبيرا على الفريق الجنوب أفريقى، يسهل 
ــاب  مهمة الــفــريــق األحــمــر فــى لــقــاء اإلي
الــذى سيقام فــى جنوب أفريقيا يــوم 6 

مارس المقبل.
وتنص لوائح االتحاد األفريقى لكرة 
القدم »كاف« على عدم السماح بإجراء 
ــاراة  تــعــديــل عــلــى مــكــان إقــامــة أى مــب
ببطولة دورى أبطال أفريقيا، خالل مدة 
تقل عن 10 أيام من موعد إقامة اللقاء، 
وهو ما دفع إدارة األهلى للتحرك بشكل 
مبكر لنقل اللقاء إلــى اســتــاد القاهرة 
إلخطار الكاف بمكان إقامة المباراة قبل 

الموعد المحدد.

 كتب – ضياء خضر 

 كتب – محمد الصايغ كتبت – سارة عبد الباقى

اللقب األفريقى يحسم سيناريو 
اعتزال قائد الفريق األحمر

الخطيب

عاشور سليمان

الجناينى
جوميز



البدرى يتفق مع غريب 
على ضم ثالثى األوليمبى

اتفق حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب المصرى، مع شوقى غريب المدير 
الفنى للمنتخب األوليمبى، على ضم بعض الالعبين من قائمة الفراعنة الصغار 

فى قائمة المنتخب المقبلة، خالل المعسكر المزمع إقامته فى شهر مارس.
وأبلغ الــبــدرى، أن هناك ثالثة العبين سيتم االعتماد عليهم بشكل 

كبير، وهم مصطفى محمد العب الزمالك، وأكرم توفيق العب فريق 
الجونة، ورمضان صبحى، العب النادى األهلى.

وطلب البدرى، ضم الثالثى خصوًصا بعد تألقهم الالفت للنظر 
مع المنتخب األوليمبى فى بطولة كأس األمم األفريقية تحت 23 
عاًما، والتى توج بها أحفاد الفراعنة، بعد الفوز على منتخب كوت 
ديفوار فى المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف، بالمباراة التى 

أقيمت على استاد القاهرة الدولى.
ومــن المقرر، أن يستدعى حسام الــبــدرى، 29 العًبا فى قائمة 

المنتخب األول المقبلة، حيث يتم المفاضلة مع بين العديد من الالعبين، 
السيما فى ظل رغبة الــبــدرى فى عمل إحــالل وتجديد داخــل صفوف 

الفراعنة.
واستقر الجهاز الفنى للمنتخب بشكل نهائى على عدم ضم المقصرين 
الذين لم يستغلوا الفرصة فى المعسكرين السابقين، كما قرر الجهاز 
الفنى عــدم االستعانة بأصحاب الدكة واإلحتياطيين على أن يتم ضم 

الالعبين الجاهزين الذين يشاركون باستمرار مع أنديتهم.
وكان البدرى ضم بعض الالعبين الذين ال يشاركون بشكل منتظم مع 
أنديتهم فى المعسكرين السابقين مثل عمر السعيد العب الزمالك ومحمد 

هانى العب األهلى وأحمد حسن كوكا المحترف فى الخارج.
ووافــقــت اللجنة الخماسية إلدارة اتــحــاد الــكــرة بــرئــاســة عمرو 
الجناينى، على طلب الجهاز الفنى لمنتخب مصر األول، بالسفر إلى 
توجو بطائرة خاصة فى شهر مــارس المقبل لخوض مباراة الجولة 
الرابعة بالتصفيات المؤهلة ألمم أفريقيا 2021، خاصة أن المنتخب 
سيخوض مباراتين أمام توجو خالل الفترة من 23 حتى 31 من نفس 

الشهر، 
ويخشى الجهاز الفنى للمنتخب تعرض العبيه لإلجهاد فى ظل ضغط 
مباريات الدورى العام فى الوقت الذى يرغب فيه الجهاز الفنى فى الفوز 

بالمباراتين لتصدر المجموعة من أجل حسم التأهل مبكًرا.

:» جمال عبد الحميد لـ »

مباراة األهلى وصن داونز سالح ذو حدين.. 
وبيراميدز فى نصف نهائى الكونفيدرالية

مباريات نارية أسفرت عنها قرعة دور ربع نهائى بطولة دورى 
أبطال أفريقيا، ليصطدم األهلى للمرة الثانية بفريق صن داونز 
الجنوب أفريقى تحت شعار »الثأر أو استمرار العقدة«، بينما 
يواجه الزمالك الترجى التونسى، أما فى بطولة الكونفيدرالية 
أسفرت القرعة عن مواجهة المصرى البورسعيدى لنادى نهضة 

بركان، بينما يصطدم بيراميدز بـ زاناكو الزامبى. 
وتباينت اآلراء بعد القرعة ما بين فريق يرى صعوبة مباراتى 
األهلى والزمالك، وطرف آخر يؤكد قدرة القطبين على التأهل 
لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وبيراميدز والمصرى على 

تخطى زانكو ونهضة بركان.
ــال جمال عبد الحميد العــب األهــلــى السابق، إن قرعة  وق
ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا قوية للغاية، مؤكدا أن أطراف 
المواجهة مع األهلى والزمالك يخشون القطبين وليس العكس 

