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 نسرين إمام

مصر خامس دول العالم 
فى تصدير البطاطس

2 ديسمبر.. استئناف »ميرهان 
حسين« على حكم حبسها 30 شهرا

سمية الخشاب: أحمد سعد »اكتشف 
فيا حاجات جديدة بعد الجواز«!

عبرت الفنانة سمية الخشاب، عن سعادتها بنجاح أغنيتها األخيرة 
»قلبى يا ناس«، والتى تخطت نسبة مشاهدتها الـــ700 ألف مشاهدة فى 

أول أيام عرضها.
سمية، قالت خالل تصريحاتها لبرنامج »عرب وود«: »إن األغنية 

تعتبر هى البداية الحقيقية لها كصوت بيطلع للناس«.
وكشفت أن سبب نــجــاح األغنية هــو مــوعــد طرحها حيث إنها 

مناسبة تماًما ألجواء الخريف، وأن األغنية كانت من فكرتها وطلبت 
من الشاعر هشام صادق كتابة كلماتها.

ــدت خــالل تصريحاتها أن زوجــهــا الفنان أحــمــد ســعــد، دعمها  وأكـ
كثيًرا خالل تصوير األغنية وفوجئ بصوتها فيها وتساءل عن سر عدم 

استغاللها لصوتها. كما كشفت انها تستعد لتقديم أغنية جديدة من زوجها 
أحمد سعد، بعد النجاح الذى حققته أغنيتهما األولى »بالحالل«.

من ناحية أخرى ابتعدت سمية الخشاب، بعد زواجها من الفنان أحمد 
سعد، عن الظهور اإلعالمى، إال من خالل صور تقوم بنشرها عبر صفحتها 

الشخصية بموقع »إنستجرام«.
كما أنها لــم تــشــارك فــى السباق الرمضانى الماضى ولــم تكشف عــن أى 

مشاركة لها فى هذا العام موسم 2019.

رغم األزمة التى حدثت خالل الفترة الماضية بسبب نقص 
الكميات ورفع أسعار البطاطس بشكل غير مسبوق، إال أن 
تقارير رسمية صــادرة عن هيئة تنمية الصادرات المصرية 
كشفت أن صادرات العالم من البطاطس بلغت العام الماضى، 
3.2 مليار دوالر، وقد حلت مصر بالمركز الخامس عالميا، 
بنحو 263 مليون دوالر بعد فرنسا وألمانيا والصين وهولندا.

وكشف التقرير أن مصر تستحوذ على نحو 8.13 بالمائة 
من الصادرات العالمية، بعد زيادة حجم صادراتها بنحو 65 
بالمائة، مقارنة بعام 2016 والذى سجل نحو 159.3 مليون 

دوالر.
ــارات ولبنان والكويت وُعــمــان من أهم  وتعد أســواق اإلمـ
األســواق العربية للبطاطس المصرية بعد روسيا واليونان 

وإيطاليا.
وتستحوذ كــل مــن الــســوق اإلمــاراتــيــة والكويتية على 16 
بالمائة من حجم صادرات البطاطس المصرية بنحو 21.5 

مليون دوالر لكل سوق.

حددت محكمة جنوب الجيزة جلسة 2 ديسمبر المقبل لنظر استئناف 
الفنانة ميرهان حسين، على حكم حبسها عامين ونصف عام، بكفالة 30 
ألف جنيه، فى اتهامها بالقيادة تحت تأثير مسكر، والتعدى على موظف 
عام أثناء تأدية وظيفته، وكذلك محاكمة ضابطين بقسم شرطة الهرم 

التهامهما بالتعدى على الفنانة وسبها وقذفها. 
كانت النيابة قد أحالت الفنانة ميريهان حسين إلى محكمة الجنح، 
بتهمة القيادة تحت تأثير مسكر، والتعدى على موظف عام أثناء تأدية 
وظيفته، كما أحالت ضابطى قسم الهرم بتهمة التعدى على الفنانة 

وسبها وقذفها.
وشملت أوراق القضية العديد من التفاصيل تنوعت ما بين أقوال الفنانة 
فى التحقيقات، وأقــوال ضابطى الهرم »م. ت« و»إ. ب«، فضاًل عن أقوال 
السجينات الالتى احتجزن مع الفنانة قبل عرضها على النيابة وأفراد قوة 
الكمين الذين شاهدوا الواقعة، فضاًل عن فيديو الواقعة الذى تداوله العديد 

من المواقع اإلخبارية.
وكشف تقرير الطب الشرعى الخاص بالفنانة ميريهان حسين عدم وجود 
آثــار لـ»هتك عــرض«، بينما أكــد وجــود بعض اإلصــابــات الناتجة عن الضرب 
بجسم صلب، كما كشف تفريغ الفيديو قيام الفنانة بسب وقذف ضباط قسم 

الهرم.

تــواصــل »صــوت الماليين« كشف خبايا الــصــراعــات وأســرار 
الحروب الباردة بــوزارة الكهرباء والشركات التابعة لها، وأحدث 
هذه الصراعات برز بشدة مع اقتراب اإلعالن عن حركة التغييرات 
والتنقالت التى أعلن عنها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، انها 
ستكون قبل نهاية العام الجارى، حيث اشتعلت المعركة بين مسئول 
كبير بــوزارة الكهرباء »أ« وهو يعد الــذراع اليمنى للوزير، والرجل 
الثانى فى الوزارة إداريا وله من القوة ما يسمح له بخوض معركة 
كبيرة مع مسئول آخــر يعد أكبر خبراء الكهرباء والطاقة الذى 
يعتمد عليه الوزير فى إعداد التقارير التى يعرضها على مؤسسة 
الرئاسة، واألجــهــزة الرقابية ومجلس الــنــواب، السيما والعرض 
الذى يقدمه أمام الرئيس فى كل محفل يتعلق بالكهرباء والطاقة، 
لذلك فإن قوته اليستهان بها وال تقل عن قوة الذراع اليمنى للوزير، 

والذى ال يستطيع االستغناء عنهما، والسر األساسى فى الصراع 
بين االثنين، أن من يطلق عليه الذراع اليمنى للوزير كان فى نفس 
درجة غريمه، لكنه منذ فترة تولى منصبا أكبر بديوان عام الوزارة 
وأصبح »على الورق« رئيسا للثانى، ومن يومها ولدت حساسية فى 
المعاملة بينهما، ودائما ما تصل خالفاتهما ســواء بشأن العمل 
الفنى أو خارجه فيما يتعلق بالنواحى اإلدارية إلى مسامع الوزير 

الذى فشل فى التأليف بين قلبيهما.
وآخــر أسباب الصراع بينهما وتــأزم الموقف، أن المسئول »أ« 
يسعى بشدة لتثبيت أقدام مسئولة كبيرة بإحدى شركات التوزيع 
البالغ اجمالى عددها 9 شركات، ومحاولة تصعيدها على حساب 
المسئول الثانى وكيدا فيه واالطاحة به إلى منصب أو عمل آخر 
يهمش دوره عند الوزير، فى الوقت الــذى اتهم فيه األخير هذه 
المسئولة بإهدار المال العام فى أذونات صرف، ومأموريات داخل 
وخــارج مصر بــدون أى دراســات جــدوى، وتوقيع بروتكوالت دون 
الحصول على موافقة الوزير أو رئيس الشركة القابضة، األمر 

الذى يثير شكوكا كثيرة حول االستفادة من وراء هذه 
االجراءات.

ومما زاد مــن حــدة الخالفات ان المسئول الثانى 
أعد تقريرا ضد هذه السيدة وقدمه لوزير الكهرباء 
بإحالتها للتحقيق فى عدة مخالفات ومطالبته بتوقيع 
جزاءات عليها بما تنص عليه اللوائح والقوانين وهو 
ما يحرمها من الترقية، ووأد كل محاوالت غريمه 
لتصعيدها لتولى منصبه فــى حركة التغييرات 
أوالتنقالت المرتقبة، فضال عن كونه قام بتجميع 
توقيعات من الموالين له داخل الشركة لنقل هذه 
السيدة إلى شركة أخرى أو تحويلها للعمل إداريا 
بالوزارة على درجتها الوظيفية، لكن كل المحاوالت 
حتى كتابة هــذه السطور لــم تفلح فــى ظــل دفــاع 
المسئول »أ« عنها ليستمر الــصــراع بين قيادات 

وزارة الكهرباء لتحقيق مصالح خاصة.

فضيحة كبيرة تشهدها وزارة الكهرباء والشركة القابضة 
التابعة للوزارة إداريا، حيث تنتشر هذه األيام حكايات عن العالقة 
الكبيرة التى تربط بين مسئول كبير فى ديوان عام الــوزارة وبين 
السكرتيرة الشابة الحسناء التى تعمل مع رئيس إحدى شركات 
الكهرباء الكبرى والذى فرضها بقوة على هذه الشركة وأصبحت 
بحكم هذه العالقة صاحبة لقب »المرأة الحديدية« التى فوضها 
رئيس الشركة بالتوقيع نيابة عنه حال غيابه لسفر أو إجــازات 
أو مــأمــوريــات، على كل »أوردرات« الشركة، وأصبح سلطانها 
مهيمنا على كل فئات الموظفين بالشركة، حتى أنها توقع أيضا 
على تحركات وخطوط سير المهندسين والمفتشين حتى أصبح 
يطلق عليها لقب »المرأة الحديدية« فى صورة أصابت الكثير من 

موظفى الشركة باالحباط، السيما القيادات.
وفسر بعض العاملين بالشركة أن مصدر قوة السكرتيرة يعود 
لصلة قرابة مع مسئول كبيرة بــوزارة الكهرباء والطاقة، وإحدى 
األذرع الرئيسية التى يعتمد عليها الدكتور محمد شاكر وزير 
الكهرباء عند اتخاذ القرارات المصيرية، لخبراته الكبيرة فى 

وزارة الكهرباء حيث تدرج فى العديد من المناصب. 
يأتى ذلك فى الوقت الذى أصبح فيه رئيس الشركة مسلوب 
ــه يلجأ إليها  االرادة أمـــام السكرتيرة المحظوظة لــدرجــة أن

لمشورتها فى كل صغيرة وكبيرة.
من جانبهم طالب عدد كبيرة من قيادات الشركة، وزير الكهرباء 
بمحاسبة رئيس الشركة والتحقق ما إذا كانت هذه السكرتيرة 

ترتكب مخالفات من عدمة، فضال عن مراجعة كل »األوردرات« 
الصادرة من الشركة وتكليفات قطاع التفتيش والمتابعة، وخط 

سير فرق الطوارئ.
وفـــى ذات الــســيــاق طــالــب الــبــعــض بالتحقيق فــى الفساد 
المنتشر داخل شركة الكهرباء خاصة اإلدارات التى تتعامل مع 
الجمهور مثل فبركة إصالح األعطال، حيث يتم تصليحها بشكل 
سيئ وصــورى فقط حتى الصيانة المبرمجة، فى ظل تواطؤ 
من لجان التفتيش الفنى التى تقوم بالطرمخة على الشبكات 
واألمن الصناعى الذى يمضى على أوامر الشغل دون مراجعة 
ما قام به موظفو الصيانة التى تتقاضى مرتبات كبيرة بدون 

بذل أى مجهود.

خناقات وصراعات فى وزارة الكهرباء بسبب »الحريم«
)1( قيادية بشركة توزيع تشعل الخالفات بين اثنين من كبار المسئولين

)2( سرعالقة السكرتيرة الحسناء مع مسئول كبير بالديوان العام

وزير النقل أحرجهم أثناء االفتتاح

تفاصيل معارك »3« نواب على »كوبرى شبرا الخيمة«
صراع بدأ غريبا وطريفا إلى أن وصل إلى درجة االحتدام 
أحيانا والغرور واالعتزاز بالنفس أحيانا اخرى، حتى وصل 
إلى أعلى مراحل الحرب الباردة إلى ان أصبح معركة اثبات 
ذات وخدمات علنية.. هــذا الصراع كــان بين ثالثة أعضاء 
بمجلس النواب، هذا الصراع انتقل من أنصارهم ومؤيديهم 
فى دائــرة شبرا الخيمة الى صفحات التواصل االجتماعى 
على الفيس بــوك وتويتر، حيث زعــم كــل منهم أنــه صاحب 
الفضل فى موافقة وزير النقل على إنشاء كوبرى »الشرقاوية« 
الــذى يربط بين حى غرب وشــرق شبرا الخيمة على طريق 

مصر- اسكندرية الزراعى بتكلفة 200 مليون جنيه.
بدأت قصة الصراع بين النواب الثالثة، بعدما أراد كل منهم 
على حدة ومن وراء اآلخر أن يظهر ألبناء الدائرة أنه صاحب 
الفضل الوحيد فى موافقة وزير النقل على انشاء الكوبرى، 
وذلك باستخدام عدة وسائل لنشر الخبر وتناقله بين الناس، 
فأحدهم سبق وكلف أنصاره بتعليق »يافاطات« مكتوبا عليها 
اسمه وتؤكد أنه حصل على موافقة وزير النقل ورئيس هيئة 
الكبارى على انشاء الكوبرى، واآلخــر قام بعمل مداخلة فى 
احد البرامج للتأكيد على انه هو الذى نجح فى الحصول على 
موافقة الجهات الحكومية المختصة بانشاء الكوبرى، والثالث 
قام بطباعة منشور مرفق به صورة الطلب الذى قدمه لوزير 

النقل وتمت الموافقة بناء عليه على انشاء الكوبرى.
ــه الــى الفيس بوك،  ثم استمر الصراع حتى انتقلت أدوات
ــخــاص، أو الصفحة  وراح كــل منهم يكتب على حسابه ال
الرسمية له أنــه صاحب الفضل الوحيد فى الحصول على 
موافقة وزارة النقل بانشاء الكوبرى، ولــم يكتف الفرسان 
الثالثة كما أطلقواعلى أنفسهم أمــام الناس، ليثبتوا ألبناء 
الدائرة أنهم يد واحــدة فى خدمة الدائرة وأبنائها، قبل أن 
يحدث بينهم االنقسام والتحدى، بل راح كل منهم يوحى إلى 
أنصاره بتأييده وكتابة عبارات وبوستات الشكر والتقدير 

والعرفان له على حسابهم وتشييرها على »السوشيال ميديا« 
ليشيع أنه صاحب الفضل فى انشاء الكوبرى ليحظى بالثناء 
وتقدير أبناء الدائرة، فكانت البوستات أشبه بمعركة حامية 

الوطيس على صفحات الفيس بوك.
المثير أن الفرسان الثالثة كانوا قد تعاهدوا فيما بينهم 
ــد، وأن أى إنــجــاز يحققونه وأى خدمات  انــهــم جسد واحـ
يقدمونها البناء دائرتهم، تنسب لجميعهم وال يتميز أحدهم 
ــواب الثالثة  ــن عــن اآلخــريــن، وقــالــت مــصــادر مقربة مــن ال
أنهم قــرأوا الفاتحة على ذلــك، وانهم كانوا قد تقدموا منذ 

نجاحهم فــى االنتخابات األخــيــرة فــى 2016 بطلب موحد 
يجمع اسمائهم النشاء الكوبرى، عندما كان الدكتور جالل 
السعيد وزيرا للنقل، وبمرور األيام وحدوث تعديالت وزارية 
متعددة، تناسى الطلب، ولم يعلم أحد منهم عنه شيئا ونسى 
أبناء الدائرة كذلك الطلب، وهذا هو الظاهر فى العلن لكن 
ما كان يدور فى الخفاء أن كال منهم سارع فى السر للتقدم 
بالطلب لكل وزير يتولى المهمة، حتى وصل األمر لوزير النقل 
الحالى الدكتور هشام عرفات، للموافقة على إنشاء الكوبرى، 
وانكشف المستور عندما أعلنت وزارة النقل عن الموافقة 

