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رئيس احلزب

سيد عبدالعال

رئيس مجلس اإلدارة

أمينة النقاش
رئيس التحرير

حسين البطراوى
رئيس التحرير التنفيذى

منصور عبدالغنى

زعيم ومؤسس حزب التجمع

خالد محيى الدين

جريدة لكل املواطنني

12
صفحة

3
جنيهات

3 محاور للتحرك المصرى فى مفاوضات سد النهضة
30 يومًا فى مكان مجهول

التجمع : أين أسامة الحراكى ؟ 
ي��ت��اب��ع ح���زب ال��ت��ج��م��ع ب��م��زي��د م��ن القلق 
م��وق��ف ال��زم��ي��ل أس���ام���ة ال��ح��راك��ى عضو 
القبض  تم  الذى  للحزب،  السياسى  المكتب 
الخميس  منذ  األمنية  الج�هات  بمعرفة  عليه 
الم�وافق 26 / 9 / 2019 وحتى اآلن، دون 
رد من الجهات الرسمية التى خاطبها الحزب 
النائب  الصاوى  حمادة  المستشار  وتحديدا 
الداخلية  وزي��ر  توفيق  محمود  واللواء  العام 

لتوضيح موقف الزميل.
ويؤكد حزب التجمع أنه سيواصل استخدام 
موقفه  تحديد  أو  عنه،  لإلفراج  السبل  كافة 
من  ومحاميه  أسرته  يمكن  وبما  القانوني، 
زيارته ومعرفة أسباب احتجازه كل تلك المدة 

دون توجيه أى اتهام إليه حتى اآلن.

الكونجرس يؤيد موقف 
مصر من سد النهضة

■ واشنطن- من عبداللطيف وهبة 
فى الوقت الذى اتسمت فيه زيارة رئيس 
ال��ى  م��دب��ول��ى  مصطفى  ال��دك��ت��ور  ال����وزراء 
خالل  م��ن  االق��ت��ص��ادى  بالطابع  واش��ن��ط��ن 
االمريكية  ب��ال��ش��رك��ات  ال��م��ت��ع��ددة  ل��ق��اءات��ه 
ملف سد  ان  اال  ال��ت��ج��ارة  غ��رف��ة  وأع��ض��اء 
المحادثات  كل  على  نفسه  فرض  النهضة 
ال��رس��م��ي��ة س���واء ف��ى م��ج��ل��س ال��ش��ي��وخ او 
الرئيس  نائب  وحتى  النواب  مجلس  أعضاء 
االم��ري��ك��ى م��اي��ك ب��ن��س ول���م ي��ع��ق��د رئيس 
يسال  م��ا  وغ��ال��ب��ا  اال  اج��ت��م��اع  اى  ال����وزراء 
وموقف  النهضة  سد  ملف  عن  األمريكيون 

مصر. 
وتشير المعلومات إلى ان مصر استطاعت 
الكونجرس سواء  فى  الغرفتين  تأييد  كسب 
او  الشيوخ  محلس  فى  الجمهورية  اإلغلبية 
حتى االقلية الجمهورية فى مجلس النواب.

انهيار أسعار المحاصيل الزراعية 

الحكومة تضحى بالفالح لمواجهة آثار اإلصالح االقتصادى
■ كتب: منصور عبد الغنى 

عجز الفالحون عن تسويق محاصيلهم الصيفية 
وفشلوا فى بيع القطن واألرز والذرة فى ظل غياب 
األراض��ى  واستصالح  ال��زراع��ة  ل��وزارات��ى  متعمد 

والتجارة والصناعة.
تصل  بنسبة  اإلنتاج  مستلزمات  أسعار  ارتفعت 
وارتفعت  الوقود  أسعار  تحرير  بعد  إلى 100% 
من  األرض  زراع����ة  تكلفة  معها 
وخدمة ورى  وت��ق��اوى   أس��م��دة 

.. وتستأنف برنامج طرح الشركات العامة فى البورصة قريًبا
علمت االهالى ان عملية تأجيل طرح بعض الشركات كان بسبب خالفات 
المالية خاصة تلك  يتعلق بعقود بعض الشركات والتشابكات  قانونية فيما 
الشركات التى يساهم فيها بنك االستثمار القومى وطبقا للمعلومات 
المجموعة  وزراء  ب��ع��ض  م��ن  »االه���ال���ى«  عليها  حصلت  ال��ت��ى 
النقد  اجتماعات صندوق  فى  الذين شاركوا  االقتصادية خاصة 
الدولى والبنك الدولى هذا االسبوع فان هذا الخالف الذى كان 
اى  لمنع  وذلك  الدولة،  الى مجلس  رفعه  تم  التأجيل  سببا فى 

اجراء غير قانونى قد يشوب عملية الطرح. 
ومن جانبه اكد وزير قطاع األعمال العام هشام توفيق انه 
التى  الشركات  قائمة  فان  الدولة  رد مجلس  استالم  بمجرد 

سيتم الدفع بحصص منها جاهزة.

تربة وحصاد.
لم تحدد الحكومة أسعارا استرشادية لمحاصيل 
األرز والذرة ورفضت الدخول لشراء واستالم تلك 
المحاصيل، رغم أنها تستورد منها كميات لتأمين 
أو  اآلدمى  لالستهالك  المحلية سواء  االحتياجات 
كعلف للماشية األمر الذى انعكس على سعر األرز 
الذى لم يجد من يشتريه من الفالح ويتم اآلن تبادله 
بين المزارعين بأسعار ال تزيد على 3500 جنيه 
العام  الشعير  األرز  طن  كان سعر  حين  فى  للطن 

الماضى 5500 جنيه وقت حصاد المحصول فى 
الشامية بسعر 400 جنيه  ال��ذرة  تبادل  يتم  حين 

لإلردب بإنخفاض 200 جنيه عن العام الماضى.
انهارت أسعار الماشية المحلية وتراجع متوسط 
ألف  إل���ى 15  جنيه  أل���ف  م��ن 25  ال��ب��ق��رة  ثمن 
ومتوسط ثمن الجاموسة من 30 ألف جنيه إلى 20 
ارتفاع أسعار  تقريبا، فى ظل استمرار  ألف جنيه 

األعالف بمختلف أنواعها. 
الماشية  وتربية  والزراعة  الفالح  أح��وال  تدهور 
جاء بسبب عدم وجود سياسة حكومية للحفاظ على 
يضمن  استرشادى  سعر  وتحديد  المحلى  اإلنتاج 
فى  استمراره  للمزارع لضمان  معقول  ربح  هامش 

زراعة األرض. 
األزم��ة  تجار  وتحالف  الفساد  مافيا  استغلت 
وي��ق��وم حالياً  االس��ت��ي��راد  ع��ن  ال��ش��رك��ات  وتوقفت 
باالستيراد  الضريبية  ب��اإلع��ف��اءات  المحظوظون 
ماليين  ال��دول��ة  على  أض���اع  م��ا  وه���و  لصالحهم 
الدوالرات وتسبب فى تدمير اإلنتاج المحلى وذبح 
الفالحين والمزارعين الذين يقومون بتربية 95% 

من إجمالى الثروة الحيوانية فى البالد. 
أهملت وزارة الزراعة الفالح وتركته نهًبا لمافيا 
البالغة  األض��رار  توضح  ولم  والمستوردين  السوق 
لإلجراءات الحكومية داخل مجلس الوزراء وهو ما 
دفع ماليين الفالحين إلى استخدام محاصيلهم كعلف 
 للماشية التى ال يستطيعون بيعها ويعجزون عن توفير

أعالف لها.

اليوم بالتجمع..

تداعيات الغزو 
التركى لسوريا 

الدين  محيى  خالد  منتدى  يقيم 
تحت  الثانية  ندوته  التجمع  بحزب 
التركى  ال��غ��زو  »ت��داع��ي��ات  ع��ن��وان 
وإقليمياً  وعربياً  مصرياً  لسوريا... 
ودوليا » والتى يتحدث فيها: السفير 
الخارجية  وزي��ر  نائب  بيومى  جمال 
أسامة  الصحفى  والكاتب  األسبق، 
الدليل، وعاطف مغاورى نائب رئيس 
الكاتب  وي��دي��ره��ا  ال��ت��ج��م��ع،  ح���زب 
الصحفى خالد الكيالنى منسق عام 
نخبة  الندوة  فى  ويشارك  المنتدى، 
من الكتاب والدبلوماسيين والخبراء 

واإلعالميين والصحفيين.
الساعة  تمام  ف��ى  ال��ن��دوة  تنعقد 
جمال  بقاعة  اليوم  مساء  السادسة 
المركزى لحزب  بالمقر  عبدالناصر 
 – ال��دول��ة  ك��ري��م  ش���ارع   1 التجمع 
القاهرة...   – ح��رب  طلعت  ميدان 

والدعوة عامة للجميع.

لجنة تقصى حقائق 
برلمانية لحل أزمة إسكان 

500 شاب بالبحيرة
■ رانيا نبيل

الدين،  زي��ن  عبدالله  محمد  ق��ال 
وك��ي��ل ل��ج��ن��ة ال��ن��ق��ل وال��م��واص��الت 
بمجلس النواب، إنه بدأ فى استكمال 
البرلمانية لتشكيل لجنة  اإلج��راءات 
تقصى حقائق برلمانية لحل مشكلة 
إدكو  بمدينة  ل���500 شاب  اإلسكان 
تسببت  أن  بعد  البحيرة،  بمحافظة 
التى  المشكلة  ه��ذه  ف��ى  الحكومة 
أى  دون  طويلة  لسنوات  استمرت 

تدخل من المسئولين بالحكومة.
وقال »زين الدين« فى مذكرة لجميع 
لجنة  لتشكيل  النواب  من  توقيعات 
تقصى حقائق برلمانية، تقدمت بعدة 
إلى  عاجلة  وبيانات  إحاطة  طلبات 
الدكتور مصطفى مدبولى، والدكتور 
ع��اص��م ال����ج����زار، وزي����ر اإلس��ك��ان 
مشكلة 500 شاب  لحل  والمرافق، 
من إدكو تقدموا للحصول على شقة 
والمرافق  اإلسكان  وزارة  إعالن  فى 
والمجتمعات العمرانية، وقاموا بدفع 

المقدمات واألقساط.
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بعد 4 سنوات..

بريطانيا ترفع الحظر عن رحالتها الجوية إلى شرم الشيخ 
قررت الحكومة البريطانية أمس الثالثاء، عودة رحالتها الجوية إلى مدينة 
شرم الشيخ وذلك للمرة االولى منذ 4 سنوات عقب سقوط الطائرة الروسية 
فى أكتوبر عام 2015 على بعد 100 كيلو متر جنوب مدينة العريش بشمال 
سيناء. ومن جانبها، رحبت وزارة الطيران المدنى بالقرار البريطانى والذى 
المشترك  التعاون  ونتيجة  البلدين  بين  العالقات  على عمق  اعتبرته مؤشراً 
فى مجال الطيران المدنى لخدمة مصلحة البلدين خالل الشهور األخيرة. 
المصرية تشهد  المطارات  إن  المدني،  الطيران  بوزارة  قال مصدر مسئول 
الشهور  خالل  السياحية  خاصة  الحركة  معدالت  فى  مسبوقة  غير  زي��ادة 
الماضية، وأن عودة الرحالت البريطانية إلى شرم الشيخ خطوة جيدة وبداية 
ذكر  المصرية.  المطارات  جميع  إلى  البريطانية  السياحية  الرحالت  لعودة 
بيان الحكومة البريطانية، أن تحسن اإلجراءات األمنية والتعاون الوثيق بين 
البلدين فى مجال أمن الطيران المدنى كان سبباً مباشراً لعودة الرحالت من 

وإلى مطار شرم الشيخ.

»البدرى فرغلى« يناشد السيسى التدخل 
إلنقاذ أصحاب معاشات الضمان االجتماعى

■ كتبت: نجوى ابراهيم
بوقف  االجتماعى  الضمان  مستفيدى  من  السن،  كبار  من  آالف  فوجئ 

معاشتهم الضمانية اوائل الشهر الجارى، بدون سبب واضح.
ففى مديرية التضامن االجتماعى بالزاوية الحمراء، توافد عدد كبير من كبار 
السن لالستفسار عن سبب قطع معاشاتهم، وكانت اجابة الموظفين ان هناك 
تعليمات من الوزارة بنقل اصحاب المعاشات الضمانية الى معاشات تكافل 
وكرامة. ومن جانبه ناشد »البدرى فرغلى« رئيس اتحاد اصحاب المعاشات 
الرئيس »عبدالفتاح السيسى« بالتدخل النقاذ الكثير من أصحاب معاشات 
الضمان االجتماعى اللذين تم وقف صرف مستحقاتهم دون وجه حق. وقال 
فرغلى، إن مثل هذه التصرفات هى اغتيال للعدالة االجتماعية، والتى تتسبب 
فى ظلم الكثيرين من اللذين يتقاضون معاش الضمان االجتماعى، وهم فى 

أمس الحاجة إليه كونهم من الفقراء والمرضى والمحتاجين وكبار السن.
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عبدالمنعم عبيد: المتشددون يعطلون زراعة األعضاء
طارق المهدى: اإلعالم الحالى يصنع الجهل

بسبب تأخر قانون األحوال الشخصية لألقباط

مسيحيات فى البطاقة.. 
مسلمات فى اإلرث

مراد وهبة: 

العلمانية والتنوير 
لمواجهة اإلسالم السياسى

علمت االهالى ان هناك عمليات 
وان  الوزارية  للتعديالت  تحضير 
ك��ان��ت ب��ع��ض ال��م��ؤش��رات تشير 
تغيير  هناك  يكون  ربما  ان��ه  ال��ى 
م��ؤش��رات  ه��ن��اك  م��وس��ع.  وزارى 
الشخصيات  إح��دى  تكليف  على 
مع  م��ق��اب��الت  ب��إج��راء  الشبابية 
من  عدد  فى  الشخصيات  بعض 

التخصصات.
المقابالت تتم اآلن فى منطقة 
يكون  ان  يتوقع  البعض  ن��ائ��ي��ة. 
السياسية  القيادة  انتهاء  عقب 
ب��ع��ض االرت��ب��اط��ات خاصة  م��ن 

الخارجية. 

مصطفى 
مدبولى
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شجون مصرية
بقلم:
د. عادل وديع فلسطين

يوم الفالحين
ك���ان ي���وم األح���د 22 أك��ت��وب��ر ه��و ي��وم 
ص��م��ود ال��ف��اح��ي��ن، اس��ت��غ��ل ال��ع��دو ق��رار 
اآلمنة  القرى  وهاجم  النار  إط��اق  وق��ف 
يحتلها  التي  المساحة  لزيادة  محاولة  فى 
الحاجة  ال��ظ��روف نشأت  ه��ذه  وف��ى ظ��ل 
ال��دف��اع  أع��م��ال  على  الفاحين  ل��ت��دري��ب 
فى  جمعيات  وتكونت  والشعبي  المدني 
التبرعات  ج��م��ع  ت��ول��ت  ال��م��واج��ه��ة  ق���رى 
فى  فمثا  للمتضررين  والمادية  العينية 
قرية عامر سقطت ثاث دانات فوق ثاثة 
منازل فاستشهد معظم أفراد هذه األسر، 
وفى قرية جباية الفار تحولت القرية إلى 
خلية نحل، مجموعة لقيادة الدراجات لنقل 
وإعداد  الساح،  وأخرى تحمل  المصابين 
الحفر البرميلية، كما تم تجميع السيارات 
المحطمة وأقاموا منها متاريس تعوق تقدم 
السيد  جباية  قرية  وفى  العدو،  دبابات 
واستطاعوا  للعدو  كمائن  نصبوا  هاشم 
تدمير  وتم  الجيش  أف��راد  بعض  مساعدة 
3 دب���اب���ات م��ه��اج��م��ة وت��ول��ى ال��ف��اح��ون 
دبابات  وب��دأت  الفارين،  الجنود  اصطياد 
التالي  ال��ي��وم  ف��ى  القرية  بحصد  ال��ع��دو 
األشجار  القتاع  البلدوزرات  واستخدمت 
الفاحين  أحد  يستطع  ولم  والمحاصيل، 
مشاهدة العدو وأطلق النار على دبابة لكنه 

بالطبع استشهد.
وع����ن����دم����ا ح��������اول أح������د ال���ج���ن���ود 
اإلس��رائ��ي��ل��ي��ي��ن االع���ت���داء ع��ل��ى إح���دى 
تمسك  أن  واستطاعت  قاومت  الفتيات 
الجندي  ه��ذا  فمات  وتضربه  ب��ج��اروف 
عن  الدفاع  نتيجة  كلها  القرية  وتحملت 
اإلنسان  شملت  مذبحة  وحدثت  شرفها 

واألغنام. والحيوان 
أم���ا ع��ن ص��م��ود ال��ف��اح��ي��ن ف��ى ق��رى 
من  عزل  فهم  بطوليا  كان  فقد  السويس، 
الساح، ولم يكن احتال هذه القرى سها 
ومعدات  خسائر  العدو  ق��وات  تحملت  بل 
بل  ق��راه��م  يتركوا  ل��م  الفاحين  أن  كما 
أجبروا على ذلك بعد خوض معارك غير 
إلى  ق��دم  أكتوبر   22 ي��وم  وف��ى  متكافئة، 
من  مواطن  آالف   10 من  أكثر  السويس 
المواطنين  ع��دد  ضعف  أي  ال��ق��رى  ه��ذه 

المقيمين وقتها فى السويس. 
للمقاومة  لجان  المدينة  فى  وتشكلت 
ومواشيهم  ال��واف��دي��ن  وتسكين  الشعبية 
من  شعبي  جيش  تنظيم  على  العمل  وبدأ 
المتطوعين وأصبح مسجد الشهداء مقراً 
لقيادة المقاومة وإعداد الجمهور بما كان 
فى المسجد من كميات كبيرة من الشاي 

والسكر والكعك.
طائرات  ب��دأت  أكتوبر   24 صباح  وفى 
العدو تقصف المدينة بعنف شديد وتقدم 
النقيب  الضابط  وطلب  بدباباته،  العدو 
شرطة حسن أسامة كل من يحمل ساحاً 
أن ي��خ��رج م���ن ال��م��س��ج��د ل��ي��ش��ت��رك فى 
المقاومة ومن ال يحمل الساح فليشارك 

بأي صورة.

بقلم:
نبيل رشوان

الجميع  سوريا،  شرق  شمال  فى  الحرب  انتهت 
نائب  أعلن  فقد  األكراد،  فقط  والمهزوم  منتصرون 
الرئيس األمريكى مايك بنس عن التوصل التفاق مع 
الرئيس التركى أردوغان على وقف إطاق النار فى 

سوريا وتعليق عملية “نبع السام”.
النار   ينص االتفاق على هدنة تركية من إطاق 
إلتاحة الفرصة للتشكيات الكردية لانسحاب من 
مسافة 32 كم إلى الجنوب، وهو ما يعرف بالمنطقة 
فوراً  تركيا  ثم ستوقف  اآلمنة، خال 120 ساعة، 
انسحاب  عملية  إت��م��ام  بعد  ال��س��ام”  “نبع  عملية 
الكردستانى  العمال  )ح��زب  الكردية  التشكيات 
الشعب  حماية  وقوات  الديموقراطية  سوريا  وقوات 
األمريكى  الرئيس  نائب  بذلك  كما صرح  الكردى(، 

لقناة فوكس نيوز.
المتحدة ستساعد  الواليات  إن  بنس  مايك  وقال 
على انسحاب التشكيات الكردية، فى نفس الوقت 
التشكيات  إليها  ستنسحب  التى  المنطقة  حددت 
الحدود  من  الجنوب  إلى  كم   32 بحوالى  الكردية 
وحصلت  ك��م،   440 وب��ط��ول  ال��س��وري��ة   - التركية 
بسحب  األك���راد  من  ضمان  على  بالفعل  واشنطن 
تشكياتهم العسكرية المنظمة من الحدود السورية 
باده  أن  »بنس«  أكد  نفسه  الوقت  فى  التركية،   -
عسكرية  عمليات  بأى  القيام  فى  رغبة  لديها  ليس 
فى  ترغب  ب��اده ال  وأن  س��وري��ا،  ف��ى شمال ش��رق 
عدوانها  بسبب  تركيا  على  جديدة  عقوبات  فرض 
على سوريا، بل إن الرئيس األمريكى على استعداد 
للتراجع عن العقوبات المفروضة بالفعل على أنقرة، 

بقدر تنفيذ هذه األخيرة لوقف إطاق النار. 
حصلت  باده  أن  التركى  الخارجية  وزير  وصرح 
على “ما كانت تريده من الواليات المتحدة”، وأشار 
إلى أن األكراد سيسلمون أسلحتهم بعد االنسحاب، 
التركية  العملية  انتهاء  عن  الحديث  يمكن  ثم  ومن 

فى سوريا.
بها  ق��ام  التى  الجلبة  ه��ذه  كل  كانت  لماذا  أم��ا   

فى  حاليا  م��وج��ودة  صغيرة  مجموعة  ع��دا  فيما 
طرابلس، يقف غالبية نواب ليبيا ضد نشاط “محور 
يهيمن  محور  وهو  بادهم.  فى  اإلقليمي  اإلره��اب” 

عليه قطر وتركيا. 
ومن جانبها لم تتوقف مصر عن إجراء المحاوالت 
بعد  نفسها  استعادة  على  الليبية  الدولة  لمساعدة 
أمن  من  وأمنها  جارة،  دولة  فليبيا  أحداث 2011. 
عراقيل  وه��ي  كبيرة،  تبدو  العراقيل  لكن  مصر، 
تضعها دول تريد أن تحول ليبيا إلى قاعدة لإلرهاب. 
استضافتها،  فى  كانت  المصرية  المحاوالت  آخر 
عن طريق البرلمان المصري، للنواب الليبيين يومي 
حضروا  من  عدد  لكن  الماضيين،  والسبت  الجمعة 
إلى القاهرة لم يزد على 90 نائبا ليبيا، من إجمالي 
عدد أعضاء مجلس النواب الليبي الذي يبلع 200 

عضو. 
يقفون ضد  ليبيا  نواب  أن غالبية  القول  يمكن  ال 
الجهود المصرية. فهذا غير حقيقي. فالبعض ممن 
الحضور  من  يتمكن  لم  القاهرة،  اجتماع  عن  غابوا 
والبعض  وتوقيته،  السفر  بصعوبة  تتعلق  ألسباب 
اآلخر يتعلق بحسابات تخص مدنا ليبية يوجد فيها 
متشددون جهويون يمكن التواصل معهم لحلول وسط 

فيما بعد. 
الثغرة الموجودة فى البرلمان الليبي والتي تحاول 
تستغلها  أن  لمصر،  المعادية  اإلقليمية  الدول  بعض 
لضرب جهود القاهرة لتوحيد الليبيين، تتركز داخل 
مجموعة تتكون من حوالي 20 نائبا ليبيا معظمهم 
التيارات المتطرفة، خاصة من جماعة اإلخوان  من 

والجماعة الليبية المقاتلة.
أحضان  فى  العشرون  النواب  ه��ؤالء  ارتمى  لقد 
تركيا  رأسهم  وعلى  ليبيا،  فى  الفوضى  مهندسي 
النواب  لمجموعة  الدولتان  هاتان  وأوع��زت  وقطر. 
الذي  الليبي  ال��ن��واب  مجلس  عن  باالنشقاق  ه��ذه، 
مجلس  بتكوين  وأقنعتهم  طبرق،  فى  جلساته  يعقد 
نواب مواز فى طرابلس، يتبنى وجهة نظر الجماعات 
اإلرهابية، وتهيئة األرض فى ليبيا الستقبال جيوش 

من اإلرهابيين من سوريا. 
نشط  حيث  الماضي.  مايو  منذ  ح��دث  ما  وه��ذا 
ال��ن��واب  ب��ع��ض  إلغ����راء  المتطرفين  ال��ن��واب  ل��وب��ي 
الحلف  من  بتشجيع  إليهم،  باالنضمام  الجهويين 
المناوئ للجيش الوطني الليبي والرافض لاستقرار 

فى ليبيا.
نواب  الكبيرة لمجموعة مجلس  اإلمكانيات  ورغم 

للتيار  بوقا  كونها  على  ت��زد  ل��م  أنها  إال  طرابلس، 
للرأي  توحي  أن  المجموعة  هذه  وتحاول  اإلرهابي. 
على  ي��زي��د  أص��ب��ح  ع��دده��ا  وأن  كبيرة،  أن��ه��ا  ال��ع��ام 
خمسين عضوا. ولألسف الشديد تردد بعض وسائل 

اإلعام هذه المزاعم دون تمحيص. 
يسير محور اإلرهاب والتطرف اإلقليمي فى ليبيا 
للحفاظ على  الجهود  تبذل مصر  بينما  فى طريقه، 
فى  الليبيين  النواب  اجتماع  واختتم  الليبية.  الدولة 
ملتقى  “إقامة  إلى  فيه  دعا  بيان  بإصدار  القاهرة 
الوطنية والعدالة االنتقالية  وطني موسع للمصالحة 
مكونات  جميع  بين  والوئام  والسام  اللحمة  إلعادة 

المجتمع الليبي”. 
توافق  أكبر  حشد  على  “العمل  إلى  كذلك  ودع��ا 
وط��ن��ي ح���ول رؤي���ة م��وح��دة للحل وص����والً إلج���راء 

انتخابات فى أقرب وقت”.
فى  النيابية  ال��ح��ي��اة  م��ج��ري��ات  تلخيص  ويمكن 

انتخب  ف��ق��د  ال��ق��ذاف��ي.  ن��ظ��ام  رح��ي��ل  ب��ع��د  ليبيا 
عليه  وهيمن   .2012 يوليو  فى  البرلمان  الليبيون 
تيار  أن  إال  م��ق��ع��دا،  ب����120  المستقلون  ال��ن��واب 
من  برعاية  جهويين،  ومتشددين  السياسي  اإلسام 
قرارات  على  السيطرة  من  تمكنوا  والدوحة،  أنقرة 
ماحقة  إلى  تهدف  تشريعات  وأص��دروا  البرلمان، 

أنصار النظام السابق. 
البرلمان  اتخذها  التي  ال��ق��رارات  بين  م��ن  ك��ان 
السابق، وأثارت اللغط فى عموم الباد، القرار رقم 
مسلحة  بإطاق حملة  عام 2012،  فى سبتمبر   7
آمنا  ماذا  توفر  أنها  باعتبار  وليد  بني  مدينة  ضد 
العزل  قانون  وكذلك  السابق.  النظام  من  لقيادات 
إلى  يهدف  ك��ان  ال��ذي   2013 مايو  فى  السياسي 
منع أنصار النظام السابق من تولي أي مناصب فى 

الباد. 
قامت   ،2014 ف��ى  ال��ب��رل��م��ان  ان��ت��خ��اب  ع��ق��ب 

ما  ال��ن��واب،  بطرد  طرابلس  فى  مسلحة  جماعات 
دفعهم إلى العمل انطاقا من طبرق. وظهر تكتل كان 
يتكون من أقل من 30 نائبا من المحسوبين على تيار 
المتشدد،  الجهوي  التيار  وعلى  السياسي  اإلس��ام 
وأطلق على نفسه اسم “النواب المقاطعون”، أغلبهم 

من مدينتي مصراتة وطرابلس. 
فى طبرق  عمله  مقر  من  الجديد  البرلمان  اتخذ 
السابق، ما  النظام  أنصار  قرارات تصب فى صالح 
أغضب فريق “النواب المقاطعين”، منها إلغاء قانون 
العزل السياسي فى فبراير 2015، وإصدار قانون 

العفو العام فى يوليو من تلك السنة أيضا. 
العاقة  تفاقم  إلى  أدت  التي  القرارات  أكثر  لكن 
النواب  مجلس  تأييد  كان  المقاطعين”  “النواب  مع 
من  ض��د  حفتر،  بقيادة  الوطني  الجيش  لعمليات 
يحملون الساح خارج القانون، سواء من الميليشيات 
لقد  ب��اإلره��اب.  المتهمة  الجماعات  أو  المسلحة 
فى  اإلقليميين  اإلره��اب  رع��اة  القرار  ه��ذا  أغضب 
ليبيا. وفى المقابل أسعد القرار عامة الشعب الليبي 

الذي أنهكته حروب الميليشيات. 
تمكن الجيش الوطني من طرد المسلحين من مدن 
الشرق الليبي بحلول عام 2017. لكنه ما زال يواجه 
قطر  م��ن  مدعومين  مسلحين  م��ن  عنيفة  مقاومة 
وتركيا، وتعتمد عليهم حكومة الوفاق فى العاصمة. 
ويحاول الجيش، منذ أبريل الماضي، السيطرة على 

طرابلس وإنهاء مظاهر الفوضى فيها. 
الليبي  النواب  مجلس  أعضاء  بي��ان  تطرق  لقد 
من  اجتماع  ثاني  وهو   - بالقاهرة  السبت  لقاء  فى 
نوعه بعد اجتماع مماثل فى يوليو الماضي - إلى أن 
هذا اللقاء يأتي “فى ظروف جعلت من الصعب على 
مع  خصوصاً  طبيعي،  بشكل  العمل  النواب  مجلس 
إرادته،  على  للسيطرة  تمارس  التي  الضغوط  تزايد 

ومحاوالت تقسيمه إلفشاله”.
أبدى اجتماع النواب الليبيين فى القاهرة إصرارا 
على ضرورة هزيمة اإلرهاب، وعلى العمل الستعادة 
العاصمة،  الميليشيات فى  باقي  الليبيين من  الدولة 
طرابلس  ف��ى  ال��ن��واب  مجموعة  ي��زع��ج  أم���ر  وه���و 

وحلفائهم اإلقليميين. 

■ عبد الستار حتيتة

خالها  من  قام  التى  المناورة  هذه  ولماذا  الجميع 
سوريا  ش��رق  شمال  إل��ى  قواته  بإدخال  أردوغ���ان 

من  حلفائه  بتحذيرات  الحائط  عرض  ضارباً 
األوروبيين فى الناتو وإدانتهم للعملية، ولجعل 

أقل  بلغة  له خطابا  يرسل  ترامب  الرئيس 
عن  البعد  كل  بعيدة  أنها  به  توصف  ما 
اللغة الدبلوماسية، حيث قال له “ال تكن 
أحمق”. لكن تركيا قامت بعملية استولت 
مدينة  م��ن  كبيرة  أج���زاء  على  خالها 
الحدوديتين،  أبيض  وت��ل  العين  رأس 
بعض  تعثرت  األم��ور  أن  يبدو  ما  وعلى 
الشيء فى رأس العين، بل تواترت أنباء 
عن أن التشكيات الكردية استعادتها من 

الجيش التركى، وهو ما كان ينذر بصعوبة 
ألن  سابقتها،  عن  التركية  العمليات  سير 

الدعم  قبل  جرت  السابقة  التركية  العمليات 
والساح  بالمال  األك��راد  للمقاتلين  األمريكى 

المقاتلون  اكتسبها  التى  الخبرة  وكذلك  النوعى، 
عن  ناهيك  السابقة،  التركية  العمليات  من  األكراد 

الكثافة السكانية المدنية فى مناطق الحدود.
يخشون  ك��ان��وا  األوروب���ي���ون،  يخشى  ك��ان  م���اذا 
فى  المحبوسين  داع��ش  مقاتلى  األول��ى  بالدرجة 
الكردية  التشكيات  حراسة  تحت  سوريا  شمال 
تخلى  الذين  المتحدة،  للواليات  السابقين  الحلفاء 
من  الكثير  لهم  قدمنا  لقد  بقوله  ت��رام��ب  عنهم 
الساح واألموال مقابل مساعدتهم لنا فى القضاء 
لقد  قال  األخير  االتفاق  وبعد  الدولة،  تنظيم  على 

رددنا لهم الجميل وأنقذناهم.
الهدف منها الحصول على  التركية كان  المناورة 
التركية  الحدود  من  كم  بعمق32  اآلمنة  المنطقة 
الشد والجذب  الكثيرين رغم  السورية، وفى تقدير 
بين  باتفاق  ك��ان��ت  أن��ه��ا  إال  ال��ت��رك��ى،   - األم��ري��ك��ى 
واشنطن وأنقرة وأن هذه األخيرة قامت بدور مقاول 
من الباطن للقيام بالعملية، التى تهدف فى األساس 

لبنان  إل��ى  الوصول  من  إي��ران  على  الطريق  لقطع 
والبحر المتوسط عبر سوريا بعد انسحاب الواليات 
المتحدة من شمال شرق سوريا، والهدف النهائى هو 
أمن إسرائيل بالدرجة األولى، وفى نفس الوقت فهى 
وثانياً  الجنوبية،  لتأمين حدودها  أوالً  تركيا  لصالح 
وهو األهم لتركيا قطع الطريق على التمدد الشيعى 
على حدودها الجنوبية، وكما صرح وزير الخارجية 
اآلمنة،  المنطقة  بحراسة  ستقوم  باده  أن  التركى 

واألمريكيون هم الضامنون.
ال��والي��ات  أن  أعتقد  األك���راد،  م��ع  وم��اذا حصل   
الروسى-  الجانب  شيء،  بأى  ستراضيهم  المتحدة 

كوبانى  العرب  عين  بترك  استرضاؤه  تم  السورى 
ومنبج، على أن يحصل الرئيس التركى على ضمانات 
أال  المدينتين  هاتين  على  سيطرتهم  حالة  فى  أنه 

تستخدمان فى أى أعمال عنف ضد تركيا.
مستشارة  لسان  على  ج��اء  ال��س��ورى  الفعل  رد   
البداية  وأعربت فى  بثينة شعبان،  السورى  الرئيس 
السورية  القوات  بدخول  وانتصارها  فرحتها  عن 
الروسية  العسكرية  الشرطة  بصحبة  الحكومية 
يكن  ول��م  كوبانى  العرب  وعين  منبج  مدينتى  إل��ى 
لهما وجود فيهما من قبل، غير أنها استدركت بأن 
مصطلح “المنطقة اآلمنة” غير صحيح وهو نوع من 

وأشارت  العراق  كردستان  بنموذج  ويذكر  االحتال، 
إلى خطورة ذلك على سوريا فى المستقبل، رغم أن 
واستراحت  كردى،  ذاتى  حكم  قيام  سترفض  تركيا 
العرب،  وعين  منبج  فى  الكردى  الوجود  من  تركيا 
فهى اآلن تستطيع الحصول على ضمانات أمنية من 
روسيا والحكومة السورية على األقل من روسيا أثناء 
االجتماع القادم بين الرئيسين التركى والروسى فى 
التركى  للرئيس  الممكن  وم��ن  الروسية،  سوتشى 
زيارته  فى  ترمب  من  معنوى  دع��م  على  الحصول 
يبدو  ما  على  لكن  ال��ق��ادم.  نوفمبر  فى  لواشنطن 
روسيا ال توافق على االتفاق وهى تدعو ألن يسيطر 

الشمالية  ال��ح��دود  على  ال��س��ورى  العربى  الجيش 
ويؤمن لاتراك حدودهم الجنوبية. 

فى  ال��ك��ث��ي��رون  إل��ي��ه��ا  يلتفت  ل��م  قضية  وه��ن��اك 
المناورة التركية فى شمال سوريا، وهى إيجاد مأوى 
ألكثر من أربعة مايين سورى، بدأوا يسببون مشاكل 
اقتصادية وعرقية للنظام التركى، خاصة مع تدهور 
تركيا  تدعى  كما  تركيا،  فى  االقتصادية  األوض��اع 
وجود دعم أوروبى للقيام بدورها فى إيواء الاجئين، 
أو  السوريين  الاجئين  توطين  سيكون  هنا  وم��ن 
عودتهم إلى المنطقة اآلمنة المزمع إنشاؤها، بمثابة 
أعمال عدائية  أى  التركية  الحدود  يدفع عن  مصد 
سيخلص  أخ��رى  ناحية  ومن  السورى،  الجانب  من 
أن تحصل  الممكن  ومن  الاجئين،  أعباء  من  تركيا 
التوطين،  أج��ل  م��ن  األوروب��ي��ي��ن  م��ن  معونات  على 
باختصار ستكون عملية إلعادة تشكيل ديمواجرافى 
إن  حيث  تركيا  ص��ال��ح  ف��ى  يصب  مذهبى  ع��رق��ى 
معظم الاجئين السوريين الذى سيتم توطينهم فى 
المنطقة اآلمنة هم عرقياً من العرب السنة، ومن ثم 
ستضمن تركيا تأمين حدودها الجنوبية مع سوريا، 
توطينها  سيتم  المعارضة  سوريا  ق��وات  أن  خاصة 
هناك لحماية الحدود التركية والسيطرة على األمن 
والنظام فى المنطقة اآلمنة ما هذا )تقسيم؟!( هنا 
مكمن الخطورة فى المناورات التركية - األمريكية، 
أى خلق كيان سنى فى شرق سوريا وآخر علوى فى 

الغرب.
أم��ا إي���ران وه��ى ال��ت��ى ال يقل دوره���ا ع��ن دور 
مدى  على  الحكم  المبكر  من  حال  أى  روسيا.على 
والعشرون  المائة  بعد  تمر  فلم  االت��ف��اق،  صابة 
س��اع��ة ال��م��ق��ررة الن��س��ح��اب ال���وح���دات ال��ك��ردي��ة 
وعشرون  المائة  هدنة  مرور  بعد  وحتى  المسلحة. 
ساعة، لننتظر كيف ستنفذ بقية بنود االتفاق وهل 
األوربيون  سينفذ  وهل  التزاماتها؟،  تركيا  ستنفذ 
التزاماتهم؟ وهم الغاضبون من االتفاق بالمساعدة 
داعش  مشكلة  حلوا  أن  بعد  الاجئين،  توطين  فى 
التى سيسلم مقاتلوها المعتقلين إلى العراق، نتيجة 
الحكومة  تحاكمهم  أن  على  لذلك  ال��ع��راق  قبول 
والحكومة  وروسيا  إي��ران  ستقف  وه��ل  العراقية. 
الشرعية السورية مكتوفى األيدى.على أى حال لم 
يشاهد العالم حتى اآلن أى صور النسحاب كردى، 
من  السام  “نبع  عملية  باستئناف  تهدد  وتركيا 

جديد.... سنرى.

■ أهم ما فى االتفاق أنه تم إنقاذ 
تركيا حليفة واشنطن فى الناتو من حرب 

استنزاف طويلة

الحرب فى سوريا خدعة أمريكية - تركية 

استمرار االحتجاجات الشعبية رفًضا لخطة الحريرى اإلصالحية

أردوغان يرفض تمديد »الهدنة« فى سوريا.. ويهدد بـ »الرد القوى« » أزرق أبيض« يسعى لتشكيل حكومة وحدة ليبرالية للحد من نفوذ األحزاب الدينية

■ الهدف إنشاء 
منطقة آمنة لقطع الطريق 
على إيران من الوصول للبنان 

■ مخاوف من خلق جيب 
كردى على غرار 

كردستان العراق

وليد جنبالط: الطريقة الوحيدة 
لالستجابة للمطالب الشعبية 
التوجه نحو إجراء انتخابات وفقا 
لقانون انتخابات غير طائفى
فؤاد السنيورة : حزمة 
اإلصالحات الحكومية ال تؤدي 
إلى نمو اقتصادى

20 نائبا ليبيا فى أحضان مهندسى الفوضى

لبنان يتجه إلى االنتخابات املبكرة

نتنياهو يفشل فى تشكيل احلكومة.. والرئيس اإلسرائيلي يكلف جانتس

جهود مصرية لمنع تحول ليبيا
إلى قاعدة لإلرهاب

مستمرة  الشعبية  االحتجاجات  ت��زال  ال 
خطة  المتظاهرون  رفض  بعدما  لبنان،  فى 
مطالبين  ال��ح��ري��ري،  سعد  ال���وزراء  رئيس 
لبنان،  وتتجه  السياسية،  الطبقة  برحيل 
التى تعانى من أزمة اقتصادية خانقة دامت 
أكثر من ثاث سنوات إلى إجراء انتخابات 
ال  ال��ذي  ال��ح��ري��ري،  يؤيد  م��ا  وه��و  مبكرة، 
ق���رارات  ات��خ��اذ  م��ن  تمكنه  أغلبية  يمتلك 
حاسمة، وكان قد أعلن أن األحزاب والقوي 

السياسية تعرقل اإلصاحات.
للشباب  الباد  فى  البطالة  نسبة  وتبلغ 
ال��ذي��ن ت��ق��ل أع��م��اره��م ع��ن 35ع��ام��ا 37 
العام  الدوليون  المانحون  وتعهد  بالمائة. 
لمساعدة  دور  مليار   11 بتقديم  الماضي 
يهدف  استثماري  برنامج  تمويل  فى  لبنان 
مشروطة  لكنها  االق��ت��ص��اد،  إن��ع��اش  إل���ى 

باإلصاحات.
االشتراكي  التقدمي  الحزب  رئيس  وقال 
فى لبنان وليد جنباط، إن الطريقة الوحيدة 
التوجه  هي  الشعبية  للمطالب  لاستجابة 
لقانون  وفقا  مبكرة  انتخابات  إج��راء  نحو 

رئيس  شكك  فيما  طائفي،  غير  انتخابات 
الحكومة اللبنانية األسبق فؤاد السنيورة فى 
حزمة اإلصاحات الحكومية، قائا أن هذه 

بيني  ريفلين،  ريئوفين  اإلسرائيلي  الرئيس  كلف 
لتيار  المنتمي  أب��ي��ض،  أزرق  ح��زب  زعيم  جانتس، 
رئيس  فشل  بعد  جديدة،  حكومة  بتشكيل  الوسط�، 
وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، فى تشكيل الحكومة 
فى  ش��رك��اء  تأييد  على  الحصول  م��ن  تمكنه  وع��دم 
وسيكون  ال��ب��رل��م��ان.  ف��ى  باألغلبية  يتمتع  ائ��ت��اف 
الجديدة،  الحكومة  لتشكيل  يوما   28 غانتس  أم��ام 
وسيواجه الكثير من العقبات. وحال فشله هو االخر، 

فسيتم إجراء انتخابات للمرة الثالثة.
وقال نتنياهو الذي يتزعم حزب ليكود اليميني إنه 
انتخابات  أعقاب  قادر على تشكيل حكومة فى  غير 
الماضى،  برلمانية غير حاسمة أجريت فى سبتمبر 
وأضاف فى األسابيع الماضية بذلت كل جهد ليجلس 
المفاوضات، كل جهد  إلى طاولة  بيني جانتس معي 

لتجنب  جهد  ك��ل  موسعة،  وطنية  حكومة  لتشكيل 
انتخابات أخرى“.

والطريق ليس ممهدا أمام جانتس لتشكيل ائتاف 
تقريبا  فسيتحتم  ب��دوره  أخفق  وإذا  باألغلبية  يتمتع 
فى  الثالثة  ستكون  جديدة،  عامة  انتخابات  إج��راء 

إسرائيل منذ أبريل الماضى.
ع��ازم على  إنه  بيان  أبيض، فى  أزرق  وق��ال حزب 
وهو  جانتس،  وتعهد  ليبرالية.  وحدة  حكومة  تشكيل 
قائد سابق للجيش، بأال يشارك فى حكومة يقودها 

رئيس وزراء يواجه تهما جنائية.
وأضاف “أزرق أبيض مصمم على تشكيل حكومة 
وحدة ليبرالية يقودها بيني غانتس صّوت لها الشعب 
الحزب  استخدام  ويشير  شهر”.  قبل  اإلسرائيلي 
األحزاب  نفوذ  من  للحد  نيته  إلى  “ليبرالية”  لكلمة 

الدينية فى تشكيل االئتاف.
وحل حزب ليكود ثانيا فى االنتخابات التي أجريت 
فى  مقعدا   32 شغل  إذ  أي��ل��ول  سبتمبر   17 ي��وم 
الكنيست المكون من 120 مقعدا وسبقه فى الترتيب 

حزب أزرق أبيض بحصوله على 33 مقعدا.

