«اإلخوان» و«النور»..
«برهامى» يكشف المستور

مصير «اإلخوان»

ببريطانيا بعد وصول

«جونسون» للحكم

إقبال المصريين على الكليات

«مجرد شائعات» ..رد حكومى
حاسم على فصل مدمنى المخدرات

العسكرية رسالة قوية ضد اإلرهاب

قصة «الحج األصغر» فى جبال البحر األحمر بمصر

«خالد الغندور» يكشف سر
بكائه :حربنا مع األهلى مستمرة!

أزمة «حبوب منع الحمل» ..توجيه
أصابع االتهام إلى مزارع الدواجن

أغانى مطرب مصرى األشهر فى حفالت الزفاف بإسرائيل
هكذا رد «نبيل

رئيس مجلس اإلدارة
ورئيس التحرير

جمال سلـطان
www.almesryoon.com
األحد
األحد
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السنة الثامنة  -العدد 941

الحلفاوى» على سؤال

هل« :التمثيل حالل»؟
ً
ً
أسبوعيا مؤقتا
صحيفة يومية مستقلة تصدر

ً
 12صفحة  490قرشا

«بشرة خير»..
الجنيهالمصرى

«العيد فرحة» ..أضحية ..لحم ..رزق ..واستثمار

«الجبالية» ..اللى اتلسع
من الشوربة ينفخ فى الزبادى

«الريجيم السرى»..
القاتل الصامت

األفضل فى
أداء التعامالت
العالمية

ستات  100راجل« ..قوة الجبال وقلوب الرجال»
ِ
مغتصبون»
«نجوم ..لكن
عقم وخيانة وفقر..
إنكار نسب األبناء
يطرق أبواب المحاكم
برنامجا بشبكة القرآن الكريم
إلغاء 20
ً

مرض «فجر السعيد»
يتسبب فى
قطيعة بين «أحالم»
و«أصالة»

األحد
السنة الثامنة  -العدد 941

تقارير
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«ابدع ..انطلق» منصة الحوار بين الشباب والدولة

اه ــت ــم ال ــرئ ــي ــس عــبــدالــفــتــاح
السيسى منذ يوليه منصب رئيس
الجمهورية ،بالشباب لدمجهم فى
الحياة السياسية وتفعيل دورهــم
ف ــى الـ ــدولـ ــة ،وذل ـ ــك م ــن خــال
المؤتمرات والمنتديات التى يعبر
مــن خاللها الــشــبــاب عــن آرائــهــم
وجها لوجه أمام الرئيس
وأفكارهم ً
وعبر أسئلة يقومون بإرسالها عن
طريق البرنامج الختامى للمنتديات
"اسال الرئيس".
ويــــقــــوم الـــرئـــيـــس الــســيــســى
مــن خ ــال مــنــصــات الــمــؤتــمــرات
والمنتديات ،بتكريم الموهوبين
فى شتى المجاالت وتقدير جهود
كل من ساهم فى خدمة المجتمع
ملموسا أو قاوم
أو حقق إنــجــا ًزا
ً
الـ ــظـ ــروف وتــخــطــى الــمــعــوقــات
للوصول لما يطمح له.
يستهدف الــرئــيــس السيسي،
بــالــمــؤتــمــرات الـــدوريـــة ،الــحــوار
المباشر بين الــشــبــاب المصرى
وممثلين عن الحكومة المصرية
ومؤسساتها المختلفة.
وتــنــطــلــق ال ــم ــؤت ــم ــرات ،تحت
شــعــار "ابــــــدع ..انــطــلــق" ،لتكون
منصة للحوار المباشر بين الدولة
المصرية بمختلف مؤسساتها،
والشباب المصرى الــواعــد الذى
يطمح لتحقيق مستقبل أفضل
لدولته.

وجاء ضمن إيجابيات مؤتمرات
الــشــبــاب ال ــدوري ــة ،تشكيل لجنة
وطــنــيــة مــن الــشــبــاب ،وبــإشــراف
مباشر من رئاسة الجمهورية ،تقوم
بــإجــراء فــحــص شــامــل ومــراجــعــة
لموقف الشباب المحبوسين على
ذمة قضايا ،ولم تصدر بحقهم أية
أحكام قضائية.
مـــع مـــــرور الــــوقــــت ،وت ــوال ــى
المؤتمرات الشبابية من مؤتمرات
الشباب لمنتديات شباب العالم
وحتى الملتقى العربى اإلفريقي،
ت ــط ــور دور وأه ــم ــي ــة وأهـــــداف
مــنــصــة الــمــؤتــمــرات الــشــبــابــيــة،
حيث أصبحت تطمح إلى أهداف
أعــمــق مــن مــجــرد ط ــرح األفــكــار
والرؤى ،كمحاربة ومقاومة التنمر
من خــال الرسائل التى تحرص
تلك المؤتمرات ،برعاية الرئيس
الــســيــســي ،إليــصــالــهــا باستقبال
وتــكــريــم هـ ــؤالء الــذيــن تــعــرضــوا
كثيرا.
للتنمر ً
مــــواقــــف عــــديــــدة شــهــدتــهــا
مؤتمرات الشباب ،كانت رسالة
"ال للتنمر" عــنــوانــهــا الــرئــيــســى،
حتى لو لم يكن معل ًنا ،حيث ظهر
أحد الشباب من ذوى االحتياجات
الــخــاصــة ،والـ ــذى يــدعــى ياسين
الزغبي ،بجوار الرئيس عبدالفتاح
السيسي ،خالل الجلسة االفتتاحية
للمؤتمر الوطنى الرابع للشباب فى

على الرغم من نجاحه في كرة القدم ،وتألقه
الــافــت فيها ،بــل وحصوله على العديد من
الجوائز الدولية ،فإن محمد صالح ،الالعب
الــدولــي الــمــصــري ،لــه الــعــديــد مــن الــهــوايــات
األخرى.
ن ــال ص ــاح جــائــزة أفــضــل الع ــب أفريقي
بواسطة "بــي بي ســي" لعامي  2017و،2018
وأفــضــل العــب فــي الـــدوري اإلنــجــلــيــزي لعام
 ،2018وجــائــزة الــحــذاء الذهبي في الــدوري
اإلنجليزي الممتاز ،عامي  2018و.2019
وم ــن هــنــا ،يــعــد ص ــاح ضــمــن أكــثــر 100
شخصية مؤثرة حول العالم ،ولكن رغم أن لعبة
كرة القدم هي اللعبة األولــى له ،فإنه مارس
أكثر من هواية ،من بينها:
 رفع األثقالاهتم محمد صالح خالل الفترة الماضية
بالحصول على جسم قوي ،ونشر صورا له في
صاالت األلعاب الرياضية ،وهو يحمل األوزان
الثقيلة.
 صيد األسماكقــضــى الــاعــب الــدولــي الــمــصــري الشهر
الماضي فترة إجــازتــه السنوية بين مدينتي
الــغــردقــة والــجــونــة ،وظــهــر ،غــيــر مـــرة ،وهــو
يمارس رياضة صيد األسماك.
 -التنس

ومـــــش غ ــري ــب ــة عــلــيــك إنــتــي
مــعــطــاءة مــع الــكــل جــزاك الله
خيرا".
فــيــمــا يــبــدو أن أص ــال ــة ال
ترغب بفتح باب ال للنقاش أو
حتى الجدل مع أحــام فردت
عــلــى تعليق األخــيــرة وكتبت:
"حلومة أنا بعرف ومتأكدة إنك
بتحبيني وبتحبيني كــتــيــر...
بــس لــيــش مـــرات بتجاكريني
ي ــا حــلــومــة ي ــا حــلــومــة والــلــه
عذبتيني بهالسخن والــبــارد
الــلــي صــارلــنــا عــايــشــيــن فيه
تقريبا ربع قــرن ...المهم الله
يحفظك ويحفظ كل الطيبين
ويشفي كل مريض".
وسرعان ما حذفت "أحالم"،
تعليقها وألغت متابعتها وقررت
حــظــرهــا مـــن جــمــيــع وســائــل
ال ــت ــواص ــل االج ــت ــم ــاع ــي ،فــي
ردا بالمثل
ـورا ً
تص ّرف القى فـ ً
مــن "أصــالــة" ،التي قامت هي
األخ ــرى بحظر أحــام مــن كل
وسائل التواصل ،وبذلك تكون
قد انتهت العالقة اإللكترونية
بين النجمتين.

صفية جمال

صحيفة يومية مستقلة
تصدر أسبوع ًيا مؤقتًا
عن شركة املصريون للصحافة
والنشر والطباعة والتوزيع ش.م.م
اإلدارة والتحرير واإلعالنات
 45مكرر شارع شامبليون ـ القاهرة
م01124449866 /
ت 25783446 /فاكس25783447 /

في النسخة .60
وكتب عبر حسابه" "كــل دوري
وأنــتــم طيبين .ربــنــا مــا يقطع لنا
عـ ــادة .وال يقطع لــكــم عــــادة ..يا
حبايبنا".
كما حــرص على تقديم تهنئة
خاصة لمجلس إدارة النادي األهلي
ورئيسه محمود الخطيب ،كذلك
هنأ كابتن الفريق حسام عاشور
الــذي فــاز مع األهلي بـــ 12بطولة
دوري ،كــذلــك عــبــر عــن ســعــادتــه
بتألق الالعب حسين الشحات في
المباراة أمام المقاولون التي أحرز
فيها هدفين من إجمالي ثالثة.

عال خطاب

مديرو التحرير

فتحى مجدى
عبدالقادر وحيد
محمد الفايدى

انتقل صالح للعب بالكرة لكنها ليست كرة
القدم هذه المرة ،بل لكرة التنس ،وظهر وهو
ممسكًا بمضرب تــنــس ،ويلعب داخ ــل ملعب
مغلق.
 الجريدومــا ،إلى تقديم
يحتاج العب كرة القدم،
ً
أفضل أداء في مبارياته ،لــذا يمارس صالح
ري ــاض ــة ال ــج ــري ب ــاس ــت ــم ــرار ،س ـ ــواء خــال
بعيدا عن الملعب.
التدريبات أم بمفرده،
ً

 التجديفسافر العــب ليفربول اإلنجليزي إلــى جزر
المالديف ،والتي تتميز بالرياضات المائية،
صورا له من هناك ،وهو يمارس
ونشر صالح
ً
رياضة التجديف في قارب صغير بمفرده.
 ركوب الدراجاتوظهر محمد صــاح مــع زمــائــه فــي فريق
ليفربول اإلنجليزي ،وهــم يقومون بممارسة
مؤخرا.
قيادة الدراجات
ً

أغانى مطرب مصرى األشهر فى حفالت الزفاف بإسرائيل

هكذا رد «نبيل الحلفاوى»
على سؤال هل« :التمثيل حالل»؟

رفــض الفنان نبيل الحلفاوي،
الرد على سؤال ألحد متابعيه عبر
حسابه الرسمي على موقع "تويتر"،
ً
حالل أما
بشأن ما إذا كان التمثيل
ال ،قائالً إنــه ال يخوض مناقشات
دينية.
و"ال ــح ــل ــف ــاوي" م ــن الــفــنــانــيــن
النشطين عــلــى "تــوتــيــر" ،واعــتــاد
التعليق على األحداث الجارية.
غــيــر أنــــه عــنــدمــا وجــــه أحــد
المتابعين سـ ــؤاالً ل ــه" :سـ ــؤال يا
قبطان ،ممكن تقنعني إن التمثيل
حالل؟" ،ليرد قائالً" :ال أخوض في
مناقشات دينية هنا".
وكــان "الــحــلــفــاوي" احتفى مع
مــتــابــعــيــه بــفــوز ال ــن ــادي األهــلــي
ببطولة الدوري المصري الممتاز

محمد الخرو

بعي ًدا عن كرة القدم 6 ..هوايات يمارسها «محمد صالح»

مرض «فجر السعيد» يتسبب
فى قطيعة بين «أحالم» و«أصالة»

تــســبــبــت ردود الــفــعــل على
مرض اإلعالمية الكويتية فجر
الــســعــيــد ،ف ــي ان ـ ــدالع ص ــدام
حاد بين المطربتين اإلماراتية
أحــام والــســوريــة أصــالــة على
مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي
ـرارا
انتهى باتخاذ كــل منها قـ ً
بحظر اآلخر.
وأثــار مــرض السعيد ضجة
كــبــيــرة عــلــى مــواقــع الــتــواصــل،
ـوصــا أن أص ــال ــة ق ــررت
خــصـ ً
إنهاء الجدل حين نشرت صورة
لــهــا عــبــر تطبيق "إنــســتــجــرام"
دعت لها بالشفاء ،وطلبت لها
الدعاء ،معلنة أنها ال تحمل في
قلبها لإلعالمية إال الدعاء.
والقــــى مــنــشــور "أصـــالـــة"،
اســتــحــســا ًنــا كــبــيـ ًـر ا م ــن رواد
مواقع التواصل ،بينهم الفنانة
أحالم التي شكرت أصالة على
دعــمــهــا لــصــديــقــتــهــا فــجــر في
محنتها ،وكــتــبــت لــهــا تعلي ًقا:
"هــذا نفس الــكــام الــلــي دايــم
أقوله لفجر عنك إن إنتي ما
في منك طيبة وأصيلة وهاذي
سبب حبي لك اللي مستحيل
يــنــتــهــي شـــكـــراً عــلــى كــامــك
الــطــيــب والــدعــاء لفجر دليل
عــلــى طــيــب مــعــدنــك وأصــلــك

اإلسكندرية ،كما عرض قصته فيلم
تسجيلى فى نفس الجلسة ،وك ّرمه
الرئيس فوق منصة المؤتمر.
االهــتــمــام بـــذوى االحــتــيــاجــات
الــخــاصــة ،كــذلــك تــواصــل خــال
مــنــتــديــات ال ــش ــب ــاب مـــن خــال
الــمــهــنــدس أحــمــد رأف ـ ــت ،ال ــذى
اسـ ــتـ ــوقـ ــف ،مــــن فـــــوق كــرســيــه
الــمــتــحــرك ،الــرئــيــس عبدالفتاح
السيسي ،ليستجيب لطلبه واستمع
إلــى حديثه دون مقاطعة ،ليربت
على يــديــه ويعطيه الميكروفون
ليستمع جميع حــضــور المؤتمر
الـــوطـــنـــى ل ــل ــش ــب ــاب الــمــنــعــقــد
باإلسماعيلية فى أبريل عام .2017
مديرا
حاليا
أحمد ،الذى يعمل
ً
ً
لقسم السوشيال ميديا بالشركة

الوطنية للمعارض والمؤتمرات
الدولية ،ظهر مرة أخرى كمتحدث
خالل جلسات منتدى شباب العالم
 2018بــشــرم الــشــيــخ ،حيث كان
مــوقــعــه فــى الجلسة االفتتاحية
للمنتدى فــى الصفوف األمامية
بجوار الرئيس عبدالفتاح السيسى،
قبل أن يتحدث مــن على منصة
المنتدى خالل الجلسات التالية.
وخالل المؤتمر الرابع للشباب،
الــذى احتضنته اإلسكندرية ،فى
يوليو  ،2017حرص السيسى على
أن تجاوره فى الجلسة االفتتاحية،
الــطــالــبــة مــريــم فــتــح ال ــب ــاب ،من
بين أوائــل الثانوية العامة ،والتى
لم تخجل من اإلفصاح عن مهنة
والــدهــا بكونه كــان يعمل "بــواب"،

حيث جــرى دعوتها مــن مؤسسة
الرئاسة لحضور المؤتمر ،ووقف
الرئيس السيسى واستقبلها على
المنصة بجواره.
م ـ ــن ـ ــار الـــســـعـــيـــد "ق ـ ــاه ـ ــرة
الشيخوخة" ،تلك الفتاة صاحبة
عاما ،التى أصيبت بمرض
الـــً 22
نادر منذ صغرها تسبب فى ظهور
وسيطرة التجاعيد على وجهها
وأظهرها وكأنها بنت المائة عام،
ول ــم يــتــوقــف الــمــرض عــنــد هــذا
الحد بل تفاقم ليؤثر على أحبالها
الصوتية وشــكــل جسدها الــعــام،
ظــهــرت جــالــس ـ ًة بــجــوار الرئيس
عبدالفتاح السيسى خالل الجلسة
االفــتــتــاحــيــة لــلــمــؤتــمــر الــوطــنــى
السابع للشباب بالعاصمة اإلدارية
الجديدة.
وخالل مؤتمر الشباب السابع،
الـــذى عــقــد بــالــعــاصــمــة اإلداريـ ــة
الجديدة األسبوع الماضى ،ظهرت
الــفــتــاة هــديــل مــاجــد ،المصابة
بــمــتــازمــة داون ،خ ــال الجلسة
االفتتاحية ،وتحدثت عن نفسها
خــال الحفل مــن فــوق المنصة،
معرف ًة نفسها بأنها "أم كلثوم مؤتمر
الــشــبــاب" ،وطــلــبــت مــن الــرئــيــس
الغناء أمامه وأن ّيسمع صوتها على
الهواء ،ليستجيب لطلبها ً
قائل" :ده
أنا نفسى أسمع صوتك".
وقالت "مــاجــد" ،إنها خريجة

كــلــيــة اآلداب ق ــس ــم فــلــســفــة،
وتتمتع بــصــوت جـــذاب ،وكــانــت
تــتــمــنــى االلــتــحــاق بــكــلــيــة تربية
موسيقية ولكنها لم تتمكن من
ذلــك ،مــؤكــدة أنها فــور انتهائها
مــن دارســتــهــا فــى كــلــيــة اآلداب
التحقت بأكاديمية الفنون ،وأدت
أغنية لكوكب الشرق أم كلثوم،
وسط تصفيق حاد من الجميع،
وفور االنتهاء من غنائها ،صعد
الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح السيسى
ســلــم
عــلــى مــنــصــة الــمــؤتــمــر ،و ّ
عليها واتكأت عليه حتى نزولها
من على المنصة.
األف ــارق ــة وأصــحــاب الــبــشــرة
السمراء ،كان لهم نصيب األسد
مــن االهتمام خــال المؤتمرات
الشبابية المختلفة ،حيث ظهر
المشاركون األفــارقــة من الــدول
الــمــخــتــلــفــة ف ــى مــنــتــدى شــبــاب
العالم بنسختيه ،كما استقبلت
مــحــافــظــة أســـــوان خـ ــال شهر
مارس الماضى الملتقى العربى
اإلفــريــقــي ،ومنذ ســاعــات قليلة
شــهــد الــرئــيــس الــســيــســى تخرج
الدفعة األولى من برنامج تأهيل
الشباب اإلفريقى ،خــال اليوم
الثانى لمؤتمر الشباب السابع.

ق ــال "الــيــســانــدرو مــحــمــود" ،الموسيقي
اإليطالي من أصول مصرية ،الفائز بالمركز
الــثــانــي ف ــي مــســابــقــة األغ ــان ــي األوروب ــي ــة
"يوروفيجن" التي أقيمت في إسرائيل ،في
مقابلة مع القناة  12اإلسرائيلية ،إنه سعيد
بشعبية أغنيته الجارفة "سولدي" في إسرائيل
وتقدير اإلسرائيليين لعمله الفني.
وقــالــت صفحة "إســرائــيــل بالعربية" ،إن
الكثير مــن اإلســرائــيــلــيــيــن يــنــشــدون أغنية
"سولدي" في األفــراح والنوادي الليلية ،كما
احتلت األغنية المركز األول ولفترة طويلة
في قائمة األغاني الدولية األكثر شعبية في
إسرائيل.
وأليساندرو محمود (باإليطالي ة �ALES
 )SANDRO MAHMOUDالــمــولــود
في ميالنو ،إيطاليا في  12سبتمبر )1992

والمعروف باالسم الفردي محمود (باألحرف
الالتينية  MAHMOODمــع تغيير في
التهجئة) هو مغن إيطالي من أصول مصرية.
ويمثل إيطاليا في مسابقة األغنية األوروبية
المعروفة باليوروفيجن مع أغنية SOLDI
بعد أن ربــح مهرجان ســان ريمو الموسيقي
()SANREMO MUSIC FESTIVAL
مع هذه األغنية من ضمن  24أغنية .األغنية
وصلت إلى قمة الئحة األغاني في إيطاليا.
مــحــمــود والــــده مــصــري وأمـــه إيــطــالــيــة،
وشـــارك ســابـ ًقــا فــي الــمــوســم الــســادس من
النسخة اإليطالية من "ذا إكس فاكتور" عام
.2012

قواتنا المسلحة فى أسبوع
وزير الدفاع يعود إلى القاهرة بعد زيارة
للواليات المتحدة األمريكية

عــاد إلــى أرض الــوطــن الفريق أول محمد زكــى ،القائد
العام للقوات المسلحة ،وزير الدفاع واإلنتاج الحربى ،والوفد
المرافق له بعد انتهاء زيارته الرسمية إلى الواليات المتحدة
األمريكية ،حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية واستعراض
حرس الشرف ،وعزفت الموسيقات العسكرية السالم الوطنى
لكال البلدين.
والتقى "مارك إسبر" ،وزير الدفاع األمريكى ،الفريق أول
محمد زكى ،فى مقر "البنتاجون" فى أول اجتماع لوزير الدفاع
األمريكي منذ توليه مهام منصبه.
وعقد الــوزيــران جلسة مباحثات ثنائية ،تناولت تبادل
الرؤى تجاه ما تشهده المنطقة من متغيرات وانعكاساتها على
الساحتين اإلقليمية والدولية ،كذلك سبل زيادة أوجه التعاون
فــى مــجــاالت الــدفــاع والتصنيع المشترك وبــنــاء الــقــدرات،
كذلك نقل وتبادل الخبرات العسكرية والتدريبات المشتركة
وسبل مكافحة اإلرهاب بما يعكس عمق العالقات المصرية
األمريكية والدور المحورى الذى تقوم به مصر للحفاظ على
األمن واالستقرار اإلقليمي فى المنطقة.

الكلية الفنية العسكرية تنظم المؤتمر الدولى
الرابع لبحوث وابتكارات مرحلة البكالوريوس

تنظم الكلية الفنية العسكرية ،المؤتمر الــدولــى الرابع
لبحوث وابتكارات الطلبة فى مرحلة البكالوريوس بمشاركة
واسعة من  32جامعة مصرية وعربية وعالمية وذلك من "مصر
وسلطنة عمان واألردن وألمانيا وكندا والصين" ،حيث يتضمن
كتيب المؤتمر  124ورقة بحثية تناقش فى  30جلسة علمية و6
طالبا فى الفترة من  29يوليو
محاضرات عامة بمشاركة ً 337
حتى األول من أغسطس .2019
كما تنظم الكلية المسابقة الدولية الرابعة ،جائزة الفريق
إبراهيم سليم لالبتكار فى األنظمة غير المأهولة "جوية –
أرضية – بحرية" ،بمشاركة العديد من الجامعات المحلية
واإلقليمية والعالمية وطلبة الكلية الفنية العسكرية بإجمالى
طالبا من جمهورية الصين الشعبية
مصريا و51
طالبا
158
ً
ً
ً
فى الفترة من السابع والعشرين من يوليو وحتى األول من
أغسطس  ،2019وذلــك لتوفير فرص المنافسة للمشاركين
وتحفيز روح الــمــبــادرة واالبــتــكــار والبحث العلمى لتصميم
واختبار وإنتاج أنظمة غير مأهولة قادرة على أداء العديد من
المهام وف ًقا ألحدث التطورات العلمية.
وبالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا نظمت
الكلية الفنية العسكرية المسابقة المحلية للهياكل المصنعة
من المواد المركبة؛ بهدف تنمية المواهب والتكامل فى التعليم
وتبادل الخبرات بين المشاركين وإنماء روح العمل الجماعى
المشترك ،حيث تقدم للمسابقة  20جامعة من الجامعات
194طالبا ،وأسفرت النتائج
المصرية بعدد  30فري ًقا بإجمالى
ً
عن وصول  12فري ًقا للمنافسة فى المراحل النهائية للمسابقة.

أنشطة مكثفة للتدريب البحرى المصرى األمريكى
المشترك «تحية النسر  -استجابة النسر »2019

صفية جمال

«اإلفتاء» :المتوفى بمرض السرطان «شهيد»
أكــد الشيخ أحمد وســام ،أمين الفتوى في دار اإلفتاء
شهيد ا.
المصرية ،أن المتوفى بمرض السرطان يعتبر
ً
شهيدا ألنه مات
وأوضــح أن المتوفى بالسرطان يعتبر
ً
مبطو ًنا ،ألن السرطان مرض باطني ،ومن مات مبطو ًنا فهو
شهيد .
ردا على سؤال متابعة للصفحة الرسمية لدار
جاء ذلك ً
اإلفتاء على موقع التواصل االجتماعي "فيس بوك" ،والتي
قالت خالله" :ابني توفى بالسرطان وعنده  17سنة ،هل
شهيدا؟".
يعتبر
ً

تواصل القوات المشاركة في التدريب المصرى األمريكى
المشترك "تحية النسر  -استجابة النسر "2019؛ تنفيذ العديد
من األنشطة والفعاليات المخططة ،حيث تم تنفيذ المرحلة
الختامية للتدريب المشترك "تحية النسر  "2019الذى استمر
لعدة أيــام بنطاق المياه اإلقليمية بالبحر األحمر بمشاركة
القوات البحرية المصرية واألمريكية واإلماراتية ،كما تشارك
السعودية بصفة مراقب للتدريب.
يأتى التدريب فــى إطــار حــرص القيادة العامة للقوات
المسلحة على االرتقاء بمستوى أطقم الوحدات أثناء تنفيذ
مهامها القتالية وصقل مهارات التخطيط وإدارة أعمال القوات
البحرية المشتركة.
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مصير «اإلخوان» ببريطانيا بعد وصول «جونسون» للحكم ..هل تصنف الجماعة «إرهابية»؟

مــع وصــول بوريــس جونســون إلــى منصــب
رئيس وزراء بريطانيا الجديد ،تثار التســاؤالت
بشــدة حول وضع جماعة "اإلخوان المسلمين"،
بعــد أن ظلــت لعقــود تمــارس عملهــا داخــل
األراضي البريطانية في حرية تامة.
وزيــرا للخارجيــة
وحينمــا كان جونســون،
ً
البريطانية ،شــدد علــى ضــرورة أن تفتح بالده
مشيرا وقتها
عينيها إزاء "اإلخوان المســلمين"،
ً
إلى أنهم يدققــون فى الروابــط الدولية التابعة
للجماعة.
وقــال ،إن الحكومــة البريطانيــة تدقــق
فــى التأشــيرات والروابــط الدوليــة المتعلقــة
بالجماعــة ،مضي ًفــا" :بعــض الجهــات التابعــة
لإلخــوان المســلمين مســتعدة لغــض الطــرف
عــن اإلرهــاب ،إضافة إلى أنــه ينبغــي أن تفتح
بريطانيا عينيها إزاء اإلخوان المسلمين".
الدكتور خالــد الزعفراني ،القيادى الســابق
بالجماعــة ،والباحث فى الحركات اإلســامية،
كثيــرا بعد
قــال إن "وضــح الجماعــة لن يتغيــر
ً
تولــى جونســون رئاســة الــوزراء ،ولــن تصنــف
"جماعة إرهابية".
وفى تصريحــات إلــى "المصريــون" ،أضاف
الزعفرانــي ،أن "المخابــرات البريطانيــة هــى
مــن تديــر ملــف اإلســام السياســى ،وبالتالــى
اســتقالة رئيــس وزراء أو قــدوم آخــر حتــى لو

كان مــن المعاديــن لإلخوان لــن يكون لــه تأثير
على وضعهم".
القيــادى الســابق بالجماعــة ،أشــار إلــى أن
"المخابــرات البريطانيــة تســتعمل الجماعــة
لتحقيــق أهدافهــا وسياســاتها فــى الشــرق
األوســط ،كمــا أن عالقتهمــا ببعــض تاريخيــة
ومعروفــة ،مــا يعنــى أنــه لــن يطــرأ أي تغييــر
بشأنها".
ورجح أن "األمر سيقتصر على التصريحات
والحــرب اإلعالميــة فقــط ،أمــا علــى أرض
الواقــع لــن يحــدث شــيء ولــن تصنــف لنــدن
اإلخوان إرهابية".
وقــال ســامح عيــد ،الخبيــر فــي شــئون
الحــركات اإلســامية ،إن "رئيــس الــوزراء
البريطانــي الجديــد ســيتبع نفــس سياســة
الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامب مــع جماعة
اإلخــوان المســلمين ،وهــي السياســة القائمــة
على التصريحــات العدائية والمثيــرة تجاه تيار
اإلسالم السياســي؛ من دون تطبيق عملي لهذه
التصريحات".
وأضــاف لـ"المصريــون" ،أنــه "علــى الرغــم
التصريحــات العدائية التــي يصدرهــا الرئيس
األمريكــي بصــورة شــبه دائمــة تجــاه جماعــة
اإلخوان المسلمين ،إال أنه حتى اآلن لم يصدر
رســميا بحظــر الجماعة داخــل الواليات
قرارًا
ً

المتحــدة ،وتصنيفهــا علــى قائمــة المنظمــات
اإلرهابيــة ،وكل مــا صــدر من مؤسســات صنع
القرار األمريكية ال يتجاوز التصريحات.
وأشــار إلــى أن "السياســة البريطانيــة تجاه
جماعة اإلخــوان المســلمين ال يرســمها رئيس
الــوزراء الجديــد وحــده بــل هنــاك مؤسســات
بريطانيــة لهــا دور قــوي فــي أي قــرار ســيتم
اتخــاذه اتجــاه جماعــة اإلخــوان ،علــى رأســها
المؤسســات األمنية والبرلمانية فــي بريطانيا،

التــي لهــا اليــد الطولــى فــي أي قــرار يصــدر
اتجاه جماعة اإلخوان".
ولفــت إلــى أن "رئيــس وزراء بريطانيــا
الجديــد مثقــل بملفــات أخــرى غيــر ملــف
اإلخــوان ،أهمهــا قضيــة خــروج بريطانيــا
مــن االتحــاد األوروبــي ،أو مــا يعــرف باتفــاق
"بريكســت" ،وهــي القضيــة التــي فشــلت فيهــا
تريزا ماي ،رئيس الوزراء البريطانية الســابقة،
وكانت السبب الرئيسي في استقالتها".

وشــدد عيد على أن "العالقة بين مؤسسات
صنــع القــرار فــي بريطانيــا وجماعــة اإلخوان
هي عالقات مصالــح متبادلــة ،وأن قرار حظر
الجماعة هنــاك لن ُيتخذ بســهولة ،إال إذا رأت
بريطانيا أنها فقدت الســيطرة علــى الجماعة،
ولم تعد تحقق األهداف المطلوبة منها".
وكان الرئيس الســابق للمخابرات الخارجية
البريطانية الســير ريتشــارد ديرلــوف ،قد دعا
تشددا من
أجهزة األمن إلى اتخاذ موقف أكثر
ً
"اإلخــوان المســلمين" ووصــف الجماعــة بأنها
إرهابية.
وفي عــام  ،2014بــدأت بريطانيا الماضي
مراجعــة لفلســفة وأنشــطة جماعــة "اإلخــوان"
بشــكل عــام داخــل بريطانيــا ،وتأثيرهــا علــى
األمن القومي البريطاني والسياســة الخارجية
بمــا يشــمل العالقــات المهمــة مــع دول فــي
الشرق األوسط.
وبعــد عاميــن مــن بــدء عمليــة المراجعــة،
أعلن ديفيد كاميــرون رئيس الوزراء آنذاك ،أن
"جزءا من اإلخوان لــه عالقة "غامضــة للغاية"
ً
مــع التطــرف العنيــف" ،معتبــراً أن "االنتمــاء
مؤشــرا
لجماعة اإلخوان أو االرتباط بها يعتبر
ً
محتمالً للتطرف".
وأوصــى التقريــر البريطانــي برفــض
تأشــيرات الدخــول ألعضــاء اإلخــوان أو

المرتبطيــن بهــم ممــن لهــم تصريحــات "تؤيــد
أو تحبــذ العنــف والتطــرف ،والتأكــد مــن أ َّن
المنظمــات الخيريــة المرتبطــة باإلخــوان ال
تســتخدم فــي تمويــل الجماعــة وإنمــا تمــارس
عمالً
خيريــا فقط ،واســتمرار متابعــة وتدقيق
ًّ
إذا كانــت آراء ونشــاطات اإلخــوان تتســق مــع
القانون البريطاني.
يذكر أن قانون اإلرهــاب لعام  ،2000يمنح
وزارة الداخليــة البريطانيــة الحــق فــي حظــر
جماعــات بدعــوى اإلرهــاب ،ولكــن فــي حالــة
قرارا بالحظــر فإنها تبلغ مجلس
اتخاذ الوزارة
ً
العموم (البرلمان) باألسباب.
وفــي هــذه الحالة يكــون مــن حــق الجماعة
أو مــن وقع عليــه الضــرر -في معظــم األحيان
يكــون مــن أعضائهــا -بالتقــدم بطعــن ضــد
القرار.
وينــص القانــون علــى تشــكيل وزيــر العــدل
لجنة خاصــة للنظــر في هــذه الطعــون ،تتكون
مــن ثالثــة أعضــاء يكــون أحدهــم مســئوال
قضائيــا رفيعا ،علــى أن تصدر اللجنــة قرارها
خالل إطار زمنــي محدد ويكــون قرارها ملزما
لوزارة الداخلية البريطانية.