كما يردد البعض.
وأكــد عبد الحميد أن مواجهة األهلى وصــن داونــز ستكون 
ســالح ذو حدين، كــون األحمر مطالب بتعويض خسارة العام 
الماضى فى نفس الدور بعد الخسارة بخماسية نظيفة ثم الفوز 
على أرضــه ووســط جمهوره بهدف نظيف محذرا من تحميل 

الالعبين ضغوطا قبل المباراة قد تؤثر سلبيا على أدائهم.
وأشــار عبد الحميد فى تصريحات لـ »صــوت الماليين« إلى 
أهمية تحقيق األهــلــى والــزمــالــك نتائج إيجابية فــى مباراتى 
الــذهــاب الفتا إلــى أن مواجهة المصرى مع نهضة بركان فى 
الكونفيدرالية ستكون صعبة على الفريق البورسعيدى، كون 
ــان طــرفــا فــى نهائى البطولة الــعــام الماضى  نهضة بــركــان ك
ولذلك يجب الحذر منه، وحــول مباراة بيراميدز وزانــاكــو قال 
عبد الحميد إن اللقاء سيكون صعبا على أرض األخير، متوقعا 
قدرة بيراميدز على الفوز والتأهل إلى نصف النهائى ليستكمل 

مغامرته األفريقية األولى فى تاريخه.

تريزيجيه وسعد سمير 
ضيفا عشاء ماهر 

احتفال عائلى بمولودة صالح 
الجديدة الشهر المقبل

هيثم فاروق »كابو« 
ألتراس فى قطر 

حــرص محمود تريزيجيه العــب منتخب مصر 
المحترف فى صفوف أستون فيال على االلتقاء 
ــارة األول  بمدافع األهــلــى سعد سمير، خــالل زيـ

األخيرة إلى مصر.
وتواجد تريزيجيه قبل أيام فى القاهرة حيث تم 
تكريمه واختياره كسفير لمعرض الكتاب فى دورته 
األخيرة، ولبى الثنائى تريزيجيه وسعد سمير دعوة 
نجم األهلى السابق على ماهر لتناول العشاء سوًيا، 
ونشر تريزيجيه صــور لجلسته مع مدافع األهلى 
ونجم الشياطين الحمر السابق، ويرتبط تريزيجيه 
بصداقة قوية مع سعد سمير منذ لعبهما سوًيا 
فى صفوف ناشئى النادى األهلى، وتواصلت هذه 

العالقة بعد احتراف تريزيجيه فى الخارج.

استقر محمد صــالح نجم منتخب مصر وفريق 
ليفربول اإلنجليزى على االحتفال بمولودته الجديدة 
»كيان« الشهر المقبل، بالتزامن مع وجــوده المرتقب 

فى مصر للمشاركة فى معسكر منتخب مصر.
ومــن المنتظر أن يتواجد صــالح على رأس قائمة 
الفراعنة فى المعسكر الذى سيمتد من 23 وحتى 31 
مارس المقبل، استعداًدا لمواجهة توجو فى تصفيات 
أفريقيا، وينتظر أن يقيم صالح عقيقة بحضور أسرته 
احتفااًل بمولودته الجديدة، والتى وضعتها زوجته 
قبل أيــام فى إحــدى مستشفيات إنجلتراولم يحسم 
صالح حتى اآلن قراره بخصوص مكان إقامة العقيقة، 
حيث ما يزال الالعب حائًرا ما بين إقامتها فى منزل 

األسرة بنجريج أو فى منزله بالتجمع الخامس.

دور كبير يلعبه هيثم فــاروق نجم نادى الزمالك 
والمحلل فى قنوات بى إن سبورت، للترتيب لمباراة 
الزمالك المنتظرة يوم الجمعة المقبل أمام الترجى 

التونسى بقطر فى كأس السوبر األفريقى.
ــدد مــن جماهير  ــوة عـ ــبــى هــيــثــم فــــاروق دعــ ول
الزمالك فى قطر ليكون مشرفا على الترتيبات 
التى قامت بها رابطة مشجعى الفريق األبيض فى 
اإلمــارة الخليجية الستقبال الفريق وتشجيعه فى 
السوبر األفريقى، وهو الدور الذى يقود به »كابو« 
روابط األلتراس فى المعتاد، وحضر فاروق عددا 
من بروفات التشجيع التى أعدها جمهور الزمالك 
كما عرضت عليه رابطة مشجعى األبيض الالفتات 

التى تم إعدادها لرفعها فى المباراة المنتظرة.