االصاحات ال تؤدي إلى نمو اقتصادي.
شعبية  احتجاجات  من  أيام  خمسة  فبعد 
رئيس  أع��ل��ن  اللبنانية  ال��ش��وارع  اجتاحت 
من  مجموعة  عن  الحريري  سعد  الحكومة 
اإلجراءات اإلصاحية لتهدئة المتظاهرين، 
والوزراء  النواب  رواتب  ومن ضمنها خفض 
ال��ح��ال��ي��ي��ن وال��س��اب��ق��ي��ن، وف���رض ض��رائ��ب 
إض��اف��ي��ة ع��ل��ى أرب����اح ال��م��ص��ارف، ودع��م 
وقوبلت  مبكرة.  نيابية  انتخابات  إج���راء 
الذين  المتظاهرين  بهتافات  الحريري  كلمة 
رفضا  وال��ش��وارع  الميادين  على  ت��واف��دوا 
فى  للرماد  “ذرا  اعتبروها  التي  إلصاحاته 

العيون”.
وقال الحريري “أعطيت مهلة للشركاء فى 
الحكومة للسير بالحد األدنى من اإلجراءات 
ال��ض��روري��ة وال��م��ط��ل��وب��ة. ه��ذه اإلج����راءات 
أقررناها  التي  الموازنة  فى  منها  أُق���رت، 
من  اتخذناها  إج���راءات  عبر  ومنها  اليوم 

خارج الموازنة”.
وأكد الحريري أن اإلجراءات اإلصاحية 
إلى  تهدف  ال  ال���وزراء  مجلس  أقرها  التي 

أمس  أردوغ��ان،  طيب  رجب  التركي  الرئيس  رفض 
ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي،  نظيره  دعوة  الثاثاء، 
بمواصلة  توعد  فيما  النار،  إط��اق  وق��ف  لتمديد 
أقوى.  بشكل  سوريا  شمالي  العسكرية  العمليات 
بمطار  تصريحات  فى  التركي،  الرئيس  وأوض��ح 
محادثات  إلج���راء  روس��ي��ا  إل��ى  قبل سفره  أن��ق��رة 
انسحاب  أن  بوتن،  فاديمير  الروسي  الرئيس  مع 
مناطق سورية  الكردية من  الشعب  وحدات حماية 
المقرر  ومن  مستمر.  تركيا  مع  الحدود  من  قريبة 
العسكرية  العملية  ف��ى  ال��ن��ار  إط��اق  وق��ف  انتهاء 
التركية شمال شرقي سوريا الساعة 19:00 بتوقيت 
غرينتش مساء أمس الثاثاء. وقال أردوغان إن ما يصل 
إلى 1300 مقاتل كردي سوري لم يخرجوا بعد من مناطق 
فى شمال شرقي سوريا، مشيرا إلى أن “نحو 800 مسلح 
الشمال  فى  اآلمنة  المنطقة  من  انسحبوا  األك��راد  من 

الرئيس  وتابع  انسحابهم”.  يواصلون   1300 نحو  وهناك  السوري، 
االنسحاب  يكتمل  لم  إذا  العسكرية  عملياتنا  “سنستأنف  التركي: 
“إذا  قائا:  تصريحاته  فى  أردوغ��ان  وهدد  المنطقة”.  من  الكردي 
فى  عملياتنا  فسنواصل  لتركيا  بوعودها  المتحدة  الواليات  تف  لم 
الشمال السوري بشكل أقوى”. وعبر عن شعوره بخيبة األمل بسبب 
فى  التركية  العسكرية  العملية  تنتقد  إي��ران  عن  ص��ادرة  تصريحات 
توسك،  دونالد  األوروب��ي  المجلس  رئيس  أدان  جانبه،  من  سوريا. 
قواته  سحب  إلى  التركي  الرئيس  ودع��ا  سوريا،  لشمال  تركيا  غزو 
ستراسبورغ  فى  األوروبيين  للمشرعين  توسك  وقال  المنطقة.  من 
بفرنسا، إنه ال ينبغي “أن ينخدع أحد بما يسمى باتفاق وقف إطاق 
النار” الذي توصلت إليه الواليات المتحدة وتركيا األسبوع الماضي. 
االتحاد  لعضوية  المرشحة  تركيا،  على  يتعين  أنه  توسك  وأض��اف 
األوروبي، “إنهاء عملها العسكري بشكل دائم وسحب قواتها واحترام 
الدولي.” وتابع: “أي مسار آخر يعني معاناة غير  القانون اإلنساني 

مقبولة وانتصارا لداعش وتهديدا خطيرا لألمن األوروبي”.

الشارع  ترك  على  المتظاهرين  “مقايضة” 
ووق���ف “ال��ت��ع��ب��ي��ر ع��ن غ��ض��ب��ه��م” م��ن أداء 
االقتصادية  واألزم����ة  السياسية  الطبقة 
ليست  ال��ق��رارات  “ه��ذه  وأض��اف  الخانقة. 
منكم  ألطلب  ال  يعني  للمقايضة،  متخذة 
عن  التعبير  وعن  التظاهر  عن  تتوقفوا  أن 
ال��غ��ض��ب” م���رددا “أن��ت��م م��ن ت��ت��خ��ذون هذا 

القرار وال أحد يعطيكم المهلة”.
وخاطب اللبنانيين قائا “يجب أن تعرفوا 
االنتخابات  كانت  وإذا  مسموع،  صوتكم  أن 
النيابية المبكرة هي مطلبكم، وليكن صوتكم 
الحريري  سعد  فأنا  يقرر،  الذي  وحده  هو 

شخصيا معكم فى هذا المطلب”. 
وأض����اف: ال��ت��ظ��اه��رات ك��س��رت ح��واج��ز 
الوطنية  الهوية  واستعادت  كثيرة  سياسية 

للبنان. الموحدة 
تابعها  التي  كلمته  الحريري  أنهى  إن  وما 
بدأوا  حتى  بيروت،  وسط  فى  المتظاهرون 
بالهتاف “ثورة، ثورة” و”الشعب يريد إسقاط 

النظام”.

جانتس

أردوغان



فى الوقت الذى شهد الدكتور مصطفى مدبولي، 
رئيس مجلس الوزراء، والشيخ جابر مبارك الحمد 
مراسم  الكويتي،  ال��وزراء  رئيس مجلس  الصباح، 
توقيع اتفاق إطاري لتمويل عدد من المشروعات 
ان  اال  دوالر،  مليون  و٨٦  مليار  بقيمة  التنموية 
بزيادة  المصرى  الطلب  الى  تطرقت  المحادثات 
بقيمة  الخام  البترول  من  مصر  واردات  حجم 
ال���وردات  اجمالى  ليصل  شهريا  برميل  مليون 
برميل  ماليين  ثالثة  ال��ى  الكويت  من  المصرية 
ان  الحكومة  فى  وقالت مصادر مسئولة  شهريا. 
طلب الزيادة ياتى فى اطار تامين احتياجات مصر 

من البترول الخام تحسبا الرتفاع االسعار العالمية 
الشرق  منطقة  فى  السياسية  التوترات  ظل  فى 
الواليات  بين  التجارى  الصراع  وكذلك  الوسط 
قال  جانبه  وم��ن  والصين..  االمريكية  المتحدة 
وزير البترول والكهرباء الكويتي خالد الفاضل فى 
تصريحات خاصة على هامش التوقيع امس األول 
بمقر مجلس الوزراء ان الحكومة المصرية ووزارة 
البترول طلبت زيادة حجم ال��واردات من البترول 
الخام الكويتي بقيمة مليون برميل شهريا بجانب 
االتفاق السنوى والذى يصل الى امداد مصر ب� ٢ 
الكويتي  البترول  وزير  وقال  برميل شهريا  مليون 

المصرية  البترول  مازلنا فى مفوضات مع وزارة 
تصريحاته  فى  وق��ال  الجديدة..  ال��زي��ادة  بشأن 
الخاصة ان تجديد االتفاق السنوى سيتم مناقشته 
فى مجلس الوزراء الكويتي االسبوع المقبل، اما 
طلبها  التى  ال��زي��ادة  برميل  المليون  بخصوص 
لألسس  طبقا  دراسته  سيتم  المصرى  الجانب 
ال��ت��ج��اري��ة.. وح���ول ال��م��ح��ادث��ات ال��ت��ى تمت فى 
السنوات السابقة حول إمكانية استخدام القدرات 
لتخزين  لألنابيب  سوميد  شركة  فى  التخزينية 
الخام الكويتي واعادة تكريره وتصديره قال وزير 
تصريحاته  فى  الفاضل  خالد  الكويتي  البترول 

بالفعل طلبت وزارة البترول وسنقوم بإعادة احياء 
الوزراء د. مصطفى  المشروع معها.. كان رئيس 
الصباح،  الحمد  مبارك  جابر  والشيخ  مدبولي، 
رئيس مجلس الوزراء الكويتي، قد شهدا مراسم 
اتفاق إطاري لتمويل المرحلة الثانية من برنامج 
دوالر  مليار  بقيمة  سيناء،  ج��زي��رة  شبه  تنمية 
استكمال  واتفاق   ،2022 حتى  سنوات   3 على 
مشروعات البنية األساسية والتي تتمثل فى تمويل 
 86 بقيمة  الشيخ  شرم   – النفق  طريق  مشروع 
الثانية  المرحلة  مشروعات  ضمن  دوالر،  مليون 

لبرنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.

a l a h a l y g a t e . c o m

منتدى ابن رشد يناقش »كيف يُصنع العقل اإلرهابى«

رئيس الشركة السابق: الحديد والصلب تمتلك مقومات النجاح

قال الدكتور مراد وهبة، أستاذ الفلسفة فى جامعة 
األوس��ط  الشرق  فى  السالم  تحقيق  إن  شمس،  عين 
يتطلب تأسيس تيار علماني يقف فى وجه األصوليات 
ال��ش��رق األوس����ط، م��ؤك��دا أن  ال��س��ائ��دة ف��ى منطقة 
تستلزم  السياسي  اإلس���الم  م��ع  الحاسمة  المواجهة 
العربية  وال��رش��دي��ة  العلمانية  ت��ي��ارات:  ثالثة  تكوين 
والتنوير؛ موضحا أن العلمانية ضد األصولية وتقومها؛ 
كما أن الرشدية مهمة جداً فى هذه المرحلة لمواجهة 
اإلسالم السياسي، والتنوير يساعد على إعمال العقل، 

وهنا يمكن التخلص من اإلخوان المسلمين.
إبن  لمنتدى  الشهري  اللقاء  خ��الل  »وه��ب��ة«  وأك��د 
اإلره��اب��ي«،  العقل  يصنع  كيف   « عنوان:  تحت  رش��د، 
استعملتها  التي  والتجيشية  التحفيزية  الشعارات  إن 
سيد  كتابات  فى  متمثلة  المسلمين  اإلخ��وان  جماعة 
قطب وشعارات مثل »اإلسالم هو الحل« و«اإلسالم دين 
ودولة«، هي فى قلب المشروع الجهادي اليوم. موضحا 
والحاضنة  األول���ى،  األص���ول  قضية  أم��ام  ال��ي��وم  أننا 

الفكرية واأليديولوجية نفسها.
وقال ماهر فرغلي، الباحث المتخصص فى شؤون 
أي  االقتصادي-  التفسير  أن  المتطرفة،  الجماعات 
وانتشار  ل���والدة  رئيسي  كسبب  والتهميش-  الفقر 
القصور،  م��ن  يعاني  تفسير  ه��و  اإلره����اب،  ظ��اه��رة 
من  قادمون  الجهاديين  من  الكثير  هناك  أن  موضحا 
التفسير،  هذا  أهمية  من  يقلّل  مما  العربية،  الجزيرة 

الفقر  إن  ت��ق��ول  ال��ت��ي  ال��ح��ج��ج  ك��ل  ي��ن��س��ف  ورب��م��ا 
السبب  هي  واجتماعية  اقتصادية  كعوامل  والتهميش 

فى انتشارها.
السياسي  القمع  ب��أن  القول  »وكذلك  أض��اف:  كما 
التنظيمات  تفريخ  إل��ى  ي��ؤدي��ان  ال��دي��ن��ي  والتضييق 
الجماعات،  ه��ذه  على  ال��ش��ب��اب  وإق��ب��ال  المتطرفة 
الجهاديين  م��ث��ال  أي��ض��ا  ينسفه  إليها.  وانضمامهم 
عموماً،  الغربية  والدول  وأمريكا،  أوروبا  من  القادمين 
إلى  انضموا  الذين  األوروبيين  أن اآلالف من  موضحا 
بلدان  من  ج��اؤوا  قبل،  من  القاعدة  أو  داع��ش  تنظيم 
عريقة،  وديمقراطيات  واسعة،  دينية  بحريات  تتمتع 
وبالتالي؛ فإّن القول إّن القمع السياسي والديني مصدر 

أساسي لوالدة التطرف ال معنى له.
الخلفيات  أن  بالندوة،  كلمته  خالل  »فرغلي«  وأكد 
واختالف  للجهاديين  واإلثنية  والجغرافية  االجتماعية 
انتماءاتهم تصل بنا إلى نتيجة ال يرقى إليها أي شّك؛ 
هي أّن العامل الثقافى العقائدي يعّد أكثر العوامل تأثيرا 
فى تفسير ظاهرة التطرف، وهذا العامل نجده فى كل 
تفرقت جغرافياتها،  مهما  الجهادية،  التنظيمات  أمثلة 
واختلفت أصولها اإلثنية أو اللغوية. موضحا اننا أمام 
عقائدي  شحن  على  مبني  عقائدي،  ثقافى  تفسير 

مستمّد من قراءة مهيمنة للنصوص الدينية.

■ خالد عبدالراضى
شهر  منذ  قامت  األم��ن  ق��وات  أن  ال���وراق،  بجزيرة  العائالت  إح��دى  كشفت 
الجزيرة  الذي أغرق  القناطر، األمر  الجزيرة وغلق سد  النيل على  بفتح مجرى 
ويعرض المئات من األطفال والنساء للغرق، إلى جانب خطورة أعمدة اإلنارة على 
لبيع  عليهم  الضغط  أجل  من  للشوراع،  يوم  كل  للنزول  الذين يضطرون  السكان 
التي  والتهجير  التطوير  بخطة  يسمى  ما  تطبيق  فى  والبدء  والمنازل  األراض��ي 
المياه لحماية  القناطر لسحب  تتبناها الحكومة، وشدد على ضرورة فتح عيون 
السكان منها.. وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه تم القبض على 
الشيخ ناصر أبوالعنيين أحد عائالت الجزيرة فى مطار القاهرة عقب عودته من 
فريضة الحج، بموجب قرار ضبط وإحضار ضمن 33 آخرين من أهالي الجزيرة 
على خلفية تظاهراتهم ورفضهم تسليم األوراق والحجج والمستندات التي تثبت 
الثالثون فى  أنه تم اإلفراج عن ثالثة فقط، وظل  للمنازل، مشيرا إلى  ملكيتهم 
الحبس، يجدد لهم كل 15 يوًما.. وأوضح المصدر، أن بعض المحامين تعرضوا 
لضغوط بهدف التنازل عن كل الطعون التي أقاموها على قرارات مجلس الوزراء، 
والوقوف بجانب السكان، األمر الذي جعلهم يتفرقون كل منعزل عن اآلخر، بجانب 
التعتيم اإلعالمي على القضية.. فى الوقت نفسه أطلق السكان هشتاج عبر موقع 
التواصل االجتماعي »فيس بوك« بعنوان »الجزيرة بتغرق« الفتين إلى أن الجزيرة 
تغرق شوارعها واراضيها ويعجز اطفالها عن الوصول لمدارسهم،، قائلين: »مهما 
فعلتم لن نبيع دم الشهيد وحريات أبنائنا ومصدر رزقنا ومستقبل اسرنا لشيوخ 
الخليج.. ارحلوا عن برنا ونهرنا«.. الجدير بالذكر أن أزمة جزيرة الوراق بدأت فى 
2017 عندما قامت قوات األمن بإزالة وهدم نحو 18 منزاًل من المنازل، األمر 
الذي أدى إلى اشتباكات بين األهالي والقوات التي قامت بإطالق األعيرة النارية 
أهالي  أحد  وفاة  إلى  أدى  ما  وهو  للدموع،  المسيلة  الغاز  وقنابل  »الخرطوش« 
الجزيرة ويدعى سيد الغلبان وإصابة العديد، وهو ما صدر معه قرار من وزير 
الداخلية بوقف حملة اإلخالء القسري ألهالي جزيرة الوراق، وعلى إثر ذلك، تم 
تحرير محضر بالواقعة واتهام 22 من أهالي جزيرة الوراق بالتظاهر وتمت إحالة 
القضية إلى محكمة الجنح وحددت أول جلسة لنظرها فى 30 يوليو 2018، 
وفى مطلع العام الماضي 2018، أصدر رئيس مجلس الوزراء، قراًرا بنقل تبعية 
الجزيرة إلى هيئة المجتمعات العمرانية وتعيين رئيس لها من أجل إتمام خطة 

التطوير التي أعلنتها منذ شهر مايو 2017.
■ منى السيد

العامة  النقابة  رئيس  الفقى،  خالد  المهندس  استنكر 
التى  التقارير  المعدنية والهندسية والكهربائية،  للصناعات 
تتردد حول التوجه نحو خصخصة شركة الحديد والصلب، 
أن  موضًحا  المتخصصة،  اللجان  تقارير  بعض  على  بناء 
أو خصخصة  اتجاه نحو تصفية  أى  العامة ترفض  النقابة 

تأسست  التي  الوطنية  والصلب  الحديد  شركة 
واقتصادي  وطني  ب��دور  وقامت   ،1956 ع��ام 
يمكن  ال  قائال  المشرف،  تاريخها  م��دار  على 

قبول تصفية شركة تحمل اسم مصر.
وق���ال خ��ال��د ال��ف��ق��ي إن���ه ي��رف��ض ال��ب��ي��ع أو 
للحفاظ  السبيل  التطوير هو  وأن  الخصخصة، 
على صناعتنا الوطنية، مشيرا إلى أن التطوير 
له حلول كثيرة ومتعددة ومنها وجود اراض غير 
مستغلة من الممكن أن تكون موردا ماليا يوفر 
مشيرا  المستهدف،  التطوير  لتحقيق  السيولة 
إلى وجود خام داخل المنجم يقدر بقيمة كبيرة، 

الوحيدة  الشركة  هي  والصلب  الحديد  فشركة 
تأتي  العالية،  االف��ران  بنظام  تعمل  التي  االوس��ط  بالشرق 
بقية  على عكس  الواحات،  أرض  مناجم  من  الحديد  بخام 

الشركات التي تستورد البليت وتصنعه.
وأرسل رئيس نقابة الصناعات الهندسية برسالة تحذيرية 
بلد  إننا  قائال  العقاري،  االستثمار  على  االعتماد  لنتائج 
صناعي ولن نتقدم باالستثمار العقاري، والبد من االهتمام 
بأي شركة صناعية للحفاظ على اقتصاد الوطن، الفتا إلى 
أهمية التعاون بين وزارتي الصناعة وقطاع االعمال من أجل 

الحفاظ على الصناعة.
وفى سياق متصل، فقد أكد رئيس شركة الحديد والصلب 

السابق، سامى عبد الرحمن، أن شركات قطاع األعمال ال 
تزال هى قوام االقتصاد القومى فى مصر، والبد من وجود 
أن يكون هناك  وأنه يجب  الشركات،  لهذه  نظرة مستقبلية 
وتشغيلها  الشركات  ه��ذه  كبوة  من  للتخلص  استراتيجية 
بكامل طاقتها، واستغالل األصول غير المستغلة والخامات 
أن  م��ؤك��ًدا  بالشركات،  النهوض  ف��ى  المهدرة 
من  أكثر  نجاح  مقومات  لها  والصلب  الحديد 
مثيالتها بالقطاع الخاص.. وتابع رئيس الشركة 
السابق، أن الحديد والصلب هي الوحيدة التي 
تمتلك خامات مصرية تقدر ب�200 مليون طن 
لشهادات  طبًقا  لالستخدام  صالح  حديد  خام 
طبًقا  أسعارها  أن  موضًحا  العالمية،  الجودة 
مليارات دوالر،  إلى 6  العالمية تصل  للبورصة 
الفتًا إلى أنها تمتاز عن باقي شركات الحديد 
فى مصر أن خاماتها مصرية خالصة. وطالب 
وأهل  االقتصاديين  من  لجنة  تشكيل  بضرورة 
على  للحفاظ  بالسعى  ل��ه��م  ال��م��ش��ه��ود  ال��خ��ب��رة 
وضع  على  للوقوف  دراس��ة  عمل  ويتم  الوطنية،  الشركات 
خالل  أنها  أوضح  والصلب  الحديد  شركة  وفى  الشركات، 
3 سنوات من الممكن أن تصل الطاقة االنتاجية إلى مليون 
كان  إذا  بالشركة  الخاصة  الذاتية  وبالموارد  تقريًبا  طن 
هناك حسن استغالل لها، الفتا إلى امتالك الشركة 1445 
فداًنا يسيطر عليها عدد من المواطنين، وتصل قيمة هذه 
من  بقرار  أنه  مضيًفا  جنيه،  مليارات   6 حوالى  األراض��ى 
رئيس الوزراء بتقنين هذه األراضى لشركة الحديد والصلب 
يتم حل هذه المشكلة، واستثمار العائد فى تطوير الشركة.
■ محمد مختار

بتنظيم  السابق  القيادي  نعيم،  نبيل  الشيخ  ح��ذر 
الجهاد، من محاوالت تركيا إعادة نشر الدواعش وخلق 
العربية، موضحا  ال��دول  بعض  فى  الفوضى  من  حالة 
أن تركيا تقوم بدور بالغ الخطورة، بدعمها للجماعات 
المتطرفة ومحاوالتها إعادة نشر المتطرفين فى سوريا 
والعراق ومنهما الي العديد من الدول العربية، مشيرا 
الي قيام الجيش التركي بتهريب عناصر تنظيم داعش 
من سجون األكراد.. وأوضح »نعيم« أن خطورة تنظيم 
داعش ما زالت قائمة، وأن التنظيم لديه عناصر مدربة 
وخاليا كثيرة منتشرة فى سوريا والعراق والعديد من 
أي  فى  التنظيم  عودة  يسهل  ما  وهو  العربية،  البلدان 
من  داعشي  قرابة 1000  هروب  إلى  مشيرا  لحظة، 
التركي، وهو  الجيش  السورية على يد قوات  السجون 
ما يؤكد مساعي أردوغان الستخدام هذه العناصر فى 
أعرب  كما  عليها..  للسيطرة  العربية  البالد  تخريب 
تدهور  مخاطر  من  قلقه  عن  ال��دول��ي،  األم��ن  مجلس 
ال��وض��ع اإلن��س��ان��ي ف��ى شمال ش��رق س��وري��ا، وه��روب 
مسلحي تنظيم داعش اإلرهابي، وذلك بسبب الهجوم 
المنطقة. مؤكدا فى  الذي شنته تركيا على  العسكري 
التركي، أجبر عشرات اآلالف من  الهجوم  أن  له  بيان 
مصير  بشأن  تساؤالت  وأث��ار  النزوح،  على  المدنيين 

السجون  ف��ى  القابعين  داع���ش  مسلحي  م��ن  اآلالف 
قلقهم  عن  األم��ن  مجلس  أعضاء  وأع��رب  ال��ك��ردي��ة.. 
من مجموعات  إرهابيون  يتفرق  أن  من مخاطر  البالغ 
حددتها األمم المتحدة، ومن بينها داعش، حيث ساهم 
الهجوم التركي على شمال سوريا فى فرار المئات من 
والمخيمات  السجون  من  وأسرهم  »داع��ش«  مسلحي 
التي كانت قوات سوريا الديمقراطية تحتجزهم فيها، 
ما يثير المخاوف من قدرة التنظيم على إعادة ترتيب 
تقرير  وح��ذر  النائمة..  لخالياه  تنشيطه  أو  صفوفه 
عودة  من  بواشنطن،  الحرب،  دراسات  لمعهد  أمريكي 
تنظيم »داعش« االرهابي من جديد بشكل سريع وأكثر 
خطورة، وقيامه بشن موجات جديدة من الهجمات فى 
يسعى  التنظيم  »أن  مؤكدا  األوس��ط،  والشرق  أوروب��ا 
وال��ع��راق..  سوريا  فى  اإلقليمية  سيطرته  إع��ادة  إل��ى 
لتهريب  يستعد  اإلره��اب��ي  التنظيم  أن  المعهد  وأك��د 
فى  االحتجاز  ومعسكرات  السجون  من  مقاتليه  باقي 
سوريا والعراق، مشيرا الى قيام عناصر التنظيم بجمع 
األموال داخل بعض المعسكرات. موضحا أن التنظيم 
لم يتم هزيمته على الرغم من فقدانه لألرض التي أقام 
عليها خالفته المزعومة فى العراق وسوريا، وإنه اليوم 

أقوى من سلفه »القاعدة« فى العراق عام 2011.
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على هامش توقيع اتفاق تنمية سيناء مع اجلانب الكويتى

ا  مصر تطلب زيادة إمدادات النفط الكويتى إلى 3 ماليين برميل شهرّيً

هشام توفيق

الجامعة البريطانية األولى فى البحث العلمى للعام الرابع على كل الجامعات الخاصة باعتراف مؤسسات
 التقييم الدولية 

د. بحيى بهى الد ين د. أحمد حمد محمد فريد خميس

هذا ما أعلن عنه رئيسها د. أحمد حمد 
وأكد أن ما حدث قد تحقق بمعايير واضحة 
جدا من بينها شهرة الجامعة وأهميتها فى 
البحث العلمي وجودة التعليم فيها بعد أن 
الجامعة متقدمة جدا فى هذا  أصبحت 
التنمية  قاطرة  ب��أن  نؤمن  ألننا  المجال 

والتقدم لن تقوم إال على البحث العلمي. 
وقد أظهرت هذه النتائج والحديث مازال 
على لسان رئيس الجامعة تفوق الجامعة فى 
التعليم المتميز، والبحث العلمي المتقدم، 
بحثياً  مركزاً  إقامة 14  فى  كما نجحت 
متخصصاً، أحدثها مركز النانو تكنولوجي، 
جنيه،  مليون   40 ق��دره��ا  باستثمارات 
وه��و األول فى مصر وال��ش��رق األوس��ط، 
بثمانية معامل متخصصة ومراكز للطاقة 
والصناعات  المياه،  وتحلية  المتجددة، 
الدوائية، كما أصبح لهذه الجامعة الريادة 
فى نقل التكنولوجيا، حيث أفتتحت حاضنة 
ري��ادة األعمال، كما ستفتتح فى ديسمبر 
بمساحة  واالبتكار  العلوم  واح��ة  المقبل، 
14 ألف متر مربع الحتضان المبتكرين، 
والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون 
مع كبريات الجامعات الصينية باستثمارات 

قدرها 35 مليون جنيه.
رجل  أن   : حمد  أح��م��د  د.  ويضيف 
مؤسس  خميس  ف��ري��د  محمد  األع��م��ال 
هذه الجامعة دائماً ما يصرح بأن أعظم 
مشروعات على اإلطالق ليس فى مجال 
الصناعة بقدر ما هو فى مجال التعليم، 
البريطانية،  ال��ج��ام��ع��ة  مقدمتها  وف���ى 
وأكاديمية الشروق، وكان ومازال يؤكد دائما 
على أنه ال مجال لتقدم أي دولة إال بالبحث 
على  وأن���ه  التنمية،  ق��اط��رة  فهو  العلمي 
استعداد ألن ينفق على البحث العلمي بما 
يخدم الجامعة ويخدم مصر عموما حتى 
آخر جنيه يمتلكه، ولهذا يحرص دائما على 
لقاء العلماء والباحثين من أبناء الجامعة 
ب��دءاً من السنة  س��واء كانوا من الطالب 
األولى وحتى سنوات التخرج، وما بعدها 
التدريس،  هيئة  وأع��ض��اء  المعيدين  من 
على  استعداده  على  أيضا  دائ��م��اً  ويؤكد 
توفير كل احتياجاتهم البحثية وبال حدود 
وأنه على استعداد لتوفير كل ما يحتاجونه 
العلمية  من مستلزمات من أجل بحوثهم 
ألن مصر لن تتقدم إال بالتعليم الجامعى 
الجيد، وبالبحث العلمي الذي يعمل على 
تعظيم االستفادة من ما تملكه الدولة من 
موارد ويبتكر كل ماهو جيد بما يعمل على 

خدمة المجتمع والبشرية جمعاء. 
16 مليوًنا للبحث العلمي

لذلك فإن ميزانية البحث العلمي فى 
أحمد  د.  يقول  كما  البريطانية  الجامعة 

حمد كانت منذ عدة سنوات التزيد على 3 
ماليين جنيه كانت مخصصة للنشر العلمي 
لألبحاث وحضور المؤتمرات العلمية من 
إللقاء  إما  التدريس  هيئة  أعضاء  جانب 
بحوثهم أو االط��الع على أحدث البحوث 
الملقاة فى مجال تخصصهم باإلضافة إلى 
إجراء البحوث العلمية، لكن منذ عامين تم 
رفع ميزانية الجامعة المخصصة للبحث 
العلمي إلى 15 مليون جنيه، وهذا العام 
تم اعتماد ميزانية الجامعة للعام الجامعي 
مليون   16 إل��ى  لتصل   2019/2020
جنيه بهدف زيادة االنفاق على محاور كثيرة 
فى البحث العلمي منها : جودة النشر فى 
الدوريات العلمية ذات التقييم العالي، ومن 
بينها أننا نبحث فى النشر فى أسكوباس 
والذي يعتبر أحد مزايا الترتيب العالمي، 
التدريس  هيئة  ألع��ض��اء  نعطي  ون��ح��ن 
وهذا غير موجود أساسا فى مصر نعطي 
فرصة ألن ينفذوا أفكارهم البحثية التي 
نسميها » تشجيع أعضاء هيئة التدريس 
صغار السن الذين يوجدون فى المراحل 
األولى لترقياتهم بأن يتقدموا لمشروع أمام 
لجنة مختصة لدراسته » ووقت أن توافق 
وك��ان هذا  أل��ف جنيه،  نعطيه 50  عليه 
العام فقد  أما هذا  الماضي،  العام  حتى 
رفعنا قيمة هذا المبلغ إلى 70 ألف جنيه 
ينقصه من أجهزة  حتى يحصل على ما 
أو مصاريف مؤتمرات أو إمكانات مادية 
على  اثنين  أو  ع��ام  بعد  ونقيمه  مطلوبة 
حسب مدة مشروعه باإلضافة إلى مزايا 
التدريس  هيئة  ألعضاء  نعطيها  أخ��رى 
أحسن  ن��ش��روا  أو  ترقيتهم  ت��م  ال��ذي��ن 
األبحاث سواء أبحاثا على مستوى أستاذ 
مساعد أو أستاذ، ونعطيه مكافأة سخية 
العام،  تم خ��الل  ج��دا ألحسن ماجستير 
العام، وهذا  دكتوراة تمت خالل  وأحسن 
الشريف  التنافس  بالطبع يخلق جوا من 
والحمد  البعض،  وبعضها  الكليات  بين 
لله أصبحت نسبة أعضاء هيئة التدريس 
الذين حصلوا على درجات علمية سواء من 
تم ترقيتهم من معيد لمدرس مساعد أو 
من مدرسين مساعدين إلى مدرسين، أو 
من أساتذة مساعدين إلى أساتذة، وهذا 
يؤكد بمعايير واضحة المردود القادم من 

ترتيب الجامعة العالمي.
نبحث عن المواهب

يكشف  التي  األخ��رى  المهمة  النقطة 

البريطانية  الجامعة  رئيس  عنها  النقاب 
الطالب فى  الجامعة منذ دخ��ول  هي أن 
ذوي  الطالب  عن  تبحث  العامة  الثانوية 
المواهب وهناك قرار من رئيس الجامعة 
بإنشاء صندوق خاص لرعاية االبتكارات 
وكنا سباقين فى هذا األمر، وبدأنا نبحث 
عن الطالب المميزين فى الثانوية العامة، 
شهادة  فى  األول  الطالب  عندنا  وأصبح 
األي جي اإلنجليزية فى الرياضيات، وتم 
إعطاؤه منحة كاملة للدراسة بكلية الهندسة 
الطالب  وه��ن��اك  البريطانية،  بالجامعة 
األنشطة  فى  باألنشطة سواء  المتميزون 
بشكل خاص  األع��م��ال  ري���ادة  أو  العلمية 
وأصحاب األفكار الجديدة حيث نأخذهم 
الجامعة  أن  يعرف  والجميع  ونتبناهم، 
البريطانية سخية جدا فى المنح العلمية 
التي نعطيها للمتفوقين علمياً، باإلضافة 
إلى المنح التي توفرها ألبناء الشهداء من 
التي  المسلحة والشرطة، والمنح  القوات 
الحدودية،  المحافظات  لطالب  نوفرها 
وهذا العام قرر رجل األعمال محمد فريد 
خميس رئيس مجلس األمناء توفير 100 
منحة ألبناء الدول اإلفريقية وبعد اجتياز 
الشروط المطلوبة من المتقدمين تم اختيار 
11 طالبا منهم يمثلون 11 دولة إفريقية 
وبدأنا نستقبلهم بالفعل والحقناهم بكليات 
الجامعة، كما وفرنا لهم كل الرعاية الطبية 
إلى  باإلضافة  أيضا  واإلق��ام��ة  والعلمية 
مصروف جيب شهري، والمهم جدا أيضا 
فى مجال نشاط الجامعة هو مجال خدمة 
إدارة  كلية  فى  وبالذات  والبيئة  المجتمع 
االقتصاد وإدارة األعمال على سبيل المثال 
ألن كل الطالب تقريبا أصبح لديهم مفهوم 
واضح لريادة األعمال ونحن مشتركون مع 
أكاديمية البحث العلمي فى برنامج » مكاتب 
التايكو« الخاصة بنقل الخبرة والتكنولوجيا 
أيضا  البريطانية  والجامعة  وتوظيفها، 
العلمية  ب��ال��واح��ة  يسمى  فيما  س��ب��اق��ة 
ونسميها » الواحة العامة للباحثين والتفوق 
فى كل ما يستجد » وقد بدأت هذا الواحة 
بالفعل، وهناك 4 شركات حاليا يتنافسون 
ع��ل��ى ال��ح��ص��ول ع��ل��ى م��واف��ق��ة ال��وح��دة، 
باإلضافة إلى معمل النانو تكنولوجي، وهو 
أح��دث معمل فى الشرق األوس���ط، وكل 
هذا يتم فى تناغم عالي الجودة بالنسبة 
لكل الكليات وسوف تستمر الجامعة فى 
إنشاء كل ما يحقق ريادتها العالمية ويجعلها 

تهدف  التي  الخاصة  للجامعات  كنموذج 
إلى إثراء البحث العلمي وخدمة المجتمع 
باإلضافة إلى جودة التعليم العالي ألعلى 

معايير الجودة. 
قصة النانو تكنولوجي

واستكماال للتوضيح لما ذكره د. أحمد 
حمد رئيس الجامعة البريطانية على قيام 
الجامعة بإنشاء أحدث معمل فى الشرق 
األوسط للنانو تكنولوجي فكان أفضل من 
يتحدث عنه هو د. يحيي بهي الدين نائب 
رئيس الجامعة للدراسات العليا، والبحوث 
بالنانو  المقصود  أن  البداية  فى  ويوضح 
تكنولوجي هي التقنية التي تمكن العلماء 
فيها من التحكم فى بناء جزئيات المواد فى 
حجم النانو متر ) ما بين 1 - 100 نانومتر 
( بشكل وحجم محددين، وباختالف كل من 
الحجم والشكل لنفس المادة النانومترية 
والفيزيائية  الكيميائية  الخواص  تختلف 
والبيولوجية للمادة عنها فى الحالة العادية، 
نفس  م��ن  لنا  ينتج  أن  يمكن  هنا  وم���ن 
المادة العديد من األشكال واألحجام ذات 
الصفات المختلفة التي تفتح الباب إلنتاج 
ماليين المنتجات الجديدة ذات الصفات 
الفريدة وبالتالي مصانع وأيد عاملة ونمو 
اقتصادي.. ولتقريب فكرة النانوتكنولوجي 
فمن  وال���م���اس،  للفحم  م��ث��اال  ن��ض��رب 
المعروف أنهما يتكونان من الكربون، وهذا 
يعني أن لهما نفس التركيب الكيميائي » 
ذرات  ترتيب  فى  بينهما  االختالف  ولكن 
الكربون بحيث يكون للماس شكل بلوري 
سداسي، فإذا كانت النانو تكنولوجي تمكن 
العلماء من التحكم فى ترتيب الجزئيات 
فيه،  ي��رغ��ب��ون  ال���ذي  وال��ح��ج��م  بالشكل 
فمن الممكن إعادة ترتيب ذرات الكربون 

من  قطعة  ليصبح  الفحم  فى  الموجودة 
الماس، ولذلك تعد تقنية النانو بمثابة ثورة 
صناعية قادمة ستغير المفاهيم المعرفية 
والصناعية إلى أشياء أشبه بالخيال عند 
مقارنتها بمفاهيم الواقع الحالي. وستخدم 
كل أغراض المعرفة البشرية إلى درجة أن 
العلماء وحتى العامة يعولون كثيرا على هذه 
التقنية فى االستخدامات الطبية المتقدمة 
وكشف وعالج األمراض المستعصية فى 
مراحل مبكرة جدا مثل أمراض السرطان 
وكذلك الصناعات المختلفة فى أكثر من 
مجال وخصوصا االلكترونيات المتقدمة، 

ناهيك عن التطبيقات العسكرية. 
100 مليون بالجامعة البريطانية

لذا كان البد لمصر والحديث مازال على 
لسان د. يحيي بهي الدين أن تلحق بهذا 
الركب ومن هذا المنطلق أخذت الجامعة 
أكبر  وأنشأت  المبادرة  بزمام  البريطانية 
 « بمصر  النانوتكنولوجي  لبحوث  مركز 
مركز بحوث النانوتكنولوجي » بتكلفة بلغت 
ليكون منارة  المائة مليون جنيه مصري، 
جنب  إل��ى  جنباً  المتقدم  العلمي  للبحث 
مع المراكز البحثية الدولية، مساهمة من 
المجتمع  فى خدمة  البريطانية  الجامعة 
األستاذ  من  مباشر  وبتكليف  المصري، 
محمد فريد خميس، رئيس مجلس أمناء 
بإنشاء  مصر،  فى  البريطانية  الجامعة 
مركز بحوث النانوتكنولوجي وإمداده بكل 
المتقدمة،  والمعملية  العلمية  االمكانات 
وقد تم تصميم مركز النانوتكنولوجي ليقدم 

خدمة متميزة تعتمد على أربعة محاور : 
المحور االول ) التعليم ( لما سيقدمه من 
خدمات تعليمية دولية بالتعاون مع العديد 
من الجامعات الدولية المرموقة للدراسات 

العليا فى مجاالت النانوتكنولوجي. 
ال��ب��ح��وث ونقل  ال��ث��ان��ي )  وال��م��ح��ور 
التكنولوجيا( والذي سيركز بشكل أساسي 
على مجاالت تطبيقية يحتاجها المجتمع 
المصري، وهي : الطب والزراعة والمياه 

والطاقة المتجددة. 
والمحور الثالث ) يخدم الصناعة ( حيث 
تم البدء بثمانية معامل متخصصة ومجهزة 
العلمية  ال��ت��ق��ن��ي��ات، واألج���ه���زة  ب��اح��دث 
والمواصفات  للمعايير  طبقا  المتطورة 
الدولية للمعامل، وتنقسم هذه المعامل إلى 

ثالثة أقسام رئيسية : 
القسم االول : يختص بتصميم وتصنيع 
ال���م���واد ال��ن��ان��وم��ت��ري��ة ب��اس��ت��خ��دام ط��رق 
التصنيع المختلفة ) الكيميائية والفيزيائية 
والبيولوجية ( ويعتبر هذا القسم هو األهم 
االنطالقة  بمثابة  وسيكون  المراكز  فى 
ال��م��واد  تصنيع  م��ن  الباحثين  لتمكين 
استيرادها  م��ن  ب��دال  ال��خ��ام  النانومترية 
من الخارج باإلضافة إلى امتالك أسرار 
مما  التقنية  عالية  المواد  لهذه  التصنيع 
سيجعل لمصر مكانة مستقبلية بين الدول 

النانو تكنولوجية المتقدمة. 
بتوصيف   : ال��ث��ان��ي  القسم  ويختص 
تم  وق��د  النانومترية،  ال��م��واد  وتشخيص 
تجهيزه بأجهزة وتقنيات متقدمة تشمل : 
التوصيف الكيميائي والفيزيائي والبيولوجي 
المستوى   ( الحيوية  المستويات  على كل 
واألنسجة  والخاليا  والجيني  الجزيئي 
ص��ورة  لتكوين   ) التجارب  حيوانات  ث��م 
توصيفية مكتملة األبعاد عن كل ما يتعلق 
بالمواد النانومترية سواء المصنعة محلياً 
القسم  يقدم هذا  وس��وف  المستوردة،  أو 
خدماته لجميع قطاعات الدولة، الحكومية 

والمواصفات  للمعايير  طبقا  والخاصة 
 WHO، EFSA، ف��ى  المتبعة  ال��دول��ي��ة 
FDA وذلك فى إطار التعاون المقترح بين 

الجامعة وتلك المؤسسات الدولية. 
بتطبيقات  ويختص   : الثالث  القسم 
النانوتكنولوجي التي تتناول أربعة مجاالت 
أساسية وهي : الزراعة والمياه والصحة 
التطبيقات  إل���ى  ب��اإلض��اف��ة  وال��ط��اق��ة 
الصناعية المختلفة، وه��ذا القسم يعتبر 
يصبح  بحيث  للمركز  اإلنتاجية  ال��وح��دة 
مركز النانوتكنولوجي مصنعاً للمخرجات 

البحثية. 
دور المركز فى خدمة المجتمع

وسيحقق النانوتكنولوجي بال شك طفرة 
نوعية فى كل نواحي الحياة حيث ينقسم 

دوره إلى قسمين أساسيين : 
مبتكرة  ج��دي��دة  ح��ل��ول  إي��ج��اد   : أوالً 
للمشكالت التي تواجه المجتمع المصري. 
ث��ان��ي��ا: ت��ط��وي��ر األس����س وال��ت��ق��ن��ي��ات 
الصناعية لتحقيق معدالت إنتاجية عالية 
تواكب الزيادة السكانية المضطربة، وقلة 
المصادر الطبيعية، وال يقتصر األمر على 
البحث العلمي النظري فقط بل امتد إلى 
منتجات وحلول على أرض الواقع، وخالل 
الفترة السابقة اقتصرت إنجازات بحوث 
محاوالت  فى  المصرية  النانوتكنولوجي 
فردية هنا وهناك لبعض العلماء والباحثين 
ال��واض��ح  اإلن��ج��از  ي��ك��ون  ق��د  المصريين 
بهذه  ومعرفته  المجتمع  تثقيف  هو  منها 
التكنولوجيا حيث أصبحت معظم طوائف 
المجتمع حتى المواطن العادي على علم 
بالنانو تكنولوجي ويتابع أخبارها أماًل فى 
أن تجد له حال لمشكلة ما، وهذه النتيجة 
قد تكون مقبولة إلى حد ما نظرا لما يعانيه 
للتغيرات  تبعيات  من  المصري  المجتمع 
والتحديات التي واجهت مصر خالل الفترة 
أعتاب  على  اآلن  مصر  وألن  الماضية، 
مرحلة تطور ونمو واع��دة، فكان البد من 
التوسع فى إنشاء مراكز بحثية متخصصة 
ومهام  أه��داف  ذات  النانوتكنولوجي  فى 
آليات  وذات  المعالم  وواض��ح��ة  م��ح��ددة 
تفعيل واقعية من حيث اإلمكانات والتمويل 
فى فترة زمنية محددة، وال تقتصر أهدافها 
على البحث العلمي لمجرد الحصول على 
والترقية  العلمية  وال��درج��ات  الشهادات 
الوظيفية وهذا ما يهدف إليه مركز بحوث 
النانونوتكنولوجي بالجامعة البريطانية أن 

بذلك  ليكون  المصري،  للمجتمع  يقدمه 
علمية  األس���اس إلنطالقة  ال��ن��واة وحجر 
إلى  وتعيد مصر  العصر  تطورات  تواكب 
الخريطة العلمية العالمية وتحقيقا لخطة 
المستدامة 2020،  التنمية  استراتيجية 

ويتمحور دور المركز فيما يلي : 
■ إيجاد حلول نانو تكنولوجية مناسبة 
فى  التنمية  ت��واج��ه  ال��ت��ي  للمشكالت 
الصحة،   : األول��وي��ة، مثل  المجاالت ذات 

والزراعة والمياه والطاقة. 
النانوتكنولوجي  تطبقات  استخدام   ■
لتطوير وزيادة اإلنتاجية أخذا فى االعتبار 

عاملى الوقت والتكلفة. 
البحوث  نتائج  تحويل  على  العمل   ■
إلى مشروعات ومصانع إنتاجية وشركات 

تسويق على المستويين المحلي والدولي. 
الباحثين  ش��ب��اب  م��ن  جيل  ■إع����داد 
ليكونوا  مستوى  أعلى  على  المدربين 
علماء المستقبل وعماد التنمية للمجتمع 

المصري.
حاضنة  بمثابة  ال��م��رك��ز  سيكون   ■  
التكنولوجيا  وتوطين  لنقل  تكنولوجية 
التطبيقية.  النانوتكنولوجي  مجاالت  فى 

األنشطة والخدمات
الطالب  شئون  مدير  بندق  طلعت  أما 
بالجامعة البريطانية فيكشف عن جانب 
أخر من الجوانب التي تتميز بها الجامعة 
والخدمات  األنشطة   : وه��ي  البريطانية 
الموهوبين  بالطالب  واالهتمام  الطالبية 
أن  إل��ى  ويشير  ورعايتهم،  والمتفوقين، 
التقدم  عند  البداية  منذ  تهتم  الجامعة 
لها على اختيار الطالب المتميزين علمياً 
وكذلك المتميزين فى مختلف المجاالت 
ال��ري��اض��ي��ة وال��ف��ن��ي��ة وال��ح��اص��ل��ي��ن على 
مختلف  فى  المتميزة  الدولية  الشهادات 
ال��م��ج��االت س���واء ك��ان��وا م��ن المتقدمين 
للجامعة من الخارج أو غيرهم وذلك عن 
طريق البريد االلكتروني الذي يتقدم من 
خالله الطالب من كل الشهادات العلمية 
ويتم تفضيلهم على أساس المستوى اللغوي 
ألن معظمهم حاصل على شهادة دولية بذلك 
او يتم امتحانهم عن طريق المركز الثقافى 
أفضل  الختيار  الجامعة  فى  البريطاني 
العناصر وأرقاها بالنسبة لجميع الكليات 
عالوة على عقد اختبارات شخصية شفوية 
للمتقدمين لكليات مثل : الحقوق والقانون، 
للتأكد من المستوى المهاري والتقني واللغة 
العربية إلى جانب اللغة اإلنجليزية.. كما 
التنموي  المجال  ف��ى  تقدم  الجامعة  ان 
والمجتمعي خدمات أكبر لشرائح المجتمع 
اجتماعية  منح  ي��وج��د  حيث  المختلفة 
األكثر  وال��ق��رى  ال��ح��دودي��ة  للمحافظات 
احتياجا بالعديد من المحافظات باإلضافة 
األجنبية  السفارات  من  للعديد  منح  إلى 
والعربية وجامعة الدول العربية ومنح للدول 
اإلفريقية والتي أشار إليها د. أحمد حمد 
رئيس الجامعة. وتهتم الجامعة بالطالب 
المتفوقين أيضا فى مجاالت الفنون ولدينا 
الدولي  المركز  منهم طالبة حاصلة على 
فى » الفلوت » وقد حصلت على منحة من 
الجامعة، وهناك طالبة أخرى حاصلة على 
المركز األول فى الكاراتية عالوة على المنح 
التي تعطيها الجامعة للطالب المتميزين 
الكليات وأخ��ر هذه  أكاديميا فى مختلف 
المنح لمستشفى 57357 تقدم لها أحد 
الطالب المتميزين علمياً من الحاصلين 

على الثانوية العامة. 

