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مؤقت أم اعتزال نهائى؟
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«رحمات واستغفار» ..دعوات اإلسالميين «الفيشاوى» و«شادية»

«يد مصر» من «الظل»

إلى التربع على عرش العالم
األدويةالمغشوشة..

األدوات المدرسية والمالبس «حيرة كل عام»

خادمة «رخصة»..
القانونينظم
العمل فى البيوت

يا جلود األضاحى ..من يشتريك؟
 20إجرا ًء جدي ًدا من األعلى
لإلعالم لضبط «التوك شو»

من أمن العقوبة..
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سلسلة إنجازات الخارج تكتمل ..و«ترامب» شاهد على األحداث

اهــتــم الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح السيسى،
منذ توليه مقاليد الحكم بالشأن الخارجى
لتحسين صــورة مصر بعد ثورتين اندلعتا،
اســتــطــاعــت مــصــر بــقــيــادتــه تحقيق نجاح
ملموس فى سياستها الخارجية فى دوائرها
المختلفة العربية واإلسالمية واإلفريقية
والدولية ،واستعادت مصر مكانتها ودورها
المحورى لصالح شعبها والمنطقة والعالم،
األمر الذى حقق العديد من أهداف ومصالح
مصر ،وأدى إلى تفهم ودعم المجتمع الدولى
لجهود مصر فى تحقيق االستقرار والتنمية
وال ــت ــق ــدم ،وأع ـ ــاد شــبــكــة ع ــاق ــات مصر
اإلقليمية والدولية إلى المستوى المأمول من
التوازن والندية واالحترام المتبادل ،وساهم
فى تحقيق أهداف األمن القومى المصرى
ودعم قدرات مصر العسكرية واالقتصادية،
جــاء ذلــك فى كتاب جديد أصدرته الهيئة
الــعــامــة لــاســتــعــامــات بــعــنــوان "السياسة
الخارجية ..تحليل رؤيــة الرئيس السيسى
للقضايا الدولية وعالقات مصر الخارجية".
ويقول تقرير كتاب هيئة االستعالمات ،إن
الرئيس عبد الفتاح السيسى طرح من خالل
مختلف الــلــقــاءات واالجــتــمــاعــات الثنائية
والــمــشــاركــات الــدولــيــة ،وكــذلــك عــشــرات
اللقاءات والمؤتمرات اإلعالمية التى عقدها
مع القادة والمسئولين الدوليين ،والمقابالت
وال ـ ــح ـ ــوارات اإلع ــام ــي ــة والــتــصــريــحــات
الصحفية الرسمية التى أدلى بها سيادته،
خــال الفترة الرئاسية األول ــى التوجهات
الحاكمة لسياسة مصر الخارجية ،وبلور
مواقفها تجاه القضايا اإلقليمية والدولية
الملحة والراهنة المطروحة على الساحة،
ُ
وأبـــرزهـــا الــتــعــامــل مــع اإلرهـــــاب والــفــكــر
المتطرف  -كقضية ذات أولوية قصوى-
وعالقتها الــمــبــاشــرة بــاألزمــات الــتــى تمر
بها بعض دول المنطقة مثل سوريا وليبيا،

والقضايا الدولية متعددة األطراف ،وقضايا
االقــتــصــاد والــتــعــاون ال ــدول ــى ،وعــاقــات
مصر الخارجية على المستويين الثنائى
والجماعى.
جديدا
وشــهــدت األيــام األخــيــرة إنــجــا ًزا
ً
للرئيس السيسيى فــى الــشــأن الخارجى،
حيث قــام بنشاطات مكثفة ،منذ وصوله
لمدينة بياريتز الفرنسية لحضور قمة الدول
السبع الكبرى ،يوم السبت الماضى ،حيث
عقد عدة لقاءات ثنائية ومباحثات مع عدد
من القادة والرؤساء المشاركين فى القمة،
وألقى كلمة خالل إحدى الجلسات الخاصة
بإفريقيا وأخرى أمام جلسة المناخ.
بدأ الرئيس السيسى نشاطاته ،بلقاء مع
رئيس الوزراء اإليطالى جوزيبى كونتى ،تركز
فى  3محاور رئيسية أولها العالقات الثنائية
الكبيرة بين مصر وإيطاليا والشراكة بين
الدولتين فى المشروعات الكبرى فى مصر،
وقضية الطالب جوليو ريجينى ،كما ناقش
األزمة الليبية.
كما استقبل الــرئــيــس السيسي ،بمقر
إقــامــتــه ،رئــيــس روانـــــدا "بـ ــول كــاجــامــى"،
ورئيس السنغال "ماكى سال" ،ورئيس جنوب
أفريقيا "سيريل رامافوزا" ،ورئيس بوركينا
فاسو "روك كابورى" ،باإلضافة إلى رئيس
المفوضية اإلفريقية "موسى فقيه".
كما التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى،
بعد ظهر اليوم الثانى ،المستشارة األلمانية
أنجيال ميركل ،على هامش فعاليات القمة،
فــى لــقــاء شــهــد الــتــبــاحــث ح ــول ع ــدد من
الملفات والقضايا اإلقليمية والدولية ،مثل
سبل تعزيز جهود مكافحة اإلرهاب ،والهجرة
غير الشرعية ،وتطورات األوضاع السياسية
فــى ع ــدد مــن دول المنطقة ،وعــلــى وجــه
الخصوص القضية الليبية ،حيث تم تبادل
وجــهــات النظر وال ــرؤى حــول سبل تحقيق

التسوية السلمية ومكافحة اإلرهـــاب فى
ليبيا.
وشـــارك الــرئــيــس السيسى ،فــى جلسة
الــشــراكــة بين مجموعة السبع وإفريقيا،
حيث ألقى كلمة خاللها تــركــزت حــول ما
تعانيه الــقــارة من مشكالت ،وعلى رأسها
قــضــيــة اإلرهـــــاب ف ــى إفــريــقــيــا ،واألزمــــة
الليبية التى أكد ضــرورة الحل السلمى لها
والتطرف والهجرة غير الشرعية ،ليتسنى
والفقر وخفض البطالة ،ومكافحة األمراض
المتوطنة ،والتصدى لظاهرة تغير المناخ.
وفى نهاية اليوم الثاني ،شارك الرئيس
فــى حفل عشاء للمشاركين فــى قمة دول
الــســبــع الصناعية الــكــبــرى ،حــيــث جمعت
صورة تذكارية الرئيس السيسى وقادة الدول
والوفود المشاركة فى قمة مجموعة السبع،
مختتما مشاركته فى
وذلك فى ختام القمة،
ً
أعمال القمة.
اليوم الثالث للقمة ،شهد لقاءات عديدة

لــلــرئــيــس الــســيــســى م ــع عـــدد م ــن زعــمــاء
القمة ،بدأها بلقاء مع الرئيس األمريكى
دونالد ترامب ،والذى أشاد خالله الرئيس
األمــريــكــى بالرئيس السيسى ومــصــر وما
تحقق خالل الفترة الماضية من إنجازات
وطفرة اقتصادية.
كما التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى،
رئيس الــوزراء البريطانى بوريس جونسون،
على هامش القمة ،قبل أن يلتقى الرئيس
الفرنسى إيمانويل ماكرون ،حيث تطرقا إلى
بحث سبل تعزيز العالقات الثنائية خاصة
عــلــى الــمــســتــوى االقــتــصــادى ،واستعرضا
العالقات األفريقية الفرنسية ،فــى ضوء
رئــاســة مــصــر لــاتــحــاد األفــريــقــي ،وكــذا
ت ــط ــورات األزمـــــات اإلقــلــيــمــيــة والــقــضــايــا
الدولية ،ومنها األزمة الليبية.
وشارك الرئيس السيسى كذلك فى جلسة
"المناخ والتنوع البيولوجى والمحيطات"،
ضمن فعاليات القمة ،وألقى خاللها كلمة

أكد فيها أن إفريقيا تظل المتضرر األكبر
م ــن آثـ ــار تــلــك ال ــظ ــاه ــرة ،رغـــم أن حجم
انبعاثاتها من الغازات المسببة لالحتباس
الــحــرارى ،ال يمثل ســوى جــزء ال ُيذكر من
إجمالى االنبعاثات العالمية.
مــن جــانــبــه أع ــرب الــرئــيــس عبدالفتاح
السيسى ،عن خالص سعادته وشكره بلقائه
مع نظيره األمريكى دونالد ترامب.
وقــال السيسى ،خالل اللقاء الــذى عقد
على هــامــش قمة مجموعة ال ــدول السبع
فى فرنسا "إن التفاهم والتقدير واالحترام
المتبادل بين مصر وأمريكا أكثر من عظيم"،
مضي ًفا أن العالقات بين البلدين مستمرة
قبل الحملة وبعد انتهاء الحملة -فى إشارة
إلى حملة االنتخابات الرئاسية األمريكية-
مبكرا ساب ًقا وسوف
نحن قدمنا لكم التهنئة
ً
مؤكدا
نقدم التهانى المبكرة مــرة أخــرى،
ً
مــواصــلــة الــتــعــاون والــتــفــاهــم بين البلدين
وخالص الشكر والتقدير.
وأكد الرئيس األمريكى ،أن مصر حققت
إنــجــا ًزا كــبــيـ ًـرا ج ـ ًـدا تحت زعــامــة الرئيس
معربا عن خالص التقدير والتهانى
السيسي،
ً
على تلك اإلنجازات والتقدم الكبير فى كافة
األصعدة.
وق ــال الرئيس تــرامــب" :س ــوف نتحدث
اليوم عن التجارة وعــن الــقــوات المسلحة
وبــعــض األشــيــاء الــتــى تــحــدث فــى الــشــرق
األوســط ،وسوف نتحدث عن الصين ..عن
رغبة الصين فى إجــراء صفقة معنا ،حيث
إن الصينيين يــريــدون الــعــودة إلــى طاولة
موضحا أنــه ستتم مناقشة
المفاوضات"،
ً
موضوع الصين الح ًقا وسنتناقشه مع الصين
وسيكون هناك مؤتمر صحفى".

محمد الخرو

«مها أبوعوف» تكشف تفاصيل كواليس مشهد «عادل إمام» و«سعيد صالح» الذى أبكى الجميع
جديدة عن وفاة «عمر خورشيد»

كشفت الفنانة مها أبوعوف
تــفــاصــيــل وفـــاة زوجــهــا السابق
وعـــازف الــجــتــيــاز الــراحــل عمر
خورشيد ،الذي لقي مصرعه في
حادث سير في عام .1981
وقــالــت "مــهــا" فــي مقابلة مع
إذاعــــة "نــجــوم  ،"FMإن عمر
خورشيد كــان صدي ًقا لشقيقها
الــراحــل ع ــزت أب ــو ع ــوف الــذي
رفــض فــي الــبــدايــة زواجــهــا منه
نظرا لفارق السن الكبير بينهما
ً
آنـــــــذاك ،ولــكــنــهــا تــمــكــنــت من
الحصول على موافقته بعد أن
ذهب إليه خورشيد بنفسه.
وت ــع ــرض خــورشــيــد لــحــادث
ســيــارة مـــروع فــي نــهــايــة شــارع
الهرم في  29مايو  ،1981بعد
انتهائه من عمله في أحد الفنادق
الــكــبــرى ،وتـــــرددت أق ــاوي ــل أن
مدبرا.
الحادث كان
ً
واستعادت "مها" ذكرياتها حول
الحادث األليم ،قائلة" :فــي يوم

الحادث كنت المفروض منتظرة
عــمــر بــعــد ع ــودت ــه م ــن الــمــكــان
اللي بيعزف فيه عشان نتعشى
جدا فشعرت بالقلق
لكنه اتأخر ً
واتصلت بالمكان الــلــي بيعزف
فيه فقالي أحد العاملين هناك
إن عمر عمل حادثة".
واســتــدركــت" :ذهــبــت مسرعة
للمستشفى ألعــرف ما حدث له
ووالــدتــي كذبت علي وقــالــت لي
إنــه تعرض لبعض الكسور ألني
كنت حامل وقتها وخافوا علي من
االنهيار".
واستكملت" :فضلت سنتين
ونــص بعيدة عــن الــوســط الفني
بعد وفــاة عمر خورشيد لوال إن
عــزت أخويا أجبرني أرجــع بعد
ما تعاقد على حفلة للفور إم في
تونس ورحت معاهم".

أحمد عادل شعبان

عالم مصرى :عالج السرطان بورق «الصفصاف»

كشف المخرج عــمــرو عــرفــة ،مــخــرج فيلم "زهــايــمــر"،
مفاجأة حــول المشهد الشهير الــذي جمع بين النجمين
عــادل إمــام وسعيد صالح وتسبب فــي بكاء كــل مــن رآه
تقريبا.
ً
ونشر "عــرفــة" عبر حسابه على موقع "تــويــتــر" صــورة
للمشهد ،وعلق قائالً" :مش عارف أخرجت المشهد ده إزاي
 ..قبل ما أصوره كنت بعدي علي ا .سعيد صالح كل يوم
احكيله المشهد و كإنه بيسمع ألول مره و كنت مرعوب بس
مش شايف حد غيره يعمل الــدور ولما جه التصوير قال
كالم غير اللي في السيناريو بس نفس المعني وأحلي".
وأضاف" :الله يرحمك يا ّعم سعيد علي بالي طول الوقت".

أحمد عادل شعبان

قصة زواج أصغر عروسين فى مصر

اإلعدادية.
وقــبــل  6س ــن ــوات ،ظــهــرت
صور ومقطع فيديو على مواقع
التواصل االجتماعي لطفلين
يرقصان على أنغام الموسيقى
وســــط األهـــــل واألصـ ــحـ ــاب،
خالل حفل خطبتهما.
وتم تقديم عدة بالغات من
مراكز حقوقية مختلفة للنائب
الــعــام إليــقــاف ال ــزواج قبل 6
ســـنـــوات ،واالعــــتــــراض على
فكرة الخطوبة ،كونهما أطفال
ولم يبلغا السن القانوني ،مما
دفع األسرتين إلى اإلعالن أن
مــا حــدث ال يتعدى الخطوبة
فقط.

شهدت مدينة السنبالوين
بمحافظة الدقهلية مــؤخـ ًـرا،
زواج أص ــغ ــر ع ــروس ــي ــن فــي
مــصــر ،بــعــد الــضــجــة الكبيرة
التي تزامنت مع نبأ خطوبتهما
منذ  6سنوات.
وك ــان ســن الــعــريــس شمس
عاما وهو
حينها لم يتعد 13
ً
تــلــمــيــذ فـــي ال ــص ــف الــثــانــي
إعــدادي ،أمــا العروسة إيمان
فــكــان عــمــرهــا  9ســنــوات في
الصف الثالث االبتدائي.
وقرر أهل العروسين شمس
وإيمان ،إتمام الــزواج بعد أن
أنهى العريس الشهادة الثانوية
العامة ،وأنهت العروس شهادة

«أم كلثوم الخليج» لقب جديد لـ «أحالم» يثير أزمة

قــال الدكتور هاني عبدالعزيز
الشيمي ،أستاذ الكيمياء الحيوية
بــجــامــعــة الـــقـــاهـــرة ،إنــــه تــوصــل
خالل بحث علمي لمحاربة مرض
السرطان لعالج يستخرج من شجرة
الصفصاف.
وأضاف خالل مقابلة مع برنامج
"معكم" ،مع اإلعالمية منى الشاذلي
على قناة "سي بي سي" ،أنه اكتشف
احــتــواء شــجــرة الــصــفــصــاف على
مــركــبــات نــجــحــت ف ــي وقـــف نمو
الخاليا السرطانية ،وحماية الخاليا
الطبيعية.

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 /

وأشـ ــار إل ــى أن الــدولــة أخــذت
البحث كمرجع ،وتم تسجيل براءة
االخ ــت ــراع بــيــن جامعتي الــقــاهــرة
وهيروشيما اليابانية فيما يتعلق
بالمركبات القادرة على وقف نمو
الخاليا السرطانية.
يــذكــر أن الشيمي حــائــز على
جائزة الدولة التقديرية في العلوم
الزراعية لعام  2017من الرئيس
عبدالفتاح السيسي.

صفية جمال

مديرو التحرير

فتحى مجدى
عبدالقادر وحيد
محمد الفايدى

بالتزامن مع حفلها في موسم الطائف
في السعودية ،أعربت الفنانة اإلماراتية
"أحــــــام" ع ــن إعــجــابــهــا بــتــغــريــدة ألحــد
متابعيها بــعــد أن شبهها بـــ "أم كــلــثــوم"،
وبتصميم صورة تجمع بين "كوكب الشرق"
و"أحالم".
وأثــارت الــصــورة ،تفاعالً واسـ ًـعــا ،إذ أن
هناك من أكد أن أحالم تستحق هذا اللقب
ولــيــس فــقــط لــقــب "الــمــلــكــة" ،فيما انتقد
البعض مقارنة "أم كلثوم" بأي مطربة مهما
بلغت شهرتها أو نجاحاتها.
ومن المقرر إقامة حفل أحالم في موسم
الطائف في السعودية يوم  30أغسطس.

قواتنا المسلحة فى أسبوع
القوات المسلحة تكرم الطلبة المتفوقين
دراس ًيا من أسر القوات المسلحة

أقامت القوات المسلحة ،احتفالها السنوي لتكريم الطلبة
المتفوقين فى مختلف الشهادات العامة والجامعية والدراسات
العليا ،مــن أبــنــاء وزوج ــات ضباط الــقــوات المسلحة العاملين
والمتقاعدين ،وضباط الصف والعاملين المدنيين ،وأبناء الشهداء
ومصابى العمليات الحربية ،وأعضاء جمعية المحاربين القدماء،
فى تقليد أصيل تحرص عليه القوات المسلحة ليكون حاف ًزا لهم،
ودافعا لمواصلة النجاح والتفوق.
ً
بدأ االحتفال بعزف الموسيقى العسكرية للمعزوفات واألناشيد
الوطنية ،والترحيب بضيوف الحفل ،وسط أجــواء عمها الفرح
والسرور ،وألقى اللواء أح مدحت النحاس ،مساعد وزير الدفاع،
كلمة نيابة عن الفريق أول محمد زكــى ،القائد العام للقوات
المسلحة ،وزير الدفاع واإلنتاج الحربى ،نقل فيها اعتزازه وتقديره
بالطلبة المتفوقين؛ باعتبارهم أمل مصر وسبيلها للحاق بركب
التقدم العلمى والتطور التكنولوجى الذى يشهده العالم فى كافة
ٍ
بمزيد من العمل واالجتهاد والتفوق؛ من أجل
المجاالت ،وطالبهم
رفعة مصرنا الغالية ،ووجه التحية إلى أسر القوات المسلحة على
أبناء صالحين
ما يبذلونه من جهد لرعاية أبنائهم ،وإعدادهم
ً
قادرين على مواصلة مسيرة الوطن فى المستقبل ،وفى نهاية
االحتفال تم توزيع شهادات التقدير على الطلبة المتفوقين الذين
أعربوا عن شكرهم للقوات المسلحة لما توليه من دعم واهتمام
علميا.
بأبنائها المتفوقين
ً

القوات المسلحة تنظم احتفالية دينية
بمناسبة العام الهجرى الجديد  1441هـ

نظمت القوات المسلحة ،احتفالية دينية بمناسبة العام الهجرى
الجديد ،بحضور عدد من قادة ،وضباط ،وضباط الصف ،وجنود
القوات المسلحة.
بدأت مراسم االحتفال بتالوة آيات من الذكر الحكيم ،بصوت
القارئ الشيخ مصطفى عبد الوهاب ،وألقى الدكتور السعيد محمد
على من علماء وزارة األوقاف ،كلمة أكد خاللها أن االحتفال بهذه
واقتداء
الذكرى العطرة ال يكون إال تمسكًا بشريعة الله السمحة،
ً
ً
بالرسول الكريم ً
وعمل وخل ًقا.
قول
وفى نهاية االحتفال ،أكد اللواء السيد على الغالى ،مساعد
رئيس أركــان حرب القوات المسلحة ،خالل كلمته التى ألقاها
نيابة عن الفريق أول محمد زكى ،القائد العام للقوات المسلحة،
وزير الدفاع واإلنتاج الحربى ،أن االحتفال بذكرى الهجرة النبوية
ً
وتعظيما لمبادئها وأهدافها والمثل العليا.
إجالل
الشريفة يأتى
ً

الموسيقى العسكرية المصرية تجوب شوارع موسكو

يواصل الفريق السيمفوني العسكري ،تقديم عروضه القوية
خــال فعاليات المهرجان الــدولــى الثانى عشر للموسيقات
العسكرية "سباسكيا تــاور" الــذى تستضيفه العاصمة الروسية
موسكو ،وقدم الفريق المصرى العديد من المعزوفات المصرية
والغربية ومقطوعات من أشهر األلحان الروسية باستخدام اآلالت
النحاسية والخشبية واإليقاعية ،إضافة إلــى موسيقى القرب
مصحوبة بتشكيالت حركية متقنة نالت إعجاب الحاضرين.
وشاركت الموسيقى العسكرية ،الجاليات المصرية والعربية
بموسكو ،االحتفاالت أثناء المهرجان من خالل عدد من الفعاليات
والعروض الموسيقية ،كما قدم  الفريق المصرى بزيه الفرعونى
المميز عــدد من العروض بالشوارع والميادين الرئيسية التى
كبيرا ،وقوبلت بعاصفة مــن التصفيق مــن قبل
شهدت إقــبـ ًـال
ً
الجماهير المتابعين للعروض ،كما قام الفريق بتوزيع عدد من
الهدايا التذكارية واألعالم والمطبوعات والصور التى تحكى أبرز
معالم الحضارة المصرية والمقاصد التاريخية والسياحية فى
مصر.
وتؤكد مشاركة الفريق المصرى فى المهرجان ،أهمية مصر
وأيضا تساهم فى الترويج
وريادتها الدولية فى مختلف الفنون،
ً
السياحى ونشر رسائل السالم والمحبة وتبادل الثقافات بين
ً
سجل
الشعوب ،حيث تمتلك الموسيقات العسكرية المصرية
ً
حافل من اإلنجازات العسكرية والفنية التى تمتد عبر مختلف
العصور.
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الحقيقة والشائعات فى أزمة صيدليات «العزبى»

"الصيادلة" :قرار الشطب نهاىئ بحكم محكمة وال رجعة عنه" ..شعبة األدوية" :لن يؤثر عىل سالسل الصيدليات
أثــار قــرار اإلدارة المركزيــة للعــاج الحــر
والتراخيــص بــوزارة الصحــة فــي األســبوع
الماضــي ،بشــطب الدكتــور حاتــم رشــدي،
والدكتور أحمــد العزبي من ســجالت الصيادلة
ً
واســعا وتســاؤالت عديــدة ،ال
جــدل
بالــوزارة،
ً
ســيما أنهما من أكبــر سالســل الصيدليات في
سوق األدوية في مصر.
ووفقــا لخطــاب إدارة العــاج الحــر ،فإنــه
نهائيا من سجالت
جرى شطب الدكتور رشــدي
ً
الصيادلــة بــوزارة الصحــة ،وإيقــاف باقــي
الصيادلة الواردة أســماؤهم فــي الحكم الصادر
فــي االســتئناف رقــم  5214لســنة  134ق
لمدة عــام ،وجرى التأشــير بذلك في ســجالت
الصيادلة.
نهائيا من
العزبــي
الدكتــور
شــطب
جرى
كما
ً
سجالت الصيادلة بوزارة الصحة ،وإيقاف باقي
الصيادلة الواردة أســماؤهم فــي الحكم الصادر
فــي االســتئناف رقــم  5213لســنة  134ق
لمدة عــام ،وجرى التأشــير بذلك في ســجالت
الصيادلة.
كانــت محكمــة اســتئناف القاهــرة قضــت
مارس الماضي ،بتأييد قرار هيئــة تأديب نقابة
الصيادلــة ،بإســقاط عضويــة أحمــد العزبــي،
وحاتــم رشــدي أصحــاب سالســل صيدليــات
شهيرة ،وتخفيف عقوبة إســقاط العضوية بحق
صيدليــا آخريــن ،إلــى وقفهــم عــن مزاولة
25
ً
المهنة لمدة سنة.
وفــي يونيــو  ،2018قضــت المحكمــة

الدســتورية العليــا قضــت يونيــو ،2018
بدســتورية المــادة  30من القانون  127لســنة
 ،1955التــي حظرت امتــاك الصيدلــي أكثر
من صيدليتين.
الدكتور أحمد فــاروق شــعبان ،عضو مجلس
النقابة العامة للصيادلة ،قال إنها ليســت المرة
األولى التي يتم فيها شطب صيدليات ،حيث تم
من قبل اتخاذ قرارات مماثلة ،مضي ًفا :الشطب
له عدة مراحل وال يتم فجأة.
وفــي تصريحــات إلــى «المصريــون» ،أضاف
«شــعبان» ،أن «من يخالف قانــون مزاولة المهنة
أو الدســتور والقانــون يتــم شــطبه ،والعزبــي
ورشــدي تــم إدانتهمــا فــي لجــان التحقيــق ثــم
ُ
وصــول إلى تأييــد محكمة االســتئناف
التأديب
قرار الشطب».
وتابــع« :محكمــة االســتئناف من حقهــا إلغاء
األحــكام أو تأييدهــا كذلك مــن حقهــا تخفيف
موضحــا أن «المحكمة أيــدت الحكم
العقوبــة»،
ً
على العزبي ورشــدي فيما خففت األحكام على
آخرين باعوا أســمائهم ،ومن ثم البــد من تنفيذ
الحكم».
عضــو مجلــس نقابــة الصيادلــة ،أوضــح أن
«الحكم بات ونهائي ويوجب تنفيــذه على الفور،
ً
فضل عن
ال ســيما أنه اســتنفذ كافة المراحــل
حكــم المحكمــة الدســتورية الــذي قضــى بعدم
جواز امتــاك الصيدلــي ألكثر مــن صيدليتين،
ومن ثم البد أن يتم تنفيذ الحكم».
وطالب جميع األجهــزة الرقابية بأن «تتحرك

مــن أجــل تنفيــذ الحكــم وإغــاق السلســلة
منتقــدا تصريحات الدكتــور العزبي
المخالفة»،
ً
بأن سلســلته مســتمرة وأن الحكم لن ينفذ ،وأن
ً
متسائل:
القرار خارج من جهة غير ذات صفة،
«إذا لم تكــن وزارة الصحة غيــر ذات صفة وإذا
لــم تكــن كل هــذه األحــكام كافية فمــن صاحب
الصفة؟».
وبحســب «شــعبان» ،فــإن هــذه السالســل
ارتكبت مخالفات كثيرة وبالتالي البد من تنفيذ
مســتطردا« :نحن أمــام تحدي واختبار
القانون،
ً
فهل ســيتم تنفيذ الحكم أو أن السالسل ستظل
تعمل وبالتالي ال يتم تفعيل القانون».

مــن جانبه ،قــال الدكتــور علي عــوف ،رئيس
شــعبة األدويــة باتحــاد الغــرف التجاريــة ،إن
بناء على حكم ،غيــر أنه لن يؤثر
«القرار صادر ً
على السلســتين ،لكنه ســيؤثر على الصيدليتين
المملوكتين لكل منهما».
وأضــاف لـ«المصريــون» ،أن «باقــي
الصيدليات مملوكة لصيادلة آخرين ،والسلســلة
عبارة عن شركة تدير تلك الصيدليات ،ومن ثم
الصيدليات األخرى لن تتأثر».
إلــى ذلــك ،علــق الدكتــور أحمــد العزبــي،
رئيس غرفــة صناعة الــدواء ،وصاحب سلســلة
الصيدليــات الشــهيرة ،علــى قــرار اإلدارة

المركزيــة للعــاج الحــر والتراخيــص بــوزارة
الصحــة ،بشــطبه مــن ســجالت الصيادلــة
بالوزارة.
وقال «العزبي» ،إن «إدارة العالج الحر ليست
الجهــة المســؤولة للتعامــل مــع الصيادلــة أو
شطبهم ،ألن هذا األمر يتعلق باإلدارة المركزية
للشــؤون الصيدلية بالــوزارة ،وهي المنــوط بها
التعامل في هذه األمور حســبما ينص القانون..
معرفش القرار دا طلع إزاي».
وأوضح أنــه تواصل مع وزيــرة الصحة وعدد
مــن المســؤولين بالــوزارة بشــأن هــذا األمــر:
«كلمت الوزيرة والوزارة ومفيــش حاجة خالص،
والعمــل مســتمر بكافــة الصيدليــات ولــم يتأثر
على اإلطالق».
من جانبــه ،قال أســامة رســتم ،نائــب رئيس
غرفة صناعــة الدواء باتحــاد الصناعات ،إنه ال
تعليق على أحكام القضاء بشــأن شطب الدكتور
رشــدي ،والدكتــور العزبــي ،حيــث أن ســاحة
المحاكــم ال زالــت تتســع لمداولة األحــكام عبر
تقديم االستئناف.
وأشــار إلــى أن القانــون رقــم  127لســنة
 1959لمزاولــة الصيدلــة فــي مصر ،يكشــف
عــن أن الفرد يملــك صيدليتيــن ويديــر واحدة،
وف ًقــا لما يتــم اعتبــاره داخــل الســوق المصري
بــإدارة السالســل الكبــرى ،ال يختلــف األمــر
عــن إدارة العديــد مــن الفــروع علــى مســتوى
الجمهورية.
وأضــاف أن الهجــوم علــى بعــض السالســل

والصيدليات الكبرى ووقفها وشــطبها أمر يثير
القلــق ،خاصــة فيما يخــص التركيــز عليها دون
موضحا أن السالســل الكبرى
تحديــدا،
غيرها
ً
ً
تقــدم الخدمــات المختلفــة بصــورة أفضــل،
توفيــرا لألدويــة
باعتبارهــا األنظــف واألكثــر
ً
ً
حصــول علــى الدواء،
بشــكل منتظم ،واألحدث
وذلــك علــى عكــس مــا يتــم الترويــج لــه خالل
الفترة الماضية.
وأكــد أن وجــود السالســل الكبــرى ال يمنــع
تواجد السالســل والصيدليات الصغرى ،بل أن
الصيدليــات الصغــرى تمتــاز أن إدارتهــا تكــون
تحــت أيــدي القائميــن عليهــا وليــس موظفيــن
يقومون بــأداء األعمــال بها ،مــا يمنحهم فرصة
كبيــرة للنجــاح ومواجهــة التحديــات التــي تقف
أمام عملهم.
مــن جهــة أخــرى ،نفــى العقيــد أركان حرب
تامــر ال رفاعــي ،المتحــدث العســكري ،مــا تم
تداوله مــن شــائعات تتعلــق بامتــاك أو افتتاح
القــوات المســلحة سلســلة مــن الصيدليــات
بمختلف أنحاء الجمهورية.
وأعلــن المتحدث العســكري في بيــان له ،أن
القوات المســلحة تهيــب بكافة وســائل اإلعالم
ومســتخدمي وســائل التواصل االجتماعي عدم
ترويــج تلــك الشــائعات وضــرورة تحــرى الدقة
وعدم االنسياق وراء تلك االدعاءات المغرضة.
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لهذه األسباب ..مصر ضمن
سجينات اإلخوان تنضم لمبادرة «الشباب» :العفو مقابل التبرؤ من الجماعة
أفضل  50وجهة سياحية عالمية

بعد أيام قليلة من الدعــوة التي وجهها 1350
شــابًا مــن داخــل الســجون ،إلــى شــيوخ جماعة
«اإلخــوان المســلمين» وقياداتهــا وأصحــاب
القرار فيها؛ مــن أجل العمل إليجــاد حل عاجل
وســريع للتصالح مع الدولة ،والسعي إلخراجهم
مــن الســجون ،أعلنــت عــدد مــن الســجينات
السياسيات تأييدها وانضمامها للمبادرة.
وحاء في نص رســالة تم تداولهــا على مواقع
التواصــل االجتماعــي ،منســوبة إليهن« :رســالة
مــن النســاء الســجينات السياســيات بســجون
مصــر فــي ظــل مــا تعرضنــا لــه نحــن النســاء
الســجينات فــي الســجون المصريــة مــن األلــم
والمعانــاة والحرمان مــن ذوينا وأطفالنــا ،وفينا
األمهــات المحرومــات مــن فلــذات أكبادهــن
وبيننــا الفتيــات الصغيــرات الالتــي حرمــن من
استكمال تعليمهن وممارسة حقهن الطبيعي في
الحياة ،وبيننا المســنات الكبيرات التي شــارفت
عامــا ،ويعانيــن مــن أمراض
أعمارهــن الســتين ً
كثيرة».
وتابعــت الرســالة وهــي األولــى مــن نوعهــا
التــي تطلقها الســجينات« :وفي ظــل تجاهل كل
األطراف ممــا تعانيــه النســاء ،قررنا أن نرســل
هذه الرســالة كصرخة منا لكل ذي عقل رشــيد
وكل من بيــده مقاليد هذه األزمــة أن ينظر إلينا
نظرة إنســانية إلخراجنا من المعادلة السياسية
التــي أقحمنــا فيهــا منــذ أكثــر مــن ســتة أعوام
ونحــاول الوصول إلي حــل نتمكن به مــن العودة
لحياتنا الطبيعيــة ونعلن تضامنا مــع المصالحة
المطروحــة مــن قبــل الشــباب والسياســيين
بالسجون المصرية».
إســام الكتاتنــي ،القيــادي الســابق بجماعــة

اإلخــوان والباحــث فــي شــؤون الحــركات
اإلسالمية ،قال إن «النساء ال تحتاج إلى مبادرة
أو دعوة من أجل اإلفــراج عنهن ،إذ يجب تغليب
روح القانــون واألخــاق وإطــاق مــن لــم تتلوث
أيديهن بدم».
وفــي تصريحــات إلــى «المصريــون» ،أضاف
«الكتاتنــي» ،أن «مــن تثبــت حملهــا ســاح أو
مشــاركتها في أعمال عنف يجب معاقبتها وف ًقا
للقانــون ،أمــا من لــم تتلــوث بدماء وتم ســجنها
بســبب انتمائهــا ،أو مشــاركتها فــي مظاهــرة،
فيجب اإلفراج عنها».
وأشــار إلى أن «الدولــة تفرج مــن وقت آلخر
نظــرا
عــن بعــض الغارمــات وليــس الغارميــن؛
ً
لكونهم نســاء ،ويجــب أن يتم تطبيــق األمر ذاته