إعداد: محمد الصايغ - سارة عبدالباقى أخبار النجومأخبار النجومأخبار النجوم
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 كتب - أنس سمير  

النادى اإلنجليزى يرصد 2 مليون استرلينى لضم مهاجم الزمالك

مصطفى محمد على رادار كريستال باالس فى ميركاتو الصيف
أبلغ اإلنجليزى كريستيان إميل وكيل 
الالعبين الــمــعــروف، مصطفى محمد 
العــب الفريق األول لــكــرة الــقــدم بنادى 
الــزمــالــك، بــنــجــاحــه فــى تــوفــيــر عــرض 
ــى لضمه بعد نهاية الــمــوســم من  ــ أوروب
صفوف الفريق األبــيــض، كاشفاً له عن 
أن العرض المتوفر لديه جــاء من نادى 
ــذى يلعب بــالــدورى  ــاالس الـ كــريــســتــال بـ

اإلنجليزى.
ــادى  ــنـ ــل لــالعــبــه أن الـ ــيـ ــشـــف إمـ وكـ
ــى ضــمــه  ــ ــزى كـــــان يـــرغـــب ف ــيـ ــلـ ــجـ اإلنـ

ــتــقــاالت الشتوية  خـــالل فــتــرة االن
الـــمـــاضـــيـــة، ولـــكـــن جــــاء رفــض 
الــزمــالــك رحــيــلــه لــيــحــول دون 
ذلــك، لتكون هــى الــمــرة الثانية 
التى يوفر فيها الوكيل عرًضا 
قــوًيــا لمصطفى محمد ويفشل 
ــزمــالــك، حيث  بسبب رفـــض ال
ــان الــعــرض األول مــن نــادى  كـ
ريــنــجــرز األســكــتــلــنــدى إال أنــه 
قوبل بالرفض من جانب إدارة 
الزمالك مبررة السبب بحاجة 
الفريق األبيض إلى خدماته، 
فــى ظــل المنافسة على أكثر 
مــن بــطــولــة، الســيــمــا فــى ظل 

معاناة الفريق األبيض من نقص 
عددى فى مركز خط الهجوم.

وعـــلـــمـــت جـــــريـــــدة »صـــــوت 
الماليين« أن كريستيان إميل قام 
بعرض بعض التسجيالت الخاصة 
ــادى  ــن ــالــالعــب عــلــى مــســئــولــى ال ب
اإلنجليزى، الــذيــن أبـــدوا إعجابهم 
الــشــديــد بــمــســتــواه وقـــدراتـــه الفنية 

والــبــدنــيــة، مؤكدين على رغبتهم فى 
التعاقد معه بعد نهاية الموسم، حيث 
ــادى كريستال بــاالس  يسعى مسئولو ن

للحصول على خدمات مصطفى محمد 
بشكل نهائى وليس على سبيل اإلعارة، مع 
تقديم عرض مالى للزمالك بقيمة مليونى 
جنيه استرلينى، وأعــربــوا عن ترحيبهم 
بوضع بند فى العقد المبرم بين الناديين 
بحصول الزمالك على عائد مالى حال 
إعادة بيع الالعب من جديد إلى أى نادى 
آخــر، وهــو ما كــان يشترطه الزمالك فى 

بيع العبه الشاب.
على جانب آخــر استقر الجهاز 
الفنى لفريق الكرة األول بنادى 
ــادة الــفــرنــســى  ــي ــق الـــزمـــالـــك ب
ــس كـــارتـــيـــرون الــمــديــر  ــري ــات ب
ــراك محمود  الــفــنــى، على إشـ
عـــبـــدالـــرحـــيـــم »جـــنـــش« 
حـــارس مــرمــى الفريق 
األبــــــيــــــض خــــالل 
مــــــبــــــاراة الـــقـــمـــة 
ــلـــى فى  ــام األهـ ــ أمـ
ــأس السوبر  بطولة ك
ــهــا يــوم  ــرر ل ــق ــم ــمــصــرى ال ال
20 من شهر فبراير الجارى 
بالعاصمة اإلماراتية أبوظبى، 
وعلى الرغم من ابتعاد جنش 
عــن الــمــشــاركــة مــع الزمالك 
لــفــتــرة تــزيــد عــن ســتــة أشهر 
بسبب اإلصــابــة الــتــى تعرض 
لــهــا مــع المنتخب الــمــصــرى 
الوطنى فى بطولة أمم أفريقيا 
2019، بقطع فى وتــر أكيلس، 
لكن الجهاز الفنى وضع برنامج 
ــحــارس لــلــدفــع بـــه فى  ــل خـــاص ل
ــاراة الــســوبــر ليكون مفاجأة  مــب

الزمالك فى اللقاء.
ــت جـــــريـــــدة »صـــــوت  ــ ــم ــ ــل ــ وع
الــمــاليــيــن« أن الــســبــب الرئيسى 
وراء رغبة الــزمــالــك فــى االعتماد 
على جنش بلقاء السوبر هو التفاؤل 

ــالل  ــارس خــ ــ ــحـ ــ ــالـ ــ بـ
ــى  ــلـ ــات األهـ ــ ــاري ــ ــب ــ م
ــل عــدة  ــب ونـــجـــاحـــه ق
ســـنـــوات فـــى خطف 
لقب السوبر من أنياب 

ــفــريــق األحـــمـــر، بعد  ال
تصديه لــركــالت الترجيح 

وقيادة الزمالك نحو منصة التتويج، 
وذلك تحت قيادة محمد حلمى المدير 

الفنى السابق للزمالك.
وعلى الرغم من جاهزية جميع حراس 
الــزمــالــك ووجـــود وفـــرة عــدديــة فــى هذا 
المركز، إال أن األولوية لدى الزمالك هى 
ــراك جــنــش، خــاصــة أن هــنــاك اقتناع  إشــ
تــام بــأن عودته فى تلك المواجهة ستكون 
انطالقة قوية لــه بعد غيابه لفترة طويلة 
عــن المستطيل األخــضــر، وبــدأ كارتيرون 
ــنــواحــى  ــى كــافــة ال فـــى تــجــهــيــز جــنــش عــل
الفنية والمعنوية والنفسية، حيث عقد 