حسن عالم وعصام الشربينى

 8ماليين مصرى يعانون من اضطرابات نفسية ..خبراء :لهذه األسباب العدد فى ازدياد

كشــفت دراســة للمركــز القومــي للبحــوث الجنائيــة
واالجتماعيــة ،عن تنامي نســبة المرضى النفســيين في
مصر ،لتصل أعدادهــم إلى أكثر مــن  8ماليين مصري
ومصرية مصابون باضطرابات نفســية وعصبية.
وأشــارت الدراســة ،إلــى أن  %60مــن المصابيــن
باألمــراض النفســية يفكــرون فــي االنتحــار ،باإلضافــة
إلى أن  %18ينفذون جرائم.
ووجهــت الدكتــورة إينــاس عبــد الحليــم ،وكيــل لجنة
الصحة في مجلس النواب ،طلب إحاطة بشــأن انتشــار
الجرائم بالشــارع المصر ،والتي تثير الرأي العام تحت
مســمى «المــرض النفســي» ،بعضهــا تتعلــق إمــا بالقتل
العمــد والذبــح ،وأخــرى وصلــت إلــى إشــعال الحرائــق
واالغتصاب.
وقالــت« :المركــز القومــي للبحــوث الجنائيــة
واالجتماعيــة أكــد ارتفــاع نســبة المرضــي النفســيين
في مصــر ،حيث وصلت إلــى  %14بين البالغيــن ،لتصل
أعدادهــم إلى أكثــر مــن  8ماليين شــخص يعانــون من
اضطرابات نفسية».
وأشــارت إلــى أنــه وفــق الدراســات فــإن  %17مــن
المصرييــن مصابــون باضطرابــات نفســية ،مــا قــد
يدفعهــم الرتــكاب جرائــم بســبب الضغــوط الحياتيــة
والظروف االجتماعية والسياسية.
وكيل لجنــة الصحــة بالبرلمــان ،قالت« :هنــاك بعض
المجرميــن الذيــن يتــم التأكــد مــن إصابتهــم بمــرض
نفســي ويخضعــون للعــاج ،يتــم إطالقهــم فــي الشــارع
أو هروبهــم مــن المستشــفيات المعنيــة بما يمثــل قنبلة

موقوتة في الشارع».
وتابعــت النائبــة« :امتــأت شــوارع مصــر بالمرضــي
خاضعــا للعــاج وأفلــت مــن
النفســيين ســواء مــن كان
ً
المستشــفي ،أو من لم يتم ضبطه وإخضاعه للعالج».
دســتوريا
وأشــارت إلــى أن وزارة الصحــة مســئولة
ً
وقانونيــا بشــأن عــاج هــؤالء المرضــي النفســيين،
ً
وإخضاعهــم للعــاج ،والحــرص علــى عــدم إفالتهم من
العالج قبل الشفاء.
وشــددت علــى أن دور الدولــة ليــس فقــط معالجــة
هــؤالء المرضــى النفســيين ولكــن المتابعــة الدوريــة
معهــم ،قائلــة« :والبــد مــن عمــل متابعــات للمرضــى
النفســيين بعــد خروجهــم مــن المستشــفى وتلقيهــم
حرصــا علــى اســتكمال الشــفاء والتعافــي من
العــاج،
ً
األمــراض وحمايــة المواطنيــن مــن أي انتكاســة قــد
تصيبهم».
الدكتور جمال فرويز ،أســتاذ الطب النفســي ،قال إن
«هناك أســباب وعوامل تــؤدي إلى اإلصابــة باألمراض
النفســية والعصبية ،منهــا إدمان المخــدرات واإلحباط
وبعض األمراض األخرى التي تصيب الشخصية».
وأضاف لـ«المصريــون»« :لجوء البعض إلى المشــايخ
ال ســيما الدجالين منهم والمشــعوذين يؤدي إلى ازدياد
األمر وتعقد المشكلة».
وأكمــل« :نتيجــة العــاج والتشــخيص الخاطــئ
والذهاب لغير المتخصصين يســاهم فــي تفاق المرض
ما يؤدي إلى ارتكاب جرائم كثيرة دون وعي».
وأوضــح أســتاذ الطــب النفســي ،أن «األمــراض

إقبال المصريين على االلتحاق بالكليات العسكرية
رسالة قوية ضد اإلرهاب

"التضحيــات عنوانهم ،والوطن
روحهــم ،والحفــاظ علــى أمــن
واســتقرار البلد هدفهم" ..شعار
يرفعــه كل مــن يريــد االلتحــاق
بالمؤسسة العســكرية ،سواء كان
جنديا أو ضابطًا.
ً
وعلــى الرغــم ممــا تشــهده
مصر من أحداث خالل السنوات
األخيرة ،إال أنــه كان من الالفت
تزايــد أعــداد المتقدميــن
لاللتحــاق بالكليــات العســكرية،
وهو ما اعتبره خبراء عســكريون
دليــاً
متزايدا على حــب الوطن،
ً
والسعي لنيل شرف الدفاع عنه.
وصــرح اللــواء أركان حــرب،
أشــرف فــارس ،مديــر الكليــة
الحربيــة ،أن اإلقبــال الكثيــف
من قبــل الشــباب المصــري على
االلتحــاق بالكليــات العســكرية،
يؤكــد وعــي الشــعب المصــري،
وإيمانــه بالــدور الــذي يقــوم
بــه أبنــاؤه مــن رجــال القــوات
ظــا علــى الوطــن
المســلحة حفا ً
والشعب.
وأضــاف ،أنــه يتــم إجــراء
اختبــارات للطالب قبــل االلتحاق
بالكلية ،حيــث يتم على أساســها
اختيــار أفضــل العناصــر بــدون
مجامالت أو محسوبية أو تحيز.
إلــى
تصريــح
وفــي
"المصريون" ،اعتبر اللواء محمد
رشــاد ،الخبيــر العســكري ،أن
"مســارعة اآلالف إلــى التقــدم
بأوراق االلتحــاق بالكلية الحربية
يختلف من طالب آلخر".
وأوضــح أن "هنــاك العديــد
مــن الطــاب يعتبرونهــا وظيفــة
مضمونــة ومتميــزة عــن غيرهــا،
لكن هنــاك مــن يتقــدم لاللتحاق
بالقــوات المســلحة ،مــن أجــل

الحفــاظ علــى أمــن وســامة
البــاد ،ويعتبرهــا فرصــة لنيــل
دفاعــا عــن أرضــه
الشــهادة
ً
وشــرفه ،وهــذا النــوع مــن
األشــخاص لديــه وازع وطنــي،
ويشعر بأن البلد تحتاج إليه".
وأشــار إلــى أن "االلتحــاق
بالمؤسسات العســكرية هو عمل
الشــباب ،القادر على أداء المهام
القتاليــة ،والحفــاظ علــى األمــن
القومــي للبــاد ،وتأميــن الوطــن
من المخاطر التي تهدده".
من جانبــه ،اعتبر اللواء جمال
مظلوم ،الخبير العســكري ،تقدم
عشــرات آالف من طلبــة الثانوية
بأوراقهــم لاللتحــاق بالكليــة
الحربيــة" ،ظاهــرة إيجابية ،على
الرغم من الظروف الصعبة التي
تمر بها البالد".
لـ"المصريــون":
وأضــاف
"الشــعب المصــري خاصــة
الشــباب أصبــح ال يهــاب الموت
ما دام في ســبيل الوطن والدفاع

موضحا أنــه "خالل
عن أرضــه"،
ً
الفتــرة األخيــرة شــاهدنا تصدي
رجــال القــوات المســلحة للعديد
مــن األحــداث اإلرهابيــة ،وإقبال
العديد منهــم على نيل الشــهادة،
وهذا شرف عظيم ألي إنسان".
وأشــار مظلــوم ،إلــى أن "حياة
الفــرد فــي القــوات المســلحة ال
تســاوي أي شــيء نظيــر بذلــه
للجهــد والعطــاء ،وحمــل روحــه
علــى كفــه ،والعمــل فــي القــوات
المســلحة إحســاس ال يشــعر بــه
إال من عاشه".
وشــدد علــى أن "ضابــط
القــوات المســلحة يتــرك بيتــه
وأســرته ويذهــب إلــى عملــه وال
يعلــم هــل ســيعود أم ال ،وعلــى
الرغم مــن ذلــك ال يتوانى لحظة
أو يتأخر عن أداء مهامه القتالية
وواجباته العسكرية".

مصطفى صابر

النفســية واالضطرابــات العصبية يمكــن عالجها ،ولكن
البد من إتباع الطرق الصحيحة ،إذ أن انتشــار وارتفاع
وعي وثقافة المجتمع يؤدي إلى العالج الســليم».
بــدوره ،قــال الدكتــور ســعيد صــادق ،أســتاذ علــم
االجتمــاع بالجامعــة األمريكيــة ،إن «هــذه األمــراض
تنتشــر وتتزايــد نتيجــة الظــروف االقتصاديــة التي تمر
بها البــاد ،إضافة إلــى الضغوط االجتماعيــة التي تقع
على عاتق المواطنين».
وأضاف لــ«المصريــون» ،أن «البعض يتعــرض أحيا ًنا
لضغــوط مؤقتــة كأن ينفصــل عــن زوجتــه أو يفصل أو
يترك وظيفته ،ما يؤدي إلى إصابته بمرض نفســي لكن
يكون مؤق ًتا».
وتابــع« :أمثــال هؤالء يمكــن أن يتــم عالجهــم ويمكن
بعد ذلــك دمجهــم فــي المجتمع مــرة أخــرى ،فالمرض
المؤقت مثله مثل أي مرض أخر».
أســتاذ علــى االجتمــاع ،أوضــح أن «بعــض العائــات
ترفــض عــاج أبنائهــم المصابيــن باألمراض النفســية،
حتــى ال يتســرب األمــر إلــى محيطهــم المجتمعــي ،مــا
يــؤدي إلــى تفاقــم المشــكلة وتطــور المــرض الــذي قد
يؤدي إلى انتحار الشخص أو ارتكابه أحد الجرائم».
وأردف« :فــي بعــض األحيــان تقــوم العائلــة بقتــل
المصاب بالمرض النفســي للتخلص ممــا يعتبرونه عار،
على الرغم من أن األمر يمكن عالجه والشــفاء من مثل
هذه األمراض».
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أزمة «حبوب منع الحمل»

"الصيدليات" تتهم مزارع الدواجن باستغاللها فى التسمني" ..شعبة الدواجن"
و"الزراعة" :كالم غري منطقى ..و"الصحة" :ال توجد أزمة
تشهد الصيدليات والمستشــفيات العامة
والوحــدات الصحية ،اختفاء فــي حبوب منع
الحمل ،فــي ظل شــكوى قطــاع عريــض من
الســيدات من اختفائهــا ،بينما تتهم الشــعبة
العامة للصيدليات ،أصحاب مزارع الدواجن
واألطباء البيطريين بالتسبب في األزمة.
وقالــت الشــعبة العامــة للصيدليــات ،إن
أصحاب مزارع الدواجن يســتخدمون حبوب
منع الحمــل في تغذية الدواجن حتى تســمن
بســرعة ،ما يــؤدي إلــى نقصانهــاـ ،ومــن ثم
انفجار األزمة.
غير أن عبد العزيز الســيد ،رئيس شــعبة
الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية ،قال
إن من يتــم تداوله حــول أن مــزارع الدواجن
تستخدم أقراص الحمل في تغذية الدواجن،
ً
فضل عن كونه غير
تماما من الصحة،
«عار
ً
منطقي».
وفــي تصريحــات إلــى «المصريــون»،
أضاف «الســيد»« :مــا ذكرتــه الشــعبة العام
للصيدليات ال دليل عليه ،وال يمكن تصديقه
علميا غيــر صحيح ،وهــذه القضية
كما أنــه
ً
أثيرت من قبل وتم الــرد عليها لكنها ظهرت
مرة أخرى دون مبررات».
وأشــار إلى أن «تســمين الدواجن يتم بناء
على منظومــة جيــدة موضوعة ومدروســة»،
الف ًتا إلى أن «وزارة الزراعة وقســم األعالف
وكذلــك األطبــاء البيطرييــن يمــرون علــى
المــزارع ويتابعونهــا باســتمرار للتأكــد مــن
التزامهــا الشــروط والقواعــد ولضبــط
المخالفين».
رئيــس شــعبة الثــروة الداجنــة ،أكــد أن
«تغذيــة الدواجن يكــون عن طريــق األعالف
المصــرح بهــا ،وكذلــك المــواد المخصصــة
مشددا على أن ما ذكرته شعبة
لهذا األمر»،
ً
الصيدليات «ال يمت للحقيقة بصلة».
فيمــا ،كشــف الدكتور علي عــوف ،رئيس

الشــعبة العامــة لألدويــة باتحــاد الغــرف
التجاريــة ،أســباب اختفــاء ونقــص حبــوب
منــع الحمــل حيــث ذكــر أن أدويــة منــع
الحمــل عبارة عن شــقين ،أحدهمــا مدعوم
مــن الدولــة ،حيــث تبــذل كافــة مؤسســات
جهــودا كبيــرة للتنظيــم النســل
الدولــة
ً
والحــد مــن الزيــادة الســكانية مــن أجــل
النهــوض باالقتصــاد المصــري ،كــون أن
الزيادة الســكانية تلتهــم التنمية ،أما الشــق
األخر األدويــة المســتوردة أو التــي ُيصنعها
الشركات الخاصة.
وأضاف «عوف» ،أن األقراص المدعومة
مــن الدولــة يبلــغ تكلفــة الشــريط الواحــد
 2جنيــه فقــط ويبــاع فــي مراكــز الصحة،
أيضــا أنــواع أخــرى مدعمــه ُيبــاع
وهنــاك
ً
الشــريط بـ 10جنيهــات ،ولكن هــذا الدواء
ظهــر فــي إحــدى الفتــرات للصيدليــات ثم
اختفى بعد ذلك.

رئيس الشــعبة العامة لألدوية ،أشار إلى
أن األدويــة غيــر المدعمة والتــي تُصنع في
شــركات خاصــة هــي الناقصــة في الســوق
بشــكل غير مبرر ،فالشــريط الواحد سعره
جنيهــا ولكــن ال يتمكــن الصيادلــة مــن
42
ً
توفيره بالصيدليات ،وعنــد طلب الصيدلية
هــذا العــاج ُيتــاح لهــا فقط مــن علبــة لـ5
علــب ،مــا يــؤدي إلــى بيعهــا فــي الســوق
جنيها للشريط.
السوداء بأسعار 120
ً
وتابــع« :ســعر هــذا الــدواء فــي مصــر
جنيها ،بس ســعره في الخليج بـ350
بـ42
ً
جنيهــا ،وهو مــا يؤدي إلــى تهريبــه للخارج،
ً
كمــا أن أدويــة منــع الحمــل التــي ينتجهــا
القطــاع الخــاص تعانــي مــن نقــص حــاد،
وبالتالــي البــد علــى نائــب الوزيــر لشــؤون
الصيدلــة العمــل علــى حــل هــذه المشــكلة
ً
بــدل من دخــول فــي أزمــة تعطيش الســوق
من قبل التجار».

وفــى بيــان لهــا ،أكــدت وزارة الزراعــة،
عدم اســتخدام أدوية منع الحمل في ســوق
الدواجــن علــى اإلطــاق ،وقالــت إن جميع
المــزارع بكافــة محافظــات الجمهوريــة
ُملتزمــة بتطبيــق أســاليب التربيــة الصحية
حرصــا علــى صحــة
الســليمة للدواجــن
ً
وسالمة المواطن.
وأكدت الــوزارة ،قيامها بحمــات رقابية
مكثفــة علــى مــزارع الدواجــن؛ لمراجعــة
االشــتراطات البيئيــة والصحيــة الالزمــة،
ومراجعــة التراخيــص وتوافــر الشــهادات
الصحيــة الالزمــة لمزاولــة هــذا النشــاط،
ومراجعــة طــرق الذبــح والتخزيــن والحفظ
والتخلص اآلمن من النفايات.
وأشــارت إلــى جهودها فــي رفــع القدرة
اإلنتاجية للدواجــن البلدية بهــدف الحفاظ
وراثيــا ،إضافــة إلى التوســع
على الســالة
ً
فــي االســتثمار في مجــال اإلنتــاج الداجني
واالهتمــام باألبحــاث والتجــارب العلميــة،
بهدف زيادة اإلنتاجية.
مــن جهتــا ،نفــت الدكتــورة ســحر
الســنباطي ،رئيــس قطــاع تنظيــم األســرة
بــوزارة الصحــة والســكان ،مــا تــردد حــول
نقص حبوب منع الحمل في مصر
كمــا نفــت أن تكــون حبــوب منــع الحمــل
محليــة الصنــع تُســبب أورامــا ســرطانية،
واصفــة ذلــك بـ"الشــائعات" ،مشــيرة إلــى
هناك خلطًــا بين نقــص حبوب منــع الحمل
الموجــودة فــي الصيدليــات وهــذه الحبوب
المســتوردة الغاليــة الثمــن ويتــراوح ثمنهــا
جنيهــا ،ومــا بيــن
مــن بيــن  30إلــى 65
ً
الحبوب منــع الحمل المتواجــدة في القطاع
الحكومي واألهلي.
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الحكومة :فصل  % 25من الموظفين بعد تحليل المخدرات «مجرد شائعات»
الدولة سلمت المتعافني من اإلدمان شيكات بقيمة مليون و 900ألف جنيه ..ومصادر جديدة للعمل
نفى المركز اإلعــامــي لمجلس ال ــوزراء،
صحة ما تردد في بعض المواقع اإللكترونية
وصــفــحــات الــتــواصــل االجــتــمــاعــي مــن أنــبــاء
بشأن اعتزام الدولة تسريح  %25من العاملين
بالجهاز اإلداري ،وذلــك بعد إج ــراء تحليل
المخدرات لهم ،وأن ذلك "مجرد شائعات".
وبــحــســب الــبــيــان الــــذي ن ــش ــره الــمــركــز
يــوم الجمعة الماضي فقد تــواصــل المركز
اإلع ــام ــي لــمــجــلــس الــــــوزراء ،م ــع صــنــدوق
مكافحة اإلدمــان والتعاطي ،الــذي نفى تلك
ـددا عــدم صحة تسريح
ـامــا ،مــشـ ً
األنــبــاء تــمـ ً
الدولة لـــ %25من العاملين بالجهاز اإلداري
بعد إجراء تحليل المخدرات.
وعــن نسبة من ثبت تعاطيهم للمخدرات
من موظفي الجهاز اإلداري ،أشــار صندوق
مــكــافــحــة اإلدمــــان إل ــى أن نسبة الــذيــن تم
إجراء التحاليل لهم ال تتعدى  ،%2حيث تمت
إحالتهم إلى النيابة اإلدارية التخاذ اإلجراءات
القانونية المتبعة في هذا الصدد.
وأوضــح أن كــل مــا يــتــردد فــي هــذا الشأن
مــجــرد شــائــعــات ال أس ــاس لــهــا مــن الصحة
تــســتــهــدف إثـ ــارة غــضــب الــعــامــلــيــن بالجهاز
اإلداري لــلــدولــة ،مــؤكـ ًـدا أن الــصــنــدوق في
اســتــمــرار لــتــوفــيــر الــتــمــويــل ال ـ ــازم لــدعــم
مــشــروعــات صــغــيــرة للمتعافين مــن تعاطي
المخدرات من خالل مبادرة "بداية جديدة"

إلقراض المتعافين من تعاطي وإدمان المواد
المخدرة إلنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم
على العودة إلى العمل واإلنتاج مرة أخرى.
كما يقوم الصندوق بتمكينهم من إيجاد
مصدر رزق لهم يعينهم على أعــبــاء الحياة
ويساعدهم في اإلنفاق على أسرهم.
وفــي التوقيت ذات ــه أش ــار الــصــنــدوق إلى
أنه تم تسليم عدد من المتعافين من إدمان
الــمــخــدرات شــيــكــات بــقــيــمــة مــلــيــون و900
ألــف جــنــيــه ،لــدعــم مــشــروعــاتــهــم الصغيرة
ومساعدتهم على العودة إلى العمل واإلنتاج
مرة أخــرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق
جديد ألجل التغلب على المشاكل األسرية.
كــمــا نــاشــد ال ــص ــن ــدوق وس ــائ ــل اإلعـــام
المختلفة ضرورة توخي الحرص والدقة قبل
نشر مثل هذه الشائعات التي قد تؤدي إلى
إثــارة بلبلة الــرأي الــعــام ،مع أهمية الرجوع
إلى الصندوق في حالة وجــود أي استفسار
أو شــكــاوى مــن خــال االتــصــال على الخط
الساخن (.)16023
يذكر أن وزارة الصحة كشفت عن خطة
جديدة في أبريل الماضي تسعى لتنفيذها
بالتنسيق مــع األجــهــزة الحكومية فــي إطــار
العمل المشترك لمكافحة اإلدم ــان وتــداول
ظــا عــلــى الــصــحــة الــعــامــة
الــمــخــدرات ،حــفــا ً
للمواطنين ،ومن المتوقع أن تكون اإلجراءات

الــعــقــابــيــة الــتــي قــد يــتــم تــنــفــيــذهــا مــن قبل
الحكومة رادعة.
وطالبت الدكتورة منى عبد المقصود ،رئيس
األمانة العامة للصحة النفسية وعالج اإلدمان
بــوزارة الصحة ،بربط الترقيات والتوظيف
بالكشف عن المخدرات ،مضيفة أن الوزارة
ستكثف خالل الفترة المقبلة حمالت الكشف
عن المخدرات ،وذلك في إطار إستراتيجية
الدولة لمواجهة هذا «المرض».

وأضــافــت عبد الــمــقــصــود ،فــي كلمة لها
بلجنة الصحة بمجلس الــنــواب ،أن «هناك
أزم ـ ــة ،فــالــوصــمــة الــتــي تــلــحــق بــالــعــامــلــيــن
وأيضا المرضى النفسيين
بالصحة النفسية
ً
والمدمنين ،لألسف المجتمع ال يتعامل معها
ضا شأنه شأن باقي األمراض
باعتبارها مر ً
وإن ــم ــا وص ــم ــة صــنــعــهــا اإلعـــــام واألفــــام
السينمائية».
وأشــــــارت إلـ ــى أنـ ــه تــوجــد حــمــلــة سيتم

«بشرة خير» ..الجنيه المصرى األفضل فى أداء التعامالت العالمية

خالل فترة زمنية لم تتجاوز األربعة أعوام،
استطاعت مصر أن تخوض سبا ًقا مع الزمن
للخروج من الوضع االقتصادي المزري الذي
عاشته على مدار سنوات ،وعملت على تطبيق
إصــاحــات اقــتــصــاديــة لــجــذب االســتــثــمــارات
األجنبية ،وإجراء تعديل على السياسات النقدية،
جعل الجنيه المصرى يقفز من المركز الثاني
عالميا فى قائمة العمالت األكثر تدهورًا ،إلى
ً
المركز الثانى ضمن قائمة أفضل عملة أداء على
مستوى العالم.
ورصد تقرير لوكالة "بلومبرج" االقتصادية،
تحسن أداء الجنيه المصرى ،ليصبح ثاني أفضل
أداء على مستوى العالم خالل األشهر
العمالت ً
الستة األولى من العام الحالى .2019
وكشف المركز اإلعالمى لمجلس الوزراء ،عن
أسباب تغيير تقييم وكالة "بلومبرج" ،ألداء الجنيه
المصرى خالل  4سنوات من حيث تحسن أو
تراجع سعر الصرف أمــام الــدوالر األمريكى،
حيث سبق وأن صنفت الوكالة الجنيه المصرى
أداء على مستوى الشرق
كثانى أســوأ عملة
ً
األوسط وذلك فى عام .2015
وأبرز التقرير ،أهم المؤشرات التى ساهمت
فى تحسن أداء الجنيه المصرى ،وفى مقدمتها
ارتفاع صافى االحتياطات الدولية ،ليصل إلى
 44.4مليار دوالر فــى يونيو  ،2019مقارنة
بـ 20.1مليار دوالر لنفس الشهر من عام .2015
ورصد التقرير ،ارتفاع حصيلة الصادرات،
لتصل إلى  29.2مليار دوالر عام  ،2018مقارنة
بـ  22مليار دوالر عام  ،2015فضالً عن ارتفاع
تحويالت العاملين بالخارج لتبلغ قيمتها 25.5
مليار دوالر عام  ،2018مقارنة بـ  18.3مليار
دوالر عام  ،2015وكذلك ارتفاع صافى االستثمار

دوالر
دوالر
عجز
دوالر
دوالر

األجنبى المباشر ليصل إلى  7.7مليار
عام  ،2018/2017مقارنة بـ  6.4مليار
عــام  ،2015/2014فى المقابل تراجع
الحساب الجارى ،ليصل إلى  6مليارات
عام  ،2018/2017مقارنة بـ 12.1مليار
عام .2015/2014
أيضا ،تحسن التصنيف
واستعرض التقرير
ً
االئتمانى لمصر ،بعد أن رفعت مؤسسة "فيتش"
تصنيف مصر االئتمانى من ( )Bعام  2015إلى
( )+Bعام .2019
أيضا التصنيف
كما رفعت مؤسسة "موديز"
ً
االئتمانى لمصر من ( )B3عام  2015إلى ()B2
عام  ،2019فضالً عن رفع مؤسسة "ستاندر أند
بورز" التصنيف االئتمانى لمصر من ( )-Bعام

 2015إلى ( )Bعام .2018
وقــال الدكتور رشــاد عبده ،رئيس "المنتدى
المصرى للدراسات االقتصادية واالستراتيجية"،
إن "تحسن مستوى الجنيه المصري جاء ثمرة
جهود بذلتها مصر خالل السنوات الماضية،
اعتمدت خاللها األساليب العلمية الصحيحة
على مستوى السياسات النقدية والمالية".
وأض ــاف لـ"المصريون"" :الجنيه المصرى
خــاض مرحلة صعود وهبوط خــال السنوات
ظا
القليلة الماضية ،إال أنه شهد تحس ًنا ملحو ً
ومرونة فى أدائه بالمقارنة بالعمالت األجنبية
األخرى نتيجة البرامج االقتصادية ،التى اتبعتها
مؤخرا".
الحكومة
ً
وأشـــــار ،إل ــى أن "االنــضــبــاط فــى الــســوق

النقدية إلى جانب تحرير سعر الصرف ،أدى
إلــى انخفاض معدل التضخم فى مصر ،وهو
مــا ساهم فــى تحسن قيمة الجنيه المصرى
عالميا".
واحتالله المرتبة الثانية
ً
وأوضح الخبير االقتصادى ،أن "تحسن وضع
وتصنيف الجنيه المصرى لم يكن مفاجئًا ،بل تم
على مراحل متعددة ،وكان أبرز مالمحه استقرار
وضع االقتصاد المصرى ودخوله سوق المنافسة
جاذبا
على االستثمارات المالية ،بعدما أصبح
ً
بشكل كبير لكل المجاالت االستثمارية".
فيما يــرى الدكتور وائــل النحاس ،الخبير
االقــتــصــادى ،أن "ارتــفــاع التصنيف االئتمانى
لالقتصاد المصرى أســهــم فــي خلق نــوع من
الطمأنينة عند المستثمرين من شتى أنحاء
العالم ،األمر الذى كان أحد األسباب الرئيسية
لصعود الجنيه المصرى واحتالله المرتبة الثانية
أداء خالل الفترة األخيرة".
بين العمالت األكثر ً
وأض ــاف لـ"المصريون"" :الجنيه المصرى
ـوعــا مــن الــمــرونــة عــقــب تــحــريــر سعر
شــهــد نـ ً
الصرف وتداول الدوالر عن طريق جميع البنوك
دون أن يتحكم البنك المركزى فيه ،وهو ما أدى
إلــى صــعــوده بنحو  %6.5أمــام ال ــدوالر خالل
عامين فقط".
وأوضح ،أن "االرتفاع الحالى في قيمة الجنيه
لن يكون األخير ،إذ أن المؤشرات تبين أن قيمة
جديدا خالل
ارتفاعا
الجنيه المصرى ستشهد
ً
ً
األشهر القليلة القادمة أمــام باقى العمالت"،
الف ًتا إلى أن "ترتيب مصر فى مؤشر التنافسية
العالمى ،تحسن لتحتل المركز الـ 94عام ،2018
مقارنة بالمركز  116عام ."2015

خالد الشرقاوى

تنظيمها بالمدارس لتوعية الطالب برفض
اإلدمان ومواجهة الجملة الشهيرة «أنت مش
راجــل متجرب» ،موضحة أن نسبة اإلدمــان
فــي الــمــدارس قليلة ولــكــن نسبة التعاطي
عــالــيــة ،ولــأســف هــنــاك أزم ــة كبيرة تواجه
األطفال عندما تتم تربيتهم في منزل ألب وأم
"مدمنين".
من جانبه قال سامي المشد ،عضو لجنة
الصحة بمجلس الــنــواب ،إنــه من الضروري
ربط التوظيف والترقيات بتحليل المخدرات،
حيث إن الوقاية خير من العالج ،واكتشاف
المرض في مهده خير من معرفته بعد مرور
الوقت.
وخـ ــال حــديــثــه لـــ«الــمــصــريــون» ،أوضــح
«المشد» ،أن لجنة الصحة بالبرلمان شهدت
مناقشات ومشاورات كثيرة حول طرق مواجهة
مشيرا إلى أن اللجنة
المخدرات وتعاطيها،
ً
قــررت تشكيل لجان استماع مــن مؤسسات
مختلفة مــنــهــا «وزارة الــتــعــلــيــم والــداخــلــيــة
والرياضة والجمعيات األهلية وغيرها من
المؤسسات» لوضع حلول لهذا األمر.
كما أشار عضو لجنة الصحة بالنواب إلى
ضرورة مواجهة المخدرات واإلدمان مواجهة
حقيقية للتخلص منه والقضاء عليه ،حتى ال
مستطردا« :كالم
يتفشى أكثر داخل المجتمع،
ً
جدا وال بد منه في أسرع وقت وال بد من
مهم ً

مواجهة حقيقية».
بينما أوضــح خالد عراقي ،عضو مجلس
وقالبا ،الف ًتا إلى
قلبا
ً
النواب ،أنه مع المقترح ً
أنــه مــن ضمن شــروط التعيين أو التوظيف
أن يتسم المتقدم للوظيفة باللياقة الصحية
مشيرا إلى أن معظم المؤسسات
والنفسية،
ً
تخضع األشخاص لكشف طبي قبل التعيين.
وأض ــاف لـــ«الــمــصــريــون» أن الــقــانــون نص
على ذلــك ،وبالتالي إذا اختل ذلــك الشرط
اختلت باقي شروط التعيين ،منو ًها بأنه إذا
ٍ
متعاط للمخدرات سيكون
تم تعيين شخص
مرتشيا وفاشال؛ ألنه سيسعى لتحصيل مبالغ
لكي يتمكن من شراء «كيفه».
وتــســاءل« :كيف يتم تعيين شخص مدمن
وهو فاقد لألهلية والوعي السيما في المواقع
الحساسة أو كالتي تحتاج إلى شخص كاتم
مؤكدا أنه إذا عين شخص بهذه
لــأســرار»،
ً
الصفات ،ستكون النتيجة إفشاء األسرار دون
أن يدري.
ً
قائل:
واختتم عضو مجلس النواب حديثه
«لــذلــك ال بــد مــن مــنــع تعيين أمــثــال هــؤالء
وإج ــراء كشوف مستمرة للقضاء على ذلك
المرض».

حسن عالم

«الظواهرى» مصاب بمرض خطير..
من يخلفه فى زعامة القاعدة؟
نــقــلــت شــبــكــة  CNNاألمــريــكــيــة عن نقالً عن "معلومات دولة عضو".
وأشار التقرير إلى أن الظواهري "ورد
مــســؤول دولــي كبير مــشــارك فــي الجهود
الــدولــيــة لمكافحة اإلرهـــــاب ،إن هناك أنــه في حالة صحية سيئة" ،وذكــرت أنه
معلومات تشير إلى أن زعيم تنظيم القاعدة على الرغم من أن "تنظيم القاعدة ما زال
مرنا" ،فإن "صحة زعيمه وطــول عمره..
أيمن الظواهري لديه "شكوى قلبية".
ووفق ما أفاد المسؤول الذي لم تكشف وكيف ستعمل الخالفة أصبحت موضع
الشبكة عن هويته ،فإن "المعلومات تشير شك".
واستمر الظواهري في الظهور بشكل
إلــى أن الــظــواهــري كــان مــصــابًــا بمرض
م ــت ــك ــرر فـ ــي ف ــي ــدي ــوه ــات
خ ــط ــي ــر ،لــكــنــه حـــــذر مــن
القاعدة ،وكــان آخرها في
صعوبة التأكد مــن خطورة
الشهر الــمــاضــي ،فيما لم
مشاكله الصحية والتأثير
تكن هناك عالمات واضحة
الــذي قد تحدثه على طول
عــلــى أن ــه يــعــانــي مــن حالة
عمره".
صحية خطيرة في مقاطع
وأوضــــــح ال ــم ــس ــؤول أن
الفيديو هذه".
احتمال أن يكون الظواهري،
وقـ ــال مــســؤول أمــريــكــي
الـــذي يــبــلــغ مــن الــعــمــر 68
يــتــتــبــع الــتــنــظــيــم ف ــي وقــت
مصابا بمرض خطير
عاما،
ً
ً
ســابــق مــن ه ــذا الــعــام ،إن
"يزيد من حالة عدم اليقين
"الــقــيــادة والــســيــطــرة على
بـــشـــأن خ ــط ــط الــتــعــاقــب
أيمن الظواهرى
المجموعة تتسم بالمرونة
القيادي على المدى الطويل
والنشاط والقدرة على الرد".
للقاعدة".
ويعتقد خــبــراء مكافحة اإلرهـ ــاب أن
وكــان ينتظر أن يتولى حمزة بن الدن،
ابن أسامة بن الدن ،قيادة التنظيم ،لكن الجهاديين المصريين أبو محمد المصري
ً
أمريكيا قال إن الواليات المتحدة وســيــف الــعــدل ،مــن المحتمل أن يتولى
مسؤول
ً
أحدهما المنصب بعد الظواهري ،وكالهما
تعتقد اآلن أنه قد مات.
وتــمــت اإلشـــارة إلــى صحة الــظــواهــري مطلوب فيما يتعلق بتفجيرات القاعدة
أيضا في تقرير مراقبة لألمم المتحدة ،لسفارتين أمريكيتين في شرق إفريقيا في
ً
تم توزيعه هذا الصيف على مجلس األمن ،عام .1998

«الجبالية» ..اللى اتلسع من الشوربة ينفخ فى الزبادى

أخيرا ،أسدل الستار على ما وصف بـ "أطول دورى فى
ً
يوما،
تاريخ الكرة المصرية" ،الذي استمر ألكثر من ً 362
واختتم بلقاء القمة  118بين قطبى الكرة المصرية األهلى
والزمالك في منتصف األسبوع الماضى.
هــذا الموسم حمل قــي طياته العديد مــن األخــطــاء
"الكارثية" ،ما انعكس بشكل سلبي على أداء المنتخب
مبكرا من بطولة األمم األفريقية،
الوطنى ،وأدى لخروجه
ً
على الرغم من كونها مقامة على أرض مصر.
وواج ــه مجلس إدارة االتــحــاد المصري لكرة القدم،
انتقادات شديدة طوال الموسم ،بسبب عدم انتظام الجدول
تارة ،وبسبب األخطاء التحكيمية تارة أخرى ،وعدم تحديد
المالعب للفرق المشاركة بالبطولة.
وبعد أن تقدم مجلس "الجبالية" باستقالته بالكامل
عقب خروج المنتخب القومى ،قرر مجلس إدارة االتحاد
"المؤقت" برئاسة اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذى،
والقائم بأعمال الرئيس ،اتخاذ قرارات من شأنها إرساء
مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع األندية المشاركة وتحقيق
العدالة بينها ،مع وضع تصور جديد لجدول المسابقة.
وعلى رأس تلك القرارات ،إلغاء القرعة الموجهة لصالح
ناديى األهلى والزمالك ،حيث تم االتفاق على أن يتم إجراء
القرعة بصورة عادية ،كما يحدث فى جميع دوريات العالم.
وكانت "المسابقات" تتحجج بإقامة القرعة الموجهة بناء
على طلب الجهات األمنية على أمل أن تكون المنافسة على
اللقب قد حسمت قبل اللقاء.
لكن رأى مسئولو االتــحــاد أن المنافسة بين األهلى
والزمالك قائمة فى أى مباراة ،وبالتالى األفضل أن يتواجه
الفريقان قبل انتهاء المسابقة أو منتصف الــدورى ،إلى
جانب عودة الدورى لصورته الطبيعية والعمل بمبدأ تكافؤ
الفرص بين جميع األنــديــة ،خاصة بعد عــودة األوضــاع
لصورتها الطبيعية فى الموسم المقبل.
كما طالب مسئولو االتحاد من األندية الـ 18بالدوري،
الحصول على الموافقات األمنية الخاصة بالملعب الذي
سيستضيف مباريات كل ٍ
ناد بالموسم الجديد ،مع ضرورة
أن تكون مطابقة للمواصفات ،مثل وجود كاميرات داخل
وخــارج الملعب وبوابات إلكترونية .وهذا لم يكن يحدث
خالل المواسم السابقة ،فقد كان مسئولو االتحاد هم من
يأخذون الموافقة األمنية وليس األندية.
أيضا قنّنت "الجبالية" عدد الالعبين المعارين ،بعدما
تم تحديد 5العبين تتم إعارتهم لكل ٍ
ناد كحد أقصى في
الموسم الواحد ،على أن يتم رفع اسم الالعب المعار من
القائمة.