نعم أصبحت الجامعة البريطانية فى الترتيب األول فى مجال البحث العلمي على كل الجامعات المصرية الخاصة المعتمدة وذلك 
فى التصنيف الدولي اإلنجليزي للجامعات QS للعام الرابع على التوالي متقدمة بذلك على جميع الجامعات الخاصة المعتمدة 
من المجلس األعلى للجامعات، كما حققت المركز األول أيضا على كل الجامعات الخاصة فى البحث العلمي فى التصنيف العالمي 
األول فى  بالترتيب  العام  الجامعة هذا  ف��ازت  كما  األمريكية،   Us - News ال��ذي أصدرته مؤسسة  Global Ranking للجامعات

البحث العلمي على كل الجامعات الحكومية والخاصة فى مصر فى تصنيف شنغهاي فى موضوع الفيزياء النظرية. 

د. أحمد حمد : حققنا المركز األول فى ترتيب »شنغهاى« على كل جامعات مصر فى الفيزياء النظرية 

د. يحيي بهى الدين: رصدنا 100 مليون جنيه إلنشاء مركز النانو تكنولوجى

طلعت بندق



واف���ق���ت ل��ج��ن��ة اإلس���ك���ان وال��م��راف��ق 
النواب،  بمجلس  العمرانية  والمجتمعات 
على تعديل القانون رقم 17 لسنة 2019 
بشأن »التصالح فى بعض مخالفات البناء 
رئيس  منح  وأب��رزه��ا  أوض��اع��ه��ا«  وتقنين 
مجلس الوزراء حق مد فترة تقديم طلبات 
التصالح )ال تجاوز 6 أشهر( وفقا لما يراه.
نشرت  ق��د  الرسمية  ال��ج��ري��دة  وك��ان��ت 
األربعاء 10 أبريل من العام الجاري قرار 
رقم  القانون  ب��إص��دار  الجمهورية  رئيس 
فى  التصالح  ب��ش��أن   2019 لسنة   17
بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ثم 
صدرت الالئحة التنفيذية بقرار من رئيس 
مجلس الوزراء رقم 1631 لسنة 2019.

الصادر  القانون  بتعديل  اللجنة  وقامت 
من  تقديمه  ب��ع��د  ال��م��اض��ي  ال��ع��ام  عنها 
شهدها  التى  للمعوقات  نظرا  الحكومة 

التطبيق على أرض الواقع.

وع���دل���ت ال���م���ادة األول�����ى ال��ت��ى تحدد 
معها، حيث  التصالح  يحذر  التى  الحاالت 
باستثناء  ال���8  حاالتها  جميع  على  أبقت 
إضافة عبارة »ما لم يكن تم االتفاق مع ذوى 
الشأن« للحالة الثانية؛ لتكون بعد التعديل 
التنظيم  خ��ط��وط  على  »ال��ت��ع��دى  كالتالى 

قانوناً  المقررة  االرتفاق  وحقوق  المعتمدة 
م��ا ل��م يكن ت��م االت��ف��اق م��ع ذوى ال��ش��أن«، 
وطبق األمر نفسه بالنسبة للحالة السابعة 
بإضافة عبارة »ما لم توافق الجهة اإلدارية 
تعديله  بعد  البند  ليصبح  »؛  المختصة 
التى  للمناطق  االستخدام  »تغيير  كالتالى 

صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من 
الجهة اإلداري؛ ما لم توافق الجهة اإلدارية 

المختصة«.
ال��م��ادة  على  تعديال  اللجنة  وأدخ��ل��ت 
الفنية  اللجان  بتشكيل  الخاصة  الثانية 
التى تتلقي طلبات التصالح حيث أضافت 
اشتراط أن يكون عضويها الذى أحدهما 
مدنى واآلخر معمارى معتمدان من نقابة 
الجهة  لدى  معتمدان  وليس  المهندسين 
اإلداري�����ة ك��م��ا ه��و م��ن��ص��وص ع��ل��ي��ه فى 

القانون الحالى.
إمكانية  الحكومة  أم��ام  اللجنة  وفتحت 
تيسيرا  وذل���ك  بالقانون  العمل  م��دة  م��د 
لرئيس  سمحت  حيث  المواطنين  على 
م��ج��ل��س ال������وزراء م���د ف��ت��رة ال�����6 أش��ه��ر 
المحددة بالقانون لتقديم طلبات التصالح 
وتقنين األوضاع من تاريخ العمل بالالئحة 
بعد  ال��م��ادة  لتصبح  المعدلة،  التنفيذية 

تعديلها كالتالى: يقدم طلب التصالح خالل 
مدة ال تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل 
بالالئحة التنفيذية المعدلة لهذا القانون.. 
المدة  مد  ال���وزراء  مجلس  لرئيس  ويجوز 

وفقا لما يراه«.
المادة  فى  تعديل  على  اللجنة  وتوافقت 
من  وتوابعها  ال��ق��رى  باستثناء  ال��س��ادس��ة 
ش���رط ط���الء واج��ه��ات ال��ع��ق��ارات كأحد 
المادة  ف��ى  كانت  حيث  التصالح  ش��روط 
الحالية »..على أن يراعى اللجان المختصة 
إضافة  وتوابعها«  بالقرى  المبانى  أوض��اع 
ال���ى ت��ع��دي��ل ف���ى ال���م���ادة 10 ح��ي��ث تم 
الهندسي  االستشارى  خبرة  بمدة  النزول 
)المتخصص فى الهندسة المدنية( رئيس 
التى تشكل فى كل محافظة  التظلم  لجنة 
للنظر فى قرارت رفض طلب التصالح من 

15 سنة ل� 5 سنوات.

■ رانيا نبيل

a l a h a l y g a t e . c o m
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»ال��ي��وم«  ل��إع��الم  الوطنية  الهيئة  تستضيف 
الخامس  االجتماع  يومين،  مدار  وعلى  االربعاء، 
التحاد  التابع  الكريم  ال��ق��رآن  إذاع���ة  لمسئولي 
ماسبيرو  بمبنى  وذل���ك  اإلس��الم��ي��ة،  اإلذاع����ات 
تحت عنوان »دور إذاعات القرآن الكريم فى نشر 

الوسطية والتسامح«. 
اإلذاعة،  رئيس  نوار«،  أكد »محمد  من جانبه، 
بأنه قد تم توجيه الدعوة الي كل من فضيلة االمام 
األكبر دكتور«أحمد الطيب« شيخ األزهر الشريف، 
وأ.  األوق���اف  وزي��ر  جمعة  مختار  محمد  د.  وأ. 
أحمد  د.  وأ.  الجمهورية،  مفتي  د. شوقي عالم 
عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، وأ.د. محمد 
ود.  األزه��ر  جامعة  رئيس  المحرصاوي  حسين 
أسامة األزهري وعدد من علماء األزهر الشريف. 
الذي  الثاني  العام  هو  هذا  ان  بالذكر،  جدير 
لمسئولي  االجتماع  ه��ذا  الهيئة  فيه  تستضيف 
اإلذاع��ات  التحاد  التابع  الكريم  القران  إذاع��ات 
اإلسالمية حيث استضافت الهيئة فى شهر يناير 

من العام الماضي االجتماع الرابع. 

■ رضا النصيرى

نجحت مفاوضات مديرية القوى العاملة بالجيزة، فى فض اضرب 
عمال شركة يونيفيرسال للصناعات الهندسية بالسادس من أكتوبر، 
عقب توقيع اتفاقية تضمن مطالب العمال فى صرف اإلجور بصورة 
منتظمة، وبناء على ذلك قام العاملين بالشركة بالعودة للعمل وفض 
إضرابهم. وقال أحد عمال الشركة ل�«األهالى«، إن العمل داخل الشركة 
األن يسير بصورة منتظمة، وذلك بعد سلسة من األحداث وإضراب 
العاملين فضال عن التقدم بشكوي إلى وزارة القوي العاملة بتاريخ 
اإلدارة تخفيض  م يتضررون فيها من محاوالت  11م��ارس 2012 
المرتبات  وتأخير صرف  واضح،  مبرر  دون  بالشركة  العاملين  عدد 
وصرف األجور الشهرية على أقساط تصل إلى ثالثة أقساط، وعدم 
منح العمال الذين تمت تصفيتهم حقوقهم القانونية وهي شهرين عن 
كل سنة عمل، باإلضافة إلى شهرين بدل بطالة وهو ما كان متفقا 
عليه مع اإلدارة، موضًحا أن العمال ومنذ هذا التاريخ ولم يلحظوا أية 

تغييرات فى سياسة إدارة الشركة.

■ محمد مختار

أن  للمراة  القومى  المجلس  مرسى«رئيس  د«مايا  أك��دت 
التكلفة االقتصادية للعنف الموجه ضد المرأة مرتفع للغاية، 
وهناك الكثير من األموال التي تخسرها الدولة سنوياً نتيجة 
ال��ى ان دستور 2014ن��ص على  ال��م��رأة، الفتة  للعنف ضد 
مالم  وهو  المرأة،  العنف ضد  اشكال  كل  من  المرأة  حماية 
يحدث من قبل. جاء ذلك خالل مؤتمر »مشروع دعم النساء 
وال��ذى  اس��وان-ادف��و-ق��ن��ا(«   ( الفروع  فى  المنفذ  المعنفات 
نظمته الجمعية العامة للجمعيات النسائية لتحسين الصحة 

بالتعاون مع برنامج الخليج العربي للتنمية ) اجفند(.
واش���ارت »م��رس��ى«، ان��ه ك��ان هناك ان��ك��ار ل��وج��ود عنف 
وتغليظ  قوانين  اص��دار  تم  اآلن  قبل،ولكن  من  المرأة  ضد 
العقوبة على جريمة مثل التحرش وختان اإلناث والحرمان 
القوانين  من  حزمة  لدينا  اننا  يعنى  وه��ذا  الميراث،  من 

المتعددة ولكن دورنا  العنف  والتشريعات لمواجهة أشكال 
هو التوعية بهذه القوانين، وتعريف الناس بها.فمثال الزواج 
ووفقاً  ال��م��راة  ض��د  العنف  اش��ك��ال  م��ن  ه��و شكل  المبكر 
واإلحصاء  العامة  للتعبئة  المركزي  الجهاز  إلحصائيات 
لعام 2017 فان الزواج المبكر يصل الي 111.40 الف 
حاله فى مصر بنسبة %2،مشيرة ان المجلس قدم مشروع 
قانون لتغليظ العقوبة على زواج القاصرات و على من يقوم 
بتزوير االوراق الرسمية، وطلبت من وزير التربية والتعليم 
رفع الوعي بالتمييز ضد المراة والفتاة من خالل استمرار 
يؤمن  جيل  وتنشئة  التعليمية،  المناهج  فى  المفاهيم  دمج 

بحقوق المراة ويحترمها. 

■ جنوى ابراهيم

عيد  محمد  العدل  لوزير  األول  المساعد  أكد 
ق��ان��ون األح���وال  ت��ع��دي��الت  أن لجنة  م��ح��ج��وب، 
من  بقرار  العدل  وزارة  فى  المشكلة  الشخصية 
أمس  اجتماعتها  أول���ى  ب���دأت  ال����وزراء  مجلس 

الثالثاء على أن تنتهى من عملها خالل شهرين.
جاء ذلك خالل الجلسة العامة لمجلس النواب، 
مشروع  ناقشت  التى  العال،  عبد  على  برئاسة 
أحكام  بعض  بتعديل  الحكومة  من  مقدم  قانون 
قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 

.1937
وقال »محجوب« إن اللجنة سوف تناقش كافة 
الجوانب المتصلة باألحوال الشخصية ابتداءا من 
تنظيم الخطبة ألول مرة والزواج مروًرا بالمسائل 
وإجراءات  والنسب  والميراث  بالوصية  المتصلة 

التقاضى بمحاكم األحوال الشخصية.

■ رانيا نبيل

لجنة  عضو  العميرى،  سليمان  النائب  كشف 
اإلدارة المحلية أن قانون اإلدارة المحلية سيرى 
أن  على  نص  القانون  أن  وأوض��ح،  قريبا.  النور 
المحلية  المجالس  ف��ى  ال��ش��ب��اب  تمثيل  نسبة 
%25 وكذلك المرأة، وال تقل نسبة تمثيل العمال 
والفالحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد 
المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيال مناسبا 
أهمية  على  مشددا  اإلعاقة،  وذوى  للمسيحيين 
المحليات،  انتخابات  إج��راء  وض���رورة  القانون 
خاصة  الشعبية  المحلية  المجالس  دور  لتفعيل 
الرقابى. وأشار عضو اللجنة، إلى أهمية التدرج 
عن  العبء  لرفع  الالمركزية،  نظام  تطبيق  فى 

المواطن البسيط.

بعد الموافقة عليه فى إبريل.. 

الجهات الرقابية تفصل فى األزمة 

بعد افتتاح«هيليوبولس« للركاب..

»الوطنية لالعالم« تبدأ االجتماع الخامس 
والعشرين لمسئولي إذاعة القرآن الكريم 

عقب إضراب عمال الشركة..

مشـــــروع قانــــــون لتغليــــــط العقوبـــــــة علــــــــــى زواج القاصــــــــــرات
111 ألف حالة زواج مبكر فى مصرالمفاوضات تنجح فى عودة العاملين بـ»يونيفرسال« للعمل

مساعد وزير الداخلية: لجنة 
تعديالت األحوال الشخصية تنتهي 
من مناقشة القانون خالل شهرين

قانون اإلدارة المحلية.. قريًبا

مطالب بوجود رقابة صارمة على أراضى الشركات وكيفية استغاللها

تعديالت جديدة على قانون التصالح فى مخالفات البناء

»النقل«: »النزهة1 وهشام بركات« نهاية العام
»الصيادلة » تعترض على البرنامج الدراسي الخاص باألدوية لـ »طب بيطرى«

استمرار الخالف بين المساهمين
 الرئيسيين بـ»أكتوبر فارما«

خبراء يطالبون بآليات واضحة لطرح الشركات فى البورصة لقطات
بقلم:
جودة عبدالخالق

العدد القادم

تقدمت النائبة هيام حالوة، بطلب إحاطة موجه إلى 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء، بشأن تعمد تأخير 
قراءة عداد الكهرباء، مما يتسبب فى دخول المواطنين 

فى شرائح أعلى، بالمخالفة للقانون.
وقالت »حالوة« فى طلبها إن هناك شكوى عديدة من 
المواطنين من تعمد المختصين بقراءة عداد الكهرباء، 
بعدم القراءة إال كل فترة طويلة تصل ل�3 أشهر، حرصا 

على دخول المواطنين فى شرائح أعلى.
وش��ددت على أنه ال بد من حساب شهر واح��د، يتم 
يدخل  مما  يزيد،  ما  أو  أشهر   3 ال���  تجميعه  حساب 
المواطن فى شريحة عالية من شرائح الكهرباء، ويسبب 

زيادة القيمة المستحقة عليه.
وأكدت، أن هذا األمر منتشر بكثرة فى اآلونة األخيرة، 
دون تدخل لمواجهة ذلك، كما أنه يسبب ضيقا لألهالي، 
وتحميلهم تكاليفا إضافية دون وجه حق، كما أنه يجري 
للمحصلين  ال��وزارة  من  تعليمات  إص��دار  عن  الحديث 
المواطنين  إدخال  بهدف  كل شهرين،  العدادات  بقراءة 

فى شريحة أعلى للكهرباء.
 ولفتت، إلى أنه على الرغم من نفى المركز اإلعالمي 
ال��وزراء هذا األمر، إال أن هناك تأكيدات من  لمجلس 
المواطنين بصحة ذلك، من واقع عدم حضور المحصلين 

للقراءة إال كل شهرين أو 3 أشهر.
ال��ع��دادات  ق���راءة  عملية  تتم  أن  ب��ض��رورة  وطالبت 
الشهري  االس��ت��ه��الك  لقياس  منتظم،  بشكل  شهريا 
الفعلي للمواطن، وعدم تحميله تكاليف ال يوجد حق فى 

تحصيلها منه.

■ رانيا نبيل 

أكد الدكتور كريم كرم، نائب رئيس اللجنة 
األدوية،  لتجارة  المصرية  بالشركة  النقابية 
رفض جميع العاملين بالشركة، بيع األصول 
أن  شأنه  من  ذلك  الن  بالشركة،  المستغلة 
يؤثر على قدرات الشركة، وتأثر سمعتها فى 
األصول  عرضت  الشركة  أن  مبينا  السوق، 
الثابتة، فرع المحلة وأرض الكورنيش، حيث 
إن مزاد بيع فرع المحلة، لم ينجح فى المرة 
وفقا  عرض  إي  تقديم  عدم  بسبب  األول��ى، 

للمبلغ المحددة من قبل الشركة.
وأضاف، أنه يجب على الشركة القابضة، 
أن تجد حلوال بديلة للتمويل وتطوير الشركة، 
ألنها أحد أعمدة اقتصاد الدواء فى مصر، 
الفتا إلى أن األصول التي عرضتها الشركة 
المحلة،  ففرع  كامل،  بشكل  مستغلة  للبيع، 
وأرض  األلبان،  لتوزيع  كبير  ومخزن  مفتوح 
آالف   10 عدا  بالكامل،  مشتغلة  الكورنيش 

متر فقط.
أسعار  رف��ع  بعد  الشركة  أن  إل��ى  وأش��ار 
عدد كبير من منتجاتها مؤخرا، حققت أرباح 
العام، وأيضا  102 مليون جنيه خالل هذه 

تم دفع 50 % من الخسائر المرحلة، ومن 
المتوقع خالل العام القادم، تغطية الخسائر 
المرحلة بالكامل مع ارتفاع نسبة األرباح عن 

هذا العام.
لجنة  عضو  الله،  وهب  محمد  تقدم  كما 
القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة 
مجلس  رئيس  مدبولي  مصطفى  للمهندس 
األعمال  قطاع  وزير  توفيق  وهشام  ال��وزراء 
بيع  إجراءات  اتخاذ  فى  البدء  بسبب  العام، 
أصول من الشركة المصرية لتجارة األدوية.

ات��خ��اذ  ب����دأت  ال��ح��ك��وم��ة  وأض�����اف، أن 
المستغل  الرئيسي  المركز  لنقل  إج��راءات 
شبرا  من  األدوي��ة  لتجارة  المصرية  للشركة 
ال��ش��رك��ة  أن  مبينا  م��ت��ف��رق��ة،  أم��اك��ن  إل���ى 
المصرية لتجارة األدوية، تمتلك مخزنا كبيرا 
فى مدينة المحلة، أنشئ لتوزيع األدوية على 
الصيدليات األهلية فى الغربية أو استغالله 
الكشف  تم  ولكن  األلبان  توريد  زي��ادة  حال 
عن إجراء مزايدة عليه على أساس أنه غير 

مستغل.
■ شيماء محسن

طلب برلماني بسبب 
تأخير قراءة 

عدادات الكهرباء 

رفض بيع األصول بـ»المصرية لألدوية«
د. كريم كرم: الشركة حققت أرباح 102 مليون جنيه هذا العام

لتنفيذ  المناسب  التوقيت  طالب عدد من الخبراء، بضرورة اختيار 
برامج الطروحات الحكومية لضمان االستفادة من هذا الطرح، فضال 

عن ضرورة وجود معايير محددة وشفافية أثناء تنفيذ هذا البرنامج.
طرح  موعد  إن  االقتصادي،  الخبير  النحاس،  وائ��ل  الدكتور  وق��ال 
شركات قطاع األعمال فى البورصة مدير االستثمار هو من يحدد هذا 
الموعد، وهو من يقوم بدور الوسيط ويبحث عن مستثمرين، موضًحا 
التركيز  العام هو  واالتجاه  أمر طبيبعى،  البورصة هو  أن اضطرابات 
على الطرح المباشر والخاص، وليس طرح عام، لضمان وجود مستثمر 

رئيسى.
الحكومية،  الطروحات  الذى يصاحب خطة  الكبير  الغموض  وحول 
تسديد  أجل  من  الطرح  أو  البيع  بأن  شعورا  هناك  إن  النحاس،  قال 
موضًحا  للشركات،  هيكلة  إعادة  عنه  ينتج  ولن  الشركات،  مديونيات 
أن التصريحات حول التأجيل نظًرا لتقلبات سوق الصرف والبورصة، 
ليس له معنى إال أنه ما هو إال مضاربة بالشركات فى البورصة، وليس 
لالستثمار، قائال: » دا طرح مش بيفيد الشركة ال أنت بتعمل كدا عشان 
تسدد مديونيات«، متابًعا أنه من الواضح أنه يتم البحث عن مضارب 
دليل على  للدخان خير  الشرقية  الشركة  وليس عن مستثمر وصفقة 

ذلك، فالمستثمر ليس له أى عالقة بنشاط الشركة.
وطالب، بضرورة وجود رقابة صارمة على أراضى الشركات وكيفيبة 
استفهام  عالمة  هناك  أن  موضًحا  المستثمرين،  قبل  من  استغاللها 

وتحفظات كثيرة على األسلوب الذى يتم به طرح الشركات فى البورصة.
المصرفية،  الخبيرة  فهمي،  بسنت  الدكتورة  أك��دت  جانبها،  ومن 
وعضو اللجنة االقتصادية بمجلس النواب، أن هناك مواصفات محددة 
اإلقليمية  الظروف  أن  موضحة  البورصة،  فى  لالستثمار  يذهب  لمن 
المحيطة ال يمكن إغفالها، وثقافة االستثمار ليست منتشرة بين جموع 
المصريين، وبالتالى فنحن ننتظر صناديق استثمار خارجية، وهو ليس 

منها سهولة  عدة شروط  يحدد  المستثمر  أن  موضحة  الهين،  باألمر 
والظروف  النقدية،  السياسات  وطبيعة  المال،  رأس  وخ��روج  دخ��ول 
االقليمية المحيطة، مشيرة إلى أن هذه الوسائل مضطربة فى العالم 

أجمع وليس هنا قفط.
وتابعت الخبيرة المصرفية، أنه وطبقا للعوامل السابقة، فإنه يجب 
عند االعالن عن طرج جديد أن يتم اختيار التوقيت المناسب، والتأكد 
من أن هذا الطرح ستتم تغطيته عشرات المرات، وإال عدم الطرح فى 
هذ التوقيت أو عمل طرح خاص بمستثمر محدد وهو ليس أمر هين 
أيًضا فى هذا التوقيت. وتتضمن الدفعة األولى من برنامج الطروحات 
الحكومية الذي أعلنته الحكومة، شركات الشرقية للدخان )تم تنفيذه(، 
وشركة اإلسكندرية لتداول الحاويات، وشركة مصر الجديدة لإسكان 
الدفعة  لتنفيذ  الحكومة  وتسعى  لألسمدة،  أبوقير  وشركة  والتعمير، 
األولى من البرنامج قبل نهاية عام 2019، فى إطار تعهدها لصندوق 
فى  للحكومة  تابعة  شركات   4 عن  يقل  ال  ما  بطرح  ال��دول��ي،  النقد 

البورصة.
استكمالها فى  يتم  أن  المقرر  كان من  األول��ي،  الطرح  وبعد عملية 
شهر سبتمبر الماضي، لكن وزير قطاع األعمال قال إنه تم إرجاء أّي 
طروحات أولية ضمن المرحلة الثانية من برنامج الطروحات الحكومية 

حتى يناير 2020، بعد أن كان مقرراً لها سبتمبر الماضى.

■ محمد مختار

حالة من الفوضى يعيشها عدد كبير من المدارس 
ببعض المحافظات، بسبب وجود عجز المعلمين، رغم 
مرور اكثر من شهر على بداية العام الدراسى الحالى، 
التعليمية  الساحة  على  بظاللها  ألقت  المشكلة  تلك 
الجذرية  الحلول  غ��ي��اب  وس��ط  ال��ع��ام،  ب��داي��ة  منذ 
تضاعفت  حتى  الماضية،  الفترة  ط��وال  والمعالجة 
تطوعية  م��ب��ادرات  وظهرت  األم���ور،  أول��ي��اء  شكاوى 
المدارس  خاصة  األزم���ة،  حل  فى  للمشاركة  منهم 
التى تعانى العجز فى معلمى المواد االساسية كاللغة 
العربية والرياضيات واإلنجليزية، على وجه التحديد، 
فى ظل عدم قدرة مديرى المدارس على ايجاد حل، 
باالخصائى  االستعانة  منهم  البعض  محاوالت  رغم 
وكان  واإلداري��ي��ن،  المكتبات  واخصائى  االجتماعى 
لهذا مردود سئ لعدم وجود خبرة لديهم فى المناهج 
أو طرق التدريس، االمر الذى دفع اولياء االمور الى 

التقدم بشكاوى لالدارات التعليمية.

حمل اولياء االمور وزارة التربية والتعليم مسئولية 
هذه الحالة التى تشهدها المدارس من خلو الفصول 
من المعلمين، موضحين ان الغاء نظام التعيين وبدء 
متراكما  عجزا  سبب  ال��ذي  وه��و  التعاقدات،  نظام 
داخل المدارس، كان يتم السيطرة عليه خالل فترة 
العجز،  لسد  سنوية  مسابقات  بعمل  التسعينات 
وبالتالي لم يكن بنسبة كبيرة، ولكن منذ عام 2011 
مسابقة  كل  بين  الزمنية  المسافة  تباعدت  بعدما 
واألخرى، فكانت مسابقات التعيين فى عام 2016، 
كانت  الماضي  والعام  معلم،  ألف   30 مع  بالتعاقد 
أشهر   3 التعاقد  مدة  كانت  ولكن  للتعاقد،  مسابقة 
فقط وانتهت مع انتهاء العام الدراسي، وبالتالي بقيت 
األزمة كما هي، وتراكم العجز وزادت معدالته عاما 
بعد اآلخر. من جانبهم، اكد موجهو المواد باالدارات 
ط��وال  العجز  ه��ذا  تشهد  ال��م��دارس  ان  التعليمية، 
معلم،  ال��ف  ال��ى 40  االخ��ي��رة بحد وص��ل  السنوات 

موضحين ان الوضع تفاقم هذا العام مع دخول 42 
جدد  معلمين  دخول  وعدم  للخدمة،  جديدة  مدرسة 
إلى الوزارة، واالكتفاء بزيادة عدد الحصص للمعلمين، 
او بانتداب ونقل اخرين بين المدارس واإلدارات، مما 
سبب عجز لمدارس أخرى، وجميعها حلول مؤقتة لم 
ظل  فى  كامل،خاصة  وبشكل  جذريا  المشكلة  تعالج 

عدم وجود ميزانية مالية محلية لهذا البند.
التربية  وزي��ر  ش��وق��ي«،  »ط��ارق  دكتور  اعلن  فيما 
والتعليم،، أن الوزارة تحاول حل عجز المعليمن والذى 
وصل الى 320 الفا، من خالل االعالن عن مسابقة 
على مستوى الجمهورية، للتعاقد مع 120 الف معلم 
لمدة عام يجدد لمدة 3 أعوام، وكان تقديم األوراق 
المطلوبة على بوابة الوزارة للتوظيف، دون االستعانة 
بتمويل  ستقوم  ال��وزارة  أن  موضًحا  الدولة،  بموازنة 

هذه التعاقدات من مواردها المالية.

■ رضا النصيرى

باقى  ي��خ��ص  فيما  ال��ع��م��ل  ال��ن��ق��ل،  وزارة  تكثف 
محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث بمترو االنفاق، 
للركاب  افتتاح محطة »هيليوبولس«  تم  ان  وذلك بعد 
الثالث  الخط  لقطارات  السماح  مع  الماضى،  االحد 
بالتوقف بها، وذلك بعد انتهاء أعمال تنفيذها بالكامل 
واختباراتها، حيث استهدفت الهيئة القومية لألنفاق، 
بخط  وتجهيز 3 محطات جديدة  إنشاء  من  االنتهاء 
نهاية  قبل  الشمس«،  ن��ادي   - »العتبة  الثالث  المترو 
وهشام  والنزهة 1،  »هليوبوليس،  هي  الجاري،  العام 
بركات«، وقد تم بالفعل تشغيل احدها بمجرد االنتهاء 
من اعمال التشطيبات بها، وفق الموعد المحدد، دونما 
التقيد بموعد افتتاح الجزء الثاني من المرحلة الرابعة، 
حيث كان من المقرر أن يتم تشغيل محطة هليوبوليس 
 »A4« الرابعة  المرحلة  من  األول  الجزء  افتتاح  مع 

والذي جرى يونيو الماضي، لكن تأخر تجهيزها بسبب 
مساحتها التي تعتبر األكبر فى الشرق األوسط، ومن 
المقرر أن يتم االنتهاء من الجزء الثانى من المرحلة 
.2020 أبريل  بحلول   »B4« الثالث  بالخط  الرابعة 

وتستكمل الهيئة، تنفيذ األعمال بمحطة »النزهة 1« 
بعد تحويلها إلى محطة علوية بدال من نفقية بسبب 
تنفيذ  خ��الل  بالتربة  ظهرت  التي  البترولية  ال��م��واد 
أعمال  تكثيف  تواصل  كما  بها،  الخرسانية  الحوائط 
تعتبر  التي  األخ��رى  هي  بركات  هشام  محطة  تنفيذ 
أول محطة بالجزء الثاني من المرحلة الرابعة بالخط 
الثالث الممتد حتى محطة عدلي منصور بالسالم عبر 
مسار علوي، فمن المخطط االنتهاء من أعمال تنفيذ 
وتشغيلهما  وافتتاحهما  المحطات  ه��ذه  وتشطيبات 

للجمهور نهاية ديسمبر القادم.

أعلنت نقابة الصيادلة، ممثلة فى الحارس القضائي 
ولجنة إدارة النقابة، رفضها لقرار إنشاء نظام دراسي 
بكلية الطب البيطري جامعة المنصورة، إلعداد خريجين 
بمسمى »حاصل على بكالوريوس العلوم البيطرية تميز 

األدوية والمستحضرات البيولوجية«.
وأرسلت خطابا لكال من وزير التعليم العالي الدكتور 
خالد عبد الغفار، والدكتور محمد لطيف األمين العام 
موضحة  القرار،  لرفض  للجامعات،  األعلى  للمجلس 
المنصورة، أعلنت عن  البيطري جامعة  أن كلية الطب 
تميز   « البيطرية  الطبية  العلوم  فى  بكالوريوس  منح 
األدوية والمستحضرات البيولوجية »، مدة الدراسة به 
5 سنوات دراسية بنظام الساعات المعتمدة، يتم قبول 
والمقبولين  العامة  الثانوية  على  الحاصلين  الطالب 
بكلية الطب البيطري عن طريق مكتب التنسيق، ويجوز 
التحويل من البرنامج العادي إلى البرنامج المميز خالل 

السنة الدراسية األولى والثانية.

ثم أعلنت كلية الطب البيطري جامعة المنصورة عن 
الجدول الدراسي لهذا البرنامج فكانت المواد الدراسية 
تتضمن كيمياء صيدلية الممارسات التصنيعية للدواء، 
كليات الصيدلة مما يكون معه  المواد هي مواد  وهذه 
هذا البرنامج، قد خرج عن دراسة الطب البيطري ويمنح 

بكالوريوس صيدلة.
وأكدت النقابة، أن تدريس برنامج متميز بكلية الطب 
البيطري، تحت مسمى برنامج األدوية والمستحضرات 
البيطري  الطب  بكلية  لقسم  إنشاء  هو  البيولوجية، 
تختص به كلية الصيدلة، وهو تعدي صارخ على التعليم 
الصيدلي وكليات الصيدلة وهو مخالف لكافة القوانين 
التي تنظم ممارسة مهنة الصيدلة » 27 لسنة 1955 
» وممارسة مهنة الطب البيطري » 416 لسنة 1954 
» وقانون تنظيم الجامعات » 49 لسنة 1972 »، وهو 
قانون  يحميها  التي  الصيدلة،  مهنة  على  تعدي  كذلك 

إنشاء النقابة رقم » 47 لسنة 1969«.

الشركة  رئيس  حجازي،  أحمد  الدكتور  ترشيح 
شركة  إدارة  مجلس  لعضوية  ل��ألدوي��ة،  القابضة 
على  مساهمين  العتراض  أدى  مما  فارما،  أكتوبر 
تمتلك  ومصرية،  وإماراتية  سعودية  كيانات  رأسهم 
نحو 55 % من رأسمال الشركة، مطالبين الجهات 

الرقابية والحكومية بالتدخل لوقف القرار.
وأك���دت م��ص��ادر ل���«االه��ال��ى« أن األزم���ة ب��دأت 
منتصف أغسطس الماضي، بعدما رشحت الشركة 
الدكتور  »اك��دي��م��ا«،  ال��دوائ��ي��ة  للصناعات  العربية 
فارما،  أكتوبر  عضوية  فى  لتمثيلها  حجازي  أحمد 
من  األجانب  المساهمين  دفع  مما   ،% 29 بتملك 
فارما  أكتوبر  إدارة  لمخاطبة  واإلمارات،  السعودية 
هذه  على  ل��الع��ت��راض  ال��م��اض��ي،  سبتمبر  أوائ���ل 

الخطوة.
الشركة  المعترضين،  المساهمين  تحالف  وضم 
 ،SEII الصناعية  لالستثمارات  المصرية  السعودية 
السعودية  والمجموعة   ،%  27 حصتها  وتبلغ 
فيما   ،%  13 المحدودة  والتسويق  لالستثمارات 
أبدت شركة العربية المشتركة لالستثمار » إماراتية 
موافقة  فارما،  أكتوبر  من   %  15.75 وتملك   ،«

ضمنية على مطالب باقي المساهمين.
وأك���د ال��م��ص��در، ال���ذي رف���ض ذك���ر اس��م��ه، أن 

حجازي  أن  منها  ن��ق��اط،  ع��دة  تضمن  االع��ت��راض 
لألدوية،  للقابضة  منتدبا  وعضوا  رئيسا  بصفته 
أغلبها  ح��ك��وم��ي��ة،  ن��ح��و 23 ش��رك��ة  ق��ي��ادة  ي��ت��ول��ى 
منافس ألكتوبر فارما، بما يؤدى لتعارض المصالح، 
جواز  عدم  فى  الحوكمة  قواعد  لمخالفة  باإلضافة 
شركة  من  أكثر  إدارة  مجلس  عضوية  بين  الجمع 

تعمل فى نفس المجال.
وتابع أن اعتراض المساهمين، تضمن أن حجازي 
لم يحصل على موافقة كتابية من الوزير المختص، 
تمثيله  ح��ول  األع��م��ال،  قطاع  وزي��ر  توفيق،  هشام 
قيادات  تولى  يمنع  قانون  لوجود  فارما،  أكتوبر  فى 
القابضة  والشركات  الحكومية  والهيئات  الجهات 

لعضوية مجالس إدارة شركات أخرى.
رد  بعد  اتجهوا  المعترضين  أن  المصدر،  وأك��د 
الحوكمة  إلدارة  رسمية  بمذكرات  للتقدم  أكديما، 
هيئة  جانب  إل��ى  المالية،  للرقابة  العامة  بالهيئة 
ما  وهو  ترشح حجازي،  لالعتراض على  االستثمار 
المساهمين  رأى  بتأييد  المالية،  الرقابة  عليه  ردت 
شركة  من  أكثر  بين عضوية  الجمع  جواز  عدم  فى 

بنفس المجال ضماناً لحماية حقوق األقلية.

■ شيماء محسن

رغم مرور أكثر من شهر على بدء الدراسة..

عجز المعلمين.. عدم تسليم الكتب.. 
والكثافات المرتفعة مشكالت بال حلول 

بسنت فهمى وائل النحاس

مايا مرسى



الخامسة هي تعريف من يعمل فى مجال اإلعالم، 
الللشللارع أن اإلعللالم  لللدى  فهناك إحللسللاس عللام 
يأتي  الشعور،  له، وهذا  مهنة  أصبح مهنة من ال 
يعرفون  ال  الذين  االعالميين،  بعض  أخطاء  من 
جملة،  صياغة  حتى  وال  الضوابط،  وال  المهنية، 
الل  وخللالل  الكتابة،  يستطيعون  ال  من  هناك  بل 
15 عاما الماضية، ال نجد قناة اعالمية واحدة 
تجري اختبارات لمن يعملون باإلعالم، وال يوجد 
تجري  إعالمية  غير  وأي مؤسسة  تدريب،  هناك 
به  اإلعلللالم  ولللكللن  وتللدريللب  اخللتللبللارات  عمليات 
تجده  مثال  وأكبر  اإلعالميين،  بين  كبيرة  فوضى 
فى اإلعالم الرياضي، والمجلس االعلى لإلعالم 
فرض  من  بللدالاً  للتحقيق  شكاوى  حللدوث  ينتظر 

قيم للتدريب قبل الظهور.
عديدة مشكالت 

وأكللللد أيلللملللن علللدللللي، عللضللو مللجلللللس نللقللابللة 
والتثقيف،  التدريب  لجنة  وأملليللن  االعالميين، 
كبيرة،  مشكالت  من  يعاني  المصري  االعالم  ان 
ثقة،  ذي  ووجوه غير  وجود مصداقية،  مثل عدم 
وماسبيرو  لإلعالم،  اساسية  قواعد  وجود  وعدم 
مازال  ولكنه  كثيرين،  موظفين  إعللداد  به  كمثال 
التاسعة مازالت  الساعة  بخير رغم ذلك، فنشرة 
مصر  يا  الخير  صباح  وبرنامج  مشاهدة،  األكثر 
حل  عللن  تحدثنا  إذا  ولكننا  مللشللاهللدا،  ملللازال 
بالكفاءات  نللأتللي  ان  يجب  االعلللالم  لمشكالت 
واللللخلللبلللرات، فلللاإلعلللالم الللمللصللري فلللى عصر 
عبدالقادر حاتم، خالل حرب 73 كان له تقدير 
مللن الللشللعللب، واإلعللللالم هو 
وحزنت  الللرسللمللي،  اإلعلللالم 
الممر  فيلم  عللرض  عندما 
علللللى اللللقلللنلللوات الللخللاصللة، 
بينما لم يعرض على االعالم 
نتحدث  كنا  واذا  الرسمي، 
مللوظللف فى  أللللف  عللن 28 
تم  اذا  فلللهلللؤالء  مللاسللبلليللرو 
االسللتللفللادة  يمكن  تللدريللبللهللم 
مللنللهللم بللشللكللل جللليلللد، كللمللا 
لتعيين  الباب  نفتح  أن  يجب 
كللللفللللاءات جللللديللللدة شلللابلللة، 
االعلللالم  ان  علللللى  ا  ملللشلللدداً
مثلها  مؤسسة  هو  المصري 
مثل الجيش والشرطة ويجب 
االهتمام بها بشكل أكبر، من 

خالل وجود ارادة سياسية.
الكفاءات نقص 

أن  وأضللللللاف»عللللللدلللللللي« 
تعاني  اآلن  المصرية  الدولة 
ملللن نللقللص فلللى الللكللفللاءات 
التي  العامة  والشخصيات 
التحدث  على  القدرة  لديها 
يتعدي  ال  واللللذي  واالقللنللاع 
شخص   300 اللللل  عللددهللم 
وهلللم ضلليللوف كللل الللقللنللوات 
أشد  فللى  ونحن  االعللالملليللة، 
الحاجة إلى مشروع تثقيفى تنويري، والبحث عن 
المبدعين، ووضع الشخص المناسب فى المكان 
المناسب، وذلك يتطلب وجود استراتيجية للدولة 
اين  اعرف  ال  وانا  والكفاءات،  المبدعين  إليجاد 
يعمل خريجو اإلعالم المبدعين كل سنة، إذا كان 
ان  واعتقد  منهم،  بالمبدعين  االستعانة  يتم  ال 
االزمة الحالية هي ازمة كوادر بشرية، ونذكر ان 
مذيعة ما أفسدت العالقة بين الشعبين المصري 
أفسد  وغيرها  حلقاتها،  احدى  خالل  والمغربي 
العالقة  أفسدوا  وآخرون  السعودية،  مع  العالقة 

إثيوبيا. مع 
أعطت  االعالميين،  نقابة  ان  »عللدلللي«  وأكللد 
نوفمبر   1 تللاريللخ  حللتللى  لالعالميين  الللفللرصللة 
عضوية  او  التصريح  على  للحصول  المقبل، 
الللنللقللابللة للللللظللهللور علللللى اإلعلللللالم، كللمللا أوقللفللت 
الشاشة،  على  الظهور  مللن  مذيعين   7 النقابة 
على  النقابة  من  موافقات  لجنة  هناك  وسيكون 
االختصاصات  وتلك  جديد،  إعالمي  برنامج  اي 
المقبل  والعام  للنقابة،  أصيلة  اختصاصات  هي 
وانتخابات  عمومية  جمعية  وجللود  على  سنعمل 

لمجلس اإلدارة ومنصب النقيب.

■ أحمد مجدي 
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السويس بين الحصار واالنتصار

أكد اللواء طارق المهدي، وزير اإلعالم األسبق، أن العقل الجمعي المصري حالًيا غير 
مثقف، واإلعالم الحالي يصنع الجهل، على العكس من إعالم الستينيات الذي سيطرت 
وك��ل هذه  يكن هناك حينها فضائيات  ول��م  قناة موجهة  ب� 36  كثيرة  دول  به مصر على 
اذاع��ة صوت  ا لالعالم ان  اإلمكانيات المتاحة اآلن، مضيًفا أنه فوجيء عندما كان وزي��رً
العرب ليس لديها عربة مخصصة للبث FM، وكل المعدات الخاصة باالذاعة كانت فى 
المخازن وهو أمر لم أفهمه، وتلك العقلية هي ما تساعد فى تزييف الوعي المصري، وهو 
ما حاولت معالجته عندما كنت وزيًرا، وما أفهمه من خالل تجربتي العسكرية أن الدولة 
وال  فعلته،  خطأ  أي  عن  تتراجع  ان  وام��ا  للناس  قراراتها  تشرح  ان  ام��ا  شيئا،  تخشى  ال 
حاجة للتبرير أو التمادي فى أي خطأ وذلك ال يتم اال عن طريق إعالميين مدربين على 
أر  لم  التركي فى سوريا  التدخل  فمثاًل موضوع  للحقيقة،  والوصول  والبحث  المحاورة 
إعالميا مصريا يحلل المشهد ويشرح للناس ما يحدث، ووجدت ذلك فى قنوات خارجية 
بعمق، بينما اإلعالم المصري، يكرر ما تقوله الدولة اذا كان شجبا يشجب، وإذا كان شكرا 

يشكرون، ولكن ال أحد يشرح ما يحدث حًقا.