جنش يعود 
للعرين األبيض 

فى سوبر 
أبوظبى

ــدة جــلــســات طــالــبــه خــاللــهــم بطى  مــعــه عـ
ــدم الــســمــاح لتسرب  ــة وعـ صفحة اإلصــاب
شعور الرهبة أو الــخــوف بــداخــلــه، وأبــدى 
المدرب الفرنسى لجهازه المعاون إعجابه 
الشديد بإمكانيات وقـــدرات جنش بعدما 
لمس لديه اإلصــرار والــروح الكبيرة للعودة 
مــرة أخــرى إلــى المستطيل األخضر وهو 
ــاراة  مــا شــجــعــه عــلــى الــدفــع بــه فــى مــب
السوبر أمام األهلى والحصول على دفعة 
معنوية كبيرة من جانب الجماهير التى 
ستحضر المباراة وهو األمر الذى 

يزيد من تحفيزه وإصراره.
وعــلــى جــانــب آخــر جاء 
رحــيــل الــمــغــربــى خــالــد 
بوطيب مهاجم الفريق 
األول لكرة القدم بنادى 
ــك عــــن صــفــوف  ــ ــال ــ ــزم ــ ال
الفريق األبيض، بناًء على قرار كارتيرون 
الــذى طالب برحيل الالعب خــالل فترة 
االنتقاالت الشتوية األخيرة، رافضاً فكرة 
االعتماد عليه فى خط هجوم الزمالك 
حتى مع تماثله للشفاء من اإلصابة التى 
يعانى منها فى الركبة واستلزمت التدخل 
الجراحى، وأكد المدرب الفرنسى إلدارة 
الزمالك أن بوطيب ال يصلح للعب فى 
ــوقــت الــحــالــى مــشــدداً عــلــى صعوبة  ال
االعتماد عليه فى الموسم المقبل، حيث 
ــان قـــرار كــارتــيــرون واضــحــا وصريحا  ك
باالستغناء عن خدمات الالعب المغربى 
والتعاقد مع مهاجم أجنبى جديد بداًل منه 

خالل فترة االنتقاالت الصيفية المقبلة.
ــراً عـــن فسخ  ــؤخـ وأعـــلـــن الـــزمـــالـــك مـ
ــعــاقــد بــوطــيــب بــشــكــل رســمــى بسبب  ت
امتناعه عن الخضوع لكشف طبى تحت 
إشــراف الــنــادى، حيث أكــد رئيس النادى 
ــيــض مــرتــضــى مــنــصــور أن الــزمــالــك  األب
 أبلغ اتــحــاد الــكــرة المصرى بفسخ عقد

الالعب المغربى.

 كتبت – سارة عبد الباقى 

 كتب – محمد الصايغ

 محمد الراعى

ــرة الــمــصــريــة  ــكـ تــشــهــد الـ
ــارًا حقيقًيا فــى شهر  ــب اخــت
فبراير الجارى، حيث يخوض 
األهلى والزمالك مواجهات 
ــز  ــ ــن داونـ ــة أمــــــام صــ ــب صــع
الــجــنــوب أفــريــقــى والــتــرجــى 
الــتــونــســى فــى بــطــولــة دورى 
األبطال األفريقية، ويخوض 
فريقا بيراميدز والمصرى 
الـــبـــورســـعـــيـــدى مــواجــهــات 
صــعــبــة فـــى دور الــثــمــانــيــة 
فــى الكونفيدرالية، بجانب 
مــبــاراتــى القمة بين األهلى 
والــزمــالــك يومى 20 فبراير 
ــرى  ــمـــصـ ــر الـ ــ ــوب ــســ ــ فـــــى ال
باإلمارات و 24 فى الــدورى، 
وقبلها يلعب الزمالك مواجهة 
اصعب أمام الترجى التونسى 
يوم الجمعة المقبلة، بخالف 
مـــواجـــهـــات الــــــــدورى هـــذا 
الشهر وأهمها لقاء األهلى 
مــع المصرى، والــزمــالــك مع 
ــو مــا يسبب  ــدز، وهـ ــرامــي ــي ب
ــة  ــدي ــأن ــًرا ل ــيـ ــبـ ــا كـ ــ ــاًقـ ــ ارهـ
المصرية األربــعــة المشاركة 
ــطــوالت األفــريــقــيــة،  ــب فـــى ال
باختصار هذا الشهر اختبارا 
صعًبا للكرة المصرية سواء 
مــن الــنــاحــيــة التنظيمية أو 
الفنية أو البدنية، خاصة أن 
المباريات مضغوطة وشرسة 
ــدد مــصــيــر بـــطـــوالت  ــحــ ــ وت
قــاريــة ومحلية مهمة جــدا، 
وكنت أتــوقــع أن يقوم اتحاد 
الــكــرة بتأجيل مــبــاراة القمة 
فى الــدورى أو ترحيل مباراة 
األهلى مع المصرى، ومباراة 
الــزمــالــك مــع بــيــرامــيــدز ألن 
بعد المباراتين بــأيــام قليلة 
ــرق األربـــعـــة  ــفـ ــخــوض الـ ســت
مواجهات العودة فى بطولتى 
أفــريــقــيــا مـــا يــصــعــب مهمة 
فرقنا فى أفريقيا، وأتوقع أن 
يغيب عــدد كبير من العبينا 
بسبب اإلصــابــة أو اإلرهــاق، 
ــالـــب  ــيـــون أطـ ــلـ ــمـ ــمـــرة الـ ــلـ لـ
اتــحــاد الــكــرة بتأجيل مباراة 
ــدورى، وتأجيل  ــ القمة فــى ال
مــبــاراتــى األهــلــى والــزمــالــك 
مــع المصرى وبيراميدز إذا 
كنا نريد أن يفوز ناد مصرى 
بكأس أفريقيا، وأعتقد أن 
اتحاد الكرة المصرى فاشل 
وضعيف ولن يؤجل أى مباراة 
ــون أحـــد  ــكـ ــيـ ــدورى وسـ ــ ــالـ ــ بـ
أسباب خروج األندية األربعة 
من البطوالت األفريقية، وال 
شك أن األندية تتحمل جزءا 
كبيرا مــن الفشل األفريقى 
المتوقع بسبب عــدم تأهيل 
الــالعــبــيــن عــلــى الــمــبــاريــات 
المضغوطة، وبسبب تجاهل 
الــمــدربــيــن لالعبين الــبــدالء 
وعـــدم تجهيزهم لمثل هذه 
المباريات القوية المضغوطة 
التى تؤثر فى مسيرة األندية 
ــوالت  ــطـ ــبـ ــالـ الـــمـــصـــريـــة بـ