على الســجينات السياســيات ،خاصة أن بعضن
لديهن أوالد وبحاجة إلى الرعاية واالهتمام».
وشــدد في الوقــت ذاتــه علــى أن «الدولة من
حقها وضعهن تحت المنظــار ومراقبتهن للتأكد
من عدم ارتــكاب أيــة مخالفات تتعــارض معها،
حيــث األهــم اإلفــراج عنهــن ،ألن اســتمرارهن
يمكن أن يدفعهن العتناق أفكار متشددة».
فيمــا طالــب خالــد الزعفرانــي ،القيــادي
الســابق بالجماعــة ،الباحــث فــي الحــركات
اإلسالمية ،ســجينات اإلخوان بـ «التبرؤ بوضوح
وشــفافية من أفكار ومعتقــدات الجماعــة ،وأنه
عليهــن إعــان توبتهــن؛ حتى يتــم التجــاوب مع
رسالتهن».
وأضــاف «الزعفرانــي» ،لـ«المصريــون» ،أنــه

«البد مــن البحــث عــن طريقــه لإلفــراج عنهن،
خاصة وأن اإلخوان دائمو عقد الصفقات ،ومن
ثم علــى الجماعــة البحث عــن طريقــة لإلفراج
عنهن».
وقبل أيام ،دعت مجموعة من شــباب جماعة
اإلخوان المســلمين بالســجون ،شــيوخ الجماعة
وقياداتهــا وأصحــاب القــرار فيهــا ،إلــى إيجــاد
حل عاجل وســريع للتصالح مع الدولة ،من أجل
إخراجهم من السجون.
وأعــرب المتوجهــون بالرســالة عــن رغبتهــم
فــي مراجعــة أفكارهــم التــي اعتنقوهــا خــال
انضمامهــم للجماعــة ،مبديــن عن اســتعدادهم
التــام للتخلــي عنهــا ،وعــن العنــف وعــن والئهم
للجماعة وقياداتها.
كمــا أضافــوا أنهــم علــى اســتعداد وكبــادرة
حسن نية ،لدفع مبلغ مالي تحت المسمى الذي
يتم التوافق عليه ســواء ككفالــة أو فدية أو تبرع
دعما
لصنــدوق تحيــا مصــر بالعملــة األجنبيــةً ،
لالقتصاد المصري ،موضحين أنه وعلى ســبيل
المثال ،يمكن أن يكون المبلغ نحو خمســة آالف
دوالر لــكل فرد ،مــا ســيوفر للدولة مبالــغ تزيد
عن خمسة مليارات جنيه كأقل تقدير.
غيــر أن إبراهيــم منيــر ،نائــب المرشــد
العــام للجماعــة قــال فــي تصريحــات إلــى قناة
«الجزيــرة» إن «اإلخوان ليســت هي مــن أدخلت
شــباب الجماعة الســجن ،ولم تجبــر أحدا على
مطالبا أي «شــاب يريد الخروج
االنضمام لهــا"،
ً
والتبرؤ من اإلخوان فليفعل».
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هل يتم «تجريم» الزواج العرفى؟

نصري :يعيد األمان لألرسة المرصى ..مزروعة :يخالف الرشع ..ورشقاوى :الذمم خربت ويجب حماية الحقوق
أثــارت الدكتــورة آمنة نصيــر ،أســتاذ العقيدة
والفلسفة بجامعة األزهر وعضو مجلس النواب،
مجــددا حــول قضيــة تجريــم الــزواج
الجــدل
ً
العرفــي ،بعــد إعالنهــا إعــادة طــرح مشــروعها
الخاص بتجريمه خالل دور االنعقاد القادم.
واعتبــرت أن القانــون هدفــه األهــم ســامة
وحمايــة األســرة المصريــة ،مبديــة اندهاشــها
إزاء رد الفعــل حول الحديــث عن تجريــم الزواج
العرفي ،قائلة« :كلما تكلمت فيه ،تقوم الدنيا ولم
تقعد».
أســتاذ العقيــدة ،تمســكت برأيها فــي ضرورة
«تجريم الزواج العرفي» ،ألنه «يعيد األمن واألمان
في األسرة المصرية ،ال سيما أن الزواج العرفي
ينتج عنــه هضــم حقــوق المــرأة التــي تقبــل لها
الرعونة ،ويكون النتاج بيت غير مستقر».
غير أن المشروع المقترح أثار اعتراضات في
أوســاط األزهرييــن .إذ اعتبــره الدكتــور محمود
مزروعــة ،أســتاذ العقيــدة والفلســفة بجامعــة
األزهــر« ،باطــاً وال يصــح األخــذ بــه؛ ألن هــذا
النــوع مــن الــزواج كان الســائد على عهــد النبي
صلى الله عيه وسلم».
وفــي تصريحــات إلــى «المصريــون» ،شــدد
«مزروعة» على مشــروعية الزواج العرفي ،قائالً:
«الزواج العرفي الذي ال يتم بحضــور مأذون ،وال
يتم تسجيله في المحاكم الشرعية شرعي ،حيث
كان الناس على عهد الرســول يتزوجون ولم تكن
هناك محاكم شرعية أو مأذون».
وأضــاف« :طالمــا توافــرت شــروط الــزواج
صحيحــا وال مشــكلة
وأركانــه وواجباتــه يصيــر
ً
فيه» ،مســتدر ًكا« :أركان الزواج تتمثــل في توافر
اإليجاب والشروط بين الطرفين ،وفي أن يتواجد
شــاهدان عليه ،فإذا ما توافر ذلك يكــون الزواج
صحيحا ،فالزواج ال يتم إال إذا توفرت أركانه».
ً
وأشار إلى أنه «ال يصح القول بأن هذا الزواج
غير صحيح ،ولكن مــن األفضل المطالبة بتوقيع

عرفيــا؛ خاصــة أن الذمم
غرامة علــى المتــزوج
ً
خربت خــال الفتــرة الحالية ،ومن أجــل ضمان
الحقوق» ،إذ من «الممكن أن يتــزوج رجل بامرأة
وتحمل منه ،وبعد ذلك ال يعترف بالحمل ،فلذلك
األفضــل البحث عــن وســيلة أو طريقــة لضمان
الحقوق».
ومضى ً
قائل« :إذا سألنا الدكتورة آمنة نصير
عن هل توافرت شــروط وواجبات وأركان الزواج
في هذا العقد سترد أنها توافرت ،ستجيب بنعم،
ولن تقول إنها لم تتوافر».
بــدوره ،قــال أحمــد خليفة شــرقاوي ،أســتاذ
الفقه المقــارن بكلية الشــريعة والقانــون جامعة
األزهــر ،إن «النــاس تخلــط بيــن الــزواج العرفي
غيــر الموثــق ،والــزواج العرفــي الســري ،فاألول
شرعي وال مشكلة فيه ،حيث يتوافر فيه اإلشهار
بحضــور األهــل واألقــارب ،ومتعــارف عليــه في
القطــر المصــري مــن شــرقه إلــى غربــه ،بينما
الثاني ،يقوم على السرية وعلى عدم إخبار األهل

وهذا ال يجوز».
وأضاف لـ«المصريون» ،أنــه «يحق لولي األمر
مناســبا للحفاظ علــى حقوق
أن يصدر ما يــراه
ً
نظــرا ألن الذمــم خربــت ،وبالتالــي
الزوجيــن؛
ً
يجب حماية حقوق الزوجين المعتبرة من اإلنكار
والجحود؛ وحتى ال يتضرر أحد».
أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون،
أشــار إلى أنــه «طالما أنــه حصل إشــهار ،فذلك
زواج شرعي على كتاب الله وسنة رسوله ،وتوثيق
الزيجات أمر مشــروع؛ ألنه يترتب عليه الحفاظ
على الحقوق».
وتابــع« :أما الــزواج الســري كما يحصــل بين
طلبــة الجامعات ،أو بين شــخصين غيــر جائز»،
ً
متســائل« :لمــاذا يخفونــه عــن األهــل ،وال يتــم
إخبار األسر به ،إذا قالت الفتاة إنها بالغة ،فالرد
عليها أنها غير رشيدة ،والبد من ولي أمرها».
من جانبها ،قالت الدكتور ماجدة نصر ،عضو
مجلــس النــواب ،أن الــزواج الــذي يتم بنــاء على

ورقة بينهما دون توافر شــروط الــزواج الصحيح
يجــب محاربتــه ،بــل البــد معاقبــة طرفــي هــذه
العقد.
وأضافــت لـ«المصريــون»« :هــذا النــوع مــن
الزواج يعتبر زنا ،حيث ال يقوم على أركان الزواج
الصحيحة والمفروض إتباعها» ،داعية إلى توعية
الشباب بمخاطر هذا األمر.
فيمــا ،قالــت هالــة أبــو الســعد ،وكيــل لجنــة
الصناعات الصغيــرة والمتناهية الصغر بمجلس
النــواب ،إن تجريــم الــزواج العرفــي يعــد خطــوة
ايجابيــة لظاهــرة خاطئــة يترتــب عليهــا العديد
من المشــكالت المجتمعيــة على رأســها التفكك
األسرى وعدم تقنين وضع النسب.
وأضافت« :لتجريم هــذا األمر ال بد من عالج
األســباب التي تؤدى إليه وعلى رأسها الموروثات
القديمة فــي الزواج بضرورة الشــبكة والمهر في
ظل الظــروف االقتصادية التي يمر بها الشــباب
والتي أدت إلى ارتفاع نسبة الفتيات فوق الثالثين
بدون زواج».
وتابعت عضــو مجلس النــواب« :يجــب توعية
األســر المصريــة مــن خطــورة الــزواج العرفــي
وترســيخ ثقافة تدريب وتأهيل الشباب والفتيات
علــى واجبــات ومســئولية تكويــن أســرة جديــدة
لوقف تزايد معدالت الطالق».
إلى ذلك ،طالــب الدكتور محمد فــؤاد ،عضو
مجلــس النــواب ،بأخــذ رأي األزهــر فــي مقترح
«نصير» لتجريم الزواج العرفي.
وقال ،إن ســبب طلبه أخــذ رأي األزهــر يعود
لكونــه الجهــة الدينيــة الرســمية المنــوط بهــا
تحديد مدى شــرعية الزواج العرفــي من عدمه،
مؤكدا ضرورة الرجوع إليه قبل مناقشــة مشروع
ً
القانون.
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أدرج موقــع «BIG 7 TRAVEL
» ،المتخصــص فــى شــئون الســياحة
والســفر ،مصر ضمن أفضل  50وجهة
ســياحية عالميــة ،إذ صنفــت مــن بيــن
جذبــا للســياح الراغبين
الــدول األكثــر
ً
فى قضاء عطالتهم.
وقــال الموقــع ،إن مصــر تحظــى
نظــرا
بشــعبية كبــرى لــدى الســياح،
ً
لتمتعهــا بالمنــاخ اآلمــن ،وتنــوع آثارهــا
ومعالمهــا التــى تعد األهرامــات واحدة
من أبرزها.
وأوضــح « ،» BIG 7 TRAVELأن
هــذا التصنيــف جــاء بنــاء علــى نتائــج
اســتطالع تم إجــراؤه علــى  1.5مليون
من متابعيه.
حســين خاطر ،عضو لجنة الســياحة
والطيــران المدنــى بالبرلمــان ،قــال
إن «مــا ذكــره الموقــع ال يعــد مفاجــأة،
ال ســيما أن مصــر تمتلــك اإلمكانيــات
والعوامــل التــى تجعلهــا فــى صــدارة
أفضل الوجهات السياحية».
وأضــاف لـ«المصريــون» ،أن «مصــر
بهــا ســياحة دينيــة وشــاطئية وصحية،
أى جميــع أنواع الســياحة موجــودة في
طبيعيــا أن تأتى ضمن
مصر ،وبالتالــى
ً
أفضل  50وجهة سياحية عالمية».
عضــو لجنــة الســياحة بالبرلمــان
أشــار إلــى أن «مصــر تمتلــك شــواطئ
علــى البحريــن األحمــر والمتوســط،
إضافــة إلــى أنهــا تمتلــك مقومــات
ســياحية أخرى ال توجد بدول عديدة»،
مطالبــا وزارة الســياحة بالعمــل علــى
ً
اســتغالل كل ذلــك فــى دعــم وترويــج
السياحة؛ لجذب مزيد من السياح.
فيمــا قــال علــى غنيــم ،الخبيــر
الســياحي ،وعضــو مجلــس إدارة اتحاد
الغــرف الســياحية الســابق ،إن هنــاك
مجموعة مــن المقومــات والعوامل التى
تجعل مصر فى صــدارة أفضل وجهات
عالميا.
السياحة
ً
وفــى تصريحــه إلــى «المصريــون»،
أضــاف «غنيــم» ،أن «مصــر تمتلــك
معالــم ســياحية عديــدة ،وليــس هــذا
فحســب بــل إن موقعهــا االســتراتيجى
جــدا ،ومــن ثــم مــن الطبيعى أن
مميــز ً
تكون ضمن أفضل وجهات السياحة».
وأشــار ،إلــى أن «مــا يشــاهده
الســائحون فى مصــر ال يرونه فى دول

طبيعيــا أن تأتــى
أخــرى ،وبالتالــي كان
ً
ضمن أفضل الوجهات ،هــذا باإلضافة
إلــى اســتقرار األوضــاع السياســية
واألمنية فى مصر».
الخبيــر الســياحي ،لفــت إلــى أن
«الحضــارة الفرعونيــة ،تُــدرس فــى
مختلــف جامعــات العالــم ،إضافــة
عريضــا مــن الســياح
قطاعــا
إلــى أن
ً
ً
يقدرونهــا ويدركــون قيمتهــا ،وبالتالــى
مصــر تــم وضعهــا ضمــن أفضــل
عالميا».
الوجهات السياحية
ً
وتوقــع عضــو مجلــس إدارة اتحــاد
الغــرف الســياحية الســابق ،أن «ينتــج
عــن ذلــك تحفيــز الســياح على الســفر
إلــى مصــر ،بــل وتضاعــف أعدادهــم
خــال الفتــرة المقبلــة ،فالمعلومــات
والمؤشــرات اإليجابيــة يكون لهــا تأثير
إيجابي» ،بحسب قوله.
وكانــت مجلــة «فوربــس» األمريكيــة،
رشــحت للســياح مصــر كأفضــل وجهــة
ســياحية ،مؤكــدة أنهــا كانــت وال تــزال
مهــدا للحضــارة البالغــة  7000عــام،
ً
وأن الوضــع السياســى واالقتصــادى
فيها أصبح مســتقر وعلى اســتعداد تام
الستقبال أكبر عدد من السياح.
وأوضحــت ،أن الســياحة فــى مصــر
حققت أعلى مســتوى لها على اإلطالق
فى عام  2010حيــث بلغ عدد زوارها
 14.7مليــون زائــر ،ولكــن ثــورة 25
يناير  2011تســببت فى حدوث بعض
االضطرابات التى أعقبها تراجع نســبة
السياحة.
«فوربــس» ،أضافــت أن صناعــة
الســياحة واجهــت ضربــة أخــرى فــى
عــام  ،2015عندمــا تحطمــت طائــرة
روســية فوق ســيناء ،وفــى العــام التالى
انخفضــت الســياحة إلى أدنى مســتوى
لهــا منــذ ســنوات ،وبلــغ عــدد الســياح
 4.8ماليين ،لكــن المجلة عادت لتؤكد
أنــه اآلن وبعــد ثــاث ســنوات ،اســتقر
الوضــع السياســى فــى مصــر وبــدأ
الــزوار فــى العــودة إليهــا مــن جديــد،
وكان هنــاك  8.3مالييــن ســائح فــى
عــام  2017وتزايــدت نســبتهم خــال
عام .2018
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رغم «زيرو جمارك» ..السيارات نار والبيع مرار
ركود فى سوق السيارات الجديدة ..والغرفة التجارية :الركود بسبب الوكالء وارتفاع درجة الحرارة>> رابطة تجار السيارات تبرش بانخفاض فى نهاية العام
تواجه سوق السيارات الجديدة في مصر
حالة من الركود المستمرة منذ شهور ،في ظل
سببا في إطالق
األسعار المرتفعة ،وهو ما كان ً
حملة على منصات شبكات التواصل االجتماعي
تحت اسم" :خليها تصدي" ،للمطالبة بتطبيق
قرار عدم فرض رسوم جمارك على صادرات
السيارات األوروبية إلى مصر.
ويــقــول مــراقــبــون ،إن تــراجــع األســعــار من
شأنه أن يؤدي إلى انتعاش مبيعات السيارات
في مصر ،يساعد على هذا األمــر أن السوق
المصرية لديها إمكانات تؤهلها ألن تكون سو ًقا
ضخمة للسيارات ،بسبب الــزيــادة في تعداد
السكان.
وانطلقت حملة "خليها تصدي" في بداية عام
2019؛ عندما جرى خفض الرسوم الجمركية
المصنعة في أوروبا إلى الصفر،
على السيارات ُ
ما تسبب في انخفاض األسعار ،لك ّن القائمين
على الحملة يقولون إن األسعار مازالت بحاجة
إلــى أن تنخفض أكــثــر مــن ذلــك؛ بسبب رفع
الوكالء األسعار بأكثر مما كان ينبغي منذ أن
وضعت مصر أقدامها على خطوات اإلصالح
االقتصادي في عام .2016
وأكد اللواء عفت عبد العاطي ،رئيس شعبة
وكــاء ومــوزعــي السيارات بالغرفة التجارية
بالقاهرة ،أن "سوق السيارات في مصر تشهد
جدا،
حالة من الركود ،وحركة مبيعات ضعيفة ً
وهو ما جعل مستوردي السيارات يتوقفون عن
استيراد سيارات جديدة".
وأضاف ،أنه "من المتوقع إلغاء عقد معرض
ســوق السيارات "أوتــو مــاك"؛ بسبب عاصفة
انــخــفــاضــات مــبــيــعــات الــســيــارات فــي بعض
مشيرا إلــى أن "ارتــفــاع درجــة
دول الــعــالــم"،
ً
الحرارة أحد أسباب إلغاء إقامة معرض سوق
السيارات ،خاصة أن بعض دول العالم شهدت
حــرائــق ضخمة فــي الــغــابــات ،كما أن هناك
ـدادا كبيرة من السيارات الجديدة موجودة
أعـ ً
في المخازن لم يتم بيعها بسبب توقف حركة
البيع".
ويقول أحمد العربى ،مسئول معرض "عرب
مــوتــورز" للسيارات بالمهندسين ،إن "ســوق
مؤخرا تعرضت الرتفاع غير مسبوق؛
السيارات
ً
على الرغم من تطبيق "زيــرو جــمــارك" علـى
السـيارات ذات المنشأ األوروبي".
وأضــح " :من الطبيعي أن تنخفض أسعار
السيارات بشكل كبير مع تطبيق االتفاقية مع
االتحاد األوروبي ،لكن ذلك لم يحدث ،فاألمر

ً ً
أصحاب معارض :ارتفاع األسعار النعدام الرقابة ..و"خليها تصدى" تؤكد :المستعمل يغزو األسواق ويشهد إقبال زائدا
يحتاج إلــى الرقابة على األســـواق؛ لمحاربة
الجشع لدى بعض التجار والوكالء".
وأضاف ،أنه على الرغم من تطبيق "زيرو
جمارك" ،وحملة "خليها تصدى"؛ لمواجهة
الــغــاء ،إال أن إعــانــات الــســيــارات اختفت
بشكل مفاجئ من شاشات الفضائيات في
وقــت تــوقــع فــيــه الــتــجــار والــمــســتــوردون أن
تشهد هــذه الفترة انتعاشة فــي المبيعات،
ولكن حــدث العكس والمبيعات هــذا العام
لــم تحقق النتائج الــمــرجــوة ،وتــراجــع عدد
كبير من الشركات عن اإلعالنات والعروض
الــخــاصــة بالتخفيضات أو تــقــديــم جــوائــز،
بسبب ما أصاب القطاع من الركود".
من جانبه ،قــال مسئول بمعرض سيارات
"ســيــد عبدالعليم" بالمهندسين ،إن "بعض
الموزعين والتجار يؤكدون أن سوق السيارات
ســتــنــتــعــش قــريـ ًـبــا وع ــاج ـ ًـا م ــع بـــدء الــعــام
طــا وثــيـ ًقــا بين
الــمــدرســى؛ ألن هــنــاك ارتــبــا ً
انخفاض المبيعات بالسوق واإلقــبــال على
المستعمل ،حيث يلجأ مواطنون كثيرون إليه
بسبب انخفاض أسعاره ،لذلك سنجد خالل
األشــهــر القادمة مــعــارض لعرض المنتجات

المستعملة وببيعها بأسعار مغرية.
وقــال سليمان عــدوي ،نائب مدير معرض
ســيــارات "تيتشر" بشارع التحرير ،إن "سوق
المستعمل مرتفع خالل الفترة الحالية ،إال أن
انفراجة قريبة متوقعة فى المبيعات بالنسبة
لــلــســيــارات الــجــديــدة؛ نــظـ ًـرا لــعــدم استقرار
أســعــارهــا الــتــي تنخفض بــاســتــمــرار ،كما أن
االرتباك في السوق سينتهي مع تشديد الرقابة
أكثر من قبل الغرفة التجارية ووزارة الصناعة،
مع عودة الثقة فى التجار والموزعين".
رواجـــا خالل
وتــوقــع أن "الــســوق ستشهد
ً
األيام القادمة على الرغم من الهدوء الحالى
فى حركة المبيعات واإلجــازات التى شهدتها
مؤخرا ،ومن المعتاد فى نهاية كل صيف
البالد
ً
نظرا
كبير؛
بشكل
السيارات
أسعار
تنخفض
أن
ً
لقلة االستيراد مع دخول فصل الشتاء".
واســتــعــرض "عـــــدوي" ،أســعــار الــمــاركــات
حاليا" ،ماركة رينو تتراوح
الموجودة فى السوق
ً
أسعارها بين  247أل ًفا و 444ألف جنيه ،كيا
تبدأ مــن  309آالف جنيه ،وتصل إلــى 545
أل ــف جــنــيــه ،مــرســيــدس تــبــدأ مــن  820ألــف
جنيه وتصل إلى  3ماليين و 270ألف جنيه،

خادمة برخصة

قانون يحد من جرائم الخادمات وانتهاكات أصحاب العمل..
مكاتب التشغيل" :األرزاق عىل الله" ..ونائبة :األهم التدريب والتثقيف
كــثــيــر م ــن الــمــهــن ف ــي مــصــر ال
يخضع العاملون فيها لقانون ينظم
عملهم ،يضمن لهم حقوقهم ،ومن
تلك المهن ،مهنة العمل في المنازل،
فيما تــعــرف بـــ "الــخــادمــات" ،التي
يلجأ كثير من السيدات للعمل بها،
في مواجهة العوز والفقر ،وفي ظل
غــيــاب الــعــائــل فــي بعض األحــيــان،
أمـ ًـا في توفير لقمة عيش لحياة
كريمة.
وتلجأ كثير من السيدات خاصة
العامالت منهن ،أو التي ال تستطيع
تحمل أعــبــاء األعــمــال المنزلية،
ومتطلبات األبــنــاء إلــى االستعانة
بـــــ"خــــادمــــة" ،وذلــــــك عـ ــن طــريــق
البحث مباشر ًة ،أو اللجوء لمكاتب
التوظيف ،والتي تقوم بعرض بعض
الخادمات سواء محليات أو أجانب،
علما بأن بعض المكاتب ال يقومون
ً
بتوظيف المصريات.
في حين يختلف نظام عملهن ما
يوميا أو
بين العمل لمدة  8ساعات
ً
اإلقامة الكاملة في المنزل مع توفير
 4أي ــام إج ــازة فــي كلتا الحالتين،
وذلك مقابل بملغ يتراوح بين 3000
و 5000جنيه في الشهر.
ويحدد للمكتب إذا كان يريدها
لخدمة األطــفــال فقط أو النظافة
فقط أو كالهما ،وإذا كانت أجنبية
فسوف يزيد الــراتــب على المعتاد
أما المصرية فال يختلف سعرها مع
اختالف الوظيفة.
ف ــي ك ــل األحـ ـ ــوال ال تــخــلــو من
اإله ــان ــة والــمــشــقــة ،وعـ ــدم وجــود
ضــمــانــات لحقوقهن مما يجعلهن
عــرضــة للعمل فــي ظ ــروف صعبة،
والقبول بالحصول على أجور مهينة،
لعدم تقنين العمل فيها.
حقدا
وقــد يولد ســوء المعاملة
ً
لديهن ،مما يدفعهن إلــى ارتــكــاب
الــجــرائــم بــحــق مــن يعملن لديهم،
انتقاما مــن إهــدار حقوقهن ،ومن
ً
ثــم يختفين على الــفــور بعد وقــوع
الكارثة ،أو يكون مصيرهن السجن.
وفـــي ظ ــل تــلــك األوضــــــاع ،فتح
أعضاء بمجلس النواب ،ملف تقنين
مهنة الــخــادمــات وأصــحــاب العمل
نظرا الرتفاع معدل الجرائم التي
ً
تــرتــبــط بــالــخــادمــات ،سـ ــواء الــتــي
ترتكبها الخادمات في حق أصحاب
المنزل وأبنائهم ،أو الجرائم التي

يتم فيها انتهاك حقوق الخادمات.
وت ــق ــدم الــنــائــب فــايــز بــركــات،
عضو لجنة التعليم بمجلس النواب،
بــطــلــب إحــاطــة مــوجــه إل ــى رئــيــس
الــوزراء ،حول الجرائم التي ترتبط
بالخادمات وأصحاب العمل.
وأشار إلى عدة أسباب أدت إلى
ارتفاع معدل الجرائم المرتكبة من
قبل الخادمات ،أبرزها تردي أحوال
عدد كبير من هؤالء الخادمات وسوء
أوضاعهن االقتصادية ،إضافة إلى
ســوء معاملتهن مــن قبل أصحاب
طبقيا لديهن
حقدا
المنزل بما يولد
ً
ً
يدفعهن إلى ارتكاب الجرائم.
ولفت إلــى أن عــدم وجــود إطــار
قــانــونــي واضـــح يضمن حقوقهن،
يــجــعــل ذلــــك مـــن الــســهــل عملية
اس ــت ــغ ــال الـــخـــادمـــات وانــتــهــاك
ح ــق ــوق ــه ــن ،ســــــواء ال ــم ــص ــري ــات
معتبرا أن المشكلة تكمن
واألجانب،
ً
في افتقاد المهنة لقانون ينظمها،
إضــافــة إل ــى ع ــدم خــضــوع مكاتب
العمل للرقابة من قبل وزارة القوى
العاملة.
وطــالــب بــمــزيــد مــن اإلجــــراءات
التنظيمية لعمل الخادمات ووجود
إطـ ــار تــشــريــعــي يــضــمــن حقوقهن
كــامــلــة ،إضــافــة إل ــى تــوفــيــر رقــابــة
كاملة على مكاتب العمل والتأكد من
السمعة والسجل الجنائي للعامالت
به.
وتكمن الــخــطــورة فــي ظــل عدم
وجـ ــود ضــمــانــات كــامــلــة وقــوانــيــن
تــنــظــم الــعــاقــة بــأنــه إذا ارتــكــب

ال ــخ ــادم جــريــمــة ك ــاالع ــت ــداء على
صاحب العمل وأمواله أو الغير ،قد
يصعب إثــبــات الجريمة أو تحديد
هوية المتهم أو قد يصعب ضبطه
والقبض عليه ،خاصة إذا ارتكب
ً
ـارا أصــاب الغير
الــخــادم
عمل ض ـ ً
يسأل عنه المخدوم.
وفيما يتعلق بالضمانات التي
يحصل عليها الخادم ،فإنها عبارة
ع ــن عــقــد م ــن الــمــكــتــب بــاســتــام
خادمة وبنود متفق عليها ،وبطاقتها
الشخصية ،ويحصل المكتب على
عمولة بمقدار شهر ألجر الخادمة،
فإذا كان أجر الخادمة  5000جنيه
يحصل المكتب على هــذا المبلغ،
وإذا تركت العمل فيكون من حقه
استبدالها من المكتب بأخرى دون
دفع رسوم جديدة ،مع توفير مكان
للنوم اآلدمي لها.
وعند الحديث إلــى أحــد مكاتب
تشغيل الــخــادمــات ،قــالــت عاملة
بالمكتب طلبت عدم نشر اسمها ،إن
"القانون إذا كان في الصالح العام
لــلــخــادمــات ،فــإن الحكومة ستقوم
رغما عن أنف الجميع".
بتطبيقه ً
واســتــبــعــدت أن يــكــون للقانون
المقترح أي تأثير على عمل هذه
الــمــكــاتــب ،مــضــيــفــة أنـ ــه ف ــي كل
األحوال لن يكون هناك تأثير علينا،
ولن نلفت انتباه أحد ،سواء تم تقنين
أوضـ ــاع الــخــادمــات أم ال ،وس ــواء
كــان هــذا سيعود علينا بالسلب أو
بــاإليــجــاب ،مضيفة" :األرزاق على
الله".

م ــن جــانــبــهــا ،أشـــــادت الــنــائــبــة
زيــنــب ســالــم ،عضو لجنة الشئون
الدستورية والتشريعية بالبرلمان،
بالعمل على تقنين أوضاع العامالت
في المنازل.
وأض ــاف ــت لـــ"الــمــصــريــون" أنها
كبيرا على مصطلح
ظا
تمتلك تحف ً
ً
"الخادمات" ،حيث تفضل تسميتهن
بالمساعدات في المنزل ،ألن هذا
ً
تقليل من
المسمى المنتشر يعد
شأنهن.
وت ــاب ــع ــت" :األهــــــم مـــن تــقــنــيــن
أوضاعهن هو عمل دورات تدريبية
وتثقيفية يقوم عليها متخصصون
في هــذا المجال ،وذلــك لتدريبهن
وتأهيلهن على التعامل مع اآلخرين،
والقيام بواجبات المنزل على أكمل
وجــه بما ي ــؤدي إلــى خ ــروج أجيال
متميزة.
وأشـــــــارت إلــــى أنــــه "مــــن أهــم
الجوانب التي يجب التدريب عليها
هي النظافة الشخصية ً
أول أثناء
العمل في المنازل ،وكذلك االرتقاء
بطريقة التعامل مع اآلخرين ،حتى
يــكــون بــإمــكــان صاحبة الــمــنــزل أن
تسعى لقضاء أغراضها العامة خارج
المنزل دون الشعور بأي تقصير في
خدمة المنزل وأصحابه".
ولفتت إلى أنه "إذا تم عمل هذه
الـ ــدورات التدريبية بشكل جيد،
ٍ
فحينئذ يمكن تصديرهن للعمل
ربحا
في الــخــارج ،مما قد يحقق
ً
للدولة بالعمالت األجنبية ،حيث
إن ه ــذه الــمــهــنــة مــن أه ــم المهن
الشائعة فــي الــدول والمجتمعات
عموما".
ً
وفيما يتعلق باالنتهاكات التي
تتعرض لها الخادمات ،قالت عضو
اللجنة التشريعية بالبرلمان" ،إننا
رأيــنــا كــل األمــــور الــتــي يــمــكــن أن
تحدث بين الخادمة ورب العمل في
التليفزيون ،لكن الالفت لالنتباه هي
الطريقة التي يتعامل بها المخدوم،
والتي تعد مهينة بعض الشيء ،لذا
فإنه على مكاتب توظيف العامالت
أن تضمن حقوقهن قبل تشغيلهن،
والتأكد من توفير معيشة آدمية تليق
بإنسانيتهن".