وتحديدا
إال أن القرار قوبل باعتراض كبير من األندية
ً
من األهلى والزمالك لتتم زيادة اإلعارات إلى  ،10قبل أن
يتم تقنينها بحيث تتم إعارة ثالثة العبين من مواليد 1997
و 1998الذين يمثلون السن األولمبية ،إلتاحة الفرصة
أمام العبى المنتخب األولمبى للعب فى المستوى األول
بما يعود بالنفع الفنى على الفريق الوطنى الذى يستعد
لمشوار األولمبياد.
كما تقرر السماح لألندية بإعارة العبين اثنين أجانب
يكون عقداهما ساريين وال توجد أماكن لهما فى القائمة؛
حرصا على حقوق األندية.
ـرارا بإلغاء قوائم االنتظار
واتخذ المجلس المؤقت قـ ً
بالدورى الجديد ،على أن يقوم كل ٍ
ناد بقيد العبيه فى
العبا ،مع عدم تقييد األندية بقيد العبين
قائمة الـــ30
ً
من مواليد  97فى القائمة ،وترك لهم الحرية فى قيد أى
العبا.
أعمار بشرط أال يتخطوا ً 30
قرار آخر اتخذ االتحاد بزيادة األجانب إلى  5العبين
بدالً من  4فى الموسم الماضى ،إذ سمح لكل ٍ
ناد بقيد
 4أجــانــب فــى قائمته للموسم الــجــديــد ،بجانب العب
خامس من فلسطين أو سوريا أو شمال أفريقيا ،على أن
تتم معاملته كالعب مصرى محلى ،ويحق لكل ٍ
ناد إدراج
الالعبين األجانب الخمسة فى قوائم المباريات والدفع
بهم فى أى مباراة بالدورى أو الكأس.
وبعد أن تفشت ظاهرة استقدام الحكام األجانب الموسم
الماضى ،قــررت لجنة الحكام باالتحاد عــدم االستعانة
باألجانب خالل مباريات الموسم الجديد .2019/2020
وتتجه النية لالستعانة بالحكام األجانب ،فى مباراتي
القمة بين األهلى والزمالك فقط ،وإن احتاج األمر إلى
االستعانة بهم فى مباراة أو اثنين من المباريات الحساسة
بنهاية الدورى.
وفى محاولة من "الجبالية" للسيطرة على ظاهرة تغيير
المدربين الكثيرة ،يدور في أفق المسئولين تقنين وضع
المدربين بالدورى ،وذلك من خالل منع أي مدير فني تولي
تدريب ناديين فى موسم واحد.
واستقر مسئولو االتحاد على توثيق عقود المدربين
مع األندية فى اتحاد الكرة أســوة بما يحدث في عقود
الالعبين وتوثيقها بلجنة شئون الالعبين.
وفى حالة إقالة المدير الفني من قبل النادي الذى يعمل
به فيحق للمدير الفني وقتها العمل فى ٍ
ناد ثانٍ وفى حالة
رحيله عن النادي الثاني سواء باإلقالة أو االستقالة فال
مجددا فى ٍ
ناد ثالث.
يصح له العمل
ً
وكما يحدث فــى الــدوريــات األوروبــيــة والــقــاريــة قرر

اتحاد الكرة يتخذ قرارات إلعادة تنظيم الكرة المرصية وتفادى األخطاء الكارثية
مسئولو اتحاد الكرة استخراج " "FAN IDلكل العب
وم ــدرب وإداري فــى أي ن ـ ٍـاد وهــو مــا لــم يحدث طــوال
المواسم السابقة.
وأكد مسئولو االتحاد أنه لن يتم السماح ألي فرد ال
يحمل الـــ FAN IDبالتواجد داخــل أرضية الملعب أو
التواجد على مقاعد البدالء.
وفيما يتعلق بأزمات الالعبين واألندية ،اتخذ مجلس
ـرارا برحيل الالعب مجا ًنا ،حــال تأخرت
"الجبالية" ق ـ ً
مستحقاته لمدة شهرين ،وهــو مــا يمنح أى العــب تتم
معاقبته من ناديه بالرحيل مجانا ألى ٍ
ناد آخر.
خطابا إلــى أندية
كما أرســل مسئولو اتــحــاد الــكــرة،
ً
الــدورى الـــ 18يشترط فيه ســداد نسبة الـــ %15الخاصة
بالبث الفضائى من أجل الموافقة على قيد الصفقات
الجديدة.
وأعطى مسئولو االتحاد ،تعليمات للجنة شئون الالعبين
بــعــدم قيد أى صفقات جــديــدة قبل س ــداد مستحقات
الجبالية الخاصة بنسبة الـ %15كاملة.
سببا في
أما فيما يخص جدول المسابقة ،والذى كان ً
صداعا مزم ًنا فى رأس مسئولى االتحاد العام الماضى،
ً

فقد أعلن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات أن لديه
جديدا لخروج المسابقة بشكل جيد وعدم حدوث
تصورا
ً
ً
ما حدث هذا العام.
وأضــاف "حسين" ،فى تصريحات متلفزة ،أن اللجنة
قررت عدم مشاركة أى ٍ
ناد فى أكثر من بطولتين خارجتين؛
نظرا
ألن ذلك أثر بالسلب على انتظام جدول المسابقة،
ً
لكثرة المشاركات الخارجية وهو ما يتطلب منا تأجيل
خارجيا.
مباريات المحلية لحين انتهاء الفرق من مشاركتها
ً
لــذا استقر مسئولو االتــحــاد على مــشــاركــة األهلى
والزمالك بدورى أبطال أفريقيا ،فيما يشارك بيراميدز
والمصرى ببطولة الكونفيدرالية ،كما يشارك اإلسماعيلى
واالتــحــاد السكندرى بكأس "محمد الــســادس" البطولة
العربية.
وتبرز مطالبات بضرورة عودة وتفعيل "رابطة األندية"
من جديد خــال الموسم المقبل ،بحيث يكون لها دور
مهم فى إدارة المسابقة خو ًفا من تكرار أزمات الموسم
الحالى ،الــذى اعترض فيه معظم األندية على مواعيد
نهاية المسابقة ،وهدد البعض باالنسحاب من المسابقة.
وفى حال تفعيل دور "رابطة األندية" ،سيكون لألندية

المشاركة دور فى الــقــرارات ،ومــن ثم سيكون ال مجال
لالعتراض على قرارات لجنة المسابقات.
وقال المهندس ماجد نجاتى ،رئيس نادى إنبى السابق،
إن "الحديث عن إعادة تفعيل دور الرابطة دون أى تغيير
فى لوائح اتحاد الكرة والالئحة المنظمة لعمل الرابطة
واختصاصاتها يحكم عليها بالفشل".
وأضاف عبر صفحته على موقع التواصل االجتماعي
"فيسبوك"" :استقلت الموسم الماضى من عضوية الرابطة
بعد شهرين فقط من تشكيلها ،ألنه وفقا للوائح الحالية
فالرابطة ليس لها دور جوهرى فى إدارة وتطوير الكرة
المصرية".
وتابع" :مسئولو االتحاد أقروا بوضع الئحة تنفيذية لعمل
الرابطة وصالحيتها ،وتضمنت تلك الالئحة اختصاصين
محددين :األول هو تسويق دورى القسم األول وتحديد
أسلوب ومحددات توزيع حصيلة إيــرادات هذا التسويق
على األندية ..ولكن الواقع الفعلى والــذى يعلمه الجميع
أن جميع األندية متعاقدة مع شركات رعاية بعقود سارية
لسنوات عديدة قادمة ،وبالتالى لن يكون للرابطة أى دور
حاليا".
فى هذا المجال ً
واستدرك "أما االختصاص الثانى فهو إدارة المسابقة
وتعيين لجنة المسابقات فقط ،والكل يعلم أن إدارة المسابقة
ال تكون فعالة ومؤثرة دون أن تشمل اإلشراف على لجنة
شئون الالعبين التى تضع قواعد القيد وانتقاالت الالعبين
خالل الموسم ،وكذلك التنسيق مع لجنة الحكام بما يضمن
الحيادية والنزاهة فى إدارة المباريات".
واختتم رئيس إنبى السابق قائالً" :الخالصة أن كل
اللوائح واإلجراءات التى وضعها وأقرها مجلس اتحاد الكرة
السابق بخصوص رابطة األندية كانت تهدف وتحرص على
أال يكون لها دور فعال ومؤثر يمكن أن يأخذ أى شيء من
صالحيات وسلطات االتحاد فى إدارة المسابقة والسيطرة
عليها".
وطالب "نجاتى" بـ "تعديل تلك اللوائح وتحديد موارد
مالية منفصلة لرابطة األندية قبل إعادة تشكيلها ،فهذا
أمر واجب ومهم لضمان استقالليتها فى عملها وإلعطاء
الفرصة لمجلسها التنفيذى الذى عادة (باختيار األندية)
ما يتكون من شخصيات محترمة ذات خبرات إدارية قادرة
على حسن تنظيم وتطوير المسابقة وبالتالى إعالء شأن
الكرة المصرية".

محمد عبد الحارس وأمير سعد
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«ستات»  100راجل« ..قوة الجبال وقلوب الرجال»

ربما كانت عبارة «ست بـ 100راجل» هى أقوى وصف لهؤالء السيدات،
الالتى واجهن قسوة الحياة وصمدن فى مواجهة التحديات ،حيث
وجدن أنفسهن دون عائل ،فمنهن من طلقها زوجها ،وتركها لمصيرها
المحتوم مع أبنائها ،حيث وجدت نفسها بين أزمات المعيشة والتعليم
وغياب العائل .كانت أكبر مفاجأة لـ«صيصة» ،التى أخفت نفسها بزى
عاما ،وقصتها تفوق الخيال ،والتى انتهت
الرجال لمدة تزيد على الـً 40
بتكريم الرئيس لها .كما قامت أم عبد الرحمن ،فى مواجهة تقاليد
طقوسا معينة على
قاسية باألقصر ،حيث العادات والتقاليد التى تفرض
ً

المرأة ،لكن ظروف الحياة كانت أكبر من الجميع ،حيث واجهت قسوتها
بـ«عربة كارو» تحمل أنابيب البوتاجاز ،تقوم بجرها بنفسها.
أما «عبلة الطاهر» ،فكانت لها حكاية أخرى مع زواج غير موفق لتواجه
الحياة من الرعى والزراعة ،حتى أصبحت مقاول أنفار.
بينما كانت لسيدات أسيوط ،شأ ًنا آخر ،حيث قمن بمبارزة الرجال فى
احتفاالت الفرغل ،والذى أثار موجة من الجدل بين الطرق الصوفية.

عبد القادر وحيد

" صيصة"  4عقود تخفى نفسها فى زى الرجال ..سيدة األقرص تجر عربة كارو محملة باألنابيب ..وسيدات أسيوط يواجهن الرجال بالشوم فى احتفاالت "الفرغل"
أم عبدالرحمن" :جريت عربية كارو وبعت أنابيب علشان والدى"
عاما ،تبدأ "أم
فى صباح كل يوم على مــدار ً 12
عبد الرحمن" بحمل أنابيب البوتاجاز على عربة
كارو ،لتتنقل بها بشوارع قريتها المساوية بمركز إسنا
جنوبى األقصر ،ممتهنة بيع األنابيب لتسد رمقها
ورمق أطفالها األربعة الصغار ،وتكفى احتياجاتهم،
بعيدا عن ذل السؤال و َمن المساعدات ،وذلك بعد
ً
أن طلقها زوجها ومنع عنها وعن أطفالهم النفقات
الشهرية.
عاما ،طلقها
"أم عبد الرحمن" التى تبلغ الـــً 56
ـامــا ،تــار ًكــا لها  4أطــفــال ،بواقع
زوجــهــا منذ  12عـ ً
اثنين من الذكور ومثلهما من اإلنــاث ،وذلك بعد أن
أخذ جل شبابها وقوتها ،ولم يكتف بذلك فقد حاول
تعكير صفو حياتها وحياة األطفال بمنع النفقات
والمصروفات الشهرية.

وتضيف ،أن هذا ما دفعها إليجاد بدائل لإلنفاق
على أطفالها ،حتى ال يكونون ضحية لالنفصال،
فاتجهت فى بادئ األمر إلى فتح "دكان" صغير لبيع
المواد الغذائية ،ولكن العوائد المادية منه كانت قليلة
للغاية ،لهذا وجب عليها البحث عن مصدر رزق يكفيها
وأوالده ــا .توجهت األم ألربــع أطفال ،إلــى مستودع
األنابيب المتواجد بقرية النمسا المجاورة لقريتها،
لتطلب منهم الحصول على حصة من األنابيب ومن
ثم االستفادة من ثمن توصيلها وتبديل الفارغ لمنازل
األهــالــي ،لتكون مــصــدر رزقــهــا الــثــانــى فــى إطعام
ممتزجا بالشفقة من
رفضا
األطفال ،ولكنها وجدت
ً
ً
قبل مسئولى المستودع ،ولكنها أصرت على طلبها
متحدية ع ــادات وتقاليد مجتمعها الصعيدى ،ما
جعل مسئولى المستودع يرضخون لطلبها ومن ثم

من شابه أباه فما ظلم" ..لقاء الخوىل" أشهر ميكانيكى باألقرص!

"مــن شابه أبــاه فما ظــلــم" ..تصدق المقولة ال
تصدق هذه العبارة كما تصدق على "لقاء مصطفى
الخولي" ،أول ميكانيكى سيارات بنت فى مصر ،والتى
دفعها حبها الجارف ألبيها أن تطارد عدة مفاتيحه،
وأن تتعلق قلبها بميكانيكا السيارات ،لترث مهنته،
مستبدلة علبة المكياج بشحوم السيارات.
ولدت " لقاء" فى طنطا وعاشت فى إسنا ،حيث
تعود الــيــوم لموطن رأســهــا لتدير مــركـ ًزا للصيانة
بإحدى كبرى الشركات ،بعد أن شقت طريق الصعاب
فى تعلم الميكانيكا والعمل فى ورشة أبيها بمدينة
إسنا جنوبى األقصر ،معتبرة إنها اليوم يكبر اسمها
واسم أبيها.
بــدأت كــأى طفل يتعلق بأبيه ،يذهب معه إلى
العمل ،يراقبه ويتمنى أن يصير مثله ،ليعرفها أبيها
"الميكانيكي" على عمله وعلى عدة مفاتيحه ،لتصير
"بلية الورشة" فى الحادية عشرة من عمرها.
وأضــافــت ،لم يخطر فى بالها حينئذ أن تعمل
"ميكانيكي" كونها البنت الوحيدة التى تعمل هذا
العمل ،فلقد كانت فقط "نازلة تلعب" متذكرة األوقات
السعيدة التى جمعتها بأبيها الراحل والذى دأب على
تشجيعها وتعليمها كل شيء عن ميكانيكا السيارات،
منوهة بــأن هــذا التشجيع هو ما جعلها تواجه أى
انتقاد من مجتمع صعيدى نشأت به .حاولت لقاء من
تطوير نفسها ،حيث لم تكتف بتعليم الميكانيكا من
خالل أبيها فقط ،ولكنها دأبت على التعلم من خالل
البحث على اإلنترنت ،وكتب الميكانيكا فى الثانوية
الصناعية ،لتطور من مهارتها ،لتحصل فيما بعد
على منحة تدريبية فى إحدى كبرى توكيالت صيانة
السيارات فى القاهرة ،لتتفوق فى عملها.
عاما،
وبعد خبرة امــتــدت أكثر مــن أحــد عشر ً

أصبحت "األسطى لقاء" هذا هو اللقب الذى لقبه
لها زبائنها من مالكى السيارات ،مشيرة ،إلى أنها
كانت تتعامل معهم كرجل ،مؤكدة أنها لم تتعرض
ألية مضايقات أو معاكسات ،خاصة أنها تعمل مع
والدها ،مفصحة عن إيمانها بأن البنت تستطيع أن
تبقى وسط مليون رجل دون أن تتأثر.
على ،بالرغم من أنها
وتابعت :إن الشحوم لم تؤثر ّ
كانت تريد أن تتزين كأى بنت أخرى ،حيث حرمتها
الحياة من أبيها بعد وفاته ،ولكن الله أفرحها بتكريم
رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى لها فى مؤتمر
فخرا فى
الشباب بأسوان ،مشيرة أنها اللحظة األكثر ً
حياتها ،وخاصة أنه تم تكريمها رغم عدم حصولها
على مؤهل عــالٍ  ،مضيفة أن هــذا التكريم جعلها
تنشط فى عدد من األعمال التطوعية بمجتمعها
الصعيدي ،حيث دأبــت على تعليم بنات األقصر
ونظريا.
عمليا
الميكانيكا
ً
ً
وقــد رفضت لقاء ،عــدة عــروض للعمل فى دبى
ضا للعمل بإحدى
وألمانيا والكويت ،ولكنها قبلت عر ً
الشركات الكبرى بموطن
رأسها طنطا لتنتقل لتدير
مرك ًزا للصيانة ،إضافة
إلـــى قــيــامــهــا بــالــنــزول
لـ ــشـ ــوارع مــحــافــظــات
الــــدلــــتــــا وع ــم ــل
كـ ــشـ ــف س ــري ــع
لــلــعــربــيــات فى
ال ــش ــارع كــنــوع
من المشاركة
الــمــجــتــمــعــيــة
مع شركتها.

تشجيعها .وتابعت فى حديثها" :لم أكن أملك عربة
كارو فى البداية فاستلفت عربية صغيرة من الجيران
وكنت بجرها بنفسى عشان معنديش حمار" تتذكر أم
عبد الرحمن ،األيــام األولــى فى بيع األنابيب ،حيت
لم تكن تمتلك عربة كارو وال حمار لحمل األنابيب
من المستودع وتوزيعها على أهالى قريتها ،مؤكدة
أنها كانت تقوم بجر العربة وتسير بها بين الشوارع
والـــدروب ،متحدية الحمل الثقيل لألنابيب وعدم
تمهد الطرقات بقريتها الفقيرة ،صابرة على التعب،
متشجعة بخلق حياة أفضل ألطفالها.
وأشارت ،إلى أن بعض أهالى القرية قابلوا األمر
بشيء من الغضب إال إنها تجاهلت ذلك ،مستدركة
حمارا
أيضا من أراد مساعدتها بإعارتها
أن هناك
ً
ً
لعربة الكارو.

صالح عمر

ً
"األم المثالية" التى كرمها الرئيس 43 ..عاما فى زى الرجال!
ه ــج ــرت أنــوثــتــهــا وهـ ــى ف ــى الــحــاديــة
والعشرين من عمرها ،لتبقى فقط بطاقة
هوية دون فيها أنثى هــو رابطها الوحيد
بعالم النساء.
ارتدت مالبس الرجال بجلباب صعيدى
وعمة وح ــذاء رجــالــى ،واقتحمت عالمهم
وتحملت عمل الرجال ،وذلك بعد أن غيب
الموت زوجها وتركها حامالً فى طفلة.
كانت "صيصة أبو دوح النمر" فتاة فى
ال ـــ 21مــن عمرها ،فــى سبعينيات القرن
الماضي ،عــروس تعيش من عش الزوجية
مع أحمد كامل زوجها الــذى تحبه ،ولكن
معا،
حادث سيارة أفقدها الحب واألنوثة ً
وترك لها طفلة فى األحشاء ولدت بعد ذلك
بثالثة أشهر ،دون أى مصدر للرزق.
وقد قامت ببيع أثاث منزلها لكى تحيى
الطفلة الصغيرة ،ومــع رفضها االنصياع
لرغبة أشقائها الستة فى تزويجها ابتعدوا
عنها رافضين تقديم أى مساعدة تمكنها
وصغيرتها من العيش.
و ّدع ـ ــت "صــيــصــة" أنــوثــتــهــا ،فحلقت
شعرها كالرجال ،وارتــدت جلباب زوجها
الــراحــل وح ــذائ ــه ،ووضــعــتــه عــمــتــه على
رأسها ،وخرجت للعمل فى سوق الرجال
دون الكشف عن هويتها ،لتعمل بأعمال
البناء الشاقة ،فتارة تحمل الطوب على
ظــهــرهــا ،وتــــارة أخـ ــرى تــحــمــل "قــصــعــة"
األسمنت.
كما عملت فى صناعة الطوب اللبن،
لتوفر لصغيرتها "هــدى" العيش
الكريم ،وتدخل السعادة إلى
قــلــبــهــا ،ولــكــنــهــا لــم تستطع
أن تــكــمــل تعليمها ،حيث
أخرجتها بعد االبتدائية،
ول ــك ــن ــه ــا اس ــت ــط ــاع ــت
تجهيزها لــلــزواج بعد
أن بــلــغــت الــســادســة
عشر.
ظـــنـــت أنــــــه بــعــد
زواج ابنتها ،قد جاء
وق ــت ال ــراح ــة ،ولكن

"عبلة الطاهر" ..من الزراعة والرىع ألول مقاول أنفار
فجر كل يوم تستيقظ "عبلة الطاهر" ،لتذهب
لجمع العمال والذهاب بهم إلى األراضى الزراعية
للعمل ،ومن ثم العودة لتستريح فى وقت الظهيرة
لمنزلها ،ومن ثم تعمل على تجهيز منزلها ألطفالها
وقضاء حوائجهم ،والمساعدة فى مذاكرة دروسهم.
دأبت عبلة منذ طفولتها ،على العمل بالزراعة
ورعى الماشية ،لتساعد أباها فى تربية إخوتها
وتعليمهم ،وما أن همت لتستريح بــزواج فى سن
صغيرة ،إال إن الحياة أخلفت وعدها ،لتجد أمامها
حياة ذل وإهانة يمارسها عليها الــزوج بدل حياة
الود والسكينة ،لتطلق منه وتفضل حياة الشقاء
لتربية أبنائها.
"المصريون" التقت بابنة نجع أبو بكر بمركز
الطود شرق األقصر ،والتى أوضحت أنها لبست
زى الكفاح منذ نعومة أظافرها ،حيث كانت تقوم
بمساعدة أبيها فــى أعــمــال الــزراعــة والــرعــى،
مضيفة أن أهلها فضلوا تزويجها بعد حصولها
على دبلوم تجارة فى العام  ،1994ولكنها فوجئت
بحياة زوجية قاسية تمألها اإلهانات والضرب،
مما جعلها تفضل الطالق منه على االستمرار
معه ،لتعود مرة أخرى للعمل مع أبيها فى الزراعة
والــرعــى ،ومــن ثم قامت بفتح محل بقالة ،ومن
بعدها العمل فى مشروع التعداد السكانى التابع
لجهاز التعبئة واالحصاء.
وقد تزوجت "أم يوسف" مرة أخرى ،متمنية أن
الزوج الجديد يعوضها عما مضى ،ولكن أمنياتها
آلت لسراب ،بعد والدتها للتوأم "يوسف وشروق"
بعام ونصف العام فقط ،حيث كشفت األيــام عن
عدم وجــود أى إحساس بالمسئولية لدى زوجها
الجديد ،والذى جلبت له عمالً بمستودع أنابيب،
وعــمــل آخــر كسائق على ســيــارة ،كما ساعدته
دائما
على العمل باألراضى الزراعية ،ولكنه كان
ً
الشكوى من العمل ،لتعاود الكرة من جديد نحو

وأوضــحــت ،أنــهــا تحملت صعوبة األم ــر وحمل
األنابيب وواجــهــت عــادات مجتمعها حتى ال تشعر
وأطفالها بمرارة الذل "شيل االنابيب وال مر الذل"
موضحة أن هذا العناء كان هي ًنا بالمقارنة بنظرة ذل
وإهانة من الناس ،أو "أن يصبح أبنائى محل شفقة
ألحد" معتبرة أنها استطاعت النجاح فى مهمتها وأدت
رسالتها.
وأشارت ،إلى أنه أصبح لديها أبناء متعلمين تفخر
بهم ،واليوم يساعدونها فى عملها وبيع األنابيب،
بينما كفلت لها تلك المهنة القدرة على تجهيز ابنتيها
للزواج.

العمل بمحل بقالة أو بفرن عيش تارة ،أو العمل
كخياطة تارة أخرى ،لتقوم بفتح دكان بقالة خاص
بها بعد الحصول على قرض ،ولكن هذا لم يدم
سريعا بعد إصــرار مالك الدكان على استعادته
ً
مــرة أخــرى ،لتقوم بعقد اتفاق مع نــزل الشباب
الدولى المجاور لمنزلها ،لجمع مخلفاته ومن ثم
بيعها إلعادة تدوريها .وقد اتجهت عبلة ،فى تلك
األثناء للعمل بالزراعة لتغطية تكاليف نفقاتها هى
وطفليها ،األمر الذى آل فيما بعد ألن تصبح مقاول
أنفار.
تقول عبلة" :كنت بطلع اشتغل فى األراضــى
الزراعية مع صاحب أرض ،وبعدين بدأت أجيبله
أنفار يشتغلوا معايا ،وبعدها بقيت مقاول أنفار
أجيب أنفار ستات ورجالة ،للعمل عند أصحاب
األراضى".
نهائيا على
وتعمل مع األنفار وال تأخذ نسبة
ً
توفير عمل لهم ،مؤكدة أنها تأخذ نفس يوميتهم
نظير عملها معهم فى األرض ،متابعة أنها مسئولة
أيضا عن رواتب هؤالء العمال ،حيث تقوم بالدفع
ً
لهم حتى لو لم يتم الدفع لها من قبل صاحب
العمل.
معاشا
وتأمل "عبلة" فى أن توفر لها الدولة
ً
يساعدها على تحمل تكاليف الحياة هى وطفليها،
وللحصول على العيش الكريم حال إصابتها بأى
أذى فى عملها ،مضيفة أنها عملت فى هذا العمل
ألجل حياة كريمة ،معتقدة أنه لم يتم قبولها بأى
عمل قدمت له ،نظرا لعدم وجود واسطة معها ،ما
دفعها للعمل بتلك المهن.
وناشدت عبلة ،رئيس الجمهورية أن يستجيب
لرجائها بأن تحضر معه إحدى المؤتمرات التى
ينظمها للحديث عــن التحديات التى تواجهها
المرأة فى الصعيد ،واصفة السيسى بأنه "نصير
المرأة" وأنه الداعم والمشجع لهن.

خاب ظنها ،فمرض زوج االبنة وعجز عن
العمل وأصبح طريح الفراش ،لتجد نفسها
مسئولة من جديد عن ابنتها إضافة لزوجها
وأحفادها الخمسة ،وتقدم فى العمر يجعلها
غير قادرة على العمل فى األعمال الشاقة،
فصنعت صندو ًقا لتلميع األحذية ،لترتدى
مالبسها الرجالية وتجلس على األرصفة
"ماسحة لألحذية".
وق ــد فــضــلــت "صــيــصــة" طـــوال حياتها
مالبس الرجال والعمل الشاق على التسول
فى الشوارع من أجل كسب العيش ،مشيرة
إلــى كونها قــررت أن تصبح رج ـاً لتحمى
نفسها مــن الــرجــال ونــظــراتــهــم القاسية،
إضــافــة إل ــى عــــادات وتــقــالــيــد مجتمعها
الصعيدي ،مفصحة عن كونها كانت تقوم
بالعمل فى قرى أخرى غير قريتها حيث ال
يعرف أحد هويتها الحقيقية.
وتــروى "صيصة" حب السياح لها خالل
عملها ماسحة لألحذية بمدينة األقصر،
حيث كانوا ينادونها بـ"عثمان" ،مفصحة عن
كونها تشعر بالضيق حال ارتدائها المالبس
النسائية ،ولهذا لن ترغب بالعودة للمالبس
النسائية وخاصة أن عمرها قارب السبعين،
وأن صوتها صار خش ًنا لكونها كانت تضطر
لتغليظ صــوتــهــا أثــنــاء عملها فــى أعــمــال
البناء حتى ال ينكشف أمرها ،متابعة أنها
عاما
لم ترتد المالبس النسائية خالل ً 43
قبل تكشف أمرها سوى مرتين ذهبت فيهما
ألداء العمرة.
حصلت "صــيــصــة" عــلــى األم المثالية
المعيلة بمحافظة األقصر ،فى ختام ،2014
لتلقى الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي،
فى عيد األم فى مارس  ،2015والذى وجه
مقدرا تضحيتها وإنكارها
لها تحية خاصة،
ً
لذاتها من أجل تربية بنتها.
كما منحها الرئيس ،وســام الكمال من
الطبقة الثانية ،وليوفر لها المسئولون فى
األقصر كشك بموقف البياضية باألقصر،
به بضاعة بمبلغ  3000جنيه وثالثة ثالجات
فريزر ،إلى جانب توصيل الكهرباء للكشك
دون تحملها أية رسوم.

ألول مرة ..السيدات يتحدني الرجال فى التحطيب بساحات مولد الفرغل بأسيوط!

أثــارت صورة لسيدة كانت تقوم بالمبارزة بالشوم
والسيف ،بساحة العارف بالله سيدى الفرغل بمركز
أبوتيج فــى محافظة أســيــوط النشطاء على مواقع
التواصل االجتماعى ،فى مراسم فريدة من نوعها.
والتقطت هذه الصور ،أثناء االحتفاالت الخاصة
بمولد سيدى الفرغل فى الساحة الخاصة والتى اعتاد
الرواد والمحبون المبارزة فيها بالشوم ولكن تطورت
الساحة ،لتشهد هذا العام قيام سيدة أربعينية بتحدى
الرجال وأمسكت بالشومة وبارزت معظم الرجال وربما
جعلت السيدات تشجعها لتسجيل الفوز على الرجال.
كبيرا بين مشايخ األوقــاف
الواقعة القــت استياء
ً
ومحبى الطرق الصوفية ،حيث تبرأوا من هذا المشهد،
مؤكدين أنه حالة فردية.
فــى الــبــدايــة يقول الشيخ صــاح الــفــاروقــى شيخ
السادة األحمدية المرازقة :إن معظم مشايخ الطرق
أعلنوا استياءهم من هذا المشهد ووصفوه بتصرف
فردى يسأل عنه صاحبته ،معلنين تبرؤ الطرق من هذه
البدع والتى تلصق بهم كأنها نوع من المراسم المعتادة.
كما انتقد الفاروقى ،األفعال الفردية التى تسىء
مشيرا أنه األولى إحياء سيرة
لالحتفاالت الصوفية،
ً
ســيــدى الفرغل وكــرمــاتــه وعــقــد حلقات ذكــر وليال
لإلنشاد.
بينما طــالــب الشيخ أيــمــن فتحى غــزالــى ،نائب

أحمدى ،بضرورة تقنين األفعال الخارجة كما حدث
مؤخرا فى ساحه المعارك وقيام السيدات باللعب
ً
بالعصا والسيف ،مما أساء للجميع وأن صاحب الليلة
بــرىء من تلك األفعال فهو كــان من الذاكرين ،حيث
رجح غزالى ،أن ما قامت به السيدات هى حالة فردية
وليست عامة علما بأنهم ال ينتمون إلى الطرق الصوفية
وال يعلمون مناهجها.
ويتوافد أهالى الصعيد ،كل عام لزيارة هذا الضريح
فى مولده الذى يبدأ من  ١١إلى  ١٨يوليو من كل عام.
وقد هاجرت أسرة السلطان الفرغل ،من الحجاز
إلــى صعيد مصر ،أثــر ازديــاد اضطهاد العلويين من
الذين ينتمون لسيدنا اإلمام على بن أبى طالب رضى
الله تعالى عنه وكرم الله وجهه ومنهم أسرة السلطان
الفرغل.
فمنهم من أقام بالعراق وهم األغلبية ،ومنهم من
أقام بالمغرب ومنهم من أقام بمصر ،فقد أقامت أسرة
السلطان الفرغل بقرية زرنيخ أقصى جنوب إقليم
الصعيد واستوطنت بها وهى قرية من قرى محافظة
قنا فى هذا الوقت .وبعد أن استوطنت أسرته بزرنيخ،
سائحا فى البالد حتى
خرج والده السيد أحمد منها
ً
نزل بقرية بنى سميع غرب أبو تيج بحوالى خمسة كيلو
مترات وأبوتيج إحدى المدن التابعة لمحافظة أسيوط،
وذلك فى سنة  808هجرية  1405ميالدية فى عهد

السلطان بن فرج ،واشتغل بالزراعة لمدة سنتين.
وعرف بين أهلها بصالح حاله وصدق مقاله وإتقان
عمله ،حتى إن استأثر القلوب بالحب ولقد جمعت
رابطة اإليمان بينه وبين رجل تقى شريف النسب يسمى
على بن محمد وشهرته على الفيل ،الــذى هاجرت
أسرته من الحجاز إلى األقصر وقد استقر المطاف به
بقرية بنى سميع ،حيث أنزله فى داره.
وزادت الرابطة وامتزجت األنفس الصافية ،فزوجه
ألخته الشريفة فاطمة وبنى بها فى آواخر  809هجرية
مقيما معهم ببنى سميع حتى
_ 1406ميالدية ،وظل
ً
حملت منه بسيدى السلطان الفرغل ثم قصد السيد
أحمد والد السلطان الفرغل زيارة والده وأقاربه بناحية
زرنيخ واستأذن أهله واستودعهم الله.
وسافر حتى وصــل ثم مــرض هناك وتوفى ودفن
بزرنيخ سنه  809هجرية _ 1406ميالدية .
واشتغل سيدى السلطان الفرغل فى صدر حياته
حارسا أمي ًنا
برعى الغنم ،ثم اشتغل بالحراسة فكان
ً
أيضا بالزراعة خل ًفا لوالده السيد أحمد طوال
واشتغل ً
الفترة التى أقامها بناحية بنى سميع حتى أن رحل منها
إلى مدينة أبوتيج ودفن بها.

حسني عثمان

األحد
السنة الثامنة  -العدد 941
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«حج أصغر» بالبحر األحمر ..أسرار رحلة «أبو الحسن الشاذلى»
ذبح ..دعوات لإلنجاب ..صعود للجبال ..قوافل برشية ..وطقوس دينية فى ذى الحجة

يقع ضريح أبو الحسن الشاذلى ،على بعد 150
مترا من مدينة مرسى علم ،جنوب محافظة
كيلو ً
البحر األحــمــر فــى وادى حميثرة ،تلك الجبال
الــوعــرة ،حيث يحتفل محبوه الــذيــن يــأتــون من
كل محافظات مصر بل ومن خارجها لالحتفال
بمولده الذى حدد فى العشر األوائل من شهر ذى
الحجة ،تزام ًنا مع موسم الحج نسبة لوفاته فى
تلك المنطقة أثناء رحلته للحج .
تجولت عــدســة "الــمــصــريــون" ورصـــدت أهم
الطقوس التى يمارسها مريدون الشيخ أبو الحسن
الشاذلى ،فى وادى حميثرة جنوب مرسى علم،
قــريــة صــغــيــرة ج ـ ًـدا سميت بــقــريــة أب ــو الحسن
الشاذلى نسبة لهذا الــمــقــام ،بها ،مسجد أبو
الحسن الشاذلى وضريحه ،والذى يعد أحد أقطاب
الصوفية.
وتبلغ مساحة المسجد  4آالف متر ،وتكلف
تجديده  12مليون جنيه ،حيث إن المساحة التى
تم تخصيصها ،أقيم عليها مسجد كبير وضريح
للعارف بالله الشيخ أبو الحسن الشاذلى ،باإلضافة
لساحة كبيرة للزوار.
ويأتى إليه مــريــدوه من كل محافظات مصر
ومن دول أخرى ،جاءوا لمسافات بعيدة قد تكون
تــجــاوزت اليوم أو اليومين للمشاركة فى إحياء
مــولــده ،حيث يقوم الحاضر إلــى تلك المنطقة
بإحضار طعامه وشرابه ومكان مبيته من الخيم
معه.
وفى بقعة قريبة من مسجده ومقامه أو من
الوادى ،يقيم مقصده ويزور المقام.
الدكتور اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر
األحــمــر  ،يقوم باالستعداد لمولد أبــو الحسن
الشاذلى قبلها بأيام كثيرة ،ويستعد للدفع بسيارات
المياه وإنـــارة الــســاحــات والــطــرق وتوفير سبل
اإلعاشة للزوار والمريدين.