اإلفريقية.
ــادة ال تــحــزنــوا على  يــا ســ
حــال الــكــرة المصرية ســواء 
الــمــنــتــخــبــات أو األنـــديـــة 
بسبب اإلدارة الــعــشــوائــيــة، 
وبسبب التخبط فى البرامج 
الــتــدريــبــيــة لـــدى الــمــدربــيــن، 
ولأسف أن الكرة المصرية 
تعانى وستظل تعانى بسبب 
ــمــجــامــالت  ــة وال ــي ــعــشــوائ ال
والــتــخــبــط اإلدارى، وعـــدم 
تطبيق االحــتــراف الصحيح 
واألساليب العلمية، وأتمنى 
أن تخيب توقعاتى وتصعد 
األنـــديـــة األربـــعـــة المصرية 
للمربع الــذهــبــى للبطوالت 
األفريقية، وأتمنى أن نترك 
العشوائية ونطبق االحترافية 
وتكون بطوالت المحلية قوية 
ومفيدة للمنتخبات واألندية 

حتى نحقق إنجازات دولية.

رأى

كارثة األندية املصرية 
بالبطوالت األفريقية

بوطيب

محمد جنش

عبدالحميد

غريب

البدرى
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بدون مقدمات.. القضية من فرط خطورتها ال تحتمل ترف »تزويق« 
العبارات، أو الوقوف فى المنطقة الرمادية بين األبيض واألسود، ألنها 

تخص العقيدة الدينية والهوية الوطنية، بل كافة أمورنا الحياتية، 
ولندخل فى الموضوع مباشرة.. إن تطوير الخطاب الدينى ضرورة ملحة، 

ال يمكن ألى عاقل إغفالها أو التهوين من أهميتها، لكن العبث بثوابت 
الدين عبر محاوالت تطويع اآليات القرآنية الصريحة، لركوب موجة 

بغيضة، أو بغرض تمرير أمور فى غير موضعها، أكبر من جريمة فى حق 
الدين وحق األمة على حد سواء.

توقفت كثيرًا أمام الجدل المحتدم على الساحة، والذى تجاوز فى شكله 
ومضمونه حد السجال الموضوعى الهادف والمبارزات الفكرية المعتادة 

بين المتخصصين فى كافة المجاالت العلمية، وامتد إلى »السوشيال 
ميديا« بصورة بغيضة، حيث كان الفتا لى ولغيرى من المتابعين، اتساع 

مساحة تشويه العقول بدخول غير المتخصصين فى مجال الفقه والعلوم 
الدينية على خط القضية المثارة، كثيرون منهم راحوا يزايدون على 

مشيخة األزهر ويخلطون األمور ليبرروا هجومهم الضارى على المؤسسة 
األهم فى العالم اإلسالمى

سيد سعيد يكتب:

التوزيع مؤسسة األهرام

انتبهوا.. التجديد ضرورة والعبث بثوابت الدين جريمة 

دعوة نبيلة وضرورية للنهوض بالمجتمع 
فى كافة مناحى الحياة، لكن التطوير أو 
التجديد الذى أعنيه فى هذا المقام، ال 

يتعلق بما يروجه البعض من »هرتالت« 
تمس ثوابت العقيدة بالتجرؤ على األحكام 

اإللــهــيــة، لكنه مــن وجهة نــظــرى، تجديد فى 
اللغة واألســلــوب ومــجــاراة العصر، وتجديد فى 

الفتوى، ألن الفتوى ليست ثابتة، لكنها  تتغير حسب 
الزمان والمكان، أى أنها تناسب معطيات كل عصر ألن 