على إنشاء الكوبرى، قام كل منهم بنسب الفضل اليه، وراح 
ينشر صــورة الطلب على صفحات الفيس بــوك، وطباعته 
وتوزيعه أمــام المساجد بعد خطبة الجمعة، وتعليق الفتات 
الشكر لوزير النقل على الموافقة وأنــه صاحب الفضل فى 
ذلك.. ثم يأتى آخر مشاهد القصة، يوم وضع حجر االساس 
االسبوع الماضى عندما قرر وزير النقل ومحافظ القليوبية 
ورئيس هيئة الطرق و الكبارى حضور وضع حجر االساس 
وتمت دعــوة الصحفيين ومراسلى القنوات الفضائية لنقل 
الخبر على الهواء، حيث سارع كل منهم اللتقاط الصور مع 

الوزير والظهور فى الفضائيات، الظهار أن كال منهم صاحب 
الفضل فى هذا االنجاز الذى طالما حلم به جموع أبناء دائرة 

شبرا الخيمة.
ــر الــنــقــل للصحفيين  ــ األكــثــر إثــــارة أن تــصــريــحــات وزي
ــاءت لتكشف  واإلعــالمــيــيــن خــالل وضــع حجر االســـاس جـ
العديد من االســرار، وتتسبب فى حرج بالغ للنواب الثالثة، 
وأهمها ان انشاء الكوبرى لم يكن استجابة ألى طلبات قدمت 
للوزارة ولكنه فى إطار خطة تبنتها الــوزارة إلنشاء مجموعة 
ــزراعــى لحل مشاكل  مــن الــكــبــارى العلوية على الــطــريــق ال
االختناقات المرورية والحد من الحوادث المتكررة خاصة 

عند تقاطعات الطريق مع مداخل المدن.  
يذكر أن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والدكتور 
عالء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، ورئيس الهيئة 
العامة للطرق والكبارى، الــلــواء عــادل تــرك وضعوا منذ 
أيام، حجر أساس كوبرى الشرقاوية على الطريق الزراعى 
بتكلفة 200 مليون جنيه، حيث أكــد عــرفــات أن هذا 
الكوبرى يخدم قطاعا كبيرا من مناطق المحافظة الواقعة 
خلف خط السكة الحديد وخاصة منطقة الشرقاوى، ويبلغ 
عرضه 9 أمتار ويشمل حارتين مروريتين بكل اتجاه، ويبلغ 
طوله لالتجاه القادم من ميت نما إلى الطريق الزراعى 
670 مترا بينما يبلغ طــول االتــجــاه الــقــادم مــن الطريق 

الزراعى إلى ميت نما 600 متر.
وأشـــار عــرفــات إلــى أن عملية إنــشــاء كــوبــرى سيارات 
أعلى ترعة الشرقاوية والسكة الحديد بحى غرب شبرا 
الخيمة سيساهم فى تخفيف التكدس المرورى بمدينة 
شبرا الخيمة وتيسير الحركة المرورية للمواطنين بالحى 
ومنع الحوادث التى تقع على المزلقان، باإلضافة إلى رفع 
كفاءة طريق )القاهرة - اإلسكندرية( الزراعى عند تقاطع 

مزلقان الشرقاوية مع الطريق. 

األول يؤيد استمرارها فى منصبها والثانى يتهمها بالفشل وإهدار المال العام 

المرأة الحديدية الحاكم بأمره ورئيس الشركة يفوضها فى توقيعه ورصد الحوافز والمكافآت

بالمستندات والصور: انتقال المعركة إلى المساجد والفيس بوك بين أنصار األعضاء الثالثة

شاكر
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وضع شروط 
على المساعدات

رغم أنه ال تزال أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى أكثر من ثالث سنوات ونصف 
السنة من فترة رئاسته الثانية التى سوف تنتهى فى 2022، إال أن  هناك حالة 

من تضارب اآلراء أو بمعنى أدق االنقسام حول ترشح الرئيس لفترة رئاسية ثالثة.
وما أدى إلى الحديث عن هذا الموضوع فى الوقت الحالى أنه فى حال رغبة  

السيسى فى إعادة ترشيح نفسه فهذا معناه إدخال تعديالت على بعض المواد فى 
الدستور المصرى الذى صدر فى عام 2014 والذى انتخب على أساسه من قبل 

محمد طرابيه يكتب:فى عامى 2014 و2018.

خطة أمريكا لمنع »السيسى« من الترشح فى انتخابات الرئاسة 2022

حيث تنص مــادة )140( مــن الدستور على أن »ُينتخب 
رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميالدية، تبدأ من اليوم 
التالى النتهاء مدة سلفه، وال يجوز إعــادة انتخابه إال لمرة 
واحدة.. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء 
مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوًما على األقل، ويجب أن تعلن 
النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثالثين يوما على األقــل. وال 
يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال 

مدة الرئاسة«.
الغريب أن هذا الجدل ال يزال مستمراً رغم أن الرئيس 
السيسى نفسه قــال حرفيا  أكثر مــن مــرة »الــرئــيــس مش 
هيقعد بعد مدته يــومــيــن«، وهــى الكلمة التى تعد إشــارة 
صريحة لرغبته فى أن تكون مدة بقاء الرئيس فى الحكم 
ثابتة كما حددها الدستور باعتبارها أحد أهم مكتسبات 

ثورة 30 يونيو، حسب تعبيره.
ـــ8 ســنــوات غير  ــرون أن مــدة الـ فــالــمــؤيــدون للسيسى يـ

كافية للرئيس لكى يحقق كل ما 
وعد به فى برنامجه االنتخابى، 
وبالتالى فإن من حقه الحصول 
على فــرصــة  جــديــدة للترشح 
لمرة أو لمرات أخرى، فى حين 
يـــرى الــبــعــض أن أى مــســاس 
بالدستور سيفتح بــاب جهنم، 
حيث سيطالب الجميع بتعديل 
الــدســتــور لصالحه وسنفتقد 
الــشــرعــيــة الــدســتــوريــة وقتها 
ــر يــعــتــبــره الــكــثــيــر من  ــو أمـ وهـ
الخبراء والمحللين السياسيين 
متعارضاً مع ما طالبت به ثورة 
30 يونيو التى أطاحت بجماعة 
ــوان اإلرهــابــيــة مــن الحكم  اإلخـ
فى مصر، كما أنه يتعارض مع 
الدستور الــذى أقسم الرئيس 
نفسه عــلــى إحــتــرامــه مرتين، 
ويرى البعض أيضاُ أنه فى حال 

تعديل الــدســتــور فــى الــوقــت الحالى فــهــذا  يعنى التخلى 
عن حلم تــداول السلطة بشكل سلمى وعــن طريق صندوق 

اإلنتخابات الحرة الذى طالما حلم به المصريون.
نترك هذا الجدل الممقوت الذى يبدو أنه وباء لن يترك 
مصر أبداً،  لنطرح بعض التساؤالت األهم واألخطر فى هذه 
القضية الخطيرة ذات التأثيرات الكبيرة حاليا وفى السنوات 

القادمة سواء فى مصر أو المنطقة.
ومن بين هذه التساؤالت: ما موقف القوى العالمية الكبرى 
وفى مقدمتها الواليات المتحدة األمريكية التى اليزال %99 
من اللعبة السياسية فى يدها وفقا لما قاله الرئيس الرحل 
ــور الــســادات منذ أكثر مــن 50 سنة، مــن هــذا الموضوع  أن
المتعلق بترشح السيسى لفترة رئاسية ثالثة؟ ومــا موقف 
الدول الكبرى من هذا األمر؟ وما هى السيناريوهات التى تم 

وضعها خارجيا فى حال ترشح أو عدم ترشح الرئيس؟
أردت أن أطرح هذه التساؤالت للنقاش البناء بعيداً عن 
الــجــدل العقيم الــذى تعودنا عليه منذ عــشــرات السنين، 
وللرد على من يــرون أن هــذا األمــر شــأن مصرى خالص ال 
عالقة أليــة أطــراف خارجية بــه، وللتأكيد على أننا حينما 
نطرح تلك القضية للنقاش يجب أن نضع فى الحسبان أن 
العالم أصبحت تحكمه المصالح المتشابكة وتغييرات دولية 
وإقليمية كبيرة يجب أن تكون حاضرة فى أذهاننا دائما، 
خاصة أن مصر أصبحت قــوة إقليمية مــؤثــرة واستعادت 
الكثير من مكانتها التى اهتزت فى أعقاب ما حدث بعد ثورة 

20 يناير 2011. 
ويخطئ من يتصور أن التساؤالت السابقة سابقة ألوانها 
ولم يأت حتى اآلن؟ أو أن طرحها حالياً ليس له ما يبرره، 
فقد اهتمت الكثير مــن الجهات الرسمية  ودوائـــر صنع 
القرار ومراكز األبحاث األمريكية بهذه القضية وأقيمت 
بعض الفعاليات الخاصة بهذا الشأن خالل األسابيع القليلة 
الماضية ومن بينها المنتدى السياسى الــذى عقد فى 31 
أكتوبر 2018، داخــل »معهد واشنطن« وهــو أحــد المراكز 
الكبرى ذات التأثير فى الــواليــات المتحدة.. وشــارك فى 
هذا المنتدى باراك بارفى وهو باحث فى »مؤسسة أمريكا 
الجديدة« ومؤلف الدراسة األخيرة للمعهد بعنوان، »الواقعية 
الجديدة فى مصر: التحديات فى ظل السيسى«، وميشيل 
دون التى  تعمل باحثة فى إدارة »برنامج الشرق األوسط فى 

مؤسسة كارنيجى للسالم الدولى.

ــدرك أهــمــيــة دراســــة بــــاراك بــارفــى يــجــب أن  ــ وحــتــى ن
نكشف بعض المعلومات عنه ليدرك الجميع أنــه شخص 
متعدد الكتابات وكثير التواجد فــى الكثير مــن الوسائل 
اإلعالمية والجهات السياسية ولذلك يجب أن ننظر إلى 
ما يكتبه أو يقوله بعين االهتمام ونضعه تحت ميكروسكوب 
التحليل السياسى الدقيق بعيداً عن الشعارات والتشنجات 

السياسية.
فباراك بارفى إلــى جانب عمله فى معهد واشنطن فهو 
باحث فى مؤسسة أمريكا الجديدة، حيث يتخصص فى 
الــشــئــون العربية واإلســالمــيــة.. وقــد ظــهــرت مــقــاالتــه فى 
الواشنطن بوست، والهيرالد تريبيون الدولية، والسياسة 
الخارجية. كما أن بــارفــى المعلق على CNN و BBC و 
MSNBC و Fox News  يشهد بشكل مــتــكــرر أمــام 
الكونجرس حــول قضايا تتراوح من القاعدة إلــى الصراع 
فى سوريا. باإلضافة إلــى ذلــك، فهو مراسل سابق لوكالة 
أسوشيتد برس ومنتج لشركات ABC News، حيث قدم 
تقارير من العراق ولبنان ودول أخرى. وهو باحث سابق فى 
معهد بروكينجز، وعــاش فى نصف دول الشرق األوســط، 

ويتحدث العربية والفرنسية بطالقة، إلى جانب لغته 
األم اإلنجليزية.

 وفـــى دراســـتـــه الــتــى نــاقــشــهــا المنتدى 
السياسى المشار إليه، أكد بارفى أنه 
عــنــدمــا أصــبــح عــبــد الــفــتــاح السيسى 
رئيساً فى عــام 2014، كــان المصريون 

يطالبون باالستقرار بعد فوضى سنوات 
ما بعد الربيع العربى والقيادة 

الــفــاشــلــة لــحــكــومــة 
ــوان المسلمين.  اإلخـ
رمزاً لهذا االستقرار، 
ــان الــســيــســى عند  ــ ك
ــة مــن  ــيـ ــالـ درجـــــــة عـ
ــدرجــة أن  الــتــقــديــر ل
وجــهــه تــزيــن قضبان 
الشوكوالتة – حسب 
مــا جــاء فــى الــدراســة 
وهــــو تــعــبــيــر يــوحــى 
بــشــعــبــيــة الــســيــســى 
ــه  ــداي ــيــرة فـــى ب ــكــب ال

توليه الرئاسة-.
ــدراســة  وكــشــفــت ال
ــه  على الــرغــم من  أنـ
ــه ال يـــــزال يتمتع  ــ أن
ــع  ــ بــشــعــبــيــة بـــعـــد أرب

ــوات، لــم يــعــد السيسى  ســن
يعتمد عــلــى اإلنـــجـــازات السابقة 

والــوعــود بالتحسن المالى. ومــع تصادمه 
مع االقتصاد المتهالك، واالضطرابات الداخلية، 

والــتــهــديــدات الــجــهــاديــة، وتــحــديــات السياسة الخارجية، 
ــه ينفذ خطة تقشف أقرها  ــى دعــم أقـــوى ألن سيحتاج إل

صندوق النقد الدولى فى نوفمبر 2016.
وفى هذه الدراسة الجديدة، درس بارفى االتجاهات فى 
مصر مثل الــدور المتنامى لبعض الجهات العليا، والحاجة 
ــة المائية التى تلوح فى  إلــى تخفيضات فى الدعم، واألزم
األفــق بسبب سد النهضة اإلثيوبية الكبرى.. كما أن دور 
الواليات المتحدة يخضع لتقييم مطلوب بشدة. ويجادل بأن 
من بين الطرق المحدودة التى يمكن أن تؤثر بها واشنطن 
على القاهرة، هو ربط المساعدة المتزايدة بتحقيق بعض 

المكاسب للواليات المتحدة.
 وقبل أن نتطرق الــى الجانب األهــم فــى هــذه الــدراســة 
المثيرة للجدل، نشير إلــى بعض الجوانب التى كشفتها 
وتتعلق  بالكشف عن بعض الوقائع واألوضــاع الحالية فى 

مصر، والتى أرى أنها بحاجة للرد من جانب كافة الجهات 
الرسمية المعنية وفــى مقدمتها وزارة الخارجية والهيئة 
العامة لالستعالمات ووسائل اإلعــالم المصرية المختلفة، 
لتفنيد بعض األكاذيب واإلدعــاءات التى تسىء لصورة مصر 

فى الخارج.
حيث كشفت الدراسة أن السياحة تشكل مصدر العائدات 
الرئيسى فى مصر. ولكن فى الوقت الــذى كــان فيه عدد 
السياح الوافدين شهرياً إلى مصر حتى عام 2015، قد ناهز 
ـــ900٫000 سائح، فقد انخفض هذا العدد إلى النصف  الـ
فى أعقاب التفجير اإلرهابى لطائرة ركاب روسية فوق شبه 
جزيرة سيناء فى أكتوبر من ذلك العام. ولم ينتعش القطاع 
منذ ذلك الحين - األمر الذى يشكل مشكلة كبيرة بالنظر 
إلى حاجة مصر إلى خلق 700٫000 فرصة عمل جديدة فى 