كما تقوم الطرق الصوفية باالستعداد للسفر
للمولد ،بإحضار كميات كبيرة من المشروبات
واألطعمة والمواشى الذين يقومون بذبحها فى
أيام المولد ،داخل ساحات كل طريقة ،حيث يوجد
بمحيط الضريح ســاحــات أقامتها تلك الطرق
الستقبال أبنائها فــى وقــت المولد والــزيــارات
للضريح .
ويقوم زوار مقام سيدى أبو الحسن الشاذلى
بوادى حميثرة جنوب البحر األحمر ،بعدة عادات،
عند وصولهم لتلك المنطقة ،تبدأ بزيارة المقام
والصالة داخل المسجد ثم صعود جبل حميثرة،
والذى يتراوح طوله ما بين  200إلى  300متر.
ومن أشهر تلك العادات التى يقوم بها المريدون
عند الزيارة ،فى وقفة عيد األضحى يوم عرفة،

األطــفــال والــنــســاء والــشــيــوخ والــرجــال جميعهم
يصعدون الجبل عبر ثــاث ممرات غير ممهدة
ويستغرق الصعود فــوق حميثرة مــن 10إلــى 20
دقيقة.
وفوق حميثرة ،تجد خلوة الشاذلى ،التى يعلوها
نصب من عمود حديدى وتحت النصب تجمعات
لعشرات السيدات يلتقطن الحصى الصغير فى
زجاجات وأكياس ،قالت إحدهن إن له كرامات
لسيدات غير منجبات بشرط الــمــرور فوقه 7
مرات داخل مسكن المعيشة ،فيما يعتبر البعض
أن حصى الجبل له قدرة على الشفاء.
ومن طقوس الجبل ،المكوث على جبل حميثرة
تقليدا لشعائر يــوم عرفة ،والذبح
حتى ال ــزوال
ً
هناك سنن يسنها كل من زار تلك المنطقة والذين

صخورا ليقوموا بترتيبها فــوق بعضها
يجمعون
ً
البعض على شكل هــرمــى لــلــدعــاء للحج بمكة
المكرمة أو زيارة الشاذلى العام القادم .
وقد لوحظ داخل مقام أبو الحسن الشاذلى،
من يرش العطور بداخله ومن يبيع البخور على
أبوابه ،ومن يدعو لك ومن يطلب منك الدعاء البنه
أو ابنته أو شخص مريض.
كما لوحظ وجــود الفتايات التى فاتها قطار
الـــزواج ،حيث يقمن بالدعاء بالتوفيق بــالــزواج
وكذلك التى لم تنجب.
التقت "المصريون" فوق جبل حميثرة بشخص
يدعى على ،حيث يــقــول :أنــا مــن مدينة أســوان
سائحا
35عاما كنت
مواليد  1975وآتى هنا منذ
ً
ً
مثل أى أحد وبعد ذلك ربنا ألهمنى بأن أتعبد فوق

جبل حميثرة كل عام ،ألنه توجد أسرار ال يعرفها
غير ذوى البصيرة ،ومــن يــرى المدينة المنورة
يكون عنده بصيرة .وأضــاف ،أننى أصعد الجبل
وأمكث فوق الجبل بدون مأكل أو مشرب وأتعبد
فى المدرسة المحمدية ،التى تركها الشيخ أبو
الحسن الشاذلى .كما تجولت "المصريون" بين
ساحات أبو الحسن الشاذلى فهناك ساحة الشيخه
زكية ،وساحة الطريقة الصوفية ،وساحة الطريقة
البرهامية ،وساحة الطريقة الشاذلية.
والتقت ،بالشيخ حسن السنارى ،شيخ الطريقة
الشاذلية فى مقر الساحة بالشيخ الشاذلى ،والذى
يقول :نأت كل عام ونحضر الزاد والزواد من مأكل
ومشرب وكل مستلزمات الحياة اليومية ،وتستقبل
الساحة الشاذلية المريدين للطريقة الشاذلية

ومريدين الشيخ أبو الحسن.
وأضــاف السنارى ،فى المساء تقوم الطريقة
الشاذلية بعمل حلقات ذكــر الله والــصــاة على
سيدنا محمد رسول الله داخل الساحة.
ويوجد بالساحة طابقان األول يوجد به ساحة
الذكر ومكان للطعام والثانى ،حمامات وغرف
يوميا بترتيب وتنظيف
اقامه للمغتربين ،ونقوم
ً
المكان الستقبال المريدين وزوار الشيخ ونذبح
الخراف والعجول لكى نطعم الزوار.
يذكر ،أن تقى الدين أبو الحسن على بن عبد
الله ،الذى ينتهى نسبه إلى اإلمام الحسين السبط
جميعا ،وهــو صاحب الطريقة
رضــى الله عنهم
ً
الشاذلية ،ولد سنة 593هـ بقرية شاذلة قرب تونس
عاما.
وتوفى سنة 656هـ أى عاش ً 63
اشــتــغــل بــعــلــوم الــشــريــعــة حــتــى أتقنها وصــار
ضريرا ،ثم انتهج التصوف
يناظر عليه مع كونه
ً
واجتهد فيه حتى ظهر صالحه وخيره ،ثم قدم إلى
اإلسكندرية وظهرت طريقته الشاذلية وتتلمذ على
يد شيخه الشيخ عبد السالم بن بشيش ،وممن
أخذ عنه الشيخ العز بن عبد السالم.
كان أبو الحسن الشاذلى ،يحج كل سنة مرورًا
إلى ميناء عيذاب الذى يقع جنوب محافظة البحر
األحمر بمدينة مرسى علم ،فلما كــان فى آخر
فأسا وقفة
سنة خرج فيها قال لخادمه اصطحب ً
طا ،فقال له الخادم :ولماذا ياسيدى؟ فقال:
وحنو ً
فى حميثرا سوف ترى ،وحميثرا جنوب محافظة
البحر األحمر بمدينة مرسى علم) فلما بلغ حميثرا
اغتسل الشيخ أبو الحسن الشاذلى وصلى ركعتين
وفى آخر سجدة من صالته انتقل إلى جوار ربه
ودفن فيها.

حسن حمدان

«العيد فرحة» ..أضحية ..لحم ..رزق ..واستثمار

سن السكاكني وصناعة األورم ..اللحوم ..الجزارة ..الدباغة مهن ال غنى عنها فى عيد األضحى >> الجزارون :الجزارة أصبحت مهنة من ال مهنة له ونحذر من الهواة

بائعو السواطري واألورم الخشبية :عيد األضحى موسم الخري لنا >> حلويات اللحوم ..إقبال عىل الرشاء ..والكوارع األغىل >> جلود األضاحى ..استثمار لكل الجزارني
أسبوع كامل يفصلنا عن االحتفال بعيد األضحى
المبارك ،وهو العيد الذى يرتبط بذبح األضاحي ،التى
إكراما للمحتاجين والفقراء
أمر بها الله المسلمين،
ً
وإسعادا لألهبل واألقــارب ،ومن ال يقدر على الذبح
ً
يقوم بشراء اللحوم بكميات وفيرة إلدخال البهجة على
أسرته.
هــذه المناسبة الموسمية ،ترتبط بالعديد من
المهن األخ ــرى المساعدة ،كـــاألدوات المستخدمة
فى عملية الذبح ،مثل السكاكين والسواطير و"األورم
الخشبية" ،التى يستخدمها الــجــزارون فــى تقطيع
اللحم ،والشوايات الصاج واأللومونيوم التى تستخدم
أيضا بائعو الحلويات أو ما
للطهى بالفحم ،وينتشر
ً
يسمى بـ "سمين اللحوم".
الجزارة مهنة من ال مهنة له
وعــيــد األضــحــى مــوســم عــمــل ورزق لــلــجــزاريــن
وأصحاب المهن المرتبطة بهم ،لكن هناك من يستغل
إقبال الناس على ذبح األضاحى ويمتهن الذبح خالل
أيــام عيد األضحى ،على الرغم من أنهم ال يملكون
الخبرة التى يتمتع بها الجزار.
فيكثر "السريحة" ،الذين يجوبون الشوارع عارضين
خدماتهم على األهالى عقب أداء صالة العيد مباشرة،
وكثير منهم يقع فى أخطاء سلوكية أثناء عملية الذبح
ويحاول إخفاء ذلــك ،وبعضهم يطمع فى أشياء من
األضحية بطرق ملتوية وتحايلية.
الحاج أحمد بركة صاحب محل جــزارة بمنطقة
الــســيــدة زيــنــب علق على األم ــر ،قــائـ ًـا" :ده موسم
والشغل فيه ليل ونهار بــدون توقف ،والــجــزارون ال
يــأخــذون إجــازات مطل ًقا ،وكثير من المواطنين قد
يتعرضون للخداع على يد أشخاص يتظاهرون أنهم
"تجار" بينما هم فى الحقيقة "أرزقية عيد".
يضيف" :هؤالء موجودون بكثرة بين تجار الماشية
والــجــزاريــن ،ألنهما أكــثــر مهنتين ال يستطيع أحد
التشكيك فيهما؛ ولكن يجب أخــذ الحيطة والحذر
خالل هذه األيام ،وأال نتعامل سوى التاجر أو الجزار
الــذى نثق فيه ،حتى تكون األضحية سليمة ،ويتم
ذبحها بالطريقة الشرعية الصحيحة".
عبده السيد ،صاحب محل جــزارة ،يرفع شعار:
"بادر بحجز األضحية" ،يقول" :أحرص على كسب ثقة
زبائنى ،وال أقوم إال بالذبح داخل المجازر المخصصة
لذلك ،واللحوم تكون مختومة ،فال أضمن وال أجود
وأصح من لحوم الماشية المذبوحة داخل المجازر،
حيث اإلشراف الطبى والوقائى واآلمن".
وتوجه إلى المضحين بمجموعة من النصائح؛ على
رأسها "التأكد من هوية الجزار الذى يذبح األضحية،
نظرا النتشار الهواة غير الممتهنين للمهنة ،وهذا
ً
كثيرا ،حيث يوجد "سريحة" يحتالون على
األمر يتكرر ً
الناس باسمى فى أسعار الذبح ،كما يجب البحث عن
التاجر الثقة المعروف ،ألن فى كل منطقة جزارين
جيدا".
يعرفهم األهالى ً
وقــال سعد فتوح ،جــزار بالسيدة زينب" :الناس
تعشق تناول اللحوم فى عيد األضحى ،وهو موسم
لنا ولبائعى الماشية ،لكن هناك قلة فى حركة البيع
والــشــراء هــذا الــعــام ،والــتــجــار ال تفعل شيئًا سوى
أن تفتح متاجرها انتظارًا لــلــرزق ،على الرغم من
يوما لدى تجار
أن األسعار بــدأت تنخفض منذ ً 20
الجملة".
يضيف" :مــرت علينا مواسم سابقة كــان الزبون
بيشترى كميات ضخمة من اللحوم فى مثل هذه األيام،
صعبا ،والكثير أصبح يكتفى
أما اآلن فالوضع أصبح
ً
بالمشاهدة من بعيد".
وأشار إلى أن "هناك عالمات كثيرة يجب االنتباه
جيدا عند ذبح األضحية ،وتقطيع أجزاء الذبيحة
إليها ً
حتى ال يقع المواطنون فريسة للنصابين ،منها السلخ،
فيجب مراقبة الجزار أثناء السلخ ،إلى جانب إخراج
األحشاء بشكل معروف لدى العاملين بالمهنة ،لكن

كثيرا".
الهواة اليلتزمون بهذا األمر
ً
"سن السكاكين وبيع األورمة"
ينتعش سوق سن السكاكين وبيع "األورمة" الخشبية
خــال موسم عيد األضــحــى ،وهما مهنتان تطلبان
كبيرا لمن يعمل بها.
جهدا
ً
ً
يقول أحمد صبرى الذى يعمل فى سن السكاكين
وتصنيع "األورم"" :نستعمل ما يعرف بأحجار الجير
الجبلية ذات اللون األسود فى سن السكاكين بمختلف
أحجامها ،ونقوم بإحضارها من الجبل ،وهى مرتفعة
الثمن ،ونهتم بصيانتها خاصة أنه يتم تركيبها بشكل
معين ،وتعمل بالماء خالل سن السكين".
وأضاف" :األسعار متنوعة حسب السكين وحجمه،
فهناك المرتفع والمتوسط واألقــل ،وذلــك باختالف
الخامات واألحــجــام والصناعة ،والساطور وسكينة
المنازل والمطاعم والمحال يتراوح األسعار بين 160
و 1500جنيه ،إال أن السكاكين الصينية والتركية
حاليا ،على عكس ما
انتشارا باألسواق
هى األكثر
ً
ً
قديما مــن أن ــواع السكاكين األسترالية
يوجد
كــان
ً
واإليطالية".
وحــول "األورم الخشبية" ،قــال" :بــدأت صناعتها
فى االندثار بسبب عدم وجود صناع جدد يحترفون
الصنعة ،بجانب ارتفاع األسعار خالل الفترة الماضية،
وهــو األمــر الــذى كــان له تأثير كبير على الصناعة،
وتوقف الزبائن عن الشراء ،لذلك البد من الحفاظ
عليها بتوفير للخامات وتخفيض األسعار ،وتتراوح
أسعارها حسب أحجامها ،وتبدأ من  300جنيه حتى
 2000جنيه".
يقول مصطفى أحــمــد" :ورث ــت هــذه المهنة منذ
خصوصا خالل
أبا عن جد ،وينشط العمل بها
ً
الصغر ً
أيام عيد األضحى المبارك ،حيث يتوافد الزبائن لسن
السكاكين ،واألسعار تختلف بحسب نوع السكاكين
وتبدأ من  40إلى  1000جنيه ،الساطور والكازالك
جنيها إلــى  800جنيه ،والشوايات
وتبدأ من 250
ً
والصناديق األلومونيوم التى تستخدم فى وضع الفحم
لشوى اللحوم يبدأ سعرها من  200جنيه حتى 750
جنيها ،أما "األورمــة" فحسب الحجم ونوع الخشب،
ً
جنيها حتى  800جنيه
فيوجد نوع يبدأ سعره من 150
ً
سعرا ويصل إلى  1600جنيه".
وآخر أغلى
ً
حلويات اللحوم
يقول كريم عبد النبى ،بائع بسوق اللحوم بالسيدة،
إن "حركة البيع والــشــراء ضعيفة للغاية خــال هذه
الفترة ،على الرغم من تراجع األسعار بنسبة ،%10
واإلقــبــال على الحلويات هــو االتــجــاه األغــلــب لدى
المواطنين لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم ،وسعر كيلو
جنيها ،وترجع سعر
اللحوم الكندوز الكبير سجل 90
ً

كيلو الكندوز الصغير من  140إلــى  110جنيهات،
جنيهاً ،
بدل
ووصل سعر كيلو لحم الضأن إلى 120
ً
جنيها ،وانخفض سعر كيلو الكبدة البلدى إلى
من 150
ً
جنيها ً
جنيها".
بدل من 150
130
ً
ً
وأكد على القناوى ،جزار بسوق إمبابة ،أن "الحلويات
ظا مــن الــمــواطــنــيــن ،النخفاض
تشهد إقــبـ ًـال ملحو ً
أسعارها عن اللحوم ،حيث يباع سعر كيلو لحمة الرأس
جنيها ،وتراوح سعر فردة الكوارع بين  100و150
35
ً
جنيها للكيلو الواحد ،والكرشة
جنيها ،وسعر الممبار 30
ً
ً
جنيها للكيلو".
جنيها ،والفشة بـ30
بـ 20
ً
ً
وقــال محمد عــوض ،والــذى يمتهن بيع "حلويات
اللحوم" ،إن "أسعار الحلويات خالل الفترة الحالية
تناسب الجميع؛ والحركة نشطة فــى هــذا الوقت،
على عكس الــســنــوات الماضية ،والــتــى كــانــت تظل
فيها البضاعة معروضة فترة طويلة حتى يتم بيعها،
جنيها،
وسعر لحمة الرأس يتراوح من بين  35إلى 40
ً
جنيها ،والكرشة الضانى بـ15
والكرشة من  15إلى 20
ً
جنيها ،لكن الكوارع هى
بـ40
جنيها ،ورأس الخروف
ً
ً
سعرا وصلت إلى  200جنيه للفردة".
األعلى
ً
جلود األضاحى
يقول على الصغير ،متخصص جمع الجلود بسوق
مدبح السيدة" :عيد األضحى هو موسم لزيادة الدخل،
وأيامه العيد األربعة موسم عمل ،ألن دباغة الجلود
تمر بعده بمراحل أخطرها المرحلة التى تلى عملية
ذبح الحيوانات ،وفــور استالم جلود األضاحى نقوم
بإزالة الشعر منها باستخدام بعض المواد الكيميائية،
ثم يتم بعد ذلك إزالة اللحم الملتصق بالجلد ،وهى
صناعيا باسم
المرحلة التى ينتج عنها مــا يعرف
ً
السالتة ،وهى التى تقوم مصانع دباغة الجلود ببيعها
لمصانع أخــرى تستخدمها فــى صناعة الــغــراء ،أو
مصانع إعداد أكل الكالب".
يضيف" :أى تأخير قد يــؤدى إلــى إصابة الجلد
بالتعفن ،ويــصــبــح غــيــر مــنــاســب للتصنيع ودخــولــه
مالئما
مرحلة التجهيز بالملح الكيميائى ليصبح
ً
لالستخدامات الصناعية ويتم وضع الجلد فى الملح
بعد نزع الشعر وإزالــة بقايا اللحم منه ،ليتحول من
اللون األبيض إلى األخضر ،وهى المرحلة التى تعطيه
مناعة ضد التعفن ،ومن ثم يدخل عملية التصنيع".
أسعار اللحوم
أكد الدكتور محمد القرش ،المتحدث باسم وزارة
الزراعة ،أنه ال يوجد أى ارتفاع فى أسعار اللحوم،
وهناك وفرة فى األضاحي ،وأسعار اللحوم أقل من
العام الماضى بنسبة .%10
وقال لـ"المصريون"" :هناك انخفاض ملحوظ فى
حاليا بسبب
أسعار األضاحى المعروضة فى األسواق
ً

زيــادة المعروض نتيجة تربية صغار المربين خاصة
البتلو".
وأضــاف" :هناك زيادة  4أضعاف فى اللحوم عن
موضحا أن "هناك تعليمات بمنع ذبح البتلو
السابق"،
ً
خارج المجازر المخصصة من قبل الوزارة ".
وأشـ ــار إل ــى أن "مــنــافــذ وزارة ال ــزراع ــة تعرض
األضاحى بأسعار مناسبة ،حيث يصل كيلو الجاموس
جنيها للماعز".
جنيها ،واألبقار إلى  ،52و50
إلى 42
ً
ً
مــن جــانــبــه ،ألــقــى مــحــمــد وهــبــة ،رئــيــس شعبة
القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة بالمسئولية
على المحليات فى بروز ظاهرة الجزارين العشوائيين
"السريحة" الذين يمتهنون المهنة بالتزامن مع حلول
مشيرا إلى أن "الشعبة ليس لها
عيد األضحى فقط،
ً
عالقة أو مسئولية بهم وال تتحمل مسئوليتهم".
ونصح "وهــبــة" ،المواطنين الــذيــن يعتزمون ذبح
األضاحى فى العيد بالتوجه إلى الجزارين الثقة الذين
"نظرا ألنه فى عيد األضحى الكثير
لهم اسم وتاريخ،
ً
من الشباب واألطفال يمتهنون مهنة الجزار كـ"سبوبة"،
وألنه موسم والضغط على الجزارة والمذابح شديد،
جلبابا أبيض
فالمضحون يلجأون ألى "واحد" يرتدى
ً
وساطورا ،ويعتقدون أنه جــزار ،لكنه
ويحمل سكي ًنا
ً
حقيقة نصاب وال يعلم أى شيء عن الــجــزارة ،وإذا
ذبح األضحية يذبحها بطريقة خاطئة ويشوهها ويترك
النفايات داخلها ،ويقطع الجلد بطرق غير سليمة.
ووصف رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية
بالقاهرة ،الجزارة بأنها "حرفة ال يعمل فيها إال من
ورثها عن آبائه وأجداده ،ويقدر ويثمن كل فعل يقوم
به؛ بينما غير المحترف يطلب أى مبلغ حتى وإن كان
ً
هزيل ،لكن الجزار األصلى يطلب "صنايعية" أغلى
وأكــبــر ثم ًنا ،فهى مهنة تشبه ممارسة الــطــب ،ألن
أيضا بينهم الماهر وبينهم الفاشل".
األطباء ً
وطــالــب رئــيــس شــعــبــة الــقــصــابــيــن ،الــمــواطــنــيــن
الراغبين فى التضحية ،بـ "التوجه إلى الجزار الخاص
به ،والحجز فى كشف األضحيات ،ألن إيجاد جزار
عقب الصالة مباشرة ،أمر شديد الصعوبة ولن يتحقق
على اإلطالق ،لذلك البد من التنسيق".
وأضاف" :من يلجأ للمجزر اآللى للتضحية ،يحتاج
ً
فضل عن وجود أزمة
إلى مصاريف نقل باهظة للنقل،
حقيقية بعدد العاملين فى المجازر ،وفى هذا الموسم
رهيبا".
تكدسا
تشهد المجازر
ً
ً
وأوضح أن "جميع الجزارين بال استثناء م حجزه
من قبل سكان المناطق الراقية ،والثقة هى المعيار
األســاســى بين المضحين والــجــزاريــن ،وهــى الحل
الوحيد للتأكد من صحة الماشية ،والــجــزار بشكل
مــبــاشــر يتحمل نتيجة أخــطــائــه أو حــتــى إن كانت
األضحية مريضة هو الذى ستتم محاسبته".
وذكر وهبة ،أن "الدولة ممثلة فى وزارتى التموين
والزراعة وجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة
والداخلية ،تعمل على توفير اللحوم منذ  3سنوات،
بتوفير اللحوم السودانية المستوردة والمجمدة،
غالبا فى اللحوم البلدية؛ لقلة اإلنتاج
والعجز يظهر
ً
المصرى منها".
واســتــعــرض "وهــبــة" ،أســعــار الــلــحــوم هــذا الــعــام،
مشيرا إلى أن اللحم الكندوز الصغير يتراوح سعره
ً
جنيها ،واللحم الضانى من  130حتى
بين  120و150
ً
جنيها ،واللحم الجاموسى والجملى من 100
150
ً
حتى  110جنيهات ،واللحوم الحية ،الخراف البحرى
جنيها،
جنيها ،والقبلى بـ63
يبلغ سعر الكيلو منها 60
ً
ً
وخراف الساحل الشمالى يصل سعر الكيلو إلى 68
جنيها،
جنيها ،والعجول الجاموسى من  45إلى 48
ً
ً
جنيها حسب الجودة
والعجول البقرى من  52حتى 58
ً
والنوع والميزان.
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مذكرات «برهامى» تعرى «اإلخوان»

قضايا ساخنة

نائب رئيس الدعوة السلفية" :اإلخوان" خانونا ..سعوا لتأسيس حرس ثورى ..وموقفهم من الشيعة أهم نقاط الخالف

خالل سلسلة مقاالته
مؤخرا تحت
التى نشرها
ً
عنوان« :ذكريات»،
كشف الدكتور ياسر
برهامي ،نائب رئيس
«الدعوة السلفية» ،عن
تفاصيل االتصاالت
التى دارت بين جماعة
«اإلخوان المسلمين»
والتيار اإلسالمي ،خالل
العام الذى أمضته فى
السلطة ،وسعيها آنذاك
إلى الهيمنة وتكريس
االستحواذ على مفاصل
الدولة كافة ،إضافة إلى
األخطاء التى وقعت
فيها خالل تلك الفترة.
وتطرق «برهامي»،
فى مقال له ُنشر عبر
الموقع الرسمى لـ
«الدعوة السلفية»،
إلى أسرار جديدة عن
العالقة بين جماعة
اإلخوان والسلفيين إبان
االنتخابات البرلمانية
التى أجريت فى ،2012
كشف عن أنه «كانت
هناك محاوالت للتنسيق
فى انتخابات مجلس
الشعب األولى فى آخر
.2011

حسن عالم

فى حينها ،قام نائب رئيس «الدعوة السلفية» بزيارة
لحزب «الحرية والعدالة» ،لمحاولة وضع ضوابط لعدم
لمن يرى
التنافس المذموم ،ومحاولة ترك بعض الدوائر َ
أن وجــوده مطلوب فى المجلس القادم من اإلخــوان أو
السلفيين» وفق ما كشف «برهامي».
وأض ــاف ،أنــه صــدم من ردود فعل اإلخ ــوان ،خاصة
متابعا« :كان جواب الدكتور
الرئيس الراحل محمد مرسي،
ً
مرسي ،رئيس الحزب فى ذلك الوقتIT IS TOO :
 ،! LATEلقد جئتم متأخرين جـ ًّـدا؛ لقد َن َّس ْق َنا مع كل
األحزاب والقوى الليبرالية المتحا ِلفة معنا ،وال نستطيع
أن نعدكم بشيء».
وتــحــدث عــن «خيانة اإلخـ ــوان» لــحــزب «الــنــور» فى
االنتخاباتً ،
ت فى وسط الحوار
قائل« :وأتذكر أننى سمي ُ
المهندس عبد المنعم الشحات ،فى أهمية وجــوده فى
المجلس لمصلحة الجميع؛ فكان الرد بالموافقة على ذلك
بالتأكيد ،وأنهم هم َمن سينتخبونه (وهذا لألسف حدث
تماما ،بل تحالفوا على إسقاطه ،بل تم التزوير
عكسه
ً
خ ِف َّية التى لم نكن نعلمها إلفشاله فى انتخابات
بالطرق ال َ
اإلعادة)».
وأفــصــح برهامى عــن حديث خــاص دار بينه وبين
مرسي ،بعد خسارة الشحات النتخابات البرلمانً ،
قائل:
ت للدكتور مرسى يومها :ال بد من االتفاق على ميثاقٍ
«قل ُ
جميعا؛ كان مِ ن أبرز
أخالقى أثناء االنتخابات نلتزم به
ً
شرعا ،وجريمة
بنوده :اإلجماع على أن التزوير محرم
ً
ال تجوز بحال وال تأويل ،كذلك تجنب التشويه للطرف
المخالف وسرعة التواصل فى حالة أى نزاع إليقافه ،لكن
نقضا لهذا الميثاق األخالقى الذى
لألسف الشديد وجدنا ً
التزاما مِ ن
نشرته جريدة الفتح ،وجريدة الحرية والعدالة
ً
الطرفين بذلك».
وفى مقال آخر ،تناول «برهامي» ما وصفه بـ «االرتباط
الوثيق بين الفكر اإلخوانى والشيعي» ،كاش ًفا عن تفاصيل
االتصاالت التى تمت بينه وبين قيادات التيار اإلسالمى
عام  2012إزاء أحداث االتحادية.
عــاقــة الجماعة بالشيعة كــانــت أحــد أهــم عوامل
موضحا« :كانت مسألة
االختالف ،كما يقول «برهامي»،
ً
الموقف مِ ن الشيعة ومقاومة محاولة اختراق المجتمع
المصرى إحدى أهم نقاط االختالف مع جماعة اإلخوان،
فى ظل حكم محمد مرسى ،ورغــم أنــه قد تكلم معنا
ص ِّرح بكفرهم ،إال أن
بإدراكه لمدى خطر الشيعة ،بل كان ُي َ
فرض األمر الواقع خالف ذلك قد حاوله اإلخوان بمحاولة
بكثافة ٍ
ٍ
هائلة».
تسهيل حضور السياح اإليرانيين إلى مصر
وتــابــع« :لقد كــان من جهودنا فى محاولة منع هذا
الطوفان تقديم طلب إحاطة لوزير السياحة فى مجلس
الشورى -الــذى كان يمثِّل الغرفة الباقية مِ ن البرلمان
فى ذلك الوقت -لمناقشة هذا الموضوع ،والسؤال عن
التنسيق بين الــوزارة وبين أجهزة الدولة األخــرى التى
تدرك خطر هذا الحضور الهائل لهؤالء السياح؛ ألن هذا
خطرا على األمن القومى المصري».
الموضوع يمثِّل
ً
وزاد« :أخبرنى عبدالله بدران -رئيس الكتلة البرلمانية
لحزب النور بمجلس الشورى آنذاك -عن العجب الذى
ــره طلب اإلحــاطــة هــذا ،حيث قــال :إنــه قــد تلكأ
ْــه َ
أَظ َ
الم َق َّدم مِ نمجلس الشورى فى مناقشة طلب اإلحاطة ُ

كتلة الحزب لمناقشة وزير السياحة فى عمل بروتوكول
السياحة اإليرانية -ألكثر مِ ن ثالثة أشهر ،وتحت الضغط
واإللحاح منا تم حضور أول جلسة مِ ن نائب الوزير دون
حضور الوزير ،وبعد أول جلسة رفضنا استكمال المناقشة
إال بحضور الوزير».
ومن ضمن ما تحدث عنه «برهامي» أن «اإلخــوان»
حاولت إنشاء ما يشبه الحرس الثورى ،قائالً« :ولقد كانت
هناك محاولة من اإلخــوان إليجاد بديل عن المؤسسة
الرسمية المسئولة عن حماية الرئيس بما يشبه الحرس
توجيها مِ ن القيادة اإليرانية».
الثورى الذى تب َّين أنه كان
ً
وخالل سلسلة المقاالت ،كشف نائب رئيس «الدعوة
السلفية» ،عن تفاصيل اتصاالت تمت بينه وبين قيادات
التيار اإلسالمى عام  2012إزاء أحداث االتحاديةً ،
قائل
«قد اتصل بى مر ًة ً
ليل عصام دربالة -أيــام مظاهرات
المعارضين للرئاسة أمام قصر االتحادية واعتصامهم
هــنــاك -وق ــال إن لدينا معلومات أن اقتحام القصر
َح َّدد! وأنه
الجمهورى سيكون خالل ساعات وأنــه قد ت َ
غدا على األكثر حتى
يلزم حضور جميع اإلخوة الليلة أو ً
جميعا أمام القصر لكى نحمى الرئيس! مع ضرورة
نكون
ً
توفير مكان بديل له لتأمينه! وأنه يلزم أن تكون األعداد
حول القصر تصل إلى مليون شخص لردع أى محاولة
طلَب حضورنا بقوة -كأبناء الدعوة والحزب-
لالقتحام ،و َ
فورا وخالل ساعات».
ً
«بــرهــامــي» ،استطرد :كــان جوابى أن هناك جهات
مسئولة ،وهــى المسئولة عــن حماية مرسى والقصر
الجمهوري ،ثم إن الرئاسة لم تطلب منا ذلك ،وأنا فى
الحقيقة أستبعد صحة المعلومة التى ذكرتها ،وال أستطيع
أن أطلب من اإلخوة التحرك بهذه السرعة فى هذا الوقت
من الليل وبهذه األعــداد لمجرد احتمال ال نــدرى مدى
ت المشاركة».
صحته ،وال ندرى عواقب هذا األمر ،ورفض ُ
وتعلي ًقا على ما ذكره «برهامي» ،قال حسين مطاوع،
الداعية السلفي ،إن «موقف برهامى من جماعة اإلخوان
اآلن يعد نقلة نوعية ،ال سيما أنه ينحدر من عائلة إخوانية
يوما ما حلي ًفا لهذه الجماعة بل يدرس
معروفة وكــان ً
لطالبه كتب شيوخها وينتقد كل من انتقدها ،لكنه أصبح
اليوم من أشد منتقديها».
واعتبر أن «ما يقوم به نائب رئيس الدعوة السلفية
خالصا لوجه الله وليس ألغراض أخرى»،
جيد حال كونه
ً
خالصا لوجه
معل ًقا« :ذلك فى مجمله أمر جيد إن كان
ً
مقصودا به توعية الناس من خطر هذه الجماعة،
الله
ً
وال تغلب عليه المصلحة الحزبية أو النزول لرغبة الشارع
الذى يزداد كر ًها للجماعة وما تفعله فى حق الوطن».
وفــى تصريح إلــى «الــمــصــريــون» ،أضــاف «مــطــاوع»:
«الدكتور ياسر برهامى ذكر فى ردوده حقائق كثيرة عن
اإلخوان ،منها ً
مثل توافق الجماعة مع الشيعة وتحالفها
معهم ،وتعزيز هــذا التحالف فى العام الــذى حكم فيه

اإلخــوان مصر ،وهو ما أثار حفيظة حزب النور وقتها،
وحــاول أعضاؤه منع زيــارة الوفود السياحية اإليرانية
لمصر».
وأردف« :كما تعرض برهامى فى ردوده لبيان خطر
ـدءا من المؤسس حسن
المنهج اإلخوانى بصفة عامة بـ ً
يوما ما رم ًزا من الرموز عند
البنا ثم سيد قطب الذى كان ً
برهامى ،ومن معه من شيوخ الحزب منهم ً
مثل :محمد
إسماعيل المقدم وسعيد عبدالعظيم وأحمد حطيبة
وأحمد فريد وغيرهم من مشايخ الحزب السكندري،
وهذا كما قلنا أمر جيد وفيه خير من تحذير للمسلمين
من خطر هذه الجماعة».
الداعية السلفي ،تساءل« :لماذا هذا التحذير اآلن
ولماذا لم يصدر من قبل؟ ولماذا كان اإلنكار ساب ًقا على
من كــان يحذر من اإلخ ــوان ووصفهم ورميهم بالباطل
والبهتان؟» ،مضي ًفا «أال يعلم الدكتور ياسر وحزبه أن
ردوده هذه جاءت متأخرة وكان الواجب أن تكون فى وقتها
ال تأخيرها لهذا الوقت ،فمن المعلوم أنه ال يجوز تأخير
البيان وقت الحاجة».
وبرأى «مطاوع» ،فإن «المتابع لحزب النور يجد أنه ال
يقدم على أمر إال بعد حساب نسبة الفائدة التى تعود
سببا لهذه المقاالت النارية لبرهامى
عليه ،وهو ما أظنه ً
ضد جماعة اإلخوان ,وإال فإن كان الرجل بالفعل يقول
ونصحا لألمة فليبدأ بحزبه ً
أول ،وليترك
ذلك إبراء للذمة
ً
دائما ما يحذر من الخوض فيها
كان
التى
هذه السياسة
ً
لمخالفتها شرع الله والتى لم تزده وحزبه من الدعوة ومن
بعدا».
عوام المسلمين إال ً
ومضى مطاوع إلــى القول« :وليتفرغ للدعوة بشكل
مبتعدا عن البدع ،أما خالف ذلك فكما قلناها وما
صحيح
ً
زلنا نقول إنهم واإلخوان سواء فهؤالء من أولئك وأولئك
من هؤالء وخالفاتهم خالفات مصالح فقط».
الدكتور خالد الزعفراني ،القيادى اإلخوانى السابق،
والباحث فى الحركات اإلسالمية ،قال إن «معظم ما قرأت
من مذكرات الدكتور برهامى صحيح ووقع بالفعل ،ولم
حاضرا
يفترِ على الجماعة فى شيء ،خاصة أننى كنت
ً
وشاهدا على ما بدر منها تجاه التيار
فى أحد االجتماعات
ً
اإلسالمي» ،بحسب قوله.
فضلوا
وأضاف «الزعفراني» لـ«المصريون»« :اإلخوان ّ
التحالف مع قوى أخرى مثل الناصريين وغيرهم ،حتى
إنها تحالفت مع منتمين لنظام «مبارك» ،فيما رفضوا
إقامة تحالفات مع السلفيين والتيارات اإلسالمية ،ما
يؤكد أن ما ذكره برهامى صحيح».
القيادى السابق بالجماعة أشار إلى أن نائب رئيس
«الدعوة السلفية» أفصح من قبل عن هذه المذكرات لكن
ليس فى شكل سلسلة مقاالت ،وربما أردا أن ينشرها
بهذا الشكل وفى هذا التوقيت تزام ًنا مع ذكرى  30يونيو
ولتوضيح األمور أكثر وما تم به خالل تلك الفترة.