جللللدد حللللزب الللتللجللمللع، تللضللامللنلله مع 
على  التركي  العدوان  مواجهة  فى  سوريا 
أراضيها. وأكد وفد من الحزب فى زيارة 
فى  السورية  السفارة  مقر  إلى  تضامنية 
القاهرة االربعاء الماضى، أن سورية التي 
المدعوم  اإلرهلللاب  على  النصر  حققت 
ودحر  حدودها  حماية  على  قللادرة  دوليا 

التركي. االعتداء 
ودعا نائب رئيس حزب التجمع، عاطف 
مغاوري، كل المنظمات اإلقليمية والدولية 
إلى الوقوف بوجه العدوان التركي، مضيفااً 
من  أغلى  السوري  العربي  لشعب  دم  إن 

النفط الذي يتقاتل األعداء من أجله. 
أعضاء  بها  أدلى  التي  الكلمات  ونددت 
الللتللركللي مشددة  الللنللظللام  بللعللدوان  الللوفللد 
السورية  األراضللي  من  سيخرج  أنلله  على 

مهزومااً.
بسام  الدكتور  السفير  أكللد  جهته،  من 

درويش، القائم بأعمال سفارة الجمهورية 
الجيش  أن  مصر،  لدى  السورية  العربية 
أجل  التضحيات من  السوري قدم  العربي 
الكرامة والحفاظ على األرض وسالمتها، 
تتطهر  الللسللوريللة  “األرض  إن  مللضلليللفللااً 
أيامااً  نعيش  واليوم  مدروس  بشكل  وتعود 
إلى  الجميع  ونللدعللو  النصر  طريق  على 

االنضمام تحت لواء الوطن”.
إلى  والللتللقللديللر  الشكر  السفير  ووجللله 
دعللم  فلللى  دوره  علللللى  الللتللجللمللع،  حللللزب 
مواجهة  فى  العربية  القضايا  ومساندة 

اإلحتالل واإلرهاب والعدوان.
ضم وفد حزب التجمع أعضاء المكتب 
الللسلليللاسللي: صللللالح سللللليللمللان ومللحللمللد 
دسوقي  ومحمود  سمير  ومارسيل  فياض 
عبدالبديع  وماجدة  خضر،  وعبدالوهاب 
التقدمي  الللنللسللائللي  االتللحللاد  عللن  ممثلة 

بالحزب.

فى 24 أكتوبر من كل عام يحتفل 
الشعب المصري وفى طليعته أهالي 
مدينة السويس المحاربة دومااً بالعيد 
حيث  الشعبية،  للمقاومة  القومي 
عجز العدو الصهيوني فى ذلك اليوم 
أيام  تللاله من  ومللا  عللام 1973  من 
من اقتحام المدينة وعلى مدى مائة 
السويس  شعب  ليسجل  كاملة  يللوم 
بهذه المعركة الطويلة إحدى النقاط 
المهمة فى تحول مسار حرب اكتوبر 
جميع  عليه  أكللد  ما  وهللو  المجيدة، 
لتسجيل  تصدوا  الذين  المسئولين 
أو  عسكريين  مللن  الللحللرب  وقللائللع 
يديرون  السلطة  كانوا فى قمة  ممن 
األصعدة، سياسية  كل  على  الصراع 
وعللسللكللريللة واجللتللمللاعلليللة، وهلللا هو 
الشاذلي  الدين  سعد  البطل  الفريق 
رئيس أركان حرب القوات المسلحة 
»بللأن  يُللدلللي بشهادته  الللحللرب  أثللنللاء 
احتالل  محاولته  فللى  خسر  الللعللدو 
 500 ونللحللو  قتيل   100 السويس 
استخدامه  مللن  الللرغللم  على  جريح 
فرقة مدرعة من ثالثة ألوية مدرعة 
ولواء مظلي، فقد صد هجومه سكان 
الللسللويللس ومللجللمللوعللة مللن الللجللنللود 
ملحمة  أن   « ويللواصللل  الللشللارديللن، 
السويس هي شهادة أخرى للمواطن 
التحمل  المصري ومدى قدرته على 
والتحدي » ولذا فمن التبسيط الذي 
أن  بالحقيقة  إلى اإلخالل  يرقى  قد 
على  المعركة  هللذه  وصللف  يقتصر 
أكتوبر   24 يللوم  األحللداث  مجريات 
1973، وهذه الفترة التي فشل فيها 
اقتحام  من  الصهيوني  العدو  جيش 
مستخدما  تللجللاوزهللا  أو  الللمللديللنللة 
وأقللوى  عتاد  مللن  يمتلكه  مللا  أحللدث 
وأشلللرس عللنللاصللره الللبللشللريللة، وفى 
شللهللادة مللصللدر مللن مللصللادر العدو 
المراسلين  أحد  سجله  ما  المتعددة 

المرافقين  اإلسرائيليين  العسكريين 
شهادته  توثيق  وتم  الحصار،  لقوات 
الشهير  الللكللتللاب  فللى  الللحللرب  بللعللد 
السويس  صوب  »تقدمنا  »التقصير« 
 ،1973 أكللتللوبللر   24 يلللوم  صللبللاح 
وكللانللت الللقللوة الللتللي أرافللقللهللا تجمع 
خللليلللرة الللمللظللللليلليللن اإلسللرائلليللللليلليللن 
ولكن  الللمللدن،  قتال  على  المدربين 
وظلت  تتركنا  لم  المصريين  نيران 
وقد سمعت  رهيبة،  تالحقنا بصورة 
صرخات االستغاثة من داخل عرباتنا 
المصفحة وآهات جرحانا الممددين 
أن  أريللد  أملللاه..  أملللاه..   « بالشوارع 
أعيش ».. وفى شهادة مستشار األمن 
إسماعيل  حافظ  محمد   / القومي 
وصف  عللن  الكلمات  تعجز   « قوله 
الللمللدرعللات  بين  دار  اللللذي  الللقللتللال 
والللعللربللات الللمللدرعللة مللن نللاحلليللة.. 
المسلحين  واألطللللفللللال  والللللرجللللال 
ال  وبأسلحة  والللحللمللاس..  باإليمان 
ترقي بأي حال إلى تسليح الوحدات 
المهاجمة فى قتال امتد إلى الشوارع 
وبين المباني بل وداخلها، لقد كانت 
معركة السويس نقطة تحول بال أدنى 

المعارك،  غبار  وسللط  ولكننا  شللك، 
كللانللت تللعللوزنللا الللقللدرة علللللى تقييم 
أهميتها ومن ثم استثمارها ». ولعل 
السؤال الذي فرض نفسه طوال هذه 
السنوات.. من هو ياترى بطل حرب 
المائة يوم ؟ ومن السذاجة أن نبرز 
بطال واحدا أو نجما فى أدائه على 
أحللداث  فى  البطولة  أن  اآلخللريللن.. 
السويس كانت جماعية.. ومما سجله 
حسين العشي أحد أبناء المدينة فى 
كتابه الهام » خفايا حصار السويس 
» ملللائلللة يللللوم مللجللهللولللة فلللى حللرب 
تواجد  من  كل  أن   «  1973 أكتوبر 
المئوي  الحصار  وقللت  المدينة  فى 
أحد  يتخاذل  لم  حقيقي..  بطل  هو 
الظروف  عليه  فرضته  ما  أداء  عن 
فالبطل هنا هو الناس جميعهم وفى 
طليعتهم بال شك البسطاء والفقراء 
نصيبهم  يبلغ  الذين  أولئك  والعمال 
من الدخل القومي حده األدنى بينما 
الوطن  هذا  كرامة  أجل  من  يبذلون 
الحد  الحاجة  وقت  عليه  والحفاظ 
استمرت  فبينما  دائللمللا،  األقللصللى 
المائة  طلللوال  المدينة  فللى  الللحلليللاة 

فللى ظللل ظللروف معيشية غاية  يللوم 
فى الصعوبة، لم تنقطع االشتباكات 
وتقديم الشهداء، حتى فى اللحظات 
الطريق مع  إعادة فتح  تم فيها  التي 

القاهرة. 
حللرب المائة يللوم رغللم مللرور 46 
عاما عليها لم تلق حتى اآلن التحليل 
ليس  تستحقه..  اللللذي  واإلنللصللاف 
لمدينة  فريدة  تجربة  بوصفها  فقط 
مصرية ظلت تحت الحصار دون أن 
لنتصور  ولكن  تستسلم..  أو  تسقط 
إذا  يحدث  أن  يمكن  كللان  مللاذا  اآلن 
مللا اسللتللطللاع الللعللدو الللغللادر اقتحام 
نحو  الطريق  أمامه  لينفتح  المدينة 
القاهرة فيما يسمى بطريق السويس 
فتح  أعيد  لقد  الصحراوي  القاهرة 
دون   1974 يناير   29 فى  الطريق 
الصهيونية  القوات  نحوه  تخطوه  أن 
هي  كما  السويس  لتظل  المعادية.. 
الللطللويللل.. مدينة  تللاريللخللهللا  طلللوال 
قدر  قدرها..  شاء  هكذا  محاربة.. 

المكان واألهمية االستراتيجية. 
لم  المقاومة  مع  السويس  وقصة 
ولن تنتهي فما زال الصراع مستمرااً 
وقفة  فللى  ولعل  قللائللمللااً..  والللتللحللدي 
يللنللايللر 2011،   25 فللى  الللسللويللس 
خالدة  ستظل  يومااً   18 مدار  وعلى 
فللى تللاريللخ الللشللعللب الللمللصللري فقد 
أهدت السويس لمصر أو شهداء ثورة 
العيش والحرية والعدالة االجتماعية 
يونيه   30 وفى  اإلنسانية  والكرامة 
2013 عادت من جديد لتواجه بكل 
حكم  رافضة  الشر  جحافل  جسارة 
الجماعة اإلرهابية، حين نتحدث عن 
السويس.. فنحن أمام مدينة محاربة 
ومقاتلة دائما وستظل على موعد مع 

األحداث وهموم الوطن وآماله. 

■ منير سليمان

محمد المرسى

أيمن عدلى

طارق المهدى: اإلعالم الحالى يصنع الجهل.. والعقل الجمعى المصرى حالًيا غير مثقف

»التجمع« يؤكد تضامنه مع سوريا 
فى مواجهة العدوان التركى 

منتدى خالد محيي الدين يفتتح أولى ندواته بمناقشة مشكالت اإلعالم المصري 

خالل زيارة مقر السفارة السورية بالقاهرة..

الدين،  محيي  خالد  منتدى  خللالل  ذلللك  جللاء 
تحت  األولى،  ندوته  فى  األربعاء،  التجمع  بحزب 
والحل«.  المشكلة  المصري..  »اإلعللالم  عنوان 
الكيالني،  خالد  الصحفى  الكاتب  الندوة،  أدار 
المرسي،  محمد  والدكتور  المنتدى،  عام  منسق 
عدلي  وأيمن  القاهرة،  بجامعة  اإلعللالم  أستاذ 
لجنة  ورئلليللس  اإلعالميين  نقابة  مجلس  عضو 

بالنقابة. والتثقيف  التدريب 
رأي عام صناعي

وأضاف »المهدي« أن الرأي العام فى مصر هو 
وعي  ويزيفون  أقلية،  قبل  من  صناعي  عام  رأي 
عودة  هو  الهدف  يكون  ان  والمفترض  الشعب، 
من  بدالاً  المصري  والتلفزيون  لإلذاعة  المواطن 
لجوء المواطن الى قنوات أجنبية، وذلك ال يمكن 
يعد  لم  التي  الوجوه  اعللادة  طريق  عن  يكون  أن 
أوجه  لم  وزيللرا  كنت  وعندما  فيها،  يثق  الناس 
يقولوا  ان  منهم  طلبت  بل  رأيلله  فى  إعالمي  أي 
لي،  مخالفة  آراء  كللانللت  وإن  حتى  يللريللدون  مللا 
فاالختالف جيد ولم أكن اهتم بمنصبي بل بخلق 
يتحمل  من  كل  يكون  أن  يجب  وال  جيد،  اعللالم 
أفكار  فهناك  لالخطاء،  فللداء  كبش  المسئولية 
يجب  وال  التنفيذ  فى  مشكالت  تواجه  عظيمة 
أخطاء  لوجود  ونذبح صاحبها  الفكرة  ننسف  أن 
يعرفون  الجميع  أن  الللى  ا  مللشلليللراً التنفيذ،  فللى 
ونكررها  اإلعلللالم  لمشكالت  الممكنة  الحلول 
العجلة،  نعيد اختراع  أن  بشكل مستمر وال يجب 
ويجب فى البداية االبتعاد عن الخطاب االعالمي 

المحرض، واالبتزاز، ولغة التخوين المستمرة.
الوعى خلق 

هو  العالم  فى  يحدث  ما  أن  »المهدي«  وأكللد 
ادوات  لدينا  يكن  لم  وإذا  مخطط  شامل  تغيير 
اعللالملليللة تللرقللى بللالللوعللي الللعللام الللمللصللري، فلن 
تجري  الللتللي  الللتللغلليلليللرات  فللى  الللنللجللاة  نستطيع 
وهللي مخططات  وسلللاق،  قللدم  على  الللعللالللم  فللى 
مستقبلية ليست سرية بل معروفة ستغير موازين 
أن  يعتقدون  اإلعالميون  بينما  العالم،  فى  القوى 
الوطنية هي أن نشتم فالنا الذي يعادي مصر، او 
الدولة الفالنية ولكنهم ال يشرحون األمور ولماذا 
ذلك يحدث، ولماذا نحن أصحاب قضية عادلة، 
ويعتقدون أن هذا هو دورهم دون أن يخلقوا وعيا 

للشعب المصري بما يحدث حولنا فى العالم.
قال اللواء طارق المهدي وزير اإلعالم األسبق، 
إن أول مؤتمر شارك فيه كوزير كان منتدى مصر 
مثل  عديدة  أمللورا  المنتدى  وناقش  اإلعللالمللي، 
التراث  على  المحافظة  وكيفية  التمويل،  كيفية 
المصري  اإلعللالم  وأصللول  والبصري،  السمعي 
قيمتها،  تعظيم  وكيفية  وممتلكات  أراٍض  مللن 
ا ان الحديث عن مشكلة  ومثلها من االمور، مضيفاً
عدم  وهو  وحيدا  امرا  يناقش  أن  يجب  اإلعللالم 
وجود سياسة اعالمية لدى الدولة، وهو ما جعل 
أمرا  تكون  الواحات  حادثة  مثل  ارهابية  حادثة 
فترة  عشنا  بينما  األقللاويللل  فيه  يتكاثر  غامضا 
والحوار  موثقة،  اعالمية  معلومة  بال  ساعة   36
ا عن عدم وجود  اليوم يجب أن يكون أكثر تحديداً

الدولة  فى  االمور  بادارة  تسمح  اعالمية  سياسة 
يلجأ  المتلقي  جعل  مما  المتلقين،  رغبة  وتلبية 
وإذا  ا،  موجهاً كان  وإن  حتى  خارجي  إعللالم  إلى 
بدون  له  سيلجأ  مصريا  اعالما  المشاهد  وجد 

تردد.
وأضللللاف الللمللهللدي أنللله خلللالل عللمللللله كللوزيللر 
المصرية  القنوات  هيكلة  اعللادة  حاول  لالعالم 
من  شللديللدة  مللقللاومللة  ووجللد  للللللدولللة،  المملوكة 
التدخل  الى  اضطره  مما  األمر،  على  القائمين 
أطفيح  حللادث  فللى  حتى  األمللور  كللل  فللى  بنفسه 
التلفزيونية  التغطية  مع  بنفسه  نللزل  الطائفى 
استهداف  من  حينها  المخاوف  من  الرغم  على 
الللمللعللدات وطللاقللم الللتللصللويللر، ولللكللن كللان هناك 
من  للتأكد  النزول  عليه  حتمت  وطنية  مسئولية 
المسئول  دور  أن  ا  مؤكداً مناسبة،  تغطية  وجللود 
الوطن،  خدمة  بل  منصبه  على  الخوف  عدم  هو 
وما يحدث اآلن من انصراف الناس عن اإلعالم 
الللمللصللري هللو نللتلليللجللة وجللللود انللتللهللازيلليللن على 
للمشهد،  متصدرين  الللقللنللوات  وفللى  الللشللاشللات 
أن  يشغلني  وما  الناس،  وطنية  على  يزايدون  و 
الوطني  يميز  كيف  يعرف  ال  المصري  المجتمع 
عديمي  نللاس  مللن  ويجعلون  الللوطللنللي،  غير  مللن 
وتخوين  فللرز  حللالللة  وهللنللاك  ايللقللونللات،  القيمة 
بعض  من  هجوم  من  شخصياًا  وعانيت  للجميع، 
وترويج  المحافظ  موقع  شغلت  عندما  القنوات 

أكاذيب ال اساس لها من الصحة.
الهوية االعالمية غياب 

من جانبه، قال الدكتور محمد المرسي، أستاذ 
أصبح  اإلعلللالم  إن  الللقللاهللرة،  بجامعة  اإلعلللالم 
الذي  العادي،  الشارع  رجل  اهتمامات  من  جزءا 
واالجابة:  إعللالم«،  عندنا  احنا  »هو  مقولة  يكرر 
نشخص  ولذلك  ضعيف  ولكنه  اعالم  لدينا  نعم 
اإلعللالم،  لمشكلة  عللالجللا  نجد  حتى  المشكلة 
اإلعلللالم  مللشللكللالت  أن  نلللللخللص  أن  ونللسللتللطلليللع 
العام  اإلعالم  تخص  عامة  مشكالت  الى  تنقسم 
تلخيصها فى عدم وجود هوية  ويمكن  والخاص، 
إطار  فى  فلسفة  وجود  وعدم  مصرية،  اعالمية 
الحرية  حدود  تحديد  وعدم  الحرجة،  المرحلة 
خدمة  ام  اقتصادي  إعللالم  هو  وهل  االعالمية، 
والسلطة  اإلعالم  بين  العالقة  طبيعة  وما  عامة، 
عدم  فى  تتلخص  المشكالت  هذه  وكل  والنظام، 
بإيجاد  هو  المشكلة  وحل  عامة،  سياسة  وجللود 
اإلعالمية،  للمنظومة  واضحة  إعالمية  سياسة 
فهي  الللتللحللريللريللة  الللسلليللاسللة  عللن  تختلف  فللهللي 
أعللم وأشللمللل، والللسلليللاسللة االعللالملليللة يللقللوم بها 
السياسية  البيئة  وممثلو  لالعالم  الدولة  وزيللر 
واالجتماعية واالقتصادية، وفى حال عدم وجود 

وزير يقوم بها المجلس االعلى لإلعالم.
فى  الثانية  اإلشكالية  أن  »المرسي«  وأضللاف 
والتعدد  الللتللنللوع  غلليللاب  الللمللصللري هللي  اإلعلللالم 
فنحن  ذلك  يغيب  وحين  اآلخللر،  والللرأي  والللرأي 
المصري  فللاإلعللالم  اإلنسانية،  الفطرة  نخالف 
يتجه اآلن نحو الصوت الواحد، وهو األمر الذي 
بل  اإلعلللالم  لمشكالت  حللال  يللكللون  أن  يمكن  ال 

عائق فى حد ذاته، واآلن االعالم الخاص أصبح 
إعالما عاما بنفس الصوت الواحد، وهو ما يغيب 
المصداقية، ووجود رأي مخالف ليس بالضرورة 
دليل  هو  العكس  على  بل  الدولة  ضد  يكون  أن 
الصوت  واشكالية  والشفافية،  النظام  قوة  على 
هو  ينتقد  من  ان  مجتمعي  مفهوم  خلق  الواحد 

يعين  ينتقد  فمن  كلياًا،  خاطئ  أمر  وهو  ضدنا، 
ولذلك  أفضل،  بشكل  مهامها  أداء  على  الدولة 

نرفض التخوين للرأي اآلخر.
وقلللال أسللتللاذ اإلعللللالم بللجللامللعللة الللقللاهللرة إن 
هي  المصري  اإلعلللالم  فللى  الثالثة،  اإلشكالية 
عدم فعالية الهيئات والجهات المنظمة لإلعالم، 

والهيئة  لللإلعللالم،  األعلللللى  الللمللجلللللس  سلللواء 
ونقابة  الصحفيين،  ونقابة  لإلعالم،  الوطنية 
جعلت  التي  هي  المشكلة  وتلك  االعالميين، 
لإلعالم،  وزيللر  بللوجللود  تطالب  الللنللاس  بعض 
والمجتمع  السلطة،  بين  الوصل  حلقة  يكون 
تحت  االعالميين  نقابة  ان  واعتقد  اإلعالمي، 
تأسيس  وهي  ضرورية  مهام  عليها  التأسيس 
إدارة  النقابة، ووجود جمعية عمومية ومجلس 

منتخب. ونقيب  منتخب، 
الرسمية المعلومات  غياب 

تواجه  اشكالية  رابع  ان  »المرسي«  وأضاف 
أو  الرسمية،  المعلومات  غياب  هي،  االعللالم 

المعلومات،  الخام لإلعالم هي  تأخرها، فالمادة 
إعالم،  يوجد  ال  معلومات  هناك  ليس  كان  فإذا 
المشاهد  سينصرف  المعلومات  تللأخللرت  واذا 
لقنوات أجنبية، وإذا كنا نريد أن يعود المشاهد 
فى  المعلومات  توفير  يجب  المصري  لإلعالم 
تستطيع  الللتللي  العملية  وهللي  المناسب،  وقتها 
المنصات  عمل  وتعطيل  الللشللائللعللات،  مللواجللهللة 
التفاصيل  تغيب  فحين  الللمللعللاديللة،  االعللالملليللة 
تشوه  أن  الللمللعللاديللة  الللمللنللصللات  تلللللك  تستطيع 
الصورة، ونذكر ان الحادثة االرهابية التي حدثت 
فى قصر العيني تم معالجتها بشكل خاطئ، وإن 
كان اإلعالم المصري ليس لديه معلومة لماذا لم 
ا الى مكان الحادث لتوضيح  تنزل الكاميرات فوراً
الغياب  هلللذا  اخللللرون  يستغل  أن  قللبللل  جللوانللبلله 
ويشوهون المشهد، ويزيدون من أرقام الضحايا، 
وذلك فقط مثال على تلك االشكالية التي تواجه 
االعلللالم، وهللو مللا يدعونا إلللى ضلللرورة إصللدار 
قانون حرية تداول المعلومات والذي يعمل به فى 
كثيرة  دول  منها  العالم  حول  دولة   93 من  أكثر 

عربية.
مهنة من ال مهنة له

االشكالية  بأن  كالمه،  المرسي  محمد  واختتم 

التجمع فى أسبوع

 شارك محمد سعيد، األمين العام للحزب 
المساعد  العام  األمين  قنديل  الناصر  وعبد 
اجتماع لجنة محافظة البحيرة، وأكد االمين 
العام، أهمية انتظام العمل الحزبى من خالل 
والتواصل  االجتماعات  دوريللة  على  الحرص 
الحزب  مواقف  ونقل  الجماهير  مع  اليومى 

بين قواعد الحزب وجماهير الشعب. 
ا االستعداد مبكرا لالنتخابات العامة  مؤكداً
التى  المحلية  المجالس  انتخابات  خاصة 
ناقش  وقللد  كبيرة،  اهمية  الللحللزب  يعطيها 
االجتماع الموافقة على إعداد دورات تدريبية 
فى  يرغبون  الللذيللن  الللحللزب  اعللضللاء  لتاهيل 

خوض االنتخابات المقبلة. 
لمشروع  شرحا  قنديل  الناصر  عبد  وقدم 
قانون المحليات المتوقع صدوره عن البرلمان 
قريباًا، كما ناقش االجتماع الذى راسه الهيثم 
الراهن  السياسى  الموقف  عثمان،  تيسير 
وعرض محمود دوير عضو المكتب السياسى، 
والمواطن  الحزب  تشغل  التى  القضايا  اهم 

سواء داخلياًا او خارجياًا. 
التنظيمية  االوضللاع  االجتماع  ناقش  كما 
فللى الللمللحللافللظللة ونللشللاط أعللضللاء الللحللزب 

الجماهيرى.

األمين العام يشارك 
اجتماع البحيرة 

■ غياب السياسة اإلعالمية فى الدولة جعل الجماهير تتجه نحو القنوات 
األجنبية الموجهة

■ انصراف الناس نتيجة وجود انتهازيين على الشاشات يزايدون على 
وطنية الجميع

■ محمد المرسى: لدينا إعالم ضعيف..وغياب الهوية 
فى مصر

■ أيمن عدلى: نحتاج إلى مشروع تثقيفى تنويري 
والبحث عن المبدعين



الطبيين  المسئولين  ك��ب��ي��رة  ح���ذرت 
السجائر  تدخين  أن  م��ن  إنجلترا  ف��ى 
 « موقوتة  قنبلة   « يكون  قد  اإللكترونية 
ولها عواقب وخيمة على المدى الطويل، 
وهو ما أثارته الطبيبة دام سالي ديفيس، 
ووفقا لصحيفة »ديلي ميل«، بشأن قلقها 
دعم  من  الرغم  على  االت��ج��اه،  ه��ذا  فى 
السجائر  إنجلترا  ف��ى  العامة  الصحة 
االلكترونية كخيار أقل خطورة للسجائر.

التي  األول���ى  ال��م��رة  ه��ي  ه��ذه  ليست 
الطبيبة  ف��ي��ه��ا  ت��ث��ي��ر 
مخاوفها  »س���ال���ي« 
ب��ش��أن ال��ط��ف��رة فى 
السجائر  شعبية 
اإلل����ك����ت����رون����ي����ة، 

وت���أت���ي م��خ��اوف��ه��ا 
ف����ى ال����وق����ت ال����ذي 
ه���دد ف��ي��ه ال��رئ��ي��س 
دون�����ال�����د ت���رام���ب 
ف����ى وق�����ت س��اب��ق 
م��ن ه���ذا األس��ب��وع 
بحظر بيع السجائر 
التي  االل��ك��ت��رون��ي��ة 
المواد  على  تحتوي 

الضارة بعد أن أعلن مسئولو 
أنهم يحققون فى 6  الصحة األمريكيون 

حاالت وفاة تتعلق بهذه األجهزة.
الدكتور محمد عوض  أكد  جانبه  ومن 
تاج الدين، وزير الصحة والسكان األسبق، 
أن التدخين اإللكتروني، ال يقل خطًرا عن 
اإللكترونية  فالسيجارة  العادي،  التدخين 
دعوة للتدخين، وأصبحت بوابة للتدخين، 
مادتين،  ف��ى  تكمن  خطورتها  أن  مبينا 
لم  السيجارة  وه��ذه  السرطان،  تسببان 

تظهر إال خالل السنوات الماضية.
وأضاف، أنه ال يوجد أي تأكيد علمي، 
فهو  آم��ن،  اإللكتروني  التدخين  أن  حول 
أو  النيكوتين  سواء  كيميائية  مواد  يحمل 
خالفه، وكلها مواد تؤثر على القلب والرئة 
بالسرطان،  لإلصابة  المدخن  وتعرض 
التقليدي  التدخين  شركات  أن  إلى  الفتا 

الكبرى بدأت فى الفترات األخيرة، شراء 
شركات التدخين اإللكتروني لتحقيق أكبر 

عائد وربح لها.
اإللكترونية  السجائر  أن  على  وش��دد 
مروجيها  أن  إال  م��ص��ر،  دخولها  ي��ح��رم 
تسمح  ب���أوراق  ال��ق��ان��ون  على  يتحايلون 
بدخولها كأجهزة وقطع غيار تكنولوجية، 
ت��ج��ذب أكبر  ف��ال��س��ج��ائ��ر اإلل��ك��ت��رون��ي��ة 
وفى  لها،  والشباب  المراهقين  من  فئة 
إال  ه��ي  م��ا  ال��س��ي��ج��ارة  ه���ذه  الحقيقة 
للمراهقين  كبيرة  خدعة 
للمدخنين  أو  وال��ش��ب��اب 
ب��ص��ف��ة ع��ام��ة، وه���ى ال 
ت��س��اع��د ع��ل��ى اإلق���الع 
عن التدخين بل العكس 
بالتدخين،  البعض  تغرى 
بالبعد  الشباب  مطالبا 
التقليدي  التدخين  ع��ن 
اإللكتروني،  التدخين  أو 
الح���ت���وائ���ه ع��ل��ى م���واد 
ضارة  وسموم  كيميائية 

بالجسم.
ي��ذك��ر، أن��ه ي��وج��د فى 
حاليا،  العالمية  السوق 
تجارية  ع��الم��ة   460 م��ن  أك��ث��ر 
من  وأك��ث��ر  السجائر  ه��ذه  م��ن  مختلفة 
ارتفعت  للبيانات  ووف��ق��ا  نكهة،   160
من  االلكترونية  السجائر  مدخني  أعداد 
 41 إلى   2011 فى  ماليين شخص   7
أع��داد  نمو  وراف���ق   ،2018 ف��ى  مليونا 
ال��م��دخ��ن��ي��ن ارت��ف��اع��ا ف���ى ح��ج��م س��وق 
فى  تجاوز  ال��ذي  اإللكترونية  السجائر 
العام الماضي 19 مليار دوالر، فيما من 
سنويا   %  25 بمعدل  ينمو  أن  المتوقع 

ويتجاوز 47 مليار دوالر فى 2025.
وبريطانيا  المتحدة  ال��والي��ات  وتشكل 
حجم  بلغ  حيث  األس���واق،  أكبر  وفرنسا 
لديها  اإللكترونية  السجائر  على  اإلنفاق 
أكثر من 10 مليارات دوالر فى 2018.
■ شيماء محسن
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مستشار المفتى: »وثيقة التسامح اإلفتائى« لنبذ التعصب المذهبى

ابراهيم نجم على جمعة

د. عبد المنعم عبيد: غياب سياسة 
حكومية فاعلة فى التأمين الصحى

أكد الدكتور عبد المنعم عبيد، أستاذ التخدير والرعاية المركزة 
بكلية طب القاهرة، أن قانون التأمين الصحي الجديد، لن يطبق 

على 75 % من المواطنين، إال بحلول عام 2028، مما يدل 
على استمرار مشاكل المنظومة الصحية فى مصر، مشيًرا إلى أن 

الحكومة تسعى لتقليل دورها فى التمويل الصحي.
وأضاف أن الدولة، قامت بضرب التنمية الدوائية، من خالل ترك 

الباب مفتوحا لصناعة الدواء الرأسمالية بالكامل، وتحويل 
الصيادلة إلى تجار ال تستطيع الجهات المسئولة مراقبتهم، 

فاألرباح الطائلة من جراء هذه السياسة الدوائية، يتم تهريبها 
إلى خارج مصر.

التدخين اإللكتروني يؤثر على القلب والرئة 
ويعرض المدخن لإلصابة بالسرطان

»وزير الصحة األسبق«.. أزمة الخالف الفقهى بين المؤسسات الدينية والجماعات اإلرهابية.. فى مؤتمر اإلفتاء 

جاء ذلك فى الندوة الشهرية لجريدة 
»األهالى«، األربعاء الماضى، لمناقشة 
مصر  أمل  والموت  الحياة  »لغز  كتاب 
عبد  للدكتور  األع��ض��اء«،  زراع���ة  ف��ى 
الكاتبة  الندوة  وأدارت  عبيد،  المنعم 
جريدة  تحرير  رئيس  النقاش،  فريدة 
حزب  رئيس  ونائب  األسبق  األه��ال��ي 
التي  المعارض  أن  وأك���دت  التجمع، 
تقدم فنون وعلوم المصريين القدماء، 
تخبرنا عن تقدمهم، وأن هناك طبيًبا 
مصرًيا قديًما، قام بإجراء جراحة فى 
وتم  بالسرطان،  مصاب  مريض  م��خ 
استئصال ورم كبير، منذ ما يزيد على 
نندهش  أن  يجوز  فال  ع��ام،   3000
علماء  البلد،  هذا  لنا  تقدم  أن  حاليا 
قادمين  وغيرهم،  ومعماريين  وأطباء 

من منابع شتى.
وأض���اف���ت، أن م��ص��ر ع��رف��ت فى 
ال��ع��ص��ر ال��ح��دي��ث، س��ي��را ع��ل��ى ه��ذا 
فى  المبدعين  األطباء  ظاهرة  النهج، 
الكتاب  أن  مبينة  ال��م��ج��االت،  جميع 
يشتبك مع مجموعة كبير من القضايا 
التي  االن��ت��ق��ال،  مرحلة  ف��ى  الشائكة 
المرحلة،  ه��ذه  ففى  مصر،  تشهدها 
ونجتهد  القديم،  العالم  ضد  نكافح 
العالمي،  التطور  فى  إسهامنا  ليكون 

جديًرا بتاريخ مصر
األعضاء،  زرع  قضية  أن  وتابعت، 
وإباحة  للندوة،  الرئيسي  المحور  هى 
الموتى بعد  النقل من  الزرع بعد  هذا 
وج��ود جدل  إل��ى  الفتة  ال��م��خ،  توقف 
تعريف  يخص  فيما  كله،  العالم  حول 
األعضاء،  وزرع  نقل  فقضية  الموت، 
مازالت عالقة فى البرلمان حتى اآلن، 
بعض  وأف��ك��ار  رؤى  بسبب  ومعطلة 
أساتذة  وبينهم  الدينيين  المتشددين 
السعودية  أن  حين  ف��ى  وع��ل��وم،  ط��ب 
قامت  ال��خ��ل��ي��ج،  دول  وك���ل  وال��ك��وي��ت 
بتقنين هذا الموضوع، باعتبار أن موت 

المخ، هو الموت الفعلي للجسد. 
وقال الدكتور عبد المنعم عبيد، إن 
مصر بحاجة إلى توافق مجتمعي واضح 
وصريح حول ما اعتمدته المجتمعات 
وحديث  جديد  تعريف  من  المتقدمة 
للموت، خاصة أن مصر لها دور مهم 

أجمع،  والعالم  العربية  المنطقة  فى 
كونها مهد التاريخ والحضارة، وسبقت 
فى  القضايا،  من  العديد  فى  العالم 
تاريخها القديم، والذي يعتبر جزءا من 
به  اعترف  ما  وهو  العالمي،  المكنون 

العالم بأكمله.
من  األول  ال��ج��زء  أن  إل���ى  وأش����ار 
الكتاب ناقش، الحاجة التي برزت بعد 
نقل أول قلب بشري وزرعه إلى تشريع 
ع��ال��م��ي م��وح��د ل��ل��م��وت، ع��ب��ر لجان 
أخالقية،  طبية،  قانونية،  عالمية، 
أنتج  ال��ذي  األم��ر  ومجتمعية،  دينية، 
التعريف الجديد المضاف إلى الموت 
بأسباب عصبية مخية، وإقرار القانون 
ذلك  ودفع  للموت«،  »الموحد  العالمي 
الكبيرة  الطبية  المؤسسات  نشأة  إلى 
الموحدة  اللجنة  وإن��ش��اء  وت��ط��وره��ا، 
األع��ض��اء عبر  ف��ى  ال��ت��ش��ارك  لشبكة 
بقية  فى  ومثيالتها  المتحدة  الواليات 
تجمعات دول العالم المتقدم فى أوربا 
نتائج  أيًضا  ويقدم  واستراليا،  وكندا 
الكبيرة  وإنجازاته  وإحصاءاته  التقدم 
فشل  مرضى  من  الماليين  إنقاذ  فى 

األعضاء.
وأض������اف ع��ب��ي��د خ����الل ال���ن���دوة، 
أن ال��ط��ب��ي��ب ف��ى ب��داي��ة األم����ر ك��ان 
ح��دوث  م��ن  يتيقن  أن  يستطيع،  ال 
أجهزة  بعض  وج���ود  نتيجة  ال��م��وت، 
المرضى  فوجود  الصناعي،  التنفس 
األجهزة،  هذه  على  المستشفيات  فى 
يكون  يكاد  طبيعي،  غير  الوضع  جعل 
المخ، قد توقف والمريض ال يفيق وال 
يشعر وال يمكن أن تستجيب أعضائه 
األخرى، لذلك انتبه الغرب إلى ذلك، 
واعتبروا ذلك نوعا من الموت الكامل 
األم��ر،  استحكم  إذا  ألن��ه  والحقيقي، 
وظهر أن المريض ال يمكن أن يعود إلى 
استمرار  فعملية  أخ��رى،  مرة  اليقظة 
العمل  فرق  ومتابعة  الكبيرة  األجهزة 

من أطباء وتمريض، ال جدوى منها.
فرصة جديدة

واستكمل حديثه، أن أجهزة التنفس 
الكامل  للتيقن  وسيلة  هي  الصناعي، 
من الموت النهائي للمخ، فى حين أن 
بانتظام،  تعمل  األخرى  معظم ألجهزة 

إيقاف  على  ال��م��واف��ق��ة  ت��ك��ون  وي��ك��اد 
األجهزة هو الموت الفعلي لكل أعضاء 
الفًتا  فائدة،  بال  تعمل  والتي  الجسم 
أن  تبين  نفسه  ال��وق��ت  ف��ى  أن��ه  إل��ى 
العديد من األعضاء، عندما تأخذ من 
مريض على قيد الحياة، أو على جهاز 
األعضاء  هذه  تصبح  صناعي،  تنفس 
العائالت  من  للعديد  جديدة  فرصة 
األطباء  أن  إل��ى  مشيًرا  تعيش،  ب��أن 
المصريين والبابليين القدامى، جربوا 
المراهم والمنقوع من النبات، ووصفوا 
األمراض وإجراء الجراحات البسيطة، 
والتي  للقادة،  التحنيط  ومارسوا مهنة 
األحشاء،  من  البطن  تفريغ  صحبها 
ثقب  من  والمخ  القلب،  من  وال��ص��در 
نقل  أول  هذا  فكان  األن��ف،  أعلى  فى 
أننا  يؤكد  ما  لألعضاء وحفظها، وهو 
موضًحا  العلم،  هذا  استخدم  من  أول 
السعودية،  ومنها  ال���دول  معظم  أن 
أقروا قانونا لضبط عملية نقل وزراعة 
األعضاء، تحت مظلة الدولة، ولكن فى 
مصر، حتى اآلن، عدد كبير من النخبة 
والمثقفين، يعترضون على هذا القانون 
بل ويهاجمونه، بدون إي إسناد لدليل 
وبالتالي  الرفض،  لهذا  مقنع  أو سبب 

التأثير على أغلبية المواطنين.
وأشار إلى أن عام 1968، ظهرت 
أهمية توثيق وتشخيص موت الشخص، 
بل  فحسب،  فقط  قلبه  بتوقف  ليس 

الكامل  باالنتهاء  نهائًيا  تماما  بموته 
ب��ال راج��ع��ة، لكل وظ��ائ��ف ال��م��خ بما 
فيها جذع المخ، وإن ظل القلب يعمل 
تلقائيا والتنفس الصناعي يؤدى دوره، 
لتبقى أعضاء الجسم حية، مؤكًدا أنه 
لو لم يحدث التقدم المذهل فى زراعة 
بمقومات  ال��وف��اة  لكانت  األع��ض��اء، 
القائمين على رعاية  مخية، قد دعت 
مخه  وظائف  انتهت  ال��ذي  المريض، 
إع���الن موت  إل��ى  رج��ع��ة،  ب��ال  تماما 
ال��ش��خ��ص، وإع����الم األه���ل واالت��ف��اق 
التنفس  أج��ه��زة  إي��ق��اف  ع��ل��ى  معهم 
الصناعي والمساندات العالجية، التي 
فيتوقف  ورائ��ه��ا،  من  طائل  ال  أصبح 
القلب فى دقائق، ويتم تسليم الجثمان 

ألهله.
اتفاق مجتمعى

والرعاية  التخدير  أستاذ  وأوض��ح 
مع  أنه  القاهرة،  طب  بكلية  المركزة 
ظهرت  األع��ض��اء،  نقل  تجربة  تقدم 
أهمية التأكد من موت اإلنسان نهائيا 
بالتوقف الكامل لوظائف مخه، حسب 
الطبية  المهنة  عليها  تتفق  معايير 
يتطرق  وال  المجتمع،  عنها  وي��رض��ا 
للتبرع  تشجيعا  إم��ا  ش��ك،  أي  إليها 
باألعضاء، أو سماحا متفهما إليقاف 
إلعطاء  الصناعي،  التنفس  أج��ه��زة 
واعتمدت  ب��ال��ت��وق��ف،  للقلب  ف��رص��ة 
هذه المعايير، على مبادرة البشر فى 

فى  المسبق  بالتبرع  والغرب،  أمريكا 
سن الشباب بأعضائهم.

إنشاء صناعة  وش��دد على ض��رورة 
موثوق بها لزراعة األعضاء فى مصر، 
واضحة  قانونية  أس��س  على  مبنية 
يساعد  مما  واض��ح،  مجتمعي  واتفاق 
على موافقة الناس وزيادة إقبالهم فى 
بأعضائهم،  التبرع  على  الشباب  سن 
الصناعة  هذه  تحتاج  مصر  أن  مبينا 
بشكل كبير، خاصة بعد كارثة انتشار 
الفيروسي وخطر فشل  الكبد  التهاب 
وس��رط��ان ال��ك��ب��د، م��ع زي����ادة ح��االت 
وغيرهما،  والقلبي  ال��ك��ل��وي  الفشل 
وزي�����ادة ح����وادث ال��ط��رق وإص��اب��ات 
لتصبح  المخ،  وظائف  وانتهاء  الرأس 

معدالتها األعلى فى العالم.
وأكد أهمية اتباع الوسائل الصحية، 
البداية،  م��ن  األم���راض  ح��دوث  لمنع 
والكبد،  الكلى  وظائف  تدهور  ومنع 
وفى  زرع��ه��م��ا،  إل��ى  ال��ح��اج��ة  لتقليل 
وتنفيذ  تطوير  ض��رورة  الوقت  نفس 
خطة لزراعة األعضاء المتبرع بها من 
أحياء أو من الموتى بأسباب مخية مع 
األعضاء  وحياة  القلب  عمل  استمرار 

المنقولة.
موقف مصر

أما فيما يخص الجزء الثانى، فأشار 
إلى تناول هذا الجزء للموقف الحرج 
فى مصر بعد التقدم العلمي المتسارع 
المعوقات  ويناقش  المجال،  هذا  فى 
ال��ت��ي ت��واج��ه ب��ن��اء م��ش��روع ح��ض��اري 

فى  وزراعتها  األع��ض��اء  ونقل  للتبرع 
مستفيضة  مناقشات  ويبسط  مصر، 
األعضاء  وت��وزي��ع  التبرع  ألخالقيات 

وتخصيصها من األحياء واألموات.
ك��م��ا ي��ت��ن��اول اآلل���ي���ات ال��م��ط��ل��وب��ة 
إلنشاء مؤسسة قومية مستقلة لزراعة 
ماليين  حياة  إلنقاذ  وذل��ك  األعضاء، 
المرضى، كي تلحق مصر بركب التقدم 
ال��م��ج��ال، وق���دم مقترحات  ف��ى ه��ذا 
لتغييراٍت أساسية وضرورية فى قانون 
أو إحالله بقانون واضح  عام 2010 

يعترف بالموت بأسباب مخية.
وانتقد »عبيد« اآلراء المتشددة حول 
فالحديث  مصر،  ف��ى  األع��ض��اء  نقل 
عليه«،  متعارف  ش��رع��ي،  »م��وت  ع��ن 
التمكن من  العالم كله، بعد  انتهى فى 
تحت  الخطيرة  الرأس  إصابات  وضع 
أساليب  تمتلك  عالجية،  ف��رق  بصر 
لم  المركزة  للعناية  أجهزة  وتستعمل 
تحظ بها البشرية من قبل، الفتا إلى 
موت  ليقين  المعارضين،  األطباء  أن 
الثالث،  العالم  أط��ب��اء  م��ن  الشخص 
الذي ال يحظى فيه برعايتهم إال القلة 
الفوز  لهم  يسمح  ممن  المصابين  من 
بخدمات الرعاية المركزة، فى حين ال 
يلقى مئات األلوف فى حوادث الطرق 

وسيادة العنف، هذه الخدمات.
المؤتمرات  أن مختلف  إلى  وأش��ار، 
وال��ل��ج��ان ال���دول���ي���ة، أك����دت اح��ت��رام 
النهائي  الغياب  إثر  للموت  الرافضين 
ل��وظ��ائ��ف ال��م��خ وج��ذع��ه ع��ن طبيعة 

لم  أح��دا  أن  إال  ال���روح،  ودور  ومكان 
يزعم أنه أدرك للروح سكنا، وال عرف 
تخرج،  أي��ن  وم��ن  ومتى  تستقر،  أي��ن 
وب��ال��ت��ال��ي ف��أن م��ك��ان وح��رك��ة ال��روح 
له  ليس  وزراعتها،  األعضاء  نقل  فى 
دليل، موضحا أن األعضاء الحية التي 
يتم  س��وف  ميت،  م��ن  بها  التبرع  يتم 
وتوصيلها  حية،  وحفظها  استئصالها 
م��ك��ان أع��ض��اء م��ري��ض آخ���ر بحاجة 
الشخص  فى  تغيير  أدن��ى  دون  إليها، 
المنقول إليه العضو فى الذات أو فى 

األخالق أو فى الطباع أو الروح. 
غياب السياسة

الصحي  التأمين  يخص  فيما  أم��ا 
صحة  على  المدمرة  وآث��اره  الجديد، 
التأمين  قانون  إن  فقال  المواطنين، 
ال��ص��ح��ي ال��ج��دي��د، ي��ن��ص ع��ل��ى أن 
يشملهم،  ال  المواطنين  م��ن   %  75
على  ي��دل  مما  ع��ام 2028،  ف��ى  إال 
الصحية،  المنظومة  مشاكل  استمرار 
ال��ت��ي ي��واج��ه��ا ال��م��رض��ى ك��ل ي��وم فى 

المستشفيات.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى لتقليل 
دورها فى التمويل الصحي، مما يؤدى 
فى  المريض  على  األعباء  زي��ادة  إل��ى 
أن  مبينا  الحكومية،  المستشفيات 
من  تمكنت  العالم،  دول  م��ن  العديد 
وخاصة  الصحة  المنظومة  تطوير 
الطوارئ التي يخضع إليها العالج على 
نفقة الدولة لغير القادرين، والذين لم 

تشملهم مظلة التأمين الصحي.