حنان حمدتو

هيونداى من  337ألف جنيه وتصل إلى 590
ألــف جنيه ،النــد روفــر من مليون و 330ألف
جنيه إلى مليونين و 550ألف جنيه ،شيفروليه
جنيها ،وتصل إلى  225أل ًفا
من  174أل ًفا و650
ً
و 500جنيه ،نيسان تبدأ من  418ألف جنيه،
وتصل إلى  3ماليين و 750ألف جنيه".
أمــا عــن المستعمل ،فــقــال" :أكــثــر األنــواع
ورواجا واإلقبال يزيد عليه بين كل حين
انتشارًا
ً
وآخر ،ولكن لوحظ انتشار السيارات الفارهة
داخــل السوق ،وارتفاع األسعار المطلوبة من
أيضا في سوق
قبل التجار لذلك أثر هذا األمر ً
ظا
السيارات المستعملة ،وشهدت تفاو ًتا ملحو ً
في األسعار ،ورغم انخفاض أسعار السيارات
المستعملة إال أن تجارها يضعون هامش ربح
كبيرا عليها".
ً
فــى السياق ،علق محمد شتا ،المتحدث
بــاســم حــمــلــة "خــلــيــهــا تــصــدى" عــلــى األم ــر،
ضا فى الفترة
قائالً" :المبيعات شهدت انخفا ً
نظرا لعدم إقبال المستهلكين على
األخيرة؛
ً
شراء السيارات".
وأشار إلى أن "موديالت  2019و 2018بل
و 2017متراكمة لدى تجار كثيرين في األسواق،

لذلك نسعى كحملة لرفع وعــي المستهلك،
الذي أحجم عن شراء السيارات بأن يقبل حتى
ولو على شراء المستعمل لعودة اإلنعاش إلى
السوق المحلية مرة أخرى".
وأضاف شتا لـ"المصريون" ،أنه "على الرغم
تدريجيا قبل تطبيق
من انخفاض سعر الدوالر
ً
اإلصالحات االقتصادية وحتى الفترة األخيرة،
إال أن أسعار السيارات لم تنخفض بالرغم من
ذلك لدى التجار ،إلى جانب الفكرة التي يروج
لها عدد من الموزعين والتجار بشأن التجميع
المحلي ،وهي من األشياء التي ستصيب سوق
السيارات بــأضــرار؛ والدليل على ذلــك قيام
وزارة قطاع األعمال بتيسير التعاقد مع شركات
أجنبية لتصنيع السيارات داخل مصر ،ورفضت
عمل مصانع التجميع في السوق المحلية".
وأكــد المتحدث باسم الحملة ،أن "توعية
المواطنين بــعــدم ش ــراء الــســيــارات الفارهة
الباهظة ثم ًنا ،ستستمر إلــى أن يتم ضبط
السوق من خالل الوصول للسعر العادل ،وأن
تكون هناك مواصفات أمان للسيارات ،وتسهيل
اإلجراءات الجمركية على المنتج المستورد".
وقــال إن "السوق تشهد عزو ًفا عن المنتج

الصيني؛ بسبب ما به من استخدامات مجهولة
قريبة إلى الشفرات ،وال تقارن بوسائل األمان
الــمــتــعــارف عليها دول ـ ًـي ــا ،وذل ــك عــلــى عكس
المنتج األوروبي والياباني واألمريكي المطابق
للمواصفات التجارية العالمية".
كثيرا من رسائل الدعم
وتابع" :الحملة تتلقى ً
والتضامن؛ ألننا موجهون في خطابنا لوكالء
الــســيــارات ،وإن كنا بحاجة إلــى وقــت كـ ٍ
ـاف
لتحقيق أهدافها ،وهذا الوقت مناسب لتحقيق
ما نهدف إليه ،ويتم إال بعد أن يتواجد الرقيب
وبشدة لمنع االحتكار وزيادة المنافسة ،وفتح
األبواب أمام السيارات المستعملة بشكل أكثر
مما عليه".
بــدوره ،قال المستشار أسامة أبو المجد،
تراجعا
رئيس رابطة تجار السيارات ،إن "هناك
ً
ترقبا لمزيد من التخفيضات فى
في الشراء
ً
األسعار؛ على الرغم من الخصومات الكبيرة
التى أعلنها العديد مــن الــوكــاء ،لذلك ظن
الــعــمــاء أن هــنــاك انــفــراجــة قريبة بحدوث
ٍ
مزيد من التخفيضات ،وأرجأوا الشراء لمدد
تراوحت بين  6أشهر وقد تصل لسنوات".
وأضــاف لـ"المصريون" ،أن "حجم تراجع
المبيعات قليل بالنظر إلى محاوالت التخفيض
من قبل التجار ،وتسبب التراجع في تذبذب
التخفيضات السعرية بعد تطبيق الشراكة
المصرية األوروبية وتراجع الدوالر".
وتـ ــابـ ــع" :الـ ــسـ ــوق لـــن تــســتــوعــب الـــــ 70
ألــف ســيــارة مــن مختلف الــمــركــبــات فــي ظل
حمالت المقاطعة والمناخ المليء بالشائعات
والتصريحات المغلوطة ،بينما البيانات هي
المصدر الوحيد األكثر مصداقية للتعرف على
أداء السوق وأوضاعه الواقعية".
وتوقع رئيس رابطة السيارات ،أن "السوق
ظا ،وقد
طا ملحو ً
مع نهاية العام؛ ستشهد نشا ً
تتجاوز المبيعات  180ألــف سيارة بمختلف
األنـــــواع ،بــعــد قـــرار خــفــض أســعــار الــفــائــدة
لـــــ ،%1.5والـــذي سيكون لــه مـــردود إيجابي
على ســوق السيارات ،خاصة معدالت حركة
البيع والشراء ،وأسعار السيارات داخل السوق
المصرية خالل المرحلة المقبلة ،وهذا القرار
سيؤثر على أســعــار الــســيــارات بشكل سنوي
وستنخفض أسعار السيارات بنسبة ال تزيد
على ."%2.2

سارة عادل وعدسة :أسماء زايد

«يد مصر» من «الظل» إلى التربع على عرش العالم

السبكى :الرياضة تعطى من يرصف عليها" ..محروس" :االعتماد عىل أبطال العالم طريقنا لمزيد
من اإلنجازات ..و"عبدالعاطى" :ما حدث نتاج خطوات منظمة ومعسكرات خارجية قوية
بــعــد نــحــو أكــثــر مــن شــهــريــن عــلــى الــخــروج
«المحبط» للمنتخب الوطني مــن دور الـــ16
ُ
لبطولة كــأس أمــم إفريقيا ،التي استضافتها
مصر؛ وجد الجمهور في منتخب آخر لم ينل
االهــتــمــام بــقــدر فــريــق كــرة الــقــدم مــا يستحق
متابعته وتشجيعه ،وهو منتخب مصر لكرة اليد
وشبابا وناشئين.
كبارا
بفئاته الثالث ً
ً
فرحة المصريين بمستوى العبي منتخب
كــرة الــيــد للناشئين تحت  19سنة وفــوزهــم
بكأس العالم أسعدت الجماهير المصرية التي
حزنت بشدة من الخروج المبكر للمنتخب األول
لكرة القدم من «كان  ،»2019فيما وظّف بعض
المتابعين والخبراء هذا اإلنجاز للهجوم على
العبي منتخب القدم ،وسط مقارنات بين ال ّروح
العالية والعزيمة بين العبي المنتخبين.
كبيرا
وصادف ،أن العام الذي شهد إخفا ًقا
ً
للمنتخب األكثر شعبية كان هو «العام االستثنائي»
في تاريخ لعبة كرة اليد في مصر الذي بدأ عام
1957؛ إذ حصل منتخب الكبار على المركز
الثامن في بطولة كأس العالم بالدنمارك ،يناير
الماضي ،بعد غياب منذ بطولة .2001
أما منتخب مصر للشباب فحصل ،في يوليو
الماضي ،على برونزية كــأس العالم بإسبانيا
أيضا منذ تتويجه بكأس العالم عام
بعد غياب ً
 ،1993ليأتي منتخب الناشئين بإنجازه األكبر
وحصوله على كأس العالم.
هــذا اإلنــجــاز يقتضي تسليط الــضــوء على
التجربة المصرية الناجحة فــي ريــاضــة كان
الكثيرون يعتبرونها من «رياضات الظل» ،ومع
ذلك تحقق فيها ما يفوق بمراحل ما حققناه في
كرة القدم ،التي تحظى بأغلب االهتمام والدعم.
ويرى باسم السبكى ،المدير الفنى للزمالك،
أن «ما حققته كرة اليد المصرية على صعيد
الناشئين والشباب هو إنجاز بكل المقاييس».
وأشار إلى أن «هذا اإلنجاز يرجع إلى خطة
االتحاد في إعداد الناشئين ،واألجهزة الفنية،
والــذي بدأ قبل عامين لمنتخبي  98و،»2000
حاليا أصبحت تعطى من
الف ًتا إلى أن «الرياضة ً
يصرف عليها ويعطيها حقها».
وق ـ ــال «ال ــس ــب ــك ــى» ،ف ــى تــصــريــحــات إلــى
«المصريون» ،إن «ما يفعله الناشئون والشباب
يدل على أن مصر لديها اإلمكانيات البشرية
الــتــى تنتج وتــبــدع وتتفوق على نفسها وعلى
غيرها من المنافسين ،عندما يتوفر لها المناخ
المناسب».
وطالب السبكي بضرورة الحفاظ على كال
المنتخبين (الشباب والناشئين) حتى الوصول
إلى المنتخب األول مع استمرار الدعم المقدم
لالعبين ،والتحضير بنفس الدرجة من الحرفية
حاليا.
الموجودة ً
ط ــارق مــحــروس ،م ــدرب منتخب الشباب،
مؤخرا
صاحب الميدالية البرونزية الذى تولى
ً
تــدريــب أهــلــي جــدة الــســعــودي ،قــال إن «هــذا
اإلنجاز نتيجة جهد مجلس إدارة االتحاد مع
لجنة الفرق القومية برئاسة عالء السيد».

وأضاف« :االحتكاك القوى بمدارس مختلفة
فى فترة اإلعداد حقق المردود المطلوب ووصل
بالالعبين إلى مرحلة عدم الخوف من الكبار
وكسب الثقة».
وطالب «مــحــروس» بضرورة االعتماد على
الناشئين والشباب خــال المرحلة المقبلة،
ودخولهم فى المنتخب األول للحفاظ عليهم
للوقوف على المنصة فى .2021
بينما قال وائل عبدالعاطى ،مدرب منتخب
الشباب السابق ورئــيــس جهاز نــادى الزهور
الحالى لـ«المصريون» ،إن «هــذا اإلنجاز نتاج
خطوات منظمة من االتحاد وإقامة معسكرات
قوية خارج مصر».
وأشار «عبدالعاطى» إلى الحنكة فى اختيار
المدربين أصحاب الخبرات على أعلى مستوى
لنقل خبراتهم التى وضحت على الالعبين،
معتبرا أن هذا اإلنجاز جاء فى وقته لطمأنة
ً
الشعب المصرى قبل تنظيم مونديال .2021
عــفــت رشـ ــاد ،رئــيــس لجنة الــمــدربــيــن في
االتــحــاد المصري لكرة الــيــد ،قــال إن «تفوق
الالعبين المصريين الشّ باب فــي البطوالت
أخيرا ليس وليد اللحظة ولم يجيء
العالمية
ً
صــدفــة ،بــل تحقّق بعد ســنــوات مــن اإلع ــداد
المميز والتخطيط ،وتنفيذ استراتيجية واضحة
ومحكمة لتطوير اللعبة في مصر».
وأضــاف« :إعــداد العبي مصر في كرة اليد
مبكرا ،إذ يلعب في البراعم لمدة  5سنوات
يبدأ
ً
في مرحلة (كرة اليد المصغرة) ،ثم ينتقل منها
للعب في مراحل سنية أكبر لمدة  6سنوات،
حتى المرحلة العمرية األقل من  19سنة ،وجميع
هذه المراحل العمرية تخضع لمعايير دقيقة
في التدريبات والمباريات ،إذ ُيجبر المدربون
على اتّباع أحدث ال ّ
طرق العالمية في التدريب
والتغذية واللياقة».
وتابع« :أثبتت استراتيجية انتقاء الالعبين
المميزين فاعليتها خالل السنوات الماضية،

حيث ُينتقى الــاعــبــون مــن جميع الــمــدارس
اإلعــداديــة والثانوية في المدن المصرية عبر
«مشروع العمالقة والموهوبين».
وأوضح رشاد أ ّن «انتقاء الالعبين يتم وفق
محددة ،بناء على المقياس البدني
أسس علمية
ّ
والجسماني لالعب ،ومدى تطوره في اللعبة».
وأضاف أ ّن اتحاد كرة اليد المصري ينتهج
سياسة فــريــدة لتعويض ضعف هــذه القاعدة
بسبب العوامل المادية ،عبر تفعيل وتكثيف
بــرنــامــج الــتــدريــب لــاعــبــي المنتخب بجميع
المراحل العمرية من خالل  5وحدات تدريبية
كل أسبوع.
ويرى رشاد أ ّن لعبة كرة اليد ينتظرها مستقبل
مشرق في مصر خالل الفترة المقبلة ،وبالتالي
ســعــت قاعدتها فــي المحافظات
فــإ ّنــه إذا ُو ّ
المختلفة سيسهم ذلك في حصول الفراعنة على
بطوالت العالم الكبرى في المستقبل.
بينما كشف المدير اإلداري لمنتخب مصر
لــكــرة الــيــد للناشئين محمد عبدالمنعم عن
أســبــاب حصد لقب بطولة كــأس العالم التي
أقيمت في مقدونيا ،وعوامل اختيار الالعبين.
وقــال« :عملنا على اختيار أفضل الالعبين
في هذه السن ،ثم قمنا باإلعداد الجيد عبر
المباريات المكثفة مع مدارس مختلفة ،وضعنا
هد ًفا أمامنا للعمل على تحقيقه».
ناجحا ولكن
وأضاف« :من الممكن أن تكون
ً
ســوء التوفيق يجعلك تخسر كل شــيء ،وهذا
بالتحديد ما يحدث في كــرة اليد ،فقد يقدم
عالميا ويخرج على سبيل المثال
أداء
المنتخب ً
ً
من دور الـــ ،16والصحافة واإلعــام لن تلتفت
أبدا إلى أي مجهود قدمته ،بل سيكون العنوان
ً
أن المنتخب فشل ،لذلك التوفيق من الله عامل
جدا وساعدنا على الفوز بكأس العالم».
مهم ً
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مساجد وكنائس ترفع شعار :الدين هلل والعالج للجميع
عمليا شعار التآخي
ذاب الهالل مع الصليب في نسيج واحد ،ليترجم
ً
بين نسيجي األمة ،وليقول إن الرحمة للجميع ،فالجسد المصري واحد،
واأللم واحد ،ال فرق بين مسلم ومسيحي ،فالكل سواء ،هذا مسلم يقصد
تابعا لكنيسة ،وذاك مسيحي يتردد على جمعية طبية
خيريا
مشفى
ً
ً
إسالمية ،الكل يتبارى على تقديم الخدمة العالجية ،بال تمييز ،الرحمة
هي األساس ،وعلى منضدة الكشف الكل سواء.

تنتشر العديد من المساجد والجمعيات الشرعية واألديرة والكنائس
في كل ربوع البالد ،فاتحة أبوابها الستقبال المترددين عليها للكشف
الطبي واالنتفاع بالخدمات العالجية على دون مقابل أو بمقابل رمزي
بسيط.

أمينة عبد العال  -وتصوير :أسماء زايد

مسجد "المصطفى" ..األشعة المقطعية والرنني ورسم المخ بالمجان >> مسجد مصطفى محمود قبلة الغالبة من جميع المحافظات ..ومسيحية" :يحميهم الرب"
ً
"السبع بنات" أشهر مستشفى متخصص عالج فعال لألذن واألنف ..والمرىض" :ربنا يبارك لهم" >> عيادات "األنبا أبرام" ..المسلمات األكرث ترددا عليه ..واالبتسامة عنوان
الجمعية الشرعية
تخصصا في
والجمعية الشرعية هي األكثر
ً
تقديم الــخــدمــات الطبية فــي محافظات مصر
المختلفة ،وفــي تقاطع ش ــارع صــاح ســالــم مع
شـــارع يــوســف عــبــاس بمدينة نــصــر بــالــقــاهــرة،
حيث يقع "مسجد المصطفى" ،يقدم المسجد
التابع للجمعية ،في توفير جميع أنــواع األشعة
التشخيصية بالمجان ،كما تم افتتاح وحدة لتفتيت
أيضا لجميع
الحصوات وتقدم خدماتها بالمجان
ً
المواطنين ،وكذلك توجد عيادات خاصة لمتحدي
اإلعاقة مجا ًنا.
يقول "مينا" ،الذي كان يجلس في انتظار نتيجة
األشعة الخاصة به لـ"المصريون"" :المركز محترم
والنتائج بتاعته معترف بيها عند كل ،الدكاترة ربنا
يجازيهم كل خير ويجعله في ميزان حسناتهم،
أنا تعبت لغاية ما لقيت مكان يعملي أشعة تكون
وخصوصا أن أشعة الرنين بره
نتيجتها مظبوطة
ً
جدا".
غالية ً
ـضــا ،هــنــاك ف ــرع تــابــع للجمعية الشرعية
أيـ ً
المطرية بميدان المطرية شارع الحرية ،متخصص
في عالج العيون ،وإجراء عمليات مناظير العيون
بالمجان لجميع المواطنين ،ومن المقرر أن يتم نقله
قريبا إلى فرع مدينة نصر.
ً
أما المركز الطبي بمسجد االستقامة بميدان
الجيزة ،فإلى جانب أنه يقدم خدمات طبية متنوعة
للمواطنين ،فهو متخصص في عالج مرضى الفشل
الكلوي ،ويقوم بعملية الغسيل بالمجان.
تقول الحاجة "أم أحمد" لـ"المصريون"" :الحمد
لله إن المسجد فيه غسيل ،ألني مش عارفة كنت
هــروح أغسل فين ،وفي أوضــة الغسيل ،هتالقي
المسلم والمسيحي قاعدين جنب بعض مافيش
تفرقة بينا ،فالمرض ما بيفرقش بين حد".
إلى جانب ذلــك ،هناك مراكز مناظير الجهاز
الهضمي وحقن دوالي المريء بمركز بيال بمحافظة
كفر الشيخ ومركز بركة السبع بمحافظة المنوفية،
ومستشفى ع ــاج الــحــروق ومــرضــى السرطان
بجمعية أحمد عرابي طريق مصر -اإلسماعيلية
الصحراوى.
مسجد مصطفى محمود
جمعية مصطفى محمود افتتحها الفيلسوف
والطبيب مصطفى محمود عــام  1979بشارع
جامعة الــدول العربية بالمهندسين ،على مساحة
 2500متر مربع.
وتكتظ جنبات المستشفى الملحق بالمسجد
بالمرضى الذين أرهقتهم تكاليف الكشوفات ،أو ال
تسمح ظروفهم بدفع "فيزيتة" الطبيب في العيادات
والمستشفيات الخاصة ،أتوا من جميع محافظات
مــصــر ،فــالــمــكــان يحظى بسمعة جــيــدة تسبقه
ويتهافت عليه الجميع ،وال تقتصر الخدمات الطبية
على فئة دون غيرها ،فهي للجميع.
أيضا إلى المساعدات االجتماعية
ويمتد األمر ً
واإلنسانية مــن مــاديــة وعينية إلــى الجميع دون

تفرقة.
وت ــق ــول "مـ ــريـ ــم" بــلــكــنــة صــعــيــديــة واضــحــة
لـ"المصريون"" :أنــا جيت من سوهاج لمستشفي
مصطفى محمود ،ألن الدكتور قالي أنتي عالجك
هنا ،وفــي المستشفى هتالقي دكــاتــرة كويسين
ومتخصصين جـ ًـدا ،بس نتيجة التحليل اتأخرت،
إلنــي أنــا موضوعي خطير شوية وربنا يسترها،
صدقيني أنــا مطمنة هنا للدكاترة وحــاســة أن
عالجي هيكون علي أيدهم بأذن الرب".
وقال الدكتور محمد ربيع ،مدير القطاع الطبي
عضو مجلس اإلدارة لجمعية مصطفى محمود
الخيرية ،إن عدد المترددين على العيادات التابعة
للجمعية بجميع التخصصات وصــل فــي العام
الماضي إلى  600ألف حالة.
وأضاف" :عدد المترددين على أقسام الخدمات
الطبية من معامل تحاليل ووحــدات أشعة "رنين
ومقطعية وموجات صوتية وأشعة عادية" خالل
العام الماضي وصل إلى  500ألف حالة".
وأشار إلى أن "الخدمات الطبية تقدم بأسعار
أقل بنحو  50المائة من الخدمات بالمستشفيات
والمراكز الطبية في مصر" ،الف ًتا إلــى أنــه يتم
المساهمة في العمليات الجراحية لغير القادرين
شهريا.
بحوالي  700ألف جنيه
ً
وأوضح أنهم يساعدون في زراعة الكبد والكلى
والقوقعة ،حيث تساهم الجمعية بعالج  30حالة
شهريا بحوالي  300ألف جنيه ،وكذلك في دعم
ً
شهريا،
األجــهــزة الطبية بحوالي  50ألــف جنيه
ً
ً
فضل عن تقديم مساعدات في األدوية لألمراض
المزمنة وغير القادرين بحوالي  500ألف جنيه
شهريا.
ً
مسجد الدكتور محمد محمود بالهرم
مسجد الدكتور محمد محمود بالهرم بمنطقة
الهرم يضم جمعية خيرية تابعة له ،تقدم الخدمات
االجتماعية والصحية لسكان المنطقة ،فضالً
عن المساعدات لألسر المكفولة وللفقراء وغير

القادرين من أهل الحي.
والمنطقة المحيطة يقطنها غالبية مسيحية،
وهناك إقبال منهم على زيارة المسجد واالستفادة
بخدماته" .كرستينا" ،واحــدة من المترددين على
المركز تقول لـ"المصريون" ،مضيفة" :أنا وأهلي لو
تعبانين بيجي نكشف هنا علشان أقرب والدكارتة
اللي فيه حلوين ،صدقيني إحنا مستريحين هنا،
ولو مش لقينا التخصص اللي محتاجين ليه ،بنروح
مسجد السالم قريب من هنا وفي دكاترة حلوين
دا ،الرب يحميهم".
مستوصف راهبات نوتردام "السبع بنات"
العيادة الشاملة لراهبات نــوتــردام ديزابوتر
"السبع بنات" تقدم خدمات عالجية متطورة بأسعار
رمزية بأيدي نخبة من األخصائيين واالستشاريين
م ــع أحــــدث األجـــهـــزة اإللــكــتــرونــيــة ف ــي جميع
التخصصات ،باطنة  -أطفال  -أسنان  -عيون -
جلدية وتناسلية  -نفسية وعصبية ،جراحة عظام،
عالج طبيعي وتخسيس ،أشعة تلفزيونية وأشعة

تشخيصية ،تقاطع شارع الزهور ابن الكوراني علي
سور المدرسة الراحة األسبوعية األحد ،مواعيد
العمل مــن  9إلــي  1ظــهـ ًـرا لتخصصات األنــف
مساء جميع
واألذن والحنجرة ،ومــن  5إلــى 10
ً
التخصصات".
ما سبق هو إعــان خــاص بمستشفى "السبع
بــنــات" الــذي يعد أفضل مركز متخصص لعالج
األنف واألذن منذ عشرات السنين ،وهو معروف
جـ ًـدا لدى األجيال القديمة بتخصصه في عالج
جميع أم ــراض األن ــف واألذن والحنجرة برسم
كشف بسيط ،ويقبل عليه المسلمون للعالج بصورة
كبيرة .وتعود بدايته إلى حوالي القرن وحقق شهرة
واسعة ،لما كان يضم من أطباء أكفاء ،وكانت نشأته
بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية ،وسميت عيادة
إسنادا إلى الراهبات
"السبع بنات" بذلك االسم
ً
السبع الفرنسيسكان الالتي عملن في مجال الطب
البشرى ،وكن يقدمن الخدمات العالجية للمرضى
بأجر بسيط ،ثم انتشر وأصبح له بعض الفروع

المنتشرة في المحافظات ،وفرعه في باب الشعرية
يبدأ من ممر النخلة حتى آخر شارع ابن الكوراني.
وقال "محمود" أحد سكان المنطقة لـ"المصريون:
"أنا أول ودني ما بتوجعني أنا أو أي حد من أهلي
بنروح عليها علطول ،الناس اللي فيها أساتذة،
وحتي لو مش وجعاني متعود أروح أنضفها كل شهر
على األقل مرة ،ده من ساعة جدي وهما شغالين
والناس بتجيلهم من كل مكان ،وكل اللي يخرج يقعد
يدعي للدكاترة اللي فيها".
ويكمل جاره "أحمد"ً ،
قائل" :كل اللي ودنه تعباه
وال مش القي حل وعالج ألي مشكلة في زوره ييجي
جدا وكل اللي بيدخل
هنا عندهم ،هما ممتازين ً
عندهم بيخف بأمر الله ،وبعدين كشفهم مش غالي
أوي و أقل من اللي برة بكتير".
جمعية النهضة الروحية "األنبا أبرام"
عيادات األنبا أبرام التخصصية ،تقع آخر شارع
واصف سعد بجوار مترو المسرة ،بمجرد دخول
العيادة سيصادفك العديد من السيدات المحجبات
في انتظار دورهن لتوقيع الكشف الطبي عليهن،
فيما يعد ً
دليل على ثقة ال توصف في هذا المكان،
ـويــا على اإلخ ــاء والــحــب المتواجد بين
ودلــيـاً قـ ً
أطراف الشعب الذي ال يهتم وال يفرق بينهم .تجد
الترحاب من الفتيات الالتي يقفن في االستقبال
ِ
يج ْبن على أسئلتك باهتمام وتوجيه وحرص بالغ
على توفير ما تحتاج إليه ،عندما سألت إحداهن
عن إمكان إجرائهم عملي ًة في العين ،أخبرتني بأن
الخدمة غير متوافرة عندهم ،لكنها نصحتني بأن
أتوجه إلى مستشفى الساحل ،وأسأل على الدكتورة
" "..وهي ستوفر لي الدعم الالزم إلجراء العملية،
وربما يتم إجراؤها مجا ًنا.
جولة أخــرى في العيادة ،والجزء اآلخــر منها
"الدكتور عماد" والعالج الطبيعي الــذي يتواجد
طوال األسبوع عدا األحد ،صادفني أثناء خروجي،
سيدة محجبة ونجلها ،وكــان يقوم بعمل جلسات
طبيعية ،استقبلني الطبيب بترحاب وعندما وصفت

له بعض األعــراض في العمود الفقري ،أخبرني
بأنني أحتاج إلى جلسات طبيعية ،دون أن أدفع ثم ًنا
جنيها ،وأنني
للكشف ،وأخبرني بأن الجلسة بـ 40
ً
أحتاج إلى  6جلسات سيحتسبها لي بـ  200جنيه
فقط ،ليؤكد بكلماته أن الرحمة المنبعثة من قلوبنا
ال تفرق بين شخص وآخر.
المستوصف الخيرى
«جماعة الخدمة المسيحية بالجيزة»
على الــرغــم مــن ضيق مكان جماعة الخدمة
المسيحية بالجيزة ،وصغر مساحته ،إال أنه يمتلئ
بالمترددين عليه ،قبل الميعاد بساعة على األقل
لحجز المكان ،ويستمر حتى ينتهي األطباء من
المرضى حتى وإن انتهى الوقت المحدد للكشف،
ابتسامة دائمة على الوجوه ،إجابة عن أي استفسار،
إعطاء النصيحة المخلصة حتى لو ستكشف في
مكان آخر.
تقول الحاجة أم إسراء لـ"المصريون"" :أنا دايما
باجي يوم الخميس علشان الدكتورة منال ،ربنا يبارك
لها يارب زيادة عن  20سنة بأتعالج عندها ،أنا وكل
ستات العيلة ،إحنا مش بنحب نكشف عند دكتور
راجل ،بنيجي هنا ونقولها علي اللي عندنا وعمرها
ما خيبت معانا في كشف ،ما شاء الله إيديها شفا،
والعالج اللي بتكتبه بلسم بيخففنا بسرعة الحمد
لله ،ربنا يرزقها الخير كله يا رب" .وتضيف "حنان"
لـ"المصريون"" :أنا كنت متعودة أروح لدكتور معين،
بس لما تعبت مرة ومافيش عالج نفع معايا قالولي
روحي مستوصف المسيحيين في الجيزة ،جيت من
كرداسة مخصوص علشان أكشف هنا ،وكشفهم
عادي مش غالي ،والحمد لله النهارده االستشارة،
وخفيت وبقيت كويسة جدا ،ربنايكرمهم يارب".
سان جوزيف
"عيادات سان جوزيف التخصصية"
على بالرغم من أن مركز سان جوزيف للعيادات
الطبية التابع لكنيسة الفرنسيسكان بعابدين
وتحديدا في شارع محمد فريد ،تم افتتاحهذ من
ً
حوالي عامين فقط إال أنه حظي بشعبية كبيرة
بين سكان المنطقة وغيرهم ،ويرتاده الكثير من
المرضى لتوقيع الكشف الطبي عليهم أو لعمل
الجلسات الطبيعية التي يحتاجون إليها ويوصي بها
أطباء سواء داخل المركز أو خارجه ،والترحاب هو
ما ستجده من كل من تتعامل معهم.
"والله ممتازين وكشفهم مش غالي ،كل اللي في
المنطقة هنا بيدخلوا يكشفوا فيه" ،قالتها سيدة
أربعينية لـ"المصريون" كانت في طريقها إلى داخل
العيادة للمتابعة" :ما تخافيش ادخلي اكشفي دول
جدا في الكشف ومعاملتهم حلوة أوي".
بيراعوا ربنا ً
وأكد محمد موظف في شركة أمام العيادة ،أنه
"إذا كانت هناك حالة طارئة فهم يلجأون للعيادة
بسرعة ،ويتم إسعاف الحالة على أحسن مستوى،
دكاترة أخالق فوق الوصف ربنا يحميهم ،وأسعارهم
مــش عالية ولــو حــد ظــروفــه مــش أوي بيعالجوه
ببالش ،ربنا يبارك لهم يا رب".

األدوية المغشوشة ..من أمن االعقوبة ..تمادى فى الغش
 4تحذيرات خالل أغسطس فقط ..و"الصيادلة" :انتشارها بسبب ضعف الرقابة والمتابعة ..وبعض المصانع ال تطبق المعايري >> البد من عقوبات رادعة حال تكرار الخطأ ..وهناك سالسل كربى توزع هذه األدوية

وفــق تقديرات البروفيسور مــارك جيلينى ،رئيس جمعية
مكافحة غش الدواء بباريس فإنه ما بين  700ألف و 800ألف
سنويا بسبب الغش في الدواء ،واألمر ال يقتصر
شخص يموتون
ً
على الفقراء فقط ،حيث من المعروف أن ملك البوب "مايكل
جاكسون" مات بسبب جرعة دواء خاطئة ،حتى إن الموت بسبب
األدوية المغشوشة في الواليات المتحدة نسبته أعلى من الموت
عن طريق حوادث الطرق.
وفي مصر ،ال يمر أسبوع على األكثر إال وتعلن وزارة الصحة
عن أنواع ألدوية غير مطابقة المواصفات "مضروبة" ،ما أثار
تساؤالت حول اإلجــراءات واآلليات التي تتخذها الــوزارة في
مواجهة تلك الظاهرة التي تنتشر بصورة واسعة ،وكذلك عن
أسباب استمرارها على الرغم
مـــن الــتــحــذيــرات
المتزايدة.