"مطاوع" :تطور نوىع فى موقف نائب رئيس "الدعوة السلفية"
بعد أن كان من أشد المدافعني عن الجماعة

"الزعفراىن" :معظم ما ذكره عن الجماعة صحيح ..و"اإلخوان" رفضت التحالف مع "النور" ومدت يدها إىل التيارات األخرى

«الريجيم السرى» ..القاتل الصامت

ً
منتجات مجهولة ..زيوت وحبوب التخسيس تؤدى للوفاة ..واألعراض مشابهة للكولريا >> عروس وطفل وجامعية ..دفعوا أراوحهم ثمنا لحلم التخسيس ..فمن الجاىن؟
"قنبلة التخسيس"" ،الدواء رقم واحد"" ،الحل
اآلمــن والسريع إلنقاص الــوزن بــدون مجهود!"،
ربما صادفت هذه اإلعالنات الترويجية لمنتجات
التخسيس على مــواقــع الــتــواصــل االجتماعي،
والتى تصور التخسيس على أنه لم يعد مشكلة
مستعصية عند استخدام هذه المنتجات ،خاصة
وأن الرشاقة وفقدان الوزن بات حلم كل شخص
وتحديدا المراهقين ،الذين
فى الوقت الراهن،
ً
يسعون ألن يكونوا أكثر جاذبية ،ولتقليد نجومهم
المفضلين ،فينجرفون وراء هذا الحلم ،من غير
أن يدركوا المخاطر الكبيرة جراء استخدام هذه
المنتجات ،التى حذرت هيئات الصحة العالمية
من أخطارها الكبيرة والتى ربما تصل إلى حد
الوفاة.
ما زاد األمر خطورة هو سعى كثير من الفتيات
المراهقات لفقدان لوزن بطرق سريعة ،من دون
إبالغ أسرهن أو اللجوء إلى استشارة الطبيب،
فيقعن فــى فــخ إعــانــات "السوشيال الميديا"
والكبسوالت السحرية ،إال أنهن وبــدالً من أن
يحصلن على جسم مثالي ،يسيرن بإرادتهن إلى
"طريق الموت" فى رحلتهن للتخلص من السمنة
والوزن الزائد.
دراسة :أدوية التخسيس
تؤدى إلى الوفاة
حــذرت دراســة طبية حديثة ،المراهقين من
تــنــاول أدوي ــة التخسيس ،لتداخلها مــع النظام
الــغــذائــى لــلــجــســم ،وتــســبــبــهــا فــى نــقــص بعض
العناصر خاصة الحديد والكالسيوم.
وكشفت األبحاث أن أدوية التخسيس تحتوى
على م ــواد كيميائية ســامــة يمكن أن تغير من
هرمونات المراهقين والصحة النفسية ،فى حين
أنهم ما زالوا فى مرحلة التطوير والنمو.
وحــذر الخبراء من أن تناول حبوب الحمية
باستمرار يمكن أن يسبب تمزق بطانة المعدة
ويمكن أن يؤدى ذلك إلى الموت.
وأحصت إدارة األغذية والعقاقير األمريكية،
نوعا من الحبوب الغذائية قالت إنها تحتوى
ً 69
على مــواد يمكن أن تسبب النوبات والسكتات
الدماغية.
الــدكــتــورة مــهــا غــانــم ،رئــيــس قــســم السموم
بجامعة اإلسكندرية حذرت من زيوت التخسيس
التى يتناولها بعض المواطنين ،والتى يمكن أن
تؤدى للوفاة.
وأضافت" :هناك إقبال كبير من المواطنين
على تناول تلك الزيوت من أجل إنقاص الوزن،
لكنها تتسبب فــى فــقــدان األمـ ــاح الــمــوجــودة
بالجسم عــن طــريــق الــقــيء واإلس ــه ــال وت ــؤدى
للوفاة".
وت ــاب ــع ــت" :زيـــــوت الــتــخــســيــس تــتــســبــب فى
اضطرابات شديدة فى المعدة من الممكن أن

تــؤدى إلى الوفاة ،وأعــراض تلك الزيوت شبيهة
بأعراض الكوليرا.
وأشــــارت إل ــى أن "الــنــاس فــى قــنــا وأســـوان
بيلضموا حبوب التخسيس وبيعملوها عقد على
رقبتهم وغوايش ألن شكلها حلو وملون".
ضحايا الريجيم السرى:
التنمر والسوشيال ميديا السبب
"الــمــصــريــون" تــوصــلــت إل ــى أكــثــر مــن حالة
ذهبت ضحية لـ "الريجيم" ،وغالبيتهم مراهقات
وأطفال.
تروى مقربة من أسرة الطفل "م.ن" ،البالغ من
العمر 9سنوات والمريض بالسكري ،أنه "عندما
ذهبت والدته لدكتور تغذية إلنقاص وزنه ،أعطى
الطبيب للطفل دواء تخسيس عبارة عن أعشاب،
وهو ما أثر على صحته بشكل غير طبيعي ،ولم
تالحظ األم األعراض على الطفل فى وقت مبكر،
إال عندما بــدأ فى القيء واإلســهــال المستمر،
وبعد تدهور الحالة اكتشفت األم أن ابنها يحتضر
بالبطيء".
تتابع" :بعد أقل من أسبوع توفى الطفل ،وكانت
المفاجأة هو أن أدوية التخسيس ممنوعة لمرضى
الضغط والسكر والقلب ونشاط الغدد الزائد".
بينما دفعت الفتاة الشابة "ص.أ" ،صاحبة
عاما ،حياتها ثم ًنا فى سعيها وراء إنقاص
الـً 21
الوزن.
وتــقــول صــديــقــات لــهــا ،إنــهــا "كــانــت أخفت
المسألة عن أسرتها بل وعلينا ،وعلى الرغم من
أنها لم تكن بحاجة إلى عمل ريجيم من األساس،
إال أن بعض زميالتها فى الجامعة كن يمازحنها،
ويصفنها بـــ"الــدبــة" ،وهــو األمــر الــذى كــان يؤثر

عليها رغــم دعمنا لها ،فكانت معظم مالبسها
فضفاضة بشكل "يخنق".
وقــد اقــتــرحــت عليها إحــداهــن تــنــاول حقنة
"أنسولين" لمساعدتها فى خسارة الــوزن" ،لكن
يوما
حالتها تدهورت ،واحتجزت ألكثر من ً 45
بالعناية المركزة بمستشفى التأمين الصحى فى
منطقة حوض الدرس بالسويس ،بسبب تناولها
حقنة أنسولين 1000م ،دون متابعة من طبيب،
وقــامــت بحقنها فــى بطنها ،بعد أن نصحتها
صديقة لها بأنها ستساعدها على خسارة الوزن،

وبعد ساعات قليلة من تعاطيها الحقنة ،دخلت
فى غيبوبة ونقلت للمستشفى فى حالة خطيرة،
وخطفها الموت وهى فى ريعان شبابها".
فى حين تقول شقيقتها الكبرى ،إن األطباء
ودمورا
سببت لها غيبوبة
كشفوا أن هذه الحقنة ّ
ً
فى جزء من المخ وجلطة فى الرئة ،كما حدثت
لها مشكالت أخرى فى القلب ،وطوال هذه المدة
لم تفق من غيبوبتها إال لفترات قليلة.
وتداول رواد مواقع التواصل فى الكويت خالل
األسابيع الماضية أنباء عن وفــاة شابة كويتية

فى مقتبل العمر قبيل حفل زفافها ،وذلك عقب
تناولها أدوية تخسيس بعد الترويج اإلعالنى لها
من قبل إحدى "الفاشينيستات".
والفتاة المتوفاة تدعى فاطمة الزهراء ،وهى
فى الـــ 21من عمرها ،أقدمت على تناول بعض
حبوب التخسيس بعد الترويج لها من قبل إحدى
"الفاشينيستات" ،ما أدى إلى تشنجها ليتم إدخالها
العناية المركزة ،حيث توقفت كل وظائف الجسم
وتوفيت الفتاة قبل زفافها بيوم .وحذرت الدكتورة
هدير جميل ،أخصائى التغذية من استخدام أى
أدوية أو منتجات طبية إال بعد استشارة الطبيب،
"حتى يتأكد من عدم تعارضها مع حالة المريض،
على أن يحصل على هــذه األدوي ــة من األماكن
المرخص لها من وزارة الصحة؛ مثل الصيدليات
والمحالت المعروفة".
وأوضــحــت جميل لـــ"الــمــصــريــون" ،أن "أدويــة
الــتــخــســيــس ومـــا بــاتــت تــعــرف بـــ"الــكــبــســوالت
السحرية" خطر يهدد حياة كثير من الشباب ،وال
سيما الفتيات ،فهى أدوية غير مرخصة وال يعرف
مصدر المواد المكونة لها ،كما أن لها مخاطر
جسيمة على الصحة".
تضيف" :على الرغم من أن أدوية التخسيس
تعمل على سد الشهية للطعام وتجعل الشخص
يشعر بالشبع قبل تناول الطعام ،فإنها قد تؤدى
إلى بعض المضاعفات على الصحة العامة ،ألنها
تعمل على زيادة معدل ضربات القلب وارتفاع فى
نسبة ضغط الــدم واإلصابة بإسهال ومشكالت
فى الكلى والكبد وضعف فى عضلة القلب".
وتابعت أخصائية التغذية" :هذه الحبوب خطر
للغاية على مرضى القلب وضغط الدم المرتفع،

حيث يكونون عرضة للوفاة بشكل أسرع ،بل ربما
تصل خطورتها إلى إصابة األشخاص األصحاء
بارتفاع ضغط الدم ومشكالت فى القلب ،وهو ما
يجعلنا نسمع عن حاالت وفاة كثيرة نتيجة تناول
هذه العقاقير" .واستطردت" :معظم هذه األدوية
تحتوى على م ــادة "السيبوترامين" المحظور
دوليا ،والتى تضر بالجهاز الهضمي،
استخدامها ً
وتخفض نسبة امتصاص مــادة الدوبامين التى
تتحكم فى السلوكيات واإلحساس بالدماغ ،حيث
من الممكن أن تسبب لمتعاطيها سكتة دماغية
مفاجئة ،كما أن اإلكثار من تلك الحبوب يؤثر على
الصحة العقلية ،كما أثبتت دراسات حديثة".
وأش ــارت أخصائية التغذية إلــى أنــه "ينبغى
على وزارة الصحة أن تراقب كل ما يحدث على
التواصل االجتماعي" ،ناصحة المشاهير ونشطاء
"السوشيال ميديا" بتحذير متابعيهم من استخدام
خطرا على
هذه األدوية والمنتجات التى تسبب
ً
حياة اآلخرين.
متفقة معها فى الــرأي ،قالت الدكتورة سالى
الــشــيــخ ،اســتــشــارى الــطــب الــنــفــســى لــأطــفــال
والمراهقين ،إن "طبيعة اإلنسان وفطرته تجعله
يتأثر بكل ما يراه لدى اآلخرين من سلوكيات أو
أفعال ،خاصة األطفال خالل فترة المراهقة ،لذا
تنجذب الفتيات إلــى إعــانــات التخسيس على
"السوشيال ميديا" ،بسبب خبرتهن الضئيلة فى
الحياة وتؤثرهن بمواقع التواصل وما يحدث من
تنمر إلكترونى عبرها".
وأضافت "سالي" لـ"المصريون"" :هناك حاالت
كثيرة تضررت من المنتجات التى يتم الترويج
لها على "السوشيال ميديا" ،فهناك من خسرت
بشرتها أو شعرها أو حياتها كلها ،وهــذا كله
بسبب إعالنات هدفها الربح للمعلن ًأيا ما كانت
الخسارة الصحية والمعنوية والمادية والنفسية
للمتلقى ،فيما يعد تجارة بأرواح البشر".
وتابعت محذرة من استخدام هــذه األدويــة،
قائلة إنها "ال تساعد على إنــقــاص ال ــوزن ،بل
هى "وهــم" ،حيث يدخل فى الشعور أن الــدواء
سيساعد على إنقاص الــوزن ويحدث العكس،
وهــنــا يعمل اإلع ــان على مخاطبة العقل فى
البحث عن المفقود وعرض صور ألشخاص قبل
وبعد استخدام المنتج".
وش ــددت على أن "تــكــون هــذه األدويـــة تحت
تجنبا لــحــدوث أى مضاعفات
إش ــراف طبيب
ً
صحية ،ألن هذه األدوية تعمل على كبح الشهية،
ما يؤدى إلى تقليل نسبة تناول الطعام ،ما يتسبب
فى فقدان الجسم المزيد والمزيد من العناصر
الغذائية التى يحتاج إليها".

عال خطاب

األحد
السنة الثامنة  -العدد 941
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أغرب وصايا الفنانين ..من «حرق األفالم»
لجنازة «الطبل والمزمار»
الموت ال يفرق بين مغمور ومشهور ،فقير أو غني ،لكن حقيقة أن البعض
بعد وفاته يحظى باهتمام أكثر من غيره ترجع إلى ما يحظى به من شهير،
واهتمام بمتابعة حتى أدق التفاصيل واألسرار عنه ،كما هو الحال بالنسبة
الخاصة بالوصايا الغريبة
للفنانين .وهناك من الفنانين من حفلت حياتهم
ّ

بعض الشيء ،قد يكون الهدف منها الوعظ ،أو الراحة ،أو تحقيق أمر لم
يستطع أن يحققه في حياته ،أو توبة عما ظن به الخير في يوم من األيام.

عال خطاب

ّ
"كوكب الرشق" تنازلت عن ثروتها للشعب" ..رشدى أباظة" طالب بأن ُيدفن عىل فراش من الحنة ..و"الشحرورة" حولت عزاءها لفرح >> "فريد األطرش" أمر بدفن العود معه ..و"سوزان تميم" حرمت والدها من المرياث
فاروق الفيشاوى
يعد الراحل فاروق الفيشاوي ،الذى توفى بعد صراع
عاما ،آخر
مع مرض سرطان الكبد عن عمر ناهز ً 67
الفنانين الراحلين الذين كتبوا وصيتهم قبل الوفاة.
وكشفت هويدا الفيشاوي ،ابنة شقيق الفنان الراحل،
عن آخر وصية له قبل وفاته مباشرة ،إذ أنه أوصى
بدفنه بجوار والــده ووالدته وأشقائه بمقابر األسرة
بمدينة "سرس الليان" التابعة لمحافظة المنوفية ،على
أن يقام عــزاء له أمــام منزل األســرة ،وعــزاء آخــر له
بالقاهرة.
كما أوصى ابنه الفنان أحمد الفيشاوى باالهتمام
بتقديم مشروع سينمائى عن القس كابوتشي ،وهو قس
مشيرا إلى
سفيرا للفاتيكان فى القدس،
سورى كان
ً
ً
أنه طلب منه السعى وراء هذا العمل حتى يخرج إلى
النور.
عامر منيب
قبل ســنــوات ،وقــع خبر وفــاة الفنان عامر منيب
كالصاعقة على محبيه ،وكان قد أوصى قبل وفاته،
زوجته إيمان األلفي بعدم السماح لشقيقته أمينة
بحضور جنازته أو أخذ العزاء فيه إال بعد أن تتوب إلى
الله وترد األمــوال التى استولت عليها من ضحاياها
فى دبى ومصر ،لتحافظ على اسم عائلتها المحترمة.
وكانت "أمينة منيب" تورطت فى  4قضايا نصب
الستيالئها عــلــى أكــثــر مــن  20مــلــيــون جنيه بزعم
التجارة ،ولم تحضر بالفعل عزاء شقيقها الذي توفي
عاما ،بعد
في  26نوفمبر عام  2011عن عمر ناهز ً 48
صراع طويل مع مرض السرطان.
تحية كاريوكا
الــفــنــانــة تــحــيــة ك ــاري ــوك ــا كــانــت قد
تبنت فتاة صغيرة وجدتها أمــام أحد
المساجد ،وقــامــت برعايتها إلــى أن
توفيت ،وقبل رحيلها أوصــت الفنانة
فيفى عبده برعاية الفتاة بعد وفاتها
وأن تتكفل بجميع طلباتها ،كما كانت
تفعل وبالفعل استجابت األخيرة لوصيتها
برعاية الفتاة.
حسين صدقى
كانت آخر وصايا الفنان
حسين صــدقــى المتوفى
في عــام  1976هى حرق
جميع أفالمه السينمائية،
قائالً ألسرته" :أوصيكم

بتقوى الله وأن تحرقوا كل أفالمى ما عدا فيلم سيف
اإلسالم خالد بن الوليد".
الفنانة سوزان تميم
بينما كتبت الفنانة اللبنانية سوزان تميم ،وصيتها
بخط يدها ،والتي تتضمن حرمان والدها من الميراث،
وطلبت أن تحول كل ممتلكاتها وأموالها إلى والدتها
وشقيقها وال أحد آخر سواهما.
كما أوصت بالزكاة وإطعام المساكين وكفالة
اليتيم ،وقالت فى الوصية" :اتبعوا صراط الله
المستقيم ،وسامحونى إن كنت أساءت إليكم
وادعــوا لى بالرحمة ،واعتمروا لى وحجوا
عنى إذا تيسر لكم ،وأكرمونى فى وفاتي".
وردة الجزائرية
فى حين أوصت الفنانة الجزائرية بشيء
غير تقليدي ،وهو كتابة قصة حياتها ،وكلفت
الكاتب محمود معروف بذلك ،واشترطت أن
تقدمها المطربة أنغام أو آمال ماهر ،ألنها
كانت شديدة اإلعــجــاب بصوتيهما،
كــمــا أوصـــت بــدفــنــهــا بمسقط
رأسها بالجزائر.
الشحرورة
وصية الفنانة "صباح"
تختلف بعض الشيء عن

وصايا الفنانين اآلخرين ،إذ أثارت جدالً
كبيرا داخل
ً
الوسط الفنى وبين جمهورها ،حيث قالت ابنة شقيقتها
إن "الشحرورة" أوصت بأن "يتحول يوم وفاتها وتشييع
جنازتها إلى فرح بالطبل والمزمار والدعاء لها".
ونشرت "كلود عقل" ابنة شقيقتها ،وصيتها بعد
ساعات من وفاتها ،قالت فيها إن الفنانة المحبوبة
قالت لى "إن يوم رحيلها يوم فرح وليس يوم حزن".
وأضــافــت للجمهور" :بتودعكن وبتقلكن ما تبكوا
وما تزعلوا على وهيدى وصيتى إلكن ..قالتلى قوليلن
يحطوا دبكة ويرقصوا ،بــدى يــاه يــوم فــرح مش يوم
حــزن ..بدى ياهن دايما فرحانين بوجودى وبرحيلى
متل ما كنت دايما ف ّرحن ..وقالتلى قلكن إنها بتحبكن
كتير وإنها ضلوا تذكروها وحبوها دايـ ًـمــا" ،ورحلت
الشحرورة فى  26نوفمبر عام .2014
فريد األطرش
ومــن الــمــعــروف عــن الــفــنــان فــريــد األطـــرش حبه
الشديد للفن وآلة العود ،حتى إنه أوصى بأن يدفن
معه العود الذى كان عليه اسمه ،وكذلك أوصى بدفن
صورة والدته معه.
وفى  26ديسمبر  ،1974توفى في بيروت إثر إصابته
عاما.
بأزمة قلبية حادة عن عمر ناهز ً 57
أم كلثوم
كتبت كوكب الــشــرق "أم كلثوم" فــى وصيتها قبل

وفاتها في  3فبراير عام  ،1975عن عمر ناهز 76
عاما أن تذهب كل ممتلكاتها الفنية إلى الشعب.
ً
أمــا بالنسبة إلــى ممتلكاتها من أمــوال وعقارات،
فأوصت بها إلى زوجها الدكتور حسن الحفناوى وأوالد
شقيقها الشيخ خالد وشقيقتها سيدة ،بحيث يشتركون
فى ميراث فيلتها بالزمالك و 50فدا ًنا ومجوهرات
وسندات ورصيد مالي.
سناء جميل
الكاتب لويس جريس أكــد أن زوجــتــه الفنانة
الراحلة سناء جميل أوصت بأن توضع متعلقاتها
من أشرطة أفالمها ومسرحياتها ومسلسالتها
ومالبسها فى مكتبة اإلسكندرية ،وهو ما نفذه
بالفعل .ورحلت سناء جميل فى  22ديسمبر عام
عاما.
 2002عن عمر ناهز ً 72
رشدى أباظة
رحل فى  27يوليو عام  1980عن عمر ناهز
عاما بعد معاناته مع مــرض سرطان
52
ً
الدماغ ،وكان قد أوصى قبل وفاته
صديقه مصمم اإلكسسوارات
عجمى عبدالرحمن ،الشهير
بـــ"دنــجــل" ،بــفــرش تربته
بالحنة ،حيث كان يعتقد
أن الــحــنــة مـــادة تساعد

على تحليل الجثة بسرعة.
كما أوصى بتقسيم ميراثه بين أمه وابنته وأخوته ،وكان
يملك ثالث شقق فى مصر وواحدة فى هولندا ،وقطعة
أرض بالهرم .كما ترك لزوجته السابقة سامية جمال
بوليصة تأمين ولكنها تنازلت عنها لحفيده أدهم.
عبدالحليم حافظ
فى  30مارس عام  ،1977رحل عبدالحليم حافظ
عاما إثر إصابته بتوقف وظائف
عن عمر ناهز ً 47
الكبد الناتج عن مرض البلهارسيا .وأوصى العندليب
األسمر قبل وفاته بأن تعود كل ثروته ألشقائه وشقيقته
"علية" وابن خالته شحاتة وزوجته فردوس ،كما أوصى
كذلك بأال تباع شقته فى الزمالك.
ليلى مراد
بعد أن اشتد المرض على الفنانة ليلى مراد طلبت من
عائلتها أال ينتشر خبر وفاتها قبل دفنها ،كما أوصت بأن
ُيصلى عليها فى مسجد السيدة نفسية ،وأال يصلى عليها
أحد من الغرباء ،وهو ما نُفذ بالفعل .وفى  21نوفمبر
 1995رحلت ليلى مراد عن عمر ناهز  77سنة.
ناهد شريف
قبل رحيلها بيومين في  7أبريل عام  ،1981أوصت
الفنانة ناهد شريف بأن تكون جنازتها بسيطة خالية
مــن المظاهر وأن تقتصر على العائلة واألصــدقــاء
المقربين ،وأن تقام فى أضيق الــحــدود ،وهــو ما تم
بالفعل.
نجيب الريحانى
فــى  8يونيو عــام  ،1949رحــل الفنان
ال ــراح ــل نــجــيــب الــريــحــانــى عــن عمر
ـامــا إثــر إصابته بمرض
ناهز  60عـ ً
التيفود ،وأوصــى أقاربه وأصدقاءه
يوما من موته بــأن يضعوا
قبل ً 15
فى قبره صورة له بشخصية "كشكش
بيه" الشهيرة ،حيث أوضــح أنــه لم
يذق طعم النجاح إال بعد أدائــه هذه
الشخصية.
سعيد صالح
كــومــيــديــان الــضــحــك الــشــهــيــر سعيد
صالح ،أوصى زوجته وابنته قبل وفاته بأن
يــدفــن فــى مسقط رأس ــه بمحافظة
الــمــنــوفــيــة .وتــوفــى صــالــح فــى 1
أغسطس عام  2014بعد إصابته
بأزمة قلبية حادة ،وبالفعل دفن
بقرية مجيريا فى المنوفية.

ِ
مغتصبون»
«نجوم ..لكن

الفضائح الجنسية تلطخ سمعة أشهر نجوم الكرة فى العالم" ..نيمار" و"رونالدو" آخر المتورطني ..وماليني الدوالرات مقابل التصالح وتفادى السجن
الحقت الفضائح الجنسية ،العديد من أبــرز نجوم
الكرة العالميين ،وقد لطخت سمعة أكثر من العب وهزت
صورهم خالل الفترة األخيرة ،وباتت "وصمة عار" على
جبينهم ،اضطروا إزاءها إلى دفع ماليين الدوالرات من
أجل التوصل لتسويات تجنبهم المحاكمات والزج بهم
في السجن.
آخر هؤالء النجوم كان البرازيلى نيمار ،العب
فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ،بعدما
اتــهــم مــؤخـ ًـرا بــاغــتــصــاب عــارضــة األزي ــاء
البرازيلية ناجيال تريندادي ،وتم تسريب
فيديو يجمعهما ،وقد اضطر لدفع ماليين
الدوالرات من أجل التصالح.
تفاصيل الواقعة كانت مع استدعاء نجم
بــاريــس ســان جيرمان إلــى مركز شرطة
ريو دى جانيرو للدفاع عن نفسه ،وتقديم
إفــادتــه فــى تحقيق بــشــأن مــا إذا ك ــان قد
انتهك القانون بنشره صورًا حميمة لعارضة
طا
األزياء التى تتهمه باالغتصاب ،بعد نشره شري ً
مسجالً عبر تطبيق "إنستجرام" أراد أن يوضح فيه
أنه ضحية "فخ" نُصب له.
وف ــى مــقــابــلــة تلفزيونية لــهــا ،خــرجــت ناجيال
تريندادى عن صمتها ،معتبرة أن ما تعرضت له "كان
اعتداء مع اغتصاب" ،وأقرت بأنها أعجبت بنيمار
وكانت ترغب فى ممارسة الجنس معه ،وقام بدفع
نفقات سفرها من البرازيل إلى فرنسا ،حيث أقامت
فى أحد فنادق العاصمة.
لكنها أشارت إلى أن األمور تغيرت بشكل جذرى
عدائيا ،بعيدا
فى لقائهما األول ،موضحة" :كان (نيمار)
ً
كل البعد عن الشخص الــذى تعرفت عليه من خالل
الرسائل النصية ( )...لكن وبما أننى كنت مصممة على
أن أكون معه ،قلت لنفسى إننى سأحاول التعامل مع
األمر".
وأشارت إلى أنه بعد تبادلهما القبالت والمداعبات
"بدأ يضربني ..ثم بدأ يؤذينى كثيرا وطلبت منه التوقف
مؤلما" ،الفتة إلى أنه اعتذر عن ذلك،
ألن األمر كان
ً
لكنه استمر فى تعذيبها خالل ممارسة الجنس معها.

كريستيانو رونالدو
أقامت األمريكية "كاثرين مايورجا" ،دعوى قضائية
تتهم فيها النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو العب
يوفنتوس اإليطالى باغتصابها عام  2009بأحد الفنادق
بالواليات المتحدة ،خالل فترة إجازة "الدون" ،وهو ما
سلبا على سمعة رونــالــدو ،وعلى الحالة النفسية
أثر ً
ألسرته .تفاصيل الواقعة ،جاءت بعدما طالبت شرطة
مدينة الس فيجاس األمــريــكــيــة ،تــزويــدهــا بعينة من
الحمض النووى للنجم البرتغالي ،فى إطــار التحقيق
الــذى تجريه في االتهامات التي وجهتها إليه عارضة
أزي ــاء سابقة باغتصابها .وتقدمت كاثرين مايورجا
( 34عاماً) ،أمام إحدى محاكم والية نيفادا األمريكية،
بدعوى تطالب فيها بتعويض قــدره  200ألــف دوالر،
بعدما اتهمت أفضل العب كرة قدم فى العالم خمس
مرات ،باغتصابها فى جناحه بأحد فنادق الس فيجاس،
وأنه دفع لها  375ألف دوالر لتوقيع اتفاق تتعهد فيه
بعدم الحديث عما جرى ،وهو ما نفاه الالعب إذ قال

حينها إن العالقة بينه وبين مايورجا كانت "برضا كامل".
جون تيرى
صاحب إحدى أشهر قصص الخيانة بعالم الساحرة
الــمــســتــديــرة ،بعدما دخــل نجم تشيلسى والمنتخب
اإلنجليزى السابق فى عالقة غير شرعية مع زوجة
مواطنه وزميله السابق فى البلوز دانــيــال ستوريدج،
وتدعى فانيسا برونسال.
وأحــدثــت الــواقــعــة ،ضجة كبيرة خاصة أنها نالت
سببا
طرفين من صفوف المنتخب اإلنجليزى ،وكانت
ً
فى خسارة "تيرى" شارة قيادة منتخب األسود الثالثة.
ريبيرى وبنزيمة
ضمت قائمة المتحرشين بأوروبا النجمين الفرنسيين
فرانك ريبيرى العــب بايرن ميونيخ األلمانى ،وكريم
بنزيمة نجم فريق ريـال مدريد اإلسباني ،باغتصاب
القاصر الجزائرية "زاهية دهــار" عام  ،2009قبل أن
ُيثبتا بعد ذلك عدم معرفتهما بعمرها الحقيقي .وبسبب
هذه الفضيحة ،ابتعد "بنزيمة" عن صفوف المنتخب

الفرنسى بقرار تأديبى منذ عدة سنوات.
واين رونى
تورط نجم منتخب إنجلترا وفريق مانشستر يونايتد
اإلنجليزى السابق فى عالقة غير شرعية مع فتاة ،وذلك
أثناء فترة حمل زوجته "كولين" عام  ،2010األمر الذى
كلفه دفع أموال طائلة لغلق هذا الملف.
آدم جونسون
واجه العب سندرالند ومنتخب إنجلترا السابق عقوبة
السجن  6سنوات ،بعد ثبوت إدانته باغتصاب فتاة قاصر
عام  .2012ففى عام  ،2011كان المنتخب المكسيكى
على موعد مع مباراة ودية أمام اإلكوادور ،انتهت بفوز
المكسيك بهدف دون رد ،ضمن االستعدادات لنهائيات
كأس كوبا أمريكا التى أقيمت باألرجنتين وقتها.
عـــددا من
وآنــــذاك ،دعــا  8مــن العــبــى المكسيك
ً
الساقطات وأدخلوهن مقر إقامتهم وقضوا معهن سهرة
حــمــراء ،ليقرر االتــحــاد المكسيكى إيــقــاف الالعبين
عاما كامالً وتغريم كل منهم  2000دوالر.
المتورطين ً
البرازيلى روبينيو
حكما على العب ميالن
أصدرت إحدى المحاكم اإليطاليةً ،
السابق بالسجن  9سنوات ،بعد إدانته باالعتداء الجنسى على
فتاة ألبانية عام  ،2013فى أحد المالهى الليلية.
راين جيجز
تورط نجم منتخب ويلز السابق فى عالقة مشبوهة
ً
فضل عن عالقة
مع عارضة األزياء ايموجون توماس،
بزوجة أخيه ناتاشا ،والــذى تسبب وقتها فى تدمير
العالقة الزوجية لشقيقه رودي.
ديلى ألى
سرب فيديو جنسى لنجم توتنهام والمنتخب اإلنجليزى
ُ
ديلى ألى ،مدته  12ثانية وهو يمارس الجنس مع فتاة.
عاما يمارس الجنس
وظهر الالعب البالغ عمره ً 21
مع فتاة لم يتم التعرف عليها بعد ،ولم يظهر وجهها
خالل الفيديو الذى ال تزيد مدته على  12ثانية ،بينما
كان بعض أصدقائه موجودين بالمكان لكن لم يظهروا.

محمد عبد الحارس

األحد
السنة الثامنة  -العدد 941
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قروض «الجمعيات» تزاحم البنوك ..وتدوير أقساط تنتهى بالسجن
انتشر الكثير من الجمعيات األهلية ،التابعة لوزارة التضامن ،التي
تهدف أنشطتها في األساس إلى مساعدة القائمين على مشروعات
صغيرة من صغار التجار والصناع ،وتقديم القروض لربات البيوت،
في محاولة لرفع مستواهم المعيشي ،والعمل على زيادة دخولهم
المحدودة.
مقتصرا على ذلك ،فالكثير ممن يمرون بضائقة
لكن األمر لم يعد
ً
مالية ،أو يحتاجون إلى أموال لسداد ديونهم عليه ،يلجأون إلى
تلك الجمعيات ،وال يتطلب األمر أكثر من صورة البطاقة الشخصية
وإيصال نور وضامن من الدرجة األولى ،للحصول على قرض يبدأ
من  3آالف جنيه ،وحتى  30ألف جنيه ،وقد يصل في بعض األحيان
إلى  150ألف جنيه.
لكن يجب أن تحذر ففي حالة التأخر عن السداد في الموعد المحدد،

هناك غرامة تأخير بعضها يومي يتراوح بين  20و 100جنيه بحسب
قيمة القرض ،أما إذا لم يتمكن المقترض من السداد ،فقد يصبح
مهددا بدخول السجن ،وقد ال يجد هؤالء أمامهم سوى اللجوء
وقتها
ً
إلى نوع آخر من القروض ،اسمه «قروض الـ  5بـ  ،»5إذ سيحصل
مقابل القرض بقيمة  5آالف جنيه  10آالف جنيه.
المؤكد أنه إذا كانت األزمة كبيرة فلن ينظر المقبل على االقتراض
إلى العواقب ،بل سيسارع إلى التوقيع على إيصال أمانة على نفسه
بالمبلغ ،من دون أن يفكر في لحظة الحساب ،ووقتها قد يجد
نفسه عاج ًزا ،ال حول له وال قوة ،بعد تفرع الديون ما بين مرابين أو
جمعيات أهلية أو سلفيات من الجيران واألهل.