بالفقر  يتأثر  من  أول  أن  وأض��اف، 
هما النساء، وخاصة فى صعيد مصر، 
فالنساء معرضات لإلصابة باألمراض 
ال��م��ع��دي��ة وال��م��زم��ن��ة وف���ى ح��ال��ة بيع 
الخدمة الطبية للتأمين الصحي بنفس 
يصعب  الخاصة،  المستشفيات  سعر 
الحصول  ال��ف��ق��راء،  ال��س��ي��دات  ع��ل��ى 
على الخدمات الطبية فى ظل ارتفاع 
تكلفة العالج. وأكد، أن سالمة الحمل 
الوراثية  الحاالت  واكتشاف  وال��والدة 
أو  ال��رح��م  خ���ارج  الحمل  أو  السيئة 
سقوط الرحم كل هذه األمور، تحتاج 
الحامل، وهذا  إلى فحص دوري لألم 
الجديد،  القانون  ظل  فى  يحدث  لن 
ال��ت��أم��ي��ن  اس���ت���ب���دال  ت���م  وإن  ح��ت��ى 
تنظيم  وم��راك��ز  الصحية  ب��ال��وح��دات 
مجهزة  غير  الوحدات  فهذه  األس��رة، 
أطباء  بها  وليس  المهام  بهذه  للقيام 
على مستوى عال من الكفاءة، وبالتالي 
لالم  كبيرة  ص��ع��وب��ات  تترتب  س��وف 
وسوف  الحمل،  فترة  خ��الل  الحامل 
المنازل،  فى  ال��والدة  عمليات  تنتشر 
وعندها يتطور الوضع ولن يستطيعون 
فى  ب��األم  اإللقاء  يتم  عليه،  السيطرة 
وفى  الحكومية،  المستشفيات  اح��د 
ظل غياب الدم والخيوط المخصصة 
األهل  ويضطر  الجراحية،  للعمليات 
بأسعارها  الصيدليات  من  لشرائها 

الباهظة.
قامت بضرب  ال��دول��ة،  أن  وأوض��ح 
التنمية الدوائية، بترك الباب مفتوحا 
بالكامل،  الرأسمالية  ال��دواء  لصناعة 
وتحويل الصيادلة إلى تجار ال تستطيع 
مشيًرا  مراقبتهم،  المسئولة  الجهات 
إلى أن األرباح الطائلة من جراء هذه 
إلى  تهريبها  يتم  الدوائية،  السياسة 
مرتفعة  أن���واع  لتوفير  م��ص��ر،  خ���ارج 
إليها  تحتاج  ال��ذي  ال��دواء،  من  الثمن 

الفئات الثرية.
غياب  إن  ق��ائ��اًل:  حديثه  واخ��ت��ت��م 
السياسة الحكومية الفاعلة فى التأمين 
الصحي، له تأثير سلبي على المجتمع 
ككل خالل الفترة القادمة، فتلوث مياه 
لرعاية  السياسات  وافتقاد  الشرب، 
الصحة  وانهيار  والطفولة،  األم��وم��ة 
ال��ن��ظ��ام الصحي  ال��غ��ذائ��ي��ة، وت��وق��ف 
القرى،  نشر وحدات صحية فى  عند 
بجانب خلو هذه المراكز من المعدات 
بشكل  األطباء  تواجد  وع��دم  الطبية، 
منتظم بها، كل ذلك يؤثر بشكل مباشر 
على صحة المواطنين، وبالتالي ضعف 
بالسلب  يعود  انعدامه، مما  أو  اإلنتاج 

على الدولة.

■ شيماء محسن

■ افتقاد سياسات رعاية األمومة والطفولة.. وانهيار 
الصحة الغذائية

■ الحكومة ضربت التنمية الدوائية وفتحت الباب 
الرأسمالى.. الصيادلة تحولوا لتجار

فى الندوة الشهرية لـ»األهالى«

■ ضرورة اتباع الوسائل الصحية لمنع اإلصابة باألمراض لتقليل زراعة األعضاء فى مصر
■ اآلراء المتشددة حول نقل األعضاء وراء عدم صدور القانون حتى اآلن

■ بناء مشروع حضارى للتبرع ونقل األعضاء يتطلب توافًقا مجتمعًيا

■ تصوير : خالد سالمة

يواجه العالم فى اآلونة األخيرة، موجات عاتية من 
اإلرهاب والكراهية، تحديات تتطلب جهوًدا حسيسة 
ومتواصلة للتعامل معها ومواجهاتها، وقد كان اجتماع 
المؤسسات اإلفتائية تحت مظلة واحدة عام 2015، 
إحدى الخطوات المهمة لوضع مسارات التعاطى مع 
هذه التحديات للدفع بمجال اإلفتاء نحو القيام بدوره 
فى األمان، االستقرار، التنمية، والحضارة فى كافة 
البلدان، وال تزال األمانة العامة لدور وهيئات اإلفتاء 
حيث  اإلفتاء،  قاطرة  فى  بدورها  تقوم  العالم،  فى 
الفضاء  وغ��زو  وال��ن��دوات  المؤتمرات  بإقامة  ب��دأت 
اإللكتروني، إلى أن وصلت لنسختها الخامسة، والتى 
الفقهي«  للخالف  الحضارية  »اإلدارة  بعنوان  جاءت 
تناولها  ينبغى  فكرية  يعبر عن قضية  العنوان  وهذا 
منظومة  ل��دع��م  ذل��ك  ن��ت��اج  واستثمار  ومعالجتها، 
الحضارة  فى  االيجابية  اإلفتائية  الفقهية  المشاركة 

المعاصرة.
توصيات لنبذ التشدد

المفتي،  مستشار  نجم  إب��راه��ي��م  ال��دك��ت��ور  ق��ال 
المؤتمر  ناقشها  التى  الفقهى  الخالف  قضية  إن 
التى  للمشكالت  الحل  بداية  الخامسة  نسخته  فى 
تحديد  عبر  وذل���ك  ال��راه��ن،  ال��وق��ت  ف��ى  نواجهها 
للتعامل  المعاصرة  واالتجاهات  الحضارية  األصول 

مع مسائل الخالف وقضاياه.
المشروعات  من  طائفة  المؤتمر  ق��دم  وأض��اف، 
»وثيقة  منها:  المهمة  المبادرات  من  وعدد  الرائدة، 
التسامح اإلفتائي«، وهى مبادرة تهدف لنبذ التعصب 
وتساهم  المجتمعي،  التماسك  يهدد  الذى  المذهبى 
فى جعل التجربة المذهبية معيًنا لإلفادة اإلنسانية، 
وهو  اإلفتائية«،  المؤسسات  إدارة  »دليل  جانب  إلى 
اإلفتاء  مجال  فى  المؤسسية  فكرة  لترسيخ  يهدف 
بإتباع األنظمة اإلدارية الحديثة، وقد صدر منه كتاب 
»إدارة الجودة فى المؤسسة اإلفتائية، وكتاب »الموارد 
باإلضافة  اإلف��ت��ائ��ي��ة«،  ال��م��ؤس��س��ات  ف��ى  البشرية 
لألسس العلمية والعملية لإلفتاء، وهو مرجع معنى 
بضبط مهارات اإلفتاء وفق منظومة إجرائية تناسب 

هذا العصر.
الدكتور على جمعة عضو  قال  نفسه،  الوقت  فى 
إن  السابق،  الجمهورية  ومفتى  العلماء  كبار  هيئة 
االهتمام بوضع نظرية كلية إلدارة الخالف الفقهي، 
يعد نمًطا جديًدا من أنماط التجديد الذى نسعى له، 
المعاصر  الفقه  توجه  من  الرغم  على  أن  إلى  الفتًا 
توجًها حسًنا نحو صياغة نظريات فقهية حديثة، إال 
أن قضايا الخالف الفقهى لم تحظ حتى اآلن بنظرية 

كلية عامة.
وأضاف أن الجماعة المتشددة بين الظنى والقطعى 
والثابت والمتغير، اضطربت نظرتهم للفقه، وكفروا 
فروعا  كانت  س��واء  ال��ف��روع،  قضايا  فى  المخالف 

األمة  أن  مؤكًدا  الفقه،  فى  فروعا  أو  العقيدة  فى 
والتشدد،  الجمود  هذا  من  تتطهر  اآلن  اإلسالمية 
وتتشبث بالمنهج الوسطى وسماحة االعتدال، وتريد 
أيًضا أن تعود بالدين غضا طريا كما كان فى العهود 
السابقة، وما تتابع عليه علماء األمة جيال بعد جيل.

الفقهي،  الخالف  قضية  فى  التجديد  أن  وتابع، 
وإحياءه  وبعثه  بالفعل،  قائم  هو  لما  تحديث  يعنى 
الناس، مشيًرا  الفاعلية فى واقع حياة  وإعادته إلى 
إلى أن تجديد أصول الفقه يعنى إعادة تلك األصول 
بمقتضاها  يستجيب  التى  المنهجية  الحالة  إل��ى 
حيث  من  ومتطلباته  العصر  لمقتضيات  المجتهد 
سالمة موازينه ومرونة رؤيته مع احتفاظه بأصالته، 
ُدوا ِإيَْمانَُكْم«، خاصة أن تجديد  وَرُسوَل الله قال »َجدِّ
تجديد  ثم  ومن  الفقه  أص��ول  بتجديد  مرتبط  الفتوى 
الفقه، موضًحا أن الفتوى إذا صدرت بناء على مراعاة 
لألصول وموافقة للظروف والوقائع التى قيلت بها فإنها 
سليمة وتبقى على ما هى عليه كجزء من فقه الواقع، 
ولكنها تستبدل وتتغير بفتوى جديدة حينما تؤسس على 
واقع مختلف وأحوال جديدة، مضًيفا أن االجتهاد هو 
باإلضافة  والمنهج،  الفكر  فى  والتجديد  العقل  إعمال 
للمرونة واالنتقال من أصل إلى آخر، ومراعاة المآالت 
باالرتباط  يكون  أيًضا  والتجديد  المقاصد،  وتحقيق 
ال��ذى يحقق  ال��وج��ه  األح��ك��ام على  وتطبيق  ب��األص��ول 

مصالح العباد واألوطان.
فى  الفقيه جهده  بذل  يعنى  االجتهاد  أن  واستكمل، 
المتجددة  للوقائع  والمالئم  المناسب  الحكم  استنباط 
من األدلة الشرعية والنصوص، وهذا أمر مستمر يمثل 
واجب الوقت بالنسبة إلى فقهاء كل عصر، أما أن يفكر 
علماء العصر أن يعيشوا عالة على مجهودات واجتهادات 
من سبقهم يلوكونها ويرددونها، ويفرضونها على وقائع 
مختلفين  وأشخاص  وأح��وال  وظروف  متجددة  متغيرة 
فهذا لون من الكسل، ونمط من التفريط والتخاذل عن 

نصرة الشريعة وإحيائها.
وأشار إلى أن هناك من العلماء من يقف أمام دعوة 
التجديد ويرفضها لمجموعة من الدعاوي، منها أن علم 
األصول قد كمل واكتمل ولم يعد فيه أى مجال للتجديد، 
ونحن نرد على هذه الدعوى ونؤكد حاجة علم األصول 
للتجديد واإلصالح فى الشكل والجوهر وقابليته أيضا 
ذلك  آلية  تحديد  إل��ى  نحتاج  ولكنا  التجديد،  لذلك 

التجديد ووضع ضوابطه.
وشدد على ضرورة الحاجة إلى صياغة هذه النظرية؛ 
نظًرا لكثرة التالعب والتخبط من ممارسات الجماعات 
لم  كونهم  الخالف،  قضايا  فى  المعاصرة  المتشددة 
الشريف،  ك��األزه��ر  ووسطية  علمية  بيئة  ف��ى  يتربوا 
وحولوا الخالف الذى هو فى حقيقته مظهر من مظاهر 
أسباب  من  وسبب  المحمدية،  باألمة  اإللهية  الرحمة 

السعة والمرونة، إلى أسباب الشقاق وسوء األخالق.
سلوك ومبادئ

وفى السياق ذاته، أكد محمد أحمد لوح رئيس لجنة 
اإلفتاء باتحاد علماء إفريقيا، وعميد الكلية اإلفريقية 
للدراسات اإلسالمية فى السنغال، أن الخالف الموجود 
دونها  كثيرة،  أسباب  ناشئ عن  الفقهية  المذاهب  بين 
الخالف  أن  مضيًفا  مستقلة،  مصنفات  فى  العلماء 
الطرق  طريق  ع��ن  خ��اص  تعامل  إل��ى  حاجة  الفقهى 
واألنماط التى تضمن للبيئة الفقهية حسن الوئام، وتعنى 
إلى  بها  االلتزام  يؤدى  التى  والمبادئ  القيم  من  ع��دًدا 
إنهاء جزء كبير من الخالف، ومن ثم إلى التعايش مع 

الباقى فى جو من السالسة والمرونة.
وأشار إلى أن الخالف الفقهى أصبح فنا يدرس، له 
من  عدد  »سلوك  عن  عبارة  كونه  وضوابطه،  أهدافه، 
بين  والتعايش  التفاهم  إل��ى  المؤدية  والمبادئ  القيم 

المختلفين فى القضايا الفقهية«.
الفقه  قضايا  لمعالجة  يتصدى  م��ن  على  وش���دد 
اإلسالمى أن يكون ملًما بهذا الفن، ونظرياته وتطبيقاته، 
العامة  موضًحا أن إلدارة الخالف جملة من األهداف 

على  وتقديمه  الشرعي،  النص  احترام  »إشاعة  منها: 
اآلراء واالجتهادات والنظريات المحضة، تقليل الخالف 
والحد من حدته، تقريب وجهات النظر بين المختلفين، 
الفقه  تصفية  التعصب،  وترك  اإلنصاف  قيمة  إشاعة 
من اآلراء الشاذة واالجتهادات التى عفا عليها الزمن، 
تفعيل مساحات التوافق وتهيئة الجو للتعايش السلمى 
الخالف  إدارة  ضوابط  أن  وأض��اف،  المختلفين.  بين 
الفقهي، تحتمل الخطأ والصواب فى كل رأى من اآلراء 
االجتهادية المختلفة، وإن ما يُثير الخالف بين الفقهاء 
ليس الصواب الصريح أو الخطأ المحض، وإنما الخطأ 
الملتِبس بالصواب، والصواب المختِلط بالخطأ؛ قائاًل: 
»لذا فإننا إذا تعملنا مع خالفاتنا الفقهية بعقلية »إما 
لحلول جذرية  نصل  لن  أننا  فالغالب  ذاك«،  وإما  هذا 
دائرة  فى  نملكه  ما  غالب  أن  فكرنا  إذا  لكن  فحسب، 
االختيار الفقهى ال يعدو أن يكون نتيجة رؤى واجتهادات 
ظنية، قابلة للكثير من النقاش وتحديد موضع الخالف 
البداية  ف��إن  خ��الف  أى  مناقشة  عند  وتابع  وسببه«. 
تكون بتحديد نقاط الخالف التى أدت إلى حدوث سوء 
أن  أثبتت  التجربة  أن  المختلفين؛ خاصة  بين  التفاهم 
النِّزاعات، التى تدور بين الباحثين غالًبا ما  كثيًرا من 
بعض  أن  خاصة  نفسية،  تحسسات  عن  عبارة  تكون 
الفقهاء أبدعوا فى بيان أسباب الخالف فى المسائل، 
بداية   « المفيد  كتابه  فى  الحفيد  رشد  ابن  كما صنع 
المجتهد ونهاية المقتصد« وابن تيمية الحفيد فى كتابه: 

»رفع المالم عن األئمة األعالم«.
وشدد رئيس لجنة اإلفتاء باتحاد علماء إفريقيا، على 
ضرورة وضع ضوابط إدارة الخالف الفقهى كاحتمالية 
االجتهادية  اآلراء  من  رأى  كل  فى  وال��ص��واب  الخطأ 
إيجاد  جانب  إلى  النفسية،  التهيئة  وكذلك  المختلفة، 
تحديد  ومنها  الفقهية،  ل��ل��ح��وارات  مناسبة  أرض��ي��ة 
االستفسار  باب  فتح  وكذلك  وسببه،  الخالف  موضع 
المخالف  ت��ج��اه  ال��م��واق��ف  ات��خ��اذ  قبل  واالس��ت��ف��ص��ال 
التوضيحية  األسئلة  من  العديد  ط��رح  ذل��ك  ويقتضى 

البعيدة عن روح المواجهة، واالستماع إلجاباتها.
تحديد المشكالت

األفكار  مواجهة  فى  الفقهى  الخالف  استثمار  وعن 
المتطرفة، أوضح محمد الياقوتى وزير األوقاف األسبق 
فى السودان، أن االستثمار يتطلب أمورا عدة أولها أن 
كونه  والمناقشة  للتجديد  قابال  الفقه اإلسالمى  يكون 
ثروة هائلة، إذا وضعها اإلنسان أمامه يستطيع أن يتخذ 
لتحديد مشكالت  اإلسالمى  الفقه  من  واح��دة  مسألة 
المجتمع ورفع األذى عن الناس فيجعلها بذلك قانوًنا، 
الله  وان  شرعي،  مستند  له  الخالف  ه��ذا  أن  خاصة 
لمزيد  المخالفون  يجمع  حجة  بذلك  يكون  أن  أراده 
إلى جانب قضية  ه��دوء،  فى  والعيش  االجتهادات  من 
الدعوة التى تحتاج إلى خطابات متعددة، خاصة أن هذه 
الوعى وقبول  وتنشر  الدعوة  الخطابات توسع مساحة 

اآلخر، كونها ظاهرة صحية.

■ منى السيد
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تعديالت األحوال الشخصية..
تثير غضب األمهات الحاضنات

املرأة، مشروع  العاملة فى مجال حقوق  النسائية  املنظمات  رفضت بعض 
القانون املقدم من النائب عاطف مخاليف عضو جلنة حقوق اإلنسان مبجلس 
النواب، بشأن تعديل قانون األحوال الشخصية، والذي تضمن تخفيض سن 
احلضانة إلى 9 سنوات بدلاً من 15 سنة، وانتقال احلضانة إجباريا بعد هذه 
السن إلى الطرف اآلخر وإلغاء نظام الرؤية احلالي فى القانون، واستبداله 
بالستضافة ملدة ل تقل عن 24 ساعة أسبوعيا بجانب فرصة لزيادتها فى 
أوقات العطالت واألعياد وتعديل ترتيب احلضانة ليصبح األب األرمل رقم 
2 مباشرة بعد وفاة األم، واألب الطبيعي رقم 4 بعد 
األم وأم األم وأم األب، وإلغاء جميع احلالت التي 
يقبلها القانون للخلع وحصرها فى حالة واحدة 

وهي العجز اجلنسي فقط.
جمعية  رئ��ي��س  بيبرس  امي���ان  د.  وأك���دت 
نهوض وتنمية املرأة، رفضها لهذه التعديالت، 
بني  وظ��ل��م  للخلف،  خ��ط��وة  ان��ه��ا  ال��ى  مشيرة 

للمرأة املصرية وطفلها.
واشارت، إلى أن مقترح تخفيض سن احلضانة 
للشريعة  مخالف  يعد  س��ن��وات،   9 إل��ى  ليصل 
اإلسالمة بشكل صريح، حيث قام األزهر الشريف 
قوانني  مب��راج��ع��ة  اإلس��الم��ي��ة  ال��ب��ح��وث  ومجمع 
األح���وال الشخصية ع��دة م��رات خ��الل أع��وام 
 ،2015 ،2011 ،2008 ،2007 ،2006(
للولد،  ا  عاماً  15 ب�  احلضانة  سن  إق��رار  ومت 
الدراسات  نتائج  وكشفت  ال��زواج.  حتى  وللفتاة 
التي قامت بها جمعية نهوض وتنمية املرأة عن 
أن %78 من الرجال أرادوا احلضانة وتخفيض 
احصائيات  وفى  الشقة،  على  للحصول  سنها 
أن 63%  إلى  تشير  باحلضانة  خاصة  أخ��رى 
للضرب  تعرضوا  األباء  فى حضانة  كانوا  ممن 
واإلهانة من األب ومن زوجة األب، كما كان هناك تفرقة فى املعاملة بينهم 

وبني األبناء من الزوجة الثانية.
ورفضت حملة »صوت أمهات مصر« التى تتبناها اجلمعية، املقترح الثانى 

الذى يطالب بإلغاء الرؤية وإقرار بند الستضافة. 
وأوضحت د. اميان بيبرس، أن القوانني املقترحة بالزام الستضافة بدلاً 
غير  بالطرف  املتعلقة  واملخاطر  الستضافة  ملخاطر  تتطرق  لم  الرؤية  من 
احلاضن وحتديد كيفية متابعة عملية تسلم وتسليم 6 ماليني طفل وطفلة 

وإرجاعهم مرة أخرى للطرف احلاضن.
اما املقترح الخير، بشأن إلغاء جميع احلالت التي يقبلها القانون للخلع 
أن  احلملة  فأكدت  فقط،  اجلنسي  العجز  وهي  واح��دة  حالة  فى  وحصرها 

قانون اخللع قانون شرعي وأقره الدين اإلسالمي فى مبادئه وشريعته.
■ جنوى ابراهيم

اميان
بيبرس

يواصل العدوان التركي بقيادة 
رئيسه الطيب أردوغان ممارساته 

ضد األراضي السورية، وسط صمت 
عربي ودولي يكتفى فقط باإلدانة، 

ومن خلف الستار تترد حقائق وأسرار 
وربما شائعات، فالعملية التركية التي 

وصفها الجميع بالعدوان فتحت الباب 
أمام تساؤالت عديدة تخص تنظيم 
داعش االرهابي الذي كاد أن يندثر 

من على األراضي السورية، حيث 
لم يتبق سوى أقل من 10 % من 

األراضي السورية غير المحررة....إذا 
هي قبلة الحياة من النظام التركي إلى 
الدواعش ليبعثوا من جديد.. فى هذا 
السياق توجهت »األهالي« إلى منطقة 

جارن سيتي بوسط القاهرة حيث 
كان هذا الحوار مع السفير الدكتور 
بسام درويش القائم بأعمال سفارة 

الجمهورية العربية السورية لدى 
مصر.. فكان هذا الحوار.

العربية األخير  كيف ترى موقف اجلامعة   **
التي  والدعوات  التركي على سورية  العدوان  من 
انطلقت بعودة سوريا إلى مقعدها فى » اجلامعة«؟

* البيان الذي صدر عن اجلامعة بهذا الشأن 
لم يكن فيه غير عبارة يتيمة فى البند اخلامس 
تشير إلى عودة سورية للجامعة العربية، ويكفى أن 
نشير إلى أن سوريا وهي اجلزء املعتدى عليه لم 
تكن موجودة، ولكن أقول أن مواقف بعض الدول 
فى اجتماعات اجلامعة مؤخرا كاملوقف اللبناني 
وواضحا.  ايجابيا  موقفا  ك��ان  ومصر  والعراقى 
فدمشق تثمن كل موقف واع وداعم لسوريا، بالدنا 
تطمح إلى أن تستعيد دورها العربي املعهود، فال 
شك فى ذلك، ولكن على من أخطأ فى حق سوريا 
هناك  كانت  احلقيقة،  ففى  اخلطأ،  يصحح  أن 
العديد من املطالبات فى هذا الجتاه ونحن نرى 
أن موقع سوريا ودورها املحوري فى إطار العمل 
العربي املشترك كان يشكل محور أساس، لذلك 
نرى اليوم أن العودة إلى الصواب متوقفة على من 
ارتكب األخطاء بحق سوريا وشعبها، فلننتظر ما 

ستؤول إليه األمور.
** هل هناك ضغوط أو سعي أو حترك ما من 

جانب سوريا لسترداد مقعدها؟

* دمشق ليس لديها أي هلع أو انسياق وراء أي 
شيء سوى متابعة اجليش ومساندته فى محاربته 
ل��إره��اب واس��ت��رداد أراض��ي الوطن إل��ى حضن 
اجليش  إنتصارات  أن  نرى  السورية.ألننا  الدولة 
الذي  الشعب  يعمل عليها  التي  على األرض هي 

قدم تضحيات للحفاظ على الكرامة والسيادة.
* هذه املرة كانت هناك مطالب شديدة اللهجة 
بلدان عربية عديدة حتى من اخلليج  من جانب 
دعوا جميعا إلعادة عضوية سوريا باجلامعة..ترى 

من السبب فى عرقلة ذلك؟
** احلقيقة العرب ليسوا مسؤولني عن ذلك، 
من  وتعليمات  وتوجيهات  ضغوط  هناك  ولكن 
ال��واق��ع،  ه��ذا  لفرض  الشديد،  لألسف  اخل���ارج 
فى  التمثيل  من  سوريا  ومنع  لتحقيقه  والتحرك 

اجلامعة العربية.
* أنت كدبلوماسي سوري.. كيف ترى العدوان 

التركي اجلديد؟
سوريا،  على  وحشي  بعدوان  قامت  تركيا   **
إرهابية  مجاميع  أراضينا  إلى  أدخ��ل  وأردوغ���ان 
أن��واع  أبشع  وم��ارس��وا  دول��ة  من 100  أكثر  من 
السورية،  والدولة  السوري  الشعب  التوحش ضد 
وفى مواجهة ذلك فإن اجليش السوري سيواجه، 

قانونى  مسار  اتخاذ  فهى  الثانية  اخلطوة  اما 
عن طريق مجلس األمن الدولى لوقف البناء حتى 
مخاطر  لتجنب  اإلنشائية  السد  سالمة  تقييم 
انهياره ولتقييم تداعياته املائية والبيئية على مصر 
 1902 ملعاهدة  اإلثيوبية  واملخالفات  والسودان، 
وإعالن  املشتركة  لألنهار  املتحدة  األمم  واتفاقية 
املبادئ، وتتمثل اخلطوة الثالثة فى تسوية األوضاع 
فى السودان ووضع إطار واضح للعمل والتفاوض 

بخصوص سد النهضة فى إطار اتفاق 1959. 
ج��اء ذل��ك ف��ى م��ؤمت��ر امل��رك��ز امل��ص��رى للفكر 
والدراسات الستيراجية حتت عنوان »سد النهضة 
القومى  األمن  ومتطلبات  الواقع  األمر  فرض  بني 

املصرى«.
وح��دة  رئيس  رس���الن،  هانى  دك��ت��ور  ق��ال  فيما 
للدراسات  األه��رام  النيل مبركز  دراس��ات حوض 
السياسية والستراتيجية، إن إثيوبيا تسعى حاليا 
حولها،  املحيط  فى  الدول  باقى  على  التأثير  الى 
نفسها  وقدمت  الثيوبى  الفلك  فى  تدور  لتجعلها 
بعد ان جنحت فى  القائد،  انها  املنطقة على  فى 
بينما  تنموية،  قضية  باعتبارها  األزم��ة  تصوير 
سياسى،  بعد  ذات  قضية  هى  الم��ر  حقيقة  فى 
باقناع  واملتعلق  الداخلى  الثيوبى  الشأن  يخص 
شعبها على ان هذا املشروع بوابة الدولة للنهضة، 
نفذته  استراتيجى  اخ��ر  وب��ع��د 
م��ن خ���الل س��ي��اس��ة الم��ر 
الع��ت��ب��ار  دون  ال���واق���ع 
لتتحكم  الدولى  للقانون 
ف���ى الي������راد ال��ك��ام��ل 
من  الزرق  النيل  لنهر 
التحكم  بوابات  خالل 
ف����ى ت���دف���ق���ات 

املياه، المر الذى اصبح استخداما للسالح املائى، 
حلقة  ف��ى  وادخ��ال��ه��ا  املصرية  ال��دول��ة  لض��ع��اف 

مفرغة من عدم الستقرار املائى والسياسى.
العلوم  أستاذ  طايع،  ساملان  محمد  دكتور  ورأى 
السياسية بجامعة القاهرة، أن السد يهدد إثيوبيا 
قبل مصر، فوضعه من الناحية الفنية واجليولوجية 
يهددها قبل أن يهدد دولتى املصب، ولكنها تسعى 
ما  فقط،  ملصر  السياسى  والبتزاز  الضغط  إلى 
الرغم  فعلى  السياسية«،  للمكايدة  »سد  انه  يؤكد 
من أن السدود اإلثيوبية املقترحة على النيل األزرق 
تضر مصلحتها ولكنها مصرة على تطبيق سياستها 
م��ن خ���الل ف���رض األم���ر ال��واق��ع ودون إش���راك 
واألع���راف  بالقوانني  اعترافها  وع��دم  اآلخ��ري��ن 
الدولية املنظمة لألنهار حتت بند السيادة املطلقة، 
مصر،  على  للسد  السلبية  التأثيرات  الى  واش��ار 
التى خلصها، سواء ابعاد فنية ومنها زيادة البخر 
فى الدلتا والتأثير على المن الغذائى، وتأثيرات 
خللق  املائية  الورقة  استغالل  فى  ممثلة  سياسية 
حالة من الهيمنة والسيطرة فى املنطقة فى ضوء 
اجل  من  املائى،  التفاق  معادلة  تغيير  الى  سعيها 
السياسى على مصر والضرار  البتزاز والضغط 

العمدى بحقوقها املائية.

من جانبه، اعلن السفير مجدى عامر، مساعد 
ان  النيل،  ح��وض  ل��دول  األسبق  اخلارجية  وزي��ر 
القاهرة بدأت فى التفاوض دون وجود اى دراسات 
الدولية  اللجنة  تقرير  ان صدر  الى  للسد،  فعلية 
الوثيقة  وه��و  امل��واص��ف��ات،  بتغيير  اوص���ى  ال���ذى 
الوحيدة املوجودة حاليا والتى ئؤكد مخاطر السد، 
العامل  كان  للسلطة  اإلخ��وان  وص��ول  ان  موضحا 
فيما  امللف،  فى  التحول  ونقطة  الرئيسى  السلبى 
البرنامج  مدير  الطويل،  ام��ان��ى  دك��ت��ورة  ح��ددت 
السياسية  للدراسات  األه���رام  مبركز  اإلفريقى 
عقدت  التى  الجتماعات  ع��دد  والستراتيجية، 
ا فى  طوال فترة املفاوضات ب� 21 اجتماعا متنوعاً
خاللها  مصر  وضعت  السياسي،  التمثيل  درجات 
الط��ر  م��ن  ب��دل  اعينها  نصب  التعاونية  الط���ر 
كل  ان  ال��ى  مشيرة  ج��دوى،  بال  ولكن  النزاعية، 
اللجان حتفظت على معامل امان السد وتأثيراته 
التعنت  ان  ال  املصب،  دولتى  فى  التدفقات  على 

الثيوبى كان القوى.
السد  ازمة  الدولى فى حل  القانون  وعن قواعد 
استاذ  عمرو،  سامح  محمد  دكتور  ي��رى  الثيوبى، 
ان  القاهرة،  بحقوق  الدولى  القانون  قسم  ورئيس 
وضع آلية لفض وتسوية املنازعات حلماية الجيال 
القادمة هو الهم، لنه المر الذى افتقدته مصر فى 
كل اتفاقياتها منذ1902، بالضافة الى حتديد آلية 
اتخاذ القرار بني الدول هل بالجماع ام توافق الراء 

او بالتصويت؟.
مساعد  ح��ج��ازي،  محمد  السفير  ي��رى  بينما 
العمل  الضرورى  من  أنه  األسبق،  اخلارجية  وزير 
من أجل إع��داد ملف مصرى متكامل يتضمن فى 
لقواعد  العادلة  الفنية  مصر  رؤي��ة  األول  قسمه 
النهضة  إدارة وتشغيل سد  وسنوات امللء وأسلوب 
بتحقيق  السودان ومصر، مبا يسمح  بالتنسيق مع 
شركاء النهر الثالثة املنافع واملصالح املرجتاة، فتولد 
إثيوبيا كهرباءها،وتنظم السودان النهر الوارد إليها، 
إطار من  املائية، فى  وحتافظ مصر على حصتها 

الحترام املتبادل للحق فى التنمية وفى احلياة.

■ رضا النصيرى

مثلما يحارب اآلن اجلماعات اإلرهابية فى إدلب 
التي تعتبر أكبر بؤرة لتجمع اإلرهابيني فى العالم، 
فجيشنا يقوم بواجبه الوطني ونحن على يقني بأن 
اجليش سينتصر وسيعيد كل شبر من األراضي 
نتأكد  أن  وعلينا  السورية،  السيادة  إلى  السورية 
التركي  العدوان  أن صمود اجليش السوري أمام 
والباقي  املحتلة  األراض���ي  ملعظم  واستعادتهم 

سيستعيده اجليش بكل تأكيد.
* أردوغ��ان يتحدث يوميا عن »نيته الصادقة« 
من عملية »نبع السالم«..وأن هدفه القضاء على 
الذين يهددون بالده.. اإلرهاب ومواجهة األكراد 

ما تعليقك؟
** أردوغان يكذب كما يتنفس، وفى الوقت الذي 
اإلرهابية  التنظيمات  ببعض  يجتمع  ذلك  يدعى 
األك��راد  مواجهة  فى  لزجهم  إدل��ب  فى  واملرتزقة 
السوريني فى منطقته اآلمنة املزعومة، وهذا عمل 
خسيس وقذر، وهذا هو عهد النظام التركي فى 
احلرب على النظام السوري، لكن اجليش العربي 
السوري متأهب ولديه خطة موضوعة للدفاع عن 
كل شبر فى سوريا، وأن القيادة السورية تعرف أين 

تتحرك وكيف تتحرك لستعادة األرض.
* يتردد أن هناك تخاذل من اجلانبني الروسي 

واإليراني باعتبارهما حلفاء لسوريا؟
** بالعكس التنسيق على أعلى مستوى ونحن 
نعرف أين نسير وما أهدافنا وسنحققه مبساعدة 
حلفائنا وبقوة جيشنا وقيادتنا احلكيمة، فالتنسيق 
بني روسيا وإيران وسوريا على أعلى مستوى، ولن 

يستطيع أحد اإليقاع بيننا.
* كيف ترى العالقات املصرية السورية؟ وإلى 

أي مدى تتشابه حربهما على اإلرهاب؟
انقطعت تضر  إذا  ك�«املشيمة«  هي عالقة   **
بالطرفني، ونحن نتفهم الوضع املصري، وتداعياته 
دائما  ونتطلع  السورية،  األزم��ة  مع  التعامل  فى 
إلى  العالقات  ووص���ول  التعاون  م��ن  امل��زي��د  إل��ى 
جندي  فكل  امل��ج��الت،  كل  فى  مستوياتها  أعلى 
يحارب  هو  سوريا  فى  اإلره���اب  يحارب  س��وري 
عن اإلنسانية ويحارب عن اجليش املصري الذي 
يحارب نفس اإلرهاب فى سيناء، فاخلطر متشابه 
والقيادات  واأله��داف  التوجهات  نفس  يحمل  بل 
واألجهزة املخابراتية املعادية حول العالم، ويجب أن 

نشير هنا إلى قول الرئيس التركي فى تصريحات 
سابقة أنه يسعى لنقل عناصر إرهابية لليبيا ومنها 
إلى سيناء، وهنا نشدد على دور اجليشني املصري 
والسوري الشقيقني وهدفهما الواحد فى اجتثاث 
والكرامة  والعرض  األرض  والدفاع عن  اإلره��اب 

العربية.
* ما حتليلك وأن��ت املوجود هنا فى مصر ما 
إحداث  محاولت  من  مؤخرا  مصر  له  تعرضت 

الفتنة بني الشعب املصري وجيشه؟
يضلل،  ال��ذي  اإلع��الم  فى  ليست  املسألة   **
وتالحم  متاسك  إل��ى  نشير  أن  هنا  املهم  ولكن 
يقول  اإلع���الم  نترك  فدعنا  وال��ش��ع��ب،  اجليش 
ويضلل ما يضلل، ولكن الشعب املصري اثبت أنه 
ميتلك من الوعي ما يكفي، وظهر ذلك من خالل 
عظيم،  شعب  جانب  من  املستمر  التالحم  ذل��ك 

وجيش قوي ووطني.
بعمليات  يقوم  بوجود طيران مجهول  علمنا   *
ضد سوريا، وقالت مصادر إنه طيران إسرائيلي 
يستخدم القواعد األمريكية من األردن.. هل هذا 

حقيقى؟
وم��اذا  لألسف،  ذل��ك  يخفون  ل  نعم..هم   **
وإسرائيل  أمريكا  من  فعلوا  مما  أكثر  سيفعلون 
وقطر وبعض البلدان الذين دفعوا املليارات لتدمير 
سوريا، واآلن تركيا دخلت أراضينا بلحمها ودعمها 
سوف  جيشنا  ولكن  الشيطاني،  املخطط  لتنفذ 

ينتصر.
تدهور  من  إسرائيل  تستفيد  م��دى  أي  إل��ى   *

األوضاع فى سوريا؟
خلفها  ومن  الوحيد  املستفيد  بالفعل  هي   **
والراعية  الداعمة  األمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات 
ملخطط الشرق األوسط اجلديد، وميكن تلخيص 
العربية بصورة  الدول  الصهيونية جتاه  األهداف 
عامة وال��دول املحيطة بها بصورة خاصة ببضع 
ك��ي��ان��ات عربية  ك��ل��م��ات: احل��ي��ل��ول��ة دون وج���ود 
التصدي  فى  واحلصانة  بالقوة  تتسلح  مستقلة 
معا إلطماع اسرائيل التوسعية وإلهاء العرب عن 
مناصرة القضية الفلسطينية. ول حاجة للحديث 
عن أطماع إسرائيل فى الوطن العربي من بترول 
وغاز ومياه وأسواق. ونحن نفهم ماذا يريد الغرب 
البلدان العربية،  وأمريكا بالذات من وراء تدمير 
وأطماع الغرب فى ثروات العرب معروفة، والغرب 
ل يستطيع بناء »امبراطوريته« إل بتقسيم العرب 
وشرذمتهم واحليلولة دون وحدتهم أو على األقل 
تتصدى  موحدة  استراتيجية  على  اتفاقهم  دون 

ألطماعه.
* نسمع بني احلني واألخر عن اعادة اإلعمار 
إعمار  سيعيد  ال��ذي  مانحة..من  دول  جانب  من 

سوريا؟
** أكرر ما قاله الرئيس بشار األسد حيث قال 
كل من شارك فى قتل الشعب السوري لن يسمح 
لهم فى املشاركة فى اإلعمار.. وما تقوم به الدولة 
يحدث  ما  وهو  باإلعمار،  كفيل  احللفاء  مع  اآلن 
اآلن على ارض الواقع، فلدينا خطة ممنهجة بأن 

اإلعمار فى سوريا سيكون قريبا.

■ التنسيق بين روسيا 
وإيران وسورية على 
أعلى مستوى
■ من شارك فى قتل
الشعب السوري لن يسمح 
لهم فى المشاركة فى اإلعمار

حوار: عبدالوهاب خضر 

القائم بأعمال السفارة السورية فى القاهرة :

السفير بسام درويش: الجيشان المصري والسورى 

محمد نصر عالم:

هدفهما واحد فى اجتثاث اإلرهاب والدفاع عن األرض

 أردوغان يخطط إلرسال
إرهاربيين إلى ليبيا ومصر!

النواب
يخاطبون الحكومة..

أكد وزير الموارد المائية 
والرى األسبق محمد نصر 
الدين عالم، ضرورة النظر 
الى ما يعرف باسم »الحد 
التخزينى«، والمقصود به 
الضرر الذى يلحق بمصر 

عند التخزين ألول مرة 
وبعد كل ملء لبحيرة السد 

وفى حالة اتجاه اثيوبيا 
للزراعة وهو امر متوقع، 

وهناك ثالثة محاور ممكنة 
للتحرك المصرى بشأن سد 

النهضة، إلى جانب االحتكام 
إلى وسيط دولى فى ظل 
وصول المفاوضات بين 

الدول الثالث لطريق مسدود، 
منها، إعالن مصر مقاطعة 

الكهرباء المولدة من السد، 
وهى خطوة لن توقف عملية 
البناء لكنها تعطل تشغيلها 

وتهدر اقتصاداته وتعطل 
كذلك مخطط السدود 

األخرى على النيل األزرق.