األحكام ال تتغير، لكن طريقة تطبيق األحكام هى التى 
تتغير، بما يعنى أن التجديد الذى يتحدث عنه العلماء 
يتناول فهم المستحدثات التى تطرأ على المجتمعات 
نتيجة تطورها، سواء كانت مستجدات فكرية أو علمية 
أو فقهية، فالتجديد المأمول ال يتناول على اإلطــالق 
القطعيات والمسلمات الشرعية، كما يريد المتنطعون 

على نواصى »السوشيال ميديا«.
القصد أن قضية تجديد الفكر اإلسالمى، 
وفق عنوان مؤتمر األزهر، ال يجب أن تكون 
مجاال لصخب الفهلوية فى وسائل اإلعالم، 

حتى ال يفتى فيها من يعرف ومن ال يعرف، 
والغالبية ال يعرفون، بل يجب أن تكون فى قاعات 
البحث العلمى والفقهى، ألن هؤالء الفهلوية فى زهوة 
الظهور اإلعالمى ال ثبات أنهم دعــاة تنوير، راحــوا 
ينصبون المحاكم لشيخ األهر والعلماء، لكنهم تناسوا 
أن السطور التى قرأوها  بصورة عابرة عن الدين، 
ال تساوى نقطة فى بحر أو ذرة رمــل فى صحراء، 
مما قرأ العلماء والمتخصصين وبحثوا فيها سنوات 
وسنوات، توازى أضعاف أعمار الصبية الذين راحوا 

ــظــر عــن أجناسهم  فــى معامالتهم وسلوكهم بــغــِض الــَنّ
وأديانهم ومعتقداتهم، مشيرا إلى أنه مع الركود والتقليد 
ب بقى اإلسالم مجرد تاريٍخ يعرض فى متاحف  والتعُصّ
اآلثــار والــحــضــارات، ومــؤكــدا أن هــذا المصير البائس 
اليزال يشِكل أماًل وحلما ورديا يداعب خيال المترِبصين 
فى الغرب والشرق، باإلسالم وحــده دون سائر األديــان 

والمذاهب
وذكر أن أحكام الِدين اإلسالمى تنقسم إلى ثوابت ال 
تتغير وال تتجدد، وهى األحكام القطعية الثبوت والداللة، 
وسبب ثباتها فى وجه قانون التطور، الذى هو سنة الله 
فى خلقه هى أنها قابلة للتطبيق فى كل زمــان ومكان، 
مضيفا أن هــذه األحــكــام معظمها مــا يــدخــل فــى باب 
العقائد والعبادات واألخــالق، وقليل منها يتعلق بنظام 

األسرة ومجاالت أخرى ضيقة.
ــذى دار بين شيخ األزهــر  فــى تقديرى أن النقاش ال
ــيــس الــجــامــعــة بــالــرغــم مــن أنـــه أخـــذ طــابــعــاً دينياً  ورئ
وأكاديمياً  إال أنه أحــدث جدال واسعا داخــل المجتمع، 
وحاولت القنوات الفضائية المعادية استثمار تلك الحالة 
الصاخبة لصناعة فتنة، والمثير للدهشة أن اإلعــالم 
المحلى، راح يغرد فى االتجاه المضاد لصناع الفتنة، 
ــة أو رؤيــة،  فوقع بعض اإلعالميين فى الفخ  دون دراي
وهذا يدفع للتحذير من االستمرار فى هذا النهج الضار، 
بحيث ال يتحدث فى مثل تلك األمور سوى المتخصصين، 
وال يفتح المجال أمام كل من هب ودب ليفتى فى األمور 
الدينية ســواء اإلعالميين أو غيرهم ممن يريدون هدم 
العقيدة ليشار لهم بأنهم مثقفون وتنويريون وهم بعيدون 

عن الشأن الثقافى والدينى.
القضية لم تكن بعيدة بحال من األحــوال عن  اهتمام 

يطعنون فى صميم العقيدة، 
ــجــدد، يــعــضــدون وجــهــات  الــالفــت أن التنويريين ال
نظرهم بمصطلحات مثيرة لالستغراب، مفادها أن أفكار 
التجديد  تأتى كأحد أساليب مواجهة اإلرهــاب، وهذا 
التصور يجافى الحقيقة شكال وموضوعا، فالتفسيرات 
والمفاهيم المتطرفة، تطفو  على السطح ألسباب كثيرة، 
سياسية واجتماعية واقتصادية، فضال عن المتغيرات 
فى العالقات والمصالح الدولية، ولو توقفنا أمام هؤالء 
اإلرهابيين، بدون استثناء، سنجد أنهم جميعا ال يعرفون 
عن االسالم شيئا، وأنهم يعملون وفق أجندات ال عالقة 
لها بالدين.. فأسباب التطرف واإلرهــاب كثيرة وليست 
فقط فى النصوص الدينية التى يفسرها البعض بصورة 
مغايرة لسماحة اإلســـالم، فــاإلرهــاب لن يختفى مهما 
حاولت المؤسسات التبرؤ من تلك النصوص، بل ولو بلغ 
األمر حرق كل الكتب التى تتضمن تلك األفكار المفاهيم  
المتطرفة، أما الحقيقة التى يتجاهلها الجميع عمدا، 
فهى أننا فشلنا فى ترويج الخطاب الوسطى الذى يعبر 
عن صحيح اإلســالم بصورة عصرية تالئم مستجدات 
العصر وتناقش قضاياه بأسلوب وخطاب يليق بالدين، 