أمينة عبد العال  -تصوير :أسماء زايد

"التضامن" :تمويالت القروض تصل إىل  30مليون جنيه>> الجمعيات تقدم القروض بإجراءات ميرسة ..إيصال كهرباء وعقد إيجار وضامن
شروط التضامن
"المؤسسة القومية لتنمية األســرة والمجتمع" ،التابعة
ض ــا خــاصــة
لـــــوزارة الــتــضــامــن االجــتــمــاعــي ،تــقــدم ق ــرو ً
بالجمعيات والمؤسسات األهلية بنسبة فائدة  ،%8وتمت
زيادة تمويالت القروض لتصل إلى إجمالي  30مليون جنيه
في ميزانية العام الماضي ،بعدما كانت في  25 2017مليون
جنيه.
وعلى رأس الــشــروط التي أعلنها الــلــواء عبد الحكيم
حمودة مدير المؤسسة لتقديم القروض ،أن تقدم الجمعية
تصريحا من الهيئة العامة للرقابة المالية
أو المؤسسة
ً
بممارسة نشاط اإلقــراض للمشروعات متناهية الصغر،
ومــحــضـ ًـرا مــن مجلس إدارة الجمعية بــالــمــوافــقــة على
التمويل المطلوب ،وتقديم بيانات الجمعية وأنشطتها
وهيكلها الوظيفي مرفقة بصورة آلخر ميزانيتين ،وتقرير
موضحا
مراقب الحسابات ،وكذلك تقديم قوائم االنتظار
ً
بها أسماء وبيانات أصحاب الــقــروض والمنتفعين ونوع
ً
فضل عن شهادات من
المشروعات والمبالغ المطلوبة،
الجهات السابق التعامل معها بااللتزام في السداد وإيصال
بمرافق الخدمات يثبت مكانها واألهم إقرار بفتح حساب
مستقل للمشروع تحت إشراف البنك المركزي.
كما قدمت وزارة التضامن ،برنامج "فرصة" لدعم الفئات
احتياجا من خالل التمكين االقتصادي ،لمستقبل
األكثر
ً
أفضل مشمول بكرامة العمل في وظيفة ً
بدل من االعتماد
على المساعدات االجتماعية.
والفئات المستهدفة من البرنامج ،أفراد األسر القادرون
على العمل في الفئة العمرية (.)55 - 15
واشترطت لالشتراك بالبرنامج الخاصة بالجمعيات
األهلية ،تقديم كشف الحساب الختامي للجمعية عن آخر
عاميين ،السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة ،صورة
الترخيص النهائي لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر
من هيئة الرقابة المالية ،وحجم محفظة التمويل للجمعية
للعام السابق ،ورصيد القروض المصدرة (عدد وقيمة).
ومن أهم أهداف البرنامج توفير  50ألف قرض ميسر
لتوليد فرص عمل للمرأة المعيلة بالشراكة مع بنك ناصر
وبتمويل  250مليون جنيه من "تحيا مصر".
الجمعيات ..صورة البطاقة وضامن
وتــشــتــرط الجمعيات الناشطة فــي تقديم الــقــروض،
للحصول على القرض ،تقديم وصل مرافق "نور أو غاز"،
وعقد إيجار ،وصورة من البطاقة الشخصية ،وإذا كان مبلغ
القرض أقل من  10آالف جنيه يحتاج المقترض إلى ضامن
واحــد ،أمــا إذا كــان المبلغ أكثر من  10آالف جنيه فإنه
بحاجة إلى ضامنين ،من الدرجة األولى.
وتبدأ القروض الصغيرة من ألف جنيه وتصل إلى 30
ألف جنيه ،وإذا كانت القروض أكثر من  30أل ًفا إلى 150

أل ًفا يشترط أن يكون هناك حساب جارٍ في البنك.
خــال جولة على عــدد من الجمعيات بمنطقة فيصل
والعشرين وبوالق وكفرطهرمس والعمرانية ،ظهر التطابق
فــي الــشــروط التي تطرحها هــذه الجمعيات ،والمتمثلة
فــي تقديم إيــصــال مــرافــق ،وصـــورة بطاقة وضــامــن من
الدرجة األولي ،والقروض إما فردية أو لمجموعات من 3
أو  5أفــراد ،والمجموعات يكون أفرادها ضامنين لباقي
المجموعة ،ويوقعون على هذا ،فإذا تأخر أحدهم بالسداد
يقوم الباقي بالسداد نيابة عنه.
فاإليصال بمثابة التزام قانوني موثق يعاقب من يخالفه،
والتأخير قد يترتب عليه دفع غرامة تتراوح بين  20و100
عــن كــل يــوم تأخير ،حتى إن بعض المتعثرين يكتشفون
غرامات التأخير أحيا ًنا تفوق قيمة القرض ذاته.
الجمعية المصرية لتنمية وتطوير المشروعات «لييد»
تقدم الجمعية ،التي تخدم منطقة الجيزة ،القروض
شهرا،
الفردية التي تبلغ قيمتها  5آالف جنيه على 12
ً
جنيها ،ليكون إجمالي المبلغ بعد
والسداد الشهري 521
ً
احتساب الفائدة  6.245جنيه.
مؤسسة «منة الله للتنمية»
تقدم المؤسسة خدماتها لسكان منطقة "كفر طهرمس"،
وتمنح القروض لمجموعات ،تضم كل منها  3أفراد بمبلغ
 5.565ألف جنيه ،ويتم خصم مبلغ  1035مصاريف إدارية
منه ،ثم يتم تحصيل  12قسطًا ،على أن يتم سداد القسط
جنيها على  6أشهر.
يوما ،بقيمة 576
كل ً 15
ً
مؤسسة التضامن للتمويل األصغر
ضــا فــرديــة
تــخــدم ســكــان منطقة فــيــصــل ،وتــتــيــح قــرو ً
ومجموعات ،ورسوم تحويل القرض من جماعي إلي فردي
 100جنيه ،والقرض الفردي  10آالف جنيه يسدد على
شهرا ،وقيمة القسط الشهري  1038ليكون اإلجمالي
12
ً
.12.475
جمعية تنمية المجتمعات المحلية والمشروعات
«المبادرة»
مقر عملها في بوالق وتخدم األحياء المحيطة بها ،تقدم
القروض الفردية بقيمة  15ألف جنيه ،ويشترط أن يكون
هناك ضامنان للحصول على القرض ،على أن يسدد على
شهرا ،وقيمة القسط الشهري  1110جنيهات،
مــدار 18
ً
وغــرامــة التأخير اليومية  100جنيه ،ليصل المبلغ بعد
احتساب الفائدة إلى  19.98 0ألف.
شركة «تساهيل» للتمويل متناهى الصغر
تقدم خدماتها لسكان الجيزة وفيصل ،وتتيح القروض
للمجموعات تتكون المجموعة من  5أفراد ،بقيمة  16ألف
جنيها
جنيه ،من يحصل على مبلغ  3آالف جنيه يدفع 186
ً
جنيها ،بواقع
شهريا ،ومن يحصل على  4آالف يدفع 247
ً
ً
يوما ،وغرامة القسط  100جنيه
 20قسطًا يسدد كل ً 15

>> غرامات تأخري تصل إىل  100جنيه فى اليوم..
مقرتضون" :مش معانا نسدد"
يوميا على المجموعة ككل يتحملها المتأخر في السداد.
ً
«بيعوا التالجة»
وال يخلو األمــر من مآس ومعاناة يتكبدها من يسعون
لــاقــتــراض مــن ه ــذه الــجــمــعــيــات ،كــمــا فــي حــالــة هاتين
السيدتين اللتين عجزتا عن ســداد قيمة القسط إلحدى
الجمعيات الخاصة التي تقدم القروض .كان الحوار غير
متكافئ ما بين "العوز" والسلطة ،وألن القائمة على الجمعية
البد أن تلتزم بتوريد المبالغ التي تجمعها من المقترضين،
فقد تعاملت معهما بشدة وقسوة ،وألن السيدتين ال تمتلكان
ً
جنيها وكــان ينقصه 100
كامل وهــو 373
المبلغ المالي
ً
جنيه ،فقد خفضتا رأسيهما في األرض غير قادرتين على
الرد.
وعلى الرغم من أن الجمعية طالبت بتسديد أقساط
مبكرا عن موعده بحوالي 10
الشهر الجديد قبل العيد
ً

أي ــام ،إال أنها أصــرت على أن يدفع دون نقصان ،فيما
تتحدث مديرة الجمعية صارمة بنبرة قاسية إلى السيدتين:
"مش قادرين تدفعوا القرض بتخدوه ليه ،بيعوا التالجة وال
األنبوية وال بيعي الموبايل اتصرفوا ،أنا عايزة الفلوس بدل
ما ارفع الوصالت وتتحبسوا قبل العيد".
وجاء الرد من السيدتين بكل ما تحمله الكلمة من ألم:
"والله مش معانا فلوس طيب اصبري علينا كام يوم ،هنجيب
منين" ،قالت إحداهما" :أنا ابني تعبان ومش معايا فلوس
أكشف عليه" .ليظهر مدى معاناة بعض الفئات في تسديد
غالبا ما تنتهي بأن يدخلن السجون
قيمة القروض ،التي
ً
لعجزهن عن السداد.
«متهدد بالسجن»
يسرد "أبــو عبده" قصته مع الــقــروض لـ"المصريون"،
قــائـ ًـا" :حــاولــت كتير آخــد قــرض من البنك ،يكون قرض

كبير أدفعه مقدم لميكروباص واشتغل وأســد حقه ،لكن
لألسف طلبات البنك كانت كتير ومعرفتش أعملها ،فكان
وطبعا في األول
الحل الوحيد إني آخد قرض من الجمعيات
ً
خدت قرض قليل ألف جنيه ،ومعرفتش أعمل بيهم حاجة،
قدمت علي قرض من جمعية تانية ودخلت في قروض مع
مجموعات ،القروض كترت عليا ومعرفتش أسدها ،وأنا
متجوز وعندي  3أوالد في التعليم ،الحل أدامي بعد الديون
ما كترت عليا إني آخد فلوس بالربا من وأحد بيدي األلف
بألف ودلوقتي ،وخــدت منه ومــا عرفتش أســد برضو أي
حاجة ،أنا غرقان ال عارف أسد اللي عليا وال عارف اشوف
شغل حلو أســد منه ،ومتهدد أي وقــت من أن اإليصاالت
تترفع عليا واتسجن والدي هيتشردوا ،ومش هالقي اللي
يصرف عليهم".
عالم أزهري :شروط الدين
أكــد الــدكــتــور محمد الشحات الــجــنــدي ،عضو مجمع
البحوث اإلسالمية ،أن الــقــروض من الجمعيات األهلية
ال ضــرر فيها شريطة أن يكون وفــق عقد المرابحة؛ ألن
المشروعات تأتي بأرباح ،والشريعة بها عقود المرابحة.
وأضاف لـ"المصريون"" :األفراد الذين يلجأون للقروض
محذرا
من أجل مشروعات يستثمرون فيها ال حرج عليهم"،
ً
من أن يستغلوا هذه القروض من أجل أغراض أخرى ،حتى
ال يقعون في إثم التحريم ،كما أن استغاللهم هذه القروض
أيضا ،ألنها تعتبر صورة من صور
من خالل الكذب حرام
ً
النصب؛ في الوقت الــذي يتم فيه استغالل القروض في
التربح واإلثراء على حساب المصلحة العامة ،وهي محرمة
في الشريعة اإلسالمية ،ألنها مشاريع وهمية ومحاولة
لإلثراء المحرم".
ووجـــه "الــجــنــدي" ،نصيحة إل ــى الــذيــن يــلــجــأون إلــى
ً
قائل" :ننبه على أن اإلخوة الذين يرغبون في
االقتراض،
هذا اإلقراض بأن يلتزموا بالحقيقة والصدق؛ ألنه واجب
ديني في اإلسالم وكل األديان ،وحتى ال يسلك مسلكًا يقع
بالضرر على المجتمع ككل وهــذا مــحــرم ،بنص القرآن
ضارٍ ّ َو ِ
ح ِلي ٌم،
ص َّيةً ِ ّم َن اللَ ِّه َواللَّ ُه َع ِلي ٌم َ
الكريم" :أَ ْو َد ْينٍ َغ ْي َر ُم َ
وقول الرسول صلى الله عليه وسلم" :ال ضرر وال ضرار".
وأوضح عضو مجمع البحوث اإلسالمية ،أن "المقترض
إذا كــان في حالة من الضيق الــذي قد يــؤدي إلــى هالكه
مجددا لسداد الدين األصلي ،لكن
فال حرج أن يقترض
ً
بشرط أن يكون عاج ًزا عن توفير المبلغ من موارده الذاتية،
وشريطة أن يكون الــقــرض الجديد بنية ســداد القرض
السابق ،على أن يحاول العمل حتى يتمكن من سداد ديونه".
أما عن اقتراض مبالغ مالية دون مشاريع ورده بقيمة
مضاعفة ،فقد وصفه الجندي بأنه "قرض ربوي ،وفي حال
كان المقترض في ضيق شديد قد يعرضه للسجن أو يشرد
أسرته ،فاإلثم يكون على المقرض وليس على المقترض".

عقم وخيانة وفقر ..إنكار نسب األبناء يطرق أبواب المحاكم

ال تخلو محاكم األسرة من القصص
المأساوية الخاصة بإثبات النسب أو
إنكاره ،وحسب إحصائيات ،وصل
عدد دعاوى «نفي النسب» إلى 5
آالف دعوى في  ٢٠١٦فقط ،بينما
رفعت  ١٢ألف دعوى إنكار نسب
تراوحت مدد الزواج فيها بين سنة
عاما ،و %٥٣منها تم رفعها
وً ١٨
خالل السنوات الخمس األولى من
الزواج ،أما النسبة الباقية فكانت
لدعاوى رفعت بعد أكثر من ١٠
عاما من الزواج.
سنوات وحتى ً ١٨
والسبب الرئيسي لمثل هذه
دوما بالخيانة
الدعاوى مرتبط ً
والفقر وانعدام الدين واألخالق،
والضحية الوحيد في كل األحوال
هو الطفل الذي يالزمه العار طيلة
حياته ،نتيجة وصفة بـ «ابن
الحرام».
ويزداد األمور صعوبة في دعاوى
إنكار النسب البن في سن الشباب
أو ابنة في سن األنوثة ،ولك أن
تتخيل الحالة النفسية التي يمر
بها االبن في تلك اللحظة.
«المصريون» تفتح الملف الشائك
قصصا من داخل
وتستعرض
ً
محاكم األسرة.

محمود أبو سعد

ً
أهلها رفضوا العشيق والزوج يتهمه" ..عقيم" يطالب بإلغاء نسب "ابنته" له ..بعد  16عاما ..اكتشف "الخيانة" ..تزوجها بـ"فرش حشيش" ورفض االعرتاف بنسب الطفلة

أهلها رفضوا العشيق والزوج
يتهمه
الــبــدايــة مــن داخـــل محكمة األس ــرة
بزنانيري ،حيث أقام "م.ع" دعوى قضائية،
إلنكار نسب طفله الصغير من زوجته بعد
مبررا ذلك كونه
عام ونصف من الزواج،
ً
اكتشف أن زوجته تخونه وعلى عالقة غير
شرعية مع عشيقها الــذي تتواصل معه
قبل زواجها منه.
وادع ـ ــى أ ّن ال ــول ــد لــيــس م ــن صلبه
"خاصة" بعد الرسائل التي فضحت ما
مؤكدا أنــه ينوي رفــع دعــوى زنا
بينهما،
ً
بالرسائل كي يعرف الجميع حقيقتها.
وأضاف" :تزوجتني ألن أهلها رفضوا
العشيق ،ألنــه يتعاطى الــمــخــدرات وال
يعمل ،وشعرت بذلك بعد ال ــزواج حيث
كانت تمتنع عــن ممارسة العالقة معي
كثيرا بحجة تعبها في الشهور األولى من
ً
الحمل وصدقتها ،بل كنت أشفق عليها،
حتى وضــعــت الطفل ويــشــاء الــقــدر أن
أكتشف خيانتها ،وعالقتها معه بعد أن
وضعت الطفل بأسبوع واحــد ،من خالل
الرسائل التي كانت واضحة وصريحة،
فأيقنت أن الطفل ليس من صلبي؛ لذا
تقدمت بدعوى إلنكاره".
"عقيم" يطالب بإلغاء نسب
"ابنته" له
بينما أقام "م.ع.ا" ،دعوى أمام محكمة
األســـرة ،يطالب فيها بمحو اســمــه من
شــهــادة ميالد ابنته ،وإنــكــار نسبها له،
بعدما تــأكــد عقمه وع ــدم قــدرتــه على
عاما على زواجه
اإلنجاب ،بعد مرور ً 13
وخداع طليقته له.
وقــال الــزوج في دعــواه ،إنه تــزوج من
"ه.ع" ،وأنجبت بن ًتا على فراش الزوجية،
وطلقتها بسبب خــافــات على سلوكها
وتــصــرفــاتــهــا الــتــي ال تــلــيــق بمجتمعنا
الــشــرقــي ،وتــزوجــت بــأخــرى ولــم تنجب

مني لمدة 5سنوات ،مما دفعني إلجراء
فحوصات طبية لمعرفة السبب ،فتبين
مــن خــال الفحوصات والتحاليل أنني
عقيم ال أنجب ،وقمت على إثر ذلك برفع
طالبا الحكم
دعوى أمام محكمة األسرة
ً
بنفي نسب ابنته.
عاما ..اكتشف "الخيانة"
بعد ً 16
وفــي قضية مشابهة ،وقــف أب أمــام
محكمة األســرة يطالب بنفي نسب ابنته
بعد زعم اكتشافه ،ألنها ليست من صلبه،
عاما على إنجابها واتهامه
بعد مرور ً 16
مؤكدا أنها أقدمت على
زوجته بالخيانة،
ً
طمعا في أمواله برفقة عشيقها التي
ذلك
ً
ما زالت تجمعها وإياه عالقة.
وقال" :بعد ضبطي لها في وضع مخل
أخالقيا معه بمنزلي ،اعترفت بكل بجاحة،
ً
وهــددتــنــي بأنني لــن أستطيع أن أثبت
االتهامات ،وطالب الــزوج بإجراء تحليل
البصمة الوراثية واستكمال التحقيقات
بناء على
مع زوجته في بالغ الزنا المقدم؛ ً
شهود الواقعة وتحريات المباحث".
تزوجها بـ"فرش حشيش" ورفض
االعتراف بنسب الطفلة
"آيــة .م" أقامت دعواها أمــام محكمة
األسرة بالزنانيري بإثبات نسب طفلتها،
 5سنوات لـ"م.م".
وقــالــت ُمقيمة الــدعــوى رقــم 1379
لسنة  ،2018إنه عندما شاهدها صديق
زوج والدتها ،طلب الزواج منها رغم صغر
سنها ،وأجبرها زوج أمها على الزواج منه
"مقابل فــرش مــن الحشيش" ،وأثــمــرت
الزيجة عن إنجاب طفلة ،لكن الــزوج لم
يعترف بها.
وأضــافــت صاحبة ال ـــ 22ســنــة" :كــان
زوجي يأتي لمنزلنا الموجود بنفس عقار
واحــدا في األسبوع وعندما
يوما
ً
أهلي ً
علم بحملي ابتعد ،وأخذ ورقة زواجي من
والدتي ،وبعد إنجابي ظل الوضع كما هو

ولم أعلم عنه شيئًا ،وأحد الجيران كان
يتكلف بمصاريف البنت ،وبعد فترة تفكير
طويلة ،ذهبت إلى منزله وتركت طفلتي
للبقاء مع أخواتها األكبر منها من زوجته
األولى".
وتابعت الزوجة" :زوجي دخل لمنزلنا
وبدون مبررات قام بضربي ورمى طفلته
على األرض وقام بتهديدي إذا لم تبتعد
عــن مــنــزلــه ،وصــرخــت فــي وجــهــي بــأن
الطفلة ليست تكن ابنته ،وهي اآلن أتمت
ثالث سنوات من عمرها ولم ينفق عليها
واحــدا ،ولم يجعلها تشعر بحنية
جنيها
ً
ً
األب".
إلي سيدة موجودة
وواصلت" :تحدثت ّ
أمامي بالمنزل اآلخــر ،وناقشتها بأني
عرفيا ،فنصحتني
تزوجت في سن صغيرة
ً
بالذهاب إلى محكمة األسرة لرفع دعوى
إثبات نسب ابنتي ،لجلب حقها ،ومازالت
الدعوى منظورة حتى اآلن".
الولد للفراش
وقال الدكتور إبراهيم شاهين ،الخبير
القانوني" :تعددت خالل الفترة األخيرة

الحاالت التي ينكر فيها بعض اآلباء نسب
أطفالهم ،وال تجد األم أمامها إال خوض
الطريق القانوني إلثبات نسب طفلها،
فمن الناحية القانونية ،نجد أن القانون
المصري لم يتطرق لموضوع النسب إال
في المادة " "15من المرسوم لقانون رقم
 25لسنة  ،1929وقد نص على ما يلي:
"ال تسمع عند اإلنكار دعوى النسب لولد
زوجة ثبت عدم التالقي بينها وبين زوجها
من حين العقد ،وال لولد زوجــة أتــت به
بعد سنة من غياب الزوج عنها ،وال لولد
المطلقة والمتوفَّى عنها زوجها إذا أتت به
ألكثر من سنة من وقت الطالق أو الوفاة".
وأض ــاف "الطفل ينسب لـــ"الــفــراش"
حتى لو كان نتيجة زواج عرفي أو عالقة
غير شرعية ،لكن تجربة إثبات المرأة
لنسب طفلها إلى من ينكره تمر بالعديد
من اإلجـــراءات ،ووف ًقا للقانون رقــم 10
لسنة  2004بإنشاء محاكم األسرة ،تبدأ
إج ــراءات إثبات نسب الطفل من خالل
لجوء المرأة إلى مكتب تسوية المنازعات
فــي محكمة األسـ ــرة الــتــابــعــة لــهــا ،وإن

لــم يحدث الصلح بين الطرفين ،تحال
يوما من
القضية إلى المحكمة بعد ً 15
خالل تقديم المرأة عقد زواج عرفي أو
رسمي".
وتــابــع" :فــي حــال لم يكن هناك زواج
تقدم المرأة شهادة شهود لتأكيد عالقة
ال ــزواج ،أو من خــال إثبات اإلقامة مع
الــزوج ،أو عن طريق شهادة الشهود عن
مكان كانا يتالقيان فيه ،أو قرينة تثبت
اختالءهما ببعضهما داخل غرفة مغلقة،
وتحتكم المحكمة إل ــى تــلــك القرينة،
فالنسب يثبت بالزواج ولو لم يكن ثاب ًتا في
محضا.
شرعيا
أية ورقة ،بأن كان
ً
ً
واســتــطــرد" :أمـ ــا فــي حــالــة الـ ــزواج
العرفي ،فال يشترط في إثبات النسب
تقديم عقد الــزواج العرفي ،بل يكفي أن
يثبت بالبينة حصوله وحصول المعاشرة
الزوجية في ظله ،باعتبار البينة الشرعية
هي إحــدى طرق إثبات النسب ،كما أنه
ليس ب ــازم أن يشهد الشهود بحضور
مجلس ذلك العقد العرفي ،بل يكفي أن
يشهدوا بعلمهم بحصوله ألن الشهادة
بالسمع جائزة ،وتطلب المحكمة حضور
المدعي عليه (والد الطفل) وإن لم يحضر
يتم إخطاره مرة ثانية ،وإذا رفض المدعى
عليه الحضور ،تطلب المرأة من المحكمة
تحليل الحمض النووي  DNAوهو طلب
غير ملزم ،وإذا ثبت من خــال التحليل
أنه األب ،تحكم المحكمة بإثبات النسب،
وإذا رفض المدعى عليه إجراء التحليل،
يكون للقاضي سلطة تقديرية في إثبات
النسب".
أزمات نفسية واجتماعية
بينما حذر الدكتور خالد بدر ،أستاذ
علم النفس االجتماعي في كلية اآلداب
جامعة الــقــاهــرة مــن أن "قــضــايــا إنكار
النسب أصبحت تمثل خطورة شديدة على
سلوكيات األطفال ،وخاصة في محاولة

األم إثــبــات نسب طفلها قــد ي ــؤدي إلى
شخصا غير
إصابته بأزمة نفسية تجعله
ً
سوي في المستقبل؛ التصاف المشكلة
بالعار ،فيتولد لديه شعور بالدونية والعقد
النفسية نتيجة عــدم اعــتــراف المحيط
الواقع به بالطفل.
وأضاف "حتى بعد صدور حكم بإثبات
النسب يظل الطفل يشعر بالوصم طوال
عمره ،وهو ما يؤثر عليه في كل مراحل
مصابا باالغتراب وعدم
حياته ،وتجعله
ً
القدرة على االندماج مع أقرانه.
في السياق ذاته ،أوضح الدكتور يسرى
عبد المحسن ،أســتــاذ الــطــب النفسي
في جامعة القاهرة ،أن "مشكالت إنكار
النسب متشعبة فقد يكتشف الــزوج أنه
مصاب بالعقم ويحاول رفع قضية إنكار
نسب نتيجة شكه في األطــفــال ،ويــزداد
األمر مع األشخاص الشكاكين بطبعهم،
حيث إنه من الوارد أن يكون ذلك الشخص
طبيعيا ج ـ ًـدا لكن تــصــرفــات الشخص
ً
المقابل هي التي تدفعه للشك".
وتابع" :في هذه الحالة ،ال يعتبر الشك
نفسيا ،بــل أم ــور عــارضــة جــراء
ضــا
مــر ً
ً
تعاملنا مع الواقع بالمجتمع ،وهو يختلف
من شخص آلخر ،على حسب البيئة التي
يعيش فيها ،وهناك من يصاب بمرض
عــضــوي ،وهــو مــا نطلق عليه "ضــاالت
الشك" وهى بمعنى اليقين التام والراسخ
والمعتقد الثابت ،أن هناك مــؤامــرة ما
تدبر ضــده ،أو يوجد خيانة زوجــيــة ،أو
ً
مثل اتفاق أحــد األشــخــاص ضــده ،وأن
اليقين التام بتلك األمور".
وأش ــار إلــى أن "كــل هــذه التصرفات
تكون نتيجة خلل عقلي بسبب تغيرات في
كيميا المخ ،وال يمكن تصحيحه بالحجة
أو المنطق أو حتى الواقع ،وأنه البد من
العالج الدوائي ،بل ويتطلب األمر أحيا ًنا
الخضوع إلى جلسات بالكهرباء".

األحد
السنة الثامنة  -العدد 941
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«افتح قلبك»صفحة هتتم بك ،هبمومك ،مبشاكلك،
باستقرارك األسرى واالجتماعى ،مهمتها ختفيف العناء
النفسى عنك وتفريج كروب كل من يلجأ إليها بعد
اهلل تعاىل ،لتساعدكم ىف طرح حلول نفسية واجتماعية

فرس حلمك
يقدمها:
عبدالحى العسكرى

جدا والعيش معه؟
الوقت أشتاق لرؤية ابنى ً
وآسف على اإلطالة ،وجزاك الله كل خير.
(الرد)
للحق يا أخى فإن مشكلتك يعانى منها
الكثير مــن اآلبـ ــاء وخــاص ـةً مشكلة رؤيــة
جدا على
األبناء ،وهى بالفعل مشكلة صعبة ً
قلوب اآلباء كان الله بعونك أنت ومن مثلك
ومن فى نفس ظروفك.
ولكنك أخى الفاضل ...لم توضح ما إذا
كان االنفصال بالطالق أم بدونه؟
فقط ذكــرت أن الموضوع مــازال معل ًقا
بالنسبة لرؤية ابنك “بارك الله لك فيه”..
عموما الــقــرار اآلن فى يديك أنت،
ولكن
ً
فــأنــت ال تطيق العيش مــع أهــل زوجــتــك،
وبالفعل يتضح من كالمك مــدى تأثيرهم
السلبى والــخــاطــئ على تصرفاتها معك
وعالقتها بك ،ولذلك عليك أن توفر بقدر
اإلمكان شقة فى مكان يتناسب مع ظروفك
المادية ً
أول ،ثم أن يكون الئ ًقا إلى حد ما
للمعيشة الكريمة لــك ولــزوجــتــك وابــنــك،
فإحقا ًقا للحق ،فــإن اإلنــســان الــذى تعود
على مستوى معين مــن الرفاهية يصعب
عليه أن يعيش بعد ذلك فى وضع أقل منه،
وسبحان الله ذكرنى ذلك الموقف بحديث:

almesryoon.openheart@gmail.com

“إخشوشنوا فــإن النعمة ال ت ــدوم” ،ورغم
ضعف الــحــديــث ،إال أن مجمله بالمعنى
صحيح ونراه يتحقق بالفعل.
ـومــا ،فــإنــك فــى ح ــال تــوفــيــر ذلــك
وعــمـ ً
الــمــســكــن الــمــنــاســب ال ــم ــرض ــى لجميع
األطراف ،فإن عليك بدعوة زوجتك للعيش
معك فيه ،عن طريق وسيط الخير والصلح
جميعا
خيرا لكم
بينكما ،فإن وافقت فكان
ً
ً
ولتحتفظ هى بشقتها البنكما حين يكبر،
أو تأجرها بنظام القانون الجديد ،وتدخر
إيجارها.
أمــا إن لم توافق هى وأهلها على هذا
الوضع ،وبعد محاوالت عديدة وجدية منك
لــرأب الصدع الــذى نشأ بينكما ..فعليك
بالصبر يا أخى واحتساب األمر لله تعالى،
ويمكنك بعد ذلك أن تتزوج من أخرى فى
هــذا المكان ،أمــا بالنسبة إلــى رؤيــة ابنك
فيمكنكما االتفاق على رؤيته وإقامته معكما
بالتناوب ،بعد اتفاق وتراضٍ بينكما ،وأعلم
كثيرا
مرارة ذلك القرار ،ولكن لألسف هناك ً
من األســر تحيا على هذا الوضع ،إلى أن
يكبر االبن ويقرر بعد ذلك مع من سيستقر
مع عدم االنفصال عن أحد األبوين مطل ًقا.
رأيا بسيطًا ولفتة ربما وافقتك
كما أن لى ً
وتبعا لطبيعة زوجتك التى
وربما ال توافقكً ،
أنت أعلم بها منى...
معا
فأرى أن لديك فرصة وهى عملكما ً
فى نفس المدرسة ،فيمكنك أن تتحدث
وبعيدا عن تأثير إخوتها
معها على انفراد
ً
وجــو البيت ،وتــحــاول إقناعها وتذكيرها
بأجمل اللحظات بينكما ،وتذكر لها“ :أنه
ال داعى للعناد طالما الود باقٍ وحتى ينشأ
االبن فى ظروف نفسية سوية ،فالبد أن
يكون هناك تنازل من كل منا وال داعى
لتدخل األهل بيننا وأن ِ
ِ
لمست تأثيرهم
ك
السلبى فى حياتنا ،وعلي ِ
ك أن تتخذين ِ
أنت
القرار لحياتنا وال تسمحي ألحد ألن يقرر
لـ ِ
ك ويخطط لمستقبلك أنــت وابــنــك”..
وهكذا ربما تلين وتوافق على العيش معك
تــحــت أى ظـ ــروف ..فجميعها مــحــاوالت
معا ،فحاول بالله
للحفاظ على عشرتكما ً
عليك ً
أول.

أخطب الجمعة

مناما
رؤية الوالدة ً

ذكرا ولم تكن
لو رأى ملك في المنام أن زوجته ولدت ً
ً
حامل فإنه ينال كنو ًزا.
وإن رأت الحامل أنها ولــدت ولـ ًـدا ذكـ ًـرا فإنها تضع
ذكرا ،والبنت فرج في
أنثى ،وإن وضعت أنثى فإنها تضع ً
التأويل ،واالبن هم.
وإن رأى مريض أن أمه ولدته فإنه يموت ألن الطفل
صانعا طرأت له عوائق
يلف في الخرق كالميت ،وإن كان
ً
غنيا فإنه ال يحفظ غناه.
تقطعه عن عمله ،وإن كان ً
ومــن رأت أنها ولــدت مــن فمها فإنها تموت وتخرج
روحها من فمها.
ووالدة البنت فــرج للمسجون ،والــــوالدة خ ــروج من
الشدائد واألمراض ،أو مفارقة األهل والجيران ،والوالدة
راحة وفرج وقضاء دين وتوبة.
غالما فإنها تنال في عاقبة
وإن رأت امرأة أنها ولدت
ً
وسرورا ونجاة من ثقل.
فرجا وبشارة
أمرها
ً
ً
ويسرا بعد
وخصبا
وإن ولدت جارية فإنها تنال ع ًزا
ً
ً
واسعا مبار ًكا في فرح.
عسر وترزق رز ًقا
ً
غنيا ،وإن كان
صار
ا
فقير
كان
فإن
يلد
أنه
 ومن رأىً
ً
سريعا حتى
غنيا وقع في هم وغم ،وإن كان أعزب تزوج
ً
ً
تكون المرأة هي التي تلد.
 ومن رأى به ًحبل تضرع واغتم فإن ولده نجا منه.
 ومن رأى أنه قد ولدت له بنت ارتكبه الدين.قبرا قضى
 ومن رأى أن ابنته قد ماتت وحفر لها ًدينه.
ومن رأى أنه ولد له جملة من األوالد دلت رؤياهم على
هم ألن األطفال ال يمكن تربيتهم إال بمقاساة الهموم.
 ومن رأى أنه ولد له ولد صغير فهو زيادة ينالها فيدنياه ويغتم.
ولدا بال ًغا فهو في عز وقوة وأمه
 ومن رأى أنه أصاب ًأولى به في أحكام التأويل من أبيه.
صغيرا ورأى أنه قد صار ً
رجل
ولدا
 ومن رأى أن له ًً
دل على قوته .والله أعلم.

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
أخــي رأى أنــي أخطب في الناس
ـســا على األرض
يــوم الجمعة وجــالـ ً
وشكرا.
وكنت محدد لحيتي..
ً
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
الخطبة يــوم الجمعة بشرى لك
بالخير والــبــركــة والـــــزرق ،والــفــرج
أيضا عزة
واليسر بعد العسر ،وهى
ً
ورفعة ومكانة عالية وسمعة طيبة.
وصالتك للجمعة قد تكون بشرى
ً
عاجل أو
لك بزيارة بيت الله الحرام
ً
أجل.
وتدل صالة الجمعة على السعادة
واالستقرار والراحة وصالح حالك.
وصالة الجمعة ربما دلت لك على
السفر من أجل منفعة أو رزق حالل،
أو تحقيق أمنية.
وجــلــوســك عــلــى األرض فسوف
تتمكن من أمــر وعلو لك واستقرار

ض ُم ْس َت َق ٌّر
(و َلكُ ْم ِفي ْالَرْ ِ
لقوله تعالى َ
َو َم َتاعٌ إِ َل ٰى حِ ينٍ ) األعراف .24
وتخفيف اللحية إن كان فى فصل
الــصــيــف ي ــدل عــلــى س ــداد الــديــون،
وال ــخ ــروج مــن الــهــمــوم واألحــــزان،
والشفاء من األمراض ،وإنفاق األموال
فى سبيل الله.
وقــد يــدل تخفيف اللحية بالقدر
المعقول على قضاء الــديــون وزوال
الهموم والصلح وزوال الخالفات.
وقص اللحية بمقدار قبضة اليد
قد يدل على إخراج زكاة المال.
وتقصير اللحية فى وقت الشتاء
يدل على الهموم.
وحــلــق اللحية فــى وقــت مناسك
الحج بشرى بالخير وقضاء الديون
وزوال الهموم وحــج البيت الــحــرام
قــريـ ًـبــا ،والــلــه أعــلــم ،وأدع ــو الــلــه أن
يرزقك خير هذه الرؤيا ،اللهم آمين.

أقرأ سورة يوسف
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
أخــتــى رأت أنــنــي أقــــرأ س ــورة
وشكرا؟
يوسف ..فما التأويل
ً
الــســام عليكم ورحــمــة
الله وبركاته
ســــــورة يـــوســـف مــن
ق ــرأه ــا ف ــي الــمــنــام أو
شــي ـئًــا مــنــهــا أو قــرئــت
عليه يكون كثير األعداء
وربـــمـــا ي ــك ــون لـــه أعــــداء
مقربون له.
ظــا وم ـ ًـال،
وي ــرزق فــي الــغــربــة حـ ً
وربما تدل الرؤيا على وقوع الظلم

فى أذن كل أب وأم ..ارحموا أبناءكم حين تعاملونهم ،فال
شك فى حبكم لهم ،فليتكم تشعرونهم بهذا الحب بالقول
والفعل ،احتضنوهم وصادقوهم واستمعوا إليهم ،وعاملوهم
بما تحبون أن يعاملوكم به “فكل إناء ينضح بما فيه”.

د .أميمة السيد

شقة زوجتى تهدد حياتنا الزوجية!

وال يوجد حل للمشكلة ،ولقد تركت كل شيء
فــى البيت ،ولــم آخــذ معى غير مالبسى،
وكان أكثر ما يهمنى هو رؤية ابنى والخروج
معه وكــان هناك الكثير مــن المضايقات
والرفض لهذا الموضوع ،وعندما حاولنا
إنهاء الموضوع باالنفصال وبطريقة ودية
لم نصل لحل وأصبحنا وكأننا فى صفقة،
وأخذوا يطلبون العديد من الطلبات الغريبة
وغير المنطقية مستغلين نقطة ضعفى وهو
ابنى ،وأننى أريد حل الموضوع وعدم تركه
معل ًقا ،ولكننا لم نصل لحل ،والموضوع اآلن
معلق ورفضوا أن أرى ابنى أو أخــرج معه
فقمت برفع قضية رؤيــة ،والتى لم يحكم
فيها حتى اآلن ،فما رأى حضرتك وكيف يتم
حل المشكلة وأوضح لحضرتك أن أكثر ما
آلمني هو معاملة زوجتى لى وانحيازها التام
لرأى أهلها سواء كان صوابًا أم خطأ ،وأنى
ال أمثل لها أى شــيء أليس من الشرع أن
تطيع الزوجة زوجها فى غير معصية الله؟
وأن تذهب معه أينما ذهــب؟ وأضيف إلى
شخصا فى
قريبا،
ً
حضرتك أنهم أرسلوا لى ً
محاولة للصلح ولكن بالشرط الرئيسى وهو
عدم الخروج من البيت ،فال أدرى ماذا أفعل
فأنا أصبحت ال أطيق المكان ولكن فى نفس

«همسة من القلب»

ملشاكلكم على مستوى مجيع العالقات اإلنسانية احمليطة
بكم بعون اهلل تعاىل.