السنة لمجرد مواكبة النمو السكانى.
وباإلضافة إلــى هــذه المشاكل المالية - وفقا لما جاء 
بالدراسة -  يشكل مشروع »سد النهضة اإلثيوبية الكبرى« 
مصدر قلق كبير للقاهرة.. فمن المرّجح أن يــؤدى السد 
إلــى انخفاض كبير فى منسوب المياه الــذى تحصل عليه 
مصر، خاصة عندما يتم ملء الخزان ليصل إلى 70 مليار 
متر مكعب.. ويستند تفسير مصر لحقوقها فى مياه نهر 
النيل إلى معاهدات استعمارية لم توّقع عليها معظم دول 
حــوض النيل األخـــرى - وتــحــديــداً معاهدة موقعة مع 
الــســودان عــام 1959 التى توفر لمصر كمية دائمة 
تبلغ 55 مليار متر مكعب سنوياً بينما توّفر للسودان 
18٫5 ملياراً فقط. ووفــقــاً لـ»برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائى« تتخطى كمية 
المياه التى تستخرجها 
مــصــر المعدل 
ــوص  ــصـ ــنـ ــمـ الـ
عــلــيــه.. لــذلــك، 
ومن أجل الحد 
مـــــــن الـــــوقـــــع 
الــمــتــرتــب على 
إمــدادات المياه 
ــة فــى  ــويـ ــنـ الـــسـ
مــــصــــر، يــجــب 
عــلــى واشــنــطــن 
أن تحث إثيوبيا 
ــى إعـــــــادة  ــ ــل ــ ع
الـــــنـــــظـــــر فـــى 
الجدول الزمنى 
ــذى وضــعــتــه  ــ ــ ال
لــمــلء الــســد من 
أربع سنوات إلى 

سبع سنوات.
وتضمنت الدراسة اإلشــارة إلى أن  
سجل  مصر فى مجال حقوق اإلنسان  ال يزال يشكل 
مدعاة للقلق، وكشفت أن الحكومة فى عهد السيسى اتخذت 
إجراءات صارمة ضد كافة أشكال المعارضة، وربما بصورة 
أكثر قمعية مما كانت عليه أثناء نظام جمال عبد الناصر.. 
ففى اآلونــة األخيرة، على سبيل المثال، أُلقى القبض على 
أحد الكتاب لمجرد انتقاده تخفيضات الدعم التى اتخذتها 

الحكومة فى القاهرة. 
وأضافت الدراسة أن هناك القليل من األدلة على وجود 
دعــم شعبى للمعارضة السياسية ضد السيسى باستثناء 
اإلسالميين.. فأحزاب مصر اليسارية لم تعد تلقى تجاوباً 
منذ فترة طويلة، لتبقى اإلسالموية المعارضة اإليديولوجية 
الوحيدة للحركة الناصرية والــحــركــات المماثلة.. ولكن 
القضاء على جماعة »اإلخـــوان المسلمين« ال يــزال بعيداً 
بالرغم من وجود عشرات آالف اإلسالميين فى السجن.. 
وفــى الماضى. فشلت األنظمة االستبدادية فى المنطقة 

كتلك التى ترأسها عبد الناصر ومعمر القذافى وحافظ 
األسد فى القضاء على هذه الحركة. واليوم ال يزال الفرع 
المصرى لـ»اإلخوان المسلمين« يتصرف كدولة داخل دولة 
ويقّدم خدمات الرعاية االجتماعية للكثير من المواطنين. 
ووفقاً ألحد الباحثين، ُتدير »الجماعة« ما بين 1500 و2000 
عيادة طبية فى مصر، بينما تنتمى إليها نحو 20 فى المائة 
من المنظمات غير الحكومية البالغ عددها 5000 منظمة. 
وتبقى جماعة »اإلخــوان« منظمة من المهنيين من الطبقة 
المتوسطة، ومــن المرجح أن تــعــاود الظهور عبر تشكيل 
جيل جديد من األعضاء داخــل حرم الجامعات، تماماً كما 
فعلت فى سبعينيات القرن الماضى.. ومع ذلك، سيكون من 
الصعب جمع التبرعات ألن مموليها وداعميها التقليديين فى 

الخليج نأوا بأنفسهم عن »الجماعة« فى الوقت الحالى.
وفــى كلمتها خــالل المنتدى السياسى الـــذى عقده 
»معهد واشنطن« قالت الباحثة ميشيل دون أن الدراسة 
الجديدة التى أجراها باراك 
بــارفــى لمعهد واشــنــطــن بها  
الكثير من التفاصيل المهمة، 
ولكنها تفتقر إلى المداوالت 
الكافية حــول حــريــة التعبير 
وحرية التنظيم. فحالة القمع 
ــر قــتــامــة مما  ــث فــى مــصــر أك
ــدراســة، وأســوأ  تشير إليه ال
بكثير مما كانت عليه خالل 
عهد حسنى مباراك. كما أن 
معظم ضحايا العنف الــذى 
ترعاه الدولة هم من الشباب، 
بينما لم تعد وسائل اإلعــالم 
الــمــســتــقــلــة قـــائـــمـــة.. وبــعــد 
ــورة، اســتــخــدم السيسى  ــثـ الـ
ــداً من  مــســتــويــات عــالــيــة جــ
ــادة بــنــاء جــدار  الوحشية إلعـ
الخوف.. ومن الصعب تحديد 
اآلراء الــحــقــيــقــيــة للسكان 
المحليين بسبب عدم وجود استطالعات جّيدة فى مصر. 
ومن المرجح أن تستمر سياساته القمعية لبعض الوقت، 
وتشير العديد من الدالئل إلى أنه يخطط لتعديل الدستور 
من أجل إلغاء الشروط التى تقّيد فترة الواليات الرئاسية 

لكى يبقى فى منصبه إلى أجل غير مسّمى.
وكما قلت فإن كل هذه المزاعم واإلدعاءات  فى حاجة 
ماسة الى الرد الرسمى والعاجل من جانب كافة الجهات 
المعنية فى مصر حتى ال نترك الفرصة للقنوات التابعة 
والممولة من جماعة اإلخوان اإلرهابية وتنظيمها الدولى 
للصيد فى الماء العكر واتخاذ ما جاء فى هذه الدراسة 
وغيرها بمثابة وثائق ووقائع تكشف ما يحدث فى مصر 

حالياً.
نأتى إلى الجانب األهم فى دراســة بارفى وهى الخاصة 
بقضية ترشح السيسى فى انتخابات الرئاسة القادمة، حيث 
طالبت الــدراســة - حرفياً -  بــأن تعمل الــواليــات المتحدة 
للضغط على السيسى لكى يتنّحى عام 2022، وأكدت على 
أنه يجب على واشنطن أن تضع أيضاً سيناريوهات إذا لم 

يقم بذلك.
وقالت الدراسة: »ونظراً للشكوك المتنامية التى يبديها 
ــعــام الــمــصــرى بــشــأنــه، فــقــد يتمكن المسئولون  ــرأى ال ــ ال
األمريكيون من ممارسة المزيد من النفوذ هناك فى المرحلة 
المقبلة. وقــد يــقــرر الكونجرس األمــريــكــى مــجــدداً وضع 
شروط على المساعدات، أو تغيير ميزان »التمويل العسكرى 
الخارجى« و»صناديق الدعم االقــتــصــادى«.. وعــوضــاً عن 
زيــادة المساعدة االقتصادية، يجب على الواليات المتحدة 
النظر فى إمكانية تغيير وجهة المساعدات نحو المسائل 
المتعلقة بالمياه والتنمية البشرية والتعليم. وهناك خطوة 
مثمرة أخرى يمكن اتخاذها وهى تغيير وجهة المساعدات 
العسكرية من أنظمة األسلحة القديمة الكبيرة إلى األنظمة 
المتعلقة بمكافحة اإلرهـــاب، وبالتالى تلبية أولــويــةً أكثر 

إلحاحاً«.
وفى النهاية نؤكد ضرورة عدم تجاهل مثل هذه الدراسات 
والمنتديات السياسية التى تعقد فــى الــواليــات المتحدة 
خاصة إذا كانت تتناول قضية تهم وتشغل كل المصريين 
على مختلف انتماءاتهم السياسية، ويجب أن تكون هناك 
ردود وتعقيبات وفورية على كل المزاعم أو اإلدعــاءات التى 

تستهدف اإلساءة لمصر والتأثير عليها سياسياً واقتصاديا.

مصر تنفذ خطة تقشف أقرها صندوق 
النقد الدولى فى نوفمبر 2016

عدد السائحين انخفض إلى النصف فى أعقاب التفجير 
اإلرهابى لطائرة ركاب روسية فوق شبه جزيرة سيناء 

تفسير مصر لحقوقها فى مياه نهر النيل 
يخضع إلى معاهدات استعمارية لم 
توّقع عليها معظم دول حوض النيل 

الحكومة اتخذت إجراءات صارمة ضد كافة 
أشكال المعارضة بصورة أكثر قمعية مما 

كانت عليه أثناء نظامى عبد الناصر ومبارك

القضاء على جماعة »اإلخوان المسلمين« 
ال يزال بعيدًا بالرغم من وجود عشرات 

آالف اإلسالميين فى السجن

الجماعة اإلرهابية تدير ما بين 
1500 و2000 عيادة طبية فى مصر

20 فى المائة من المنظمات غير الحكومية البالغ 
عددها 5000 منظمة تتبع الجماعات اإلسالمية 

الجماعة سوف تعاود الظهور عبر تشكيل جيل 
جديد من األعضاء داخل حرم الجامعات

حالة القمع فى مصر أكثر قتامة ومعظم 
ضحايا العنف هم من الشباب

السيسى يخطط لتعديل الدستور لكى يبقى 
فى منصبه إلى أجل غير مسمّى

تقارير أمريكية تنشر وقائع مثيرة 
حول الشأن المصرى وتحتاج للرد 
الفورى عليها من الجهات الرسمية 

تغيير نظام »التمويل العسكرى الخارجى« 
و»صناديق الدعم االقتصادى«

تغيير وجهة 
المساعدات 

نحو المجاالت 
المتعلقة 

بالمياه والتنمية 
البشرية 
والتعليم 

استبدال 
المساعدات 

العسكرية من 
أنظمة األسلحة 

القديمة الكبيرة إلى 
األنظمة المتعلقة 

بمكافحة اإلرهاب
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 خالد عبدالرحمن

الحكومة تتحدى الدستور وتقرر خفض موازنة التعليم

بعد أسابيع من تغريم الحكومة 2 مليار دوالر لصالح شركتى غاز إسبانية وإيطالية

مصر تواجه قضية تحكيم جديدة بسبب مصادرة الحكومة لحصة شركة »تانتلوم« فى مشروع منجم »أبو دباب«
ــوزارات المختلفة خاصة وزارة البترول  استكماًل لدور ال
والثروة المعدنية فى تــورط مصر فى قضايا يدفع مقابلها 
الشعب المصرى المليارات من أمــوال الضرائب، تسببت 
الوزارة فى أزمة جديدة تهدد بخروج مصر بعد عناء سنوات 
من دخول قطاعات صناعة اإللكترونيات واألجهزة الدقيقة 
وآلت التصوير الرقمية والتصالت  ومحّركات الطائرات، 

عبر السماح باستخراج وتصدير خام »التانتلوم«.
فبعد أن عمت السعادة أوســاط المتخصصين أن مصر 
ستدخل الــمــجــالت التكنولوجيا الــكــبــرى مــن بــاب إمــداد 
الشركات العالمية بأحد الخامات التى وهبها الله للمصريين 
بالمجان، تأتى الحكومة لتورط هذا الشعب المطحون ليدفع 
من مدخراته بدًل من التمتع بجنى ثمار خيرات أرض الكنانة.

أعلنت شركة »تانتلوم إنترناشونال ليميتد TIL«، عن 
دعوى تحكيم جديد ضد مصر، على خلفية مصادرة حصتها 
البالغة 50% فى مشروع منجم »أبو دباب« الضخم للتانتلوم 

والقصدير والفلسبار.
 ،»TIL وكانت إدارة شركة »تانتلوم إنترناشونال ليميتد
التابعة للشركة العالمية »أيـــه. إس. إكــس ليستد آروهيد 
ريسورسيس ليميتد ASX LARL«، »عقدت اتفاقية تمويل 
تحكيم« AFA ضد مصر، مع شركة تتخذ جزيرة جيرنزى 
مقراً لها، وتابعة لشركة »كالونيوس ليتيجايشن ريسك فندز 

.»CLRF
التزمت الشركة الممولة اآلن تأمين تكاليف المطالبات 
القانونية للشركة ضد جمهورية مصر العربية، وفقاً لما ذكره 
موقع »ترانس ناشونال ديسبيوت مانجمنت« TDM، بحسب 
التفاقية التى وقعتها الشركتين، وأن القضية التحكيمية 
تنطلق من إمكان شروع شركة »تانتلوم إنترناشونال ليميتد«، 
وشريكتها فــى الدعــــاء، »آروهـــيـــد« Arrowhead، فى 
مقاضاة مصر فى ما يتعلق بــإجــراءات مصادرة كما ذكرت 
الشركة الشاكية، من بين مطالبات أخــرى، حصة »تانتلوم« 

البالغة 50% فى مشروع منجم »أبو دباب« الضخم للتانتلوم 
والقصدير والفلسبار.

وتحتفظ »تــانــتــلــوم إنــتــرنــاشــونــال ليميتد« بحصتها فى 
المشروع من بين أصــول أخــرى( من خالل تملكها 50% من 
Tanta�  أسهم شركة مصرية مسجلة باسم »تانتلوم مصر«
lum Egypt JSC، باعتبارها الجهة القابضة القائمة على 

10037
مليار جنيه تعويض متوقع 
للمراجل البخارية.. و20 

مليار جنيه تعويض إلسرائيل

 قضية تحكيم
  تنتظر

الحكم فيها 

ملكية المشروع محل النزاع مع الحكومة.
جدير بالذكر أن مــوازنــة وزارة البترول التى أقيمت 
ضدها الــدعــوى القضائية ُتــمــول بالكامل مــن الخزانة 
العامة للدولة التى تحصل على الجزء األعظم من أموالها 
من الضرائب والــرســوم التى تجمعها سنوًيا من الشعب 
المصرى، وتعتبر الضرائب من مصادر التمويل األساسية 

ألنشطة ونفقات الدولة، وتلعب دورا مهما فى القتصاد 
الوطنى، إذ تعتبر أداة من أدوات السياسة القتصادية 
والجتماعية، ومــن أهــم وظائف الضريبة تمويل نفقات 
الدولة، وتحقيق الهدف الجتماعى بإعادة توزيع الدخل، 
كما ُتعتبر أداة من أدوات السياسة القتصادية إليجاد 
الــتــوازن فــى السياسات المالية وتشجيع الستثمارات 

وتشجيع منتجات معينة محلية أو أجنبية.
الجدير بالذكر أنه منذ أسابيع قليلة، قررت هيئة تحكيم 
تابعة للبنك الــدولــى تغريم مصر مليارى دولر اى حوالى 
36 مليار جنيه، فى قضية تــوريــدات الغاز المسال لصالح 

كونسورتيوم إسبانى – إيطالى.
ــدخــل ضمن  ــى ت ــت ــة، ال ــي ــان ــة »نـــاتـــورجـــى« اإلســب شــرك
الكونسورتيوم مع شركة »إينى« اإليطالية، أوضحت أن 
 ،»ICSID المركز الدولى لتسوية منازعات الستثمار«
أصـــدر قـــرارا ينص على أن مصر فشلت فــى اللــتــزام 
بتعهداتها أمام الكونسورتيوم »يونيون فينوسا« بعد دعوى 
أقيمت ضد الحكومة فى عام 2014 بعد أن توقف توريد 
الغاز المسال إلى مجمع دمياط، بعد نقص موارد الطاقة 
داخل البالد عقب أحداث 25 يناير 2011، بينما كشفت 
صحيفة »فايننشال تايمز« البريطانية، عن أن دفع الغرامة 
سيتم على شكل توريدات الغاز المسال إلى مجمع دمياط 
للغاز المسال، الذى تديره »يونيون فينوسا«، ولن يتم دفع 

األموال.
وكــان مركز القاهرة اإلقليمى للتحكيم التجارى الدولى، 
قد قضى فى 19 فبراير الماضى، بتغريم مصر 1.03 مليار 
دولر لصالح شركة شــرق المتوسط للغاز )EMG(، وهى 
الشركة التى تدير خط األنابيب الــذى كان يسلم الغاز إلى 
إسرائيل، لقيامها بإلغاء عقد توريد الغاز مع الشركة، التى 
تدير خط الغاز الواصلة إلسرائيل، بعد نزاع قضائى دام 6 
سنوات أى منذ عام 2012 بسبب تكرار تفجير خط الغاز من 

قبل اإلرهابيين.
ووفًقا لحكم مركز القاهرة فغن الحكومة ملزمة بتعويض 
ـــ1.033 مليار دولر، باإلضافة إلى  الجانب اإلسرائيلى بـ

الفوائد.
جدير بالذكر أن مراكز التحكيم داخل وخارج مصر تنظر 
37 قضية أخــرى، ضد مستثمرين أبرزها قضية المراجل 
البخارية التى قضت محكمة القضاء اإلدارى ببطالن عقد 
بيعها لمستثمر هندى أقامها أمام مركز الستثمار الدولى فى 
أمريكا )األوكسيد(، وتصل قيمة التعويضات المرتقبة بحسب 

هيئة قضايا الدولة إلى 100 مليار جنيه.