وخــال الشهر الجاري ،أصــدرت وزارة الصحة نحو أربعة
منشورات تحذر خاللها من أدويــة مغشوشة ،إذ حــذرت في
 7أغسطس من وجــود صنفين لــأورام مغشوشين باألسواق،
الصنف األول (بريجيتا  240مليجرام) مخصص لسرطان
الثدي ،والصنف الثاني (وافيستين) لسرطان المخ.
وفي  12أغسطس ،دعت الوزارة ممثلة في اإلدارة المركزية
لشئون الصيادلة ،إلى ضرورة توخي الحذر من األدوية المغشوشة
ٍ
عبوات مهربة وغير مسجلة من المستحضر الدوائي
محذر ًة من
المستخدم في عالج السرطان.
"ُ "mg tab 500 zytiga
بعدها بيومين ،حذرت إدارة الصيدلة من عبوات مغشوشة
وغير مسجلة لـ  3مستحضرات شملت مستحضر التجميل
"بوتكس" ،و" ،"%20 amoxyو.mg tab 500 zytiga
وفــي  20أغسطس ،تمكن ضباط إدارة مباحث التموين
بالقاهرة من ضبط مسئول عن مصنع أدوية بمدينة بدر؛ إلدارته
المصنع من دون ترخيص ،واستغالله في تصنيع األدويــة من
مواد مجهولة المصدر ،وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على
مصدرها والتصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وعــثــر بــداخــل الــمــصــنــع عــلــى  4800كــيــس أعــشــاب
"لحاالت انتفاخ األطفال" ،و 1200كيس أعشاب "مهدئ
لألطفال" ،و 8775كيس أعشاب "لعالج فقر الدم"،
و 2000كيس بودرة أطفال "مكمل غذائي" ،و1240
عبوة "مكمل غذائي لألطفال" ،و 1008عبوات
دواء "لرفع مناعة األطفال" ،و 240كيس "لعالج
األنيميا لألطفال".
ووف ـ ًقــا آلخــر تقرير عــن اإلدارة المركزية
للشئون الصيدلية التابعة لــوزارة الصحة ،فإن
تجارة األدوي ــة المغشوشة تمثل نحو  %10من
مبيعات األدويــة ،والتي بلغت في  2018نحو 60
مليار جنيه ،بحيث تخطت النسبة العالمية التي
تقدر بـ .%6
الــدكــتــور أحــمــد فـ ــاروق شعبان،
عضو مجلس النقابة العامة
ل ــل ــص ــي ــادل ــة ،قـــــال إن

"األدوية المغشوشة من القضايا المهمة التي تحتاج إلى حلول
جذرية وسريعة ،السيما أنها باتت منتشرة على نطاق واسع،
وال تقتصر على أماكن محدود ،بل توجد في سالسل كبرى
ومشهورة".
وفي تصريحات إلى "المصريون" ،أضاف شعبان ،أن "ضعف
الرقابة والمتابعة يعد العامل األســاســي في انتشار األدويــة
المغشوشة ،والرقابة المستمرة سينتج عنها القضاء على تلك
الظاهرة و يروجون لها ،فيما ضعفها يساعد على انتشارها".
وأشـ ــار إل ــى أن "ضــعــف االتــصــال بــيــن اإلدارة المركزية
للشئون الصيدلية ،والصيدليات ،البالغ عددها نحو  70ألف
صيدلية؛ يؤدي إلى ظهور تلك األنواع من األدوية غير المطابقة
لــلــمــواصــفــات" ،الف ـ ًتــا إلــى أن "دور اإلدارة يتمثل فــي إبــاغ
الصيدليات بهذه األنــواع ،لكنها في الواقع ال تستطيع تنفيذ
ذلك".
وحمل شعبان ،شركات األدوية المسئولية عن انتشار مثل هذه
األدوية؛ ألنها "ال تقوم بتطبيق المعايير على جميع التشغيالت
التي تنتجها ،األمــر الــذي يــؤدي في بعض األحيان إلى خروج
تشغيلة غير مطابقة للمواصفات".
وتابع" :الوزارة ال تقوم بمراقبة التشغيالت بالمصانع ،لكنها
تختبر عينات بشكل عشوائي ،وبالتالي قد تكون هذه التشغيالت
العشوائية مطابقة للمواصفات ،وهنا يأتي دور المصنع ،الذي
من المفترض أن يراقب كل التشغيالت ،وإذا ما وجد أنها ال
تطابق الموصفات ال يسمح بطرحها باألسواق".
واستدرك عضو مجلس نقابة الصيادلة ،قائالً" :وبما أن
البعض ال يلتزم بذلك وال يطبق هذه المعايير؛ فمن الطبيعي أن
تظهر أدوية غير مطابقة للمواصفات أو مغشوشة".
ورأى أن الحل يتمثل في تكثيف المراقبة ،وتوقيع عقوبات
رادعة على المخالفين ،السيما من يتكرر خطؤه أكثر من مرة
دون أن يتخذ اإلجراءات والضوابط التي تجعله ال يكرر الخطأ.
وشدد على ضرورة اتخاذ اإلجراءات الالزمة وكذلك تكثيف
الرقابة ،مع السماح لنقابة الصيادلة بأداء دورها بحرية ،خاصة
أن الحظر المفروض عليها يكبلها وال تتمكن من أداء المهام
المطلوبة بصورة مكتملة ،بحسب تصريحه.
بدوره ،قال حاتم عبد الحميد ،عضو لجنة الشئون الصحية
بمجلس النواب ،إن "القانون الجديد الذي أصدره البرلمان
خالل دور االنعقاد الماضي نص على إنشاء هيئة جديدة
تحت مسمى "الهيئة المصرية للدواء ،والتي ستكون

وعدم التهاون في فرض العقوبات".
مهمتها اإلشراف والرقابة على سوق الدواء".
وأضــاف" :نحن في حاجة إلى رقابة أي شيء يمس صحة
وأوضح لـ"المصريون" ،أنه "بعد تفعيل عمل هذه الهيئة سيتم
موضحا أن "مــن يعرض صحة
المواطن من أدويــة وتغذية"،
القضاء على ظاهرة األدويــة المغشوشة ،وسيتم ضبط سوق
ً
المواطن للخطر يتم فــرض عقوبات شديدة عليه من حبس
األدوية في مصر ،والتي يؤدي ضعف دور األجهزة الرقابة إلى
وغرامات مشددة".
انتشارها".
في نفس السياق ،طالب أيمن أبو العال ،وكيل لجنة
عضو لجنة الصحة بالبرلمان ،أشــار إلى "ضــرورة
الصحة بمجلس الــنــواب ،بتشديد الرقابة على
توعية المواطنين بعدم شراء األدوية من األرصفة،
مشيرا إلــى أن الفترة األخيرة
ســوق األدوي ــة،
ومن الصيدليات التي ليس بها طبيب ،ألن ذلك
ً
شهدت انتشار أدوية مغشوشة بالسوق.
أحد عوامل انتشار تلك األدوية".
وقــال إن األمــر يتطلب تشديد الرقابة
وأك ــد أن "وســائــل اإلعـــام عليها توعية
المستمرة ،إلى جانب تغليظ العقوبات على
المواطنين بعدم شــراء أدويــة غير معروف
ظا
مشيرا إلى أن "مخازن األدوية غير
مصدرها"،
من يصنع تلك األدوية ومن يروج لها ،حفا ً
ً
على حياة المواطنين.
المطابقة للمواصفات تؤدي في بعض األحوال
ودعا وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب،
إلى وجود هذه األنواع غير المطابقة ،لذا يجب
إلى اتخاذ إجراءات حقيقية ضد الشركات أو
أن تتوافر عوامل الجودة بتلك المخازن".
المصانع التي تصنع هذه األدوية المغشوشة.
منعا للغش
وضع «كود» لألدوية ً
واقترح تغليظ العقوبة على التصنيع أو التعامل على
من جانبها ،قالت الدكتورة هالة مستكلي ،عضو
هالة
األدويــة المغشوشة أو المجهولة المصدر ،وكذلك تغليظ
لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب ،إنه "يجب التصدي
العقوبة على الصيدليات التي تتعامل في األدوية المغشوشة
لألدوية المغشوشة من خالل وجود الرقم الكودي لكل األدوية
أو المجهولة المصدر.
حتى يعرف منشأ الدواء ،ويتبع كل دواء على حدة رقم التشغيل،
غير أن الدكتور علي عوف ،رئيس الشعبة العامة لألدوية
وتاريخ اإلنتاج والصنف وغيره".
باتحاد الغرف التجارية ،قــال إن األدوي ــة منتهية الصالحية
وطالبت "مستكلي" ،في بيان ،بتشديد الرقابة على مخازن
مؤكدا أن مصر
مسئولية الشركات وليست مشكلة الصيدلي،
مغشوشا ،لكن المخازن
دواء
األدويــة ،ألن الشركة لن تعطى
ً
ً
ً
تسير في الطريق الصحيح في ملف صناعة األدوية.
ومصانع "بير السلم" هي من تقوم بذلك.
وأشار إلى أن إلزام وزارة الصحة ،الشركات ،بسحب األدوية
وأشارت عضو لجنة الصحة بالبرلمان ،إلى أن هذه المصانع
منتهية الصالحية غير واضح المعالم ،الف ًتا إلى أن هناك أكثر
تعطى الدواء للمخازن بسعر أقل ،ويعطيها المخزن للصيدلية
بسعر ٍ
من  17صفحة على "فيسبوك" تبيع أدوية منتهية الصالحية.
خطيرا للصحة
تهديدا
عالـ الفتة إلى أن "الظاهرة تمثل
ً
ً
قرارا؛ لتنظيم عملية
وكانت وزارة الصحة أصدرت عام ،2017
العامة والبد من التصدي له ،خاصة أن هناك بعض األدوية التي
ً
جمع األدويــة منتهية الصالحية من السوق ،وإلــزام الشركات
يتم تهريبها عن طريق التجار".
بقبولها من الصيدليات ،خالل عام من تاريخ صدور القرار،
واعتبرت أن "األدوية المغشوشة تعتبر كارثة إنسانية ال على
وبعد انتهاء المهلة في أبريل  ،2018كشفت نقابة الصيادلة عقب
الدولة فقط ولكنها تهدد المريض المصري ،فمن الممكن أن
انتهاء المهلة عن أن هناك  50شركة لم تلتزم بالقرار ،وأن ما
يتجرع أحد هذه األدوية وينتج عنها مضاعفات تودي في النهاية
تم سحبه يقدر بحوالي  140مليون جنيه فقط ،ما يشير إلى أن
بحياته ،لذا البد من التنبه لهذا الخطر الجسيم".
المعايير والضوابط مازالت ال تطبق لدى البعض.
لجنة الدفاع :ال تهاون
إلى ذلك ،قال اللواء يحيى كدواني ،عضو لجنة الدفاع
واألم ــن القومي بمجلس الــنــواب ،إن "األدوي ــة المغشوشة
مشكلة عانى منها المواطن ويجب ردعها بكافة الطرق،
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«شوف شغالنة تانية» ..مهن تختفى بفعل التكنولوجيا
إذا كانت الحكمة تقول :مصائب قوم عند قوم فوائد ،فإن العكس
أيضا صحيح ،فكثير من الفوائد هي مصائب للبعض ،وفي ظل التطور
ً
التكنولوجي المتسارع ،أصبحت الكثير من المهن والحرف من الماضي،
سيتعرضون
واستمرارًا ذلك ،فهناك الكثير من أصحاب الوظائف الذي
ّ
للضرر بسببه االستعاضة عنهم بالوسائل التكنولوجية الحديثة ،مثل
ساعي البريد ،والعاملين بدور النشر والموظفين في شركات السياحة
والمحاسبين.
العديد من تلك المهن وغيرها لم يعد لها وجود في الواقع ،إذ أن
مختلف اإلجراءات من حجز أو بريد أو بيع أو شراء لمختلف أنواع

بعيد ا عن العنصر
السلع الغذائية والمالبس تتم بطريقة إلكترونية،
ً
البشري.
وربما تشعر كمواطن بأن هذه التكنولوجيا توفر لك الكثير من المجهود
والعبء في البحث عما تحتاج إليه ،سواء مأكوالت أو مالبس ،أو الحجز
في الفنادق ،بل حتى اختيار مقاعدك في الطائرة أو القطار أو األتوبيس،
فكل شيء أصبح من السهولة لدرجة أن األمر لن يتطلب منك سوى
ضغطة إصبع فقط.

أمينة عبدالعال وسارة أشرف

ً
ساىع الربيد والمحاسب وحاجز القطارات والحجوزات السياحية أبرزها >> االتصاالت :التكنولوجيا ال يمكن أن تلغى دور اإلنسان تماما ..ورفع الكفاءة لمواكبة التطورات
محاسب" :أنا الىل عملتها يستغنوا عنى إزاى" ..البوسطجى :عرص "الجوابات" انتهى ..موظف برشكة سياحة :لم نعد نتعامل مع أحد
المحاسب
تختلف طبيعة عمل المحاسب مــن مكان
آلخر ،فهو إما يعمل ببنك ،يتلقى أمواالً إليداعها
أو يصرف شيكات ،أو في شركة أو مؤسسة يقوم
بإعداد الميزانية السنوية ،وصــرف المرتبات
للموظفين ،أو تجميع اإلي ـ ــرادات ،وحسابها
مع المختصين من الضرائب والمسئولين في
مؤسسته ،وهى وظيفة حسابية في المقام األول.
وعلى الــرغــم مــن أن التسجيل اإللكتروني
أساسيا فــي معظم المؤسسات
حاليا
يعتبر
ً
ً
والهيئات س ــواء كــانــت خــاصــة أو عــامــة ،وتم
استبدال الدفاتر الكبيرة العتيقة بصفحات
"اإلكسيل واألكسس" على الكمبيوتر ،وأصبحت
حاليا.
هي األساس في التدوين ً
ولم يعد يخلو أى مكتب يستخدم الحسابات
من هذه التدوينات اإللكترونية ،إال أن الوجود
مهما ومــن الصعب االستغناء
البشرى ما زال ً
عنه .غير أن مصطفى الذي يعمل موظ ًفا بشركة
كهرباء ال ي ــزال يــرى أن اإلنــســان هــو األصــل،
متسائالً" :هو مين اللى عمل الكمبيوتر ،ومين
اللى عمل النت ،مش اإلنسان ،يبقى إزاى نستغنى
عن اإلنــســان اللى عمل الحاجات دى كلها؟".
ويضيف لـ"المصريون"" :أنــا بأضيف البيانات
على الكمبيوتر ،يبقوا هيستغنوا عنى إزاي ،أنا
دورى مهم ألني أنا اللى عمل التكنولوجيا وأنا
اللى بأكملها ..يعنى دورى صعب االستغناء عنه".
متف ًقا معه في الرأي ،يقول إبراهيم الموظف
بإحدى الهيئات لـ"المصريون"" :مــن الصعب
االستغناء عن اإلنسان مع التطور التكنولوجى
المستمر ،ممكن يقل إعــداد الموظفين ،لكن
البد أن يكون هناك موظفون إلدخال البيانات
والتعامل مع التكنولوجيا ،إحنا األساس وصعب
االستغناء عنا ،ممكن يطوروا من أدائنا لكن
يستغنوا عنا مستحيل" .كسابقيه ،يرى أحمد
حفني ،المحاسب فى إحــدى شركات القطاع
الخاص أن وجود المحاسب ضروري وال غنى
له بأي حال من األحوال.
إذ يقول" :أى حد بيعرف كمبيوتر ،هيشتغل

داتا إنترى والمحاسب وال هيكون ليه احتياج".
وأضــاف لـ"المصريون"" :الشركات تقع فى
خطأ كبير باالستغناء عن المحاسب واستبداله
بـ(الداتا إنتري) ،ألنها عندما تريد االنتهاء من
حساباتها ،تتعامل مع محللين ماليين أو شركات
محاسبة ،وتدفع أضعاف راتب المحاسب الذى
استغنت عنه" .وأكد حفنى أن "المحاسب يجب
أن يطور من إمكانياته ويكتسب خبرات ،ليصبح
ماليا حتى يتمكن من إيجاد فرص عمل
محلالً ً
متاحة فى ظل هذا التطور التكنولوجى السريع".
ساعى البريد
حاليا على
ربما يقتصر دور ساعى البريد
ً
تسلم الطرود الكبيرة من المطارات أو محطات
القطار بين المحافظات أو بين الــدول ،بينما
تماما من المخاطبات الكتابية
لم يتم االنتهاء
ً
والبنكية ،التي ما زالت مستمرة ويتم تسليمها
بعلم الوصول ،والتي تستلزم أن يوقع المستلم
ـضــا محاضر
عليها بعلم الــوصــول ،وهــنــاك أيـ ً
االستدعاء للمحكمة .لكن تبقى التكنولوجيا

أسرع بكثير من وسائل المراسلة التقليدية ،فقد
أصبح بضغطة زر واحدة على هاتفك المحمول
يمكنك مراسلة أي إنسان آخــر في أي مكان
نــادرا هناك تواصل بين
بالعالم ،ولــم يعد إال
ً
البشر بالخطابات البريدية كما كان في السابق.
وقال محمد ،أحد العاملين فى مكتب لتوزيع
البريد فى منطقة فيصل لـ"المصريون"" :إحنا
وطبعا بسلمها
بنسلم طرود بس بتيجى من بره
ً
لصاحبها بعلم الوصول ،لكن جوابات شخصية
وكــده دى انتهت من زمــان ،لكن ممكن تيجى
جوابات مسجلة بعلم الوصول من هيئة حكومية
مثالً ،لكن غير كده خالص".
مع ذلــك ،استبعد أن تنقرض مهنة ساعي
البريد ،بقوله" :مــا افتكرش إن ممكن مهنة
ساعى البريد تختفى ،هو ممكن عددنا يقل لكن
يختفى خالص صعب ،إال لو جابوا إنسان آلى
بدلنا وبرضه هيكون عايزين إنسان يشغله".
شركات السياحة
أصبح الحجز اليدوي للرحالت السياحية

والــفــنــادق مــن الــمــاضــي ،بعد أن بــات الحجز
اإللكتروني هــو األســاســي ،مــن خــال اختيار
الفندق وعدد الغرف وتحديد عدد األيام ،على
أن يتم الدفع من خالل "الفيزا كارد" أو "الماستر
كارد" أو الحساب فى البنك ،دون الذهاب إلى
معتادا في السابق.
الشركات السياحية كما كان
ً
يقول حسام ،موظف بشركة السياحة بمنطقة
وسط القاهرة ،لـ"المصريون"" :طبيعة الحجز
تماما عن السابق،
فى الوقت الحالى اختلفت
ً
وأصبح الحجز من خالل اإلنترنت أفضل ألنه
فرصا أكثر لالختيار بدون مجهود ،لكن
يتيح
ً
بعض األفــراد غير القادرين على التعامل مع
اإلنترنت بصورة جيدة يقومون بالحجز لدى
شركات السياحة بالطريقة التقليدية ،لذلك
كثيرا الفترات
أعتقد أن طبيعة عملنا ستقل
ً
المقبلة ،لكنها لن تنتهي".
الحجز في القطار واألتوبيس
مقعدا
أصــبــح اآلن مــن السهل أن تحجز
ً
لك فى القطار المتجه إلى الصعيد أو الوجه

البحرى بكل بساطة ،كما أنه أصبح من السهل
اختيار المقاعد الخاصة بك فى أى أتوبيس
تابع لشركات السياحة تقلك إلى مكان ،واختيار
المقعد والوقت وعدد األفراد ،كل ذك بضغطة
زر واحدة ،بدالً من الذهاب إلى الشركة.
المطاعم والمالبس
هــل تشعر ببعض اإلرهـ ــاق وال تــرغــب في
الذهاب إلى مطعم لتأكل أو تحتاج إلى شراء
قطعة مــابــس جــديــدة أو ربــمــا ح ــذاء خاص
من غير أن تذهب إلــى المتجر بنفسك؟ ،كل
متوفرا بسهولة على اإلنترنت ولم
هذا أصبح
ً
داع ألن ترهق نفسك فى الذهاب
يعد هناك ٍ
والتجوال بين المحال ،بعد أن أصبحت التجارة
اإللكترونية رائــجــة ج ـ ًـدا ،بما يساعدك على
توفير احتياجاتك بمنتهى السهولة.
غالبية المواطنين أصبحوا يلجأون إلى تلك
الطريقة ،لتوفير احتياجاتهم ،وعلى الرغم من
أن العامل البشرى مهم فى هذه القطاعات ،فإن
محدودا ،فالراغب فى الشراء يحدد
دوره أصبح
ً

كل ما يريد ويقوم العامل بالتوصيل فقط.
دور النشر
تعد مهنة الكتابة من المهن المنتشرة على
مستوى العالم كله وترتبط بالطباعة بشكل
أسياسي ،فهما مهنتان ملتصقتان ال تستغنى
إحــداهــمــا عــن األخــــرى ،إال أن ــه فــى الفترة
الحالية تم االستغناء عن عملية الكتابة وتم
استبدالهما بالحاسب اآللــي ،وأصبح النشر
إلكترونيا ،وأصبحت المكتبات اإللكترونية
يتم
ً
منتشرة على صفحات اإلنترنت ،وفى القريب
العاجل سيتم تداول الكتب بأنواعها المختلفة
تماما
من خالل شبكات اإلنترنت ،واالستغناء
ً
توفيرا للتكاليف وسرعة
عن الطباعة والنشر
ً
األداء.
االتصاالت
مع ذلــك ،أكد الدكتور طلعت عمرو ،رئيس
الجمعية العلمية لمهندسى االتصاالت ،أنه "في
ظل التكنولوجيا المتطورة ال يمكن االستغناء عن
العنصر البشري ،فاإلنسان دوره حيوي ومهم وال
يمكن االستغناء عنه ،إذ أنه من يقوم بإدخال
المعلومات والبيانات".
وأشار لـ "المصريون" إلى أنه وإن كانت بعض
القطاعات ستشهد تقليالً في العاملين فيها ،إال
أنها ستوفرها بكثرة في مجاالت أخرى.
وأوضح أن "التكنولوجيا تساعد الشباب على
تطوير إمكانياتهم وأدائــهــم ،وتوفر لهم فرص
عمل أفضل وبمرتبات مجزية ،فالتكنولوجيا
ستختزل بعض األعــمــال ،لكن لــن يــكــون في
اإلمكان االستغناء عن العامل البشري ،فهو له
دور مهم وحيوي".
وذكــر أن "مــا سيتم هو التدريب التحويلي
لممارسة الوظيفة بأسلوب آخــر ،بما يدفع
الموظف لتحديث قــدراتــه ،حتى تتوافق مع
متطلبات الــتــطــور المستمر ورف ــع كــفــاءتــه،
فالجانب اإليجابى للتطور التكنولوجى هو أننى
لن أستغنى عن العمالة ،بل سيتم استحداث
وظائف تحتاج إلى فنيات وتقنية تتوافق مع
ذلك التطور".

األدوات المدرسية والمالبس «حيرة كل عام»

المرصيون بعد رشاء اللحوم يتأهبون للموسم الدراىس الجديد" ..العني بصرية واليد قصرية" >> تجار :عىل الرغم من زيادة الكهرباء والوقود ..لكننا رأفنا بحال المواطن ولم نفرض زيادات كبرية
في مثل هذا التوقيت من كل عام ،تتأهب األسر المصرية للعام
متزايدا على كاهلها،
الدراسي الجديد ،وهو األمر الذي يمثل عبئًا
ً
خاصة وأنه لم تضم سوى أيام على عيد األضحى ،حتى دخلت في
متاهة شراء المالبس والحقائب ،والكتب ،واألدوات المدرسية ،وال
حديث اآلن سوى عن األسعار التي ترتفع من عام آلخر.
وعلى الرغم من تأكيد شعبة األدوات المكتبية بالغرفة التجارية
بالقاهرة ،أن األسعار في متناول الجميع ،إال أن التجار والمواطنين
كان لهم رأي آخر حول ذلك خالل جولتنا في منطقة الفجالة ،التي
وأيضا في منطقة العتبة التي يتم
تشتهر ببيع األدوات المدرسية،
ً
شراء المالبس منها.
الفجالة
في الفجالة ،حيث السوق األشهر في مصر في تــداول وبيع
األدوات المدرسية والمكتبية والملخصات المدرسية ،يقول أغلب
التجار إن األسعار ال تختلف عن العام الماضى بشكل كبير.
أحمد فتحى ،مالك مكتبة بالفجالة يقول" :األسعار لم تختلف
عن العام الماضى ،فعلى الرغم من ارتفاع سعر الوقود والكهرباء
ما أثــر بالتالي على وسائل النقل وإيجار المحال ،وكــان لهذه
الــزيــادات أثرها على البضاعة ،إال أن التجار قــدر اإلمكان ال
يتحاملون على الزبائن ،والزيادات طفيفة".
وحول أسعار الكشاكيل والكراسات ،أضاف" :دستة الـ  80ورقة
فيها  10قطع والـــ  )8( 60والـــ  100ورقــة ( ،)6وهناك مصانع
تجعل الدستة الـ  10( 80قطع) والـ  100ورقة ( 8قطع) ،ويتراوح
جنيها ،ودستة الـ
جنيها و29
جنيها و26
سعر دستة الـ  60بين 24
ً
ً
ً
جنيها ،والـ  100ورقة من 39
جنيها إلى 40
 80ورقة ما بين 36
ً
ً
جنيها ،والجالد الكيس فى  10قطع بـ  3جنيهات ،ويوجد
إلى 41
ً
نوع آخر مميز بـ  5جنيهات ،والكراسات الدستة  22قطعة بـ 28
جنيها ،وتشمل
جنيها والكراسات الديزنى الدستة  15قطعة بـ35
ً
ً
المربعات والـ 9أسطر والعادية واإلنجليزى".
ويقول سامى علي ،تاجر بالفجالة" :اإلقــبــال منخفض إلى
حد الــركــود ،والسبب الرئيسى هو القيمة الشرائية ،فأغلب
تجار الفجالة يتاجرون فى المستورد المميز ،ألننا نستورد %99
من األدوات من الخارج األقــام الرصاص والجاف والكشاكيل
والــبــراجــل والــبــرايــات والــجــاد وحــافــظــات الــمــيــاه ،لكن بعض
المؤسسات الحكومية التى تضرب أسعارنا وتخفضها إلى أدنى
األسعار تضرنا ،ألن تجارة المستلزمات المدرسية مثل أى تجارة
تتحمل خسائر ومصاريف شحن وموظفين وخدمات وغير مدعمة
تماما من الدولة ،نعتمد أنفسنا ،ونسدد ديوننا من تجارتنا".
ً
وحول أسعار الحقائب المدرسية ،يقول عامل بأحد المحال:
"األسعار لدينا تبدأ من  100جنيه حتى  300جنيه ،بينما توجد
أنواع مستوردة تتراوح أسعارها بين  350و 700جنيه وهى صناعة
ألمانية وإيطالية ،وسعر الالنش بوكس يبدأ سعره من  10إلى
جنيها".
30
ً
نظرا ألن كل تاجر
وأضــاف" :األســعــار تختلف فى الفجالة
ً
يتعامل مع مصنع مختلف ،وأسعار األقــام يتراوح سعر علبة
قلما) بين  8و 27.5جنيه ،وعلبة أقالم جاف (12
الرصاص (ً 12

قلما) يتراوح سعرها بين  12و 27.5جنيه ،يبدأ سعر البراية
ً
واألستيكة من  2.5جنيه للواحدة وعلبة أستيكة ( 33واحــدة)
قلما)
يتراوح سعرها بين  22و55
جنيها ،وعلبة ألوان خشب (ً 12
ً
قلما)
يتراوح سعرها بين  9و30
جنيها ،وعلبة ألوان فلوماستر (ً 12
ً
جنيها".
يتراوح سعرها بين  10و37
ً
وحــول أسعار الكتب الخارجية ،أكــد أحمد صالح ،التاجر
بالفجالة ،أن "األسعار زادت بنسبة  %20هذا العام ،وتبدأ من
35جنيها للكتاب الــواحــد في المرحلة االبتدائية ،بينما يبدأ
ً
جنيها ،أما المرحلة الثانوية فتبدأ من
المستوى الرفيع من 45
ً
جنيها للكتاب الواحد ،والمرحلة اإلعدادية من  35إلى
 30إلى 70
ً
جنيها ،لكن اإلقبال على أنواع محددة خاصة بمرحلة الثانوية
50
ً
جنيها،
جنيها" ،برافو" بـ 45
العامة لإلنجليزية وهى" ،جيم" بـ 55
ً
ً
جنيها ،وكتاب "ستار"
جنيها" ،ميرسى" بـ 60
"سربرايز" بـ 66
ً
ً
جنيها" ،فيزياء" االمتحان  ،55فيزياء "المثالي"
لأللمانية بـ 50
ً
جنيها" ،األحياء" االمتحان 50
جنيها" ،نيوتن" فى الفيزياء 46
43
ً
ً
جنيها".
جنيها ،و"األضواء" عربي 58
ً
ً
وقالت إحــدى السيدات بينما كانت تتسوق لشراء األدوات
تغيرا عن العام
تقريبا لم تشهد
المدرسية ألوالدهما" :األسعار
ً
ً
الماضي ،فقط نجد تخفيضات بالجمعيات والمعارض الحكومية،
وهذا العام اشتريت حقيبة بسعر أعلى عن العام الماضي ،حيث
كانت تباع بـ 200جنيه وارتفعت هذا العام إلى  300جنيه".
من جانبه ،أكد أحمد أبوجبل ،رئيس شعبة األدوات المكتبية
بالغرفة التجارية بالقاهرة ،أن أسعار الكراسات والكشاكيل لن
ارتفاعا هذا العام؛ بل ستنخفض بنسبة  %10عن العام
تشهد
ً
الماضي.
وأضــاف "أبوجبل" لـ"المصريون" ،أن "إنتاج الــورق في مصر
يصل إلــى  ،%65واالستيراد انخفض بشكل كبير بسبب أزمة

السجل الصناعي الخاص بالمستوردين ،لذلك أصحاب المصانع
يتعرضون لعراقيل في االستيراد نتيجة ذلك ،وعلى الحكومة أن
تناقش هذه المشكلة مع أعضاء الشعبة بالغرفة التجارية لتسهيل
كافة األمور المتعلقة بالسجل".
وأشــار رئيس شعبة األدوات المكتبية ،إلى أن "المستلزمات
الــمــدرســيــة مــن كــراســات وكشاكيل وأقـــام شــهــدت أسعارها
تراجعا من  5إلى  %10كحد أدنى مقارنة بالعام الماضي ،كما
ً
أن المنتج المصري غير متوفر بكثرة ،وهناك إغراق للمنتجات
الصينية والتركية واإلندونيسية والهندية والماليزية لسوق األدوات
المدرسية أمام منتج مصري مرتفع السعر".
ولفت إلى أن "هناك وفرة في المعروض هذا العام ،وال توجد
أي تعقيدات في العملية االستيرادية التي بدأت في مايو الماضي".
وذكر أن "ارتفاع األسعار يتكرر كل عام خاصة مع تجار التجزئة
ضا في
لتعدد حلقات التداول ،إال أن أسواق الجملة األكثر عرو ً
األسعار ،والجديد هذا العام كان هو التراجع بسبب الــدوالر،
وتوافره وثبات الدوالر الجمركي".
أمــا فيما يتعلق بالكتب الخارجية ،فقال إنــه "تــم عرضها
باألسواق الجملة والقطاعى قبل فترة كبيرة من بداية هذا العام
الدراسى مقارنة بالعام الماضى ،بسبب انخفاض أسعار الورق
عالميا وزيادة العمل بالمطابع".
ً
واستعرض األسعار التى وافقت عليها الشعبة ،قائالً" :الحقائب
المستورد تبدأ من  200إلــى  700جنيه للماركات والعالمات
التجارية المشهورة ،والمحلية تتراوح أسعارها بين  50و 200جنيه
للواحدة ،واإلنتاج المحلي من الكراسات يغطى  %80من احتياجات
السوق ،واألســعــار تتنوع حسب جــودة وحجم الــورق والكشكول
جنيها ،سعر القلم الجاف يتراوح
المستورد سعره من  25إلى 35
ً
قرشا وجنيه وربع ،للمنتجات محلية والمستورد سعره من
بين 60
ً

جنيه وربع حتى  2.5جنيه ،وأسعار القلم الرصاص تبدأ من 50
ً
وصول إلى ثالثة جنيهات للمستوردة".
قرشا
ً
وأوضح أن "المحالت بدأت في االستعداد المبكر ،حيث سوف
حاليا
يتم التوسع بشكل كبير لطرح مستلزمات الدراسة بالمكتبات ً
وحتى البدء فى عرض المستلزمات بمعارض ً
"أهل مدارس" بداية
شهر سبتمبر المقبل".
أسعار المالبس
أما في سوق المالبس بالعتبة ،فيقول محمد صفوت ،الذي
لديه  3من األبناء في مراحل التعليم المختلفة ،إنه بعد حساب
جميعا بلغ إجمالي النفقات  1000جنيه،
مستلزمات المدارس لهم
ً
في حين أن دخله الشهري غير ٍ
كاف ،كما يقول.
وأض ــاف" :اتفقت مــع أبنائي على استبدال مالبس العيد
بمالبس المدارس ،في الوقت الذي أخبرني أصحاب المحال أن
ارتفاع أسعار الخامات هو السبب وراء ارتفاع أسعار المالبس
هذا الموسم".
وتقول "أم مصطفى" ،إن لديها طالبة بالصف الثالث اإلعدادي،
إنها فوجئت بأن األسعار ال تختلف عن العام الماضي ،ووصلت
ونظرا
جنيها ،وأقل حذاء يتجاوز  200جنيه،
أقل بلوزة إلى 150
ً
ً
لظروفها قررت شراء بلوزة واحدة فقط ،على أن ترتدي ما لديها
من مالبس خالل السنوات السابقة.
ويقول سعد إبراهيم":،ال نستطيع أن نضع أنفسنا في موقف
محرج أمام أبنائنا ،فليس لهم ذنب في جشع أصحاب المحالت
ورفــع األســعــار ،فكل ما يريدونه هو دخــول الــمــدارس بمالبس
جديدة ،واألسعار جيدة حيث طرأ ارتفاع طفيف على األسعار،
نتيجة لتحريك أسعار البنزين والكهرباء".
وقــال على حمدان ،صاحب محل مالبس" :لسنا طر ًفا في
الزيادة ،فمصانع المالبس رفعت األسعار بالتزامن مع تحريك

أسعار الكهرباء والــوقــود ،وهــذا االرتفاع طال كل شــيء؛ لذلك
نطالب كأصحاب للمحال بمراقبة األســواق بشدة؛ حتى تستقر
األسعار ويخاف معدومو الضمير".
ويشير سعيد حامد ،صاحب محل مالبس ،إلى أن اإلقبال
نظرا الرتفاع أسعار المالبس المدرسية.
متوسط ً
وتابع" :نسدد فواتير الكهرباء ،وإيجار المحالت زادت ،وحالنا
كثيرا عن المواطنين ،والمكاسب تكاد تكون مرتبة ،بسبب
ال يختلف ً
أشياء خارجة عن إرادتنا ،ولقلة حركة البيع ،لذلك نريد مراقبة
األسواق والمصانع حتى تصبح األسعار في متناول األيدي".
ويقول عيسى بشاي ،صاحب محل أقمشة ،إن اإلقبال على
الشراء يزيد عقب إجازة العيد ،مضي ًفا" :نحن كأصحاب محالت
نحاول أن نخفض في األسعار بشكل ال يؤثر علينا ،وذلك بعد
االرتفاع في أسعار المالبس الجاهزة ،وذلــك تخفي ًفا منا على
المواطنين".
وتابع" :اإلقبال زاد بنسبة جيدة عن العام الماضي ،ونحن
نبيع بأسعار مخفضة إلى حد ما لزيادة حركة البيع والشراء،
جنيها إلى  200جنيه ،القميص
فالدريالت يبدأ سعرها من 160
ً
جنيها،
120
بـ
البنطلون
ا،
جنيه
جنيها ،الجيب بـ 175
بـ 160
ً
ً
ً
جنيها ،وأسعار الكاوتش األوالدى
البدلة المدرسية الكاملة بـ 285
ً
جنيها والبناتى من
جنيها إلى  120و 150
المصرى يبدأ من 75
ً
ً
جنيها أما المستورد فيتراوح ما بين  165إلى 250
 80إلى 120
ً
جنيها".
ً
وقال يحيى الزنانيرى ،رئيس شعبة المالبس الجاهزة بالغرفة
التجارية ،إن مالبس المدارس تمثل أولوية ،ومع قرب انطالق
الموسم الدراسي الجديد المقرر خالل الشهر المقبل ،فقد كان
لذلك تأثيره على تراجع نسب مبيعات مالبس العيد ،حيث فضلت
أغلب األسر التأجيل لشراء المالبس المدرسية والمستلزمات
المرتبطة بها ،وذلك على الرغم من إعالن عروض وتخفيضات،
تراوحت بين  %30و %60على المنتجات ،خالل فترة األوكازيون
الصيفي بالتنسيق مع الجهات المعنية".
كافيا لتشجيع المواطنين على
غير أنه أكد أن "ذلك لم يكن ً
أيضا عن
الشراء بالنسب المتوقعة خالل عيد األضحى ،ناهيك ً
اهتمامهم بشراء اللحوم وما شابهها ،واضطر التجار في النهاية
إلى البيع بأكبر تخفيضات ممكنة؛ من أجل التصفيات قبل وصول
منتجات موسم الخريف والشتاء".
وأضــاف رئيس شعبة المالبس الجاهزة لـ"المصريون" ،أن
"الفترة الحالية لم تشهد أي زيادات ،لكن ما زالت األسواق تعانى
ضا طوال العام
من الركود ،ألن معظم تجار المالبس يقدمون عرو ً
وتخفيضات من أجل التشجيع على الشراء".
وأشار إلى أن أسعار المالبس لم تتأثر بزيادة أسعار الوقود،
وذل ــك فــي ظــل ح ــرص الشعبة عــلــى تحقيق أهـ ــداف الــدولــة
االقتصادية.

حنان حمدتو  -عدسة  :أسماء زايد
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يا جلود األضاحى ..من يشتريك؟

ً
 113مصنعا لتصنيع الجلود فى العارش من رمضان ..مجتمع صناىع متكامل >> برلماىن :مشكلة الجلود والتصنيع عىل رأس األولويات
نقيب الفالحني:الجلد البقرى بـ 10جنيهات والجاموىس  20والضأن " >> 5الدباغة" :الرئيس يوىل الصناعة أهمية كبرية ويسعى لحل مشاكلها
جلد هلل ،اتبرع بجلد
أضحيتك للجمعية
الخيرية ..جلد للبيع،
وغيرها من العبارات
التي اعتدنا سماعها أيام
عيد األضحى ،لكنها
في هذا العام اختفت،
وحلت مكانها أصوات
أخرى هي أصوات
الحشرات التي تطن
داخل أكوام من الجلود
الملقاة على جوانب
الطريق وفي الترع
والمصارف ،وأصبحت
األصوات تنادي
بتحذيرات من كارثة
بيئية قريبة.
وتعود أزمة انهيار
صناعة الجلود خالل
الفترة الحالية ،إلى
االنهيار في أسعارها،
فبعدما كانت تتهافت
عليها الجمعيات لبيعها
للمدابغ ،بأسعار تتراوح
ما بين  200و 600جنيه،
أصبح سعر الجلد البقري
يباع بـ 10جنيهات ،وجلد
جنيها،
الجاموس 20
ً
والضأن 5جنيهات.