د .أميمة السيد

مشكلتى باختصار أنــى شــاب  33سنة،
مــدرســا ،ومــتــزوج مــن  8ســنــوات،
وأعــمــل
ً
وزوجــتــى تعمل معى فــى نفس المدرسة
والحمد لله رزقنى الله بطفل جميل (أسأل
الله أن يحفظه من كل شر) المشكلة أنى
واف ــق ــت عــلــى أن نــســكــن ف ــى شــقــة ملك
زوجتى ،حيث إن والدها أعطى لكل واحدة
من بناته شقة خاصة بها ،وفى البداية لم
تكن هناك مشكلة ولكن مع مــرور الوقت
ووجــود المشاكل الطبيعية التى تكون بين
كل األزواج ،بدأ يتدخل أهل زوجتى الذين
حكيما،
نقيم معهم ولكن تدخلهم لم يكن
ً
بــل كــانــوا دائـ ًـمــا فــى صــف ابنتهم وكذلك
أخواتها البنات المقيمات معنا فى نفس
شابا
البيت وبـ ــدأوا يــذكــرون الشقة وأن
ً
مثلى ال يحلم بشقة مثلها ،وغير هذا من
الــكــام الــذى ال يتحمله رجــل ،وباختصار
حتى ال أطيل علي ِ
ك ،فلم أتمالك نفسى
وطلبت الخروج من المنزل وتأجير مكان
آخر ،فكان هناك رفض صريح من زوجتى
وأهــلــهــا لــلــخــروج مــن الــبــيــت وهــنــا بــدأت
المشاكل والخالفات ..فهى ترفض الخروج
معى من البيت لكونها (على حد قولها) ال
تشعر معى باألمان خارج البيت ،وأنى سوف
أستغل خروجنا وأعاملها بقسوة وغيرها من
األوهام التى تعيش فيها وألهلها بالطبع دور
فيها ...ولكنى تركت البيت منذ فترة طويلة
ولكن مع الضغط ومحاوالت الصلح وافقت
زوجتى على الخروج ولكن بشرط وهو أن
يكون المكان فى أرقــى مكان فى المدينة
التى نعيش بها ،وهــذا اإليجار ال يتناسب
مع دخلى مطل ًقا ،وعندما عرضت عليهم أن
نختار مكا ًنا وسطًا ،رفضوا وقالوا :إن هذا
هو شرطهم ولقد أكد لى هذا الموقف أنهم
أيضا
ال يريدون حل الموضوع ولقد عرضوا ً
حاليا
أن يتم تأجير الشقة التى نقيم بها
ً
من والدها بمبلغ يتناسب مع دخلى ولكنى
رفضت ألننى ال أريد هذا المكان مطل ًقا،
جيدا أنهم يرون أن مبلغ اإليجار
وألنى أعلم ً
أقل بكثير من قيمة إيجار الشقة الحقيقى،
حيث إن الشقة فى مكان جيد وذات مساحة
واسعة ،ومنذ ذلك الوقت وأنا خارج البيت،

افتح قلبك

عليك كما ظلم يوسف عليه السالم.
أيضا على السفر واالرتقاء
وتدل
ً
والــتــمــكــن م ــن أمـ ــر م ــع حسن
اليقين وتحسين الصورة.
وقــــراءة س ــورة يوسف
ت ــدل عــلــى الــبــشــرى لك
بالخير والــغــنــى وزي ــادة
المال والعزة والفرج بعد
الضيق.
ـضــا ط ــول عمر
ـ
أي
وه ــى
ً
وحــســن خــاتــمــة ،والــلــه أعــلــم،
وأدعـ ــو الــلــه أن يــرزقــك خــيــر هــذه
الرؤيا ،اللهم آمين.

تصوم وال تصلى ..أبحث عن زوجة غيرها!

أرى أنه بخبرتك وآرائك السديدة وأحسبك كذلك
د /أميمة ،وال أزكيك على الله ـ أنك ستتفهمين حالي
ولعل نصيحة منك أرشدتني أو غيرت تفكيري فكلنا
بحاجة ماسة إلــى النصح واإلرش ــاد دائـ ًـمــا ،ويأتي
السؤال المباشر هل الزوجة المؤدبة غير المتدينة؟
أقــول نعم ومن هنا تبدأ الحكاية“ ..عند اختياري
لزوجتي تحريت األدب والسمعة الطيبة وقد كان،
فأهلها سمعتهم طيبة وهي مؤدبة ،لكن تربت على
هــذا وفقط بمعنى وعلى سبيل المثال ال يهم أن
تحافظ على الصالة أم ال ،لدرجة أنها قد تصوم
رمضان وال تصلي هذا فضالً عن عدم قراءة القرآن
أو السماع ألحد الشيوخ أو الدعاء باستمرار قدر
المستطاع والتضرع إلى الله أو ما إلى ذلك فهو عندي
بالغ األهمية فهو غذاء الروح ،ثم جاء دوري أنا للنصح
والتغيير فتخيرت ألطف الكلمات واألوقات باآليات
معا ،ورد الفعل
واألحاديث وسماع الشيوخ على التلفاز ً
إما بالغضب أو إما السماع وفقط أو إما بالتأثير
أيضا فصبرت أكثر من
المؤقت ،وعندها جاء دوري ً
ولدا وبنتين ،والحق أقول إنها
عشر سنوات وأنجبنا ً
تغيرا طفي ًفا حينما أكون
تتغير
جدا ،وبالفعل
تحبني ً
ً
معها ،لكن تبقى الروح الخالية من لذة الطاعة وإجالل
فروض الله فصار طبعها يخالف طبعي فأنا أحب
كل الصالة بوقتها في المسجد وخصوصا ً الفجر،
ـرارا تحبيبها في ذلــك حتى دعــوت لها
وحــاولــت م ـ ً
بالعمرة والحج أن تحب الصالة”.
معذرة على اإلطالة وأنا اآلن أبحث عن زوجة ثانية
ال أخفيك للعفة والتمتع بها لكن والله قبل ذلك أن
تعينني فأنا وبالتجربة مع العون على طاعة الله إلى
األفضل ولن أفرط في األولى ولن أظلمها ..فخيركم
خيركم ألهله والــلــه أســأل أن يحسن ختامنا وأن
سببا لحسن خاتمته .
يرزقني وإياكم بمن يجعله الله ً
والسالم عليكم ورحمة الله.
(الرد)
وعليكم الــســام ورحــمــة الــلــه وبــركــاتــه ..أخى
الفاضل ..أدام الله عليك نعمة الطاعة وحسن العبادة
وزادك وثبتك على الحق وتقبل منا ومنكم وجعل
طاعتنا وطاعتكم خالصة لله ..يبدو أنك أخذت القرار
فى موضوع زواجك الثانى ،وبالطبع هذا حقك وشرع

الله ..ولكن لى كلمة طالما تأخذ برأيى المتواضع..
فمن نعم الله تعالى على أى شاب فى الوقت الحالى
أن يجد شريكة لحياته تكون لها نفس أخالق زوجتك،
باإلضافة إلى أنها تحبك وأنت كذلك كما ذكرت ،ولكن
بالنسبة إلى تقصيرها فى العبادة ..فعلى الرغم من
نفسيا على الملتزم حينما يرى
أنه أمر بالفعل مؤلم
ً
التقصير من أقرب وأحب األشخاص إليه ..إال أننا
ال نملك وقتها غير عدم االنقطاع عن الدعاء له مع
النصح الدائم وعدم الملل من ذلك ،بل واإلصرار على
رؤية من نحب فى أفضل مكانة من االلتزام والطاعة
ولكن فى النهاية لن نستطيع تغيير قدر الله ،فكما قال
تعالى “إنك ال تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من
يشاء” ..وبالتأكيد تعلم محاوالت الحبيب المصطفى ـ
صلى الله عليه وسلم ـ لهداية عمه أبو طالب ومع ذلك
كافرا إلى أن توفى على
لم يدخل عمه اإلسالم وظل
ً
أيضا كذلك عن ابن سيدنا نوح الذى ظل
الكفر ،وتعلم ً
وكافرا ولم يستطع سيدنا نوح وهو نبى الله
عاصيا
ً
ً
من أن يهديه ،واألمر معك أيسر بكثير أخى الفاضل
حيث إن زوجتك مسلمة لكنها مقصرة فى العبادة،
فــضـاً عــن أنــهــا تستجيب كما ذك ــرت لنصائحك
حتى وإن كانت االستجابة ضعيفة إال أن األمل هنا
موجود سيدى فعليك أال تمل وال تفقد ثقتك بالله
يوما ما يفوق التزامك،
تعالى فى أن يكون التزامها ً
وربما يكون جزاؤك عند الله أكبر بكثير من أن تكون
زوجتك شديدة االلتزام قبل زواجكما وال يكون لك
أى دور فى هدايتها وقوة إيمانها ،وربما كان جهادك
معها لتكون أكثر طاعة خير من زواجــك من امرأة
شديدة االلتزام من األصل ..واسمح لى ..فأنا ألمح
بين طيات سطورك وكلماتك أخى الفاضل أن تقصير
زوجتك فى العبادة ليس هو السبب الرئيسى فى
رغبتك فى الزواج من أخرى ،وإنما تفاصيل زوجية
خاصة ..ولهذا فعليك أن تستخير الله أوالً ثم تفكر
جيدا قبل اإلقــدام على خطوة الزواج
وتتدبر األمر ً
الثانى ..فمن يدريك بقوة التزام الزوجة الجديدة أو
أنها بالضرورة سوف تعوضك النقصان الذى وجدته
فى األولى.
وأخيرا ال يسعنى غير الدعاء لك بأن يهديك لما
ً
فيه خيرى الدنيا واآلخرة لك وألحبابك.

أمى عادت من السفر بمالبس جديدة

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
رأيت أمي رحمها الله ،وكانت بصحة جيدة
وكأنها كانت مسافرة ثم رجعت إلينا ،وأتت
لنا بهدايا ومالبس جــديــدة ،وقالت أمــي لي
أنا وأخي التوأم أرجعا ألختكما أموالها ،أرجو
وشكرا.
التأويل
ً
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
خير ما يــرى اإلنسان من األمــوات والــداه
أحدهما أو كالهما ورؤية الوالدة رحمها الله
فرج لك وخروج من هم وفرح.
وكونها بصحة جيدة فذلك دليل على حسن
مستقرها وحسن حالها عند ربها ،ورجوعها

أيضا.
من السفر دليل على راحتها ً
والهدايا فرحة لكم لقوله تعالى ...( :بَلْ
حو َن ) النمل .36والهدايا
أَنتُم بِ َه ِد َّي ِتكُ ْم َتف َْر ُ
أيضا زيادة أُلفة ومودة وحب بينكم لقوله صلى
ً
الله عليه وسلم ( :تهادوا تحابوا ).
وكون الوالدة تنصحكما برد األموال ألختك
فإن كان بالفعل بينكم تقسيم فى شيء تركته
ال ــوال ــدة فــا تبخساها حقها وإن لــم يكن
فأحسنا التعامل معها فقد تكون تمر بمشكلة
تأثرا بفراق الوالدة ،والله
مادية أو هى أشدكما ً
أعلم ،وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا،
اللهم آمين.

قميصا وأطلب من أمى «كرافتة حمراء»
أكوى
ً

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
رأيت أني أقوم بكي قميص لونه لبني
وطلبت من أمــي رحمها الله أن تناولني
“كــرافــتــة ح ــم ــراء” ،رأيـ ــت أنــهــا تناسب
عاما ،فما
القميص ..متزوج والسن 60
ً
وشكر ا.
التأويل؟
ً
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
كي القميص يدل على الهدوء العائلي
واألعمال المنظمة.
وكـــي الــقــمــيــص ق ــد يـــدل عــلــى حسن

المعيشة وتحسن الرزق.
وقميص الرجل يدل على زوجته لقوله
اس َل ُه َّن )
اس َلكُ ْم َو أَ ْن ُت ْم ِل َب ٌ
تعالىُ ( :ه َّن ِل َب ٌ
البقرة .187
وقد يكون الكي إصالح شأنها وحسن
دينها.
واسعا فقد
جديد ا
وإن كــان القميص
ً
ً
يدل على صالح حالك وحسن دينك وربما
أيضا ،وأحيا ًنا
دل على حسن حال زوجتك
ً
ي ــدل الــقــمــيــص الــجــديــد عــلــى المسكن

الجديد.
وأخذك رابطة العنق من الوالدة رحمها
الله خير لك من حيث ال ترجوه ،وحسن
معيشة لك.
ولــكــن إن كنت ارتــديــتــهــا فــنــظـ ًـر ا ألنها
رابــطــة الــعــنــق فــقــد ت ــدل عــلــى المشاكل
الصعبة التي تواجهك وخاصة أن اللون
ال يتناسب مع السن ،وربما كانت مشاكل
مادية ،والله أعلم ..وأدعو الله أن يرزقك
خير هذه الرؤيا ،اللهم آمين.

تمساحا إلى البيت
رأيت أنى أجر
ً

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
تمساحا إلي البيت ،ثم
رأيت أني أجر
ً
خرج من الغرفة التي وضعته فيها وذهب
نــاحــيــة الــبــوابــة ،ثــم هاجمني فــوجــدت
ً
وشكرا.
حبل وقيدته فى فمه،
ً
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
التمساح أشر ما ف ِي البحر وال يأمنه
عدو وال صديق ،ولذلك فهو يدل على
الــلــص الــخــائــن ،وعــلــى الــتــاجــر الظالم
الخائن وعلى الــعــدو المكابر الــذي ال
يأمنه عدو وال صديق.
وإن كنت أخذت من لحم التمساح أو
من دمه أو من جلده أو بعض أعضائه،
أيضا
فذلك إصابة مال من عدو ،ويدل
ً
على الــشــرطــي ،وقــد يــدل على الفسق
والكسب الحرام والخوف والنكد.

وكونك تجر التمساح وتقيده بالحبل
في فمه فسوف تظفر بعدو وربما تأخذ
من ماله ،وكونك أخــذت التمساح إلى
بيتك مــرة ثانية ،فقد تكون هــذه رؤيــا
تحذيرية فــاحــذر وال يــدخــل بيتك إال
تقي واحــذر ممن تظن أنــه ملخص من
أصدقائك ربما يخدعك في أمر.
وك ــون الــتــمــســاح هــاجــمــك فــكــن على
حذر حتى ال تصاب بمكروه من إنسان
يظهر لــك غير مــا ُيخفيه ،وإن كانت
الـــرؤى المخيفة مــكــررة مــعــك فــأرجــو
االهتمام بالصالة في وقتها .واألذكــار
وأذكار النوم وقراءة وسماع سورة البقرة
واالهتمام بالرقية الشرعية ،والله أعلم،
وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا،
اللهم آمين.

األحد
السنة الثامنة  -العدد 941
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يوسف إدريس فى ذكراه ..أنا ومن بعدى أنا!
د .هشام الحمامى
قليل من شباب هذه األيام من يقرأ ليوسف إدريس أو يعرفه أو حتى يعرف بضعة أشياء عنه رغم أنه كان يعترب نفسه فى زمنه "رسول الكتابة) كما قال فى إحدى الحوارات  ،ورغم أنه صعد عىل قمة النجومية فى
ً
(القصة) ووجد من يخ ِدم عىل هذه النجومية  ،،وهو كما غريه تصور أن هذه القمة ال تسع إال واحدا فقط فساهم كما قيل فى منع ظهور أى موهبة إىل جواره واستخدم السلطة فى ذلك حتى أضحى هو بنفسه (سلطة
ً
ً
ً
ً
ثقافية)  ،كما قيل وأيضا استخدمته السلطة كما شاء لها االستخدام والسلطة فى هذا الوقت كانت تستخدم المثقفني استخداما خديما خادوما ..وكان األستاذ هيكل هو عراب كل الصفقات بني المثقفني والسلطة
عدة محطات مهمة استوقفتنى فى سيرة يوسف
إدريس رحمه الله واليوم  2/8ذكرى وفاته من 28
عاما وأذكــر وقتها أن السيدة حرمة وفور إصابته
ً
بالجلطة اتصلت بالدكتور أسامة الباز وقالت له إن
حياة زوجها فى خطر فأمر بتجهيز طائرة إسعاف
تحمله إلى لندن لكن األجل وافاه ،،وموقف د .أسامة
الباز موقف رجل الدولة الذى يعرف لمن مثل يوسف
إدريس قــدره ،،فقد خدم الرجل الدولة من موقعه
أيما خدمة وكانت فكرة الحفاظ على الدولة من
أهم شواغل د .أسامة كما قال لنا أستاذى وأستاذ
الجميع د .عبد الوهاب المسيرى.
المحطة األولـ ــى عــاقــتــه بــزمــائــه الــروائــيــيــن
والقصاصين وقد تناولها بكثير من الشروح واألدلة
الناقد اليسارى المعروف األستاذ شعبان يوسف
فى كتابه الشهير (ضحايا يوسف إدريس وعصره)
يقول الكاتب إن كتابه هذا ال ينقص من قدر إدريس:
(وأؤكــد بأن كل هذه األمــور ال تنقص من تقديرى
لموهبة يوسف إدريس العاصفة فى القصة القصيرة
على وجه الخصوص وال تنقص من صدقيته كذلك
فهو كان يفعل كل ذلك منطل ًقا من شعوره الطاغى
بذاته الفنية واألدبية والثقافية ،،ذلك الشعور الذى
أحدا قبله أو بعده أو أمامه!!!! وراح
جعله ال يرى ً
يطيح بكل من سبقوه وقال إنه أول من كتب القصة
المصرية وهكذا ألغى جيلين أو ثالثة .لقد تحول
سلطة ثقافية؟..
الرجل إلى ُ
أجــيــال كاملة محاها أو حــاول محوها يوسف
إدريس من الدكتور محمد حسين هيكل األب األول
للرواية المصرية والعربية (زينب) عام  1914ثم
محمود تيمور فى القصة القصيرة (فى القطا) والتى
نشرها عام  1917وحسين فوزى ومحمود طاهر
الشين ويحيى حقى (قنديل أم هاشم) إلــى سعد
مكاوى وعبد الرحمن الخميسى وسهير القلماوى
وأمين يوسف غراب ويوسف جوهر ليس هذا فقط
بل وامتدت هذه السلطة الماحية إلى أبناء جيله:
عبد الرحمن الشرقاوى ويوسف الشارونى وإدوارد
الخراط وصــاح حافظ ومحمود السعدنى وعبد
الله الطوخى ونعمان عاشور وألفريد فرج وصبرى
موسى وسليمان فياض والكاتب الكبير مصطفى
محمود الذى تجاوز كل ذلك ببرنامجه بالغ النجومية

(العلم واإليمان).
وكما اهتدت السلطة إلى حنجرة عبد الحليم
حافظ ومــقــال هيكل اهــتــدت إلــى يوسف إدريــس
ككاتب أول!! ..ومن خالل السلطة كان كل شىء يتم
بسهولة سهيلة للغاية(..كان يخدم السلطة بكل ما
يستطيع ومن هنا يستنتج أن هناك بالفعل ضحايا
وهناك غرقى فى هــذا المحيط الفنى) كما قال
األســتــاذ شعبان ويضرب مثالً بالكاتب الموهوب
طا فى
(أبو المعاطى أبو النجا) الذى لم يكن منخر ً
جماعات سياسية ولم يكن يعمل فى جريدة ينطلق
منها للترويج ،،يقول :ويعتبر أبو النجا عالمة بالغة
النصاعة والــهــدوء لذلك العصر العاصف عصر
الحيرة والتساؤل والصعود القومى واالنقالبات
الفكرية الحادة..
دائـ ًـمــا ما ترغب السلطة فى دعــم كاتب معين
كبيرا لها مقابل أن يؤدى دورًا
لتصنع منها
ً
(صانوعا) ً
فى خدمتها لكن وكما يقول صديقنا الموهوب عمار
على حسن :الدعم ال يناله كل أحد حتى لو سعى
إليه إنما من تختاره السلطة وتتوافر فيه الشروط
التى تريدها.
البــد مــن تــوافــر صفات عــديــدة أولــهــا أن يكون
موهوبا (كذلك كان هيكل وكذلك كان إدريس ..وكل
ً
من اتهم بأنه صنيعة السلطان ..كانوا موهوبون
بــالــفــعــل) كــى يــكــون قــــادرًا عــلــى اإلقــنــاع وكــذلــك
الــدفــاع عــن الــحــاكــم عــنــد الــطــلــب وال ــق ــدرة على
كتابة الخطابات العديدة وفــى أوجهها المختلفة
وأيضا
االجتماعية والسياسية والدينية والثقافية
ً
الهجوم على خصوم الحاكم وتسفيههم والسخرية
منهم لدرجة التمزيق والبد أن تأتى كل الخطابات
فى صياغات طبيعية أو شبه طبيعية  .هكذا قال
شعبان يوسف.
***
المؤكد أن يــوســف إدري ــس كــان ابـ ًنــا مــن أبناء
اليسار وكان يسعى من خالل انتمائه اليسارى إلى
البحث عــن (بقعة ضــوء) سياسية تتيح لــه إبــراز
نجوميته فقد كان الرجل يعشق النجومية واألضواء
وليس مثل السياسة فى منح األضواء والنجومية..
لكن السلطة ناوشته وأخــذت وأعطت معاه ،،كان
يوسف إدريــس من أعضاء حدتو القدامى (تنظيم

ماركسى شهير) الذين تصادموا مع سلطة يوليو،،
رأى إدريــس أن الــثــورة تتمخض فتلد ديكتاتورية
وبالفعل اعتقل يوسف إدريــس ليخرج من السجن
إلــى قصر عابدين لمقابلة صــاح سالم كما قال
أ.صــاح عيسى الــذى يطلب منه التوسط فى حل
قضية وحدة مصر والسودان مع الحزب الشيوعى
السوداني(!!)..
فشل صالح سالم فى مسعاه مع السودان لكنه
نجح فى مسعاه مع إدريس الذى كان قد بدا مراجعة
االستمرار مع (حدتو) وكانت هذه هى بداية اقتران
إدريــس بالسلطة من خالل المؤتمرات الحكومية
ووزارة الــثــقــافــة والــمــؤتــمــر اإلســامــى فــى عهد
السادات.
عالقة يوسف إدريس بالسادات كانت مشهورة
فهو كان يكتب له بعض كتبه ومقاالته يقول إدريس
تماما
نفسه :ظللت أعمل مع السادات حتى نقلنى
ً
من وزارة الصحة إلــى المؤتمر اإلسالمى ألتفرغ
لكتابة ثالثة كتب تحمل اسمه واعتبرتها مهمة
وطنية عليا ،،إذ أن أحدها كان عن حرب السويس
الوطنية والعدوان الثالثى ،،كان كتاب من خمسمائة
صفحة وترجم ونشر باسم السادات فى دار نشر
هندية وزعته باإلنجليزية على العالم أجمع.
***
أيضا موقف يوسف إدريــس من فوز
ال أنسى
ً
نجيب محفوظ بنوبل عــام  1988وهــو الموقف
الذى ترك فيه إدريس العنان لنفسه دون أى ضوابط
سياسية أو اجتماعية أو أخالقية أو فنيه أو مهنية
أو أى شيئية ،،وراح يشنع ويهاجم ويتهم وقال :أنا
األحق من نجيب محفوظ وحصول نجيب محفوظ
على الجائزة لم تكن بسبب تفوقه األدبى لكن ألجل
أسباب سياسية من أهمها تأييد محفوظ لزيارة
السادات إلسرائيل ومعاهدة السالم.
الحكايات تقول إن يوسف إدريــس كانت لديه
وأيضا من كبار رجال
تربيطات من هنا ومن هناك
ً
الدولة بأن يكون المرشح العربى الوحيد لجائزة
نوبل لــآداب حتى أنه أعلن فى أكثر من لقاء أن
خبرا مفاده أنهم يؤيدون
بعض أعضاء اللجنة سربوا ً
حصول يوسف إدريــس للجائزة وهم متأكدون من
ذلك وهكذا عشموا الرجل حتى اخذ فى تخريم كل

نقطه فى أذنه واخذ يتحدث وكأنه قد حصل عليها
بالفعل وإذ فجأة يتم االعالن عن فوز نجيب محفوظ
بنوبل لآلداب! وقتها وبعد هدوء العاصفة كتب مقاالً
فى األهرام بعنوان (جائزة رفض الجائزة)..
عم نجيب كان ابن بلد ويعرف يرد الصاع سبعمائة
وقال معلقا على وصف إدريس بأنه أحق من نجيب
محفوظ  :إن يوسف إدريس ال يستحق جائزة نوبل
ويكفيه حصوله على جائزة صدام حسين ،،وحين
اتصل إدريس بمحفوظ معتذرا وقال :ال تصدق ما
سمعته عنى فهو غير صحيح ..فرد عليه المعلم
الكبير له(أنا ماسمعتش حاجة).
طبعا يوسف إدريــس لم يكن ليحتمل(نجومية
)ال ــراح ــل الــكــبــيــر فضيلة اإلمــــام مــحــمــد متولى
الــشــعــراوى وأدخ ــل نفسه فيما شجر بين فضيلة
اإلمام والكاتب الكبير توفيق الحكيم عام 1983
وكتب مقاالً فى األهــرام بعنوان(عفواً يا موالنا )
وص ــف فــيــه فضيلة الــشــيــخ بــأنــه يتمتع بخصال
راسبوتين المسلم (راسبوتين كاهن وساحر روسى)
لديه قدرة على إقناع الجماهير البسيطة وقدرة على
التمثيل بالذراعين وتعبيرات الوجه ويملك قدرات
ممثل نصف موهوب...
وحــيــن شــعــر ب ــأن الــمــوضــوع اكــبــر مــنــه تــراجــع
فورا وقال أنه من عشاق فضيلة الشيخ الشعراوى
ً
ويعتبره فلتة عبقرية إسالمية بل واهم ظاهرة دينية
إسالمية ظهرت منذ أيام األئمة الكبار أبو حنيفة
والشافعى ومالك وابن تيمة وابن حنبل ،،وهو موقف
كريم من إدريس ،،وأذكر اننى قرأت كتابه(إسالم بال
كثيرا.
ضفاف)واستفدت منه ً
الكالم ال ينتهى عن هذا الكاتب الظاهرة فى
تكوينه واستمراره وإنتاجه الغزير وعالقاته بالدولة
والمجتمع والــنــاس وان كنا تحدثنا عن الــ (أنــا)
التى كانت طاغيه فــى صــوالتــه وجــوالتــه فكذلك
طبع(اإلنسان) الذى يطغى ويكابر( إال)...؟؟ وقلت
قــبــا أن(إال) هــذه الــتــى ذك ــرت عــقــب كــل وصــف
لإلنسان فى القرآن رحمت بنى اإلنسان من أسوأ
مصير ،،اذا انتبهوا لما بعدها من أوصــاف ينبغى
لهم االتصاف بها .
و لكن دعونا نحتفى بأمير القصة القصيرة فى
ذكرى وفاته الــ  28داعين له بالرحمة والمغفرة .

مشروع عمر الفكرى ()3
د .رشيف الدخميىس
ً
ً
حاولت ً
كثريا فهم الرس الكامن ًوراء شهرة عدل عمر نب الخطاب؟ وليس "حكمته"؟ ،دوما ما يكون االختيار محسوما ،إذا كان ثمة مقارنة بني ما هو صحيح وما هو سهل ،فذلك األخري الميسور درب مطروق للغالبية من البرش،
ً
ً
والسيما مجتمعاتنا العربية ،أمل فى الفرار من قسوة الحياة ،أو يأسا من تغري واقع مؤلم؛ فتتقهقر انسحابا إىل أحالمها ،متعلقة بحبال آمالها الواهنة ،فى استسالم تام ،وتواكل متناه؛ ً
انتظارا للمنقذ العادل كـ عمر ،يعيد
ٍ
ً
ً
مجدا ،يحرر ً
قدسا ،تسطع عىل يده شمس الحرية ،يبدد ظلمة العبودية ،فهؤالء أهل السنة حالمون بخروج المهدى ،الذى طالما انتظروه ،وكذا الشيعة فى الوهم ذاته اشتياقا لظهور ذلك اإلمام الغائب ،الذى طالما تمنوه
فهو في مخيلة هؤالء وأولئك يملك عصا سحرية،
تبدل األرض غير األرض والسماء غير السماء.
أما ذاك الصحيح فهو العقل /الحكمة التي هي
ملمح من مالمح المشروع الذي بين أيدينا ،فقالوا
أيضا:
عن الحكمة :هي وضع الشيء موضعه ،وقالوا ً
إنها فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي...
ليس أدل على ذلك مما فعله عمر ،يوم بيعة أبي
بكر الخليفة األول ،إذ يمكننا أن نقسمه إلى مشهدين:
أولهما :عندما اجتمع األنــصــار في سقيفة بنى
ساعدة ،ملتفين حول زعيم الخزرج سعد بن عبادة
رضي الله عنه؛ ليبايعوه ،فشعر المهاجرون بخطر
داهم يمكن أن يشتت جهودهم ،ويمزق وحدة دولتهم،
وكان بإمكان المهاجرين ،حشد أنفسهم مع مؤيديهم
في اجتماع أكبر ،وهنا تجلت حنكة عمر السياسية
وحكمته؛ أنه قال :ألبي بكر :انطلق بنا إلى إخواننا
من األنصار.
كأنه أراد مواجهة األمــر بالعقل والتدبير وإبــرام
بناء على المعطيات النابتة من أرض
الحل المناسب ً
الواقع أمامه.
أما المشهد الثاني:
في السقيفة عندما كثر اللغط ،وارتفعت األصوات
وبات االختالف أقرب منه بكثير إلى اتفاق ،فكان كل

ما يؤرق عمر هو أن يخمد بوادر فتنة أطلت برأسها،
فحسم األمر بمباغتة الجميع وعرض مبايعة أبي بكر،
وذكر العقاد في كتاب عبقرية الصديق رواية إضافية
تأخذ األلباب:
قال أبو بكر لعمر :أبسط يدك نبايع لك.
قال عمر :أنت أفضل منى.
قال أبو بكر :أنت أقوى منى
قال عمر :إن قوتى لك مع فضلك ،ال ينبغى ألحد
بعد رسول الله ،أن يكون فوقك يا أبا بكر ،أنت صاحب
الغار مع رسول الله وثاني اثنين ،وأمرك رسول الله
حين اشتكى فصليت بالناس ،فأنت أحق الناس بهذا
األمــر ،ووثــب عمر فأخذ بيد أبــى بكر فبايعه وكذا
فعل ابن الجراح وتوالت بيعة األنصار ثم كانت البيعة
العامة.
و ُتــركــت شــجــرة الــخــاف لجفاف فــإن لــم تذبل
لساعتها فهي وشيكة ذبول.
كذلك اجتهاده في إسقاط سهم المؤلفة قلوبهم،
الذى أوجبته ظروف اإلسالم األولي ،فرأى في أيام
حكمه أن اإلسالم في قوة تتنامى وانتشار متزايد ،وقد
تغيرت الحكمة وانتفت العلة وال حاجة الستمالتهم أو
تأليف قلوبهم.
ومن غريب مواقفه مع الحطيئة الشاعر الهجاء،

الــذي قــال عنه األصمعي ( )740-828في كتاب
فوات الوفيات :دنيء النفس ،كثير الشر ،قليل الخير،
قبيح المنظر ،رث الهيئة ،مغموز النسب ،وفاسد
الدين...
أنه هجا الزبرقان بن بدر بقوله:
دع المكارم ال ترحل لبغيتها /وأقعد فإنك أنت
الطاعم الكاسي
فشكاه الزبرقان إلى عمر ...فحبسه في بئر وأبقى
عليه شيئًا ،فأخرجه وقال :إياك وهجاء الناس.
قــال :إذن تموت عيالي جوعا هذا مكسبي ومنه
معاشي.
قال عمر :لوال أن تكون سنة لقطعت لسانك.
يــرى صــاحــب تلك الــســطــور ،أن تــحــرز عمر في
الفعل ،ألنه يعلم أن الحكام من بعده ليسوا كـعمر،
وكذا كل متكلم هجاء ليس في صفاقة الحطيئة ،أو
ٍ
مخالف
خشية أن ُيتخذ من فعله ذريعة لزجر كل
لسلطان.
فخلص إلى إطالق سراحه ،وعرض عليه أن يكف
لسانه عن هجاء الناس مقابل ثالثة آالف درهم.
ِ
يجد معه الضرب
ولعلك الحظت أنــه حينما لم
نفعا ،فلم ي ـزِد في ضربه ويطيل حبسه،
والحبس ً
بل طفق يفكر في طريقة بها يبطل حجته؛ يؤمن له

ً
ماليا يكفيه،وال أرى هنا إال أنه اشترى السلم
دخل ً
االجتماعي بمبلغ من الدراهم.
فما عسانا إذ حاولنا أن نجد ثمة إجابة عن سؤالنا
المطروح عدله؟ أم حكمته؟
العدل قد يحققه فرد واحد بقرار فوقي ،ولكنه
يبقى مرهو ًنا ببقاء متخذ هــذا الــقــرار على دست
الحكم ،ولذا ُيقال" :مات العدل في بالد المسلمين
بموت عمر " المقصود هنا عمر بن عبد العزيز".
أما اإلدارة الحكيمة فحاجة ملحة ،وضرورة حياتية
ضا أو نماء ،راعية
لتلك المجتمعات التي تريد نهو ً
وراعيا بينهما حوار متعادل ،ال رجحان فيه لحاكم على
ً
محكوم ،أطرافه يلتمسون الحق وينقبون عن الصواب،
يعلمون علم اليقين أنهم يتقاسمون األمل ،ويتشاركون
المصير.
انظر في السقيفة تجاوز أصحاب البلد األصليين
وبايع أحد المهاجرين؛ فكانت المصلحة.
غــض الــطــرف عــن نــص قــرآنــي (ســهــم المؤلفة
قلوبهم) لتغير الحكمة وانتفاء العلة ،فكانت المصلحة.
ثم المال الــذي وهبه للحطيئة الشاعر ليس في
مصرف شرعي متعارف عليه ولكنه حيث أوجبت
الحكمة وأقر فعله الناس ،فكانت المحصلة ،كما تقول
الحكمة "أينما تكون المصلحة فثمة شرع الله".