أطلقت الحكومة المصرية فى 
عــام 2016، »استراتيجية التنمية 
الــمــســتــدامــة: رؤيـــة مــصــر 2030«، 
والتى تعد بمثابة النسخة المصرية 
من أهــداف التنمية المستدامة التى 
أطلقتها األمم المتحدة فى عام 2015، 
والتى أقرت عدًدا من األهداف التنموية 
فى عدة مجالت، وحــددت العام 2030 

لتحقيقها على المستوى الدولى.
وتنقسم الستراتيجية المصرية إلى 
ثالثة أبعاد، هى: البعد القتصادى، والبعد 
الجتماعى، والبعد البيئى.. ويضم كل منها 
عــدًدا من المحاور، تضم بدورها مجموعة 
من األهـــداف.. البعد القتصادى يتضمن 
مــحــاور التنمية القــتــصــاديــة، والــطــاقــة، 
ــار والــبــحــث العلمى،  ــك ــت والــمــعــرفــة والب
والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية. 
بينما يتضمن البعد الجتماعى محاور 
العدالة الجتماعية، والصحة، والتعليم 
والتدريب، والثقافة.. وأخير، يتضمن البعد 

البيئى محورى البيئة، والتنمية العمرانية. 
ــة مهمة  فــى هـــذا الــســيــاق كشفت دراســ
صــدرت مــؤخــراً »رؤيـــة مصر 2030« والتى 
أعدها الباحث حسين سليمان أن اإلجراءات 
ــة الــمــطــبــقــة كــجــزء مــن بــرنــامــج  القــتــصــادي
اإلصـــالح حملت نتائج مغايرة على عــدد من 
المؤشرات والمحاور األخــرى، الــواردة  كذلك 
فى استراتيجية التنمية المستدامة. فقد شهد 
عــدد مــن الــمــؤشــرات الجتماعية بــاألســاس، 
ــا بــالــتــزامــن مــع تــحــســن الــمــؤشــرات  ــراجــًع ت
الكلية، وهو ما يشكل التحدى األبــرز أمام 
استمرار نجاح برنامج اإلصــالح، وكذلك 

استراتيجية التنمية بمداها األبعد.
ففى حين تستهدف الستراتيجية � التى 
ُوضعت قبل إطالق برنامج اإلصالح � خفض 
نسبة الفقراء إلى إجمالى السكان إلى 23% فى 
عام 2020، ثم إلى 15% فقط فى عام 2030، 
فعلى األرجــح قد نتج عن إجــراءات اإلصــالح، 
خاصة التضخم الحاد الــذى أعقبها وتخطى 
فى متوسطه السنوى حاجز الـــ20% فى عامى 
2017 و2018، زيــادة فى نسبة الفقراء نتيجة 
ارتفاع أسعار السلع والخدمات األساسية، التى 
تمثل الخط المعيارى للفقر. كما من المرجح 
أيًضا أن تكون المساواة فى الدخل والثروة 
قد تراجعت بشكل عام بين شرائح المجتمع 
المختلفة خــالل العامين الماضيين، كنتيجة 
تقليدية لالرتفاع فى معدلت التضخم بشكل 

عام.
ونتيجة أيًضا لإلصالحات المالية، والتى 
اعتمدت باألساس على ضغط اإلنفاق العام، 
فقد تراجع اإلنفاق على التعليم، بكافة مراحله، 
كنسبة من الناتج المحلى اإلجمالى إلى 3% ثم 
إلــى 2.4% خــالل العامين الماليين 2016 � 
2017، 2017 � 2018 على التوالى، وكذلك 
فى موازنة العام المالى الجديد 2018 � 2019 

إلى 2.2% فقط.
ــك فــى حين تسعى استراتيجية   ويــأتــى ذل
التنمية إلى زيادة اإلنفاق العام على التعليم ما 
قبل الجامعى وحده إلى 5% من الناتج المحلى 
بحلول عــام 2020، ثــم إلــى 8% بحلول عام 

.2030
وأكـــدت الــدراســة أن اإلصـــالح المؤسسى  
يحمل كذلك بعض التحديات، خاصة فيما 
يتعلق بمكافحة الــفــســاد. فعلى الــرغــم من 

تحديد استراتيجية التنمية لمكافحة الفساد 
ــالح الــمــؤســســى،  ــ ــدى مـــؤشـــرات اإلصــ ــإحـ كـ
ــة مــصــر فــى مؤشر  ــع درجــ واســتــهــدافــهــا رفـ
مــدركــات الفساد إلــى 50 بحلول عــام 2020، 
إل أن درجــة مصر فــى المؤشر قــد تراجعت 
فــى عامى 2016 و2017، إلــى 34 و32 على 
ــرورة تعزيز  الــتــوالــى، وهـــو مــا يشير إلـــى ضــ
جــهــود مكافحة الفساد والــمــزيــد مــن تمكين 

المؤسسات القائمة عليها.
وهــكــذا، فقد تركزت منجزات استراتيجية 
التنمية المستدامة، منذ إطــالقــهــا فــى عام 
ــرة األهـــداف الكلية باألساس،  2016، فى دائ
والــتــى شهدت تــطــورات فــى أغلبها فاقت فى 
بضعها بالفعل ما تهدف الستراتيجية لتحقيقه 
بعد عامين من اآلن، وهــو ما يرجع باألساس 
ــراءات الــمــهــمــة الــمــصــاحــبــة لــبــرنــامــج  ــإلجــ ــ ل
اإلصــالح القتصادى.. ولكن على جانب آخر، 
تتركز التحديات فــى الــمــحــاور الجتماعية، 
والــتــى شهد بعضها تراجًعا واضــًحــا، تفسره 
ــا، وذلـــك  ــالح أيـــًضـ ــ ــا إجــــــراءات اإلصـ بـــدورهـ
ــى الــتــحــديــات المؤسسية، التى  بــاإلضــافــة إل
قد تكون األكثر صعوبة فى معالجتها، والتى 
سيتطلب تخطيها فى األغلب وقًتا أطــول من 

غيرها.
ولتجنب لتأثير التحديات الجتماعية على 
المنجزات الكلية سيتعين مراجعة اإلجــراءات 
واألهـــداف الجتماعية فــى برنامج اإلصــالح 
واستراتيجية التنمية، وذلــك لضمان تحقيق 
ــرى  ــ ــيــة واألخـ ــن األهــــــداف الــكــل ــي ــوازن ب ــ ــت ــ ال
الجتماعية الــواردة فى الستراتيجية، لتصب 
جميعها فى نهاية المطاف، فى تحقيق التنمية 

المستدامة المأمولة.

اإلنفاق تراجع من 3% عام 2016 - 2017 إلى 2.2% فقط فى موازنة هذا 2018 - 2019

هل تدفع الحكومة مليارات جديدة تعويضـًا بعد فسخ تعاقد الستخراج »التانتلوم«؟

التحكيم الدولى أداة األجانب للرد على تعسف وزارة البترول 
مشروع منجم »أبو دباب« يورط حكومة »مدبولى« فى مستنقع التحكيم 

رسوم جديدة يدفعها المحامى من جيب المواطن للمحكمة

وزير المالية »يعمر« خزينة الدولة 
باالتجار بالدعاوى القضائية

بوادر أزمة جديدة تلوح فى األفق بين المحامين من طرف والحكومة ممثلة فى 
وزارة لمالية من طرف آخر، بعد أن أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، 
ــام فقط، بــزيــادة المبالغ المحصلة تحت حساب ضريبة  قــراريــن، خــالل 10 أي
المهن غير التجارية، المستحقة على المحامين، من خالل زيادة المبالغ التى يتم 

تحصيلها منهم لدى ممارستهم عملهم بالوكالة عن 
المواطنين أو الدفاع عنهم أمــام المحاكم أو الشهر 
العقارى، فيما يعتبر تصعيداً ضد المحامين، خاصة 

بعد إعالن رفضهم للزيادة أكثر من مرة.
وفــرضــت وزارة الــمــالــيــة  ضــريــبــة جــديــدة على 
المحامين، الضريبة الــجــديــدة تحت بند ضريبة 
الــدخــل، على أن يــســددونــهــا أثــنــاء مــمــارســة عملهم 
لــدى مــأمــوريــات الشهر الــعــقــارى، إذ سيتم تحصيل 
15 جنيهاً على كل محرر يوثقه المحامى، سواء كان 
توكيالً أو عقداً لصالح موكليه، وتأتى هذه الزيادة، 
بعد إصــدار قــرارًا فى 20 أغسطس الماضى، لزيادة 
المبالغ التى تحّصلها أقــالم كتاب المحاكم بجميع 
أنواعها ودرجاتها ومأموريات الشهر العقارى، وهو ما 
يمثل نسبة تصل إلى 6 أمثال ما كان يتم تحصيله منذ 

2005 وحتى اآلن.
ومــن الــمــقــرر أن يتم تحصيل 20 جنيهاً عــن كل 
صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد 
بجدول المحامين أمــام المحاكم البتدائية، بعد أن 

كان المبلغ 5 جنيهات فقط، إلى جانب باقى الرسوم والتمغات، وتحصيل 50 جنيهاً 
عن كل صحيفة دعوى أو طعن أمام محاكم الستئناف، بعد أن كان 10 جنيهات 
فقط، وسيتم تحصيل 100 جنيه عن كل صحيفة دعــوى أو طعن أو محرر أمام 
محكمة النقض والدستورية العليا واإلداريــة العليا، بعد أن كانت 15 جنيها، إلى 

جانب باقى الرسوم والتمغات المستحقة.
مجلس نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور،  أعلن رفض جموع المحامين 

قـــرارات وزيـــر المالية بــالــزيــادات على المستويين 
القانونى والجتماعى، مؤكًدا على أن الوزير ليست 
له صالحية زيادة المبالغ، إذ انتهت صالحية الوزير 
بإصدار الوزير األسبق يوسف بطرس غالى فى عهد 
الرئيس محمد حسنى مبارك، قرار بفرض تحصيل 

المبالغ عام 2005.
وفى تصعيد للنقابة ضد وزارة المالية، أعلنت أنها 
سوف تمتنع عن توريد أية رسوم من هذا النوع أمام 
المحاكم المعنية، فيما عــدا الــدعــاوى المستعجلة 
أو المرتبطة بمواعيد إجرائية، وأنها ستتواصل مع 
الحكومة ورئاسة الجمهورية لوقف التحديد الجزافى 
للضريبة على دخل المحامين، وفًقا لما ذكرته النقابة 

فى بيان تعقيًبا على قرارا الوزير محمد معيط.
وكان مجلس مجلس نقابة المحامين، قد دعا إلى 
اجتماع عام لمناقشة القرار الجديد بشأن تحصيل 
المبالغ على مــحــررات الشهر الــعــقــارى، بحجة أن 
هــذه الــزيــادة الكبيرة ستنعكس بشكل أساسى على 
المواطنين الموكلين، وستؤثر بالسلب على إقبالهم 
على إجراءات التقاضى والتوثيق، وهو ما ُيهدد أرزاق 

مئات اآللف من المحامين وضياع حقوق المواطنين غير القادرين لزيادة التكلفة 
المادية عليهم وهو ما يمثل خلال لمنظومة العدالة فى مصر فى وقت تكتظ فيه 

المحاكم بالقضايا المتأخرة.

20 جنيها لصحيفة 
الدعوى أمام المحاكم 

االبتدائية.. و50 
جنيها لـ»االستئناف« 

100 جنيه 
لـ»النقض« 

و»الدستورية العليا« 
و»اإلدارية العليا« 

المال

مدبولى

عاشورمعيط
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عائلة »مبارك« تعلن حالة الطوارئ قبل أيام من سماع شهادته  فى محاكمة »مرسى« بـ)اقتحام السجون(

أعلنت أسرة الرئيس األسبق حسنى مبارك حالة 
الــطــوارئ داخــل الفيلال التى يقيمون فيها بمصر 
الجديدة، والسبب فى ذلك أن األســرة على موعد 

جديد مع ساحات المحاكم والقضاء.
فإلى جانب قضية التالعب فى البورصة المتهم 
فيها عالء وجمال مبارك والتى التزال منظورة حتى 
اآلن، تستعد العائلة لمتابعة القضية التى تنظرها  
ــة العليا، بمجلس  الدائرة األولــى بالمحكمة اإلداري
الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، حيث 
تنتظر العائلة الحكم فى طعن هيئة قضايا الدولة 
المقامة بالوكالة عن الحكومة على حكم محكمة 
القضاء اإلدارى بوقف قرار منع »فريدة« ابنة جمال 
مبارك  من السفر خارج البالد، والمحدد لها جلسة 
24 نوفمبر الحالى، واختصم الطعن المودع برقم 
14815 لسنة 61 قضائية علّيا، جمال محمد حسنى 

مبارك.
كانت محكمة القضاء اإلدارى بمجلس الدولة 
قــضــت، فــى نوفمبر 2014، بــقــبــول طــعــن جمال 
مبارك، للمطالبة ببطالن قرار منع ابنته من السفر.

وكان »عالء وجمال« مبارك قد تقدما بطعن على 
قــرار منع أوالدهــمــا »عمر« و»فــريــدة« من السفر، 
وحملت الدعويان رقمى 6456، 6466 لسنة 68 
قضائية، وطالبتا بوقف تنفيذ وإلغاء قــرار جهاز 
الكسب غير المشروع، بوضع أحفاد مبارك على 

قوائم الممنوعين من السفر.
أما السبب الرئيسى إلعــالن أســرة مبارك حالة 
الطوارئ فيعود إلى القضية األخطر والتى سيكون 
موعدها 2 ديسمبر المقبل أمام الدائرة 11 إرهاب 
بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء 

الرئيس األسبق يخضع لفحوصات 
طبية شاملة لمعرفة مدى قدرته 

على الذهاب والجلوس أو الوقوف أمام 
المحكمة خالل اإلدالء بشهادته

الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، 
والتى تنظر إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد 
مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعالمًيا 
بـ»اقتحام الــحــدود الشرقية«، والمعروفة سابقا 
بـ»اقتحام السجون« حيث قررت المحكمة االستماع 

لشهادة الرئيس األسبق حسنى مبارك فيها.
يذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس 
المعزول محمد مرسى و27 مــن قــيــادات جماعة 
اإلخوان اإلرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر 
حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على 
رأسهم: رشــاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد 
الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد 
ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين 

العريان ويوسف القرضاوى وآخرين. 
فى هــذا السياق، كشفت مصادرنا المطلعة أن 
هناك العديد من الترتيبات األمنية لتأمين ذهب 
وعودة مبارك من وإلى المحاكمة فى هذا اليوم وقد 
تم التنسيق بين األجهزة المعنية وطاقم الحراسة 
المكلف بــحــراســة مــبــارك وعــائــلــتــه،  كــمــا خضع 
الرئيس األسبق لفحوصات طبية شاملة لمعرفة 
مدى قدرته على الذهاب والجلوس أو الوقوف أمام 

المحكمة خالل اإلدالء بشهادته.