وهذه وظيفة المجتمع واإلعالم واألئمة. 
إن الفهم المتطرف لبعض االجــتــهــادات والــفــتــاوى 
ليس بجديد، لكنه موجود منذ  عصر الــخــوارج، غير 
أن تلك المفاهيم كانت تختفى فى عصور، وتبرز على 
السطح وتصبح رائجة فى عصور أخرى، بحسب ظروف 
ومعطيات كــل عصر، رغــم أنها هــى هــى لــم تتغير، بل 
ظلت نصوصها جــزءا من 

التراث.
يقينا أصبحت الحاجة 
ــر  ــطــوي ــت مـــلـــحـــة اآلن ل
الخطاب الدينى، خاصة 
ــد أن ربــــط اإلعــــالم  ــع ب
ــاب  ــ ــن اإلرهـ ــي الـــغـــربـــى ب
واإلســـــالم، لــكــن مــن هم 

المعنيون بهذا األمر؟
هـــل هـــم »قــبــضــايــات« 
الــفــيــســبــوك؟ أو الــذيــن 
يــبــحــثــون عـــن آيــــات يتم 
اقتطاعها مــن سياقها، 
ــى وجــهــات  لــلــتــدلــيــل عــل
ــات أنــهــم  ــ ــب ــ نـــظـــرهـــم إلث
ــاة تــنــويــر،  ــ مــثــقــفــون ودعـ
ــكــون مثقفا  ــل لــكــى ت وهـ
وتــنــويــريــا ومــفــكــرا وغير 
ــمــســمــيــات  ــن ال ــ ذلـــــك م
األخـــــــــــرى، أن تــعــبــث 
بالعقيدة الدينية؟ أم أن 
العلماء والمتخصصين فى الفقه والتفسير والحديث  
وحدهم من يقومون بتنقية التراث وتطوير الخطاب 
وفــق مستجدات العصر، المقصود هنا، ال يجوز أن 
نتعامل مــع الــديــن بــهــذا السفه وبتلك الــصــورة التى 
تــدهــس الــثــوابــت بــمــزاعــم مــتــنــوعــة، كــمــا يــجــب على 
الذين تصدوا بــدون وعــى لتلك القضية الشائكة أن 
ينظروا التى التطور الهائل الــذى طــرأ على القضايا 
الفقهية واألحــكــام الشرعية فيما يتعلق بالعديد من 
ــور الحياتية الــتــى تخص المجتمع، مثل خــروج  األمـ
المرأة للعمل، وتوليها الوظائف العامة والترشح فى 
االنتخابات، وغير ذلــك، فضال قيام األزهـــر، الحظ 
األزهــر وليس ســواه بتدشين مركز التجديد والتراث 
باألزهر، والذى يضم علماء ومتخصصين فى مجاالت 
متنوعة لمناقشة كل ما يستجد من قضايا وأمور دينية 

وحياتية وإنــزال النصوص الدينية 
ــخــدم مقاصد  عــلــيــهــا بــمــا ي

الدين وينفع الناس.

ــرأى الــعــام، والــمــقــصــود هنا النخب الشعبية، التى  الـ
يرفض غالبيتها المساس بالمسلمات الواردة فى القرآن، 
خاصة بعد أن فتح السجال الــبــاب أمــام أسئلة كثيرة 
مسكوت عنها، لكن من المؤكد أن قضية تطوير الخطاب 
اإلسالمى ال تخص النصوص الدينية القطعية، التى ال 
تقبل االجتهاد من هذا أو ذاك، لكنها إن شئنا الدقة، هى 
مرتبطة تماما بالتفسيرات المنحرفة لصحيح الدين، 
وهذه اجتهادات وفتاوى لبشر، ربما يصيبون أو يخطئون، 
وألنها تفسيرات منحرفة تضر بالدين والمجتمع يجب 
النظر إليها ووضعها فى إطــار تنقية الــتــراث، وهنا ال 
أستطيع أنا أو غيرى إنكار أن العلماء بمؤسسة األزهر 

يقفون فى وجهها ودحضها على طول الخط.
يا ســادة.. إن الدعوة لتطوير الخطاب الدينى وفق ما 
أكد عليه طرفا السجال الفكرى، ليست بدعة، إنما هى 