عبقريات أنثوية
حاتم إبراهيم سالمة
بعض الرجال ال يتصورن أن تكون المرأة عبقرية ،أو يصدر منها نبوغ يبهر الدنيا ،ويظنون أن كلمة اإلبداع والنبوغ مقرونة بالذكورة وحدها ،وأن
المرأة مهما عال عقلها ،فإنها ال تبلغ الرجل أو تقارن به فى فن من الفنون

وهــذه العقول الــقــاصــرة الضعيفة ال تــرى موقع
المرأة وميدانها إال في مكان واحد ،في البيت ..حيث
النوم والفراش ،وإذا حدثت أحدهم عن قدرة المرأة،
فإنه يدندن بقول الشاعر:
ما للنساء وللكتابة ** والعمالة والخطابة
هذا لنا ولهن منا ** أن يبتن على جنابة
والحق أن المرأة لوال مشاغلها والتزاماتها األسرية،
وتحملها لمسؤولية البيت واألوالد التي تقتل أي إبداع،
ـداعــا وعبقرية وسموا في
لفاقت الرجال نبو ًغا وإبـ ً
معالي األمور.
ومن عجب أن ترى الغربيين وأذنابهم من الشرقيين
ينسبون لــإســام زورًا وينعتونه بهتا ًنا بأنه مهين
المرأة وكابت عنصرها ،والحق أنهم كاذبون مخادعون
ظالمون لدين وحضارة كانتا أول من عــرف للمرأة
قيمتها ،واحترما كيانها ورفعا شأنها واعتزا بمكانتها
وأقرا فضلها.
إن ديننا قلب موازين الجاهلية في كل شيء ،ومن
أهم ما قلب ازدرائها للمرأة ونظرتها المنكرة للنساء
وكفرانها العتي بمواهبها وقدراتها وعقليتها ،فأفسح
لها المجال وأبان لها الطريق ،فصارت مكرمة عزيزة
لها جهودها ونبوغها وحضورها وأثرها!.
وفي تاريخنا اإلسالمي كانت حركة علمية فسيحة
لــم يخل ميدانها مــن الــمــرأة الــتــي أثبتت وجــودهــا
ومكانتها ،فمنذ مطلع اإلســام وفجر الرسال كانت
أ ّم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ،من أعلم الناس
بالقرآن والفرائض والشعر وأيــام العرب (التاريخ).
حتى قال هشام بن عروة فيما روى عن أبيه« :ما رأيت

أحدا أعلم ٍ
بطب وال بشعرٍ من عائشة».
بفقه وال
ٍّ
ً
قال اإلمام الحافظ السيوطي في ألفيته:
والمكثرون في رواية األث ْر *** أبو هريرة يليه ابن
عم ْر
وأنــس والـبحـر كـالخـدر ّي *** وجـابـ ٌر وزوجـة
الـنــبـي
وقال جمال الدين بن ظهيرة:
ِ
الصحب فوق األلف قد نقلوا *** من
سب ٌع من
الحديث عن المختار خير ُمضر
صديقةٌ
أبو هـريـرة
سـعـد جــــــــــابـ ٌر أنـس *** ّ
ٌ
ٍ
عبــاس كـذا ابن عمــــر
وابن
ولك أن تعجب من إمام دار الهجرة مالك بن أنس
وقد كانت له من األبناء يحيى وحماد وفاطمة ،لم يرث
األوالد علم أبيهم وإنما ورثته فاطمة ،التي كانت تختبئ
في ستر لها إذا جلس أبوها للدرس وأخــذ الطالب
يقرؤون عليه ،فإذا لحن القارئ أو أسقط شيئًا نقرت
الستر فتنبه مالك وقال للقارئ :تركت كذا وكذا.
ولما زوج سعيد بن المسيب كريمته لطالب علم
فقير ،هم بعد الزواج للخروج إلى درس أبيها فقالت له
إلى أين فقال إلى طلب العلم عند سعيد بن المسيب
فقالت له :اجلس هنا أعلمك علم سعيد
وكانت هناك العالمة الجليلة السيدة فاطمة بنت
الحسين بن علي ،من أنبغ نساء عصرها وأكثرهن
وورع ــا ،وقــد اعتمد على روايتها كل من ابن
علما
ً
ً
إسحاق وابن هشام في تدوين السيرة النبوية.
والسيدة نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن
بن علي ،كانت تحضر مجلس اإلمــام مالك بن أنس

رأى

في المدينة المنورة ،واشتهرت بعلمها وصالحها ،وبعد
علميا كان يحضره
مجلسا
انتقالها إلى مصر ،أقامت
ً
ً
أشهر علماء عصرها ،وفي مقدمتهم اإلمام الشافعي
الذي كان يزورها ويتدارس معها مسائل الفقه وأصول
الدين ،ولم ينقطع عن زيارتها واالستزادة من علمها
حتى توفاه الله ،وكانت من المشيعين له.
وزينب بنت عباس البغدادية ،كانت من أهل الفقه
والعلم ،وكانت تحضر مجالس شيخ اإلسالم ابن تيمية.
وشهدة بنت األبري الكاتب ،كانت من المبرزين
فــي عــلــوم الــحــديــث ،وقــد تتلمذ على يديها عدد
كبير من العلماء ،منهم ابــن الــجــوزي وابــن قدامة
المقدسي .وأم حبيبة األصبهانية كانت من شيوخ
الحافظ المنذري الذي ذكر انه حصل على اجازة
منها .وفاطمة بنت عالء الدين السمرقندي كانت
فقيهة جليلة ،وكانت ترد على زوجها الشيخ عالء
الــكــاســانــي صــاحــب الــبــدائــع خــطــأه فــي الفقه إذا
أخطأ.
وفــي الــغــرب اإلســامــي ،كــانــت فاطمة الفهرية
أم البنين ،التي بنت جامع القرويين في فــاس في
القرن الثالث الهجري ،الــذي صار بعد فترة وجيزة
من بنائه ،جامعة إسالمية هي األولى من نوعها في
العالم اإلســامــي ،بــل فــي العالم كله ،كانت عالمة
فاضلة محسنة ،كما كانت أختُها مريم ،التي بنت جامع
األندلس في فاس أيضا.
المحدثات في األندلس ،أم الحسن بنت
ومن أشهر
ّ
سليمان ،ذكر أنها روت عن محدث األندلس بقي بن
سماعا منه وقــراءة عليه ،وقد حجت والتقت
مخلد
ً

بعلماء الحجاز ،وسمعت منهم الحديث والفقه ،وعادت
إلى األندلس ثم حجت مرة ثانية ،وتوفيت في مكة
المكرمة.
وحينما رحــل ابــن دح ــون حبيب بــن الوليد إلى
المشرق رأى فــي المدينة جــاريــة ضليعة فــي علم
الحديث فتزوجها وعاد بها لألندلس وكأنما عاد بثروة
هائلة.
ومــن المحدثات الفقيهات في الغرب اإلسالمي
أيضا ،أسماء بنت أسد بن الفرات ،التي تعلمت على
يد أبيها صاحب اإلمامين الكبيرين أبي حنيفة ومالك
بن أنس ،واشتهرت برواية الحديث والفقه على مذهب
أبي حنيفة.
وخديجة بنت اإلمام سحنون العالمة الجليلة التي
قــال عنها اإلمــام القاضي عياض في كتابه «ترتيب
الــمــدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعــام مذهب
مالك»« :كانت خديجة عاقلة عالمة ذات صيانة ودين،
وكان نساء زمانها يستفتينها في مسائل الدين ويقتدين
بها فــي معضالت األمـــور» .وقــد ذكــر ابــن حــزم في
كتابه الشهير المترجم الى معظم لغات العالم «طوق
الحمامة في األلفة واإليالف» ،إن النساء في األندلس
كــن يعملن فــي مهن مــتــعــددة ،منها الطب والــداللــة
والتعليم والصنائع كالغزل والنسيج ،وقد ذكر فيه أنه
تعلم عليهن في صغره.
والقائمة تطول وتطول ولكننها ال يسعنا إال أن نقول
بكل ثقة:
أيها العالم نحن أول من عرف للمرأة قيمتها ،وأول
حضارة أظهرت عبقريتها!.

لوجه اهلل
محمود سلطان

قطع يد السارق ..وحديث النفس!!

ُ
أثناء ثورة يناير ،أديت صالة الجمعة ،فى زاوية صغرية ،بضاحية شعبية ،وسط مدينة
اإلسماعيلية ،هاجم الخطيب الثورة ،واعتربها "فتنة" ،وأدان كل من شارك فيها! عذرته:
فكل األئمة تلقوا التعليمات حينها ،وغالبيتهم يعتربون "طاعة وىل األمر" واجبة
كبيرا ـ من
سلفيا
ـاديــا
ً
بــل إن قــيـ ً
ً
سلفيي اإلسكندرية ـ اتصل بي حينها،
وقال لي نفس الكالم ،وطلب مني أن
يكتب مقاالً في "المصريون" ُيدين فيه
الثورة والثوار باعتبارها "فتنة" ينبغي
وأدها بمساندة مبارك وعائلته!
لــم أمهله ليكمل كــامــه ،ونهرته
وأســمــعــتــه مــا يــكــرهــه ونــصــحــتــه أن
الــصــمــت خــيــر لــه اآلن مــن الــكــام،
وتــوظــيــف ال ــدي ــن ف ــي تــثــبــيــط همة
المحتجين السلميين فــي الــشــوارع
وال ــم ــي ــادي ــن ،ال ــم ــه ــم ..أن خطيب
المسجد (باإلسماعيلية) ،انتقل في
خطبته إلى موضوع آخر ،وهو إقامة
حد السرقة "قطع اليد" لكل من تثبت
لم انتقل
إدانته بالسرقة ..وال أدري َ
إلــى هــذا الــمــوضــوع ،ربــمــا لعمليات
الــنــهــب الــواســعــة والــمــنــظــمــة الــتــي
تعرضت لها ،مقار الشرطة واألمــن،
بعد اقتحامها ..ربما!
لــكــن ال ــاف ــت ف ــي الــقــصــة كلها،
ت الخطيب وهو
أنــنــي عندما سمع ُ
يــتــحــدث ع ــن "قــطــع ي ــد الـــســـارق"،
حدثتني نفسي ..مجرد حديث نفس..
واستبشعت العقوبة (الــحــد) ،وقلت
فــي نفسي إنــهــا "قــاســيــة" ..ولعلها
تكون "غير إنسانية" ..ولم أستحضر
شروط إقامة الحد المتعلقة بالسارق
والمسروق والمسروق منه.
قــضــيــت ال ــص ــاة وقــفــلــت ذاهـ ًـبــا
إل ــى ح ــال سبيلي ،وهـــذا هــو حالي
(حــديــث نــفــس) ..غــيــر أن ــي لــم أكــن
مرتاحا لفحوى هذا الهمس الخفي..
ً
وأحــســســت وكــأنــي قــد تــورطــت في
"مشكلة" مع الله تقدست أسماؤه.
في هذا اليوم ،كان عقد قران ابنتي
الطبيبة ،وكان من المقرر أن أحضر
حــفـاً صــغــيـ ًـرا يجمع العائلتين في
أحد النوادي المجاورة لجامعة قناة
ت السيارة في ساحة
السويس ،ترك ُ
انــتــظــار مــخــصــصــة ،خـــارج الــنــادي،
وقضيت أنا وعائلتي وصهري (شقيق
زوجتي) ما يقرب من ساعة ،ثم خرجنا
لنستقل السيارة للعودة إلى البيت.
غير أن شيئًا غــريـ ًـبــا قــد حــدث:

وجدت السيارة "جثة هامدة" ،وعب ًثا
أحـــاول إدارت ــه ــا ..رفــعــت "الــكــابــوت"
األمــامــي وتفحصت الموتور وشبكة
الــكــابــات ..كله "تــمــام" ال شــيء يدل
على وجود عطل.
ال حـــل إذن إال فـــي اســتــدعــاء
مــيــكــانــيــكــي ..ول ــك ــن ال ــي ــوم عطلة
(ي ــوم جــمــعــة) ،طلبت ســيــارة أج ــرة،
واصطحبني صــهــري ،وعــثــرنــا على
ورشـــــة تــعــمــل بــصــعــوبــة شـــديـــدة..
اصطحبنا الميكانيكي ،وعدنا لفحص
سيارتي المعطلة.
الميكانيكي :افتح الكابوت يا أستاذ
ـ تمام
الميكانيكي :دور الموتور
وضــعــت الــمــفــتــاح فــي الــكــونــتــاك
وأدرت ولكن ال شيء ..السيارة ال روح
فيها ..محض هيكل وحسب!
نظر الميكانيكي فــي الــمــوتــور..
ثم سألني :سيارتك تركتها في هذا
المكان "أد أيه؟"
قلت له :ساعة زمن بالكثير!
اس ــت ــغ ــرب ثـــم صــدمــنــي بــقــولــه:
سيارتك اتسرقت يا أستاذ!
ـربــا :ســرقــت إزاي؟!
قــلــت مــســتــغـ ً
السيارة أمامي وأمامك موجودة!!
الــمــيــكــانــيــكــي :ل ــص ــوص فــتــحــوا
الكابوت وعطلوا اإلنـــذار ..وسرقوا
أغلى حاجة وهي "اإلسبراتير" ..وكان
جدا
في حينها عــام ،2010
غاليا ً
ً
ال تجده إال بصعوبة وتشتريه صيني
ومستعمل بمبلغ خيالي!
ســاعــتــهــا لـــم أت ــم ــال ــك نــفــســي..
وانتابتني نــوبــة ضحك هستيري..
إلى مستغربًا ويسألني
وصهري ينظر َّ
بتضحك على أي ــه؟! على المصيبة
دي؟!
قلت ال ..وذكــرت له ما حــدث لي
في المسجد وحديث نفسي عن قسوة
عقوبة السرقة ..فعاقبني الله تعالى
بسرقة سيارتي في ذات الــيــوم!! ..
ألعلم أن الحد (قطع اليد) حق.
وأمضيت ليلي كله وأنا أستغفر الله
تعالى ..آمالً أن يكون قد قبل توبتي..
اللهم آمين.

Almesryoonmahmod@gmail.com

مدارات

القس مكاريوس فهيم قلينى

فى المكان غير المناسب
لألسف هذه حقيقة مخجلة تعاين منها كنيستنا القبطية التى لها رشف
تأسيس مبدأ الرهبنة فى العالم كله ،وىه قائمة بدورها عىل مبدأ روحاىن
عميق وهو "االنحالل من الكل واالرتباط بالواحد"
أي يترك الراهب العالم كله وينسحب
منه مرك ًزا كل طاقاته وإمكانياته في
الصلوات واألصــوام والسجود وغيرها
مــن أج ــل االرت ــب ــاط بــالــرب والــســمــاء،
ولذلك فال يوجد إطال ًقا أية ارتباطات
عالمية أو أسرية وتصل لدرجة رفض
الراهب مقابلة أفــراد أسرته ولو حتى
والدته كما نقرأ في تاريخ الرهبان.
وفــي األزمــنــة األخــيــرة تسلل العالم
ً
قليل داخ ــل األديـ ــرة بعد الــتــقــدم في
وسائل المواصالت والطرق والكهرباء
ولكن ..المبدأ لم يتغير فكل االهتمام
والــقــراءة وتــأمــات الــراهــب روحانية
لــارتــقــاء والــســمــو بنفسه وروحـــه من
مبتعدا عــن ســمــاع أو
أجــل خــاصــه،
ً
التدخل في المشاكل التي توجد ببعض
األديرة؛ وذلك إليمانه بالمبدأ الرهباني
(وأن ــا مالي خليني فــي حــالــي) ومثلها
(خليها تيجي من غيري وليس مني) ،ثم
التدريب على قوانين (الصمت) و(غض
البصر) عما قد يعثره حتى إن القانون
الرهباني يمنع الراهب من مجرد النظر
إلى مالبس أخيه الراهب!!!
أمــا الصحف والــمــجــات العالمية
ـامــا وإن كــان يتسلل
فهي ممنوعة تــمـ ً
بعضها عن طريق الزائرين للدير ولكنها
حاالت فردية ،وذلك لعدم حاجة الراهب
لقراءتها أو معرفة أح ــوال العالم أو
مشاكل المسيحيين بالعالم أو في مصر
(ده لو كــان عندنا مشاكل!!! عديها)،
ومثلها لوغاريتمات الحالة االقتصادية،
ومــبــدأ المواطنة والــحــوار مــع األديــان
و .....إلخ كل هذا ال يعني الراهب لعدم
الحاجة إليه ،وحتى المشاكل األسرية
واالجتماعية فهي األخرى محظور عليه
سماعها أو التدخل بإبداء الرأي؛ حتى
ال يشغل باله وفكره عما يعيقه عن حياة
الصالة والتأمل.
وفــي العصر الحديث عقب التقدم
فــي وســائــل الــمــيــديــا وان ــدم ــاج بعض
الرهبان في مواقع التواصل االجتماعي
تاما
صدر الفرمان البابوي بمنعها ً
منعا ً
هي األخرى بالنسبة إلى الرهبان ،وتم
فرض حظر تجوال على (الجوال) والنت

وخــافــه؛ رغــم أن هــذه الوسائل مثلها
كــأي مصادر ثقافية أخــرى بها الجيد
والرديء ولكن .......ما علينا.
قانون الكنيسة األرثوذكسية يحتم
ضــــرورة اخــتــيــار الــقــيــادات الكنسية
(األسقف والبابا) من طائفة الرهبان!!!
أتمنى إنهاء المقال عند هــذه الجملة
الكارثية التي تظهر مدى الفجوة العميقة
بين النظرية والتطبيق ،مع مالحظة أن
رتبة األســقــف الــعــام هــي منصب دون
مسئوليات وليس له إقامة محددة وال
كنيسة بل (عام) أي يمارس العوم في أي
بحر من بحور الخدمة فيخدم بالقاهرة
ثــم ال مــانــع مــن الــذهــاب لإلسكندرية
رسميا على
أو يتم اخــتــيــاره كأسقف
ً
إيبارشبة بالصعيد ...وهكذا.
أما رتبة البابوية ربنا يجعل كالمنا
خفي ًفا فــا يختلف عــن األسقفية بل
بالعكس هــي أخطر وأعــظــم رتبة في
الكنيسة؛ ألن شاغلها هــو المسئول
أمام الرب عن كل ما يحدث بالكنيسة
والقرارات المصيرية المختلفة في شتى
األم ــور ،وأهمها التعامل مع القيادات
الــســيــاســيــة والــديــنــيــة ،ث ــم الكنسية
والرهبان واألساقفة ومختلف أطياف
الشعب.
والسؤال هو كيف لفاقد الشيء أن
يعطيه؟؟ الحالة الوحيدة فقط لنجاح
ً
شكل
هــذا الراهب أن تسنده السماء
وموضوعا وهذا يتم في حالة سمو وجهاد
ً
الراهب وسلوكه في الروحيات واالتحاد
الفعلي بــالــرب وبالقديسين منذ بدء
رهبنته مثل البابا كيرلس السادس.....
أما اآلن فأعتقد أنني كشفت لكم سر
تزايد جرائم القتل واالنتحار لألساقفة
والكهنة والرهبان ،ثم تزايد المشردين
بالشوارع من رجال الدين بال هوية وال
خدمة وبقية الكوارث ..وال بالش ..ربنا
أمر بالستر!! والمطلوب الثقافة والعلم
والتعلم ودراسة تاريخ الكنيسة وعقيدتها
وقوانينها و ..و ...لمن يتم ترشيحه
للرتب الكنسية ووقتها سأعدل مقالي
ليصبح (الراهب المناسب في القيادة
المناسبة).

«إبراهيم فايق» يدرس اعتزال

«الباز» يتوعد «هشام عبداهلل»:

اإلعالم الرياضى

نهايتك قربت وعلى إيدى

يدرس اإلعالمى الرياضى إبراهيم فايق ،اعتزال اإلعالم الرياضى عقب
مؤخرا.
عودته من اإلجازة التى حصل عليها
ً
وقال "فايق" فى تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر"" :بفكر لما ارجع من اإلجازة
أعمل برنامج مسابقات ..الكورة بخ بقى ..بننفخ فى قربة مقطوعة ..كل
عام وأنتم بخير".
وكان فايق ،طالب بتنظيم مسابقة دورى متكافئة خالل الموسم المقبل،
كما طالب بتطبيق تقنية الفار وبتحكيم عادل لكل الفرق.

واصل اإلعالمى محمد الباز ،هجومه على الممثل هشام عبد الله ،بعدما ظهر
ضا على قتل أحد ضباط المباحث وأسرته ،قائالً:
على إحدى القنوات اإلخوانية محر ً
"نهايتك قربت وعلى إيدي ،هنفضل وراكم وهنفضحكم أنتوا وأمثالكم".
وأضاف الباز عبر برنامجه " 90دقيقة" على فضائية "المحور"" :،هذا الهارب وصل
موضحا أن "كل هؤالء الهاربين سيأتون إلى مصر
إلى مرحلة من االنحطاط الشديد"،
ً
لمحاكمتهم بالقانون لتحريضهم على رجال الجيش والشرطة".
ووجه الباز ،رسالة شكر لرجال الشرطة والقوات المسلحة المصرية على جهودهم
فى حفظ األمن واألمان بمصر وحماية الدولة المصرية.

إيمان هانى

أحمد عادل شعبان
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«خالد الغندور» :لهذا السبب بكيت على الهواء ..وحربنا «الباردة» مستمرة مع األهلى

قائدا
بندق الكرة المصرية ،هكذا لقبه زمالؤه حينما كان
ً
لفريق الزمالك ،بعد اعتزاله الكرة قرر خوض تجربة العمل
وتحديدا فى تقديم البرامج الرياضية ،وعلى مدار
اإلعالمي،
ً
سنوات طويلة ،ظل يتنقل بين أكثر من محطة ،فبدأ عمله
كمذيع بإذاعة الشباب والرياضة ،ومنها انتقل إلى فضائية
دريم لتقديم برنامج الرياضة اليوم ،ثم إلى إذاعة شعبى أف
إم ببرنامج الكرة فى ملعبك ،وعمل لفترة قصيرة براديو
ومؤخرا استقر به الحال بفضائية المحور لتقديم
مصر،
ً
برنامج الزمالك اليوم بالتناوب مع اإلعالمى أحمد جمال.
مؤخرا على نصيب كبير من الجدل فى أوساط
وقد استحوذ
ً
اإلعالميين وعلى منصات شبكة التواصل االجتماعي ،بعدما
مؤخرا فى نوبة بكاء،
بكى خالل إحدى حلقات البرنامج
ً
أثناء إجراء مداخلة مع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك،
هجوما على هانى العتال ،نائب رئيس
وذلك عندما األخير
ً
متهما إياه بالوقوف وراء الحملة التى
النادى المنتخب،
ً
تستهدفه وتستهدف الغندور ،قائالً :يا أستاذ الفاضل وال
شعرة ليك تتهز من الكالم .وفى اليوم التالي ،نقل الغندور
إلى المستشفى بعد إصابته بوعكة صحية .الغندور تحدث
إلى المصريون كاشفًا العديد من األسرار ..وإلى نص الحوار:

أمير سعد

رئيس الزمالك أب لكل زملكاوى ..وهذا رأىي فى "المريكاتو الصيفى" ألبناء ميت عقبة

** فى البداية ..ما سر بكائك على الهواء؟
* حزنت بشدة على ما وصل إليه حال نادى
دائما ما يتعرض لمؤامرات للنيل
الزمالك ،والذى
ً
منه ،بهدف تحقيق مصالح شخصية من غير الوضع
فى االعتبار مصلحة النادى والعمل على استقراره.
وأثــنــاء مداخلة مع رئيس الــنــادى ،هاجم خاللها
رافضا المطالبات برحيله عن منصبه،
منتقديه
ً
بكيت حز ًنا على موقف أبناء النادى.
** م ــاذا عــن حالتك الــصــحــيــة ..بعدما
حجزت بالمستشفى لعدة أيام؟
* الحمد لله أنــا بخير اآلن ،بعد أن تعرضت
لوعكة صحية على إثر نوبة البكاء على الهواء ،وهو
ما تسبب فى نقلى إلى أحد المستشفيات لتلقى
العالج.
** ماذا عن عالقتك برئيس نادى الزمالك؟
* المستشار مرتضى منصور ،هو أب لجميع من
لعب وارتدى "تيى شيرت" الزمالك ،فهو من أطيب
دائما
الشخصيات التى يمكن أن تتعامل معها ،وهو ً
ما يعمل من أجل إسعاد الجماهير البيضاء.
** متى تتوقف الــحــرب الكالمية بين
قناتى الزمالك واألهلى؟
دائما لبضعهما،
* األهلى والزمالك منافسان
ً

األهلى يشكو «مرتضى منصور» «األعلى لإلعالم»
ويتقدم ببالغ ضده للنائب العام
تقدم مجلس إدارة النادى األهلى برئاسة محمود
الخطيب ،ببالغ جديد للمجلس األعلى لتظيم لإلعالم
برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد ،ضد
المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك ،على
خلفية التصريحات النارية التى أدلى بها األخير تجاه
األهلى ورئيسه عبر برنامج "الزمالك اليوم" المذاع على
فضائية "المحور".
واتهم الخطيب ،رئيس الزمالك ،باإلساءة للنادى
األحــمــر وجماهيره ،باإلضافة إلــى توجيه السباب
لشخصيات عــامــة والــتــحــريــض عــلــى الــفــتــنــة بين
هجوما على مجلس
الجماهير .كان رئيس الزمالك شن
ً
األهلى ،بسبب ما وصفه بـ "هدايا وتبرعات تركى آل
مثيرا تساؤالت حول مصير الساعات والهدايا
الشيخ"ً ،
التى سبق أن حصلوا عليها واألمــوال التى تبرع بها
للنادى ،باإلضافة إلى اتهامهم بإهدار المال العام.
وهو ما دفع مجلس "الخطيب" للرد على تلك االتهامات

وتقديم بالغ للنائب العام لرفع الحصانة البرلمانية عن
منصور ،معل ًنا اتخاذ حزمة من اإلجــراءات القانونية
ضد ما وصفه بـ "التجاوزات واألكاذيب التى أطلقها
رئيس نادى الزمالك" .وقال محمد عثمان ،المستشار
القانونى للنادى األهلى ،إن مجلس اإلدارة باإلجماع قام
بتكليفه بالتقدم ببالغ للنائب العام ضد مرتضى منصور،
بسبب تجاوزاته األخيرة ضد النادى ورموزه .وأضاف:
"التكليف جاء بعد كم كبير من اإلهانات والتصريحات
المسيئة بحق النادى ومسئوليه ،وتناول رموز النادى
األهلى باتهامات باطلة وليس لها أى سند قانونى" .وتابع
"ما يحدث مجرد محاوالت لتشويه انتصارات وإنجازات
النادى األهلى وسرقة فرحته بالتتويج بالدورى ،لكن لن
يستطيع أحد فعل هذا".

أمير سعد

برنامجا بشبكة القرآن الكريم
إلغاء 20
ً

لذا الحرب "الشريفة" ستظل قائمة بينهما ،طالما
دائما
إنها حرب محترمة ،لكن مجلة وقناة األهلى
ً
مــا "تستفز" جماهير الــزمــالــك ،مــن خــال وضع

عناوين ال تليق بحجم ومكانة النادى األهلى ،وهو
ما يدفعنا بالقناة للرد على ذلك ،بحكم أننى أعمل
بمنبر للدفاع عن "الكيان األبيض".

** ردك على الجماهير الــتــى تــرى أن
"الزمالك اليوم" سبب ضياع الدورى؟
كل شخص حر فى رأيــه ..ولكن هذا البرنامج
هو فى األساس للدفاع عن كيان الزمالك ،فى ظل
الحرب الباردة التى يتعرض لها النادى ،وانتشار
العديد من الشائعات التى ال أساس لها من الصحة،
لذا قرر مجلس اإلدارة شراء بعض الوقت من إدارة
قناة "المحور" ،لكى يكون لنا منبر إعالمى نرد من
خالله على كل ما يخص النادى.
** ما رأيك فى صفقات الزمالك الجديدة؟
من وجهة نظرى أعتبرها أفضل انتقاالت حدثت
فى تاريخ النادى ،وخاصة أنها تضم أسماء المعة
قــادرة على تحمل الضغوط ،ويتملكون الخبرات
اإلفريقية وهو ما سيساعد فى دعم فرص الفريق
خالل المنافسات القارية المقبلة.
** كيف تــرى انــضــمــام "شــيــكــابــاال" إلى
الزمالك ..وهل تتوقع أن يكون صفقة رابحة؟
جــدا بــعــودة "شــيــكــابــاال" إلــى بيته الــذى
سعيد ً
يعشقه ،وأعتقد أنه أمــام تحد جديد أمــام نفسه
إلثبات أحقيته بارتداء القميص األبيض من جديد،
ورد جزء من ثقة مجلس إدارة النادى فيه ،وختام
مشواره الكروى داخل جدران القلعة البيضاء.

عقوبات رادعة ألشهر «يوتيوبر» فى مصر

يبدو أن األيام السعيدة التى عاشها أحمد وزوجته
زيــنــب الــلــذان يعتبران مــن أشــهــر صــنــاع المحتوى
كثيرا.
الترفيهي في اليوتيوب بمصر لن تستمر ً
الدكتورة عزة العشماوى ،األمين العام للمجلس
القومي للطفولة واألمــومــة ،قالت إن المجلس أبلغ
النائب العام ،بشأن واقعة إســاءة لطفلة وتعريضها
للخطر ،مــن خ ــال نــشــر فــيــديــوهــات عــبــر مــواقــع
التواصل االجتماعي.
وذكــرت «العشماوى» في بيان لها ،أن المجلس
ً
تحليل لمضمون ومحتوى الفيديوهات ،حيث
أجرى
وجد أنها بالفعل تتضمن إساءة للطفلة ،بما يخالف
المادة  96من قانون الطفل المصرى رقم  12لسنة
 1996والمعدل بالقانون رقم  126لسنة  2008وهي
المواد التي تتضمن حــاالت تعرض الطفل للخطر
وتهدد سالمة التنشئة الواجب توافرها للطفل ،حيث
حددت هذه الحاالت بـ "تعرض أمنه أو أخالقه أو
صحته أو حياته للخطر ،أو إذا كانت ظروف تربيته
في األســرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو
غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضا
لإلهمال أو لــإســاءة أو العنف أو االســتــغــال أو
التشرد".
ووف ًقا للمادة  96من القانون يعاقب كل من عرض
طفالً إلحدى حاالت الخطر بالحبس مدة ال تقل عن

 6أشهر وبغرامة ال تقل عن ألفي جنيه وال تجاوز 5
آالف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
واعتبر المجلس أن محتوى الفيديوهات تعارض
مع المادة  291من قانون العقوبات والتي تتضمن
عقوبة االستغالل التجاري للتربح والكسب.
ووف ًقا لنص المادة  291من قانون العقوبات،
"يعاقب بالسجن المشدد مــدة ال تقل عن خمس
سنوات وبغرامة ال تقل عن خمسين ألف جنيه وال
تجاوز مائتي ألف جنيه كل من باع طفال أو اشتراه
أو عرضه للبيع ،وكذلك كل من سلمه أو تسلمه أو
نقله باعتباره رقيقا ،أو استغله جنسيا أو تجاريا،
أو استخدمه في العمل القسري ،أو في غير ذلك
من األغراض غير المشروعة ،ولو وقعت الجريمة
في الخارج".
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعال من األفعال
المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم
تقع الجريمة بناء على ذلك.
ونشر "أحمد" و "زينب" فيديو أثناء مداعبتهما
لطفلتهما ،وهو ما اعتبره نشطاء على مواقع التواصل
االجتماعي نوع من االستغالل التجاري للطفلة.

أحمد عادل شعبان

تفاصيل مثيرة عن «توبة» الراحلة «مديحة كامل»

اعــتــمــد اإلذاع ـ ــى محمد نـ ــوار ،رئــيــس اإلذاعـــة
المصرية ،الخريطة البرامجية لــلــدورة اإلذاعــيــة
الجديدة لشبكة القرآن الكريم التى بدأ العمل بها
اعتبارا من  20يوليو الماضي.
ً
برنامجا
وأوضح "نوار" فى بيان له ،أنه تم إلغاء 20
ً
بناء على توصية اللجنة العليا التى تم تشكيلها منذ
أشهر والتى رأت تكرار وتشابه تلك البرامج مع برامج
أخرى.
وأشار رئيس اإلذاعــة ،إلى أنه تم تنقية البرامج،
التى كانت تذاع وإيقاف البرامج المتشابهة ،التى تدور
فى إطار مضمون متكرر وتطوير مضامين وخطاب
البرامج المستمرة والمستحدثة بما يتناسب وإيقاع
العصر .كما تمت الموافقة ،على إطــاق برنامج
جماهيرى لمخاطبة ومحاورة الشباب على مستوى

الــجــمــهــوريــة ،وس ــوف يــجــوب الــبــرنــامــج الجامعات
والمعاهد واألنــديــة وغــيــرهــا مــن أمــاكــن تجمعات
الشباب لاللتقاء المباشر والتفاعل مع الشباب والرد
على أسئلتهم واستفساراتهم من خــال استضافة
مجموعة من كبار العلماء والمشايخ من ذوى الفصاحة
والنباهة واللغة المبسطة والفكر المستنير .الجدير
مؤخرا بإفراد
بالذكر ،أن شبكة القرآن الكريم ،قامت
ً
مساحات جديدة للتالوات القرآنية الجماهيرية لكبار
ومشاهير القراء ،فضالً عن التعاون الوثيق مع كل من
األزهر الشريف ووزارة األوقــاف فى تحديث أسماء
المتحدثين من شباب العلماء.

سارة عادل

احتفل موقع جوجل العالمي ،بذكرى
ميالد الفنانة الراحلة مديحة كامل،
والتي ولــدت في الثالث من أغسطس
عام  1948م  ،ورحلت عام  1997م بعد
صراع مع المرض .
ولــقـ ُـبــت الــفــنــانــة الــراحــلــة بـــ"أمــيــرة
السينما العربية" ،وبــدأت رحلتها مع
التمثيل فــور تخرجها من كلية اآلداب
جامعة عين شمس ،لتشارك في عدة
أدوار صغيرة حتى جــاء دور البطولة
الــذي طرحها بقوة أمــام الجمهور في
فيلم " 30يوم بالسجن" مع الفنان القدير
الرحل فريد شوقي.
وت ــوال ــت أعــمــال الــنــجــمــة ،إال أنها
اعتزلت التمثيل عــام  1992م بعد أن
أعلنت توبتها وارتــدائــهــا للحجاب إثر
قصة مثيرة.

وروت نجلة الــراحــلــة تــلــك القصة
فــي تــصــريــحــات ســابــقــة ،والــتــي تفيد
بخشوعها المفاجئ عند سماع القرآن
الكريم لتدخل في نوبة بكاء وابتهال،

فرقة «كايروكى» تقاضى قنوات اإلخوان

كشف المستشار القانونى لفرقة كايروكى الغنائية،
عن اعتزامه مقاضاة فضائيات محسوبة على "اإلخــوان
المسلمين" ،بعدما أبــدت الفرقة استياءها من استغالل
أغانيها من قبل بعض القنوات التليفزيونية وعبر اإلنترنت
بدون العودة إليها أو أخذ موافقتها بصفتها صاحبة حقوق
الملكية الفكرية لهذه األعمال الفنية ،ودون الحصول على
تراخيص هذه القنوات.
وأكد المستشار القانونى للفرقة فى بيان ،أن "إصدار
أغانى كايروكى عبر اإلنترنت ،خاصةً ألبوميها األخيرين
"نقطة بيضا" و"أبناء البطة السوداء" ،ال يعنى عدم خضوع

هذه األغانى لقوانين الملكية الفكرية ،حيث أنها مسجلة من
الهيئات المختصة وحاصلة على موافقة هيئة الرقابة وتعد
مصنفات فنية قانونية تخضع لمختلف القوانين القانونية
والمادية ،وبالتالى فإن استغاللها على هذا النحو يسئ
إلى الفرقة ويؤثر عليها بالسلب سواء من الناحية المادية
أو الفنية" .وأشار إلى أن هذه األغانى هى مصدر الدخل
الوحيد للفرقة عبر عرضها على قنواتها الخاصة عبر
اإلنترنت .ولفت المستشار القانونى إلى أنه بصدد التحرك
التخاذ اإلجراءات القضائية الالزمة لمالحقة كل القنوات
اإلعالمية التى تعدت على حقوق الملكية الفكرية لفرقة

كايروكي ،وقنوات األغانى خاصة تلك القنوات التى تبث
بشكل غير قانونى على األقمار الصناعية ،وغيرها من
القنوات التليفزيونية وقنوات اليوتيوب على اإلنترنت ،والتى
يقوم بعضها  -مثل قناتى الشرق ومكملين -بعرض هذه
األغانى على مقاطع مصورة من مصادر أخرى مما يغير
معناها ورسالتها ،ويخدم أهداف وأغراض سياسية بعينها،
دون أدنى مراعاة لقيمتها وأهدافها الفنية األصيلة.

عال خطاب

حــتــى زارت ــه ــا رؤيـ ــة ألح ــد األشــخــاص
يلبسها رداء أبــيــض ،ومــن هنا قــررت
االعتزال والتفرغ للعبادة حتى وافتها
المنية.

ألف مربووووك

أرسة تحرير "المرصيون" تتقدم بأرق التهاىن
لألستاذ محمد فوزى المستشار القانوىن للجريدة
بمناسبة خطوبة نجله

الدكتور عمر
عىل اآلنسة رحمة
وعقبال الزفاف

في فيديو نــادر لها قالت إنها تؤمن
بأن أفضل الدعاء "طلب العفو والعافية"
كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم
للسيدة عائشة ،وأوصــت مديحة كامل
قبل موتها "بأال يلمس جسدها أحد غير
المحرمين عليها" ،وأن يقرأ في عزاها
الدكتور عمر الكافي.
وذكرت صديقتها في فيديو نادر أنها
تحدثت إلى كل من تعرفه من صديقاتها
قبل صالة الفجر في مكالمة جماعية
وك ــان ــت ســعــيــدة ومــتــحــمــســة لــلــغــايــة،
وأوصـــت صديقتها بــعــدم تــرك صالة
جيدا للصيام
الفجر ولتذهب لتستعد
ً
"اوعي ماتصليش الفجر يا منى".

عال خطاب