 تفاصيل معركة »صبحى« مع »شلة 
الكبار« فى وزارة الشباب والرياضة

»عصفورة« وزير التنمية المحلية.. تسبب 
الرعب واالكتئاب لـ»3« وكالء  وزارة

حزمة قرارات صارمة اتخذها الدكتور أشرف 
صبحى وزيــر الشباب والــريــاضــة،  ورغم 

إصداره تعليمات مشددة للمسئولين 
بـــإدارتـــى الــعــالقــات الــعــامــة 
ــى قــطــاع  ــواء فـ ــ واإلعــــــالم سـ
الــشــبــاب أو قــطــاع الــريــاضــة 
بــعــدم تسريبها للصحف فى 
الــوقــت الــحــالــى، إال أن »صــوت 
الــمــاليــيــن« نجحت فــى كشف 
المستور حــول هــذه التغييرات 
القادمة ومنها إغالق ما أسماه 
ــر حنفية اإلكــرامــيــات«  ــوزي ال
ــدالت  ــ ــن ب ــ وهـــــى عــــبــــاراة ع
ــت إضــافــى،  ســهــر، وعــمــل وقـ

ومـــأمـــوريـــات خــــارج الـــــوزارة، 
وصــرف بــونــات بنزين لسيارات 

الوزارة تم االعتياد عليها فى عهد 
الــوزيــر الــســابــق المهندس خالد 

عبد العزيز وقدرتها اإلدارة المالية 
بــحــوالــى 200 ألــف جنيه شهريا، 

وذلـــك  بــنــاء على أوامـــر مــن الــوزيــر 
بإفادته بها، وبعد اطالعه على اإلفــادة 

اعتبرها الوزير إهدارا للمال فى غير المفيد.
ــالــوزارة إن الــوزيــر، كلف  وقــالــت مــصــادر مطلعة ب
ــوق بهم  ــوث بتشكيل لــجــنــة تفتيش مــن مــوظــفــيــن م
واختارهم بنفسه، لمراجعة جميع كشوف الحسابات، 
وهــو األمـــر الـــذى لــم يعجب شلة منهم محسوبين 
على وزيــر الشباب والرياضة السابق، والذين المح  

الوزير فى أكثر من مناسبة باتهامهم بتعطيل خطة 
تطوير الــوزارة وإخفاء ملفات مهمة، متوعدا  
بإقصاء كــل مــن تحوم حوله الشبهات، 
وأنه انتظر حتى ينتهى منتدى شباب 
العالم الذى عقد برعاية الرئيس 
السيسى بــشــرم الــشــيــخ مطلع 
الشهر الجارى، ليتم محاسبة 
الموظفين فردا داخل الوزارة.

ــت ذاتــــــه أكـــد  ــ ــوق ــ ــى ال ــ ف
ــى تــصــريــحــات  ــ الــــوزيــــر ف
خاصة لـــ»صــوت الماليين« 
ــن الــفــوضــى انــتــهــى،  أن زمـ
وأنــه قريبا سيقوم بإجراء 
ــرات جـــذريـــة،  ــي ــي ــغ حـــركـــة ت
بــمــا يــحــقــق الــنــفــع الــعــام 
ــهــا  ــوزارة وقــطــاعــات ــ ــلـ ــ لـ
لتقوم بتأدية دورها نحو 
الشباب والــريــاضــة على 
أكــمــل وجـــه، مشيًرا إلــى أن 
الجميع عنده سواسية وليس 
عنده »خيار وفقوس« ومن يعمل 
ويجتهد سيجد ثــمــرة جــهــده واللى 

مش هيشتغل مش هيقبض.
وألمح صبحى إلى أن هناك »شلة« فى الوزارة تعمل 
لعرقلة خطتها سيتم اقامة الحجة عليها، ومحاسبتها 
بالقانون والــلــوائــح، حتى ال يتهمنى أحــد بتصفية 
حسابات مع أحــد، مؤكدا لم أتعرض ألى ظلم حتى 

أصفى حساباتى مع أحد.

خطة أمنية لتأمين ذهاب وعودة »حسنى« لمحكمة جنايات القاهرة فى 2 ديسمبر المقبل

قرر إغالق »حنفية« اإلكراميات وإجراء تغييرات جذرية

شعراوى يعين »مدير عام« وظيفتها 
نقل األخبار ومراقبة الكبار  

صبحى لـ»صوت الماليين«: معنديش خيار 
وفقوس واللى مش هايشتغل مش هايقبض

« لوزير التعليم العالى فضيحة فى جامعة حكومية بـ»الصعيد« تهديها »

  نسرين إمام  

ــع  ــل ــه ــة مـــن الـــخـــوف وال ــالـ حـ
الشديد يعيشها جميع موظفى 
ــام وزارة الــتــنــمــيــة  ــ ــوان عـ ــ ــ ديـ
ــقــرب من  الــمــحــلــيــة، مــنــذ مـــا ي
4 أشــهــر هــى الــفــتــرة الزمنية 
التى تولى فيها الــلــواء محمود 
شعراوى وزارة التنمية المحلية 
خلفا للدكتور هــشــام الشريف 

الوزير السابق.
 الــســبــب الــرئــيــســى للخوف 
ــالـــة الـــرعـــب الــتــى انــتــابــت  وحـ
ــار  ــب ــك الــمــوظــفــيــن خـــاصـــة ال
وأصــحــاب الــدرجــات الوظيفية 
ــو وجــــــود مــوظــفــة  الـــعـــلـــيـــا، هــ
بــدرجــة مــديــر عــام تــم انتدابها 
مــن إحـــدى الــجــهــات المرموقة 
فى الحكومة، اتضح أن الهدف 
من وجودها، إرســال رسالة لكل 
موظف ولكل قــيــادة أنهم تحت 
المراقبة  المشددة، طوال فترة 
عملهم، وغير مسموح لهم على 
اإلطــالق بــإبــداء أى اعتراضات 
على قرارات الوزير أو المقربين 
منهم، خاصة أنــه استعان بعدد 
كبير ممن اطــلــق عليهم خبراء 
تنمية محلية إلعادة هيكلة ورسم 
خطط جديدة للتنمية المحلية 

والوحدات اإلدارية التابعة لها.
ــرا  ــي الـــمـــثـــيـــر أن عـــــــددا كــب
مــن الموظفين بـــالـــوزارة ألغوا 
حساباتهم على الفيس بوك وكل 
مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــى، 
وأنشأوا حسابات أخرى بأسماء 

مستعارة خــوفــا مــن المراقبة، 
وذلك بعد أن تم إقصاء عدد من 
القيادات وتوزيعهم على دواوين 
ــقــاهــرة والــجــيــزة  محافظتى ال
ومركز سقارة لتدريب القيادات 
المحلية، لمجرد تعليقاتهم على 
تعطل بعض المشروعات التى 
بــدأهــا الــــوزراء الــســابــقــون مثل 
مــشــروع »مــشــروعــك« وتــوقــف 
قروض صندوق التنمية المحلية، 
فضال عن مشروع إعادة ترسيم 
الــحــدود، وكلها مشروعات كان 
يعمل عــلــى تنفيذها عـــدد من 
كبار موظفى الــوزارة ويتقاضون 
بــدالت عن حضورهم الجلسات 
واالجتماعات وبالتالى انقطع 

 موظفون وقيادات 
بالوزارة أنشأوا 

حسابات بأسماء 
مستعارة على 

مواقع التواصل 
االجتماعى

هــــــــــذا الــــــمــــــورد 
ــا أدى  ــ ــم، مـ ــهـ ــنـ عـ
إلــــــى اســتــيــائــهــم 
السيما أن مرتبات 
مـــوظـــفـــى وزارة 
التنمية المحلية 
وحـــــــوافـــــــزهـــــــم 
ــهــم أضعف  وبــدالت
ــيــن  ــرات ب ــ ــي ــ ــغ ــ ــت ــ م
ــى الــــــــوزارات  ــاقـ بـ
األخــرى، ما أصاب 
الــمــوظــفــيــن الــكــبــار 

بحاالت اكتئاب مزمن 
أثـــرت على معامالتهم 

وتفاعلهم طــوال يــوم العمل 
بــالــوزارة، لدرجة أن أحدهم 
وصــف الــوضــع فــى الــديــوان 
ــعــزاء الــذى  الــعــام بــســرادق ال
يسيطر عليه الصمت، وغياب 
االبتسامة، فضال عن التوجس 
والتخوف من دخول ما اسموها 
»العصفورة« عليهم فى مكاتبهم 
فــجــاة كــمــا تـــعـــودوا مــنــهــا منذ 

قدومها للديوان. 
وفــى سياق آخــر أصــابــت حالة 
مــن االكــتــئــاب جــمــوع الصحفيين 
ــون بــتــغــطــيــة أخــبــار  ــوم ــق الــــذى ي
الـــــــوزارة لــصــحــفــهــم ومــواقــعــهــم 
اإللكترونية بسبب تجاهل الوزير 
لهم، وإصـــراره على عــدم االلتقاء 
ــإرســال بيانات  بــهــم، واالكــتــفــاء ب
صحفية شبه مــكــررة وخالية من 
أى معلومات جديدة، تفيدهم فى 
أداء مهامهم الصحفية المكلفين 

بــهــا مـــن قــبــل جــرائــدهــم 
ومواقعهم اإللكترونية.

تصوير أستاذ جامعى يمارس »العادة السرية« داخل مكتب أعضاء هيئة التدريس
ــادرة من نوعها، ألستاذ جامعى   فى فضيحة مثيرة ون
بإحدى الكليات النظرية بجامعة حكومية شهيرة فى 
صعيد مصر، هــذا الشخص تولى منصب وكيل الكلية 
وتولى منصبه فى سبتمبر 2016 حتى تمت إقالته منه 
منذ أسابيع، بعد أن التقط زميل له  فى هيئة التدريس 
فيديو وصوراً بعدسة كاميرا تليفونه، وهو يمارس »العادة 
السرية« أثناء محادثته على الشات مع إحــدى الفتيات 
مستخدما الالب توب الخاص به، مستغال وجوده بمفرده 
ــداول الفيديو  فى حجرة أعضاء هيئة التدريس، وتــم ت
بين بعض زمالئه إلى أن وصل إحداها إلى مكتب رئيس 
الجامعة الذى شاهد بنفسه الفيديو، وعلى الفور  تمت 
مخاطبة عميد الكلية إلحالته للتحقيق بمعرفة الشئون 

القانونية بالجامعة.
وكشفت مصادرنا المطلعة أنــه حــدث لقاء جمع بين 
رئيس الجامعة ووكــيــل الكلية، وتمت مواجهته خالله 

بالفيديو، ورغم إنكار األستاذ الجامعى فى بداية األمر، 
إال أنــه اضطر فــى النهاية لــالعــتــراف بالواقعة  وقــال 
حرفياً: »دى  نزوة« عندما هدده رئيس الجامعة، بإبالغ 
النيابة اإلداريـــة، ثم أصــر رئيس الجامعة على تحويله  

للشئون القانونية المركزية.
وأصـــدر رئــيــس الجامعة قـــرارا فــوريــا بــإقــالــة وكيل 
الكلية المراهق، من منصبه وتخفيض درجته الوظيفية 
إلــى أستاذ جامعى، مع تجميد عمله بالتدريس للفرق 
الدراسية لحين االنتهاء من التحقيقات، لكن المثير أنه 
رغــم صــدور قــرار بإيقافه عن التدريس من قبل رئيس 
الجامعة إال أن عميد الكلية تجاهل األمــر وأســنــد له 
جدوال مكثفا فى بداية العام الدراسى الحالى 2018 - 
2019  )حصلت »صــوت الماليين« على صــورة ضوئية 
منه حيث يشتمل الجدول على محاضرات لكل الفرق 

الدراسية بالكلية(.

وكشفت المصادر عــن اســـرار مخالفة عميد الكلية 
لقرار رئيس الجامعة، ثم صمت رئيس الجامعة عندما 
علم بعودة الدكتور المراهق، لعمله بالتدريس وبشكل 
مكثف، أن زوجــة الدكتور الجامعى وهى أستاذة بنفس 
الجامعة، ترتبط بعالقة قرابة بالمسئول عن التحقيق 
مع زوجها فى الشئون القانونية وتردد أنه »ابن خالها«، 
وتم االتفاق على أن الفيديو كان مسجال بينه وبين زوجته 
أثناء سفرها إلى مسقط رأسها بإحدى محافظات شمال 
الصعيد وال صحة أنــه كــان يتواصل مع إحــدى الفتيات 
كما جاء فى المذكرة المقدمة مع الفيديو لرئيس جامعة 

سوهاج.
ــدت فيه المصادر أن  ــذى أك يأتى ذلــك فــى الــوقــت ال
تــصــرف وكــيــل الكلية ليس األول مــن نــوعــه، حيث إنه 
ارتكب العديد من التصرفات الالأخالقية مع طالبات 
بالفرق الدراسية التى يــدرس لها، بعلم عميد الكلية، 

حيث تقدمت أكثر مــن طالبة بشكوى ضــده لمراودته 
لهن ومساومتهن على ممارسة الرذيلة مقابل النجاح 
فى امتحانات المادة التى يدرسها لهن، فى الوقت الذى 
يشاع فى الكلية أن نفس الشخص غير ســوى أخالقيا 
وأنــه يرتبط بعالقات جنسية مع بعض الطالبات، وأنه 
تمت مشاهدته أكثر من مرة فى أماكن عامة معهن فضال 
عن شكوى إحدى عضوات هيئة التدريس من مضايقتها 

وتحرشه بها لعميد الكلية.
وأضافت المصادر أن رئيس الجامعة صمت عن عدم 
تنفيذ قرار إيقاف الدكتور المراهق، بتوصيات من عضو 

الشئون القانونية بالجامعة. 
الواقعة تهديها »صــوت الماليين« لرئيس الجامعة 
لالستفسار عن عدم تنفيذ قرار إيقاف الدكتور المتهم، 
وللدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى  للكشف 

عن أسباب تجميد التحقيق معه.