أمينة عبدالعال
تصوير :أسماء زايد

علما بــأن أعــداد األضــاحــي وصلت
ً
إلــى  7ماليين أضحية ما بين خراف
وأبقار وجمال وجاموس ،تشكل  %25من
إجمالي إنتاج مصر السنوي من الجلود
الذي يصل إلى  120مليون قدم ،ويتم
تصدير  %50مــن اإلنــتــاج مــدبــوغ إلى
الــخــارج ،وذلــك وفــق لــدراســة أعدتها
غرفة صناعة الجلود المصرية.
ويقول "أحمد" ،وهو من سكان منطقة
ترعة عبد الــعــال بالجيزة" :أول مرة
أشوف الناس بترمي جلود األضحية في
الشارع وفي الترعة ،العربيات الكارو
كانت بتلف الشوارع وتنادي علي اللي
يتبرعوا بيها ،دلوقتي أكوام من الجلود
فضلت مرمية علي أكوام الزبالة لغاية
ما عمال النضافة جم وشالوها".
فيما حــذر البرلماني رائــف تمراز،
وكــيــل لجنة الــزراعــة والـــري بمجلس
النواب ،من الخطر الكارثى الذي خلفه
إلقاء الجلود في الترع والمصارف ،الف ًتا
ـررا بالصحة العامة
إلى أنه يسبب ضـ ً
للمواطنين ،وكــذلــك تعرضها للعفن
البكتيري وتكاثر الديدان ،عالوة على
الروائح الكريهة ،مضي ًفا أنه ال يمكن أن
ينكر أحد أهميتها في إحياء عدد كبير
من الصناعات المهمة.
أسباب االنهيار
ويعزو نقيب الفالحين ،حسين عبد
الرحمن أبــو صــدام ،انخفاض أسعار
الجلود إلى سببين مهمين ،هما ارتفاع
تكلفة الدباغة ،وانخفاض أسعار الجلود
عالميا ،إذ أن سعر الجلد البقرى وصل
ً
إلى  10جنيهات ،والجاموسى إلى 20
جنيها ،والضأن  5جنيهات ،بينما كان
ً
في السابق يباع بسعر يتراوح ما بين
 200و 600جنيه.
وقال "أبو صدام" ،لـ "المصريون" ،إن
"انخفاض أسعار الجلود أصــاب تجار
الجلود بخسارة فادحة ،ومربي المواشي
والجزارين؛ لكن المصيبة األكبر اآلن
فــي عملية شــحــن الــجــلــود ألن النقل
والتخزين أغلى مــن ثمنها ،فــا يجد
مخرجا إال
الجزار أو المتبرع أمامه
ً
بإلقائها على جانب المصارف والطرق.
واقــتــرح أن تتبنى الــحــكــومــة عمل
مــدافــن صحية لدفن الجلود حتى ال
تنتشر األمراض ،وحث المواطنين على
شراء اإلنتاج المحلي من المصنوعات
الجلدية لتشجيع هــذه الصناعة التي
تعد من الصناعات المميزة في مصر،
والتي تقبل أسواق العالم على شرائها.
وأضاف" :البد من توعية المواطنين
بكيفية االســتــفــادة مــن الجلود وعــدم
رميها في مقالب القمامة ،حيث يمكن
علما بأن
دبــغ الجلود بالملح الناعمً ،
سعر جوال الملح الناعم ال يتعدى 50
جنيها ،وهــو يكفي لدبغ  10جلود من
ً
الضأن ،الستخدامه بعد ذلك كمفرش
أو كسجادة للصالة".
وأكـ ــد عـــاء نــاجــي عــثــمــان ،وكــيــل
لجنة الصناعة في البرلمان ،أن توقف
المدابغ خالل الفترة الحالية هو السبب
الرئيسي وراء ما حدث.
وأضــــاف لـــ"الــمــصــريــون" " :بــدايــة
االنعقاد لجلسات البرلمان ،ستكون
المطالبة بحل األزمة هي من أولويات
عمل اللجنة لحلها من جذورها ،وحتى
تعود المدابغ والمصابغ للعمل بكامل
طاقتها وإنتاجيتها العالية".
اإلسراع في وضع الحلول
أك ــدت البرلمانية الــســابــقــة حنان
الصعيدي ،عضو الجمعية العمومية
بغرفة الدباغة باتحاد الصناعة ،أن

حاليا هي
"األزمة التي تمر بها الجلود
ً
أزمة تحتاج إلى حل لن يتم بسهولة أو
جهودا تبذل
في وقت قياسي ،لكن هناك
ً
حاليا للعمل على حلها من جذورها،
ً
حتى تعود صناعة الجلود في مصر إلى
سابق عهدها".
وأرج ــع ــت ســبــب انــخــفــاض أســعــار
الجلود إلى انخفاض األسعار العالمية،
إلــى أنــه لم يعد هناك طلب عليها مع
الكساد الصناعي العالمي ،الفتة إلي
أنــه يــوجــد فــاقــد  %50مــن جــلــود عيد
األضحى.
وقــالــت إن "الجلد المصري يعتبر
قديما يتم
أفضل جلد في العالم ،وكان
ً
غسله وتصديره إلــي إيطاليا ثم يعود
في هيئة مصنوعات جلدية ،إال أنه تم
التطوير بحيث يتم تصنيعه في مصر ،ثم
تصديره لتوفير العملة وزيادة العمالة،
ويقلل من إهدار الجلد المحلي".
وأشـ ــارت إلــى أنــه "إذا لــم يتم حل
حاليا فأنه من الجائز أن تتم
األزمــة
ً
العودة إلى المسار السابق ،حتى يتم حل
تماما".
األزمة
ً
وشددت الصعيدي على أن الرئيس
عبدالفتاح السيسي يــولــي الصناعة
أهمية كبيرة ،ويسعى لحل مشاكلها ،لكن
"األزمة تحتاج إلى صبر ووقت لحلها".
وأضافت أن "المشاكل التي يتعرض
لها أصــحــاب الــمــدابــغ التي تــم نقلهم
حاليا إلى الروبيكي ،أهمها هو انقطاع
ً
المياه ألنها روح الصباغة ،وفي حالة
انقطاعها أو عــدم توافرها بالكميات
المطلوبة يؤدي ذلك إلى تعفن الجلود
وخ ــس ــارة كــبــيــرة ألصــحــاب الــمــدابــغ،
وكذلك انقطاع الكهرباء ،فيما لم يتسلم
 74صاحب مدبغة ورشهم حتى اآلن،
إال أنــنــي وج ــدت فــي مجلس الـــوزراء
كبيرا من
أثناء عرض المشكلة تعاو ًنا
ً
المسئولين ورغبة في حل األزمة".
وتوقعت الصعيدي أن تحدث أزمة
خ ــال الــفــتــرة الــقــادمــة خــاصــة وقــت
دخـ ــول الـ ــمـ ــدارس؛ ألنـــه بــســبــب تلك
حاليا سترتفع
األزمة التي نعاني منها
ً
أسعار المنتجات الجلدية بصورة كبيرة،
وســيــضــطــر الــمــواطــنــون إل ــى الــلــجــوء
للمستورد لسعره األقل.
ولفتت إلى مشكلة خطيرة وهي أن
الصنعة فــي الــمــدابــغ مــورثــة ،وهناك
كــثــيــرون مــمــن قــبــلــوا بــالــتــعــويــض عن
أمــاكــنــهــم فــي مــجــري الــعــيــون ورحــلــوا
يعملون بـــ"الــتــوكــتــوك" اآلن ،مطالبة
بزيادة التسعيرة على المستورد حتى
يتم النهوض بالمحلي ،خاصة أن الصين
تغرق السوق بالمستورد رخيص الثمن.

محررة المصريون داخل أحد مصانع الجلود

من "سور العيون" إلى "الروبيكى"
وصــنــاعــة الــجــلــود ف ــي مــصــر تمر
بدءا من الجزار،
بالعديد من المراحلً ،
وانتهاء
بالدباغة،
مــرورا
أو المتبرع،
ً
ً
بالتصنيع ،وهي تعد من أكثر الصناعات
جيدا،
ربحا ً
الرائجة التي كانت تحقق ً
إلى جانب أنه يتم تصدير منتجاتها إلى
كثير مــن دول العالم ،وهــي تستوعب
اآلالف م ــن الــعــمــال ف ــي الــمــجــاالت
المختلفة ،فهي تبدأ بمربي الماشية،
مرورا بخطوات التصنيع من
ثم بائعها،
ً
دباغة وتصنيع ،ثم عرضها في المحال
والمعارض ،والتصدير إلى الخارج.
إال أن الصناعة هذا العام تعرضت
لــلــركــود واإله ــم ــال ،فعلى الــرغــم من
اهتمام الدولة بصناعة الجلود وإنشاء
مدينة الروبيكي الجديدة ،إال أنها تواجه
الــعــديــد مــن المشاكل الــتــي أدت إلى
تراجع حجم صادراتها ،بنسب  %7في
النصف األول من العام الحالي ،حسب
تقرير المجلس التصديري.
وتعد منطقة "الدباغين" في مصر
القديمة ،والمعروفة بمنطقة "مجرى
العيون" أو "سور العيون" ،هي األشهر
بين مناطق دبغ الجلود وتصنيعها ،إال أنه
مع معاناة سكان المنطقة من يصاحبها
انتشار الــروائــح الكريهة ،قــررت نقل
ظا
ورش الدباغة إلي "الروبيكي"؛ حفا ً
عــلــى الــبــيــئــة وعــلــى الــقــيــمــة األثــريــة
للمنطقة ،التي تعد واحدة من أهم اآلثار
اإلسالمية في مصر.
وت ــق ــع "ال ــروب ــي ــك ــي" فـــي الــنــطــاق
الجغرافي لمدينة "بدر" ،التي تمتد من
طريق القاهرة اإلسماعيلية الصحراوي
ح ــت ــى طـــريـــق الـ ــقـ ــاهـ ــرة الــســويــس

الصحراوي ،وتقع بالتحديد بين مدينة
الشروق والمناطق الصناعية بالعاشر
من رمضان.
الدباغة
وتعد عملية الدباغة من أهم عمليات
تصنيع الجلود ،ويتم فيها تحويل جلد
الحيوان بعد سلخه إلى المنتج المفيد
الجلد ،وهــي عملية تحفظ الجلد من
التعفن وتعطيه مرونة ومتانة.
وتعد الماشية هي المصدر الرئيسي
للجلود ،بينما تمثل جلود الماعز والغنم
مهما للجلود ،وبعد االنتهاء
ً
مصدرا آخر ً
من دباغة الجلود باأللوان المطلوبة تبدأ
عملية تصنيعها إلى أنــواع مختلفة من
أحذية وحقائب ومالبس وغيرها.
وتــســتــخــدم الــجــلــود الــمــدبــوغــة في
صناعة األحذية ذات الرقبة واألحزمة
وال ــق ــف ــازات والــمــعــاطــف والــقــبــعــات
والقمصان والبنطلونات والجونالت
وحقائب اليد ،إضافة إلى منتجات أخرى
عــديــدة ،كما يصنع الجسم الخارجي
لكرات اليد وكــرات السلة والكريكيت
مــن الجلد الــمــدبــوغ ،وتستخدم بعض
الصناعات السيور المتحركة المصنوعة
من الجلد المدبوغ ،وتعتمد العربات
والحافالت على حوامل محمية بطبقة
من الجلد.
مركز صناعة الجلود
فــي مدينة العاشر مــن رمــضــان تم
مصنعا جــارٍ العمل على
إنــشــاء 113
ً
االنتهاء منها ،وإن كان العديد منها يعمل
في الوقت الحالي بطاقة إنتاجية عالية.
وأكــــد يــحــيــى زلــــط ،رئــيــس مــركــز
صناعات الجلود المتطورة ،نائب رئيس
غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعة،

أن هناك العديد من األسباب وراء أزمة
الجلود في مصر ،تبدأ من الدباغة التي
لم تعد تهتم بتوفير الخامات للمصانع
للعمل ،إلى جانب أن المنتج المستورد
أغرق السوق المحلية لسعره الرخيص
عــلــى الــرغــم مــن رداءتـــــه ،فيما أدت
عدم مواكبة الموضة في التصميمات
بالمستهلك إلى شراء المستورد.
وأض ــاف لـ"المصريون" ،أن "مصر
أكبر منتج للجلود ،يتم استهالكه بنسبة
سنويا،
 %50للسيدات  120مليون حذاء
ً
 60مــلــيــون حـ ــذاء رج ــال ــي ،األطــفــال
والمقاسات األخرى ال تتعدى  50مليو ًنا.
وتابع" :لألسف فقدنا كل هذا الكم،
ألنــه يتم اســتــيــراده مــن الصين ،على
الــرغــم مــن أنــه جلد صناعي ويسبب
حساسية ،لكن اإلقبال عليه كبير ،ولو
تم إنتاج هذا الكم من األحذية من الجلد
الطبيعي المصري لوصلت النسبة إلى
 440مليون قــدم من الجلد الطبيعي،
وكــان يمكن استيعاب كل الفائض من
الجلود من دون حدوث أزمة".
وأرجــــع الــســبــب فــي ذلـــك إلـــى أن
"الــدبــاغــة ال تهتم بصناعة الــجــلــود،
فيما تقوم العديد من الدول األوروبية
بعرض أنــواع الجلود المدبوغة لديها
في كتالوجات أنيقة بكل األلــوان ،حتى
تجذب صناع األحذية والمستوردين"،
متمنيا أن يحذو المصنعون في مصر
ً
حذو نظرائهم في أوروبا.
وأضـ ــاف أن "كــثــيـ ًـرا مــن المصانع
لجأت للجلود الصناعية المستوردة ً
بدل
من الجلود الطبيعية ،على الرغم من
توافرها وانخفاض سعرها ومميزاتها
م ــن حــيــث ال ــق ــوة والــمــتــانــة والــعــمــر
مشددا على أنه البد من
االفتراضي"،
ً
دعم االقتصاد الوطني والحفاظ على
الثروة القومية من الجلود.
وأكد "زلط" ،أن "نقل صناعة الجلود
إلى مدينة العاشر من رمضان يعود إلى
عام  2007حيث تم التخطيط آنذاك
مصنعا ،وكــان ذلك في
لتأسيس 113
ً
عهد المهندس محمد رشــيــد ،وزيــر
الصناعة وقــتــذاك ،فــي صــورة إنشاء
وتأسيس مدينة صناعية للصناعات
الجلدية تحت مسمى "مركز صناعة
الــجــلــود الــمــتــطــورة" ،إلنــتــاج األحــذيــة
والمصنوعات الجلدية".
واستطرد" :تم عمل دراســة جدوى،
لكن تغيير الـ ــوزراء المستمر خاصة
في أعقاب ثورة يناير  2011حال دون
سرعة االنتهاء حسب الموعد المقرر،
إال أنــه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح
السيسى ،المسئولية أول ــى اهتمامه

الكبير بالصناعة والصناع ،ما ساعدنا
على بدء تشييد هذا الصرح الصناعي
حاليا".
الذي نعكف على العمل عليه ً
وأوضــح "زلــط" ،أن "الخطوة تهدف
إلــى إعــادة مصر لريادتها في تصنيع
مشيرا إلــى أن
الجلود وتــصــديــرهــا"،
ً
"أساس فكرة المدينة يرتكز على عدة
محاور أكاديمية ،إذ تم إنشاء  5أقسام
بجامعة حلوان للصناعات الجلدية ،وتم
تخريج حــوالــي  6دفــعــات منذ 2007
وحتى اآلن ،إلى جانب إنشاء مدرسة
ثانوية صناعية ،ومن ثم تصدير المنتج،
حتى يكون لمصر تصنيف عالمي ضمن
مصنعي الجلود ومصدريها".
ولفت إلى أنه تمت االستعانة بخبراء
إيطاليين وألمان في تصميم المدينة.
"حاليا يتم تصدير %85
وأشار إلى أنه
ً
من ثروتنا الجلدية إلي تركيا وإيطاليا
شبه خام "اغسل وصــدر" ،وآخر ركيزة
هــي مدينة الروبيكي مدينة صناعية
متخصصة في دباغة الجلود".
والمدينة مقامة على مــن  78ألف
متر في المنطقة الصناعية "أ" ،تبلغ
مــســاحــة الــمــصــنــع ألـ ــف مــتــر أرض
طبيا
و 825من الداخل ،وتضم مرك ًزا ً
ً
متكامل ،يشتمل جميع التخصصات
واالحتياجات واألشعة ،وبها  2حضانة
ً
طفل ألبناء العامالت
تستوعب 350
كخدمة مجتمعية لألرامل والمطلقات
وب ــدون مقابل م ــادي ،وبــهــا مــول لبيع
المنتجات مول لبيع الخامات ،وكذلك 4
مطاعم للزوار3 ،مطاعم للعمال.
وذكــر أن "مترو السالم العاشر حل
أزم ــة الــمــواصــات ،حيث سيتم عمل
اشتراكات للعاملين في المترو كل 6
أشهر أو سنة؛ ما سيوفر مليو ًنا و200
أيضا الباصات
ألف جنيه
سنويا ،وهناك ً
ً
التي ستنقل العاملين من المترو للمصنع
والعكس".
وأوضــح أنه "تم االنتهاء من حوالي
 %85من المدينة ،وتكلفة إنشاء المصنع
الواحد تبلغ مليونين و 300ألف جنيه،
وقــد تــم القضاء على كــل المصاعب،
مصنعا تعمل بالفعل
وحاليا هناك 30
ً
ً
تفكيرا
هناك
أن
ـى
ـ
إل
مشيرا
وتنتج،
ً
ً
جــادا بعد نجاح التجربة في العاشر
ً
مــن رمــضــان تكرارها فــي العديد من
محافظات مصر.
وقـ ــال أحــمــد حــفــنــي ،الـ ــذي يعمل
محاسبا في المدينة لـ"المصريون" ،إنه
ً
كشاب رأى أن المستقبل في المدينة،
كبيرا في
صناعيا
صرحا
وأنها ستكون
ً
ً
ً
مصر إلنتاج الجلود وتصديره للعالم.
وعلى الرغم من أن مكان سكنه في
الــهــرم ،إال أنــه قــال إنــه سيتحمل أي
مصاعب من أجل أن يري الحلم يتحقق
أمــامــه ،وتــعــود مصر رائ ــدة فــي مجال
الجلود مرة أخرى.
وقال إسالم مسئول التسويق بالمدينة
لـ"المصريون"" :المدينة ستحدث طفرة
في صناعة الجلود في مصر والعالم،
خاصة أن مصر تمتاز بأنها من أكثر
البالد في الثروة الحيوانية".
وأشار إلى أن عمله في هذا المكان
ساعده على تحقيق ذاتــه؛ خاصة أنه
يشعر بأنه سيقوم بالبناء في المستقبل
االقتصادي المصري ،وسيكون حجر
أساس في هذا الصرح.
وتؤكد "نجاة" التي تعمل في المدينة:
"المدينة ستؤدي إلى طفرة صناعية في
إنتاجا
مصر ،والمنتج النهائي سيكون
ً
جيدا وبسعر أقــل ،إلى جانب العمالة
ً
الكبيرة التي ستستوعبها المدينة".

األحد
السنة الثامنة  -العدد 943
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قضايا ساخنة

«رحمات واستغفار»
دعوات اإلسالميين
«الفيشاوى» و«شادية»

أثار رحيل الفنان "فاروق الفيشاوى" ،حالة من الجدل بين اإلسالميين،
خاصة الجماعة اإلسالمية ،وذلك عقب ترحم مؤسس الجماعة
المهندس حمدى عبد الرحمن ،على الفنان الراحل ،واصفًا إياه بأنه
متواضعا ،كما أنه عانى فى آخر
كان من أصحاب "جبر الخواطر"،
ً
محتسبا.
ا
صابر
ذلك
حياته من المرض ،حيث واجه
ً
ً
وتسبب منشور عبد الرحمن ،الفيسبوكى فى إثارة العديد من
أفراد الجماعة ،ما دفع عبد الرحمن إلى تأكيده على طلب الرحمة
للمسلمين عامة ،وأننا لسنا أوصياء على البشر.

حالة الجدل بين اإلسالميين التى ظهرت عقب وفاة الفيشاوى،
هى نفس الحالة التى عاشها اإلسالميون عقب وفاة الفنانة الراحلة
"شادية" ،ما دفع الكثير من قادة الجماعات اإلسالمية إلى الترحم
على الفنانة الراحلة ،ووصل الجدل منتهاه ،عقب أن رآها أحد
اإلسالميين فى المنام ،ما دفعه للكف عنها بعد هجومه بسبب هذا
المنام.

عبد القادر وحيد

مؤسس الجماعة اإلسالمية :الفيشاوى صاحب "جرب الخواطر" ..منام يجرب اإلسالميني عن الكف عن "شادية" ..وقيادى إخواىن" :الغزاىل" كان ً
معجبا بصوتها

مؤسس الجماعة اإلسالمية" :الفيشاوى" صاحب مشاعر راقية ..وسنظل نطلب الرحمة لكل المسلمني
تفجرت حالة من الــجــدل ،بين عناصر الجماعة
اإلســامــيــة ،عــقــب نــعــى أح ــد مــؤســســيــهــا وقــادتــهــا
التاريخيين "حــمــدى عبد الــرحــمــن" للفنان الراحل
"فاروق الفيشاوى".
وكتب عبد الرحمن ،فى عدد من المنشورات على
حسابه فى فيسبوك" :كنت انتويت أال أتحدث عن
جانبا
وفاة األستاذ فــاروق الفشاوى ولكنى شاهدت
ً
من جنازته فى التليفزيون ..ووجــدت النعش ملفو ًفا
مكتوبا عليها ال إلــه إال الله محمد
بسجادة رقيقة
ً
رســول الله وهالتنى هــذه الــشــهــادة التى ترجح فى
الميزان السموات واألرض".
وأضاف" :تذكرت حوار رسول الله صلى الله عليه
وسلم مع أبى ذر عندما أخبره النبى أن من مات وهو
محمدا رسول الله دخل
يشهد أن ال إله إال الله وأن
ً
الجنة ..فقال أبو ذر ،وإن زنى وإن سرق فقال النبى
مستغربا أو
وإن زنى وإن سرق وظل أبو ذر يكررها
ً
متعجبا ثالث مرات حتى قال النبى وإن زنى وإن سرق
ً
رغم أنف أبى ذر".
وتابع مؤسس الجماعة فى حديثه عن الفيشاوى
قائالً" :تكلم أحد المشيعين مع المذيعة عن فاروق
الفيشاوى وقال" :إنه كان يتميز بجبر خواطر الناس
خاصة الفقراء والضعفاء وقال إنه فى إحدى المرات
أوقف التصوير ليعلن عن احتفال بعيد ميالد عامل
مــن عــمــال االســتــديــو الــفــقــراء الــعــامــل ال يعلم عن
هــذه االحــتــفــال شيئًا ،ولــكــن ف ــاروق أحــضــر التورتة
والجاتوهات والكنزات وكل متطلبات االحتفال على
حسابه الخاص ليجبر بخاطر هذا العامل الفقير الذى
أحدا يفكر فيه أصالً ،فضالً على
لم يخطر بباله أن ً
أن يفكر فى االحتفال بعيد ميالده" .هناك كثير من
المغرورين عندما يدخلون هذا المكان يصبحون على
هؤالء العمال الفقراء بلسعة على قفاه أو سب له أو
وتكريما له".
لوالديه ويعتبرونه تحية منهم له
ً
وأوضــح عبد الرحمن ،أن جبر الخواطر خاصة
للفقراء والضعفاء من أعظم القربات لله ،منو ًها أن
"الفيشاوي" ،أصيب بمرض السرطان فصبر ورضى
ولم يسخط أال يشفع له ذلك عند ربه؟.
أيضا فى حديثه" :أسأل الله العظيم الحليم،
وقال
ً
جابرا لخواطر الفقراء
الفشاوى
فاروق
عبدك
إن كان
ً
والضغفاء أن تجبر بخاطره وتعفو عنه وتدخله الجنة..

حمدي عبد الرحمن

رغم أنف الكثيرين الذين يعتقدون غير ذلك " ..قل لو
أنتم تملكون خزائن رحمة ربى إذن ألمسكتم خشية
األنفاق وكان اإلنسان قتورا".
وقد أثــار ترحم مؤسس الجماعة اإلسالمية على
"الفيشاوي" ،ردود فعل واسعة بين عناصر الجماعة
والعديد من متابعيه ،ما دفعه للرد عن ذلك قائالً:
مأتما وعويالً كثر فيه البكاء والنواح
"أقام أحد اإلخوة
ً
والصراخ وربما الندب وال ندرى امتد األمر إلى لطم
الخدود وشق الجيوب أم ال"؟.
وأش ــار إلــى أن البعض ممن انــحــرفــوا عــن جــادة
الطريق والفهم العميق واإلتباع اللصيق للمنهج القويم
ظــن أن ســب الممثلين والــمــمــثــات وإغـــاق أبــواب
الرحمة فى وجوهم بعد موتهم هو الحل األمثل.
وتابع قائالً :لقد تجرأ أحد اإلخوة المتامهين مع
المجتمع هكذا أطلقوا عليهم ..تجرأ وطلب الرحمة
من الرحمن الرحيم لممثل مــات بعد معاناة طويلة
مع السرطان وادعــى أنــه كــان يجبر خواطر الناس،
وهنا اشتد البكاء على الفكر الذى تغير والنهج الذى

تبدل ،متسائالً :كيف تعلون قدر الممثلين والممثالت
وتهتمون بشأنهم ،وتشجعون غيرهم على ذلك؟.
واستنكر عبد الرحمن ،من طبيعة هذه األفكار بين
بعض عناصر الجماعة أو ممن ينسب إلى اإلسالميين
جمعيا
قائالً" :يالها من كارثة حلت بنا يجب ..علينا
ً
الوقوف لها".
وأوضح ،أن الكثيرين رفضوا االشتراك فى الجنازة
الموهومة أو المزعومة متسائلين" :ألم يخبرنا رسول
الله صلى الله عليه وسلم عن البغى التى غفر الله لها
فى شربة ماء لكلب عطشان ..هل فى هذا تشجيع
للبغاء والعياذ بالله ..هل فى هذا رفع لقدر البغايا؟
أم أنه فتح ألبواب الرحمة أمام العصاة والمذنبين؟.
وأعتقد أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن البغى هو أعظم تفسير لقول الله تعالى" :قل
يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من
رحمة الله".
وتــســاءل :هل كانت هــذه البغى تنشر الفضيلة أم
تنشر الرذيلة بين رجال بنى إسرائيل؟ كم أغوت من
رجــال بنى إسرائيل؟ هل منعها ذلــك من رحمة الله
لها فى شربة ماء؟ سنظل نطلب الرحمة من الرحمن
فاجرا
بارا كان أم
الرحيم لكل من مات من المسلمين ً
ً
أحدا من
نقنط
منا الدعاء وعلى الله اإلجابة سنظل ال
ً
المسلمين من رحمة الله حتى لو سماه البعض انحرا ًفا
عن نهجهم القويم فى تقنطيت العصاة والمذنبين"؟.
متابعو عبد الرحمن ،وبعض عناصر الجماعة،
تباينت ردود أفعالهم على نعيه لـ "الفيشاوى" ،حيث
كتب حساب محمد محمود قائالً :شيخنا الفاضل
خيرا على حبك للرحمة ولكن هل توزن
جــزاك الله
ً
األمور هكذا أين الوالء والبراء أليس من الدين أين
أوثق عرى اإليمان الحب فى الله والبغض فى الله وهل
نحكم على إنسان بجبر الخواطر فقط هال سألت عن
أساس الدين هال سألت مثالً عن صالته أيصلى أم
ال هال سألت عن حجه مثال وهو المستطيع والقادر
بالله عليك ما حكم الدين فى رجل يقول على شاشات
التلفزة أمــام العالم ويفتخر بحبه للنساء وأنــه خان
جميع زوجاته وأنه ال يوجد رجل واحد مخلص المرأة
واحــدة ما حكم الدين فى رجــل تــرك آالف القبالت
واألحــضــان يفتن بها الــرجــال والــنــســاء .وتــســاءل" :
هل هذا كله يمسح بجبر الخواطر نعم قد يغفر الله

عز وجل له ولكن نحن لنا الظواهر نحكم بها وعلى
أساسها نحب ونكره أو لم يقل عبدالله بن عمر ،والذى
نفسى بيده لو أننى أقوم الليل ال أنام وأصوم النهار ال
أفطر وأنفق مالى فى سبيل الله غل ًقا غل ًقا أموت يوم
أموت وليس فى قلبى حب ألهل الطاعة وبغض ألهل
المعصية ما نفعنى ذلك عند الله .واختتم اعتراضه
بــالــقــول :ال داع ــى لــلــكــام ال ــذى يــجــرأ الــنــاس على
الفضالء أمثالك فقدرك عندنا كبير لماذا تحاولون
أن تهزوا قدركم عندنا ؟".
أيضا أحد عناصر الجماعة مصطفى
كما تفاعل
ً
حــمــودة وكــتــب قــائ ـاً :شيخ حــمــدى مــن لــم يشاركوا
جــنــازة األخ ولطمه ونــدبــه هــم أخــوة لهم عالقة بك
كــالــدوالــيــبــى ،ال ــذى أثــلــج ص ــدره هجومك على األخ
المختلف معك واعتبرته خرج عن الطريق وانحرف
واعتبرت للفيشاوى يجب عليه الرحمة وضربت مثالً
ال أعلم كيف تم القياس عليه ففعل البغى كان رحمة
بحيوان وأخبرنا به النبى لنعلم أن الله يغفر بالرحمة
وبرحمتها غفر لها فهو أولى بالرحمة أما فعل فاسق
فى مكان الفسق وأثناء فعل فسق وقــام بعيد ميالد
وأكــيــد رقــصــوا وغــنــوا فيه كفعل البغى ال أعلم من
األخوة الذين وافقوك الرأى إال أنهم اعتادوا التطبيل.
مأتما حز ًنا أن
وأضــاف حمودة :فكما األخ أقــام
ً
يكون ما يشغل قادتنا هو فنان ملفوف بسجادة خضراء
فى عز مآس األمة ..وكل من هاجموا األخ كالدواليبى
جدا
وغيره نعرفهم وال ينتظر منهم غير هذا واستغرب ً
دائما الرحمة والرفق على غير أخوانك
منك سيدى
ً
والــحــزم والــشــدة على أخــوانــك أســال الله أن يصلح
دائما من يقوم قادته إذا
جميعا وأن يجعل فينا
حالنا
ً
ً
خرجوا عن الطريق".
ووجـ ــه حــســاب ح ــم ــادة حــنــفــى ،ســــؤاالً لمؤسس
بعيدا لماذا نتحدث عن
الجماعة قــائـاً :يا موالنا
ً
ممثل مــات وذهــب إلــى الله بخيره وشــره ولــم يتذكر
جميعا بفعله
أحد هذا البطل الذى مات والذى نتباهى
ً
وبطولته انه البطل محمد العباسى والذى كان أول من
رفع علم مصر فوق خط بارليف عام  ٧٣فأيهما أحق
بالذكر؟".
بينما ثمن القيادى بالجماعة جمال الدواليبى ،ما
نشره عبد الرحمن قائالً" :فتح الله عليك يا فضيلة
الشيخ ردك بهذا البوست أثلج صدرى".