■ 78 % من الرجال 
مع تخفيض سن الحضانة 
للحصول على الشقة 

■ تأخر تعديل 
القانون المنظم 
لشركات قطاع األعمال
■ 10 ماليين عامل 
“أرزقى” يحتاجون 
لرعاية صحية
■ وسؤال حول 
معايير تطبيق 
تكافل وكرامة 

محمد عبد اهلل زين

رائف متراز

عالء والى

مجدى عامر هانى رسالن

محمد 
نصر عالم

بشأن  والتعليم  التربية  لوزير  إحاطة  بطلب  احل��ري��ري،  هيثم  النائب  تقدم 
عدد  لبناء  يلزم  ما  باتخاذ  ال��وزراء  رئيس  مطالباًا  بالتعليم،  النهوض  مشكالت 
مناطق عشوائية مبحافظة  تطويره من  يتم  فيما  املدارس اجلديدة وخاصة  من 
السكندرية، ووضع زيادة رواتب املعلمني على اولوية احلكومة ملا لذلك من فائدة 
ا نعلم أن من أهم مشكالت  على النهوض بالتعليم.. وقال احلريري فى بيانه؛ جميعاً
النهوض بالتعليم توفير معلم متميز علميا ويحصل على مقابل مادي يكفل له حياه 
نستطيع  حتي  جديدة  فصول  وبناء  مدارس  توفير  هي  الثانية  واملشكلة  كرمية، 
تخفيض كثافة الفصول، مخاطباًا رئيس مجلس الوزراء بشأن بناء مدرسة جديدة 

بدائرة محرم بك.
»ورد النيل« يهدد أهالي املحافظات

قال النائب محمد عبد اهلل زين الدين، وكيل جلنة النقل إن »نبات ورد النيل» 
ميثل مشكلة كبيرة ملا يستهلكه من كميات هائلة من املاء الصالح للزراعة، وإعاقته 
حلركة املالحة، واستهالكه لألكسجني الذائب فى املياه مما يهدد حياة األسماك 
ا ألهالي بعض املحافظات، حيث  ا أن ورد النيل ميثل تهديداً والكائنات املائية، معتبراً

وتعطيل سريان  الترع،  يعمل على سّد  ا  عائقاً يعد 
املاء بها وحجبها املياه عن األهالي، ليعيشوا بسبب 
هذا الورد حياة أصيبت باجلفاف، ولفت إلى أن 
تواجد النبات يؤدى لعرقلة حركة الصيد وهو ما 
الصيادين  من  الكثير  وتضرر  تضرره  على  يعمل 
يحصلون  أساسياًا  دخالاً  الصيد  مهنة  تعد  ممن 
منه على قوت يومهم، وعدم مكافحته يتسبب فى 
فقدان ٢ مليار متر مكعب مياه سنويا.. وطالب 
ببحث إمكانية استخدام ورد النيل كتربة صناعية 
يحتويه  مل��ا  وذل��ك  »البيتموس«،  ب��امل��ع��ادن  غنية 
كأعالف  استخدامه  وكذلك  هامة،  عناصر  من 

للحيوانات.
غياب خطة إلنقاذ شركات القطاع العام

بشأن  إحاطة  بطلب  والي،  النائب عالء  تقدم 
)رق��م  السيسي  الرئيس  توجيهات  تنفيذ  ع��دم 
املنظم  ال��ق��ان��ون  بتعديل   2019 لسنة   526
لشركات قطاع األعمال( والتي وجه بها أكثر من 
مرة إلنقاذ عدد من الشركات التابعة لوزارة قطاع 
وإع��ادة  ملصر  قومية  ث��روة  متثل  والتى  األعمال 
هيكلتها مبا يضمن إيقاف نزيف اخلسائر الذى 
النائب  وطالب  طويلة،  سنوات  منذ  يتوقف  لم 
األعمال،  قطاع  وزي��ر  وج��ود  فى  طلبه  مبناقشة 
خاصة فى غياب خطة للشركات وإعادة هيكلتها 
وفقااً لتوجيهات الرئيس. وأضاف البيان، أنه منذ 
سنوات طويلة وشركات قطاع األعمال تعاني من 
اإلهمال والعبث واإلفساد املتعمد، حتى أصبحت 
هذه  أن  ح��ني  ف��ى  ل��ه��ا،  قيمة  ل  هياكل  م��ج��رد 
الشركات كانت فى املاضى تقود الثورة الصناعية 
التى شهدتها مصر، إل أنها حتولت بفعل فاعل 
إلى »خرابات«، ووزارة قطاع األعمال محلك سر، 

وعدم وجود خطوات إيجابية من جانبها.
معايير تطبيق »تكافل وكرامة«

موجه  بسؤال  أبوالسعد،  هالة  النائبة  تقدمت 
بشأن  التضامن،  ووزيرة  الوزراء،  لرئيس مجلس 

املعاش.  ينطبق عليهم  اختيار من  وآليات  وكرامة«  »تكافل  تطبيق معاش  معايير 
للمرتب  الفيزا  بوقف صرف  فوجئ  األس��ر  من  كبيرا  ع��ددا  أن  النائبة  وأك��دت 
الوزارة  إنذارات، وحتججت  أو  الشهري ملعاش تكافل وكرامة، دون أي مقدمات 
بأّن وقف املعاش جاء بسبب آليات ومعايير جديدة مت تطبيقها، وأضافت أن وقف 
معاش تكافل وكرامة لبعض الفئات دون األخرى مت بطريقة عشوائية دون معلومات 
عن وسائل إيقاف املعاش وآليات ذلك، ما ترتب عليه وجود أسر كاملة ل حتصل 
على معاش أو دعم نقدي بحجة عدم انطباق املعايير واآلليات على هذه األسر. 
مشيرة، إلى أنه ل يوجد أي بيانات رسمية من الوزارة توضح آليات الختيار أو 
وقف الصرف، أو حتى آليات التظلم من قرارات وقف املعاش، متساءلة: »كيف 
ستتمكن هذه األسر من تدبير أحوالها املعيشية؟، وملاذا لم تعلن الوزارة عزمها 
لتخاذ القرار قبل إصداره بفترة كي ل يسبب أضرارا مادية ومعنوية ألصحابه؟«. 
النائبة بالرد على استفساراتها بشأن ضرورة توضيح اآلليات واملعايير  وطالبت 
التي تتحدث عنها الوزارة، وحتديد املستفيد من معاش تكافل وكرامة، وعلى أي 
أساس يتم احتساب دخول املواطنني وبالتالي استحقاق املعاش من عدمه؟، ومن 

املسئول عن مراجعة تطبيق املعايير ووقف صرف املعاشات.
»األرزقية« اقتصاد يحتاج حماية

أكد النائب خالد مشهور، أن مصر لديها عدد ضخم من العمالة غير املنتظمة 
أو من يطلق عليهم »األرزقية«، ويصل عددهم نحو 10 ماليني عامل، يعانون من 
مشكالت على مدار عقود طويلة، كان أهمها عدم التأمني على حياتهم، وفى حالة 
اإلصابة أو الوفاة، تصبح أسرهم بال دخل، وهم فى حاجة إلى إج��راءات حماية 
صحية حلني تعميم تطبيق قانون التأمني الصحى الشامل اجلديد. وهذا القطاع 
من العمالة يدخل ضمن البطالة املؤقتة، ول تندرج حتت أى نوع من أنواع القوانني 
العمالة املوسمية فى مواسم  كما أنها ل تخضع ملعايير العمل الدولية، ويضمون 
احلصاد فى الريف أو فى قطاع املقاولت واملناجم واملحاجر والباعة اجلائلني وباعة 
ا إلى  الصحف وفى النقل البرى والبحرى والصيادين وعمال املخابز وغيرهم، مشيراً
أن عملية ضم هذا القطاع فى منظومة صحية تضمن للعاملني به وألسرهم حقهم 
فى الرعاية الصحية تعتبر من أكبر حتديات قانون التأمني الصحى الشامل اجلديد، 
وهذا اإلجراء سيكون أولى خطوات العدالة الجتماعية بالنسبة لهم وهو ما دعا إليه 
الرئيس السيسي، وتوفير شهادات تأمني لهم يأتي لتعظيم موارد الدولة من جهة 
وتقدمي خدمة صحية وتأمينات ضد مخاطر العمل والوفاة، لفتاًا إلى أن هذا الفكر 

بشقيه القتصادي والجتماعي متبع فى العديد من الدول.
■ رانيا نبيل

■ اإلسكندرية 
تعاني نقًصا 
فى المدارس 
والمعلمين 
■ »ورد النيل« 
يتسبب فى إهدار ٢ 
مليار متر مكعب مياه

■ هانى رسالن: إثيوبيا 
تستخدم السالح المائى إلضعاف 

الدولة المصرية
■ مجدى عامر: وصول اإلخوان للسلطة 

عامل سلبى ونقطة تحول فى الملف



للطائفة اإلنجيلية بمصر لوائحها وقوانينها الخاصة المنظمة لها، وصدرت 
بأمر من الباب العالى عام 1902، وهى تشمل تشكيل الئحة النظام اإلدارى 
والهيكل التنظيمى للطائفة، والئحة القوانين الخاصة باألحوال الشخصية 
التى شملت كل ما يخص اإلنجيليين فى مصر بكل مذاهبهم حول الزواج 
بها حتى  المتعلقة باألحوال الشخصية والمعمول  القضايا  والطالق وكل 
تاريخنا هذا، فقد شملت الالئحة 20 مادة تتحدث عن الميراث فى البابين 
الثالث والرابع، منها فى المواد 68 حتى 88، ونصت المادة 73 بالقانون 
بأن حصة الذكر ضعف نصيب األنثى فى جميع المتروكات المورثة ثابتة 
وذلك بحسب تصريح رسمى  اختلف  اآلن  الوضع  لكن  منقولة،  أم  كانت 
للدكتور القس اندريه زكي، رئيس الطائفة 
تصريحات  ف��ى  م��ص��ر،  ف��ى  اإلنجيلية 
أخيرة له أكد أن قانون األسرة -األحوال 
مرحلة  ف��ى  للمسيحيين-  الشخصية 
الصياغة النهائية؛ وأن القانون فى مجمله 
اتفقت الكنائس على 95 % من مواده، 
 ،%  5 على  الكنائس  بين  واالخ��ت��الف 
ومالمحه ال تختلف كثيراً عما تم تقديمه 
سابقاً، باستثناء صياغة مادة لكل كنيسة 
فى النقاط الخالفية، خاصة موضوعات 
الزواج والطالق وبطالن الزواج.. مشيًرا 
المواد  بحثوا  الثالث  الكنائس  رؤساء  أن 
أيضا،  عليها  والمختلف  عليها  المتفق 
أن  المتوقع  ومن  نهائى،  بشكل  إلقرارها 
يتم التقدم بمشروع القانون فى دور االنعقاد 
المقبل لمجلس النواب.. وبشأن المستحدث فى مشروع القانون؛ أكد رئيس 
الطائفة اإلنجيلية أنه تم  استحداث مواد تتناول المساواة بين الرجل والمرأة 
فيما يتعلق بالميراث، وهى من األمور الجديدة المطروحة فى القانون،  واآلن 
جار صياغتها لوضعها فى القانون الجديد لألحوال الشخصية، والكنائس 
األخرى تصيغ المادة أيضاً على أساس أن تكون مواد عامة مع مادة التبني، 
لكل الكنائس، والمستشارون القانونيون يصيغون هاتين المادتين وهما ما 

يدور حولهما النقاش حالياً. 
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رغم مرور 5 سنوات على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 2014، 
الثالثة  الطوائف  أن  إال  المسلمين،  لغير  الشخصية  لألحوال  قانون  بإعداد 
فشلت خالل كل هذه السنوات فى التوافق على قانون موحد، ففى 2016 
انفردت الكنيسة األرثوذكسية بقانون خاص بها أقره أساقفة المجمع المقدس 
للكنيسة، ثم عاد الجدل مرة أخرى فى 2017 وانتظر الجميع إقرار البرلمان 
للقانون الموحد، إال أن شيًئا من هذا لم يحدث أيًضا، واستمر التنبؤ والجدل 
بين المعنيين بالقضية من جهة و مواقف الكنائس المتغير كل يوم من جهة 
أخرى، ثم جاء عام 2019 وعاد الحديث مرة أخرى عن اتفاق شبه نهائى بين 
الطوائف على مواد المشروع، بعد وضع بنود منفصلة لكل طائفة حول )الزواج 
والطالق( واتفاق على مواد الخطبة والتبني، وكان ذلك االتفاق حتى نهاية مايو 
أنه تم تغيير اسم المشروع إلى قانون »األسرة المسيحية«  2019، لدرجة 
بًدال من قانون »األحوال الشخصية للمسيحيين«، إال أن الكنيسة الكاثوليكية 
فجرت مفاجأة ببيان رسمى لها فى 14 يونيو قالت فيه بحسب األنبا هانى 
القانونية  »اللجنة  الكاثوليكية فى مصر؛ إن  الكنيسة  المتحدث باسم  باخوم 

درست القانون وعملت مسودة مع الكنائس األخرى، وُقدم لسنودس الكنيسة 
الذى يعد أعلى سلطة تشريعية للكنيسة الكاثوليكية فى مصر، وقرروا دراسة 
مرة  القانون  عاد  وبالتالى  الوقت«..  بعض  سيتطلب  الذى  األمر  القوانين، 
أخرى لنقطة البداية، وانتهى معه دور البرلمان الرابع فى يوليو الماضي. ثم 
توقفت المناقشات بين الكنائس مرة أخرى للدراسة حول المشروع كل كنيسة 
على حدى، وعاد الحديث مرة أخرى مع اقتراب اإلنعقاد الخامس واألخير 
للبرلمان والذى سينتهى يوليو 2020، وجاءت  التشريعى األول  من الفصل 
اإلنجيلية  الكنيسة  رئيس  الكنائس فى مقدتهم  قبل ممثلى  التصريحات من 
بأن الكنائس سوف تتقدم بمشروع القانون للبرلمان فى دورته المقبلة أكتوبر 

2019
األح��وال  قانون  تضمين  هو  الكنيسة  عاتق  على  تقع  التى  التحديات  من 
الشخصية الجديد فصاًل عن المواريث، ليتم تحديد الورثة وتوزيع األنصبة 
تختلف  والتى  الثالثة-  المادة  نصت  -كما  المسيحية  للشريعة  وفقا  عليهم 
عن الشريعة اإلسالمية فيما يخص الميراث. وكانت المواريث فى المسيحية 

من اختصاص المحاكم الملية المسيحية والتى ألغيت فى 1955، وتضمنت 
الئحة 1938 باًبا عن المواريث، لكن مع صدور قانون الدولة رقم 77 لسنة 
1943، أصبح يمكن للورثة أن يطبقوا شريعتهم شرط أن يتفقوا على ذلك. 
»إذا كان المورث غير مسلم جاز لورثته فى حكم الشريعة اإلسالمية )تحديد 
وفقا  التوريث  يكون  أى  على  يتفقوا  أن  والوصية  الميراث  وقوانين  ال��ورث( 
لشريعة المتوفى.« وفى عشرات الحاالت التى تمسك الورثة بتطبيق الشريعة 
رفضت  بالتساوى  اإلرث  توزيع  فى  ورغبتهم  باتفاقهم  أق��روا  المسيحية، 
المحاكم تطبيق نص القانون، وبالتالى يتعامل أبناء الكنائس المصرية الثالثة 
يخص  فيما  اإلسالمية  بالشريعة  الكاثوليكية(  -اإلنجيلية-  )األرثوذكسية 
المواريث.. اآلن وبعد دستور ٢٠١٤ كيف يتم تطبيق الشريعة اإلسالمية على 
تنص  التى  الدستور  الثالثة من  المادة  الميراث، فى ظل وجود  فى  األقباط 
على أن أحكام األحوال الشخصية لغير المسلمين المتمثلين فى المسيحيين 

واليهود تخضع لشرائعهم!
■ رانيا نبيل

مسيحيات فى البطاقة
مسلمات فى اإلرث

مرة وحيدة.. استئناف القاهرة 
حكمت بالتساوى بين الورثة

القانون الجديد سينص
على المساواة فى اإلرث

محامية مسيحية ُتلقى حجًرا فى المياه الراكدة

نصوص عمرها 8 عقود نصت على المساواة بين الذكر واألنثى

■ حملة تطالب بحق المسيحيات فى االحتكام للشريعة المسيحية فى الميراث ■ الئحة 38 شملت باباًا كاملاً عن 
المواريث وتم إلغاؤه مع المحاكم الملية فى 1955 ■ المسيحيون يُطبق عليهم قانون الدولة 77 لسنة 1943
ا بين الكنائس ■ الكنائس تبحث مادة للمساواة فى القانون الجديد.. وأعضاء باللجنة يؤكدون: الخلف على المواريث اليزال قائماً

■ القس بولس حليم

■ هدى نصر الله

■ رمسيس النجار

قضية  فى  القاهرة،  استئناف  محكمة  قضت   2016 م��ارس  فى 
فى  واإلناث  الذكور  بين  بالمساواة  ق،  لسنة 133  رقم )11666( 
الميراث، ذلك للمسيحيين األرثوذكس، عمال بنص المادة الثالثة من 

الدستور، والمادة )247( من الئحة األقباط األرثوذكس.
زكى  منقريوس  وه��م��ا:  وشقيقته،  أخ  بين  متعلقا  الحكم  ك��ان 
زكى  فريال  آرث  على  وال��ن��زاع  منقريوس،  زك��ى  ووف��اء  منقريوس، 

منقريوس، شقيقتهما.
وموضعا  شكال  االستئناف  يقبل  اآلت���ي:  الحكم  ن��ص  ف��ى  وج��اء 
منقريوس(  زك��ى  ووف��اء  منقريوس،  زك��ى  )منقريوس  ال��ورث��ة  بجعل 
مستحقين آرث المتوفاة )بالتساوي( بينهما، وألزمت المستأنف ضده 

بالمصاريف ومبلغ مائة جنيه.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها بأنه الثابت بنص المادة ٢٤٧ 
أب  وال  فرع  للمورث  يكن  لم  إذا  أنه  األرثوذكس  األقباط  من الئحة 
وال أم فإن صافى شركته استيفاء نصيب الزوج أو الزوجة يؤول إلى 
إخوته وأخواته وتقسم بينهم كحصص متساوية حتى إن كانوا متحدين 
فى البنوة بأن كانوا كلهم إخوة وأشقاء أو إخوة ألب وأم ال فرق فى 

ذلك بين األخ واألخت. 

تنص المادة الثالثة من دستور 2014 على أن »مبادئ 
المصدر  واليهود  المسيحيين  من  المصريين  شرائع 
الشخصية،  ألحوالهم  مة  المنظِّ للتشريعات  الرئيسى 
وهو  الروحية«.  قياداتهم  واختيار  الدينية،  وشئونهم 
الشخصية  ل��ألح��وال  ق��ان��ون  إص���دار  أن  إل��ى  يعنى  م��ا 
للمسيحيين بمثابة أول ترجمة فعلية لمادة الدستور، ومن 
هنا أطلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حملة 
اإلرث«  فى  البطاقة… مسلمات  فى  »مسيحيات  بعنوان: 
المسيحيات  النساء  آالف  معاناة  إل��ى  التنبيه  بهدف 
المحرومات من الحق فى االحتكام إلى مبادئ شريعتهن 
على  المحاكم  وإص��رار  اإلرث،  أنصبة  توزيع  بخصوص 
للنص  بالمخالفة  اإلسالمية  الشريعة  م��ب��ادئ  تطبيق 
أن  على  دستور 2014  من  الثالثة  المادة  فى  الصريح 
المصدر  هى  السماوية  الديانات  أتباع  شرائع  مبادئ 
الرئيسى للتشريع فى أمور أحوالهم الشخصية واختيار 
رفض  بمناسبة  ج��اءت  ال��روح��ي��ة..  الحملة  قياداتهم 
الدائرة )7( وراثات حلوان ما جاء بطلب إعالم الوراثة 
بالمبادرة  المحامية  الله،  نصر  هدى  به  تقدمت  ال��ذى 
المصرية للحقوق الشخصية، فى القضية رقم 2793 
الشريعة  مبادئ  بتطبيق  حلوان،  وراث��ات   2018 لسنة 
المادة 245 من الئحة األقباط  ال��واردة فى  المسيحية 
األرثوذكس الصادرة فى 1938، التى تنص على توزيع 
ورفضت  وإن��اث.  ذكور  من  الورثة  بين  بالتساوى  اإلرث 
ال��وف��اة  إش��ه��اد  وأص����درت  ال��م��ق��دم  ال��ط��ل��ب  المحكمة 
متجاهلة  اإلسالمية،  الشريعة  لمبادئ  وفًقا  وال��وراث��ة 
األرثوذكس.  األقباط  الئحة  ونصوص  الدستورى  النص 

الوفاة  إشهاد  استئناف  إلى  الطلب  مقدمة  واضطرت 
الوالئية،  القاضى لسلطته  تجاوز  إلى  استناًدا  والوراثة، 
بأصل  المساس  أو  تعنى عدم فصله فى خصومة  التى 
المتعين  من  كان  إذ  الوراثة.  إشهاد  إص��دار  عند  الحق 
عليه حال وجود نزاع يمس بأصل الحق، أن يحيل أمر 
المختصة  المحكمة  إلى  والوراثة  الوفاة  إشهاد  تحقيق 
)المحكمة االبتدائية(، لكنه لم يفعل بالرغم من موافقة 

كل الورثة على ما ورد فى طلب مقدمة اإلعالم.
المادة  نص  »إن  الله:  نصر  المحامية هدى  وأضافت 
فى  معقولة  خ��ط��وة  يعد   2014 دس��ت��ور  م��ن  الثالثة 
كان  وإن  العقيدة،  وحرية  المواطنة  مبدأ  تفعيل  طريق 
أتباع الديانات السماوية. ولكن إقرار هذا  قاصًرا على 
ويجب  المبادئ،  لتلك  إه��داًرا  يعد  تفعيله،  دون  النص 
المسائل  فى  قوانين  الستصدار  فعلية  إج��راءات  اتخاذ 
المحددة بهذا النص وأبرزها مسائل األحوال الشخصية 
نص  الدستور.  أحكام  بباقى  يخل  ال  بما  للمسيحيين 
مبادئ  تطبيق  يعنى  الحالى  الدستور  من  الثالثة  المادة 
حالًيّا،  السارية  اللوائح  فى  الممثلة  المسيحية  الشريعة 
الشخصية،  األح��وال  مسائل  كل  فى  المسيحيين،  على 
فور  ينسخ  الجديد  ال��دس��ت��ورى  وال��ن��ص  اإلرث.  ومنها 
إصداره النصوص القانونية السابقة لصدوره والمخالفة 
يعنى حتمية تطبيق أحكام الئحة األقباط  ألحكامه، ما 
األرثوذكس  األقباط  على  اإلرث  مسائل  فى  األرثوذكس 
األنصبة  فى  مساواة  من  تقرره  وما  الحالى  الوقت  فى 
الميراثية بين الذكر واألنثى، حتى قبل استصدار قانون 

لألحوال الشخصية للمسيحيين«.

ال��ت��ى وردت فى  ال��ن��ص��وص  م��ن  ب��ال��رغ��م 
والمرأة،  الرجل  بين  المساواة  حول  اإلنجيل 
إال أن الكنيسة تتجاهل ذلك فى حالة توزيع 
للذكر  أن  على  تنص  فاإلنجيلية  المواريث، 
تعمل  زالت  ما  واألرثوذكسية  أنثيين،  نصيب 
لألحوال  الجديد  وال��ق��ان��ون   ،٣٨ بالالئحة 
للمواريث،  باب  تخصيص  يبحث  الشخصية 
وال  الطرفين،  رضا  على  تعتمد  والكاثوليكية 

توجد الئحة تنص على طرق التوزيع.
الثالثة  وم���ادت���ه   2014 دس��ت��ور   وقبل 
عشر  الحادى  الباب  نص  فقد  المستحدثة، 
والخاص بالميراث فى الئحة ١٩٣٨ لألحوال 
تقسيم  قواعد  على  لألرثوذكس  الشخصية 
 ،)٢٥١ حتى   ٢٣١( م��ادة   ٢٠ ف��ى  ال��ت��رك��ات، 
بالتساوى  الميراث  تقسيم  ال��م��واد  وأك���دت 
على  أحدهما  تمييز  دون  واألنثى  الذكر  بين 
أب��ن��اء  م��ن  فالمسيحيون  وب��ال��ت��ال��ى  اآلخ����ر، 
عمرها  الئحة  لديهم  األرثوذكسية  الطائفة 
ُملزمة  دستورية  وم��ادة  عاما،   ٨٠ من  أكثر 
بأن يُطبق المسيحيون شريعتهم فى أحوالهم 
وخبراء،  قانونيين  بحسب  ولكن  الشخصية، 
فيما  يلجأون  األرث��وذك��س  المسيحيين  ف��إن 
والتى  المحكمة،  إلى  الميراث  تقسيم  يخص 
مثل  للذكر  ب��أن  اإلسالمية  الشريعة  تُطبق 
حظ األنثيين، حالة عدم وجود وصية مكتوبة 
هناك  أن  ويتجاهلون  الوالدين،  من  مسبًقا 
نصا واضحا فى الالئحة يؤكد على المساواة 

الميراث  توزيع  فى  وأنثى،  ذكًرا  األبناء،  بين 
الملى  المجلس  الئحة  وأُق���رت  بالتساوى. 
عام  مايو   ٩ ف��ى  المنعقدة  بجلسته  ال��ع��ام، 
العمل بها من ٨ يوليو فى  ١٩٣٨، والتى بدأ 
السنة نفسها، ومن المعروف أن محاكم مصر 
وقتنا هذا فى  تطبقها حتى 
الشخصية  األح��وال  قضايا 
ل���ألق���ب���اط األرث�����وذك�����س، 
بابا   ١١ الالئحة  وتتضمن 
ب�������٢٥١ م�����ادة ش��م��ل��ت كل 
الشخصية  األح���وال  شئون 
األرث���وذك���س���ي،  للمسيحى 
وشمل الباب األخير لالئحة 
حقوق  ع��ن  كاملة  م��ادة   ٢٠
ال��م��ي��راث وط����رق ت��وزي��ع��ه، 
القانون  ص���دور  أث��ر  وع��ل��ى 
ال��ذى   ،١٩٥٥ ل��س��ن��ة   ٤٦٢
ونقل  الملية  المجالس  ألغى 
المحاكم  إل��ى  اختصاصها 
اجتمع  ال��ع��ادي��ة،  ال��م��دن��ي��ة 
فى  ال��ع��ام  الملى  المجلس 
ل��وزارة  وق��دم  نفسها  السنة 
تطبيقه  يتم  كقانون  إلصدارها  م��واد  العدل 
ع��ل��ى األق��ب��اط األرث���وذك���س، ول��ك��ن رفضت 
الئحة  وأصبحت  بها،  األخذ  النقض  محكمة 
أم��ام  فقط  بها  المعمول  ه��ى   ١٩٣٨ سنة 

المحاكم وحتى اآلن. 

ق��ان��ون األح���وال  م��ن لجنة وض��ع  م��ص��ادر  بحسب 
تم  أن��ه  ل���«األه��ال��ي«  أك���دوا  للمسيحيين،  الشخصية 
عدم  على  الكنائس  ورؤس���اء  األع��ض��اء  بين  االت��ف��اق 
قبل خروجه  القانون  مواد  بشأن  اإلعالمى  التصريح 
على  عرضه  قبل  ل��دراس��ت��ه  للدولة  وتسليمه  للنور 
البرلمان فى دورته المقبلة.. مؤكدين فى نفس الوقت 
المسئول  أندريه زكى هو وحده  القس  أن تصريحات 
عنها، خاصة وأن المناقشات الزالت قائمة بين أعضاء 
اللجنة ولم يصلوا التفاق نهائى فيما يخص »المواريث« 
بتصريحات  اإلدالء  عدم  على  االتفاق  وتم  تحديًدا، 

إعالمية بشأن المواريث فى هذا الوقت قبل االنتهاء 
من إعداد القانون.

واستنكر أحد أعضاء لجنة وضع القانون تصريحات 
بشأن  التوقيت  ه��ذا  ف��ى  اإلنجيلية  الطائفة  رئيس 
القانون لما له من رد فعل وبلبلة دون داع، مؤكًدا أنه 
من غير المقبول التصريح عن شئ الزال محل بحث، 
وفى مقدمتها قضية المواريث فى المسيحية، فى ظل 
الخالف القائم فى نفس القضية الخاصة بالمورايث 
بين الطوائف رغم النص على المساواة بين األبناء كما 

فى دول أوروبا وأمريكا.

باسم  المتحدث  حليم  بولس  القس  ق��ال  ل��ه،  سابقة  تصريحات  ف��ى 
الكنيسة القبطية األرثوذكسية، إن المواريث غير مدرجة فى قانون األحوال 
الشخصية للمسيحيين المعمول به حالًيا، وال يوجد تشريع كتابى ُملزم فيما 
يتعلق باألمور الحياتية لهم مثل المواريث، ولكن الكتاب المقدس يؤكد على 
المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات، خاصة أن المرأة كان 
لها دور كبير فى نشأة الكنيسة األولى، وأوضح أنه فى حالة حدوث خالف 
بسبب المواريث فإن رأى الكنيسة استشارى فقط، وتقديم النصح واإلرشاد 
فى حالة وقوع ظلم على أحد األطراف.. فيما ترى الكنيسة الكاثوليكية أن 
التشريع الذى يساوى بين الذكر واألنثى يتوافق مع القانون الكنسى وقانون 
الكنائس الشرقية الفاتيكانى الذى تعمل به الكنائس الكاثوليكية فى مصر. 

النجار،  رمسيس  المحامى  يقول 
الكنيسة  بين  ما  عالقة  هناك  »إن 
والطوائف الثالثة، ربما تكون عالقة 
نفعية أو تبادلية بين الطرفين، وسبق 
وقلنا إن هناك خالفات بين الطوائف 
ق��ان��ون  م���واد  ي��خ��ص  ال��ث��الث��ة فيما 
للمسيحيين،  الشخصية  األح���وال 
الدولة  ل��ن يكلف  ال��ذى  ال��وق��ت  ف��ى 
ال��خ��الف«.  أن��ه��ت ه���ذا  ش��ي��ًئ��ا إذا 
يس وتابع؛ إنه كان من المفترض أن 
تمرالعمل بالئحة األقباط األرثو
مسألة الميراث، حتى ي ذكس فى 

صدر القانون الجديد، خاصة أنها 
منذ أكثر من ثمانين عاما فى  تطبق 

أمور الزواج والطالق.

لجنة وضع القانون:

المناقشــات ال تــزال قائمــة

رئيس اإلنجيلية :

الكنيسة دورها استشارى فقط

عالقة نفعية بين 
الكنيسة والدولة

■ القس أندريه زكى

■ أبناء الطائفة األرثوذكسية 
لديهم الئحة عمرها أكثر من 

٨٠ عاما ومادة دستورية مُلزمة 
بأن يُطبق المسيحيون شريعتهم 

فى أحوالهم الشخصية



• ما طقوس الكتابة لدي سهير املصادفة؟
أستيقط مبكراً فى الساعة الثالثة أو الرابعة فجراً، و أنفصل 
متاماً عن أي مؤثرات خارجية مثل الهاتف واإلنترنت ثم أشرع 
فى الكتابة، إلى أن يحني موعد عملي فأتوجه إلى مكتبي، وأكتب 
بشكل يومي فى هذه الفترة من الفجر حتي شروق الشمس. إال 
إذا تعرضت ملا يسمي "قفلة املبدع" وهذه قد تأخذ أياًما وقد 

تصل إلى شهرين.
• ما األسباب التي تؤدي إلى حدوث هذه "القفلة"؟

جديد  عمل  لي  يُنشر  عندما  "القفلة"  ه��ذه  لي  قد حت��دث 
فيأخذني هذا العمل بعيداً عن الكتابة لفترة، بسبب االنشغال 
أستطيع  فال  ج��داً  كبيرة  قفلة  لي  فتحدث  عنه،  واحلديث  به 

استكمال ما بدأته إال بعد فترة.
• هل حقًا ما ُيقال أن الوظيفة تعطل املبدع ؟

تكون  عندما  و  منتبه،  غير  املبدع  كان  إذا  يحدث  قد  هذا 
وظيفته هي الكتابة بشكل أو بآخر، وفعاًل يُعطل بقدر وبنسب 
متفاوته ولكن هذا هو قدرنا. لقد تعلمت من كبيرنا عميد الرواية 
العربية، والوحيد الفائز بجائزة نوبل "جنيب محفوظ" أن أكون 
موظفة شاطرة وملتزمة مثله وفى نفس الوقت أكتب، و تعلمت 
منه أيضاً التراكم والدقة وتنظيم وقتي بني الوظيفة والكتابة. 
بالفعل سمعت ناًسا تردد هذه املقولة، وتهرب من الوظيفة ومن 
مسئوليتها وفى النهاية التستطيع حتقيق أهدافها، فااللتزام لدي 
هو املسئول عن تنظيم وقتي.وقراءاتي وكتاباتي.والقيام مبهام 

وظيفتي.
• ما أحب أعمالك األدبية إلى قلبك؟

هو  ألن��ه  األخير  العمل  هو  قلبي  إل��ى  األعمال  أح��ب  دائماً 
الرسالة األخيرة بالنسبة لي، كما أري فى العمل األخير روحي 
وهي تتحرك أمامي وهي تتعلم التقدم والوصول إلى اآلخرين، 
فهو ميثل روحي التي بدرتها بني القراء وفى بيوت أصدقائي.

يتعرفون  وكيف  الناس  على  ال��روح  هذه  تتعرف  كيف  فأراقب 
عليها ويتقبلونها ويشتبكون معها ويحبونها، فروحي تتعلق بالعمل 
األخير، وهذا ال يعني أنني نسيت بقية أعمالي، ولكن ألن بقية 
أعمالي كبرت وانفصلت عني متاماً ولم تعد بحاجة إلى رعايتي 
ماذا  أري  ألن  لي  احلاجة  أمس  فى  تعد  ولم  التعبير  جاز  إذا 
فعلت، أري فرحة وأحياناً غضب اآلخرين من بعض األشياء التي 
حتدث لهذه األعمال ولكن يظل العمل األخير هو دائماً األقرب 

واألحب إلى قلبي.
• ه��ل ي��وج��د م��ا مييز رواي���ة ث��ب��ات إنفعالي ل��دي��ك خالف 

كوِنها العمل األخير؟
ثبات إنفعالي قريبة مني جداً لظروف شخصية خاصة بي، 
رأيتها  أنا  مشاعر  أحاصر  أن  استطعت  الرواية  هذه  وفى 
لدي مجموعة شباب قريبني مني جداً، كان لديهم أحالم 
كبيرة و لديهم أخطاء ُعظمي مساوية لهذه األح��الم، كان 
لديهم شغف باحلياة، فهي كتبت بهذه املشاعر التي مازالت 
دافئة ومازالت قريبة من األجواء ومازال فيها حكي وكالم، 
مني  قريبة  أيضا هي  املنطلق،  هذا  من  مني  قريبة  فهي 

ومحبتهم  لها  الشباب  من  كبير جداً  استقبال عدد  بسبب 
واستمتاعهم بها إذا جاز لي التعبير واستماعي آلراء تسعد أي 

مؤلف فاملؤلف ميوت عامني وثالثة وممكن 5 أعوام 
"لهو األبالسة" عندما لم يكن لدي "حاسب 

آلي" كتبتها فى ست سنوات، ولكن "ثبات 
إنفعالي" ُكتبت فى أكثر من عامني قلياًل 
فتحها  أن��ه  ق��اريء  لي  يقول  وعندما 

ليطلع عليها فى الساعة السادسة 
مساًء و لم يستطع أن ينام إال 

كاملة،  قراءتها  أمت  بعدما 
حتي  ف��ظ��ل س����اه����راً 

صباح اليوم التالي فهذه قمة السعادة بالنسبة لي.أن أعمل ملدة 
عامني ونصف مثاًل وال أشعر بشيء من الغنب، ويصبح كل رهاني 
أن يكون أملي فى احلياة إنها تقرأ فى ليلة واحدة، فعندما أسمع 
هذا اإلطراء من اجليل اجلديد حتديداً فهذا يسعدني بالتأكيد 
ويشعرني بنشوة أنني كتبت كتابة شيقة وكتابة فيها رسالة تصل 

بسرعة.
• ملاذا أجتهِت إلى كتابة الرواية؟ وهل استطاعت أن تبعدك 

عن نظم الشعر؟
الشعر كما يقال هو أعظم الفنون السردية املكتوبة وهو على 
قمة الهرم وأنا بدأت شاعرة وأصدرت ديوانا وفاز بجائزة كبري و 
ديواني الثاني"فتاة جترب حتفها" فاز فى مسابقة فتيات الشارقة 
ولكن بعد هذا الديوان مباشرة أصدرت لهو اآلبالسة، لم أتنازل 
عن الشعر ومازلت أكتبه طوال الوقت ولكن لم أنشر شعراً منذ 
فترة. رمبا قريبا سأنشر بعض املختارات القدمية واجلديدة لكن 
أنا لم أنشر شعراً من الذي أكتبه،ألن الصدمة الكبري أن الشعر 
مرتبط كما يقال بسن معني وصغير وهذا يتعلق بي أنا حتديداً. 
الشعر هو طفل العالم املدلل وهو بكل طزاجة وبراءة وعنفوانية 
املشاعر ونالحظ أن كلما كبر اإلنسان يتجه إلى احلكمة وإلي 
املشاعر  مع  العقل  يتدخل  أن  وإلي  الكاملة  الشمولية  املعرفة 
فال تكون هناك مشاعر فقط بل يكون لديه فلسفة ودراية بعلم 
النفس ونظرياتها املتعددة و يكون وجهة نظره فى العالم، وهي 
ليست وجهة نظر املتمرد األعظم الذي يقف ليحاسب العالم، 
ولكن يجب أن تكون وجهة نظره من منطلق الواقف على حدود 
األرض لكي يعيد تشكيل بعض جغرافيا وتاريخ األرض وينظم 
ويخلق عاملا من اخليال يكاد يقترب من العالم احلقيقي وهذه 
ليست وظيفة الشاعر، فالشاعر هو األعظم الذي يتسم باحلكمة 
وباجلنون وبالتمرد الكبير ولكن عندما تكون الكلمات أكبر من 

املساحة، فالبد أن يكون هناك رواية.
• كيف متيزي كل جتربة روائية لديك عن األخري؟

روحي  من  ج��زًءا  أخذ  وكأنه  يفارقني،  منه  انتهي  عمل  كل 
وتركني، ثم إذا حدث بعدما بدأت الكتابة وجدت رائحة العمل 
السابق، أقوم بتمزيق الورق ألنه ال يوجد مبرر واحد إن أنا أعيد 
نفسي إلى ماال نهاية لكن ينبغي أن أجنز رسالة روائية، مع العلم 
إنني أعيد نفسي ولكن ال أعيد نفسي بروايات كفاية إنني أعيد 
نفسي كروائية، فالبد أن يكون املُنتج جديدا، لم يكتب من قبل 
لكي يضاف إلى أرفف املكتبة العربية، فإذا رأيت إن بها ُشبهة من 
أجواء ومشاعر وتاريخ وجغرافيا وشخوص أي رواية 
بها تشابه مع ما ُكتب من قبل أقوم بتمزيقها 

فوراً.
• هل مررِت بهذه التجربة ؟

فى  "واق��ع��ة  كنت  م��رة  معي   حدثت 
غرام" شخصية من رواية لهو اآلبالسة 
رواية  أول  البستاتي  إنشراح  أسمها 
ل��ي و ع��ن��دم��ا ب���دأت أك��ت��ب رواي��ت��ي 
الثالثة "رحلة الضباع" شعرت أن هذه 
معينة  جزئية  فى  تتسلل  الشخصية 
فقمت بتمزيق كل الورق، وبدأت من 
أكتب  ل��م  كأني  و  وج��دي��د  أول 
شيئا، ونقطة ومن أول 
ألن  ال���س���ط���ر 
يفيد  م�����اذا 
أك��ت��ب  أن 
م����ا ُك��ت��ب 

بالفعل.
 •

ه�����������������ل 

تختلف طقوس كتابة املقالة عن الرواية لديك؟
أكتب  وغالباً  العمل  من  أع��ود  بعدما  منهكة  أك��ون  ما  غالباً 
مقاالتي وأنا حتت وطأة االلتزام مبوعد تسليمها وعدم التأخير، 
فأقوم بكتابتها أثناء فترة راحتي، فى الفترة املسائية بعد الغروب 
وقبل ما أبدأ حصة مهمة جداً وهي حصة القراءة وهذه تبدأ فى 
موعد محدد وهو الثامنة مساء يومياً. أما الشعر فكنت مشبعة 
بفترة عظيمة جداً فى حياتي حيث كنت حرة غير مرتبطة بعمل 
مكثف مثلما يحدث اآلن، ولم يكن هناك شيء يشغلني فكنت 
ثم  بيت  يكتب  تفاح  شجرة  أسفل  اجلالس  مثل  أنتظر  أجلس 
ينتظر،كانت لدي طقوس مختلفة، أيضاً كنت مرتبطة بفترة سفر 
طويلة فليس لدي مكتب أكتب عليه لفترة طويلة روايات أو أكتب 

خطط ُعظمي وكبري، كنت دائماً مسافرة، سائحة فى الدنيا.
• ملاذا لم تفز أديبة بجائزة ملتقي القاهرة الدولي للرواية؟ 
نح اجلائزة فال يُسأُل  هذا السؤال ال يوجه لي! بل يوجه ملن ميمَ
املمنوع بل يُسأل املانع، أي يُسأل من منع اجلائزة عن الكاتبات 

وال يُسأل املمنوع من اجلائزة، ولعل املانع خير.
• إذا فرض وقمت بتحكيم امللتقي هل ميكن أن تسمي لي 

الروائيات الالتي يستحققن اجلائزة؟
العالم  أستطيع أن أعد ثالثني روائية مهمة من مصر ومن 
ذكر  وب��دون  زمن طويل  ومنذ  اجلائزة  من حقهن هذه  العربي 
أسماء حتي ال أغفل إحداهن، فالروائيات قادمات وبقوة وأنا 
أري املشهد جيداً، انظري حولك على اجلوائز العربية، هن على 
أوائ��ل القوائم اآلن فى كل مكان وامل��رأة هي بسليقتها أساساً 

كاتبة. 
• كيف واتتك فكرة سلسلة اجلوائز، وهل كنِت تتوقعني لها 

كل هذا النجاح؟
وسلسلة  له،  حلم شخصي  من  ينطلق  عمله  فى  إنسان  أي 
األنصاري  ناصر  دكتور  على  فكرتها  عرضت  عندما  اجلوائز 
رئيس الهيئة فى ذلك الوقت، وقلت له إنها ستكون إضافة للهيئة 
قام بتدعيمي وأصدرناها بكل هذا الزخم، ألنها كانت متثل لي 
العربية رواي��ة حتظي  ُحلًما، وهو أن أجد فى جمهورية مصر 
مبصداقية كبري من جلان حتكيم مهمة وكبري، وأن أنا أُريد 
أن أقرأها بهذا السعر الزهيد فى بلدي دون أن أنتظر ترجمة 
من أي دور نشر أخري من املمكن أن يكون مغالي فى أسعارها.
وأن تكون الرواية مدعمة وتصل لكل القراء املصريني والعرب 
هذه  تكون  وأن  وفيرة  وبكميات  جيد  وبكيف  مدعومة  بأسعار 
الرواية ُمختارة بذائقة خاصة جداً التي هي كانت ذائقتي.علي 
أن تكون الرويات من جلان حتكيم كبري رغم إنها ليست "نوبل" 
فاجلوائز كلها كانت من أكبر جائزة التي هي نوبل إلى أصغر 

للحديث  الكبيرة  الفنانة  مع  "األهالي"  التقت 
والسينما  والمسرح  الغناء  ف��ى  مشوارها  ع��ن 
والتليفزيون وذكرياتها مع عدد من كبار الفنانين 
والمخرجين، وأسرار غيابها عن المسرح وتوقفها 
ع��ن ت��ق��دي��م األغ���ان���ي، ال��ت��ي اش��ت��ه��رت ب��ه��ا فى 

الماضي.
خالل  للتمثيل  واتجهِت  الغناء  تركِت  لماذا   ■

السنوات األخيرة؟
لم أترك الغناء، ولكن الفترة األخيرة، األوضاع 
اختلفت، فأصبح ال يوجد منتجون للكاست فى 
خالل  ال��ب��الد  بها  تمر  التي  وال��ظ��روف  مصر، 
الفترة السابقة، ال تسمح باإلنتاج لنفسي، وأيضا 
انشغلت فى األعمال الدرامية بشكل كبير خالل 

السنوات الماضية.
ف��ى حياتك  ال��ت��ل��ي��ف��زي��ون��ي��ة  ال���درام���ا  ■ م��ا دور 

خاصة األدوار المركبة؟
به،  يقوم  من  يختار  من  هو  المركب،  ال��دور 
بمعنى أن الدور هو من يختار الممثل الذي يقوم 
باختيار ممثل  المخرجين يقومون  بأدائه، فعادة 
فيه،  اإلب��داع  لقدرته على  المركب،  للدور  بذاته 
الجمهور  مع  يعلم  المركب،  أو  الصعب  فالدور 
األجيال  على  يجب  لذلك  ذاك��رت��ه،  ف��ى  ويظل 
لكي  ومتناسبة،  أدواًرا جيدة  تختار  أن  الجديدة 
بشكل  موهبته  إظهار  منهم،  ممثل  كل  يستطيع 

جيد.
■ عملتي فى المجال المسرحي منذ الطفولة.. 

فكيف تلخصين هذه التجربة الفريدة؟
بالسعادة  فيه  أش��ع��ر  ح��ي��ات��ي،  ه��و  ال��م��س��رح 

أنى  أشعر  المسرح  خشبة  على  وأن��ا  وال��ح��ب، 
فيه  أحس  الذي  المكان  هو  السماء،  فى  طايرة 
بأن  دائما  وأشعر  جدا،  مستمتعة  أنى  "لقاء"  ك� 
تصفيق الجمهور له إحساس مختلف، فتاريخي 
فى المسرح كبير، حيث شاركت فى أكثر من 20 

مسرحية.
ب��داي��ة عملك م��ع الفنانة  ■ م��ا ذك��ري��ات��ك ع��ن 

الكبيرة سعاد حسنى فى "حكايات هو وهي"؟
تعلمت من الفنانة القديرة سعاد حسنى، منذ 
طفولتي، احترام المواعيد، فكانت دائما تحرص 
على أن تكون قبل الميعاد فى االستديو، بجانب 
احترامها لكل من يشارك معها فى العمل، كانت 
بنفسها،  عليها  وتشرف  البروفات  فى  تشارك 
وكانت حريصة على الحضور فى هذه البروفات 
قبلها بساعات لالستعداد، لدرجة أننا كنا نشعر 

أنها تسكن فى االستديو.
جدا  متواضعا  فكان  زك��ى،  أحمد  الفنان  أما 
دائما  فكان  الدعابة،  ب��روح  يتمتع  وك��ان  وذك��ى 
االستديو،  الجميع فى  يتعامالن مع  هو وسعاد، 
بمنتهى الحب واألدب واألخ��الق، ألنهما يريدان 
أن ينتهي المسلسل ككل بشكل سليم، عكس ما 

يحدث اآلن.
■ كيف رأيت العمل مع الزعيم عادل إمام؟

ال��زع��ي��م ع���ادل إم���ام ف��ى مسلسل  دوري م��ع 
"أستاذ ورئيس قسم " هو من عرف جمهور العالم 
على لقاء سويدان، وتضاعف جمهوري من خالل 
هذه الدور عشرات األضعاف، الوقفة نفسها أمام 
إنسانيا  منها  واستفدت  عظيمة  كانت  الزعيم، 

وفنيا، وكان هذا الدور أهم دور فى أعمالي.
واختياره  خاصة،  حالة  الزعيم  مع  فالعمل 
باألمر  ليس  العمل  يشاركونه  ال��ذي��ن  للفنانين 
اليسير، فهو دائما يضع أمام عينية شخصيات 
معينة ويرسمها مع المخرج طوال فترة التحضير، 

■ العمل مع “الزعيم” حالة خاصة.. 
وتعلمت من “سعاد حسنى” االلتزام

للعمل الفني الذي يخوض به السباق الرمضاني، 
وشاركت  االختيارات  ه��ذه  فى  محظوظة  كنت 
معه أيضا فى مسلسل "صاحب السعادة "، ولكن 
لألسف الشديد لم أكن محظوظة فى هذا العمل، 
مثل مسلسل "أستاذ ورئيس قسم"، ألن مشاركتي 
الوقوف  عن  تماما  بعيدة  كانت  المسلسل،  فى 
أمام الزعيم، فلم يجمعني إي مشهد معه وكانت 

مشاهدي مع نجوم آخرين.
■ ك���ي���ف ت���ري���ن األع����م����ال ال��ف��ن��ي��ة ال���ت���ي ت��ق��دم 

للجمهور مؤخًرا؟
الفن مرآة المجتمع، يجب أن يعبر عن الواقع، 
فاألعمال الموجودة حاليا ليست أقل، وإنما تعبر 
عن الواقع الفعلي الموجود فى الشارع، فليست 
خلقت  فأفالمه  سيئة،  "السبكي"  أعمال  جميع 
وقت  فى  أفالما  أنتج  إن��ه  حيث  ج��دي��دا،  تيارا 
يحدد  ال��ذي  هو  الجمهور  اإلن��ت��اج،  فيها  صعب 

جودة األعمال، بعدد المشاهدات له من عدمه.
تأثير  بالجونة  السينمائي  للمهرجان  ه��ل   ■

على الحركة السينمائية؟
طبعا له دور كبير، وخاصة بحضور عدد كبير 
فى  يتواجدوا  لم  الذين  األجانب،  الممثلين  من 
إلى  العالم  أنظار  لفت  وبالتالي  قبل،  من  مصر 
جمال الدولة، فمصر ليست القاهرة واإلسكندرية 
فقط، بل هناك العديد من األماكن والمدن، التي 
يجب أن يتم تنظيم مهرجانات بها، مثل األقصر 
وشرم الشيخ وأسوان، ألن هذه المهرجانات لها 

دور كبير بتعريف العالم بمعالم البلد.
■ ما دور الفن فى مواجهة اإلرهاب؟

الفن عامل أساسي فى مواجهة اإلرهاب، فال 
أعلم سبب تجاهل هذا العنصر حتى اآلن، فعودة 
الشباب  ومراكز  وال��ن��وادي  ال��م��دارس  إل��ى  الفن 
كبير  تأثير  له  كان يحدث قديما، سيكون  مثلما 
فى عقول األجيال الجديدة، فبدال من استخدام 
واستخدام  الريشة،  استعمال  سيتم  ال��س��الح، 

الكمان والبيانو وغيرها.
متطرفة،  دينية  تيارات  ظهرت  المقابل،  وفى 
يفعلوه ليخرجو طاقتهم،  ف��األوالد ال يجدون ما 
وبالتالي كان من السهل استقطابهم من قبل هذه 
الجماعات، فيتجهوا إلى المخدرات وغيرها، فى 
منذ  الشباب  لهؤالء  الفن  تقديم  يجب  أنه  حين 
الصغر، وتعليمهم التذوق الفني، وكيف أن الفن 
النفس  وتهذيب  واألخ���الق  السلوك  على  يؤثر 
قصور  توجد  ف��ال  البشرية،  ب��ال��روح  واالرت��ق��اء 
ثقافية فى أي محافظة، تعمل وقوم بدورها، وهو 

ما انعكس على األجيال الحالية.
التمثيل.. ما  ابنتك جومانة دخلت  ■ أخيًرا.. 