  إسالم خالد  

عبدالغفار

صبحى

شعرواى
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االنتهاء من تحديث بيانات الموظفين 
بالجهات الحكومية  نهاية فبراير القادم

مد فترة تقديم المستندات ألراضى »سفنكس الجديدة« حتى 29 نوفمبر

مؤتمر لمكافحة جرائم المعلومات منتصف ديسمبر

وزير الزراعة يعترف بعدم تطبيق الحجر الصحى على بذور الطماطم الفاسدة

حفل غنائى كبير ألنغام وأصالة فى الكويت

بعد اسابيع قليلة من وفاة شقيقتها الفنانة غنوة.. تستعد 
النجمة أنــغــام إلحــيــاء حفل غنائى ســاهــر لها على مسرح 
الماركى بالتجمع الخامس، يوم الخميس 29 نوفمبر الجارى، 
ضمن سلسلة الحفالت المتتالية التى تحييها فى نوفمبر 

الجارى. 
وطــرحــت الشركة المنظمة للحفل الــتــذاكــر على موقعها 
اإللكترونى، وتقدم »أنغام« خالل الحفل الــذى يستمر لمدة 
ساعتين، باقة مميزة من أجمل أغانيها التى يتفاعل معها 

الجمهور، منها: »أكتبلك تعهد، متلخبطة، وبخاف أفرح«.
ومن المقرر أن تقدم أنغام خالل الحفل أغنيتين جديدتين 

مــن ألبومها الغنائى الجديد، والــتــى انتهت مــن تسجيلهما 
مؤخرا، وهما: »أنادى عليك بإيه«، وأغنية رومانسية أخرى، لم 

تكشف عن اسمها ستكون مفاجأة للجمهور.
كما تعاقدت كل من أنغام وأصالة على إحياء حفل غنائى 
كبير فى 30 نوفمبر الحالى، داخــل صالة التزلج بالكويت، 
ــك بعد عــدة مــفــاوضــات مــن جــانــب متعهدى الحفالت  وذلـ
بالكويت، حيث وافقتا النجمتان على إحياء الحفل، وسيحمل 
الحفل اسم »ليلة العمر«، ومن المقرر أن يقدما خالل هذا 

الحفل ديو غنائًيا باللهجة الخليجية يتم اإلعداد له حالًيا.

ــة فــى محصول الطماطم فــى الــعــروة  ــدوث أزمـ بعد حـ
األخيرة، انتفض مجلس النواب لمساءلة الحكومة ممثلة فى 
قيادات وزارة الزراعة بقيادة الدكتور عزالدين أبوستيت، 
والذى لم ينكر التهم الموجهة لوزارته بالسماح لدخول تقاوى 
طماطم فاسدة بإصابتها بأحد الفيروسات رغم تقليله من 
حجم الضرر قائال: »الفيروس لم ُيصب إال 4% فقط من 
التقاوى، إال أنــه اتخذ قــرارا بوقف استيراد هــذه التقاوى 
ومعاقبة الشركة المصرية المستوردة ووضعها فى قوائم 
الشركات سيئة السمعة بعد أن كانت أقدم شركة متخصصة 

فى مجال استيراد التقاوى.
تعهد وزيــر الزراعة الدكتور عزالدين أبوستيت، بإجراء 
كشف الحجر الصحى والبحوث الالزمة فى معامل الوزارة 
ومركز البحوث الزراعية على بذور الطماطم المستوردة بعد 
اكتشاف دخول آالف األطنان من البذور عبر شركة الجعارة 

ــى الــســوق المحلية وتسبب  ــذور، إل ــب الســتــيــراد وتــجــارة ال
إصابتها بفيروس فى انخفاض إنتاجية األراضــى الزراعية 
وقلة محصول الطماطم فى األسواق وتضرر التربة الزراعية 

وارتفاع أسعار الطماطم بسبب ندرة المحصول.
منع وزارة الزراعة واستصالح األراضى، للتقاوى الهجينة 
) F1 023(، جاء بعد تلف آالف األفدنة، إال أن الكارثة فجرت 
مفاجأة حسب تصريحات الوزير تحت قبة البرلمان مؤخًرا 
إذ قــال: »لم يكن هناك حجر صحى للكشف على التقاوى 
لعدم اعتقادنا أن البذور قد تكون ُمصابة بفيروس، إال أنه 
سيتم مراعاة ذلك فى المستقبل ولن تدخل أى تقاوى بدون 
خضوعها للحجر«، وبعد العبارة ظن الوزير أنه يبرئ ساحة 
وزارته من المساءلة والتقصير الذى أصاب عملهم، وهو ما 
تسبب فى تحمل الــوزارة تكلفة تعريض الفالحين رغم أنها 

لم تحدد القيمة وال عدد المتضررين حتى اآلن.

ــررت هيئة المجتمعات العمرانية  قـ
الــجــديــدة مــد فترة قبول الطلبات حتى 
يــوم الخميس الموافق 29 نوفمبر، لمن 
سبق لهم التعامل بموجب عقود بيع أو 
مستندات ملكية لألراضى الواقعة داخل 
حدود »مدينة سفنكس الجديدة«، الصادر 
لها القرار الجمهورى رقم )113( بتاريخ 
ــادة تخصيص  ــإعـ ــارس 2018، بـ ــ 12 م
مساحة 31 فداًنا، من األراضى المملوكة 
ــة طــريــق  ــاحــي لــلــدولــة مــلــكــيــة خـــاصـــة ن
القاهرة اإلسكندرية الصحراوى، لصالح 
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، 
الستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى 
جديد »مدينة سفنكس الجديدة«، والقرار 
الـــوزارى رقــم )800( لسنة 2018، وذلك 

استجابة من الهيئة لطلبات المواطنين.

ــمــهــنــدس طـــارق  ــبــه أعــلــن ال مـــن جــان
السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات 

العمرانية الجديدة للشؤون التجارية 
والعقارية أن الطلبات تقدم لجهاز 
مدينة سفنكس الجديدة، بمقره 
ــاز مدينة  ــن بــمــبــنــى جــه ــكــائ ال
ــد، عــلــى الــنــمــوذج  ــ الــشــيــخ زايـ
الُمعد لذلك، والذى يتم صرفه 
مجاناً من مقر الجهاز، وُتقدم 
ــدات الـــدالـــة  ــن ــمــســت جــمــيــع ال
على الملكية )أصـــل لالطالع 
ــق بــهــا لــوحــة  ــرفـ + صـــــورة( وُيـ
مساحية موضح بها إحداثيات 
ــكــون معتمدة  قطعة األرض، وت

ــن الــهــيــئــة المصرية  ومــخــتــومــة م
العامة للمساحة.

قدم  الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة تقريراً إلى مجلس الوزراء 
حول المشروع القومى لتحديث الملف الوظيفى لبيانات العاملين 
بوحدات الجهاز اإلدارى بالدولة، والذى يستهدف رفع كفاءة وفاعلية 

الجهاز اإلدارى كعنصر رئيسى بخطة اإلصالح اإلدارى للدولة.
وكشف التقرير أن كل من وزارة التخطيط والمتابعة واإلصــالح 
اإلدارى والجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة سوف يقومان بإجراء 
تحديث ملف وظيفى لبيانات وأعداد جميع العاملين بالجهاز اإلدارى 

للدولة وصوالً لتكامل قواعد البيانات.
الجدير بالذكر أن هذا المشروع يستهدف الوصول إلى قاعدة 
بيانات دقيقة للعاملين بالدولة، ووضــع خريطة للطاقات البشرية 
الــمــوجــودة بالجهاز اإلدارى )الــســن -الــمــؤهــالت - التخصصات 
-الــنــوع(، وربــط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات األخــرى 

المتاحة بالمحول الرقمى لترشيد السياسات الخاصة باإلصالح 
اإلدارى )المواليد والــوفــيــات - الــدفــع اإللكترونى -التأمينات(، 
والمساهمة فــى رســم سياسات دقيقة حــول االســتــخــدام األكفأ 
للطاقات البشرية المتاحة بالجهاز اإلدارى للدولة، وتهيئة المجال 
لتطبيق منظومة إدارة الموارد البشرية المميكنة، وترشيد اإلنفاق 

الحكومى.
وتضمن التقرير خــطــوات إعـــداد وتنفيذ الــمــشــروع، باإلضافة 
إلى استعراض الخطة الزمنية لتحديث الملف الوظيفى بمختلف 
الجهات المعنية والــذى بدأ اعتباراً من 2018/10/1 وينتهى فى 
2019/2/28، ووافق المجلس على التوصيات التى تضمنها التقرير 
ومنها التوجيه بــاإلعــالن عــن مــشــروع تحديث الملف الوظيفى، 
وضــرورة التأكيد على تعاون كافة الجهات مع فريق عمل الجهاز 
المركزى للتنظيم واإلدارة لتسهيل مهمته فى مشروع تحديث الملف 
الوظيفى، وتفعيل االتفاق مع وزارة المالية بإيقاف رواتب الموظفين 
الذين لم يتبين تواجدهم بالجهات ولم يتم إثبات غير ذلك لحين 

تقدمهم للجهاز لتسجيل بياناتهم.

»6« وزارات تسلم موازنات البرامج واألداء للجنة 
الخطة والموازنة بمجلس النواب االثنين القادم

زيارة استثنائية للسجناء بمناسبة حملة 
16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة

فتح باب مسابقة المشروعات 
الصغيرة بالمحافظات

بدء تسليم 600 وحدة بـ»دار مصر« 
فى دمياط الجديدة 2 ديسمبر

وزارة الشباب والرياضة  تطرح استمارة المشاركة 
فى فعاليات »مدرسة أفريقيا الصيفية 2063«

فتح باب الترشح النتخابات رابطة النقاد الرياضيين 24 نوفمبر
أعلن المكتب التنفيذى لرابطة النقاد الرياضيين 
برئاسة محمد شبانة موعد انتخابات الرابطة يوم 19 
ديسمبر المقبل على أن يتم فتح باب الترشح السبت  
القادم 24 نوفمبر من العاشرة صباحا حتى الثالثة 
عصرا لمدة خمسة أيــام ويغلق يوم األربعاء من 10 

صباحا حتى 12 ظهرا.
 وقال محمد شبانة، ان االنتخابات ستجرى  يوم 
األربعاء 19 ديسمبر بالدور الرابع بنقابة الصحفيين 
من الساعة الرابعة حتى الساعة السابعة وأنه يمكن 
المد لمدة ساعة حتى الثامنة مساء وفق رؤية اللجنة 

االنتخابية.

طــرحــت وزارة الــشــبــاب والــريــاضــة 
ــى فــعــالــيــات  اســـتـــمـــارة الــمــشــاركــة فـ
»مـــدرســـة إفــريــقــيــا الصيفية 2063« 
أمس وتستمر حتى 30 نوفمبر الجارى، 
وذلــك ضمن فعاليات النسخة الرابعة 
من برنامج الوعى اإلفريقى، والتى تعد 
أول مدرسة غير نظامية تهدف إلعداد 
كوادر شبابية من محافظات الجمهورية 
والطالب األفارقة الناشطين، تماشًيا 
ــداد لــرئــاســة مــصــر لالتحاد  ــ مــع اإلعـ

األفريقى 2019.
ــداف الــمــدرســة  ــ وتــســتــنــد رؤيـــة وأهـ

ــة  ــالث ــلـــى ث ــة عـ ــيـ ــقـ ــريـ اإلفـ
ــة  ــى رؤيـ ــ ــات وه ــوي مــســت
ــى  ــل مــــــــصــــــــر2030 ع
الـــمـــســـتـــوى الــوطــنــى 
وأجــــــنــــــدة االتــــحــــاد 
األفــريــقــى 2063 على 
ــارى،  ــ ــق ــ الـــمـــســـتـــوى ال
ــة  ــمــي ــن ــت وأهــــــــــداف ال

ــة  ــدامـ ــتـ ــمـــسـ الـ
على   2030
الـــمـــســـتـــوى 
األمـــــمـــــى، 

وتناقش المدرسة عــدًدا من القضايا 
األفــريــقــيــة بــيــن األوســـــاط الشبابية 
فــى شكل تعليمى تفاعلى ألول مــرة، 
ويــشــارك فــى فعاليات البرنامج أبــرز 
الدبلوماسيين واألكاديميين المصريين 
ــدول  ــ والــمــتــخــصــصــن مـــن مــخــتــلــف ال
األفريقية بالمشاركة مع السكرتارية 
التنفيذية لبرنامج آلية مراجعة النظراء 

بجنوب أفريقيا. 
 ودعـــــت الــــــــوزارة إلــــى مـــزيـــد من 
المشاركات من أبنائنا من المحافظات 
الحدودية والقرى األكثر فقًرا فى إطار 
ــداف التنمية الــمــســتــدامــة، ورؤيـــة  أهــ
مــصــر 2030، نــحــو تقليص الفجوة 
الجغرافية، وترسيخ مفهوم العدالة 

االجتماعية.
ــدت أنـــه يمكن المشاركة  ــ  وأك
فى مدرسة أفريقيا الصيفية من 
خالل ملء البيانات المطلوبة فى 
االســتــمــارة المرفقة علما بأن 
أخر موعد للتقديم يوم 
ــادم  ــق الــخــمــيــس ال
ــق 15  ــ ــوافـ ــ ــمـ ــ الـ

نوفمبر 2018.

حـــددت الــلــجــنــة الــفــرعــيــة المشكلة 
مــن لجنة الخطة والــمــوازنــة، لمتابعة 
تنفيذ استراتيجية 2030 ومــوازنــات 
البرامج واألداء، برئاسة النائبة سيلفيا 
نبيل يــوم  االثنين 26 نوفمبر الجارى، 
ــرامــج واألداء  ــب الســـتـــالم مـــوازنـــات ال
معتمدة لـــ6 وزارات وهــى: »الكهرباء، 
والثقافة، االستثمار والتعاون الدولى، 
الموارد المائية والــرى، الهجرة وشئون 
المصريين بــالــخــارج، البترول والــثــروة 
المعدنية« إلى جانب تسليم الربع األول 

معتمد ومراجع من التخطيط والمالية.
وشددت سيلفيا نبيل على أن االثنين 
26 نوفمير، سيكون أخــر موعد، الفتة 
ــى أن الــــــــوزارات يــجــب أن تــوضــح  ــ إل
المستهدف والمحقق لكل البرامج فى 

تقرير الربع األول.
وفى السياق، أوضح د. محمد معيط 
ــوزارة ستجتمع مع  وزيــر المالية، أن الـ
ــوزارات والهيئات االقتصادية التابعة  ال
لها، وسيتم تسليم الموازنات للجنة فى 

الموعد المحدد.

ــيــة، الــســمــاح   ــررت وزارة الــداخــل قــ
بزيارة استثنائية لجميع نزالء السجون 
ـــ)16 يوما  ـــ ـــ بمناسبة قـــرب حملة ال
لمناهضة العنف ضد الــمــرأة( خالل 
الفترة من 25 نوفمبر الحالى  وحتى 
10 ديسمبر المقبل والمتعارف عليها 

دولياً.
ــر الــداخــلــيــة - منح  ــ ــرر وزيـ ــ   وقـ
ــارة استثنائية  ــ جميع السجناء )زي

واحـــدة فــقــط( خــالل الــفــتــرة مــن يوم 
2018/11/17 حتى 2018/11/22 
ــارة ضمن  ــزي على أال تحتسب تلك ال

الزيارات المقررة لنزالء السجون. 
ــك فــى إطـــار حــرص وزارة   يــأتــى ذل
ــى إعــــالء قــيــم حــقــوق  ــة عــل ــي ــداخــل ال
اإلنــســان، وتطبيق السياسة العقابية 
ــر أوجـــه  ــوفــي بمنهجها الــحــديــث، وت

الرعاية المختلفة للنزالء.

أعلنت نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، أن هناك 
تعسرا فى الوظائف بالقطاع الخاص والعامل لذلك، يعطى للمواطن 
القدرة على التفكير فى إنتاج مشروعات وذلك يسمح للمواطنين بالتفكير 
مــن أجــل إقــامــة العديد مــن المشروعات المختلفة، مــن أجــل أن يكون 

صاحب عمل خاص به.
وكشفت جهاز تنمية المشروعات الصغيرة،  أنــه ســوف يتم فتح باب 
التقديم للمسابقات يوم 30 نوفمبر الحالى، الخاصة باألفكار وتستمر لمدة 

شهر، من أجل تقديم المشروعات التى قد تكون رائدة.