منام يدفع الجماعة اإلسالمية للرتحم عىل "شادية" ..و"تليمة" :الغزاىل كان يحب االستماع للفنانة الراحلة
حظيت الفنانة الــراحــلــة شــاديــة ،بــقــدر كبير من
االهتمام ،وذلك عقب إعالن وفاتها فى نوفمبر ،2017
على الرغم من اعتزالها الفن وارتدائها الحجاب قبل
وفاتها بأكثر من  3عقود.
وجــاء االهتمام الكبير بالفنانة الراحلة ،لما لها
من مكانة كبيرة فى قلوب المصريين ،ولكن الغريب
فى األمر هو دخول اإلسالميين على خط نعى الفنانة
الراحلة ،موجهين لها الرحمات.
الدكتور أنــور عكاشة ،القيادى التاريخى بجماعة
الجهاد ،علق على وفاتها قــائـاً" :مــن أراد أن يفهم
معنى حسن الخاتمة فليتأمل حياة ووفاة السيدة شادية
رحمها الله نحسبها ،كذلك أسأل الله لى ولكم حسن
الخاتمة".
وأضــاف رامــى سالم ،عضو "الجماعة اإلسالمية"
عن تفاصيل سجال دار فى سجن الوادى الجديد ،كان
بطلتها شادية ،حيث حظيت توبتها وقتذاك بتشكيك
من البعض ،وثقة من اآلخرين فى كونها خالصة لوجه
الله.
وقال سالم فى منشور له" :فى منتصف التسعينيات
وداخــل إحــدى الزنازين بجحيم الــوادى الجديد ،دار
نقاش بين بعض إخواننا حول توبة الفنانات التائبات
ومـــدى صــدقــهــا ..وكـــان أح ــد نـــزالء الــســجــن يدعى
متبنيا فكرة أنها "شو
 الشيخ أبــو عبد الرحمن-ً
إعالمى" ،وحب للظهور ،وضرب مثالً بالفنانة شادية،
متأثرا فى ذلك بخبر فى قصاصة قرأها حول
وكان
ً
تكريم للفنانة شادية وكانت الصورة المرفقة بالخبر لها
ضا
أثناء تبرجها ..وظل يدافع عن رأيه ليلته هذه معار ً
جمع اإلخوة".
"مشيرا
واستطرد فى حكايته عن الفنانة الراحلة:
ً
إلــى الشيخ أبــا عبد الرحمن" ،ثــم أخــذتــه سنة من
النوم فرأى فيما يرى النائم أنه يقف أمام محل للحوم
ويطلب ساندويتش ..فجاء الرجل بأثداء امرأة يقطعها
ويضعها فى رغيف الخبز وشيخنا متأفف ويقول له هل
ستعطينى ساندويتش من ثدى امرأة؟.
وتابع قائالً :ثم فوجئ أبــو عبد الرحمن وبحسب
رواية "سالم" :بالفنانة شادية تمر من جانبه بحجابها

محمد الغزالى

وتنظر إليه نظرة عتاب والمذياع فى محل اللحوم يقرع
أذنــه بصوت عبدالباسط عبد الصمد يقرأ ":أيحب
أحدكم أن يأكل لحم أخيه مي ًتا فكرهتموه".
وفى نهاية القصة ،التى يرويها أحد أبناء الجماعة
عن الفنانة شادية أن الشيخ أبا عبد الرحمن" :استيقظ
باكيا وبعد صالة الفجر اعتذر أمام الجميع ،وتاب إلى
ً
ربه من ذنبه وقص على المأل رؤياه ..رحم الله أختنا
شادية رحمة واسعة وأجــزل لها المثوبة وجعلها فى
زمرة الصالحين".
أيضا على الدنيارى ،عضو مجلس
حينها
كما علق
ً
شورى "الجماعة اإلسالمية" على وفاة شادية قائالً:
"كلما توفى أحــد أعــام الغناء مــن جيلنا فــى مصر
تجددت بعض مشاعرى ومنها :من تاب من المغنين
وغالبا
أسأل الله أن يقبل توبته ،وأن يغفر له ويرحمه،
ً
ما يكون فى قلبه خير كثير نما حتى غلب عليه فتاب

اللهم ارزقنا توبة كتوبتهم".
وناشد الدنيارى ،بضرورة التعامل بهدوء مع توبة
الفنانين ،قــائـاً :توبة مــن وصــل إلــى المجد وعــاش
تحت األض ــواء ،وبين رغــد العيش وصخب اإلعــام،
وبين نجوم المجتمع وكواكبه ،توبة صعبة ال أدرى لو
أن أحدنا وصل إلى ما وصلوا إليه هل كان يستطيع أن
يهجر ذلك كله أم ال؟.
يذكر أن القيادى اإلخوانى عصام تليمة ،قد تعرض
لهجوم من عناصر وقيادات جماعة اإلخوان المسلمين؛
بسبب تصريحاته على قناة الشرق ،المحسوبة على
اإلخوان والتى تبث من تركيا ،بأن الشيخ محمد الغزالى
كان يحب االستماع إلى الفنانة الراحلة "شادية".
وشن القيادى صابر مشهور ،اإلخوانى الهارب فى
هجوما على تليمة قائالً :تليمة شخصية باهتة
تركيا،
ً
ليس لديها حضور ،ويوجد مصريون فى اسطنبول،
حــذاء كل واحــد منهم يــزن ألــف تليمة ،الف ًتا إلــى أن
السر فى إصرار القنوات على استضافة عصام تليمة،
أنه علمانى حتى النخاع ،لذلك خصصوا له البرامج،
وأكثروا من استضافته ،لدرجة ،أنهم استضافوه فى 4
قنوات فضائية فى يوم واحد ،بحسب قوله.
وكان تليمة ،كان قد صرح فى استضافته على قناة
"الشرق" ،بأن الشيخ محمد الغزالى كان يحب االستماع
إلى الفنانة شادية.
وبسؤاله عن األص ــوات الجميلة ،التى يحبها من
الجيل الحالى من األصــوات النسائية ذكــر "تليمة":
"يعجبنى صــوت مــيــادة الــحــنــاوى ،وأصــالــة ،وشيرين
جدا".
أصواتهن جميلة ً
وعــن ســؤالــه" :طيب ممكن تختار لنا إيــه نسمعه
دلوقتى من األصوات دى؟" ،فأجاب :نسمع "يا مجنون
مش أنا ليلى" لـ "أصالة" .من جانبها علقت الناشطة
دعاء عبد الحميد الطنطاوى قائلة( :أنا سمعت الشيخ
الغزالى بيقول إنه بيحب فيروز ..وإن عندهم فى البيت
بيانو ..وأنــه بيبكى لما بيسمع شريفة فاضل بتغنى
"والله لسه بدرى يا شهر الصيام").
وعقب الهجوم على تليمة ،ظهر عبر مقطع فيديو
مؤكدا أن
على قناة الشرق المحسوبة على اإلخــوان،
ً

طا له أن يكون ضيوفه مع الكاتب
اللقاء كــان مخط ً
الصحفى "جمال الجمل ،وسليم عزوز ،ومحمد منير،
حاليا فى تركيا.
وقطب العربى" – المتواجدين
ً
سويا بعد
نتغدى
أن
معهم
وأضــاف :كنت قد رتبت
ً
البرنامج ،ولم أكن مشار ًكا فيه أص ـاً ،فتغيب قطب
العربى ،فطلب منى مدير القناة أن أشارك ،وقد كان
لباسى األزهرى فى القناة ،فلبست ودخلت معهم ،دار
تلقائيا ،واتفقنا قبله أن نبتعد عن السياسة
الحوار
ً
وإنسانيا ،بحسب قوله.
ودودا
ليكون الحديث
ً
ً
وتابع قائالً :جاء الحديث عن الغناء ،وقلت رأيى،
وبينت تاريخ اإلخــوان وحسن البنا فى الفن ،ثم جاء
سؤالى بما يوافق قناعاتي ،وبينت أنى أهتم بالصوت
من حيث الطبقات وقوته ،فطلب منى جمال الجمل
ترشيح أغنية ألحد المغنيات المعاصرات فجاء على
خاطرى أصالة وأغنية "يا مجنون مش أنا ليلى".
كما أشار ،إلى أن البرنامج لم نشاهد أو نسمع فيه أى
أغنية طلبت ،فقد كان مسجالً كله ،وأن المونتاج سيضع
األغانى فيما بعد ،وقد سجلناه قبل رمضان بأسبوع ،وأذيع
فى يوم العيد ،ألفاجأ أن األغنية التى اختيرت فيها فيديو
شرعا بأى حال من األحوال ليس لحرمة
كليب ال أجيزه
ً
الغناء فالغناء أنا مقتنع بحله بضوابط شرعية ،لكن العرى
أو كشف العورة ال أجيزه مطل ًقا.
واستطرد تليمة فى حديثه :فوجئت بهذه الحملة التى
استمرت ليومين ،وسكت لعل أحــد العقالء ممن يعلق
يقف ليسأل :ما موقف عصام تليمة من قبل من الفيديو
كليب المشتمل على ظهور عورة؟ ،منو ًها أن الفيديو ليس
اختياريا ،لكن األغنية نعم اختيارى بناء على الرأى الفقهى
ً
الذى أقتنع به ،وهو رأى عليه أدلة ،وتفصيله يحتاج لمقال
مفصل ،وما يهم هو قصة الفيديو ،من حق من تأذى من
الفيديو أن يتكلم فى ذلك وينكر ويعترض ،وهــؤالء لهم
اعتذارى عن خطأ لست مسئوالً عنه.
وفى نهاية اعتذاره ،أما من تطاولوا وأساءوا فليس
فى قلبى نحوهم أى ضغينة ،عــدا شخص واحــد هو
دكتور ( )....قام بحملة تشويه ضــدى ،وذلــك بهدف
التغطية على شبهات فساد مالى عنده ،وصرف أنظار
الناس عنه بالحديث عنى.

األحد
السنة الثامنة  -العدد 943
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«يوتيوبر» ..مهنة الثراء السريع ..والنواب :الزم تدفع
أصبحت الدخول المرتفعة التي يحصل عليها «اليوتيوبر»
في مصر من خالل مقاطع الفيديوهات التي يتم رفعها على
قنواتهم عبر موقع الفيديوهات الشهير ،حديث الساعة فى
اآلونة األخيرة ،ال سيما بعدما أفصح «اليوتيوبر» أحمد حسن ،إثر
عاصفة الهجوم التي تعرض لها في اآلونة األخيرة عن دخله
شهريا ،أى
الشهري ،الذى قال إنه يصل إلى نحو  30ألف دوالر
ً
ما يقارب نصف مليون جنيه ،وظهور محمود بدري ،المشهور
إعالميا على مواقع التواصل االجتماعي بأغنى شاب في مصر
ً
في أحد البرامج التليفزيونية ليقول إن صافي ربحه الشهر
الماضي من خالل عمله على «يوتيوب»  700ألف جنيه ،ما

أدى إلى طلبات برلمانية بفرض ضرائب على مواقع التواصل،
و«اليوتيوبر» فى مصر.
لم يكن مصطلح «يوتيوبر» معروفًا للكثيرين حتى قبل سنوات
قليلة ،إال أنه أصبح متداوالً بشكل خاص خالل السنوات الخمس
األخيرة ،بعدما أصبح «يوتيوب» مصدرًا لتحقيق أرباح ضخمة
خصوصا ،والذي
عبر القنوات الشخصية للعديد من الشباب
ً
يتم من خالله بث مقاطع فيديو تحظى بانتشار واسع ،وتحقق
ألصحابها عائدات مالية مرتفعة.

عال خطاب

ً
ً
أحمد وزينب يحصالن عىل  30ألف دوالر شهريا ..وشادى رسور يجمع  900ألف دوالر سنويا
ً
ً ً
"اتصاالت النواب"" :اليوتيوبرز" يجنون آالف الدوالرات وال يدفعون "مليما واحدا" للدولة ..واستشارى تكنولوجيا :الرتبح من "يوتيوب" ليس سهال
جوتيوب

أحمد حسن وزينب

يأتى يوسف حسين والشهير بـ "جوتيوب" فى
المركز الثانى بعد شادى سرور ،والذي يتناول
القضايا السياسية في مصر بشكل ساخر.
ويرجع تاريخ تأسيس صفحته إلى  13يناير
.2013
وصــل عــدد الــفــيــديــوهــات الخاصة
بــه  134فيديو ،بنسبة متابعة مليون
و 738.151أل ـ ــف م ــت ــاب ــع ،وحــقــق
 175.839.908مــشــاهــدة ،تــتــراوح
األرباح الخاصة به ما بين  4.2و 66.5ألف
سنويا.
دوالر
ً

أثــــار الــيــوتــيــوبــر أحــمــد حسن
وزوجــتــه زيــنــب ضجة عبر مواقع
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي ،بــعــد أن
نــشــرا ع ــدة فــيــديــوهــات البنتهما
الــرضــيــعــة وهـــى تــبــكــي ،وهـــو ما
وصــفــه رواد "الــســوشــيــال ميديا"
بأنه إيــذاء للطفلة وتربح من وراء
استغاللها ،فيما تلقى المجلس
كثيرا
القومى للطفولة واألمــومــة
ً
من الشكاوى ،والبالغات ضدهما،
على أثرها أصــدر بيا ًنا يدين فيه
الواقعة.

وحقق الثنائي المثير للجدل 113
ألفا و 100دوالر ،أي ما يعادل 2
مليون و 922ألفا و 700جنيه مصري
من فيديوهات طفلتهما "إيلين" التي
ظهرت فيها .إذ بلغ عدد مشاهدات
الفيديوهات الخاصة بها  17مليو ًنا
و 728أل ًفا و.328
أمــا عــدد "السبسكرايبرز" ،أو
المتابعين ألحمد حسن على قناته،
شخصا،
فزاد نحو  178ألفا و548
ً
خــال  7أيــام فقط ،وهــو مــا ُيعد
ضخما.
رقما
ً
ً

يتصدر شادي سرور ،قائمة أعلى
"يــوتــيــوبــرز" فــى مــصــر ،حيث قام
بتأسيس صفحته منذ أربع سنوات،
ومحتواها من النوع الساخر.
وبــلــغ ع ــدد الــفــيــديــوهــات التى
قدمها  118فيديو ،بنسبة متابعة
بلغت أكثر مــن مليون و 800ألف

مــتــابــع ،حــصــل مــن خــالــهــا على
تقريبا.
نصف مليار مشاهدة
ً
وتــتــراوح أرب ــاح س ــرور السنوية
مــا بين  61و 983.7ألــف دوالر
أمــريــكــي ،وقــد حقق خــال اآلونــة
األخـــيـــرة أك ــث ــر مـ ــن  20مــلــيــون
مشاهدة.

شادى رسور

آية مصطفى

تــقــدم "الــيــوتــيــوبــر" آي ــة مصطفى،
تناقش المشاكل أو القضايا التي تواجه
اإلناث بشكل عام بطريقة ساخرة.
وقامت بتأسيس القناة الخاصة بها
على "يــوتــيــوب" فــي  30يونيو ،2014
وقدمت  16فيديو ،حصلت من خاللها
على أكثر من  3ماليين ونصف مليون
مشاهدة ،وما يقارب الـ 47ألف متابع.
تتراوح نسبة أرباحها السنوية ما بين
الـ 100و 1600دوالر أمريكي ،وحققت
مؤخر ا.
أكثر من  32ألف مشاهدة
ً

محمد الناظر

تــعــد الــقــنــاة الــخــاصــة بمحمد
الناظر على "يوتيوب" هي األقدم
بــيــن ك ــل "الــيــوتــيــوبــرز" ،إذ أنــهــا
تــأســســت عـــام  2007ونــشــر 55
فيديو حتى اآلن حصل من خاللها
على أكثر من  85ألــف متابع وما
يقارب 4ماليين مشاهدة ،وتصل
نسبة أربــاحــه السنوية بين 396
و 6300دوالر أمريكي ،وحقق 132
ألف مشاهدة خالل الشهر األخير.

"ألش خانة"

أنشئت صفحة "ألش خانة" فى التاسع من يناير
 ،2013وتحظى بنسبة مشاهدة بلغت أكثر من 22
مليون مشاهدة ،وأكثر من نصف مليون متابع.
وقــامــت الصفحة ببث  100فيديو حتى اآلن،
وتتراوح األرباح الخاصة بها بين  1.6و 25.9ألف
دوالر أمريكي.

هشام عفيفى

رضائب عىل اليوتيوبر

بـ ــرزت مــطــالــبــات داخــل
البرلمان خالل اآلونة بفرض
ضرائب على "اليوتيوبر" في
مصر.
وقال النائب جون طلعت،
وك ــي ــل لــجــنــة االتـــصـــاالت
بمجلس النواب ،إن "الفوضى
التى تعم "السوشيال ميديا"
يجب أن نضع لها ضوابط،
فهناك آالف من رواد مواقع
التواصل يتربحون من ورائها
أرباحا وهمية ،وعلى الرغم
ً
ذلك ال تستفيد الدولة منها
بـــ"مــلــيــم واحــــد" ،ل ــذا يجب
وضـ ــع ض ــواب ــط تشريعية
لوقف هــذه المهزلة" ،وفق
تعبيره.
وأض ــاف لـ"المصريون":
"األمــر أبعد من ذلك ،حيث
إن هناك مئات القنوات على
"يــوتــيــوب" يجني أصحابها
من ورائها آالف الدوالرات،
وال يــدفــعــون أى ضــرائــب
لــلــدولــة ،كــمــا شــاهــدنــا فى
واقعة اليوتيوبر أحمد حسن
وزينب".
وأشـــــــــار وكــــيــــل لــجــنــة
االتصاالت إلى أنه "ال يوجد
قانون ينظم مسألة "التسوق
اإللكتروني" ويكفل للدولة
الحصول على حقوقها من
وراء السوشيال ميديا ،لذا
تنظر اللجنة خــال الفترة
المقبلة إعداد تشريع ينظم
هذا األمر".
فيما تقول وزارة المالية
إنها تسعى لتنويع مصادر
الــتــمــويــل لــلــدولــة وضــبــط
السياسة الضريبية ،ولذلك

ســوف تقوم بفرض ضريبة
التجارة اإللكترونية وخدمات
مواقع التواصل االجتماعي.
بــيــنــمــا أوضـــــــح أحــمــد
سعيد ،استشارى تكنولوجيا
المعلومات ،أن "التربح من
"يوتيوب" ليس باألمر الهين،
فهو يحتاج إلى شروط كثيرة
وعــمــل مــتــواصــل ومــهــارات
فى رفع الفيديو ،والمحتوى
ال ــم ــق ــدم ،حــيــث يــشــتــرط
جــوجــل الحصول على حد
أدنـــى مــن المتابعين على
الــقــنــاة ،وهــو ألــف مشترك
فى القناة ،أو أن تصل نسب
المشاهدة إلــى  4آالف فى
الساعة الــواحــدة للحصول
على أرباح من القناة".
وأض ــاف لـ"المصريون":
"جــوجــل مــش س ــاذج عشان
يخليك تكسب بــدون جهد،
ه ــو بــيــديــك فــلــوس حسب
كفاءة ما تنشره عبر قناتك،
ثم بعد ذلك يضع إعالناته
عليها".
وحـــــول م ــا أث ــي ــر بــشــأن
مــا يتقاضاه "أحــمــد حسن
وزي ـ ــن ـ ــب" مـ ــن "يـــوتـــيـــوب"
ـريــا ( 30أل ــف دوالر)،
شــهـ ً
أكــد اســتــشــارى تكنولوجيا
الــمــعــلــومــات أن "الــحــصــول
ـريــا
عــلــى ه ــذا الــمــبــلــغ شــهـ ً
أمـ ــر صــعــب لــلــغــايــة ،لكن
مــن الممكن الــوصــول إليه
عند وصول عدد المتابعين
إلــى مليون عبر "يوتيوب"،
كــمــا يــشــتــرط أن تــتــجــاوز
الــفــيــديــوهــات  ٣مــايــيــن
مشاهدة خالل الشهر".

حظي هــشــام عفيفى على شــهــرة كبيرة من
خالل تقديمه بعض األغانى بشكل ساخر ،وتناول
القضايا اليومية بشكل ساخر هو وأصدقاؤه.
وتأسست القناة الخاصة به في  ،2013ووصل
عــدد مشاهداتها إلــى مــا يــقــارب ال ـــ 7ماليين
ونصف مليون مشاهدة ،ووصل عدد متابعيه إلى
أكثر من  145ألف متابع ،وذلــك خالل تقديمه
ساخرا على تلك القناة .وتتراوح نسبة
 45فيديو
ً
سنويا ما بين  1.9و 30.1ألــف دوالر
أرباحه
ً
أمريكي.

"الدحيح"

أحــمــد الــغــنــدور ،والــشــهــيــر بـــ "الــدحــيــح" يقدم
علميا بشكل وســاخــر ،وأســس قناته على
محتوى
ً
"يوتيوب" عام  ،2014وعرض حتى اآلن  38فيديو،
وبلغ عدد مشاهداتها أكثر من  4ماليين ونصف،
ويصل المتابعون له إلى أكثر من  140ألف متابع.
وتــتــراوح نسبة أربــاحــه الــســنــويــة مــا بــيــن 1.3
و 20.2ألــف دوالر أمريكي ،وحقق هــال الفترة
األخيرة  338.707ألف مشاهدة.

"أوتوفندى"

تعد قناة "أوتوفندى" ،التى يملكها أحمد نوح
هى األحدث من بين كل تلك القنوات ،حيث قام
بتأسيسها منذ عام واحــد فقط ،وتقدم المادة
الساخرة ،لكن حول السيارات وكل ما يتعلق بها
وكل ما هو جديد.
وصل عدد المشاهدات ألوتوفندى إلى أكثر
من  2مليون و 80ألف مشاهدة ،وعدد متابعيه
أكثر من  33ألف متابع ،وذلك فى ظل تقديمه
 38فــيــديــو حــتــى اآلن .وتــصــل قــيــمــة أربــاحــه
السنوية بين  1.3و 20.5ألف دوالر أمريكي،
حيث حقق ما يقارب النصف مليون مشاهدة فى
الشهر األخير.

اإلسبتالية

نوعا مختل ًفا من قنوات "يــوتــيــوب" ،حيث
تعد
ً
قــامــت أمــيــمــة بــعــمــل ش ــيء اســتــثــنــائــى فــى الــقــنــاة
الخاصة بها.
إذ قدمت المعلومات الطبية بطريقة مبسطة
ويفهمها الجميع ،وتم تأسيسها عام  ،2014ووصل
عدد المشاهدات الخاصة بالصفحة إلى  677ألف
مشاهدة وأكثر ،و 37ألف متابع على يوتيوب ،حيث
قامت بتقديم  29فيديو.
أما عن نسبة األربــاح السنوية الخاصة بأميمة،
دوالرا و 11.8ألف دوالر ،حيث
فتتراوح بين 914
ً
حققت أكثر من  246ألف مشاهدة مؤخرا.
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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

افتح قلبك
«همسة من القلب»

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

د .أميمة السيد

؟

ال تحزن عندما تعلم أن أحدهم اغتابك أو بهتك ،فأقصى
حدوده معك أن يبادلك حسناته بذنوبك بدون جهد منك،
فقط ح ّول حزنك لسرور لفوزك بتلك الحسنات ونور
معا ،دعه يتآكل بسببك وان ُج بصحتك وأعصابك.
البصيرة ً

د .أميمة السيد
almesryoon.openheart@gmail.com

ُّ
الحب أم اإلنجاب ! ..حيرة ومعادلة صعبة! أخشى على سمعة أبنائى من أختهم الساقطة!

السالم عليكم أختى الدكتورة أميمة..
أكــتــب إلــيــ ِ
ك وقــلــبــي يعتصر ألـ ًـمــا
ومـــرارة ..فأنا آنسة عمري  38سنة،
حاصلة على الدكتوراه وأعمل في وظيفة
مرموقة براتب ومركز كبيرين وملتزمة
والحمد لله ،أعلم أننى على قدر محدود
من الجمال ،ألنى من وقت ما انتهيت
من دراستى وإلى اآلن لم يتقدم لى سوى
تقريبا  5أشخاص ولم يكونوا مناسبين،
ً
فرفضهم أبى قبل وفاته ألنهم كانوا أكبر
مني بكثير وإمــا مطلق أو إمــا متزوج
ولديهم أبناء كثير.
من سنتين التحق معى بالعمل زميل
خلوق ومحترم وفي مثل سنى ولم يسبق
جدا
له الزواج ،ومن وقتها وأنا متعلقة به ً
وتمنيت أن أتزوجه ،هو مستواه المادى
جــــدا ،ومــســئــول عــن والــدتــه
ضــعــيــف
ً
وطبعا أُحرجت أن
وأختين أصغر منه،
ً
أصارحه لكن كان شعوري أنه يبادلنى
ـوعــا مــن الــعــاطــفــة ،ولــنــا زمــيــلــة هى
نـ ً
ت لها بمشاعرى،
جدا صرح ُ
صديقتى ً
أيضا،
فاتفقت مع زوجها وهــو زميلنا
ً
إلى ويعرض عليه الزواج
أن يلفت نظره ّ
منى ،وأخبره أننى أمتلك فيال صغيرة
في مكان راقٍ وسيارة ،وأن لى ميرا ًثا
كبيرا من والدى الله يرحمه ،ولن أحمله
ً
تكاليف الــزواج ..المهم وافق بعد فترة
وتقدم لخطبتى واتفقنا أن أمى ستعيش
حاليا نعيش مع أخى الوحيد
معى ألننا
ً
وأوالده بفيلته.
بــعــد فــتــرة صــدمــنــى بــمــفــاجــأة أنــه
يــريــد أن يفسخ الــخــطــوبــة ألن ــه رغــم
حبه لى وتمسكه بي إال أنه ال يريد أن
يظلمنى ،ألنه علم أنه لن ينجب بسبب
م ــرض يمنعه مــن اإلن ــج ــاب ،وتــأكــدت
عندما أطلعنى على التقرير الطبي بعد
التحاليل.
اســودت الدنيا في عينى ،ألن قلبي
كــان يحلق من الفرحة ألننى سأتزوج
أمــا ألننى أحــب األطفال
حتى أصبح ً

بشكل كبير ج ـ ًـدا ،وكــنــت دائـ ًـمــا أحلم
أوالدا وبنا ًتا كثيرين،
معه بأنى سأنجب
ً
وسأعلمهم في أكبر المدارس وووو..
وفجأة تحطم حلمى ..دكتورة أميمة أنا
أبكى بقهر شديد ،واآلن أنا في حيرة
كبيرة ،هل أستمر معه وأتزوجه واتحرم
مــن احتمالية األمــومــة م ــدى الحياة
ألننى أحبه جداااا ،ولمست فيه الطيبة
واألخــاق وعدم الطمع؟ أم أتركه ربما
تزوجت غيره وتحقق لى حلم األمومة؟
ً
أصل فرصتى في الزواج
في حين أن
أيضا ضعيفة ألن سنى كبير ..ساعدينى
ً
في اتخاذ القرار المناسب.
(الرد)
وعليكم السالم ورحمة الله وبركاته..
دكــتــورتــنــا الــغــالــيــة ..أوالً :أود أن
ِ
حكمت بها
أوضح لك نقطة هامة أنت
حكما خاطئًا على نفسك فــي بداية
ً
رسالتك ..أال وهى أن جمالك محدود
وهذا هو سبب قلة العرسان المتقدمين
لخطبتك ..ولكن ثقي حبيبتى أن الجمال
نسبي للغاية ،وأن هناك من يراك أجمل
بكثير من أخريات ،وربما تمنى الكثير
مــن ال ــرج ــال أن تصبحي زوجـ ــة لــه،

فرس حلمك
يقدمها:
عبدالحى العسكرى

نظرا لمستواك المادى المرتفع
ولكن
ً
مــا ش ــاء الــلــه ،فــقــد يــخــاف أن يتقدم
أحدهم فيقابل بالرفض ألنه أقل منك
كثيرا وعلى
ماديا ،وهذه النماذج قابلتها ً
ً
مــدار ســنــوات ،أن يكون عــدم التكافؤ
المادى عائ ًقا في تقدم بعض الشباب
لبعض الــفــتــيــات ،فــقــط الــــزواج رزق،
فثقي بنفسك وأنــك جميلة بأخالقك
وبرك بوالديك واحترامك لنفسك ،أما
المالمح فحكم كل شخص منا عليها
يختلف عن صديقه وأخوه وحتى توأمه،
فلوال اختالف األذواق لبارت السلع.
أما عن رأيي في الموضوع :فأغلب
ظنى والــلــه أعلي وأعــلــم ،أن خطيبك
ليس لديه ما يمنعه من اإلنجاب وقد
تكون نتيجة التحاليل لشخص آخــر،
ومن السهل وضع اسمه عليها ،وحتى
ال يجرح مشاعرك فاختلق هذه الرواية،
ألنه يعلم مدى تعلقك باألمومة ،فربما
أعــاد التفكير في أمر زواجكما ووجد
أنــه بالفعل لــن يــكــون الشخص الــذي
سيستطيع أن يــســعــدك ،أو وج ــد أن
حاليا،
مسؤولياته أكبر من أن يتزوج
ً
جدا
وقــد يكون ارتبط بغيرك ـ ووارد ً

ذلك ـ وعلينا أن نطرح جميع االحتماالت
التى تحدث بأرض الواقع حتى ال ندفن
رؤوسنا في الرمال ،فليس من المنطقي
أن يخضع رجل قبل زواجه وقبل فحص
المقبلين على الزواج لتحاليل ليعلم منها
هل هو يستطيع اإلنجاب أم ال!!!!.
عموما ،وعلى اعتبار صدق روايته،
ً
فمن المحتمل أنه أصيب فعالً بأعراض
مرض ما ،ومع الكشف والتحاليل تأكد
له صعوبة إنجابه ..وهنا فعليك ً
أول
أن تستخيري الــلــه تعالى قبل اتخاذ
قــرارك ،ثم تطلبين من زوج صديقتك
أن يختبر خطيبك ويتأكد من حبه لك
وتمسكه بك بينه وبين خطيبك حتى ال
يحرجه ،فإن تأكد لك حبه ،فاعرضي
ماديا ليخضع للعالج
عليه أن تساعديه
ً
فهناك ح ــاالت كثيرة شفيت ورزقــت
بذرية بعد عالجها بفضل الله تعالى..
أمــا إن تشككتم في مــدى تمسكه بك،
ـورا وبــدون تردد
فافسخى الخطوبة فـ ً
وبكرامتك الــمــعــتــادة ..ونصيحة منى
أختى الغالية :لو تأكد بالفعل استحالة
في عدم إنجابه ،فاعتذري عن الزواج
منه ،ألن تعلقك باألمومة سيسبب لك
أزمــات نفسية عميقة خــال حياتكما
الزوجية فيما بعد ،ألن هناك العديد من
الزيجات انتهت وفشلت بعد حب كبير
بين الزوجين بسبب استحالة إنجاب
أحد األطراف.
وطــالــمــا لــديــك الــخــصــوبــة وهــنــاك
فرصة ألن تصبحي أ ًّم ــا ،فال تضيعي
على نفسك الــفــرصــة ،وثــقــي أن الله
خيرا بفضله وكرمه ،ثم أن
سيعوضك
ً
غالبا سيلفت إليك أنظار
فسخ خطبتك ً
الكثير من الرجال األفاضل للتقدم لك
إن شاء الله ،وخاصة من كان متخو ًفا
منهم ساب ًقا من عــدم التكافؤ المادى
بينكما ..أســأل الله العلى القدير أن
يرزقك الذرية الصالحة المعافاة من
قريبا.
زوج صالح ً

أقبل يد فتاة صغيرة وأعطيتها وردة
ّ

مناما
رؤية المشى
ً

مستويا فإنه يطلب شرائع
من رأى أنه يمشى
ً
خيرا .وإن مشى فى األسواق فإن
اإلسالم ،ويرزق
ً
حافيا فإنه ذهاب غم
فى يده وصية .وإن مشى
ً
وحسن دين .والقصد فى المشى تواضع لله تعالى
والمشى يدل على طلب الرزق لقوله تعالىُ ( :ه َو
ض ذَل ًُول َفا ْمشُ وا ِفى َم َن ِاك ِب َها
ال َِّذى َج َعلَ َلكُ ُم ْالَرْ َ
َو ُكلُوا مِ ن رِّز ِْق ِهَ ،وإِ َل ْي ِه النُّشُ ورُ) الملك  .15والمشى
إلى الوراء يدل على رجوع عن أمر قد شرع فيه،
وإن لم يكن قد شرع وقف عنه ،وربما دل المشى
إلى الوراء على فساد دين الرائي ،وتغير حاله
ومن رأى أنه يتبختر فى مشيه دل على قبح حاله
وفساد فعله .وإن رأى أنه مشى فخر على وجهه
َّاس َمن
(ومِ َن الن ِ
خسر الدنيا واآلخرة لقوله تعالىَ :
ح ْر ٍ
خ ْي ٌر اط َْمأَ َّن بِ ِه،
صابَ ُه َ
َي ْع ُب ُد اللَّ َه َعل َٰى َ
فَ ،فإِ ْن أَ َ
ِ
ِ
الدن َْيا
َب َعل َٰى َو ْجهِ ه َ
خس َر ُّ
َوإِ ْن أَ َ
صابَ ْت ُه ِف ْت َنةٌ ان َقل َ
ِ
ك ُه َو ا ْلخ ُْس َرا ُن ال ُْم ِبي ُن) الحج.11
ل
ذ
،
َ
َو ْالخِ َر َة ٰ َ
سعيا يدل على عمل صالح
كان
إذا
والمشى
ً
والمشى يدل على سفر خطر وتوكل ،ومن مشى
تنكيسا
منكسا رأسه يطول عمره ،وربما يكون ذلك
ً
ً
بعد مرض نجا منه .والمشى فوق السماء مشى
فوق ماء المطر لنزوله منه.
 ومن رأى أنه يمشى على رجل واحدة دل علىذهاب نصف ماله أو نصف عمره .ومن رأى أن له
ً
أرجل كثيرة يمشى بها فإن كان نظره ضعي ًفا فقد
ُيصاب بالعمى .ومشى اآلدمى كمشى الحيوان دليل
على التخلق بأخالق الجهال ،إال أن يكون الحيوان
ً
مأكول فإنه يمشى فى الناس بالخير وإال فهو
يمشى فى الناس بالنفاق والسعى فيهما ال يدركه.
والله أعلم.

ال ــس ــام عــلــيــكــم ورح ــم ــة الــلــه
وبركاته
أقبل يد فتاة صغيرة
رأيت أننى ّ
ثم أعطيتها وردة لونها روز ،وهذه
الــبــنــت أعــرفــهــا ف ــى الــحــقــيــقــة..
وشكرا..
ال ــس ــام عــلــيــكــم ورح ــم ــة الــلــه
وبركاته
معرفة السن والحالة االجتماعية
كثيرا فى صواب
ومتى الرؤيا يؤثر
ً
التأويل.
تقبيلك يد الفتاة إن كانت جميلة
فذلك خير لك وسعادة ودنيا تصيب

منها خــيـ ًـرا ،وإن كانت الفتاة غير
جميلة ونــحــيــفــة الــجــســم دل ذلــك
على المتاعب والــهــمــوم -وال ــوردة
إن كنت أنت قاطفها فذلك فرحة
وســرور لك وقطف الــوردة إن كنت
أعزب يدل أيضا على الزواج وليس
بالطبع أن تكون هذه الفتاة وتكون
زوجة جميلة لكون الوردة لونها روز
لكون هذا اللون يدل على الجمال
والــزيــنــة  -وكــونــك أعطيت الــوردة
للفتاة فــهــذه فــرحــة وس ــرور لها..
والله أعلم ..وأدعو الله أن يرزقك
خير هذه الرؤيا اللهم آمين..

مطبخى ملىء بالنمل

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
رأي ــت أن مطبخى مــلــيء بالنمل
الكثير ويطير وأغلقت الباب وطلبت
من عمتى رش فليت .أرجــو التأويل
وشكرا.
ً
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
األصل فى كثرة النمل أنه يدل على
كثرة األبــنــاء وخاصة على السرائر
والــفــراشــة .وربــمــا دل عــلــى الــمــال
والنعمة والــرزق ألنه ال يكون إال فى
مكان فيه رزق .وكون النمل يطير فى
الــهــواء فقد يــدل على سفر األبناء.