رأيك فى تجربتها وبماذا تنصحيها؟
مجهول"  "ضد  مسلسل  فى  أبدعت  جومانة، 
وكان أول عمل سينمائي لها، فأنصحها بأن تهتم 
بالدراسة أكثر، ألن الفن بالنسبة لها هواية، حيث 
تماًما،  منى  مساعدة  بدون  موهبتها  أثبتت  إنها 
خاصة أنها حصلت على جائزتين عن هذا الدور، 
وقتها،  تستطيع  ال��دراس��ة،  من  االنتهاء  بعد  ثم 

تحديد مصيرها بشكل سليم.

■ حوار: شيماء محسن

جائزة محلية فى بلدانها ولكن جائزة كبري مثل "الكونكور" التي 
ال متنح نقوداً ولكن قيمتها تكمن فى أنه عند فوز الكاتب بها 
اليوم يصير األعلي مبيعاً غداً. فاجلائزة كبرى باسمها وليس 
بالقيمة املادية ولكن بكمية التعاقدات وحتويل الرواية إلى سينما، 
فجوائز كبري هي التي حتدد فيما بعد من سيأخذ نوبل مثل 
"املان بوكر" األصلية فى نسختها اإلجنليزية وهكذا. كنت أعمل 
على القوائم سنوياً اخلاصة بهذه اجلوائز طوال شهر كامل ال 
أفعل شيئا إال دراسة هذه القوائم "وريبورتات الريفيو" اخلاص 
للقاريء  واألفضل  واألجود  األنسب  أختيار  ليتم  الروايات  بكل 
املصري والعربي، رمبا سبب جناحي وسبب جناح هذا املشروع 
من  اجلوائز  فى سلسلة  أجنزتها  عنوان  ملئتي  الكثيرين  محبة 
أفضل األختيارات، و لقد كانوا حلما شخصيا فتمنيت أن أقرأ 
"الكهف" و "انقطاعات املوت" "جلوزيه سراماجو" متنيت أن أقرأ 
أقرأ  متنيت  فورنييه"  لوي  جون  للفرنسي  يابابا"  نذهب  "أي��ن 
الكثير والكثير و متنيت أن تصبح هذه الرسائل فى أيدي كل 

املبدعني واملثقفني، ومن ثم أحبوا السلسلة. 
الكتب  لبعض  النشر  ت��أخ��ر  مشكلة  على  تغلبِت  كيف   •

الصادرة عن الهيئة؟ 
لقد استطعت التغلب على هذه املشكلة حتي قبل دعوة الدولة 
برقمنة اجلهاز اإلداري للدولة، فلقد وجدت أنه يتم عمل بروفه 
أولي وثانية وثالثة ورابعة للكتاب، وعادة كانت الكتب تُفقد فى 
إلى  النشر  أحول  أن  أستطعت  الورقية، مبجيئي  املراحل  هذه 
أليكتروني متاماً بكل مراحله فأصبح الكتاب، يسلم أليكترونيا 
على "أسطوانة مدمجة" هذه األسطوانة تتحرك إلى التصحيح 
مبصححيها  مبوظفيها  ل��دي  اإلدارة  كل  درب��ت  ثم  إليكترونيا 
برساميها على املاكيت اإلليكتروني، ثم ينزل الكتاب إلى املطابع 
كامال مكمال. بعد ذلك إذا تأخر الكتاب يكون ألسباب خارجة 
عن ظروف املطابع وعن ظروف الهيئة، قد تتعلق هذه الظروف 
ثمانية  إل��ى  شهر  من  الكتاب  أسلم  أن��ا  لكن  الطباعة  بتقفيل 
بالضبط، كان لدي هدف أن أصل إلى مرحلة وكأن الهيئة تعمل 
الهيئة  رقمنة  ومت  العالم.  فى  النشر  سوق  واحتراف  بحرفية 
املركزية للنشر فى اإلدارة املركزية العامة للكتاب ومت رقمنة أيضاً 
تصميم الغالف بحيث أن الغالف يأتي إلى ُمصمم جاهز من 
خبرات كبيرة جداً فتم تطوير شكل الكتاب على مستوي الشكل 

وعلي مستوي املضمون.
• م���ا ال��ق��واع��د ال��ت��ي ي��ت��م ع��ل��ى أس��س��ه��ا ط��ب��اع��ة األع��م��ال 

الكاملة؟
الكاملة،  األعمال  سلسلة  أسمها  سلسلة  بالهيئة  يوجد  كان 
ومت إلغاء السلسلة وأصبحت األعمال الكاملة اآلن بتصدر عن 
الهيئة املصرية العامة للكتاب بعيدا عن اإلدارة املركزية للنشر. 
كل األعمال الكامة حرة احلقوق امللكية الفكرية نحن من نسعي 
لننشرها، حيث صدر فى اآلونة األخيرة اجلزء األول من يوسف 
األعمال  فأصبحت  وغيرهم،  الشرقاوي  وعبدالرحمن  ريا،  أبو 
الكاملة هي واجب من الهيئة نحو ُكتاب مصر الكبار الراحلني. 
نطبع  نحن  األخيرة  الفترة  فى  األكبر  املنجز  هي  أصبحت  أي 
للراحلني أعمالهم كاملة مبا إن مشروعهم اإلبداعي انتهي أي مت 
غلق قوس املشروع اإلبداعي فنقوم نحن بنشره. محمد مستجاب 
تنشر أعماله تباعاً،أما من قاموا بنشر أعمالهم الكاملة لدي دور 
نشر خاصة فهناك قضايا حقوق ملكية فال أستطيع نشرها، 
واآلن جتري مفاوضات لنشر أعمال الراحلة "جنوي شعبان" وهي 
أعمال قليلة فى احلقيقة ولكننا فى انتظار أن يسلمنا ابنها هذه 
األعمال. وهي أصغر واحدة فى املوجودين، فنحن طوال الوقت 
نسعي لنشر األعمال الكاملة، بالعكس متاماً أي أحد لديه أعمال 
كاملة البد وأن يتوجه فوراً إلى الهيئة ألنها هي الناشر الرسمي 
جلمهورية مصر العربية وهي الناشر األكبر وهي املسئولة ضمن 

مسئوليتها تخليد مبدعيها ونشر أعمالهم الكاملة. 
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بدأت حياتها األدبية بنظم األشعار ثم اتجهت إلى كتابة الرواية بعدما اتسع عالمها ونضجت 
تجاربها، ُنشرت لها ست روايات هي: لهو األبالسة، ميس إيجبت، رحلة الضباع، بياض ساخن، 

ميت رهينة، وأخيرًا ثبات انفعالي، لم تتخل عن الشعر ولكنها أرادت مساحة أرحب وأعمق 
تستوعب تفاصيل الزخم الخاص بها حازت على العديد من الجوائز وتقلدت العديد من 

المناصب، أسست سلسلة الجوائز، تشغل حاليًا منصب رئيس اإلدارة المركزية للنشر بالهيئة 
المصرية العامة للكتاب، سوف نقترب منها فى السطور التالية لنعرف عنها تفاصيل أكثر.

عادل إمام

■ تعلمت من نجيب محفوظ 
أن أكون موظفة شاطرة

■ وقعت فى غرام انشراح البستانى.. 
والشعر طفل العالم المدلل

■ رقمنة الجهاز اإلدارى حل 
مشكلة تأخير النشر

■ الهيئة العامة 
مسئولة عن تخليد 

أعمال مبدعيها ونشر 
أعمالهم الكاملة

■ لم أتنازل عن
الشعر ومازلت أكتبه

طوال الوقت

لقاء سويدان:

قضية للمناقشة
بقلم:
فريدة النقاش

الصوت الغائب
تشهد البلدان العربية بعد ربيعها ما أسميه "بالصحوة املضادة "لصحوة 
اإلسالم السياسي" التي كانت قد بدأت بعد هزمية 1967، وانعقدت فى 
األيام األخيرة مؤمترات ومنتديات وحلقات نقاش تعالج ظاهرة اإلرهاب 
والتطرف الديني، من كل زواياها بحثا عن طرق وطرائق للخروج من املأزق 

الراهن. 
وإذا كانت غالبية الفعاليات تتم فى إطار املجتمع املدني وخارج نطاق 
السعودية يختلف  العربي، فإن األمر فى  الوطن  السياسية فى  السلطات 
ألن ما أسميه "بالصحوة املضادة" تنطلق من قمة السلطة وهو ما مينحها 
القوة التنفيذية والقدرة على العمل بحرية مع القوى االجتماعية املختلفة، 
وكانت هذه القوى تتطلع بشوق عبر عقود طويلة من هيمنة الفكر الوهابي، 
ونفوذ رجال األمر باملعروف والنهي عن املنكر تتطلع إلى التغيير لألفضل 
وأصحاب  الرجعيني  تسلط  وكبحه  ال��واق��ع،  فى  شروطه  نضجت  ال��ذي 
املصالح الرافعني للرايات الدينية، واملتمترسني خلف الوضع اخلاص لشبه 
اجلزيرة العربية، التي شهدت مولد الرسول والقرآن الكرمي، وكانت منطلقاً 
للفتوحات اإلسالمية، وسجلت وثيقة مؤمتر األمانة العامة لدور وهيئات 
لتجديد  يتبع  طريق  للخالف  احلضارية  اإلدارة  أن   " العالم  فى  اإلفتاء 
املؤمتر  فى  املشاركون  أوص��ى  كما  احلضاري  وللرقي  الديني  اخلطاب 
بتجديد النظر إلى اخلالف الفقهي ليكون بداية حلل املشكالت املعاصرة 

بدال من أن يكون جزًءا منها.
وتقف كل اجلهود الشريفة واملبذولة على املستويات الفكرية والسياسية، 
سواء كانت محصورة فى النطاق الضيق لنقاشات املفكرين واملثقفني، أو 
جتاوز هذا اإلطار قليال إلى جمهور أوسع تقف جميعاً فى منتصف الطريق 
إذ تتشبث كلها بالنصوص الدينية مرجعية شبه وحيدة لها، وأن تعاملت مع 
مرجعيات أخرى فباعتبارها ثانوية بل أحيانا غير ضرورية، وهنا تتجلى 
التناقضات  تنفجر  أيضاً  وهنا  املضادة،  والصحوة  املنشود  التجديد  أزمة 

حتى فى داخلها. 
وقبل أكثر من قرن من الزمان قال "عبدالرحمن الكواكبي" الذي كرس 
جهده ملحارية االستبداد: "دعونا ندير حياتنا الدنيا، وجنعل األديان حتكم 

فى اآلخرة فقط.
فى هذا املنتصف من الطريق إلى التغيير يدخل النص الديني فى صراع 
التقدمية  القوى  وتلجأ  ذات��ه..  فى  الواحدة  املرجعية  وتسحبه  نفسه،  مع 
الطامحة للتغيير لألفضل والطالعة فى قلب الربيع العربي بوروده وأشواكه 
إلى القول "بصحيح الدين" وصحيح الدين هو مرجعيتها، ويجادل الرجعيون 
يقف  وهكذا  مرجعيتهم،  هو  ال��ذي  اآلخ��ر،  الدين  بصحيح  واملحافظون 
صحيح  باسم  لوجه  وجهاً  والسياسي  الفكري  الصعيدين  على  الطرفان 

الدين، ويعتمد كالهما بنفس القوة على النصوص. 
وتسجل القوى الرجعية واملحافظة فى ميدان الفكر انتصارات متالحقة 
وتعود  بلد،  م��ن  أكثر  ف��ى  السياسي  اإلس���الم  لفظت  الشعوب  أن  رغ��م 
انتصاراتهم ال فحسب إلى قوة ومتاسك "النص" الذي يستندون إليه، وإمنا 
أيضا إلى ضعف اإلقدام واجلرأة لدى قوى التقدم واالستنارة، وإذ تصر 
هذه القوى على أن تخوض معركتها من أجل املستقبل على هذه الرقعة 
للتفكير  انتزاع مشروعية  الديني، عاجزة عن  التي يكونها النص  الضيقة 
والنظر من خارج هذا النص، حيث العالم الشاسع الذي ميوج بالصراعات 
ومؤمترات  وثائق  فى  جديداً  ساعة  كل  فى  ينتج  وهو  وال��رؤى،  واألفكار 
ومجادالت عاصفة تتفتح زهورها فى ظل مناخ احلريات العامة والعدالة 

االجتماعية، وفى ظل استلهام الدين وقيمه العليا. 
التقدم  قوى  تخوضه  ال��ذي  الصراع  خضم  فى  غائب  إذن صوت  ثمة 
واالستنارة أال وهو صوت التفكير من خارج النص الديني، رغم ما اكتسبته 
طريقة التفكير هذه من مشروعية كونية أسست العلمانية بعد صراع طويل 
دون أن تغلق الكنائس واجلوامع واملعابد أبوابها، ودون أن يقف أحد فى 

وجه عبادة اهلل الواحد. 
ولن تتكون مشروعية هذا الصوت بقرار حكومي شجاع من هنا أو هناك 

مثلما سبق أن فعل "احلبيب بورقيبة" فى تونس. 
ولكن هذه املشروعية سوف تتخلق عبر مسار طويل وصيرورة معقدة بعد 
أن يتولى مثقفون ومفكرون وساسة يتحلون بالشجاعة الفكرية وال يخشون 
فى احلق لومة الئم طرح القضية بصورة عقالنية وهادئة ومثابرة بعيدا 
عن الغوغائية الشائعة والتفاهة املتفشية، ويجذبون إليهم فى هذا السياق 
قطاعات متزايدة من املواطنني لتكون املشروعية فى هذه احلالة مجتمعية 
وشعبية، لتنتقل أخيرا إلى احلداثة مستلهمني ما فى تراث الثقافة العربية 

اإلسالمية من بهاء وقوة. 
غنى عن البيان أنه لن يكون بوسع هؤالء املفكرين واملثقفني والساسة 
طرح مشروعهم هذا واستدعاء الصوت الغائب بقوة فى مناخ معاد للحريات 

سممه كل من االستبداد والفساد الكفيلني بإفساد كل خطوة لألمام. 
ستكون إذن معركة مركبة إن طغي فيها اجلانب الثقايف، فلن تغيب عنها 
مكونات حقوق اإلنسان واحلريات العامة، والتي تشدنا جميعاً إلى أهداف 
معاملها  وطمس  لتشويهها  خبيثة  عملية  اآلن  التي جتري  يناير   25 ثورة 

والتعتيم على نبلها ودروسها. 
وقد علمتنا التجربة احلية أنه رغم قوة وفاعلية وجرأة اخلطوات الفوقية 
التي اتخذها "بورقيبة" فى تونس فيما يتعلق بقوانني األسرة "املدونة" والتي 
تعتبرها النساء العربيات واملسلمات حتى اآلن هاديا ومرشداً على طريق 
االجتماعي  والتفاوت  للحريات،  املقيد  املناخ  فإن  كل هذا  حتررهن، رغم 
الفادح، أتاح لقوى رجعية رافضة للحداثة وحرية املرأة أن تتصدر الساحة 
السياسية فى "تونس" وتعمل من أجل استعادة الهيمنة الذكورية واألبوية 

باسم الدين إال على النساء فقط، وإمنا على املجتمع التونسي بأسره. 
إطالق هذا الصوت الغائب إذن سيكون استكماال عادال لكل ما هو مشرق 

فى الربيع العربي. 
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حوار - أمل خليفة

رئيس اإلدارة املركزية للنشر بالهيئة املصرية العامة للكتاب

نجيب محفوظ

سهير المصادفة : يحدث ما يسمى
»قفلة المبدع« عندما ينشر لى عمل جديد

غياب دور الفن فى مواجهة اإلرهاب يساعد على نمو التطرف
سنوات طويلة قضتها “لقاء سويدان” فى محراب الفن، دخلت عالم التمثيل مبكًرا، وظهرت كطفلة مع الفنانة سعاد حسني وأحمد زكي فى 
مسلسل “حكايات هو وهي” من إخراج يحيى العلمي عام 1985، وانضمت إلى المعهد العالي للموسيقى “الكونسير فتوار” ثم إلى المعهد 

العالي للفنون المسرحية، وتخرجت فيه عام 2000، وشاركت فى العديد من األعمال، مثل مسلسل “الحسن البصري، أستاذي الجليل 
رفقا بنا، أوبرا عايدة، العائلة والناس، بوابة الحلواني، أوراق مصرية، العطار والسبع بنات، حكايات زوج معاصر، اإلمام محمد عبده”، السيرة 

العاشورية )الحرافيش(، امرأة من الصعيد الجواني، وأيضا “نقطة ضعف، القاصرات وخلف الله”.

األسبوع الثقافى
عين واحدة وبصيرتين

دار األدهم صدر ديوان “ بعني واحدة وبصيرتني “ للشاعر فارس 
له من  الشعرية، وقد صدر  الرابع فى جتربته  الديوان  خضر وهو 
قبل “ كوميديا “ و” الذي مر من هنا “ و” أصابع أقدام محفورة فى 
الرمل “ وله عدة كتب فى الدراسات الشعبية منها “ ميراث األسى.. 
تصورات املوت فى الوعي الشعبي “ و” العادات الشعبية بني السحر 

واجلن واخلرافة” و” املدن املسحورة “ و” سهراية الليل “. 
من أجواء الديوان اجلديد : “ ال أجد ما يدل على “ سوى أملي 
ت��ؤدي إلى  / هكذا تركتني فى نصف دائ��رة / وقلت / كل الطرق 

الهاوية “. 

البس مزيكا
الثقافة صدر  لقصور  العامة  بالهيئة  أدبية  أص��وات  سلسلة  عن 
ديوان “ البس مزيكا” للشاعر جمال فتحي وهو بالعامية املصرية، 
يقول فتحي فى إحدى قصائده : “ بالضبط زي عمود كهربا عميان 
/ واقف أعد الساعات فى نفس املكان / مش قادر أقعد زيكم / 
وأرتاح / بانام واقف / وباصحي مالتقيش لوني / فيه حد بيعدي / 
يحفر إسمه على وشي / وحد تاني بيعدي / يلزق على جتتي إعالن”.

الفنان محمد ناجي
عن سلسلة ذاكرة الفنون بالهيئة العامة للكتاب صدر كتاب “ الفنان 
الفنان  الكتاب حياة  ويتناول  بخيت  تأليف جرجس   “ ناجي  محمد 

التشكيلي الراحل محمد ناجي ومراحل تطور جتربته الفنية. 
ويؤكد املؤلف أن ناجي أول من وضع اللبنات األولى للفن املصري 
وربطه  العريق  األمة مباضيها  لتذكير  نشاطه  كل  فكرس  احلديث، 
بخصوصية  إمتاز  ال��ذي  الفني  إبداعه  فجاء  احلديث،  بحاضرها 
النهضة  ملشروع  ومواكباً  املصرية،  باملحلية  وثيقاً  ارتباطاً  مرتبطاً 
الثقافية الذي كانت مصر مهيأة لبزوغة فيها، لذلك سيظل عالمة 
فارقة فى تاريخ الفن املصري احلديث ليس باعتباره الرائد األول، 
بل ملجمل إجنازاته الفنية ونشاطه الواسع لتهيئة الظروف املناسبة 

للحركة الفنية فى مصر. 

االحالم توزع مجانًا 
“ األحالم توزع مجاناً مع شهادات امليالد “ عنوان الديوان الذي 
صدر للشاعر هاني قدري والذي تضمن مجموعة من القصائد منها 
“ أربع محطات ويصل القطار “ و” ألجل هذا كتبت الشعر “ و” املعلقة 
األولى بعد املليار “ و” هزمية ماقبل النوم” و”قصيدتي األخيرة تبحث 

عمن يقرؤها “.
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ألول مرة فى مدينة العلمين الجديدة..

ان��ط��اق��ا ل����دور ال��ب��ن��ك ال��زراع��ى 
امل��ص��رى ك��أح��د امل��ؤس��س��ات امل��ال��ي��ة 
الزراعى، والسيما  املجال  فى  املؤهلة 
التنموية،  امل��ش��روع��ات  ومت��وي��ل  دع��م 
خ��اص��ة امل��رت��ب��ط��ه ب���امل���زارع وال��ف��اح 
والريف  القرى  فى  املنتشرة  املصرى، 
بأنحاء  ف��روع  شبكة  اكبر  خ��ال  م��ن 
متويل  آلل��ي��ات  وتوفيره  اجلمهورية، 
ملثل  التمويلية  االحتياجات  كافة  تلبى 

هذه النوعية من املشروعات.
توقيع   7/10/2019 بتاريخ  مت 
االغذية  برنامج  مع  تعاون  بروتوكول 
منظمة  مؤسسات  إح��دى   – العاملى 
االمم املتحدة – يهدف الى التوافق مع 
استراتيجية احلكومة املصرية لتعزيز 
ومساعدة  اس��ت��ه��داف  على  ق��درت��ه��ا 
من  وذل��ك  ال��ق��ادري��ن،  غير  املواطنني 
خال دعم وتنمية املشروعات التنموية 
ال��ع��ائ��د االق��ت��ص��ادى  ال��زراع��ي��ة ذات 

تلك  الازم الصحاب  التمويل  وتوفير 
وتتضمن  املصرى..  بالريف  املشاريع 
مجاالت التعاون املتوقعة قيام برنامج 
فى  خبرته  دائ���رة  بتوسيع  االغ��ذي��ة 
إدارة اجلهود املبذولة فى جميع أنحاء 
محافظات صعيد مصر وتعزيزها من 
املالية  ال��زراع��ى  البنك  مظلة  خ��ال 
ائتمانية  تسهيات  صورة  فى  املتاحة 
واملتوسطة،  الصغيرة  للمشروعات 
فى  حديثة  تكنولوجية  ادوات  وتبنى 
املهام امليدانية املختلفة املتعلقة بالري 
ومراحل الزراعة األخرى، كما يساعد 
أشكال  ت��ق��دمي  ف��ى  ال��زراع��ى  البنك 
ووسائل التكنولوجيا احلديثة املختلفة 
مثل تنفيذ األلواح الشمسية فى مواقع 
امل��وارد  مم��ارس��ات  لتحسني  مختلفة 
التعاون  مجاالت  تتضمن  كما  املائية، 
ال��ت��وس��ع ف��ى م��ج��االت االب��ت��ك��ار فى 
مختلف املواقع التي يعمل فيها برنامج 

مختلف  ف��ى  حالياً  العاملى  االغ��ذي��ة 
محافظات الصعيد.

قيام  للبروتوكول  وف��ًق��ا  وس��ي��ك��ون 
بترشيح  ال��ع��امل��ى  األغ���ذي���ة  ب��رن��ام��ج 
الى  والتى حتتاج  املؤهلة،  املشروعات 
التنموية،  مشروعاتها  لتنفيذ  متويل 
الصحاب  تدريبية  ف��رص  توفير  م��ع 
امل���ش���روع���ات ب��ه��دف زي�����ادة ال��وع��ى 
مشروعاتهم،  ادارة  على  وال��ت��دري��ب 
وعلى ان يتولى البنك الزراعى املصرى 
ألصحاب  التمويلية  اخلدمات  توفير 
املشروعات بغرض املساهمة فى متويل 
برامج  نطاق  فى  وذلك  مشروعاتهم، 
وبالشروط  بالبنك  املتعددة  التمويل 
وال��ض��واب��ط امل���ح���ددة ب��ك��ل ب��رن��ام��ج 
املصرفى  ال��وع��ى  نشر  م��ع  مت��وي��ل��ى، 
م��ن خ���ال امل��ش��ارك��ة ف��ى ال��ن��دوات 
العاملى  األغذية  برنامج  يعقدها  التى 
لتدريب املنتفعني، باالضافة الى تزويد 

املزارعني الصغار بحلول الكترونية من 
شأنها تسهيل اندماجهم فى األسواق 
وحتقيق قدر كبير من الشمول املالى.

األكاديمية العربية تفتتح أول كلية للذكاء االصطناعى ومركًزا تكنولوجًيا للدراسات العليا
قال رئيس األكاديمية العربية للعلوم 

والتكنولوجيا والنقل البحرى الدكتور 
إسماعيل عبد الغفار، إن استراتيجية 

التعليم الجامعي فى مصر، تعمل على 
تأهيل خريجين لاللتحاق بمتطلبات 
سوق العمل عام 2040، والتى تعتمد 

على أن يكون الخريج لديه مهارات 
للتعامل مع برامج التكنولوجيا 

المتقدمة.
توجيهات  تطبق  األك��ادمي��ي��ة  أن  مضيفا، 
كلية  مرة  ألول  بافتتاحها  السياسية  القيادة 
فى  اجلديد  فرعها  فى  االصطناعى  الذكاء 
أول  يعد  وال���ذى  اجل��دي��دة،  العلمني  مدينة 
اجلديدة  بالعلمني  التشغيل  فى  يبدأ  مشروع 

كمدينة مليونية ذكية.
وقد وجد هذا ترحيبا واحتضانا من أهالى 
التنمية  ت��ت��وازى  ح��ي��ث  ال��ش��م��ال��ى،  ال��س��اح��ل 
البشرية  التنمية  م��ع  املتسارعة  العمرانية 

واالستثمار فى مخرجات التعليم اجلامعى.
التفاعلى بني طاب  اللقاء  جاء ذلك خال 
فرع العلمني مع وفد اإلعاميني، الذى عقده 

ال��دك��ت��ور إس��م��اع��ي��ل ع��ب��د ال��غ��ف��ار، ف��ى مقر 
األكادميية فى مدينة العلمني اجلديدة.

وأضاف أن أكادميية العلمني تتضمن مركزا 
لإلبداع التكنولوجى، يضم الطاب والباحثني، 

املناطق  خدمة  على  للعمل  الصناعة،  وردال 
املحيطة فى العلمني اجلديدة، وأهالى وسكان 
التعليم  ربط  وفق  للمتوسط،  الغريى  الساحل 
ومدرسة  حضانة  خال  من  املحيطة،  بالبيئة 

العليا،  وال��دراس��ات  للبحوق  وم��رك��ز  دول��ي��ة، 
وإنشاءات رياضية وفق القواعد الدولية وبدء 
ال��دراس��ة ف��ى 4 كليات ه��ى: »ال��ط��ب، وطب 
اإلصطناعى«،  والذكاء  والصيدلة،  األسنان، 

أشهر   6 فى  للمبانى  األول��ى  املرحلة  واجن��از 
فقط.

وتبدأ األكادميية فى أداء دورها كاستشارى 
لتطوير مدينة العلمني اجلديدة، لتواكب أحدث 

املدن الذكيد والتكنولوجية.
توافد  أن  الغفار أيضا،  الدكتور عبد  وأكد، 
العلمني  ب��أك��ادمي��ي��ة  كلياتهم  ع��ل��ى  ال��ط��اب 
للرئيس  ال��ث��اق��ب��ة  ال��رؤي��ة  يحقق  اجل���دي���دة، 
اجلديدة  الذكية  املدن  تكون  أن  فى  السيسى 
حاضنة لتنمية العقول لألجيال الشابة، وقادرة 
مشيرا،  املستقبل،  تطورات  مع  التعامل  على 
أول  باتت  اجلديد  بفرعها  األكادميية  أن  إلى 
كيان علمى يتخذ خطوة االنتقال إلقامة حياة 
لتحقيق  اجلديدة،  العلمني  مدينة  فى  كاملة 
مدينة  إق��ام��ة  ف��ى  السياسية  ال��ق��ي��ادة  حلم 
أننا  وأضاف  املتوسط،  مستدامة على ساحل 
ال نسعى إلى مجرد تخرج طلبة من األكادميية، 
والسكن  العمل  الطلبة  أن يجد هؤالء  إلى  بل 
املدينة،  فى  ليستقروا  اجلديدة،  العلمني  فى 

وتصبح أسرهم فيها وحياتهم فيها.
بالكامل  املنشآت  تكتمل  أن  املنتظر،  وم��ن 
ليعد فرع  فدانا،  األكادميية على »62«  لفرع 
العلمني هو األكبر لألكادميية ليستقبل طابا 
واإلفريقية  العربية  املنطقتني  من  وباحثني 
للتكنولوجيا  م��رك��زا  وي��ع��د  كليات،   »8« ف��ى 
والدراسات العليا، حتى تكون اجلامعة،  نواة 

للحياة املستدامة فى املدينة اجلديدة.

»طارق عامر« ضمن أفضل محافظى البنوك المركزية فى 2019 
على هامش مشاركته فى االجتماعات السنوية 
واشنطن،  فى  الدوليني  والبنك  النقد  لصندوق 
كرمت مجلة جلوبال فاينانس العاملية، طارق عامر 
محافظ البنك املركزي املصري، مبناسبة اختياره 
فى  املركزية  للبنوك  محافظاً   21 أفضل  ضمن 
العالم خال العام اجلاري “2019” وفقاً لتقرير 

تقييم األداء الذي تصدره املجلة سنويا.
لتكرمي  كبيراً  احتفاالً  العاملية  املجلة  وأقامت 
بني  من  اختيارهم  الذين مت  ال� 21،  املحافظني 
بعد  العالم،  فى  املركزية  للبنوك  محافظا   94
حصولهم على أعلى التقييمات من حيث األداء، 
وذلك وفقاً لعملية تقييم دقيقة تضم عدة معايير 
صارمة، منها جهود املحافظني فى احلفاظ على 
استقرار العملة واإلدارة الناجحة ألسعار الفائدة 
وم��واج��ه��ة ال��رك��ود االق��ت��ص��ادي، وال��ق��درة على 

مواجهة األزمات.
بجانب  التكرمي  قائمة  ضمتهم  من  بني  وم��ن 
طارق عامر، محافظو البنوك املركزية فى كل من 

وكوريا  وروسيا،  واملكسيك،  والكويت،  أستراليا، 
اجلنوبية، وتايوان، واالحتاد األوروبي، والسعودية، 

وبريطانيا، والواليات املتحدة، وشيلي.
كان طارق عامر فاز فى يونيو املاضي بجائزة 

 African Banker( األف��ري��ق��ي  امل��ص��رف��ى 

للبنوك  محافظ  كأفضل  السنوية   )Award

املركزية األفريقية لعام 2019.

البنك الزراعى املصرى يوقع بروتوكولاً مع »األغذية العاملى«

سيد 
القصير
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االتحاد اإلفريقي لليد يحدد موعد 
السوبر.. وأحمد األحمر يكتب التاريخ

من المسئول عن سقوط طائرة مصر فى المونديال

حدد االحتاد األفريقي لكرة اليد برئاسة منصور أرميو يوم 2 أبريل العام 
السوبر  ك��أس  فى  الساحلي  والنجم  الزمالك  مباراة  إلقامة  موعداً  املقبل 

األفريقي باجلزائر.
اجلدير بالذكر أن نادي النجم الساحلي التونسي حصل على شرف تنظيم 
بطولة أفريقيا لألندية خالل شهر أكتوبر 2020، وقد تأهل الزمالك ملواجهة 
النجم الساحلي بعد احلصول على لقب بطولة أفريقيا األخيرة التي اختتمت 
بالرأس األخضر وللمرة ال� 12 فى تاريخه، على حساب نادي سبورتنج بنتيجة 
33/31، وشهدت البطولة حتقيق الفريق األبيض العالمة الكاملة بالفوز فى 
جميع مبارياته، حيث تأهل الزمالك إلى النهائي بالفوز على انتركلوب األجنولي 
بنتيجة 30 /18، وفى الدور األول جنح فى الفوز على 
الرأس األخضر والنجم  : ديسبورتيفو من  كل من 
الكونغولي ونادي فاب الكاميروني ووداد سمارة 

املغربي.
الفائز  يؤهل  السوبر  لقاء  أن  املعروف  ومن 
إلى كأس العالم لألندية “بطولة السوبر جلوب 
2020”، بينما تأهل النجم الساحلي بصفته 
على  األخيرة  األفريقية  الكئوس  بطولة  بطل 

حساب النادي األهلي.
السوبر  لقب  على  للمحافظة  الزمالك  ويسعى 
فاز  أن  بعد  التوالي،  على  الثالثة  للمرة  األفريقي 
فى النسخة املاضية على غرميه التقليدي النادي 
األهلي وشارك فى كأس العالم لألندية بالسعودية 

محققاً املركز اخلامس.
وجنح فريق الزمالك فى التربع على عرش أفريقيا برصيد 12 لقباً متفوقاً 
على جميع الفرق األفريقية باحلصول على اللقب للموسم الثالث على التوالي، 
بفضل جنومه املتميزين وأبرزهم بالتأكيد أحمد األحمر، والذي ميتلك مكانة 
كبيرة داخل قلوب اجلماهير البيضاء بصفة خاصة وعشاق اللعبة بصفة عامة 
ملا ميتلكه من جنومية وقيمة فنية عالية، حيث جنح أحمد األحمر من خالل 
على  واح��د  رقم  الالعب  يصبح  أن  فى  األخيرة  أفريقيا  بطولة  لقب  حصد 

مستوى العالم فى حتقيق 19 بطولة قارية عبر تاريخه.
أحمد األحمر أو “ميسي كرة اليد” كما يُلقبه محبيه من مواليد 27 يناير 
1984 وهو ابن جنم الزمالك السابق مصطفى األحمر، استطاع بالفعل أن 
يحفر اسمه بقوة فى قلوب محبي وعشاق كرة اليد املصرية و العاملية وذلك 
بسبب املهارات القوية وعنصر املراوغة الذي يتمتع به ببراعة شديدة ومتيز 
فريد قلما جتود به مالعب كرة اليد، وقد استطاع أحمد األحمر أن يحقق 
العديد من اإلجن��ازات أيضاً، حيث جنح فى الفوز بجائزة أحسن العب فى 
عدد كبير من املباريات املهمة ومنها جائزة أحسن العب فى مباريات كأس 
األمم اإلفريقية التي فازت بها مصر ومنها صعدت ألوليمبياد بكني، عالوة 
على بطولة أمم إفريقيا التي استضافتها مصر يناير 2016 وتأهل الفراعنة 
من خاللها إلى أوليمبياد البرازيل 2016، فضاًل عن أنه حمل علم مصر فى 
استكمال  إلى  األحمر  أحمد  ويسعى  األخيرة،  الدورة  بافتتاح  العرض  طابور 
مسيرته خالل املرحلة املقبلة بالوصول إلى منصة التتويج العاملية فى كأس 

العالم 2021 مبصر.

»عدوى« تأجيل القمة ينتقل إلى الكالسيكو األسبانى

»عزمي محيلبة« يسعى العتالء
عرش الرماية فى األوليمبياد

انطالق بطولة العالم لإلسكواش
فى األهرامات.. غدًا

الجبالية تترنح وتلقى بقنبلة الدواعى 
األمنية على األندية

اإلسباني  باالحتاد  املنافسة  اعلنت جلنة  أن  بعد 
الكالسيكو  مواجهة  بتأجيل  ق��راره��ا  ال��ق��دم،  لكرة 
ب��ني ال��ق��ط��ب��ني ري���ال م��دري��د وب��رش��ل��ون��ة، ف��ى ظل 
كان  الذى  كتالونيا،  إقليم  فى  احلالية  االحتجاجات 
ملعب  فى  اجل��اري،  أكتوبر   26 إقامتها  املُقرر  من 
رابطة  وكانت  املقبل.  ديسمبر  إلى 18  نو،  الكامب 
الليجا قد طلبت من برشلونة وريال مدريد، األربعاء 
املاضى، نقل الكالسيكو املقبل من ملعب “كامب نو” 
إلى “سانتياجو برنابيو”، لكن ريال مدريد وبرشلونة 
رفضا األمر. ورفض األمن االسباني، إقامة املباراة 
مظاهرة  إق��ام��ة  بسبب  اجل���اري،  أكتوبر   26 ي��وم 
حاشدة فى نفس اليوم بشوارع برشلونة. الشك ان 
هناك أطرافا رابحة وأخرى خاسرة من جراء هذا 
التأجيل املقنع وتستعرض “ االهالى “ أبرزهم فى ظل 

ظروف واحوال كل فريق.. الرابحون 
األكبر  الرابح  هو  دميبلي  عثمان  الفرنسي  يُعد   
من تأجيل املباراة، حيث كان من املقرر غيابه بداعي 
فى  إشبيلية  أم��ام  للطرد  تعرض  بعدما  اإلي��ق��اف، 
اجلولة 8. وكان دميبلي قد حتدث بأسلوب غير الئق 
مع ماتيو الهوز حكم املباراة ضد الفريق األندلسي، 

مباراتني  اإليقاف  عقوبة  اإلسباني  االحتاد  وأصدر 
العقوبة  دميبلي  سيُطبق  امل��ب��اراة،  وبتأجيل  ض��ده. 
الهجوم  خط  ليدعم  باملباراة  ويلحق  طبيعي  بشكل 
الكتالوني فى اللقاء املرتقب، ما لم يصدر أي قرار 
التأجيل،  قبل  ظروفها  بنفس  امل��ب��اراة  إقامة  يؤكد 

خاصة فيما يتعلق بعقوبات اإليقاف.
زيدان،  الدين  زين  لريال مدريد  الفني  املدير  أما 
سيكون سعيًدا بقرار التأجيل، نظًرا للحالة الصعبة 
ال��وق��ت احل��ال��ي، بسبب  ف��ى  بها فريقه  ال��ت��ي مي��ر 
اإلصابة  وحلقت  الفريق.  ضربت  التي  اإلص��اب��ات 
ب��األمل��ان��ي ت��ون��ي ك���روس الع���ب خ��ط ال��وس��ط أم��ام 
أسابيع   3 إل��ى  تصل  لفترة  غيابه  وتأكد  غرناطة، 
حيث كان سيغيب عن اللقاء، وأيًضا تعرض الثنائي 
فترة  خ��الل  لإلصابة  مودريتش  ولوكا  بيل  جاريث 
املباراة،  الدولي مع منتخبيهما. ومع تأجيل  التوقف 
سيحصل زيدان على وقت كاف الستعادة الالعبني 
والتي  للمباراة،  أفضل  بشكل  والتحضير  املُصابني، 
ظل  فى  الليجا.  ص��دارة  يفقد  رمبا  كان  بخسارتها 
برشلونة فى  بها مدينة  التي متر  السياسية  األزم��ة 
الكالسيكو  تأجيل  األفضل  من  كان  احلالي،  الوقت 

خوفا على سالمة اجلماهير التي ستحضر املباراة.
ورفض األمن اإلسباني فكرة إقامة املباراة، نظًرا 

حلالة القلق الشديدة التي متر بها البالد.
فى  امل��ب��اراة  إقامة  جاهدة  الليجا  رابطة  حاولت 
“سانتياجو  ملعب  إلى  اللقاء  لنقل  وسعت  موعدها، 
وهو  كانت ستقام ظهرا  املباراة  ألن  نظًرا  برنابيو”، 
ما يسمح بزيادة نسبة املشاهدة واإلعالنات واألرباح 
والتسويق. ومع تأجيل املباراة إلى ديسمبر، سيكون 
التوقيت،  ه��ذا  مثل  فى  امل��ب��اراة  إقامة  الصعب  من 
وأيًضا  كبيرة.  خسائر  الرابطة  ستتكبد  وبالتالي 
ترفض الرابطة فكرة إقامة املباراة يوم 18 ديسمبر، 

نظًرا لوجود مباريات فى بطولة كأس امللك.
مستواه،  استعادة  أخيرا  ب��دأ  الكتالوني  الفريق   
ويسعى  املصابني،  وباقي  ميسي  تعافى  مع  خاًصة 
حاليا الستعادة صدارة الترتيب. ومع تأجيل املباراة 
فرصة  البلوجرانا  على  ستضيع  ديسمبر  شهر  إلى 
من  به  واإلطاحة  التقليدي  الغرمي  على  للفوز  ثمينة 
الصدارة. وسيزداد الضغط على البارسا، نظًرا لوجود 
مباريات نارية للفريق فى ديسمبر املقبل، ضد أتلتيكو 

مدريد فى الليجا وإنتر ميالن فى دوري األبطال.

فى الساحة
بقلم:
حسن عثمان

قمة البجاحة والتحدى ؟!
اخلروج عن النص فى آداب السلوك احلضاري 
ومشاعر  اآلخ��ري��ن  خصوصيات  اح��ت��رام  وع���دم 
املشاهدين املساملني الذين يتم اقتحام بيوتهم عبر 
االتهامات  أفظع  وإسماعهم  التليفزيون  شاشات 
والشتائم اخلارجة.. أخطر ما يهدد سالمة بلدنا 
التي  الدقة  بالغة  املرحلة  هذه  فى  مصر  الغالية 
متر بها فى ظل استمرار هذه املهازل والصدمات 

املخجلة التي تزيد من خطورة ما هو قادم ؟! 
هذه  فى  يجري  ما  يراقب  من  كل  ذل��ك  يلمس 
املسجلة  ال��ص��دام��ات  تلك  ف��ى  املشتعلة  احل���رب 
تليفزيونيا “صوت وصورة” وميكن الرجوع إليها من 
خالل اليوتيوب ليدرك إلى أي مدى وصل التسيب 
الوصاية  الذي أعطي هؤالء املتطفلني حق فرض 
على املشاهدين مبا يقدمونه من آراء تثير اجلدل 
وتشعل نار الفتنة والتعصب، ويكون ذلك هو الهدف 
والترويج  االنتباه  لفت  أجل  من  حتقيقه  املطلوب 
التي يعملون بها  القنوات اخلاصة  ألنفسهم وتلك 
ويتطلع أصحابها إلى حتقيق أعلى نسبة مشاهدة 
الناديني  لقاء  تأجيل  ق��رار  ح��ول  امل��ث��ارة  للضجة 

الكبيرين األهلي والزمالك. 
القضية واضحة ومفضوحة وتفرض على أعضاء 
الظروف  وضعتهم  الذين  اخلماسية  اللجنة  هذه 
االستثنائية فى موقع املسئولية عن إدارة املنظومة 
املسئولية  قدر  على  يكونوا  أن  مصر  فى  الكروية 
العالية  األص��وات  أصحاب  البتزاز  يخضعوا  وأال 
مرادهم،  لتحقيق  والترهيب  التخويف  وع��ب��ارات 
اللجنة  يكون أعضاء هذه  أن  وكان ذلك يستدعي 
على قلب رجل واحد فى تأكيد ما سبق أن أعلنه 
من  مبدئية  موافقة  بتلقيه  ويفيد  اجلنايني  عمرو 
اجلهات األمنية على حضور اجلماهير فى مباريات 
الدوري وكأس مصر باملوسم اجلديد فى املالعب 
األمم  بطولة  م��ب��اري��ات  استضافت  ال��ت��ي  الستة 
األفريقية، وهي إستادات القاهرة والسالم والدفاع 
اجلوي واإلسكندرية واإلسماعيلية والسويس، على 
من  املباريات  فى  اجلماهيري  احلضور  يكون  أن 
خالل نظام بطاقة تعريف املشجع، الذي مت تطبيقه 
خالل مباريات بطولة أمم أفريقيا التي استضافتها 

مصر، وحقق جناحاً كبيراً ومبهراً. 
أق��ول ذل��ك بعد أن كشفت األي��ام األخ��ي��رة عن 
اإلع��الن عن  وراء  كان  الذي  العناصر  أحد  وجود 
“دواع��ي  بدعوى  “املشكلة”  امل��ب��اراة  تأجيل  ق��رار 
أمنية” !! وأن يحدث ذلك خالل فترة وجود رئيس 
أن  أكثر  الشكوك  يثير  وما  البالد،  خ��ارج  اللجنة 
رئيس نادي الزمالك كان قد صرح بأنه لن يلعب 
السنغالي  جينيراسيون  مباراة  قبل  األهلي  مباراة 
املعادة.. والتي صدر قرار إعادتها لتغطية فضيحة 
تورط احتاد الكرة فى مخاطبة االحتاد األفريقي 
برغبة الزمالك فى تأجيل املباراة قبل 24 ساعة 
ل�”دواعي  اإلسكندرية  فى  العرب  برج  إلى  ونقلها 
أمنية” !! بينما يقام فى القاهرة وفى نفس املوعد 
املحدد من قبل أكثر من مبارة وهو ما دعم رفض 
الفريق السنغالي السفر إلى اإلسكندرية والتمسك 
بحقه.. فكان قرار اإلعادة الذي أدان كل األطراف 

املتورطة فى قرار التأجيل السابق. 
هكذا يكاد املذنب أن يقدم دليل إدانته باستبدال 
مباراة  وإقامة  األم��ن،  لدواعي  املؤجل  القمة  لقاء 
الزمالك واملقاولون فى نفس التاريخ.. وال تعليق ؟!. 