صـــرح الــمــهــنــدس كــمــال 
بهجت، مساعد نــائــب رئيس 
هيئة المجتمعات العمرانية 
الجديدة، بــأن جهاز تنمية مدينة 
دمــيــاط الــجــديــدة، سيبدأ يــوم األحـــد 2 
ديسمبر المقبل، وحتى يــوم اإلثنين 14 
يناير، تسليم 600 وحــدة سكنية، بموقع 
2، بالمجاورة 34، بمشروع »دار مصر« 

ــال المهندس  ــ لــإســكــان الــمــتــوســط. وق
محمد السيد، رئيس جهاز تنمية مدينة 
ــداد برنامج  ــه تــم إعـ دمــيــاط الــجــديــدة إن
زمنى لتسليم الوحدات، وتم التواصل مع 
بنك التعمير واإلسكان بدمياط، الستكمال 
إجراءات التسليم للفائزين، وعلى المواطن 
الفائز بالوحدة التوجه للبنك لسداد جميع 

المستحقات المالية على الوحدة.

الشيخ

السباعى

 إسالم خالد

يــعــقــد فــى منتصف الــشــهــر المقبل 
مــؤتــمــر« قــانــون مكافحة جــرائــم تقنية 
ــع والــتــطــبــيــق«  ــواقـ الــمــعــلــومــات بــيــن الـ
تــحــت رعـــايـــة الـــدكـــتـــور عــمــرو طلعت 
ــاالت فــى الــفــتــرة مــن 16  ــصـ ــر االتـ ــ وزي
-17 ديسمبر المقبل فى احــدى فنادق 

القاهرة.
 يــســتــهــدف الــمــؤتــمــر تحقيق الغاية 
االستراتيجية فى إطار مشاركة القطاع 
الــخــاص والــمــجــتــمــع الــمــدنــى بخطط 
التنمية المستدامة.. ومن المقرر أن تتم 
خــالل المؤتمر مناقشة قانون مكافحة 
جرائم تقنية المعلومات ودور الشركات 

فيها.

عمرو دياب يحيى حفل رأس 
السنة فى أبوظبى

يحيى النجم عمرو دياب حفال غنائيا فى مول كايرو فيستيفال 30 
من شهر نوفمبر الجارى.

ويقدم عمرو خالل الحفل باقة من أغانيه التى تالقى تفاعال من كل 
محبيها مثل: »يتعلموا، كل حياتى، ياهناه« وغيرها من األغانى.

وطرح الهضبة مؤخرا ألبومه الجديد »كل حياتى« وحقق من خالله 
ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة.

وكان عمرو أعلن منذ عدة أيام، إحياء حفل رأس السنة فى أبوظبى، 
بدولة اإلمارات، وذلك يوم 31 ديسمبر المقبل.

وتعد هذه السنة الرابعة التى يحيى فيها عمرو حفالت رأس السنة 
خــارج مصر، ومن المحتمل أن يحيى ليلة الكريسماس الموافق 25 

ديسمبر فى أحد الفنادق بالقاهرة كما حدث فى السنوات الماضية.

نيفين

أنغام

شبانة

عمرو

أبوستيت

أصالة
صبحى
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وزارة التموين تستعد لخصخصة 4 شركات لتوزيع السلع
11 عرضا من سالسل السوبر ماركت 

األجنبية والمصرية

القطاع الخاص يشارك الحكومة من باب 
اإلدارة وإعادة الهيكلة وليس بالشراء

قرارات متضاربة للحكومة وتخوفات من 
حدوث زيادات جديدة فى أسعار السكر

هل يـُصيب األرز الصينى المصريين 
بأمراض السكر والقلب والسرطان؟!!

إلغاء رسوم الصادرات على السكر المحلى 
رغم وجود عجز سنوى بمليون طن 

وزارة التموين تـُكلف القطاع الخاص 
الستيراد مئات  األطنان 

بالتزامن مع إعالن الحكومة عن برنامج الخصخصة الذى دعا له الرئيس عبدالفتاح 
السيسى، فى شهر يناير 2016، ومع أن البرنامج لم يبدأ حتى اآلن، إال أن الحكومة تعمل 

على قدم وساق لطرح الشركات التابعة للقطاعين األعمال العام والعام، فى البورصة، بداًل 
من تكرار المسلسل األسود لخصخصة الشركات لمستثمر استراتيجى.

وسيتم طرح عدد من الشركات والمؤسسات الحكومة الذى يبلغ عددها 23، فى البورصة، 
أبرزها: بنك القاهرة، وشركات«اإلسكندرية للزيوت المعدنية« )أموك(، و»الشرقية 

للدخان« )إيسترن كومبانى(، و»اإلسكندرية لتداول الحاويات«، و»أبو قير لألسمدة«، 
و»مصر الجديدة لإلسكان والتعمير«، باإلضافة إلى طرح 24% من أسهم شركة »إنبى« 

للصناعات البترولية والكيميائية، فى البورصة، كما تُخطط الحكومة لبيع حصص بنفس 
الطريقة من بنك اإلسكندرية وشركة الشرق األوسط لتكرير البترول )ميدور( وشركة مصر 

للتأمين.
ورغم وجود هذه الشركات بالفعل فى البورصة إال أنه سيتم طرح المزيد من األسهم، بهدف 

جمع 80 مليار جنيه خالل 24 إلى 30 شهرًا، وفقا لما أعلنته الحكومة فى شهر مارس 
الماضى.

ويستعد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى، لإلعالن عن تفاصيل 
االتفاق مع عدد من الشركات األجنبية والمصرية وإعالن الصيغة القانونية التى بمقتضاها 
سيتم بيع حصص من شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التى كانت تابعة 

من قبل لقطاع األعمال العام.
وتلقت وزارة التموين 11 عرضًا من شركات السوبر ماركت الشهيرة العاملة فى السوق 

المحلى وهى  مترو وسبينس وكارفور وأوالد رجب وخير زمان وهايبر ماركت وبيم، لشراء 

أجزاء أو االستحواذ على شركات توزيع السلع الغذائية وهى: العامة لتجارة الجملة، 
والمصرية لتجارة الجملة، وتسويق األسماك، والمصرية للحوم والدواجن، والتى تمتلك 

منافذ بيع ومخازن وتوزيع فى كافة أنحاء الجمهورية وفى مواقع حيوية مثل وسط القاهرة، 
وتعهدت الشركات بحسب ما قدمته من عروض بتطوير وإدارة وتشغيل الشركات التى 

ستشتريها من الحكومة.
ويبلغ عدد فروع شركات توزيع السلع التابعة لوزارة التموين حوالى 5 آالف منفذ بيع، 

إال أن الحكومة قد تتحمل خسائر بسبب تفضيل شركات السالسل الشهيرة للمنتجات التى 
ينتجها القطاع الخاص بدياًل عن منتجات مصانع الشركة القابضة للصناعات الغذائية 

النخفاض جودتها، لذلك سيصبح السيناريو الثانى الذى سيُسهل عملية خصخصة 
الشركات التابعة لوزارة التموين هو انخفاض مبيعات شركات الزيوت النباتية والمسلى 
والسكر والصابون والمكرونة واألرز لعدم وجود منفذ لتوزيع منتجاتها إذا لم تُعدل من 

سياستها اإلنتاجية وتزيد من معدالت الجودة وتخفض أسعارها كما يفعل القطاع الخاص.
وتختلف خصخصة شركات الصناعات الغذائية وفًقا للعروض المقدمة مع عروض طرح 
أسهم بعض الشركات والبنوك فى البورصة، إذ أن الشركات األجنبية والمصرية ستشارك 

الحكومية من باب إعادة الهيكلة والتطوير وتشغيل الشركات بأحدث الطرق اإلدارية، كما 
سيتم االستفادة من مساحات األراضى غير المستغلة لتابعة للشركات والتى تُستخدم 

كجراجات للسيارات أو مخازن غير مستغلة بالشكل السليم.

ــتــجــارة والــصــنــاعــة رســوم  مــنــذ أن ألــغــت وزارة ال
صادرات بقيمة 3 آالف جنيه على طن السكر، لتوفيره 
فى السوق المحلية، بعد نقصه وارتفاع سعره، وذلك 
عقب أزمــة الغالء التى ضربت البالد العام الماضى 

وقــبــل الــمــاضــى، وحتى 
ــرار بــتــاريــخ  ــقـ صـــدر الـ
ــل 2017،  ــ ــريـ ــ 13 أبـ
يــنــتــاب ســــوق الــســكــر 
المحلى حــالــة تــرقــب، 
ــا أقـــدمـــت  ــ بـــســـبـــب مـ
ــوزارة  فى شهر  عليه الـ
أغسطس الماضى من 
ــاء قـــرارهـــا بفرض  ــغ إل
الرسوم، وسط تكهنات 
ــة زيــــــادة  ــيـ ــالـ ــمـ ــتـ ــاحـ بـ
األسعار فى المستقبل 

القريب.
ــة  ــنـ ــجـ وكــــــــانــــــــت لـ
ــداول السكر  ــ متابعة ت
التابعة لـــوزارة التجارة 
والصناعة، قد أوصت 
فى أغسطس الماضى، 
بإلغاء رسوم الصادرات 

على السكر، مرفقة رأيها بمذكرة من القائم بأعمال 
رئيس قطاع االتفاقيات والتجارة الخارجية بالوزارة، 
مؤكدة على أنه تبين للجنة وجود وفر كبير من السكر 

المحلى، وأن رسم الصادر يعطل عمليات التصدير.
ــادة الحكومة ألسعار توريد قصب السكر  ورغــم زي
من الفالحين إال أنه تظل منخفضة بالمقارنة بسعر 
التكلفة والسعر العالمى إذ وصل سعر التوريد األخير 
إلى 720 جنيها بعد أن كان فى عام 2017 حوالى 700 
جنيه للطن بينما فى عام 2015 كان 400 جنيه فقط، 
ياتى ذلك بينما يبلغ إجمالى االنتاج المحلى من السكر 
حوالى 2.1 مليون طن، بينما يبلغ االستهالك المحلى 
حــوالــى 3 مــاليــيــن طـــن، ويــســد كــال القطعين الــعــام 

والخاص الفجوة بين اإلنتاج واالستهالك.
وتستورد مصر سنوًيا قرابة مليون طن من السكر 
للوفاء باحتياجات المواطنين، وهذه الكمية فى تزايد 
مستمر بسبب لــزيــادة السكانية المستمرة وانتعاش 
حالة السياحة وكذلك توافد لمهاجرين والالجئين 
العرب واألفارقة، فى ظل تخوفات لدى المواطنين من 
تكرار ازمة عام 2016 بنقص كميات السكر وبالتالى 
نشوء السوق السوداء وارتفاع األسعار من جديد، إذ 
وصل سعر كيلو السكر فى ظل الزمة لـ22 جنيها كحد 
أقصى وبحد أدنى 12 جنيها بينما اآلن يتراوح ما بين 
9 و 12 جنيًها للكيس الذى يزن قرابة كيلو جرام إذ ال 
تلتزم مصانع التعبئة بوضع 1000 جــرام فى الكيس 

بينما يتم تدوين عبارة )1 كجم تقريًبا( على الكيس. 
وهاجم مسئولون بشعبة السكر باتحاد الصناعات 
المصرية الذى ُتشرف عليه وزارة التجارة والصناعة، 
إلــغــاء رســم الــصــادرات على السكر، إذ إنــه مــن غير 

المنطقى إلغاء رســوم صــادرات على سلعة ال يكتفى 
السوق المحلية منها فى ظل انخفاض اإلنتاج بسبب 
عـــزوف بــعــض مـــزارعـــى قــصــب الــســكــر عــن زراعــتــه 
لخالفات مع وزارة الزراعة حول سعر التوريد الذى 
تفرضه الحكومة على قصب السكر والبنجر والتى 

يشتكى الفالحين أنها أقل من السعر العالمى.
تكرار أزمة 2016 يطارد قطع السكر وسط تكهنات 
من احتمالية إرتفاع سعر اكيلو جرام الواحد إلى 17 
جنيًها بــزيــادة قدرها 95% من سعر التكلفة الفعلية 
ــؤدى لنتائج  ما يؤثر على تصنيع السكر فى مصر وي
سلبية على توفير السلع التى يستخدم فيها السكر 
وبالتالى موجة غالء لقطاع السلع الغذائية لذى يصيب 

مؤشرات التضخم بزيادة بالتابعية.
وتتمتع مصر بـــ70% فقط اكتفاء ذاتــى من السكر، 
بحسب مــا أكــد مــاجــد نـــادى لمتحدث بــاســم بقالين 
الــتــمــويــن، فــى حــيــن تــســتــورد بــاقــى احتياجاتها من 
ــة والــبــرازيــل  ــيـ ــدول األوروبـ ــ خـــالل الــتــعــاقــدات مــع ال
وروســيــا مــؤكــًد أن مصر ُتــصــدر سكر عــالــى الــجــودة 
وتستورد آخر أقل فى الجودة قلياًل، مؤكًدا أن إلغاء 
الرسوم على الصادرات 
ــادة حجم  ــ ــؤدى إلـــى زي يـ
ما يتم تصديره وبالتالى 
ســيــحــدث فــجــوة داخــل 
الــســوق المحلية ونعيد 
ــر من  ــســك ــيـــراد ال ــتـ اسـ

الخارج مرة أخرى.
وبحسب تصريحات 
سابقة لــوزارة التموين، 
أعلنت عــدم نيتها رفع 
ــار الـــســـكـــر عــلــى  ــ ــع أســ
بــطــاقــات الــتــمــويــن بعد 
ــدم  ــرار، وعــ ــ ــقـ ــ ــذا الـ ــ هـ
وجـــــود أى زيــــــادة فى 
أسعار السكر باألسواق 
المحلية، بكافة أنواعه، 
ــا فـــيـــهـــا  الـــســـكـــر  ــ ــم ــ ب
التموينى، فالسكر هو 
السلعة الــوحــيــدة التى 
انخفض ثمنها من 15 جنيها للكيلو جرام عام 2016، 
إلى أقل من 9 جنيهات، خالل أقل من سنة بسبب وضع 

سياسات تنظم السوق.
الدكتور على المصيلحى، وزيــر التموين والتجارة 
الداخلية، أكــد فى مايو الماضى أن احتياطى مصر 
االستراتيجى مــن السكر يبلغ 750 ألــف طــن، بينما 
ــمــاضــى، أن  ــى شــهــر أغــســطــس ال أعــلــنــت الـــــوزارة ف
االحتياطى االستراتيجى من السكر يكفى استهالك 

6 أشهر.
ــا لــبــيــانــات وزارة الــتــجــارة والــصــنــاعــة، فــإن  ــًق ووف
صــادرات مصر من السكر تبلغ  197.3 مليون دوالر 
فى األشهر الـ9 األولى من العام المالى 2017 - 2018، 

مقابل 241.3 مليون دوالر فى الفترة المقارنة.