والنمل فى المأكوالت أو فى المطبخ
يدل على الغالء أو الحسد فى الرزق.
والنمل قــوم ضعفاء ،ومــن قتل ً
نمل
ذنبا بسبب قوم ضعفاء .وإذا
ارتكب ً
رأى الــمــريــض الــنــمــل عــلــى جسده
فذلك غير محمود وربما يكون موته.
ورش المبيد الحشرى (فليت) قد
يدل على زوال الحسد وزوال الهموم
وحل المشاكل ،وقد يدل على التغلب
والنصرة على أشخاص ضعفاء سفلة.
والله أعلم .وأدعو الله أن يرزقك خير
هذه الرؤيا اللهم آمين.

دكتورة أميمة..
لــي جـــارة سيئة السمعة جـ ًـدا
وجميع جيراننا تعلم عنها ذلــك،
فهى مــن نساء الليل الــاتــى يبعن
الهوى ،ليس لي بها أى عالقة غير
المعلومات التى تصل لي عنها من
أحاديث الجميع ،وأكثر من مرة نرى
شرطة اآلداب تقبض عليها.
فــوجــئــت بــهــا ذات م ــرة تجلس
بالنادى مع ابنة زوجــى من زوجته
الثانية ،فراقبتهما وصدمت أنها
ذهــبــت معها إلــي منزلها بصحبة
شابين ..ورغــم أننى أكــره ضرتى
وابنتها ،فكان بينى وبينها مشاكل
كــثــيــرة بسبب زواجــهــا مــن زوجــى
وجعلته يطلقنى ويتركنى بــأوالدى
جدا من 15
األربعة وكانوا صغار ً
ســنــة ،بعدما اتهمتنى فــي شرفي
حتى صدقها وطلقنى ..طليقي ليس
لي به أى عالقة سوى ما بيننا من
كثيرا
أبناء ،ورغم أنى دعوت عليها
ً
أن يخلص الله منها ما فعلته بي،
وشــعــرت بــأن الــلــه بالفعل يخلص
لي حقي ،إال أن خوفي على سمعة
جدا
أبنائي وبناتى يجعلنى أخاف ً
من تصرفات البنت المتهورة فهى
عاما اآلن وممكن أن تنجر إلى
ً 19
تيار قذر ،خاصة أننى ربيت أبنائي
جميعا على الفضيلة والحمد لله
ً
جميعهم ملتزمون وحاملى كتاب
الله ..انصحينى كيف أتصرف؟.
(الرد)
ِ
ذكرت أن الله تعالى يرد لك
كما
حقك ،وأن ما أصابهم بسبب هذا
الــذنــب الكبير وقصف المحصنة
وخــراب البيت ،فالديان ال يموت،
بل يبدو أن الفتاة بالفعل أخذها
ذلــك الــتــيــار الــســيــئ ،عــافــانــا الله

وإيــاكــم ..ولكن ورغــم كل ما حدث
أختى الفاضلة ،فحتى لو لم يكن
لكم بها أي عالقة ،فاألمانة تحتم
علينا أن نتدخل إلنقاذ مثل هذه
الفتاة وغيرها من براثن الرذيلة
والعالقات المنحطة والمشبوهة،
خــاصــة أنــهــا بالفعل تمس سمعة
أبنائك وبناتك ،فهى أختهم وتحمل
اسم أبيهم وهذا أمر واقع ال فرار
منه.
ولهذا فإننى أدعوك إلي التعامل
م ــع ال ــم ــوق ــف بــمــنــتــهــى الــحــكــمــة
وال ــت ــروى ،متناسية مــا حــدث من
أم الفتاة وأبيها ،فقط عاملى الله
تعالى فيهم ويكفيك مــا هــم فيه
واللهم ال شماتة.
فاحتسبي األمر وما تفعلينه كله
لله عز وجــل ،واسترى أمرها قدر
استطاعتك ،واعتبري أنها ابنتك
ال قــدر الله ،فماذا كنت ستفعلين
وقتها؟!

ثم البد وأن تُعلمى والدها بدون
أن تظهرى فــي الموقف وال أحد
من أبنائك ،فربما لم يصدقوكم ،أو
ربما اتهمتك أمها بأنك وراء تورط
ابنتها في هذا المستنقع ،بل وقد
تتهمكم الفتاة نفسها بهذا االتهام،
المهم أن تُعلميه بأى وسيلة تبعدكم
عــن الــمــوضــوع وال تشهر بالفتاة
(والــوســائــل ع ــدي ــدة) ،واألب بعد
ذلك صاحب القرار والتصرف وهو
من يتحمل نتائج اختياره الخاطئ
لزوجته الثانية وتربيته الخاطئة
البنته ،بل وفيما بعد وما يترتب من
نتائج رد فعله وتصرفه بعد علمه
بالموضوع ككل.
وسبحان الــلــه! لعله آن األوان
لتظهر لك حكمة الله عز وجل مما
أصابك من ابتالء ،فربما لو استمر
ِ
نجحت
زواجك من طليقك لما كُنت
في تربية أبنائك على هذه األخالق
والطاعة ،بارك الله لك فيهم.

أفعى سوداء فى بيتى

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
رأيت أفعى سوداء فى بيتى ولحقت بها
ألقتلها فتحولت إلى شكل قطة ثم تحولت إلى
وشكرا.
كلب .أرجو التأويل
ً
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه ليست رؤيا إنما هى من الجن .ولقد
أعطى الله سبحانه وتعالى الجن قدرة على
التشكل بأشكال مختلفة فى األحالم والحقيقة،
ومنها:
*  -التشكل فى صورة إنسان ،كما فى
صحيح البخارى عندما جاء الشيطان ألبى
هريرة رضى الله عنه فى صورة رجل فقير،
وأخذ يحثو من طعام الصدقة.
*  -ومنها التشكل فى صورة حيوان،
كالكلب األسود ،كما ثبت فى صحيح مسلم
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال( :الكلب

األسود شيطان).
وقال شيخ اإلسالم رحمه الله :الكلب األسود
كثيرا ،وكذلك
شيطان ،والجن يتصور بصورته
ً
بصورة القط األسود ،ألن السواد أجمع للقوى
الشيطانية من غيره ،وفيه قوة الحرارة .مجموع
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*  -كما يتشكل بشكل الحيات (الثعابين)
ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن
قتل جِ َنا ِن البيوت ،خشية أن يكون هذا المقتول
جنيا قد أسلم ،ففى الصحيحين أن ابن عمر
ً
كان يقتل الحيات كلها حتى حدثه أبو لبابة أن
النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جِ َنا ِن
ك عنها .والجنان جمع جان وهى
البيوت فأ ْم َس َ
الحية الصغيرة.
س ِع ٍيد ا ْلخ ُْدرِى رضى الله عنه قَا َل:
و َع ْن أَبِ ى َ
سل ََّم يقول:
س ِم ْع ُ
سو ُل الل َِّه َ
ت رَ ُ
صلَّى اللَّ ُه َعلَ ْي ِه َو َ
َ

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
زوجتى ترى دائما الغرفة مليئة
وكثيرا ما ترى الغائط
باألبراص (الوزغ)
ً
علما بأنها متدينة وتحافظ
فى الحمام،
ً
على قراءة القرآن والصيام والقيام ،وقد
خضعت للرقية الشرعية بال مشاكل..
أفيدونا يرحمكم الله..
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
البرص(الوزغ) قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم( :من قتل وزغا فى أول ضربة
كتبت له مائة حسنة وفى الثانية دون ذلك
وفى الثالثة دون ذلك) رواه مسلم .وهو
يؤول برجل مفسد وسيئ ويمشى بين
الناس بالنميمة ويأمر بالمنكر وينهى عن
المعروف سيئ الخلق وال يرشد إلى الخير
وينشر البغضاء والضغينة بين الناس
ويتجسس على الناس لمعرفة أسرارهم،
أيضا رجل حاقد وحاسد ولذلك فهو
وهو
ً
أيضا على إصابة البيت أو الرائى
يدل
ً
بالعين والحسد .الوزغ قد يدل على الجن
أو الشيطان لخفته وسرعته فى الحركة،
أيضا على وجود السحر فقد تكون
ويدل
ً
الزوجة توقفت عن الرقية الشرعية قبل
تماما وقد يكون تكرار رؤياه
أن تتعافى
ً
وخاصة إن كانت هناك رؤى مخيفة أخرى
فيها الكالب والقطط والثعابين والحيات
والحيوانات المخيفة فهذا قد يدل على
ف من
وجود سحر جديد أو أنها لم تتعا َ
سحر قديم أو حسد شديد وقد يدل الوزغ
على وسوسة الشيطان وعلى اإليقاع بين
الناس لقول الله تعالى ...( :مِ ن بَ ْع ِد أَن
َّن َزغَ الشَّ ْيطَا ُن بَ ْي ِنى َوبَ ْي َن إِ خ َْوتِ ى ،إِ َّن رَبِّى

يف ل َِّما َي َشا ُء  ،إِ َّن ُه ُه َو ا ْل َع ِلي ُم ال َْح ِكي ُم)
َل ِط ٌ
يوسف .100
جيدا إلى
 ورؤيا الغائط تجعلنا ننتبهً
أموالنا وننظر فى مصدرها ربما يكون
فيها ما تحصلنا عليه بطريقة ليست
ً
حالل سواء علمنا أو جهلنا ألن الغائط
ً
حراما لسوء رائحته أو أى
مال
يكون
قد
ً
رزق تحصلنا عليه بظلم اآلخرين ،ورؤيا
الغائط فى دورة المياه ربما يكون هما أو
غضب الزوجة مع زوجها وربما دل على
الغضب عامة أو هو مرض أو ندامة من
أمر -ومن نظر إلى الغائط رزق من ظلم
وإن لم يظلم رزق من حرام ،وإن كان الرائى
غنيا أخرج زكاة ماله ،ومن تغوط خرج منه
ً
مال ،ومن تغوط وكان مهموما زال همه

سل َُموا َف َم ْن
(إِ َّن بِ ال َْم ِدي َن ِة َن َف ًرا مِ ْن ال ِْج ِّن ق َْد أَ ْ
ش ْيئًا مِ ْن َه ِذ ِه ا ْل َع َوامِ رِ َفل ُْيؤ ِْذ ْن ُه ثَال ًثا َفإِ ْن
رَأَى َ
ش ْيطَا ٌن) .صحيح مسلم
َب َدا َل ُه َب ْع ُد َفل َْي ْق ُتلْ ُه َفإِ َّن ُه َ
(  .) 2236والعوامر :الحيات والثعابين التى
تكون فى البيوت.
*  -ويتشكل الجن فى صور العقارب ،واإلبل،
والبقر ،والغنم ،والخيل ،والبغال ،والحمير،
يتحصن بقراءة آية
والطير ..فعلى المسلم أن
ّ
الكرسى عند النوم وذكر الله تعالى ،وأن يستعيذ
بالله من شرور الجن والشياطين ،ويحافظ على
قراءة سورة البقرة فى البيت ،حتى يحفظه الله
من الجن والشيطان؛ فقد صح عن النبى صلى
الله عليه وسلم أنه قال فيها( :إن الشيطان ينفر
من البيت الذى تُقرأ فيه سورة البقرة ) .رواه
مسلم .وال شك أن الرقية الشرعية لها أثر كبير
فى ذلك .والله أعلم.

زوجتى «المتدينة» ترى البرص والغائط

وأتاه الفرج وقضيت حاجته ،ومن تلوث
بالغائط أصاب ً
حراما أو أصابه هم-
مال
ً
أما إذا دخلت دورة المياه وقضيت حاجتها
فيه فهذه راحة لها وقضاء حاجة وسماع
أخبار تسعدها وربما يتجدد أمر قديم فيه
سعادة لها ،أما إذا كنت رأيت الغائط فقط
وكان عائ ًقا لقضاء الحاجة فهو هم وضيق،
فأرجو أن تهتم الزوجة بالرقية الشرعية
ألن تكرار رؤيا البرص قد يدل على وجود
مسخرا بسحر ،أو
الجن والذى قد يكون
ً
وجود الحسد الشديد ،وبعض السحرة
يستخدم النجاسات فى سحره لذلك فقد
يدل تكرار رؤيا الغائط على وجود السحر.
والله أعلم .وأدعو المولى عز وجل أن
يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

األحد
السنة الثامنة  -العدد 943
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السودان ..دماؤنا التى تجرى هناك

القس مكاريوس فهيم قلينى
د .هشام الحمامى

ً
ً
رغم الخلفية الشيوعية للدكتورعبد اهلل حمدوك" 63عاما" رئيس وزراء السودان الجديد "انتمى للحزب الشيوىع السوداىن من 1975-1991م" إال أن هناك تفاؤال
واستبشارا ً
ً
كبريا باختياره لهذه المهمة وفى توقيت أكرث أهمية ،د .حمدوك موظف دوىل بارز وخبري اقتصادى له اسمه وإنتاجه وخرباته ،،حاصل عىل بكالوريوس زراعة
من جامعة الخرطوم  1980م وماجستري ودكتوراة فى االقتصاد من جامعة مانشسرت 1991م
بــعــد حــصــولــه عــلــى الـــدكـــتـــوراة عــمــل فى
المنظمات الــدولــيــة حــتــى تــقــاعــده والتحاقه
بمؤسسة (تشاتام هــاوس) اإلنجليزية (المعهد
الملكى للشئون الــدولــيــة) ال ــذى تــأســس عام
1920م  ،،من المهم أن نعلم أن برنامج دراسات
الشرق األوسط من أهم البرامج التابعة له وينتج
أبحاث بالغة األهمية بالتعاون مع كل المهتمين
بقضايا وصراعات الشرق األوسط.
د.حمدوك له كتاب واحــد بالمكتبة العربية
صدر عن المركز العربى بالدوحة العام الماضى
بعنوان (العرب والقرن اإلفريقي ..جدلية الجوار
حاضرا بقوة من البدايات
واالنتماء) اسمه كان
ً
األولى للثورة السودانية  ،،19/12/2018لكن
طبيعته الهادئة التى تميل للصمت والرصانة
واالبتعاد عن اإلعالم والضوضاء لم تجعل منه
ـوريــا ..مهارته السياسية بــدت واضحة
نجما ثـ ً
ً
حين اختار بيت الصادق المهدى (زعيم جزب
األمــة وآخــر رئيس وزراء منتخب) ليكون أول
رئيسا للوزراء.
محطات زياراته بصفته
ً
وواضح أن الرجل متجاوز للحالة األيديولوجية
وأن خبراته العملية وتاريخه السياسى وطبيعته
الشخصية جعلته ينظر لأليديولوجيات كأحد
وجــوه البؤس واليأس االنسانى على حد تعبير
الفيلسوف النمساوى كــارل بوبر ..وهى كذلك
بالفعل.
***
يرتبط الــســودان بمصر ومــصــر بــالــســودان
ـوديــا ..ليس لشريان الحياة الذى
ارتبا ً
طا وجـ ً
يسير بطول الــوادى (نهر النيل) فقط ،،ولكن
ألن السودان عرف الوجود الحقيقى فى حضن
مـــصـــر(1820م) والــخــرطــوم عاصمته وضــع
نواتها عند ملتقى النهرين إبراهيم باشا ..كان
حاكم مصر حاكما للسودان ،،والتاريخ يذكر أن

الجيش المصرى هو من جمع شتات القبائل
المتناحرة بــأرض الــســودان ،،جمعها فى دوله
واح ــده تابعه للحكم الملكى الــمــصــري ..بعد
االحــتــال اإلنجليزى لمصر أجبرت بريطانيا
الحكومة المصرية على توقيع اتفاقية للحكم
الثنائى فى الــســودان( )1899والتى بموجبها
أصبحت الــســودان خاضعة للحكم البريطانى
والمصرى ..وظل العلم المصرى مرفوعا إلى
جوار العلم اإلنجليزى وظلت البعثات التعليمية
والصحية والخدمية تُرسل بشكل منتظم من
مصرإلى السودان وظلت قضايا السودان ضمن
القضايا ذات األولوية القصوى واالستراتيجية
لدى كل الحكومات المتعاقبة فى مصر طوال
العهد الملكى.
حاول اإلنجليز إخراج مصر من السودان بشتى
الطرق لمنع وجود دولة ذات وزن إقليمى ضخم
وتحت يدها كل تلك الثروات ويشقها أطول انهار
الدنيا  ،،وكانت الحكومات المصرية المتعاقبة
مليئة برجاالت يفهمون منطق االستراتيجيات
فى حركة التاريخ وصنع السياسات ..ومشهورة
استقالة سعد باشا زغلول سنة  1924حين
استغلت إنجلترا مقتل السير لى ستاك سردار
الجيش البريطانى فى السودان لتعديالت اتفاقية
السودان  1899لتسحب الجيش المصرى منها
تماما .
ً
أيــضــا الــزعــيــم مصطفى الــنــحــاس وأثــنــاء
ً
مفاوضات معاهدة  1936قال جملته الشهيرة(
تقطع يدى وال تفصل السودان عن مصر)  ..كان
تاريخيا محكوم بنظر استراتيجى
زعيما
الرجل
ً
ً
للمستقبل ومنذ ظهور مصر كفاعل أساسى فى
الشرق األوســط كانت العقيدة الوطنية الثابتة
أنه ال ُيمكن فصل البلدين ..ويحكون عن األمير
عمر طوسون ( )1872-1944وقد كان احد

أفضل و أهم أمراء األسرة العلوية أنه قال فى
رده على قول بعض من يــردد بأن اتحاد مصر
والسودان ما هو إال استعمار مصرى للسودان..
رد بمقولة غاية فى األدب والفهم العميق للتاريخ
والجغرافيا واالستراتيجية (فلتستعمرنا السودان
إن لم نستعمرها).
***
ستخرج القوات البريطانية من مصر بموجب
اتــفــاقــيــة الــجــاء الــشــهــيــرة (1954م) والــتــى
عارضها كل السياسيين المخضرمين وسيكون
أهــم شــروط هــذه االتفاقية منح الــســودان حق
تقرير المصير ،،كانت إنجلترا مرعوبة من وحدة
كبيرا فى تقوية
دورا
مصر والــســودان ولعبت ً
ً
االتجاه االستقاللى الذى كانت له أصوات داخل
السودان ،،هذه االتفاقية كانت التمهيد الطبيعى
النفصال السودان عن مصر ..يقولون إن انفصال
جنوب السودان بدأ من هذا التاريخ إلى أن تم
توقيع اتفاقية نيفاشا الشهيرة (يناير .)2011
تقول الدراسات أن مخطط انفصال جنوب
قديما ويعود إلى حقبة
السودان كان مخططًا
ً
االستعمار البريطانى وتم دعمه بقوة بعد إنشاء
إسرائيل .الدارسون لتاريخ الدولة العبرية يذكرون
مقولة بن جوروين الشهيرة عند تأسيس دولة
إسرائيل أن (وجــود دول عمالقة مثل السودان
خطرا على أمن إسرائيل).
ومصر والعراق
ً
***
 % 46،5من السودانيين تقريبا تحت خط
الفقر ،،رغــم أن الــســودان كما يقولون (قــارة
تسكن دولــة) ..فهى مليئة بالثروات المتنوعة:
الــمــاء (أمــطــار ونيل ومــيــاه جوفية) واألراض ــى
الزراعية والثروة الحيوانية والبترول واليورانيوم.
 200مليون فدان صالحة للزراعة يعنى تقريبا
نصف األراضــى الصالحة للزراعة فى الوطن

العربى كله(وما زال يستورد القمح !!)ومن أغنى
ال ــدول العربية واألفريقية بالثروة الحيوانية
والسمكية الهائلة ..إقليم دارفور يطفو على بحيرة
من البترول  ،،وبها اكبر مخزون من اليورانيوم
النقى فى العالم كله ..للسودان حدود مع تسع
دول أفريقية ..وتطل على البحر األحمر بساحل
يبلغ طوله حوالى  720كيلو متر ..كل ذلك كان
طبيعيا أن يكون ضمن دوالب دولة واحدة(مصر
والــســودان) تصنع التاريخ ،،وفــى حقبة من أن
أه ــم ســنــوات الــقــرن العشرين(الخمسينيات
والستينيات)..لكن ذلك لم يحدث وهو قياسا
الى وقائع تاريخية سابقة جدير بأن يوضع أمام
محكمة التاريخ لحساب المسؤول عن ذلك .
***
سيتمكن الــســودانــيــون فــى الــمــاضــى من
الثورة على حكمين شرسين ( ،،ثورة أكتوبر)
1964م ضــد الــفــريــق إبــراهــيــم عــبــود الــذى
كـــان ق ــد قـــام بــانــقــاب عـــام  1958على
حــكــومــة مــدنــيــة بــعــد عــامــيــن مــن اســتــقــال
البالد فى  ،،1956و(انتفاضة ابريل) عام
 1985ضــد جعفر النميرى الــذى كــان قد
ق ــام بــانــقــاب عــســكــرى فــى الــعــام 1969م
 ،،وها هو يقوم بثورته الثالثة على انقالب
1989م الــذى كــان قــد قــام بــانــقــاب على
حــكــومــة مــدنــيــة مــنــتــخــبــة عـــام 1986م ،،
فهل نضع قلوبنا على أيدينا خوفا من تكرار
نفس السيناريوهات على ثورة 2018م .
ال أظن أن ذلك سيحدث وال يبدو أن الجيش
السودانى يميل إلى تكرار وقائع تاريخية أليمة
ومصحوبة بالفشل والخيبة  ،،كما أن الحالة
التى تكونت على مدار(  9شهور ) ستمنح الواقع
السياسى واالجتماعى صالبة ومناعة وحصانة
ضد أى مغامرة من هنا أو هناك.

مشروع عمر الفكرى ()5
د .رشيف الدخميىس
تنجيم أو ٌ
إن استرشاف المستقبل ألصحاب البصائر ،ما هو إال حصاد مبكر لنبت الحارض ،وليس ّثمة ٌ
رضب بالغيب لطالما اعرتاىن إحساس ما برابط الزم بني الحكمة أو باألحرى العبقرية وسعة الخيال ،وبتواىل األيام وقع فى طريقى عرشات الدراسات
التى تؤكد عىل العالقة المطردة بينهما ،فزبيادة أحدهما تزيد األخرى ،وكان ختامها ما نقله جوناثان بيت فى كتاب العبقرية "تاريخ الفكرة" عن يوسف أديسون صاحب مقاالت "صور من حياة اإلنجلزي االجتماعية فى القرن الثامن عرش" قوله:
ً
"فشكسبري بني اإلنجلزي قد فاق بطريقة ال نظري لها كل اآلخرني برسمه المتفرد لشخصياته معتمدا عىل ذلك القدر الهائل الممتاز من الخيال الذى امتلكه" .فهو يعزى عبقرية شكسبري إىل سعة خياله؛ مما جعل االستنتاج عندى يرتقى لليقني
فانظر إلى سعة الخيال والرؤية المستقبلية
عند عمر بن الخطاب فكما ذكرنا ساب ًقا عن
موقفه من الحطيئة الشاعر ،وأنه لم يريد قطع
لسانه حتى ال تكون سنة أو تكأة لمن بعده من
الحكام في إسكات كل مخالف في رأي.
وأيــضــا فيما ذك ــره اب ــن خــلــدون فــي كتاب
ً
تــاريــخ ابــن خــلــدون" :دخ ــل عمر بــن الخطاب
بيت المقدس ،وجــاء كنيسة القيامة ،فجلس
في صحنها ،وحينما حــان وقــت الصالة فقال
للبطريرك صفرونيوس :أريد الصالة ،فقال له:
صلِّ موضعك ،فامتنع وصلى على درجة الباب
منفردا ،فلما قضى صالته قال للبطريرك :لو
ً
صليت داخــل الكنيسة أخــذهــا المسلمون من
بــعــدي وقــالــوا هنا صلي عــمــر" فامتناعه عن
الصالة فيها لكي ال يأتي أحــد بعده ،فيفسد
عليهم عبادتهم أو يستولي عليها بحجة ما تمثله
تلك البقعة من مكانة روحية عند المسلمين لـ
صالة عمر بها".
ولعله يجول بالخاطر ســؤال :هل كان تحرز
عمر (رضي الله عنه) في عدم الصالة في مكانه
أم أنه جانبه الصواب؟ قبل أن نشرع في اإلجابة
ً
سؤال غاية في األهمية:
البد أن نطرح
ثمة كنائس تحولت إلى مساجد؟!
هل ّ

اإلجــابــة ،وبكل أســف ،نعم ،الكثير والكثير
منها ،فعلى سبيل المثال ال الحصر :
كنيسة أيا صوفيا في إسطنبول التي حولها
العثمانيون بعد فتح القسطنطينية إلى مسجد
أيــا صوفيا الــذى تحول أخــيـ ًـرا  1935م إلى
متحف وهــو مــن أهــم التحف المعمارية في
تاريخ البشرية ،وكذلك كنيسة نيقوالوس في
قبرص الــذي تحول إلــى (جامع الال مصطفى
وأخيرا وليس
مسجدا،
باشا) ومازال حتى اآلن
ً
ً
آخرا كنيسة مريم العذراء في جزيرة سالونيك
ً
اليونانية تحولت إلى مسجد التجار.
وكي تتضح الصورة وتكتمل الفكرة ،وحتى ال
مشابها لقولنا "ال تقربوا الصالة" دون
يكون ذلك
ً
أن نكمل "وأنتم سكارى"؛ فكما تحولت كنائس
فأيضا تحولت مساجد إلى كنائس:
إلى مساجد
ً
فـ مسجد قرطبة الكبير الــذي كان واحـ ًـدا من
أفخم وأكــبــر مساجد مدينة قرطبة ،والبالغ
عددها أل ًفا حينما سقط الحكم األندلسي تحول
المسجد إلى كاتدرائية مريم العذراء ،وكذلك
مسجد أشبيلية الذي تحول إلى كنيسة "سانتا
ماريا" وذلك على غرار مئات المساجد في طول
األندلس وعرضها.
وهنا يتبادر للذهن ســؤال كيف تتكلم عن

استشراف المستقبل عند عمر بن الخطاب وال
تستشهد بحديث "يا سارية الجبل" ،الذي فيه
عمر أبصر من زرقاء اليمامة ؟
و ُيقصد به أن عمر كــان واق ًفا على المنبر
يخطب فــي الــنــاس ف ــإذا بــه يــقــول" :يــا سارية
الجبل ،يــا ســاريــة الجبل ،ومــن اســتــرع الذئب
تفسيرا إال بعد
ظلم" فتعجب الناس ولم يجدوا
ً
شهر حينما جاء البشير بالفتح من نهاوند ناحية
فارس وقال :لقد مررنا بالجبل وكدنا أن نُهزم
فلما سمعنا صوت عمر عدلنا إلى الجبل وريثما
اعتليناه كان النصر حليفنا".
وهذا الخبر ال أميل لألخذ به ،من باب األمانة
العلمية؛ فهذا حديث قيل في طرق سنده :إما ٍ
واه
أو متروك وحتى وإن كان حسنه األلباني وبن
حجر عن طريق واحد ،الذي فيه "يحيى بن أيوب
الغافقي" الذي قال عنه الحافظ :صدوق ربما
يجرحونه كما
أخطأ وكان اإلمــام أحمد وغيره ّ
أيضا "محمد بن عجالن"
في التهذيب .وفيه
ً
الذي قال عنه الحافظ :صدوق إال أنه ُيختلط،
وقــال العقيلي كما في التهذيب :يضطرب في
أيضا طريق ال يصح كما قال
حديث نافع ..فهذا ً
كثير من أهل الحديث ،بناء على القاعدة "ما
تطرق إليه االحتمال بطل به االستدالل".

أمــا مــن حيث المتن فـفيه عــدة أمــور تثير
االنــتــبــاه :إذا كــان الــحــادث يــوم جمعة وعمر
يخطب على منبر الرسول فلماذا يأتي الحديث
من طريق واحد والجلوس كثر ،وبه أمر خارق
للعادة ،فكان والبد أن َتلُكُه ألسنة الناس صباح
مساء ،فيبلغ حد التواتر في الوصول إلينا ،وهذا
لم يحدث.
ثمة
واألعــجــب أنّــي بحثت
كثيرا ولــم أجــد ّ
ً
عــاقــة بين شطر الــحــديــث األول "يــا سارية
الجبل" وشطره الثاني "ومن استرع الذئب ظلم"
فهذا مثل يضرب لمن يولي غير األمين فما
عالقته بسارية أو المعركة؟!
هــب ج ـ ً
ـدل أنــنــا صدقنا بتلك الــخــارقــة أو
أبدا حيال
الكرامة لعمر بن الخطاب فلم نُكذبها ً
أئمة أهل البيت المذكورة عند الشيعة؟
وهل عمر أرفــع درجـةً من النبي (صلى الله
عليه وسلم)؟! الذي كان في أمس الحاجة لتلك
المعجزة أو الخارقة؛ لتحذير جيشه يوم غزوة
مؤتة (  8هـ) حينما مات ثالثة من قواده ،وفناء
جيش المسلمين بات وشيكًا ،وتفتق الحل ليس
عن خارقة أو كرامة بل عن فكرة عبقرية أو
مــنــاورة حربية مــن خالد بــن الوليد فانسحب
ونجى ومن معه من أتون الهالك.

بين الجاحظ والشكالنية الروسية
يارس أنور
ً
لم يكن الرتاجع الحضارى الذى أصاب األمة العربية ً
قارصا عىل العلوم الطبيعية فقط ،بل امتد أيضا  -وبشكل يدعو للدهشة  -إىل مجال الدراسات اللغوية واألدبية ،فبعد الدراسات الرائدة التى قدمها كبار
النقاد العرب منذ أكرث من ألف عام ،توقف العقل العرىبالحديث عن مواصلة ما بدأه الرواد حتى فوجئنا بمجموعة من النقاد يقومون باسترياد نظريات غربية لغوية وأدبية وهم فى حالة انبهار بهذا المنتج
الثقافى الوافد ،ثم فوجئنا ثانية ونحن نفحص المحتوى القيمى لهذه المنتجات المستوردة ،فوجدناها "صدى" للرتاث العرىب اللغوى واألدىب الذى "ربما تم السطو عليه كما يذهب بعض النقاد"
ـجــا
لــقــد م ــأ الــنــقــاد ال ــع ــرب الــدنــيــا ضــجــيـ ً
بــدراســات عالم اللغويات السويسري فرديناند
دو سـ�وسـيــ�ه   �FERDINAND DE SAUS
SURE(1857-1913م) وهو يتحدث عن الدال
 SIGNIFIERوالــمــدلــول  SIGNIFIEDواللغة
االعتباطية  ARBITRARYلنكتشف أن الناقد
العربي الكبير عبد القاهر الجرجاني (1009-
1078م) قد سبق دو سوسيه بقرون في وضع
مالمح نظريته اللغوية.
ولم يتوقف األمر عند دو سوسيه وعبد القاهر
أيضا أن النظريات األدبية
الجرجاني ،بل وجدنا
ً
الغربية الحديثة وخــاصــة الشكالنية الروسية
 RUSSIAN FORMALISMم ــا ه ــي إال
اقتفاء لخطى الجاحظ ( 255 159-هـ) الناقد
العربي الكبير حتى نستطيع أن نقول باطمئنان
إن الشكالنية الروسية امتداد إلى أقوال الجاحظ
ونظريته األدبية الجاحظ التي سوف نتعرض لبعض
مالمحها بعد عــرض موجز لمفهوم الشكالنية
بعيدا عــن تفاصيل نشأتها (1910-
الروسية
ً
 )1930وأبرز مدارسها في ذلك التوقيت (حلقة
موسوكو اللغوية (اللسانية )  ( MOS� :1915
 ) COW LINGUISTICS CIRCLEثم جمعية
(أبوياز) التي تعني بـ دراســة اللغة الشعرية التي
تأسست في سنت بطرسبرج OPOYAZ :1916
(SOCIETY FOR THE STUDY OF PO..ETIC LANGUAGE) ST. PETERSBURG

ولن نتحدث عن تطورها السياسي وتصادمها مع
األيدلويوجية السائدة آنذاك ،وال عن خصومها ،لن
نتحدث عن الحياة الخاصة لمؤسسيها .فما يعنينا
من الشكالنية الروسية هو ما تمثله من قيمة علمية
وجمالية لنظرية األدب ،والتأثيرات الكبرى التي
أحدثتها في المدارس اللغوية واألدبية في أوروبا
الغربية في النصف الثاني من القرن العشرين،
ونقارن بينها وبين نظريات (ال نظرية واحدة) النقد
وخصوصا
العربي القديم على مــدار قــرون قبله،
ً
(نظرية الجاحظ).
سنتحدث عــن الــمــقــاالت والــدراســات والــثــورة
(العلمية األدبــيــة) لهؤالء :فيكتور شيكلوفيسكي،
 ،VIKTOR SHKLOVSKYيــوري تينيانوف،
 ، YURI TYNIANOVفالدمير بروب.
 ،VLADIMIR PROPPبــوريــس إيخنباوم
 ،BORIS EICHENBAUMرومــان جاكوبسون
 ، ROMAN JAKOBSONبـ ــوريـ ــس
توماشفسكي ،BORIS TOMASHEVSKY،
جـ�ريـجــ�وري جـ�وكـفــســ�ك �GRIGORY GUK
 ،OVSKو سأبدأ بأحد المصطلحات الجمالية
الشكالنية الشهيرة وهو مصطلح كسر المألوف
)ОСТРАНЕНИЕ
(�(DEFAMILIARI
 )ZATIONالذي ابتكره الكاتب الروسي فيكتور
شكلوفسكي ВИ́КТОР БОРИ́СОВИЧ
ШКЛО́ВСКИЙ
فــي إح ــدى مقاالته ( )1917بعنوان  :الفن

كتكنيك(  (�ART AS A TECHNIQUE (DE
VICE
يقول شكلوفسكي:
THE PURPOSE OF ART IS TO IMPART THE SENSATION OF THINGS
AS THEY ARE PERCEIVED AND NOT
AS THEY ARE KNOWN. THE TECHNIQUE OF ART IS TO MAKE OBJECTS
‘UNFAMILIAR,' TO MAKE FORMS
DIFFICULT TO INCREASE THE DIFFICULTY AND LENGTH OF PERCEPTION BECAUSE THE PROCESS
OF PERCEPTION IS AN AESTHETIC
END IN ITSELF AND MUST BE PROLONGED
إن الــغــرض مــن الــفــنــون هــو نــقــل اإلحــســاس
بــاألشــيــاء كما ت ــدرك ،ال كما تــعــرف.و إن تقنية
الفن هي جعل األشياء غير مألوفة بحيث تكون
األشكال صعبة و ذلك من أجل تصعيب وإطالة مدة
اإلدراك .ألن عملية اإلدراك هي غاية جمالية في
ذاتها ،وينبغي إطالتها.
ولقد سبق الجاحظ شكلوفسكي بأكثر من ألف
عام في التركيز على قيمة اإلغــراب و اإلدهــاش
(كسر المألوف) باعتباره قيمة جمالية في العمل
األدبي أو الفني.
يــقــول الــجــاحــظ :ألن الــشــيء مــن غير معدنه

أغـــرب ،وكلما كــان أغ ــرب كــان أبــعــد فــي الوهم
(التصور) ،وكلما كان أبعد في الوهم كان أطرف
وكلما كان أطرف كان أعجب (أكثر إدهاشا) وكلما
كان أعجب كان أبدع (أكثر إبداعا).
ثم يواصل الجاحظ حديثه عن تأثير الغرابة و
كسر المألوف في الناس (المتلقي بشكل عام :
والناس موكلون بتعظيم الغريب ،واستطراف
البعيد ،وليس لهم في الموجود الراهن ،وفيما تحت
قدرتهم من الرأي والهوى ،مثل الذي ز ّهد الجيران
في عالمهم ،واألصحاب في الفائدة من صاحبهم.
وعــلــى هــذا السبيل يستطرفون الــقــادم عليهم،
ويرحلون إلى النازح عنهم ،ويتركون من هو أعم
نفعا وأكثر في وجوه العلم تصرفا ،وأخف مؤونة
قدم بعض الناس الخارجي على
وأكثر فائدة ولذلك ّ
العريق ،والطارف على التليد.
ليس هــذا فحسب ...بــل إن شكلوفسكي في
حديثه عن كسر المألوف قد وقــع في مجموعة
من األخطاء الجمالية التي تحدث عنها الجاحظ
قبله بأكثر من ألــف عــام .وقــد تبع الجاحظ في
مفهوم الغرابة هذا عبد القاهر الجرجاني وحازم
القرطاجني وغــيــرهــمــا ..لكني آث ــرت الجاحظ
ألنه كان من أوائــل من تحدثوا عن ذلك المفهوم
الجمالي.
ولكن أكثر النقاد العرب (المنبهرين والمنهزمين)
يتحدثون عن صبية الشكالنية الروسية شكلوفسكي
وغيره ..ويهملون الجاحظ الرائد العربي الكبير.