● ف�����ى ال����ب����داي����ة ك���ي���ف ت������رى ص��ع��وب��ة 
مصر  منتخب  فيها  يقع  التي  املجموعة 

وما تقييمك للمنتخبات املنافسة؟
التي وقعت  الفرق  وتاريخ  ان اسم  رغم 
كل  وي��ؤه��ل  كبير  املجموعة  ف��ى  معنا 
انه ال  اللقب اال  للمنافسة على  فريق 
او  صغير  وفريق  كبير  فريق  يوجد 
هذه  فى  سهل  وفريق  صعب  فريق 
هى  الثمانية  فاملنتخبات  البطولة 
ان  ويكفى  ال��ق��ارة  منتخبات  أق��وى 
ومنهم  اجل��زائ��ر  أقصى  م��ن  منهم 
من تسبب فى عدم مشاركة املغرب 
حرم  من  أيضا  ومنهم  البطولة  فى 
فكل  إذن  امل��ش��ارك��ة،  م��ن  ت��ون��س 
مستوياتها  امل��ش��ارك��ة  املنتخبات 
بحصد  مشروع  حلم  ولديها  عالية 

بطاقة االوليمبياد.
- هل ترى أن منتخبنا قادر على 
إلى  والتأهل  إفريقيا  بطولة  حصد 

األوملبياد؟
لقب  على  املنافسة  ه��و  هدفنا 
أوملبياد  بطاقة  وح��ج��ز  ال��ب��ط��ول��ة، 
كل  ان  ارى  وأن���ا   ،2020 طوكيو 
األمور مهيأة للمنافسة على حتقيق 
الهدف، خصوصا أن البطولة مقامة 
التى  جماهيرنا  ووسط  أرضنا  على 
نأمل فى أن تكون داعمة لنا خالل البطولة. 
الالعبني  من  احلالي  اجليل  ان  ترى  هل 
ق����ادر ع��ل��ى ت��خ��ط��ي ع��ق��ب��ات م��ال��ى وغ��ان��ا 
كوت  او  نيجيريا  بعدهم  وم��ن  وال��ك��ام��ي��رون، 

ديفوار؟
دعنا نتفق على أن كل املنتخبات التى ستشارك 
فى البطولة هى األقوى، ومتتلك العبني محترفني 
فى أكبر األندية األوروبية، ويكفى أن املنتخب األول 
كان  ايام  منذ  وديا  البرازيل  واجه  الذى  النيجيرى 
ميتلك 8 عناصر من املنتخب األوليمبى، إلى جانب 
أن املنتخب املالى الذى سنواجهه فى افتتاح البطولة 
األساسية  العناصر  من  ميتلك 7 العبني 

فى املنتخب األول، لكننى أثق فى قدرات الالعبني 
بشكل كبير واخلبرات التى ستكون لدينا، إلى جانب 
كبير  عامل  لها  سيكون  التى  اجلماهيرية  املساندة 

فى حتفيز الالعبني خالل املباريات.
- أال تخشى أن يكون الضغط اجلماهيرى عامال 
سلبيا مثلما حدث مع املنتخب األول فى كاس األمم 

االفريقية األخيرة ؟
التى  واألم��ور  األول  باملنتخب  عالقة  لى  ليست 
الفريق  حدثت فى بطولة أمم إفريقيا، وأعتقد أن 
فى  كبيرة  خبرة  لديها  عناصر  ميتلك  ك��ان  وقتها 
محمد  رأسها  على  اجلماهيرى،  الضغط  مواجهة 
صالح وأحمد حجازى وأحمد املحمدى وتريزيجيه، 
لكننى حتدثت مع الالعبني فى هذه األمور من أجل 
التركيز فى املباريات واستغالل الدعم اجلماهيرى 

ليكون عامال إيجابيا.
االوليمبي  املنتخب  م��ن  العبني  ن��ر  ل��م  ومل���اذا   -
يلعبون مع املنتخب مثلما يحدث مع نيجيريا ومالي 

وغيرهما انه ال يوجد العبون يصلحون لذلك؟

لم يتعلم أعضاء اللجنة اخلماسية التي تدير 
تعديل  فى  السابق  خطأهم  من  الكرة  احتاد 
وجينيراسيون  الزمالك  مباراة  وملعب  موعد 
السنغالي دون تنفيذ اللوائح بشكل سليم وهو 
ما كاد ان يتسبب فى اإلطاحة بالزمالك خارج 

البطولة.
وللمرة الثانية يخطأ املسئولون فى اجلبالية 
األمنية،  بالدواعي  متحججني  اخلطأ  نفس 
ويلقون بتبعات مثل هذه القرارات على االندية 
مع  التعامل  او  املسئولية  حتمل  متنصلني 
األزمة وقت حدوثها مكتفني بتنفيذ التعليمات 
احد  فال  أص��ال  التعليمات  ه��ذه  وإن صحت 
يتأكد حتى االن من وراء تأجيل مباراة القمة 
هل الدواعي األمنية أم رئيس نادي الزمالك.

اي  ال��دوري  املوسم اجلديد من  ولم يشهد 
اختالف عن املوسم السابق وما قبله فبعد ان 
باحتاد  االدارة اجلديدة  استبشر اجلميع فى 
وتعديل  التأجيالت  عدوى  حلت  خيرا  الكرة 
“واللخبطة”  والتخبط  وامل��الع��ب  امل��واع��ي��د 
املوسم  على  مير  لم  ان��ه  رغ��م  واهية  بحجج 
ليترحم  االن  ح��ت��ى  ف��ق��ط  ج���والت   ٤ س���وى 

جلنة  رئيس  حسني  عامر  اي��ام  على  اجلميع 
املسابقات السابق.

القمة  مباراة  تأجيل  عند  االول��ى  من  وكان 
مببدأ  عمال  بالكامل  الرابعة  اجلولة  تأجيل 
واعتراض  احتجاج  من  وب��داًل  الفرص  تكافؤ 
نفس فرق الدوري على وقوف رجال اجلبالية 
لقاء  بتأجيل  املطالب  ام��ام  األي��دي  مكتوفى 

االهلي والزمالك.
خوض  بعدم  االهلي  تهديد  تبعات  عموما 
لقاء اجلونة املقرر له اليوم اال بعد مباراة القمة 
بلغ ذروته وتدخل عدد كبير من رجال الدولة 
كل  يرضى  حلل  الوصول  ملحاولة  واملسئولني 
األطراف فى ظل متسك االهلي بعدم خوض 
جدول  تنفيذ  على  باجلبالية  واص��رار  اللقاء 
الدوري وإعالنهم طاقم حكام املباراة والتلويح 
بتنفيذ الئحة العقوبات على الفريق املنسحب 
والتي تنص على خصم 9 نقاط وغرامة 200 
ما  بشغف  ينتظر  اجلميع  ان  اال  جنيه،  ألف 
بني  الدائر  والصدام  األح��داث  اليه  ستقودنا 
االهلي واجلبالية فى ظل العشوائية التي تدار 

بها الكرة املصرية.

من  ع��دد  وه��ن��اك  املنتخبني  ب��ني  تنسيق  ه��ن��اك 
أهمية  ان  اال  األول،  املنتخب  مع  مطلوبني  العبينا 
وقد  ذل��ك  دون  ح��ال  امل��ب��اري��ات  توقيتات  ت��ع��ارض 
اتفقنا على ان املنتخب االوليمبي له اولوية فى هذه 
املرحلة، واعتقد انه عقب البطولة سيكون الالعبون 
من  نستطيع  قوية  رسمية  دولية  منافسة  خاضوا 

خاللها احلكم عليهم بشكل نهائى.
أمام  األوليمبى  املنتخب  أداء  انتقد  البعض   -
جنوب إفريقيا بسبب كثرة التغييرات وتعديل خطة 

اللعب أكثر من مرة؟
ال أشغل بالي مبن يوجه لي أى نقد ألنه ال يعرف 
االستراتيجية التى اقود بها املنتخب األوليمبى ولم 
يتواجد معنا فى التدريبات أو املباريات السابقة وال 
يعرف قدرات الالعبني البدنية والفنية، وليس من 
طبعى الرد على أى شخص يوجه لى نقدا، خصوصا 
بعدما وصلت إليه من خبرات تدريبية كبيرة، وما ال 
افريقيا  جنوب  منتخب  على  فزنا  أننا  أحد  يعرفه 
فريقنا  كان  حني  فى  محترفني،  ب�6  واجهنا  ال��ذى 

يليق  ما  الطائرة  للكرة  مصر  منتخب  يقدم  لم 
االخيرة فى  وتاريخ مصر خالل مشاركته  بسمعة 
كاس العالم للكرة الطائرة الذي أقيم فى اليابان. 
ورغم الفوز فى اول مباراتني على استراليا وايران 
فى  خيًرا  يستبشرون  املتابعني  كل  جعل  ما  وه��و 
هذا املنتخب اال انه سقط فى كل مبارياته التسعة 
أمام  متوقعة  غير  خسارة  تلقى  ان��ه  حتى  التالية 
نظيره التونسي بثالثة أشواط مقابل شوط واحد 
فى اجلولة التاسعة للبطولة وهى املباراة التي كانت 

من حسابات حصول مصر على نقاطها كاملة. وبرر 
هذا  الطائرة  للكرة  املصري  باالحتاد  املسئولون 
وجتديد  احالل  مرحلة  فى  املنتخب  بأن  اإلخفاق 
كبار من اصحاب  يوجد س��وى ٤ العبني  وأن��ه ال 
اخلبرات على رأسهم احمد صالح، كما ان منتخب 
فقط مما  البطولة ب١٦ العبا  فى  ش��ارك  مصر 
الفرق  اغلب  كان  بينما  باإلرهاق  الالعبني  اصاب 
يستدعي مجموعة من الالعبني اجلدد ويستبدل 

اخرون بعد كل مباراة تفاديا لإلرهاق.

ميتلك 6 العبني لم يشاركوا فى الدورى املمتاز.
حتد  مبثابة  لألوملبياد  التأهل  أن  ت��رى  ه��ل   -

شخصى لك لرد اعتبارك كمدرب؟
أعترض على قصر تاريخى التدريبى على التأهل 
اي  ميتلكها  ال  ذاتية  سيرة  امتلك  فأنا  لألوملبياد، 
مدرب وطنى آخر سواء كالعب دولى مثلت مصر 
وحصلت على بطولة أمم إفريقيا 86، أو كمدرب 
ال��ك��رة املصرية  ف��ى  أك��ب��ر إجن���از  ب��احل��ص��ول على 
مساهمتى  بجانب  للشباب،  العالم  برونزية  بحصد 
مع  إفريقيا  أمم  بطوالت  ثالث  على  احلصول  فى 
حتد  فهو  لألوملبياد  التأهل  ام��ا  الذهبى،  اجليل 
شخصى لي إلضافته ضمن إجنازات الكرة املصرية 

والسيرة الذاتية اخلاصة بى.
االوليمبي  املنتخب  م��ع  مهمتك  ان  ت��رى  ه��ل   -

أسهل من مهمة حسام البدرى مع املنتخب األول؟
بالطبع مهمتى أصعب مبراحل من حسام البدرى، 
منتخبات  مع  للغاية  صعبة  مواجهات  فسنخوض 
األول  املنتخب  بعكس  الكثير،  يعرفها  ال  مجهولة 
الذى يخوض مهمته مع منتخبات العبيها معروفني 

للجميع بشكل كبير.
الذين  الالعبني  قائمة  اختيار  حسمت  وه��ل   -

ستخوض بهم البطولة؟
اخترت %90 من الالعبني، اما النسبة الباقية 
فهى متروكة حلسم موقف بعد الالعبني املصابني.

من  موقفهم  تنتظر  الذين  الالعبون  هم  ومن   -
اإلصابة؟

هناك الكثير منهم محمد محمود وطاهر محمد 
طاهر وكنت أمتنى ان يلحق كرمي نيدفيد بالبطولة 

لكنه لالسف لم يتدرب بالكرة حتى االن.
املنتخب  اع��داد  برنامج  عن  راض  ان��ت  وه��ل   -
الكرة  احت��اد  من  تقصيرا  هناك  ان  أم  االوليمبي 

سواء احلالي او السابق؟
سوف  مسئوال  هناك  ان  اعتقد  ال  ال..  بالطبع 
لبلده،  وطنية  مهمة  يخوض  منتخب  عرقلة  يحاول 
وقد خضنا حوالي ١٧ لقاء كانوا كافني لتجهيز هذه 
املجموعة من الالعبني وال يبقى لنا سوى توفيق اهلل 

الذي أمتنى ان يحالفنا خالل هذه البطولة.
 ■ وليد عبد السالم

قادرون على الفوز بلقب إفريقيا والتأهل لألوليمبياد
بمجرد ان حدد االتحاد 

االفريقي لكرة القدم 
الساعة السابعة من 
مساء يوم ٨ نوفمبر 

المقبل النطالق أولى 
مباريات بطولة أمم 

إفريقيا تحت 23 سنة، 
بين منتخب مصر 
االوليمبي ونظيره 

المالي، استقر شوقي 
غريب المدير الفني 

للفراعنة على انطالق 
معسكر اإلعداد 

للبطولة يوم ٢٨ من 
الشهر الجاري، بعدما 
يعلن قائمة الالعبين 
الذين سيشاركون فى 

البطولة مباشرة، ليبدأ 
مرحلة الجد.. وللتعرف 

على طموح غريب 
وأبنائه وكيف سيتخطى 
عقبات مالي والكاميرون 

وغانا كان ل “األهالي” 
معه هذا الحوار..

منصور 
أريمو

■ ننافس أقوى ٧ منتخبات فى القارة.. وال يوجد فريق ضعيف بالبطولة

بعد أن حصل الرامي املتألق عزمي محيلبة على 
الثالث وامليدالية البرونزية فى نهائي كأس  املركز 
أقيمت  والتي  )اإلسكيت(،  البندقية  لرماية  العالم 
مؤخراً فى اإلمارات بعد أن تفوق بجدارة واستحقاق 
على بطل منتخب إيطاليا، محققاً 123 طبقاً من 
أصل 125 فى التصفيات قبل أن يحقق 49 طبقاً 
اللعبة  النهائي، يسعي بكل قوة العتالء عرش  فى 
فى األوليمبياد وحتقيق ميدالية يكلل بها مجهوده 
املليء  تاريخه  بها  ويُزين  املاضية،  السنوات  طوال 

باإلجنازات والبطوالت واألرقام القياسية.
للرامي  “السابعة”  العاملية  امليدالية  هذه  وتعد 
وإجنازاته  أرقامه  بخالف  محيلبة  عزمي  املتألق 
فى مختلف البطوالت العربية واألفريقية ونهائيات 
حتقيقه  امل��ث��ال  سبيل  على  ومنها  ال��ع��ال��م،  ك��أس 
اإلسكيت  ألطباق  الفضية  وامليدالية  الثاني  املركز 
فى بطولة العالم التي أقيمت فى مالطة فى يونيو 
2018، وقد جنح عزمي محيلبة مؤخراً فى التأهل 
إلى أوليمبياد طوكيو 2020 بعدما حصد برونزية 
اإلسكيت  منافسات  فى  العالم  بكأس  اخلرطوش 
التي أقيمت فى فنلندا أغسطس املاضي، بعد أن 

حقق أيضاً امليدالية البرونزية ملنافسات اإلسكيت 
فى بطولة اجلائزة الكبرى باملغرب خالل فبراير 
امل��اض��ي، ويُ��ع��د أح���د امل��رش��ح��ني ب��ق��وة للفوز 

مبيدالية أوليمبية من جانب جميع املسئولني 
سواء فى احتاد الرماية أو اللجنة األوليمبية 

ملا  والرياضة  الشباب  وزارة  أو  املصرية 
ومتيز  موهبة  م��ن  ال��الع��ب  ميتلكه 

وخبرة تؤهله لذلك.
اجل�����دي�����ر ب���ال���ذك���ر 

أن����ه مت إط����الق اس��م 
على  محيلبة  ع��زم��ي 

تكرمياً  السكندري  الصيد  بنادي  الرماية  ميدان 
له وإلجنازاته الكبيرة فى لعبة الرماية، علماً بأنه 
كان ضمن أفضل 3 رماة فى العالم فى التصنيف 
العاملي لإلحتاد الدولي للرماية لعام 2018، كما 
جانيرو  ري��ودى  أوليمبياد  إل��ى  املتأهلني  أول  ك��ان 
بالبرازيل فى مختلف األلعاب بعد أن فاز بامليدالية 
العالم للرماية بقبرص  البرونزية فى بطولة كأس 
عام 2016، كما تعاقد عزمي محيلبة مؤخراً مع 

أحد الرعاة من أجل دعمه لتحقيق حلمه الغالي.

لسيدات  ال��ع��ال��م  بطولة  اخلميس  غ���داً  تنطلق 
حيث  البالتينية،  بالفئة  تصنف  والتي  االسكواش 
اجليزة،  أه��رام��ات  ضيافة  فى  البطولة  تنطلق 
ألف  إلى 430  وألول مرة بجوائز مالية تصل 
دوالر وهو ما يضعها فى املرتبة الثانية 
فى  أقيمت  التي  العالم  بطولة  بعد 
شيكاغو بجوائز مادية تصل إلى 500 
العبة   112 بها  ويشارك  دوالر،  أل��ف 
دولة.  وميثلن 20  العاملي  التصنيف  فى  األفضل  هن 
الفراعنة  ضيافة  فى  األكبر  هي  البطولة  هذه  وتعد 
التي اعتادت على استضافة أكبر بطوالت اللعبة مثل 
بطولة األهرام سابقاً، ومن بعدها بطولة اجلونة والتي 
توج بها فى النسخة املاضية على فرج ورنيم الوليلى. 
فهي  هامشها  على  تقام  التي  الثانية  البطولة  أما 
البطوالت  بفئة  تصنف  والتي  للرجال   CIB بطولة 
البالتينية والتي تعد أعلى فئة ببطوالت اإلسكواش، 
بحوالي 185  املادية ملجموع جوائزها  القيمة  وتقدر 
 24 من  الفترة  خ��الل  البطولتان  وتقام  دوالر،  أل��ف 
أكتوبر املقبل وحتى األول من نوفمبر وسيكون عشاق 

القفص  أبطال  مع  جديد  موعد  على  واإلث���ارة  املتعة 
الزجاجي “رجال وسيدات” مبشاركة نخبة من أفضل 
العبي العالم وأبرزهم : على فرج املصنف األول عاملياً 
الثاني  املصنف  الشوربجي  ومحمد  ال��ع��ال��م،  وبطل 
اجل��واد  عبد  وك��رمي  الثالث،  املصنف  مؤمن  وط���ارق 
املصنف الرابع، وسيمون روزنر املصنف اخلامس، وفى 
املشاركة  القائمة  رأس  على  تأتي  السيدات  منافسات 
الشربيني  ون��ور  عاملياً،  األول��ى  املصنفة  الوليلى  رنيم 
ونوران  الثالثة  املصنفة  سيرم  وكاميل  الثانية  املصنفة 
جوهر املصنفة الرابعة ونور الطيب املصنفة اخلامسة. 
نور  املصرية  للبطلة  األول  الظهور  البطولة  وتشهد 
االسكواش،  لسيدات  عاملياً  الثانية  املصنفة  الشربينى 
والتي غابت عن أول ثالث بطوالت فى املوسم اجلاري 
اإلصابة  بسبب  املفتوحة  أمريكا  بطولة  آخرها  وكان 
فى  املشاركة  إمكانية  على  الطبيب  يطمئنها  أن  قبل 
بطولة العالم التي حتمل لقبها، وتسعى نور الشربينى 
الستعادة مكانتها فى صدارة تصنيف السيدات والذي 
بعد  املاضي،  ديسمبر  فى  الوليلى  رنيم  منها  انتزعته 

هيمنة دامت ل�11 شهراً متتالياً.

● االحت������اد امل���ص���ري ل���ك���رة ال��س��ل��ة ي��ع��ل��ن 
م��وع��د م���ب���اراة األه���ل���ي وال���زم���ال���ك ف���ى دور 
نوفمبر   5 ي��وم  م��ص��ر  ك��أس  ملسابقة  ال����16 
املقبل على الصالة املغطاة بالنادي االهلي 

فى اجلزيرة.

● ال��ل��ج��ن��ة امل��ص��ري��ة مل��ك��اف��ح��ة امل��ن��ش��ط��ات 
ت���ط���ال���ب ال����ب����ارامل����ب����ي����ة ب���ت���ع���ي���ن أخ���ص���ائ���ى 
قائمة  وإب���راز  الطبي  اجل��ه��از  داخ��ل  تغذية 
الغذائية  املكمالت  من  الدولية  املحظورات 

املنشطات. السقوط فى مأزق  للحد من 

مجدى
أبو فريخة

عمرو الجناينى

أسامة
غنيم

■ األهلي والزمالك يدفعان 
ثمن عشوائية اتحاد 

الكرة فى مباراتي الجونة 
وجينيراسيون
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نوبة صحيان
من ال يقارن ال يعرف

مثل صينى
بقلم:
أمينة النقاش

نجحت سوريا فى اإلسكندريةو تم إفشالها فى القاهرة.
م��ن ج��وائ��ز مهرجان  حصدت س��وري��ا، ع��ن ج���دارة، على نصيب األس��د 
الخارجية  ل��وزراء  الطارئ  االجتماع  من  وخرجت  السينمائى،  اإلسكندرية 
العرب بالجامعة العربية خالية الوفاض، اللهم من بيان إدانة شديد اللهجة 
الدول  جامعة  اعتبرت  بيانها  وفى  الشمالية.  لحدودها  التركى  الغزو  ضد 
العربية العدوان التركى خرقا لمبادئ األمم المتحدة ومجلس األمن الداعية 
فى  بمهامها  باالضطالع  الدولية  المنظمة  وحثت  واستقالل سوريا،  لوحدة 
هذا الخصوص، ودعت لالنسحاب التركى غير المشروط، ووصفت السعى 
التركى لعمل منطقة عازلة بجرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية. وحمل 
البيان تركيا مسئولية عودة داعش، وطالبها بمنع التنظيمات اإلرهابية من 

التسلل خارج سوريا !
تجميد عضوية سوريا فى الجامعة العربية فى نوفمبر 2011، كان هو 
 1979 عام  مصر  عضوية  تجميد  بعد  الجامعة  تاريخ  فى  الثانى  القرار 
الذى اقترن كذلك بنقل مقر الجامعة العربية من القاهرة إلى تونس، عقب 
توقيع معاهدة السالم مع إسرائيل. وفى بيانها، لم ترد أية إشارة تفيد بأن 
النية متوفرة إلنهاء قرار تجميد عضوية سوريا فى الجامعة، أو حتى الوعد 
ببحثه إلنهائه. ورد الحديث عن ذلك فى كلمة األمين العام احمد أبوالغيط، 
حين قال إن هناك حاجة لعقد اجتماع لبحث استعادة المقعد السورى فى 
الجامعة، لكنه فى رده على أسئلة الصحافة وصف تلك العودة بأنها مشكلة 

معقدة.
يوم الخميس أعلن وفد ترامب إلى تركيا الذى ضم نائبه ووزير الخارجية 
سورية  ق��وات  خاللها  تنسحب  س��اع��ات،  لعدة  العسكرية  العمليات  وق��ف 
المنطقة  التركى  السلطان  يقيم  لكى  األك��راد،  من  المشكلة  الديموقراطية 
اجراءات  بإتخاذ  تعهد  كان  الجامعة  بيان  السورية.  األراضى  داخل  العازلة 
عاجلة، بينها خفض التمثيل الدبلوماسى مع تركيا، ووقف التعاون العسكرى 
معها، فما هى الخطوة التى ننتظرها لكى تضع الجامعة هذا البند موضع 
التنفيذ ؟ خاصة أن السلطان التركى، قد منح حملته العسكرية غطاء دينيا، 
بوصفه جيش غزوه »الجيش المحمدى«، وفرض على دعاة المساجد تالوة 
سورة الفتح، لتبرير الغزو ألراضى الغير والتهجير القسرى والقتل، ووصف 
تلك الجرائم بغير حقيقتها، وهى الطريقة اإلخوانية المعهودة، القائمة على 
المتاجرة بالدين ونشر دعوات الجهاد للترويج لمشروعهم السياسى، وهى 
باستعادتها.  الحلم  على  ويصحو  أردوغ��ان  يبيت  التى  الخالفة،  دول��ة  هنا 
فضال عن أن أعضاء تنظيم داعش اإلرهابى، الذين تتضارب األرقام المعلنة 
حول أعدادهم، وهى تتجاوز على كل حال عدة آالف، سوف يطلقهم علينا، 
لم  إذا  الفاشى، هذا  الدينى  تناوئ مشروعه  التى  العربية  لمناكفة األنظمة 
ينجح العراق فى الحصول على مليارى دوالر من المجتمع الدولى، للقبول 

باستالم هؤالء ومحاكمتهم داخل األراضى العراقية. !
شكل قرار ترامب سحب قواته من سوريا، والتخلى عن شركائه األكراد، 
ضوءا أخضر للحملة التركية على شمال سوريا. وبدت االحتجاجات األوروبية 
العنيفة للغزو التركى متخمة بالتهديدات، وخالية من أى فعل حقيقى لوقفه 
أوالتمادى فيه.وال يهم هؤالء سوى منع هجرة الالجئين إلى بالدهم، وحماية 
أرواح الجنود الغربيين المشاركين فى التحالف ااألمريكى ضد داعش داخل 
فى  بلدانهم  إلى  التنظيم  ذلك  أعضاء  من  مواطنيهم  عودة  ورفض  سوريا، 

الدول األوروبية !
وفى مواجهة كل ذلك وغيره من أخطار محدقة، لم يعد أمام العرب لحماية 
أوطانهم ومصالحهم، سوى التفكير الجدى فى إعادة بناء نظام إقليمى عربى 
جديد يمتلك من عناصر القوة ما يحمى دوله ويصون مصالحها، ويتصدى 
لمطامع دول إقليمية تسعى للتحكم فى مصائره، ونظام دولى أعمى البصر 
الشعوب  جثث  من  يحصدها  التى  المغانم  فى  س��وى  يفكر  والبصيرة،ال 

وأوطانها، و لم يعد العالم يحترم سوى األقوياء.
الدبلوماسية  العالقات  ع��ودة  تكون  أن  ذل��ك،  نحو  األول��ى  الخطوة  ولعل 
وهى  الجامعة،  فى  مقعدها  إلى  سوريا  وعودة  وسوريا،  مصر  بين  الكاملة 

إحدى الدول المؤسسة لها، فمتى نخطو نحوها ؟

خاصة  خطة  االوس��ط،  الشرق  شبكة  تقدم 
خالل  من  القادمين،  والسبت  الجمعة  بيومى 
بداية  اإلج��ازة،  بقضاء  تتعلق  متنوعة  فقرات 
وتتضمن  ازاى؟«  »تقضيها  بعنوان  فقرة  من 
مثل  فيها  االجازة  لتمضية  المقترحة  االماكن 
تقيم حفالت  التى  المختلفة  الثقافية  المراكز 
فى  المسرحية  والعروض  االسبوع  نهاية  فى 

مسارح الدولة واالفالم التى تعرض فى مراكز 
اخرة  فقرة  الى  باالضافة  وغيرها،  السينما 
الى  اشارة  وتتضمن  مصر«،  من  »حتة  بعنوان 
والتعريف  بمصر  واالثرية  السياحية  االماكن 
السياحة،  لتتنشيط  لزيارتها  وال��دع��وة  بها، 
ل��ق��اءات م��ن داخ��ل ه��ذه االماكن  ع��الوة على 
الشبكة،  وتستكمل خطة  عنها،  المسئولين  مع 

بإذاعة االغانى المتنوعة، إضافة الى مكالمات 
تتم  وكذلك  الفترة،  فى  للمشاركة  المستمعين 
إذاعة فقرة بعنوان »كل ساعة دراما«، تتضمن 
والقديمة  الحديثة  الشبكة  لمسلسالت  عرًضا 
ساعة  كل  حلقة  بمعدل  اليومين  م��دار  على 

بحيث ينتهى المسلسل كامال خالل اليومين.

■ رضا النصيرى

نحو نظام عربى جديد

خطة خاصة لـ»قضاء إجازتك« على أثير الشرق األوسط

»يوسف الشريف« يعود 
للدراما.. رمضان المقبل 
ذلك  ف��ى  الفنى  ال��وس��ط  ينشغل 
بالتحضير  ع���ام،  ك��ل  م��ن  التوقيت 
المقررعرضها  الدرامية  لألعمال 
ع���ل���ى ال����ش����اش����ات ف����ى ال��م��وس��م 
الرمضانى المقبل، ومن ابزر الوجوه 
بعد  الدرامى  للماراثون  عادت  التى 
متتاليين،  لعامين  اس��ت��م��ر  غ��ي��اب 
وال��ذى  ال��ش��ري��ف«،  »ي��وس��ف  النجم 
الجديد«  بمسلسله  السباق  يدخل 
عالم  ع��ن  أح��داث��ه  وت���دور  النهاية« 
المؤلف  مع  تعاونه  ويكرر  »النهاية«، 
قدما  بعدما  عاطف،  سمير  عمرو 
سويا مسلسالت »كفر دلهاب«، »لعبة 
إبليس«، و«الصياد«، واستقر يوسف 
سامى  ياسر  المخرج  على  الشريف 
ليتعاونا سوًيا ألول مرة فى الدراما، 
حسام  بقيادة  العمل  صناع  ويعقد 
شوقى مدير عام شركة« سينرجى« 
عمل  جلسات  للمسلسل،  المنتجة 
تفاصيل  كافة  من  لالنتهاء  مكثفة 
تصويره  فى  البدء  المقرر  العمل، 

منتصف شهر أكتوبر الجارى.
ب��ي��ن��م��ا ت���دخ���ل زوج������ة ي��وس��ف 
السباق  ع���الء«،  ان��ج��ى  ال��ش��ري��ف،« 
كمؤلفة  م���رة  والول  ال��رم��ض��ان��ى، 
درام��ي��ة،  أزي���اء  كمصصمة  وليست 
حيث تنافس بمسلسلها الجديد »بال 
اجتماعي،  درامي  عمل  وهو  دليل«، 
ي��س��ي��ط��ر ع��ل��ي��ه ط���اب���ع ال��غ��م��وض 
لنوعية  ينتمي  والتشويق،  واإلث���ارة 
وتتسم  ح��ل��ق��ة،   45 ال��م��س��ل��س��الت 
وغموض  وتشابك  بالسرعة  حلقاته 
أح����داث����ه، واك������دت »ان����ج����ى«، ان 
شخصيات العمل غير أسوياء نفسًيا 
من  المسلسل  مركبة،  وشخصيات 
بطولة« درة«، » خالد سليم«، و« نيوال 
الصيفى  منال  اخ��راج  معوض«ومن 

وانتاج« شركة« سينرجى« ايضا.

ضد التيـار

ت 
وميا

ي

بقلم:
عبدالستار حتيتة

القذافى والشعراء »وجز« الصوف
وفهمه،  الشعبي،  الشعر  القذافى  معمر  أحب 
بعض  عن  تجاوز  أيضا.  القصائد  بعض  ونسج 
بلدة  ش��ع��راء  فيهم  بمن  المبدعين،  ان��ت��ق��ادات 

»كمبوت« الواقعة فى الشرق الليبي. 
كان لشعراء »كمبوت« قصة شهيرة فى تسعينيات 
ضد  فاضحة  أبياتا  ألفوا  ألنهم  الماضي،  القرن 
بلدتهم، لكنه رد  القذافى اإلدارية بحق  سياسات 
عليهم بقصيدة ساخرة حين زاروه فى مقر الحكم 
فى طرابلس.. كان يريد أن يخبرهم أنه يفهم ما 

بين السطور، ويدرك ما توحي به أبيات الشعر. 
للموسم  اه��ت��م��ام��ا خ��اص��ا  ال��ق��ذاف��ى  أع��ط��ى 
يخلو  ال  العادة  فى  األغنام.  لجز صوف  السنوي 
الشعراء  من  الصوف«  »ج��ز  تجمعات  من  تجمع 
الحب  بعبارات  أبياتهم  يخلطون  ممن  الشعبيين، 
السياسية  الظروف  مع  بعجنها  ويقومون  والغزل، 

واالقتصادية التي يعاني منها عامة الناس.
القذافي،  ليبيا  فى  الشعبي  الشعر  ك��ان  لهذا 
صاحبها..  على  خطرة  لعبة  اآلن،  حتى  زال  وما 
يمكن أن تؤدي به إلى الرفاه، أو إلى التهلكة، أو 
تتركه عبر األيام والليالي فى »حيص بيص«، دون 
أن يعرف إن كانت السلطات غاضبة منه وتجهز 

لمعاقبته، أو راضية عنه وتجهز لمكافأته. 
الصوف،  جز  موسم  فى  يتنقل  القذافى  ك��ان 
فى وقت الربيع، بين مثل هذه التجمعات.. أحيانا 
بشكل مرتب مسبقا بواسطة عبدالسالم الزادمة، 

رئيس جهاز األمن الداخلي الراحل، وأحيانا بشكل 
مفاجئ.

»موسم  الليبية  باللهجة  اسمه  ال��ج��ز،  موسم 
دون  الربيع  يأتي  السنوات  بعض  فى  الجالمة«. 
أن يتمكن القذافى من ترك مقر الحكم المعروف 
كانت  مربعات  وه��ي  األمنية«،  »المربعات  باسم 
فى  العزيزية«  »ب��اب  منطقة  ف��ى  لبيته  م��ج��اورة 

طرابلس.. 
لهذا كان يجري ترتيب احتفال رمزي بالموسم.. 
جز  محترفى  من  وع��دد  أغنام  بضعة  جلب  يتم 
إلى  الشعراء  من  زم��رة  واأله��م حضور  الصوف، 

عرين الحكم. 
فى  وهم  »الجالمة«  مجموعة  على  م��ررت  إذا 
الرجل  أبدا أن  القذافي، لم تكن لتصدق  حضرة 
الجالس فى الركن هو الذي يحكم ليبيا. تسمع هنا 
الصوف،  ورنين مقصات جز  األغنام  ثغاء  صوت 
بينما الشعراء يلقون القصائد الموحية، بما فيها 
من أبيات قد تتعارض مع سياسات القذافى نفسه. 
لهذا  وربما  الشعبي.  ال��ت��راث  القذافى  أح��ب 
ما  لقول  الشعراء  لبعض  مساحة  ت��رك  السبب 
العصف  جرى  أنه  العلم  مع  عقاب،  دون  يريدون 
بشعراء آخرين. كما ألف عدة قصائد بنفسه، منها 
ما هو بالفصحى، ومنها ما هو باللهجة الشعبية. 

وضاع معظمها مع ضياع أرشيف الدولة. 
حتى آخر دقائق من عمره وهو فى شبه غيبوبة، 
تفارق  لم   ،2011 أكتوبر   20 فى  مقتله  قبيل 
اللحظات  ه��ذه  سنروي  رأس��ه.  التراثية  الجمل 
الغريبة فيما بعد، مع وقائع أخرى لشعراء شعبيين 
ليبيين، بعضهم رحل عن عالمنا، مثل عبدالسالم 
مثل  الحياة،  قيد  على  زال  م��ا  وبعضهم  ال��ح��ر، 
المغربي،  والكيالني  العقيبي،  ن��وح  عبدالفتاح 

وغيرهم. 
الليبي مثل حزب سياسي  الشعبي  الشعر  يعد 
للناس  االقتصادية  الحالة  كانت  إذا  بذاته.  قائم 
بائسة، فستجد ذلك فى قصيدة تُلقى فى مناسبة 
من المناسبات، وأشهرها حفالت الزفاف وموسم 

جز صوف األغنام. وإذا فاق القمع حده، فلن تمر 
أبياتا جديدة ألحد  الجمهور  ويتناقل  إال  مناسبة 

الشعراء المتهورين! 
ليبيا  فى  مكان  أي  فى  شعر  بيت  يظهر  حين 
كان ال بد أن يصل إلى القذافى فى حينه، حتى لو 
كان من األبيات التي ال تعجبه. لم يكن كثير ممن 
ينقلون المعلومات للقذافي، بمن فيهم عبدالسالم 
الزادمة، يدركون المعاني الخفية لبعض القصائد 

واألبيات مثل إدراك القذافي. 
إدارة  ضم  القذافى  قرر  المرات  من  مرة  فى 
بلدية »كمبوت« إلى إدارة بلدية »األشهب«. وشعر 
سكان »كمبوت« باالمتعاض لهذا السبب. وخرجت 
فى ذلك الوقت قصائد شعبية ماجنة تنتقد القرار 
الذي حوَّل »كمبوت« من بلدية مستقلة بذاتها، إلى 

مجرد إدارة تابعة لبلدية »األشهب«. 
ووصلت  ليبيا.  عموم  ف��ى  األب��ي��ات  وانتشرت 
فى  أسرها  أنه  يبدو  للقذافي.  الوقحة  بألفاظها 
نفسه. أو أنه أعجب بقائليها وقريحتهم، وما عبروا 
عنه من مرارة وحزن على مصير بلدية »كمبوت«. 
»كمبوت«  من  وفد  تصادف حضور  شهور  بعد 
القذافي.  للقاء  طرابلس  ف��ى  الحكم  مقر  إل��ى 
حين دخل عليهم القاعة بادرهم بأبيات ردا على 
زالت  ما  ه��ذا  يومنا  وحتى  الماجنة.  قصائدهم 
النابية،  الشعرية  األب��ي��ات  تلك  تتذكر  »كمبوت« 

وموقف القذافى الساخر منها. 

إنى اخترتك يا وطنى حًبا وطواعية
يا  إني اخترتك  يغني ويقول:  الشارع وقف  الناس فى  فى وسط 
يا  وعالنية،،  سرا  وطني،،  يا  اخترتك  أني  وطواعية..  وطني،،حبا 
وطني الرائع يا وطني،، كان الفنان الكبير مارسيل خليفة يبدو وكأنه 
على نفس المسرح الذي يغني لجمهوره عليه فى لبنان، أو أي بلد 
آخر يذهب إليه، ولكن اليوم لم يكن مثل أي يوم آخر،، فهذا مسرح 
مجتمعة  المسارح  جماهير  كل  يتجاوز  كبير  جمهور  وسط  الشارع 
الشعب  )أي��ام  فى  الرابع  اليوم  كان  ولكنه  فنية،  ليست  والمناسبة 
هذا  وبنات  أبناء  من  العديدين  عبر  كما  وطنه  السترداد  اللبناني( 
الشعب طوال األيام التي بدأت الخميس الماضي وقدمت لنا وللعالم 
نموذًجا رائًعا للبشر حين ينتهي صبرهم الطويل من معاناة ممتدة لم 
تعد تتحمل المزيد، ونموذج للمواطنين والمواطنات، من كل الفئات 
نريد  كل مكان:  والمهن، حين يصبح هدفهم واضحا ومحددا، فى 
ان نعيش فى وطننا لبنان بدون طائفية، وال خالفات مذهبية، وال 
محاصصة فى توزيع المناصب والنفوذ، نريد العدالة والمساواة فى 
كل شىء، خاصة فرص العمل، والحياة،، ومطالب أخري قالها الشعب 
فى كل مكان ذهبت إليه كاميرات التليفزيون ومراسلوه، ومراسالته 
العاصمة وساحات ) رياض الصلح( و )  )االكثر عدًدا( من بيروت 
الشهداء( الي صور وصيدا وطرابلس والنبطية ومدن وميادين أخري، 
المثل،  يقول  كما  واح��د(  رجل  قلب  )علي  وكأنهم  كما هم،  والناس 
وسواء كانت القناة هي )العربية( أو )الحدث(، أو )الغد( وكلها قنوات 
إخبارية عربية، أو كانت )فرنسا٢٤( أو )بي.بي.سي( فإن المواطنين 
لم يتراجعوا عن مطالبهم التي تناولتها القنوات اللبنانية أيضا، وكانت 

متابعة  الي  لتتحول  برامجها  فألغت  أهتماما  االكثر  )الجديد(  قناة 
الحراك الشعبي من خالل مجموعة مراسالت ومراسلين شباب على 
التملص من  كانوا،، نشطين، حاولوا  بكامله، مراسلوها  اليوم  مدي 
والطوائف  للحكومة  الناس  وجهها  التي  االتهامات  بسبب  اإلح��راج 

واألحزاب،، ولكننا سمعنا ورأينا،، وفرحنا،،وحزننا.
 أن تحب الوطن،، بطريقتك

تخاذل  بسبب  الشوارع  الي  اللبنانيون  نزل  قليلة،  سنوات  منذ 
المحليات فى جمع القمامة وتركها تشوه بلدهم،، وتابعت القنوات 
اللبنانية هذا يوميا وبالتالي عرفها العالم، خاصة العربي، وانتهت 
خالل  من  نري  فنحن  مختلف،  اليوم  نزولهم  لكن  سريعا،  األزم��ة 
الغضب  ايضا مدي  ونكتشف،  فئاتهم،  كل  نظر  الشاشات وجهات 
لديهم، واإلصرار على االعالن عن أمرين مهمين فى بداية حديث 
ولبنان  لبناني  انه  االول  االمر  فتاة،،  او  امرأة،، شاب  أو  كل رجل 
وحدها هي ما تهمه، االمر الثاني انه يريد العيش فى وطن بدون 
الكلمة  وبرغم  الديني،  انتماؤه  كان  مهما  قوي،  مراكز  او  طوائف 
التي القاها سعد الحريري، رئيس الوزراء، وكلمة حسن نصر الله، 
الزعيم الشيعي، إال أن )المواطنين( أعلنوا انهم يرفضون التبعية 
)خاصة  الفضائيات  مراسلي  انتقاالت  خالل  ومن  جماعة،،  الي 
قناة الجديد(، تأخذنا كلمات الناس الي مساحات واقعية ألحزانهم 
مع ارتفاع نسب البطالة،، والشكوى من الغالء، والضرائب وآخرها 
األسباب  أح��د  كانت  التي  ال��وات��س��اب!!  استخدام  على  الضريبة 

المباشرة، للغضب و)القهر( كما قال أحد المواطنين.

صوت فيروز،، ولوحات الهواتف
هل ينفصل الفن عن الحياة فى أي وقت؟ اإلجابة قدمها اللبنانيون 
من خالل االحتجاج الكبير الذي تجاوز المليون بكثير، والذي صار 
يدخل  ان  وملخصه  الثاني،  اليوم  من  المساء،  فى  الف��ت،  نظام  له 
اغنيات  بإذاعة  االحتجاج، سواء  أساسي فى ساحات  الفن كطرف 
وطنية كأغنية فيروز)بحبك يا لبنان يا وطني بحبك(،، أو ان يقوم 
الجيل الجديد من الفنانين بإعداد كلمات على موسيقي أغان منتشرة 
حالًيا )مثل اغنية تالت دقات للمغني المصري أبو(،،، أو أن يشكل 
المتظاهرون لوحات فنية رائعة فى الليل من خالل إضائة هواتفهم 
ورفع األعالم،، او ان يحتفون، برقصة جماعية، مع عروسين ذهبا 
إلى الناس طلًبا للدفء االنساني، وأن يندمج الجميع فى غناء ورقص 
اكتشف  الصغيرة،،  الشاشات  المتابعين عبر  له حتي  يهتز  جماعي 
اللبنانيون قوتهم، نعم، اكتشفوا ان تضامنهم وحده هو من سيقودهم 
امام القوي التي حكمتهم وأوصلتهم الي حال صعب،، وسط الحشود 
ضيق  يشكون  ن��اس  ون��ري  شهيرات،  وممثالت  كبار  فنانين  ن��ري 
الحال، الشديد،، شباب من كل الهوامش، ونساء وفتيات فى مقدمة 
الصفوف، ال فرق بين عادية ومحجبة، فالرأي واحد تقريبا، والنظرة 
توحدت وهتفت، وواجهت الكاميرات بشجاعة وقوة،انهم،، اي هؤالء 
الناس فى الشوارع، تجاوزوا مواقعهم، وذواتهم الخاصة، ليدافعوا عن 
بلدهم ضد مجموعة ادخلت البالد فى نفق مظلم،، وليستعيدوا لبنان 
لقيمة  الواضح  والفهم  التضامن  فى  درسا  لنا  ويقدمون  النفسهم،، 

الوطن،، والمواطنة. تحية للبنان،، ولشعبه المحترم.
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