تنقية التراث من التفسيرات 
المنحرفة لصحيح الدين 

باعتبارها اجتهادات وفتاوى 
لبشر فى أزمنة ال تتسق 

ظروفها مع معطيات العصر

وقد بلغت البجاحة حدا يثير االشمئزاز، راحوا يدلون 
بآرائهم فى تلك القضية الشائكة، ويقدمون الفتاوى 
دون دراية، تعاملوا مع الدعوات الرامية تطوير الخطاب 
ــاراة ريــاضــيــة،  ــب الــديــنــى، وكــأنــه قضية سياسية أو م
والمؤسف أن غالبية من تصدوا لهذا األمر، ينتمون لفئة 
وظيفتها األساسية تشكيل وعى الرأى العام عبر الحفاظ 
على الهوية فى إطــار الثوابت الدينية والوطنية، لكن 
السير فى »الزفة«، جعلهم يتصورون أن السجال الفكرى 
الذى دار  بين اإلمام األكبر  ورئيس جامعة القاهرة وكأنه 
معركة بين طرفين، وأن هذه المعركة تستوجب حشد كل 
الطاقات لالنتصار لصالح طرف ضد آخر، دون دراية 
بأن األمــر برمته وجهات نظر بين علماء، قد يــروق لنا 
التفاعل اإليجابى مع إحداها، وعدم قبول وجهة النظر 
األخــرى، دون أى اعتبار لحساسية القضية وخطورتها، 
باعتبارها واحدة من القضايا المهمة التى تحتاج إلى أن 
يناقشها المجتمع »علماء ونخب ثقافية من المتخصصين 
فى كافة المجاالت الحياتية والفكرية« فى إطار تصّور 
يسعى إلــى التجديد الشامل لكل مناحى الحياة، فال 
يمكن ألى مؤسسة أن تتطور بمعزل عن بقية المؤسسات 
المعنية بتطور المجتمع  والحفاظ على هويته الدينية 

والوطنية والحضارية.
شهد المؤتمر العالمى لألزهر حــول »تجديد الفكر 
والعلوم اإلسالمية« سجاال فكريا راقيا دار حول كيفية 
التعامل مــع الــتــراث وتجديد الخطاب الــدعــوى ودور 
الــمــؤســســات الــديــنــيــة، تسلح طــرفــا الــســجــال، وهما 

الــدكــتــور أحــمــد الطيب 
شــيــخ االزهــــر، والــدكــتــور 
ــمــان الــخــشــت رئــيــس  عــث
جامعة القاهرة، بمناهج 
البحث العلمى واألُســس 
العلمية فــى الــنــقــد، بما 
ــر اتــســم  ــ ــ ــى أن األم ــن ــع ي
باألخذ والــرد بينهما فى 
إطــــار عــلــمــى مــوضــوعــى 
وبحضور علماء المسلمين 
ــة، انتقد شيخ  من 46 دول
األزهــر ما صرح به رئيس 
جــامــعــة الـــقـــاهـــرة، فيما 
ــة  يــتــعــلــق بــفــكــر األشــعــري
والتراث، فيما أكد رئيس 
جامعة القاهرة، اعتزازه 
باألزهر وبشيخه، مؤكدا 
أن الــخــالف فــى وجهات 
الـــنـــظـــر أمــــــر مــنــطــقــى 
وطــبــيــعــى فـــى األوســــاط 
العلمية، مشيرا إلــى أن 

رؤيته لتأسيس خطاب دينى جديد جرى فهمها بطريقة 
غير متوقعة، إال أن الدكتور الطيب أكد بعض الجوانب 
منها، أن توصيف التراث بأنه يورث الضعف والتراجع 
ــراث، وأن مقولة التجديد هى  ــت فــهــذا مــزايــدة على ال
باألساس مقولة تراثية وليست حداثية، بما يعنى أن كتب 
التراث بها ما يدعو للتجديد، موضحاً أن الفتنة التى 
نعيشها اآلن هى فتنة سياسية وليست تراثية، مشيرا إلى 
أن السياسة تخطف الدين اختطافا حينما يريد أهلها 
أن يحققوا هدفا مخالفا للدين كما حصل فى الحروب 

الصلبية وغيرها.
كما أكــد  شيخ األزهـــر، أن تجديد الخطاب الدينى 
قانون قرآنى خالص وضعه الله لتغيير حياة البشر إلى 
األفضل وتوَقّف عنده طوياًل كبار أئمة التراث اإلسالمى، 
خاصة فى تراثنا المعقول، واكتشفوا ضرورته لتطور 
السياسة واالجــتــمــاع، مضيفاً أن الله وضــع التجديد 
الــديــنــى شــرًطــا فــى كــل تغيير 
إلــى األفــضــل، مشيرا إلى 
أن وضـــع المسلمين، 
بدون التجدد الدينى، 
سيؤول إلى التدهور 
ــع والــتــغـــــيــر  ــســري ال
إلـــــى األســــــــوأ فــى 
ــن الــحــيــــــــاة،  ــادي مــي
مــؤكــدا أن اإلســالم 
ظـــل مـــع الــتــجــديــد 
ــا قــــادرا على  ــن دي
تــحــقــيــق مــصــالــح 
الــنــاس وإغــرائــهــم 
بالنموذج األمثل 

القنوات الفضائية المعادية استثمرت الحالة الصاخبة لصناعة 
فتنة فوقع التنويريون الجدد فى الفخ دون دراية أو رؤية

ال يجب أن تكون قضية تطوير الخطاب الدينى مجااًل لصخب الفهلوية فى وسائل اإلعالم حتى ال يفتى فيها من يعرف ومن ال يعرف

التجديد فى فهم 
المستحدثات 

التى تطرأ على 
المجتمعات نتيجة 

تطورها سواء كانت 
مستجدات فكرية أو 

علمية أو فقهية

اإلرهابيون.. 
بدون استثناء 
ال يعرفون عن 
اإلسالم شيًئا 
ويعملون وفق 

أجندات ال عالقة 
لها بالدين

الخشتالطيب
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