«رهبنة  5نجوم»
ً
ً
يقول سقراط" :ليس من الرضورى أن يكون كالمى مقبول لكن من الرضورى أن يكون صادقا"..
وهذا ينطبق عىل مقاالتنا الصغرية ،فلدينا اآلن مشكلة جدلية تخص مبدأ الرهبنة فى المسيحية
الذى له جذور عميقة بالكتاب ُ
المقدس الذى اشرتط رضورة قبول الراغب فى التفرغ للعبادة
قسوة وصعوبة هذا األسلوب في
العديد مــن جــوانــب الــحــيــاة ،ولعل
أهمها التبتل ،والــعــذريــة ،وانعدام
الرغبة في تكوين أسرة عن طريق
ال ــزواج ،والــقــدرة على التحكم في
رغــبــات الــجــســد ،ومــنــع مشتهيات
الحياة الدنيا لذلك ،وجدنا بعض
األنــبــيــاء وال ــرس ــل ســالــكــيــن هــذا
الطريق الــمــؤدي إلــى الملكوت مع
األخــذ في االعتبار أن الله يتقبل
الــكــل ،والــبــاب مفتوح للجميع من
دون تمييز أو تفضيل الــراهــب أو
المتزوج.
ولــذلــك فقد بــدأت فــي مصرنا
الــحــبــيــبــة مــنــذ الـ ــقـ ــرون األولــــى
الــمــســيــحــيــة ،ان ــت ــش ــار األديــــــرة
بعيدا عــن العالم عن
بالصحراء
ً
الملقَّب بأب
طريق األنبا باخوميوس ُ
الشركة "أي تجمع الرهبان للحياة
الــروحــيــة مـ ًـعــا" ،وشــاهــدنــا نهض ًة
كبرى في هــذا المجال ،وانتشرت
مــئــات األديــــــرة لــلــرجــال وأخـ ــرى
للبنات ،الذين تركوا العالم ومباهجه
بإرادتهم قانعين بمبادئ الرهبنة
وأهمها التقشف والــزهــد والفقر
االخــتــيــاري واالن ــح ــال مــن الكل
لالرتباط بالواحد ،وهو الرب ،وكما
ذكرنا ونكرر أن هذه الحياة الصعبة
يتقبلها الراهب بإرادته وبحب ومودة
واقتناع تام ولكن ..وصلت كنيستنا
إلى مرحلة ضرورة اختيار القيادات
الكنس َّية لجميع الرتب العليا من
أيضا من
أساقفة ومطارنة والبابا
ً
طائفة الرهبان.
وهـــذا االخــتــيــار ينقل الــراهــب
الــمــتــقــشــف والـ ــزاهـ ــد والــمــتــفــقــر
(فقر اختياري) إلى مرحلة جديدة
لــقــيــادة الــشــعــب الــمــســيــحــي في
الــعــالــم ،والــمــفــتــرض هــنــا حسب
قوانين الكنيسة والرهبنة ،أن يظل
راهبا مطب ًقا مبادئ الرهبنة
الراهب ً
األصيلة واألصلية ،سالكًا فيها مهما
أصبحت حياته الجديدة كأسقف
أو بابا للكنيسة ،وبالتالي يحظى
ببركات السماء؛ وذلــك لمقاومته
تــيــارات الــعــالــم وشــهــواتــه وتعظم

وجها لوجه ،وهذه تستوجب
المعيشة ً
االســتــعــداد الــروحــي وق ــوة اإلرادة
والعزيمة لدى الراهب (المتسقف)
(يصبح أسق ًفا) ،ومفروض يتثقف
ً
أول؛ ليتأهل لهذا المنصب (وهذا
ال يحدث) ،ومثله المرشح لمنصب
البابا ،ولقد نجحت قلة من الرهبان
في هــذا المسلك الروحاني عقب
اختيارهم هذه المناصب الكنسية،
ولعل أبرزهم األنبا إبــرام بالفيوم،
حبيب الــفــقــراء ،والــبــابــا كيرلس
الذي عاش حياة التقشف قبل وبعد
اختياره لقيادة الكنيسة فلم نجد في
قاليته رغد العيش ،وال في المقر
البابوي العظمة والمتع واالستمتاع
لمشهيات العالم من أجهزة وأثاث
فخم وحــمــامــات سباحة و ...إلخ
بــل وحتى لــم يتقبل البابا كيرلس
فكرة إقامة المقر البابوي بمختلف
المحافظات أو بالخارج مثلما يحدث
فــي العهد الحالي ،فنجد القصر
البابوي  -وليس المقر  -الفخم
منتشرا فــي بــاد العالم
الــرائــع،
ً
تحسبا الستقبال البابا في زياراته
ً
الــســنــويــة ،وه ــذه الــقــصــور تكلفت
الماليين من أموال الكنيسة وقائمة
عالنية وشاهدها الجميع بـ"النت"،
أمــا مستوى سكن الــراهــب الــذي
أصبح أسق ًفا ،فال يختلف الحال
للغالبية العظمي منهم ،وال أجد إال
كلمة في منتهى الفخامة والوجاهة
بــمــخــتــلــف اإلي ــب ــارش ــي ــات ومــثــلــهــا
السيارات التي يستقلها األسقف
(لــه أكثر من ســيــارة) ،أمــا الملبس
والــمــأكــل فــنــظــرة ع ــاب ــرة لــلــوالئــم
المقامة في جميع المناسبات تشهد
صارخة على سقوط وانهيار مبادئ
تماما.
الرهبنة األصيلة وانهزامها
ً
فحدث وال
أمــا المهام اإلداري ــة
ّ
حــرج ،فجميع األســاقــفــة الرهبان
عــلــى رأس الــمــجــلــس اإلكليريكي
لألحوال الشخصية ويتعرف على
أسرار العالقات الزوجية وتفاصيل
خطايا الزنا ،وما أكثرها ..هل يتفق
هــذا مع مبادئ الرهبنة؟؟ أم إنها
رهبنة حديثة ونحن ال ندري؟

هنا القاهرة
د .سيد شعبان

وديع فلسطين!
مر عىل مرص عهد كانت فيه ملتقى األدباء ومجمع العلم ،بما حوته من دور
الصحافة ومنافذ النرش ،يتبارى كل صاحب فن فى عرضه والحديث عنه بما
وسعته القدرة وما استجمعته الحياة من ثقافات مغايرة
كانت سو ًقا رائجة لمستطرف
القول.
منتديات يتبارى فيها األدبــاء
ومـ ــدارس أدبــيــة تــشــاد فــي مــقـ ٍـاه
ومــســارح ومـ ــدارس ووفـــود تأتي
وأفــكــار تتنازع ال تتعادى مبشرة
بعلم وتطبيق يضاهي مــا جــادت
به دور الفنون في معاهد أوروبا.
وعت ذاكــرة الصحافة مجالت
رائ ــدة فــي بابها مثل "المقتطف
وال ــرس ــال ــة وال ــث ــق ــاف ــة" ،ب ــل إن
الــصــحــف الــيــومــيــة كــانــت تــفــرد
ألعــــام الــبــيــان مــكــا ًنــا مــمــي ـ ًز ا،
قصيدة لشوقي وأخ ــرى لحافظ
ومــطــارحــة لــمــطــران بــل إن شئت
مقالة نقدية لمندور ،أو مغاضبة
يــرفــع لــواءهــا طــه حــســيــن ،جــرت
الحياة بماء التجديد رغم بداوة
ظــاهــرة وأمــيــة تــفــشــت ،حــتــى إذا
تــوقــف الــقــارئ عــنــد بــقــيــة منهم
وجد األستاذ وديع فلسطين ذلكم
األديــب المترجم الذي اختزن ما
ـامــا مــن تــاريــخ
يــقــارب ثمانين عـ ً
الحياة الثقافية ،أبــدع في مجال
الترجمة والتقى مئين من أفذاذ
العربية فــي سعة مــن فكر ونبل
في التأليف؛ كنت أعجب من رجل
يحمل فلسطين فــي اســمــه حتى
لقبا لكن الــواقــع أثبت
خلته لــه ً
صحة االسم غنية عن ظن بلقب.
ال تــكــاد الــنــاشــئــة الــيــوم تعي
ت ــاري ــخ أعــــام األمــــة مــشــدوهــة
بــمــا تــزيــنــه غــوايــة الــفــن وبهرجة
األضواء ممن جعلوا مثار الحديث

قدوة شائهة مزيفة.
يعيش الــرجــل بيننا خيال ظل
وومــيــض طــيــف ال يــكــاد يــأبــه له
مــنــبــر أو تــتــحــدث عــنــه صحيفة
وهــو الــذي أثــرى القلم بلقاءاته
وحواراته العميقة.
وديــع فلسطين يتخطاه مجمع
علما
اللغة العربية فال يشرف به ً
وال تــهــتــم بــه وزارة فــتــكــرم سنه
وتــفــرد لــه مــعــاو ًنــا شــأن مــا تهتم
األم ــم الــراقــيــة بنابهيها وحملة
ذاكرتها.
كانت مصر  -والمؤمل أن تعود-
قاطرة الثقافة ومنتهى الفن روعة
وش ــدوا ،تسع المخالفين وتغرد
بــأوتــار الــبــاغــة إبــداعــا وترجمة
وذان كانا مــيــدان وديــع فلسطين
حــتــى جــايــل مــعــاصــريــه وغــمــطــه
الحقوه بعدما قارب مائة عاما.
لم تكن الحياة بحدية صفرية
بين اتجاهين يتنافران بغضا بل
كانت لمسلم وقبطي ويهودي في
جــديــلــة حــضــاريــة تــشــابــه عصور
الــحــضــارة الــعــربــيــة الــزاهــرة في
بغداد وقرطبة والقاهرة؛ تجمل
الــحــيــاة بــالــتــنــوع واالخـــتـــاف ال
بالقولبة والنمطية الرتيبة.
ش ــأن المصلحين أن يــفــردوا
لــمــنــاهــج الــتــدريــس أمــثــلــة تــثــري
الحياة؛ لينشأ الجيل وقد تعافى
مــن الــتــفــرق والــتــئــم شــمــلــه؛ إنها
دع ــوة لــحــيــاة مــتــنــوعــة؛ وال يكون
بغير تنبيه بــاألعــام وبــحــث عن
جديدهم.

قناة الزمالك تستعد لالنطالق بمشاركة كوكبة من النجوم

أعلن مرتضى منصور رئيس نــادى الــزمــالــك ،عــن تسلم
االستديوهات الخاصة بقناة النادى بمدينة اإلنتاج اإلعالمى،
والــتــى مــن الــمــفــتــرض إطــاقــهــا بــدايــة الــمــوســم الــجــديــد
وتحديدا يوم  19سبتمبر المقبل.
2020_2019
ً
وقال منصور ،إن اإلمكانيات الخاصة باالستديوهات رائعة
لتجعل القناة  24ساعة على مدار اليوم ،تنقل كل ما يخص
نادى الزمالك وسيكون بها كوكبة كبيرة من اإلعالميين ونجوم
الزمالك القدامى والصحفيين .وأشار إلى أن القناة ستكون
بالطبع داعــمــة للدولة وستكون مميزة بالنسبة
للمشاهدين وسيكون لها دور اجتماعى كبير

األحد

خالل الفترة المقبلة.
ويقدم خالد الغندور ،اإلعالمى وقائد الزمالك السابق،
برنامج على قناة "المحور" باسم "الزمالك اليوم" ،ويشارك
اإلعالمى أحمد جمال ،فى تقديم البرنامج .ويضم البرنامج
كوكبة من المحللين من أبرزهم أحمد عبدالحليم وطارق يحيى
وطارق مصطفى وسامى الشيشينى ومدحت عبدالهادى نجوم
الزمالك السابقين ،فضالً عن نخبة كبيرة من الصحفيين
الرياضيين.

أسامة عبدالله
 2محرم 1441هــ  1سبتمبر 2019م
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"الوطنية لإلعالم" تكرش عن أنيابها ضد "مكملني" و"الرشق"..

12

اتهام قنوات اإلخوان بسرقة مسلسالت وبرامج مملوكة «ماسبيرو»
وقال عبد الرحمن رشاد عضو الهيئة الوطنية لإلعالم،
إن "الشئون القانونية بالهيئة تقدمت ببالغ إلى المجلس
األعلى لتنظيم اإلعــام بشأن سرقة محتويات إذاعية
وتليفزيونية ومسلسالت تملكها الهيئة من جانب قنوات
إخوانية".
وأضاف لـ"المصريون" ،أن "المجلس األعلى لإلعالم
طلب من الهيئة الوطنية لإلعالم إم ــداده بالمستندات
الالزمة إلثبات هذا االتهام ،وبالتالى قدمت الهيئة ما يثبت
ملكيتها لتلك المواد وقيام قنوات اإلخوان بعرضها".
وأشــار إلى أن المجلس سيبدأ فى التحرك لمقاضاة
قنوات "اإلخــوان" ،الف ًتا إلى أن من بين المواد التى تمت
سرقتها مسلسل "سوق العصر" و"قضاة عظماء" وبرامج
تليفزيونية من تراث "ماسبيرو".
وأوض ــح أن "الهيئة الوطنية لــإعــام لــم تتخذ هذا
اإلجراء مباشرة ألن المجلس األعلى لإلعالم هو المختص
وتحديدا قطاع حقوق
بحماية حقوق الملكية الفكرية،
ً
الملكية الفكرية بالمجلس ،هو المختص بهذا النوع من
الشكاوى".

حرر محامى الشئون القانونية المركزية بالهيئة الوطنية
رسميا فى مباحث المصنفات ضد قناة
محضرا
لإلعالم،
ً
ً
"مكملين" ،التى تبث من تركيا ،والمحسوبة على جماعة
"اإلخوان المسلمين" ،المصنفة "إرهابية" فى مصر.
جاء ذلك بتعليمات من قيادات الهيئة ألحمد طه رئيس
ظا لحقوق "ماسبيرو" ضد انتهاك
الشئون القانونية حف ً
القناة لكافة المعايير اإلعالمية ،وعرضها أعماالً مملوكة
للتليفزيون عن طريق السرقة.
وتم إخطار حسين زين رئيس الهيئة ،برقم المحضر
المحرر من مسئولى الشئون القانونية ،وتصرف النيابة
فيه وذلك فى إطار الخطوات التصعيدية التى من المنتظر
استكمالها ضد قناة "مكملين".
أيضا الشئون القانونية بـ
وفى وقت سابق ،وجه زين
ً
"ماسبيرو" ،لتحرير محضر رسمى بمباحث المصنفات
الفنية ضد قناة "الــشــرق" الداعمة لجماعة "اإلخ ــوان"،
الستغاللها مصنفات مملوكة لماسبيرو هى أجــزاء من
برنامج "يــا تليفزيون يــا" ،ومحاولة توظيفها فى خارج
السياق التى كانت هذه األعمال تعرض فيه وقت بثها.

مدة الربنامج ال تزيد عىل 90دقيقة..

جديدا من األعلى لإلعالم
 20إجرا ًء
ً
لضبط «التوك شو»

أعلن المجلس األعلى لتنظيم اإلعــام،
عن عدد من الضوابط لتنظيم عمل برامج
"التوك شــو" .وقــال المجلس ،إن اإلجــراءات
تهدف إلرس ــاء معنى المسئولية اإلعالمية
والقيم األخالقية أثــنــاء ممارسة اإلعالمى
إرساء لخطاب إعالمى تنموى
لعمله ،وكذلك
ً
يعلى من شأن الوطن ،وال يحرض على التمييز
والعنف والكراهية .وتضمنت الضوابط العديد
من اإلجراءات منها:
 - 1أن يــكــون مــقــدم الــبــرنــامــج ورئيس
تحريره أعضاء نقابتهم.
 - 2أن يكون رئيس التحرير مسئوالً عما
يذاع وعليه مراجعته.
 - 3أن يكون لكل ملف داخــل البرنامج
ُمعد ذو خبرة ومعلوم وأن يلتزم بالمرجعية.
 - 4أن يدعم الخبر أو المعلومة بتقرير
مصور وأن يجمع بين الخبراء والمسئولين.
 - 5ال يقتصر البرنامج على طرف واحد
وال يطلق صفة الــخــبــراء والمحللين على
الضيوف إال إذا كــان الضيف يحمل هذه
الصفة بحكم الوظيفة أو الدراسة.
 - 6التنويه عن مهنة الضيف والتأكد
منها.
 - 7أن يجمع بين فنون البرامج من حديث
مباشر إلى لقاءات إلى اتصاالت إلى تقارير
مصورة .
 - 8أن يهتم باألحداث الجارية فقط وأال
يترك الوقت للمذيع.
 - 9أن يعطى الفرصة للضيف لعرض رأيه.
 - 10أن يلتزم بالدقة والموضوعية فى
اإلعالن عن ضيوفه وحلقاته.
جيدا.
معلوماته
 - 11أن يبرز مصادر
ً
 - 12أن يكفل حق الــرد وأن ينسق مع
مصادر الدولة فيما يخص أخبارها.

 - 13أن يــراعــى خصوصية العالقات
المصرية العربية واإلقليمية.
 - 14أن يــحــافــظ عــلــى صــــورة مصر
وعالقاتها.
 - 15أن ينوه فى فقراته عن الفئة العمرية
المستهدفة.
 - 16أن تخطر القناة المجلس األعلى
والنقابة بالكوادر العاملة.
 - 17أال تزيد مــدة البرنامج على 90
دقيقة.
 - 18أال تزيد الفواصل اإلعالنية عن 3
فواصل بمدد من  5إلى  8دقائق.
 - 19أن يراعى فى اإلعــانــات األكــواد
المهنية.
 - 20حال استضافة معلن يتم التنويه على
أنه موضوع إعالنى وليس فقرة عادية.
ورأى الدكتور ياسر عبد العزيز الخبير
اإلعــامــى ،أن "شـــروط المجلس األعلى
لإلعالم لضبط عمل برامج التوك شو تضع

قيودا على اإلعالمى دون ضبط المحتوى
ً
المقدم ،وهناك منصات أخرى فضائية هى
الرابح الوحيد من تلك التوصيات".
وأضاف فى تصريحات إلى "المصريون"،
أن "ما صدر من بعض مقدمى برامج التوك
شــو ،مــن مخالفات ،يجب أن ينصب على
المحتوى الــفــردى ،ويجب أال نحجر على
القنوات من خالل تلك الشروط التى وضعها
المجلس حتى ال نعطى فــرصــة للقنوات
الــمــنــافــســة والــقــنــوات الــمــعــارضــة لجذب
دائما
المشاهد عو ً
ضا عنها" .وتابع" :القيود ً
ال تجلب غير الخسارة ،فكان األولى ضبط
موضحا" :وافقت المجلس
المحتوى المقدم،
ً
طا
على شرط واحــد فقط من عشرين شر ً
وهو تحديد  90دقيقة لكل برنامج ،فهو وقت
ٍ
كاف لتقديم أى محتوى".

إيمان هانى

صدمت الفنانة اللبنانية ،إليسا ،جمهورها بقرارها
مؤخرا باعتزال الغناء ،بعد االنتهاء من
الذى أعلنته
ً
ألبومها الجديد ،وتصدرت تريندات مؤشر البحث
األشــهــر "جــوجــل" فــى غضون ســاعــات مــن قرارها
المفاجئ الذى عزته إلى ما وصفته بـ"المافيا".
كــانــت الــبــدايــة حينما كشفت إليسا عــن سبب
اعتزالها فى تغريدة أطلقتها على حسابها بموقع
"تويتر" قائلة" :أنــا أستعد لهذا األلبوم الجديد مع
الكثير من الحب والعاطفة والسبب هو أنه سيكون
األخير فى مسيرتي ،إننى أعلن ذلــك بقلب شديد
ولكننى على قناعة كبيرة ألننى ال أستطيع العمل فى
منتجا بعد
مجال مشابه للمافيا ،ال يمكننى أن أكون
ً
اآلن".
وتساءل جمهور "إليسا" عن حقيقة اعتزالها ،إذ
ترويجا أللبومها
اعتبر بعضهم أن هذه الخطوة تعد
ً
قريبا ،بينما رأى
الغنائى الجديد ،المقرر طرحه
ً
البعض أنها اعتزلت بسبب مشاكل صحية حيث إنها
عانت من مرض سرطان الثدى واستطاعت التغلب
عليه.
أال أن بعد أيــام من إعالنها االعتزال ،عاد اسم
"إليسا" إلى التداول إثر نشرها تغريدة أعربت فيها
عن فرحتها بتلقيها هدية وهــى عبارة عن القناع
الشهير للعصابة فى المسلسل اإلسباني" LA CASA
 ،"DE PAPELمــا أث ــار عــاصــفــة مــن الــتــســاؤالت
والتكهنات وردود الفعل حول مشاركتها المحتملة فى
هذا العمل.
"شيرين" ..اعتزال لمدة  48ساعة!

«ريهام سعيد» إيقافات متكررة ..هل تعتزل نهائ ًيا؟

قرر المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم يوم األربعاء
الماضي ،منع ظهور مقدمة اإلعالمية ريهام سعيد
على جميع وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة لمدة
عام ،بعد تعليقاتها "المسيئة"حول بدانة النساء فى
مصر .كانت "ريهام" قد أثارت الغضب بتصريحات
مثيرة للجدل وصفت فيها النساء ذات الوزن الزائد
بأنهن "عبء على الدولة وعائالتهن" ،ما دفع شبكة
الحياة التليفزيونية الخاصة إلــى وقــف برنامجها
"صبايا الخير" ،فى  23أغسطس .وجاء قرار الحظر
على خلفية شكوى مقدمة ضدها من المجلس القومى
للمرأة ،تتهمها بإهانة البدينات .واتهمت الشكوى،
المذيعة ،بــاإلســاءة لسيدات مصر خــال تناولها
لموضوع السمنة ،كما قررت نقابة اإلعالميين وقفها
عن مزاولة أى نشاط إعالمى.
وقالت لجنة الشكاوى بالمجلس األعلى لتنظيم
اإلعـ ــام ،إن المذيعة "انتهكت المعايير المهنية
باستخدام الكلمات والعبارات التى من الواضح أنها
تسىء إلى النساء فى مصر".
وأضافت" ،أن الكلمات الصريحة تسبب اإلحباط
وأثارت المخاوف بين ماليين النساء المصريات فى
تناقض مع دور شخصية إعالمية وهى إعطاء األمل
للمرضى واحترام المشاهدين".
ونشرت "ريهام" ،مقطع فيديو ،عبر حسابها على
موقع "انستجرام" ،تقدمت فيه باعتذار عما بدر منها،
وأعلنت اعتزالها العمل اإلعالمى وقالت إنها لن تعود
إلى الشاشة مرة أخرى ولن تعمل فى مجال اإلعالم
والفن.
وقالت ،إنها كانت ستنهى عقدها مع القناة خالل
الشهرين المقبلين ،وستكمل قرارها باعتزال اإلعالم
والتفرغ ألوالدهــا وبيتها .وأكملت" :تلقيت اتصاالت
هاتفية كثيرة لمعرفة رد فعلى على القرار أنا أحترم
أى قرار يصدر ،كل ما فى األمر أننى كنت سأكمل ما
تبقى لى فى العقد ،ولن أتراجع عن قرار االعتزال".
وتابعت" :لقد وقعت فى مشكالت كثيرة من قبل،
ولم اتخذ قرار االعتزال ،لكن هذه المرة أنا أشعر
بالتعب ألن هناك من يريد اإليقاع بى ويقوم بحمالت
ضــدى ،ويتحكم فى مصيرى بعض األشخاص عبر
مواقع التواصل االجتماعى" ،قائلة" :أنا تعبت وجيه
الوقت اللى أخد فيه بالى من والدى".

وهــو يرجع لــأحــداث فــى ســوريــا ،ومنها مــا يكمن
فى شروط الفن اليوم ،حيث اعتبر أن الفن يتدنى
فى المستوى فى ظل غياب النقابات والمؤسسات
الفنية.
لكنه اتُهم بالتطرف واإلرهاب بعد دعوته للقتال
فى سوريا ،قبل أن يظهر فى عام  ،2018فى مقابلة
تليفزيونية حليق الذقن ،من خالل برنامج وثائقى
بعنوان "حكاية طويلة" على قناة "الجديد" معل ًنا
عودته للفن مطل ًقا أغنية "ليه الجرح".
"حال شيحة" ..اعتزال طويل وعودة مفاجئة
أث ــارت النجمة حــا شيحة ،ضجة بعد عودتها
للفن مرة أخرى ،بعد غياب استمر  12عا َما ،وخلعها
للحجاب ،وكــانــت الــعــودة مــن خــال مشاركتها فى
مسلسل "زلزال" مع النجم محمد رمضان الذى
عرض فى السباق الرمضانى الماضى.
"عبير صبرى" ..خلع للحجاب وعودة مثيرة
نفس األمر فعلته الفنانة عبير صبرى،
الــتــى قـ ــررت االع ــت ــزال وتــحــولــت من
امتهان التمثيل لتقدم برامج عبر إحدى
القنوات الدينية كداعية إسالمية.
لكنها فــاجــأت الجميع بالعودة إلى
الساحة الفنية من جديد ،وخلعت الحجاب
وتركت االلتزام وعادت إلى التمثيل وواجهت
انتقادات على تصرفها المفاجئ.

عال خطاب

حنان حمدتو

حبس ومنع من الظهور 3مرات من قبل..

فنانون اعتزلوا وعادوا من جديد« ..إليسا» ليست أولهم ولن تكون آخرهم
لم تكن إليسا هى أول فنانة عربية تتخذ قرار
االعتزال وتتراجع عنه ،ففى أواخر العام الماضى،
صدمت المطربة شيرين عبد الــوهــاب ،جمهورها
بإعالنها اعــتــزال الغناء ،وذلــك عبر مقطع صوتى
أرسلته لبعض أصدقائها الصحفيين ،وأكــدت فى
نهاية الرسالة أنها لن ترد بعد اليوم على التليفون.
وســـرعـــان م ــا تـــــداول رواد م ــواق ــع الــتــواصــل
االجتماعى ،مقطع فيديو منسوبًا للطفلة مريم ابنة
"شيرين" ،تكشف فيه عن سبب اعتزال والدتها الغناء
قائلة إن والدتها حزينة بسبب الشائعات التى أحاطت
اعتزالها ،وأشارت إلى أنها هى من طالبتها بالبقاء
معها لمدة سنة بدون مشاغل العمل.
فيمنا انتقدت شيرين فى رسالة صوتية وقتها ،من
أعلنوا أن السبب وراء اعتزالها هو صدمة عاطفية
تع ّرضت لها ،وأكدت أن كل هذا الكالم غير صحيح،
وأنه ال يوجد رجل يدفعها ألن تتخلى عما وصلت إليه
من نجاح طوال الفترة الماضية .وسرعان ما تراجعت
عن قرارها وعادت للساحة الفنية.
"شاهيناز" ..اعتزال وارتداء للحجاب
فــى السياق ذاتــهــا ،أعلنت المطربة شاهيناز،
عــن ارتــدائــهــا الحجاب واعــتــزال الفن عــام ،2008
وأوضــحــت أن قــرارهــا جــاء بعد دراســة متأنية فى
مؤخرا إلى الغناء مرة
األمــور الدينية ،لكنها عادت
ً
أخرى وخلعت الحجاب.
"فضل شاكر" ..اتهام باإلرهاب
قرر فضل شاكر اعتزال الغناء عام  ،2012بسبب
عدد من األمور منها ما هو دينى ومنها ما هو سياسى

من ناحيته ،اتهم اإلعــامــى حمدى الكنيسى ،عضو
الهيئة الوطنية ،القنوات اإلخوانية بسرقة محتوى برامج
ومسلسالت ،قائالً" :هذه القنوات ال تعترف بحقوق الملكية
وال المبادئ".
وأضاف لـ "المصريون" ،أن "الهيئة ستتحرك من أجل
المحافظة على الحقوق المصرية ،وستلجأ للقضاء فى
حال إذا لم تتوافر مادة فى الئحتها وقانونها تحاسب على
تلك التجاوزات".
ـددا من
وأشــار إلــى أن "االجتماع المقبل سيناقش عـ ً
الملفات على رأسها بحث سطو تلك القنوات على حقوق
ملكية مسلسالت وبرامج مملوكة للتليفزيون المصرى ،على
قنوات الشرق ومكملين ووطن ،التى تبث من خارج مصر".
وتابع" :مــا تفعله تلك القنوات جريمة ومخالفة لكل
الــحــقــوق اإلنــســانــيــة وتــعـ ٍـد واضـــح وتــصــرف يستوجب
المحاسبة".

وكانت "ريهام" تعاقدت فى سبتمبر  ،2018على
الظهور فى قناة "الحياة" تحت اسم "صبايا" ،بعد
حصولها على الــبــراءة فــى التحريض على خطف
طفلين وبيعهما من أجل تحقيق سبق تلفزيونى وتسليم
عصابة تجارة األطفال للشرطة على الهواء.
وقــرار اإليقاف األخير ليس األول من نوعه ،بل
سبقها  3قرارات مماثلة ،وإن كانت العقوبة األخيرة
هى األطول من نوعها.
فــى فبراير  ،2018ألغت إدارة قــنــوات "النهار"
برنامج "صبايا الخير" الذى تقدمه ريهام من خريطة
القناة بشكل نهائى بعد حبسها والمنتج الفنى ورئيس
تحرير برنامجها فى اتهامهما بالتحريض على خطف
طفلين لتصوير حلقة تليفزيونية.
وفى أغسطس  ،2017قــررت نقابة اإلعالميين،
وقف ريهام سعيد  3أشهر لتجاوزها المعايير المهنية
واألخالقية بعد أن استضافت فى إحــدى حلقات
برنامجها على قناة "النهار" سيدة متزوجة وعشيقها.
وعرض الضيفان قصة خيانتهما لزوجها مع هذا
ً
استغالل لحالة شــاذة فى المجتمع
الرجل ،ما ُيعد
المصرى وبما يتنافى مع المعايير المهنية واألخالقية،
وألنها لم تكن الواقعة األولــى لمقدمة البرنامج من

ألف مربووووك

أرسة تحرير المرصيون تهنئ
الزميل عمرو محمد
بمناسبة زفافه عىل اآلنسة إيمان جمال
متمنني لهم دوام الفرحة والسعادة
ألــف مــبــرووووووك

ألف مربووووك

الزميلة إيمان هاىن

تتقدم بخالص التهاىن
للنقيب طه إبراهيم
بمناسبة ترقيته
وألف مربوووك

إعالميا ،فقررت
تقديم مثل هذه الحاالت واستغاللها
ً
النقابة وقفها  3أشهر ،وإخطار إدارة فضائية (النهار)
بالقرار وإلزامها بالتنفيذ.
وفــى أكتوبر  ،2015أعلن عــاء الكحكى رئيس
شبكة قنوات "النهار" ،وقف إذاعة برنامج صبايا الخير
وفتح تحقيق موسع بشأن حلقة "فتاة مول الحرية"
الشهيرة .وردت ريهام سعيد بتقديم استقالتها.
وهاجم الرأى العام ريهام سعيد واتهمها بشن حملة
تشهير ضد فتاة تدعى سمية عرفت إعالميا بـ"فتاة
المول" تم التحرش بها أمام أحد مراكز التسوق فى
مصر الجديدة ،وعرض صور شخصية لها دون إذنها
واتهامها أمام الماليين بسوء سمعتها ،فى إشارة إلى
أنها تستحق التحرش .فى مايو  ،2016وبعد توقف
البرنامج  6أشهر ،عادت ريهام سعيد لتقديم "صبايا
الخير" ،بعد إعالن قناة النهار ،االنتهاء من دراسة
جميع مالبسات حلقة فتاة المول ،ومراجعة جميع
التفاصيل الداخلية التى أحاطت بهذه الحلقة المثيرة
للجدل.

سارة عادل