ــة األرز ووفــرتــه فى  تــحــولــت مــصــر مــن عــصــر زراعــ
ــواق إلــى عصر اســتــيــراده، وهــو مــا يرجعه خبراء  األسـ
الزراعة إلى المشاكل المتكررة مع إثيوبيا والسودان بعد 
اإلعــالن عن إنشاء سد النهضة ومــا تبعه من خالفات 
وأزمــات وتقليل حصة مصر من مياه الشرب، وكان يوم 
19 يوليو الماضى، فــارق فى تاريخ مصر الزراعى بعد 
وصول أول مركب من الصين محمالً بـ38 ألف طن أرز، 
من إجمالى 100 ألف طن تم التعاقد علها من قبل وزارة 

التموين والتى وصلت تباًعا على مدار 3 أشهر.
تــســتــهــدف الــحــكــومــة 
ــمــقــدرة  ــجــوة ال ــف ســـد ال
بحوالى 500 ألــف طن، 
ــالل الــتــعــاقــد مع  مــن خـ
القطاع الخاص لصالح 
وزارة التموين، بحسب ما 
كشفه مجلس إدارة غرفة 
صناعة الحبوب باتحاد 
الــصــنــاعــات الــمــصــريــة، 
ويأتى الــقــرار الحكومى 
ــراد األرز، بعد  ــي ــاســت ب
تقليص مساحات زراعته 
مــن 1.1 مــلــيــون فـــدان، 
إلــــى 724 ألــــف فـــدان 
فقط، العام الماضى أى 
بتراجع يتجاوز الثلث من 

المساحة.
ما يدعو للتساؤل كيف 

لمصر أن تستورد من الصين التى ُتعد أكبر مستورد 
لألرزق فى العالم ولديها قوة استهالكية شعبية تتجاوز 
1.4 مليار نسمة إذ تستورد حوالى 10% من واردات 
األرز المتاحة عالمًيا أى حوالى 5.1 ماليين طن، رغم 
أنها الــدولــة األولــى عالمًيا فى إنتاجه بواقع 33% من 
اإلنتاج العالمى فى حدود 145 مليون طن، مؤخًرا عقدت 
الحكومة الصينية اتفاقيات تجارية الســتــيــراد األرز 
من الهند واليابان والفلبين والواليات المتحدة، للوفاء 

باحتياجاتها المحلية.
فى وسط وجنوب الصين، تركز وسائل اإلعالم هناك 
على نشر تقارير مــتــواتــرة عــن خــطــورة األرز الصينى 
السام، ويتم التشكيك فى جودته وسالمته من الناحية 
الصحية، لما يحتويه من عناصر معدنية سامة، وليس 
ألنه أرز بالستيكى كما تم إطالق شائعة عليه فى مصر، 
وهو ما نفته غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات 

المصرية. 
قبل 8 سنوات وتحديًدا عام 2010، قام مجموعة من 
علماء الصين فى معهد شنجهاى للفيزياء التطبيقية، 
الــتــابــع لألكاديمية الصينية للعلوم، بــدراســة لحصر 
ــزروع فــى مناطق  ــمـ ــخ فــى األرز الـ ــي ــزرن مــســتــويــات ال
مختلفة من الدولة، وُنشر فى مجلة اإلضافات الغذائية 
والملوثات، وتوصلو إلى احتواء معظم عينات الدراسة 
على مستويات من الزرنيخ تفوق الحدود المسموحة، 
إذ إن خطر تعرض الصينيين للزرنيخ من خالل األرز ال 
يزال يتم التقليل من شأنه، بالرغم من خطورته بسبب 
االستهالك الكبير لهم، وانتهت الدراسة للتوصية بأخذ 
هــذا الخطر على محمل الــجــد لحماية المستهلكين 
من تناول كميات كبيرة من الزرنيخ، خاصة ان دراســة 
نشرت عــام 2017 سيما أن دراســـة أخـــرى، فــى مجلة 
إكسكيلى العلمية، ربطت بين تناول األرز الملوث بالزرنيخ 
وانتشار مــرض السكر فى جنوب آسيا فى دول الهند 
والصين ودول أخرى باالضافة لمسئوليته عن اإلصابة 
بالسرطان، وأمراض القلب، وضعف التحصيل الدراسى 

والتركيز للطالب.
ــراى« فنشر تــقــريــًرا للصحفية كاثلين  ــ ــا مــوقــع »ب أم
ماكلولين فــى عـــام 2013، بــعــنــوان »األرز الــســام فى 
الصين«، تضمن أن وسائل اإلعالم الصينية ركزت على 
نشر دراسات علمية تظهر أن 10% من األرز المزروع فى 
الصين أى قرابة 12 مليون طن من حبوب األرز ملوث 
بالمعادن الثقيلة والكادميوم - معدن شديد السية يتسبب 
فى تلف الكلى وتورم الرئة، وأمراض العظام، والسرطان 
- الـــذى تسبب فيه الــنــفــايــات الصناعية ومــيــاه الــرى 
المستخدمة فى األراضى الزراعية، وهذا األرز ال يمكن 
التعرف عليه بالنظر المجرد وال بالتذوق، وأن األمر 
متروك لهيئات سالمة الغذاء، لكن عناصر مثل الكادميوم 
ال يتم فحصها دائما أثناء التفتيش والرقابة، األمر الذى 
يجعلها أكثر خطورة نظرا ألن ال أحد يراها، وفًقا لرأى 

تشى هونج، أحد المدافعين عن سالمة األغذية. 
وفى 8 فبراير 2016، كشف تقرير حكومى صينى، عن 
أن عمليات التعدين فى المناجم ألحقت الضرر بالقنوات 
المائية فــى المناطق الــزراعــيــة المحيطة، ثــم اكتشف 

التلوث بالكادميوم بعد ذلك.
وفــى شهر يونيو الماضى، لم تتوقف الملوثات التى 
تطارد األرز الصينى عند هذا الحد بل وصلت ألن كشفت 
دراســـة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالواليات 
المتحدة، أجراها البروفيسور نويل سيلين، وتوصلت 
إلــى أن األرز أكبر خطر محتمل على صحة اإلنسان 
للتسمم بالزئبق، ويسبب 
ــات عــصــبــيــة  ــ ــراب ــطــ اضــ
ــى الـــذاكـــرة،  ــر عــل ــؤثـ ويـ
ــعــض األشـــخـــاص فى  وب
الــصــيــن، والــتــى تمتلك 
أكبر انبعاثات للزئبق فى 
الــعــالــم بسبب نشاطها 
ــف،  ــي ــث ــك ــنـــاعـــى ال الـــصـ
يــتــعــرضــون لــلــزئــبــق من 
األرز أكثر من األسماك 
ــه  ــعــتــقــد أن ــان ُي ــ الــــذى ك
يحتوى على أكبر نسبة 
زئبق ضمن األغــذيــة، إذ 
أن قياسات الزئبق فى 
األرز بالصين مرتفعة 
ـــ21  منذ بــدايــة الــقــرن ال
والتى تسربت إلى مزارع 
األرز، وأكــدت الــدراســة أن التلوث معروف للمزارعين 
والباحثين والسلطات لعقود، ولكن لم يتم فعل الكثير 

لوقفه بسبب ارتفاع تكلفة األرز الخالى من الملوثات.
وفــى جامعة نانجينغ الــزراعــيــة شــرق الــصــيــن، أكد 
ــان جنسينج«، أن النظام الحاكم فــى بــالده  األســتــاذ »ب
يــحــاول معالجة المشكلة لكنه يجدها مــن الصعوبة 

إلنجازها.
وفى بداية عام 2015، أوضح »بى مى جيا« المتحدث 
بــاســم وزارة الــزراعــة الصينية، بالمقارنة بالمحلى 
المشكوك فى سالمته، وفق صحيفة الشعب الصينية.
أسباب إقبال الصينيين األرز اليابانى الــذى أصبح من 

السلع الفاخرة والمتسجدة فى الصين 
 ويتخوف خبراء الزراعة فى مصر من تكرار مشاكل 
استيرد القمح الملوث، إن لجأت وزارة التموين فى عام 
2013 الستيراد القمح رخيص السعر والملوث بفطر 
اإلرغوت السام والخشخاش رغم  حظر ضوابط الحجر 
ــة  الــزراعــى لذلك، مستندة  إلــى حكم المحكمة اإلداري
العليا بالسماح للحكومة باستيراد قمح ملوث بفطر 

اإلرغوت بنسبة أكثر من %50.

الحكومة 
تـُصدر 
السكر 

وتـُعيد 
استيراده 

من البرازيل 
وأوروبا

الصين 
تتجه 

الستيراد 
أرز لشعبها 
من اليابان 

والهند 

عزوف 
الفالحين عن 
زراعة قصب 
السكر بسبب 

أسعار التوريد 
الحكومية عن 
الحكومة السعر العالمى

تستهدف 
سد الفجوة 

المقدرة 
بحوالى 500 

ألف طن

صبحى
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التعديات وصلت لـ»402« ألف حالة على مساحة »7.8« مليار مرت مربع

فى ظل استمرار المماطلة اإلثيوبية 

تقرير عاجل للقيادة السياسية حول إزالة التعديات على أراضى الدولة
يقوم حاليا عدد من الـــوزارات والجهات المعنية 
فى مقدمتها وزارتــى الزراعة واستصالح األراضــى  
والتنمية المحلية  ولجنة  استرداد أراضــى الدولة 
بإعداد تقارير حول ما تم إنجازه  لتنفيذ خطة إزالة 
التعديات على أراضى الدولة، وذلك تمهيداً لتقديمها 
إلى مجلس الــوزراء ورفعها للقيادة السياسية خالل 
األسابيع القادمة. التقارير سوف تتضمن الكشف 
عن ما تم تحقيقه حتى اآلن بشأن  إزالــة التعديات 
على أراضــى أمــالك الــدولــة البالغ عــدد 402 ألف 
حالة على مساحة 7.8 مليار متر مربع واستردادها 
وتقنين الحاالت الجادة، وكذلك الكشف عن المبالغ 
الفعلية التى تم تحصيلها فى هذا الشأن وتقدر بـ 

100 مليار جنيه.
 فى هذا السياق أشار التقرير الذى قدمته األمانة 
الفنية التابعة للجنة العليا السترداد أراضى الدولة 
ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل 
مساعد الرئيس للمشروعات القومية أن الموجة 
العاشرة التى انطلقت فى كافة المحافظات خالل 
األسابيع القليلة الماضية حققت المستهدف منها 
بفضل التنسيق الكامل بين كافة الجهات وقــوات 
إنفاذ القانون التزاما بقرارات اللجنة العليا حيث 
تمكنت من إزالة 572 حالة تعدى على أراضى زراعية 
بإجمالى مساحة 23 الف فدان وإزالــة 3340 حالة 
تعدى بالبناء بإجمالى مساحة مليون و753 ألف متر 

مربع.
وأوضح التقرير أن محافظة اإلسكندرية كانت من 
أكثر المحافظات فى تعديات البناء 446 الف متر 
مربع وتليها القليوبية بنحو 1168 حالة تعد بمساحة 

222 ألف متر مربع.
وفى إزالة التعديات على األراضى الزراعية جاءت 
محافظة الجيزة بـــ16 ألفا و411 فدانا ثم الــوادى 

الجديد بـ1744 فدانا واإلسماعيلية بـ1039 فدانا.
مــن جانبه قــال المهندس شــريــف إسماعيل إن 

موجات اإلزالة لن تتوقف إال بعد استرداد كل حقوق 
الدولة وانهاء ظاهرة التعدى على األراضــى بشكل 
كامل مشيًرا إلى أن دولة القانون تطبق على الجميع.

وشــدد رئيس اللجنة على ضـــرورة وضــع خطة 
متكاملة من 3 محاور لمنع ارتداد أو عودة التعديات 
مرة أخرى، أولها إلزام كل المحافظات بالمشاركة 

وضع خطة متكاملة من 
3 محاور لمنع ارتداد أو 

عودة التعديات مرة أخرى

مع جهات الوالية لوضع مخطط عاجل إلستغالل 
كل األراضــى المستردة وموافاة اللجنة به، الثانى 
الــتــأكــيــد عــلــى محاسبة جــهــات الــواليــة وكـــل من 
يثبت تقصيره فى حماية اراضــى الدولة التى يتم 
استردادها سواء كان من مسئولى اإلدارات المحلية 
أو أى جهات أخــرى فــى الــدولــة، الثالث التعامل 
بشدة وبقوة القانون وبشكل سريع مع أى حاالت 

ارتداد للتعديات.
وكلف المهندس شريف األمانة الفنية بالتنسيق 
مــع السيد وزيــر التنمية المحلية الــلــواء محمود 
شعراوى لمخاطبة المحافظين والقيادات المحلية 
بداية من سكرتيرى العموم ورؤســاء المدن وصوال 
الى العمد والمشايخ بالقرى بهذه الضوابط حفاظا 

على أراضى الدولة.
على جانب آخر قدم اللواء محمود شعراوى وزير 
التنمية المحلية تــقــريــراً للجنة اســتــرداد أراضــى 
الدولة عن إجــراءات التقنين للجادين والــذى أشار 

إلى عدد من النتائج أسفر عنها الحصر أبرزها:
- أن عــدد طلبات التقنين التى تسلمتها مكاتب 

المحافظات بلغ 267 ألفا 967 طلبا.
- تــم تسجيل 241 ألـــف طــلــب عــلــى المنظومة 

اإللكترونية للجنة بنسبة تسجيل بلغت 95 بالمائة.
- تــم إصـــدار 161 ألــف إذن فحص كما قامت 
لجان المحافظات بمعاينة 11 ألف طلب وتسعير 

7 آالف حالة.

فــى هـــذا الــســيــاق نــعــود إلـــى الــتــســاؤالت التى 
طرحناها فى بداية هذا الموضوع، حيث كشفت 
دراســة مهمة صدرت مؤخراً بعنوان »النيل.. من 
شريان حياة المصريين إلــى نهضة اإلثيوبيين« 
والتى كشفت أن مصر تواصل وضع استراتيجيات 
لمجابهة ما يمكن أن ينتج عن استكمال إثيوبيا 
لمشروع سد النهضة.. وكان هذا الملف الشائك 
على رأس المناقشات التى دارت بين الرئيس 
عبدالفتاح السيسى والــرئــيــس الــســودانــى عمر 
حسن البشير خالل زيارته األخيرة إلى الخرطوم.

وفى خطوة استباقية للتوقى من تداعيات سد 
النهضة اإلثــيــوبــى، أقـــرت الحكومة المصرية، 
مؤخرا، خطة لتوفير مليار متر مكعب من المياه، 
ضمن مساع لتحقيق األمــن المائى فــى البالد. 
وتخشى القاهرة مــن أن تتمكّن أديــس أبــابــا من 
تقليص حصتها مــن المياه المتدفقة مــن النيل 
عقب استكمال مشروع سد النهضة وهو ما سيؤثر 
سلبا على أهم القطاعات الحيوية فى البالد وفى 

مقدمتها الزراعة.
وتعكف إثيوبيا على بناء سد النهضة بقيمة 5 
مليارات دوالر على ضفاف النيل األزرق، بالقرب 
من الحدود مع السودان.. وعند اكتماله، سيصبح 
أكــبــر ســد فــى أفــريــقــيــا، حيث سيولد حــوالــى 6 
آالف ميجاوات من الكهرباء لالستخدام المحلى 
والتصدير. وظلت قضية السد طيلة سبع سنوات 
محل خالف مع مصر والسودان حيث ستقع إدارة 
تدفق مياه النيل األزرق فى أيدى إثيوبيا ما سيؤدى 

إلى حدوث تحول فى ميزان القوى فى المنطقة.
ومــن التداعيات التى سيحدثها ســد النهضة 
تأثيره على الــمــوارد المائية لمصر، حيث يعتبر 
النيل منذ القدم شريان حياة المصريين الذين 
يعيش غالبيتهم عــلــى ضــفــافــه. ونــقــلــت محطة 
»سي. إن. إن« األمركية عن على البحراوى، أستاذ 
الهيدرولوجيا فى جامعة عين شمس بالقاهرة 
قــولــه إنــه »فــى حــال قللت إثيوبيا كمية المياه 
القادمة إلــى مصر، فــإن ذلــك سيضع مصر فى 

مشكلة كبيرة«. وأصبحت مسألة ندرة المياه فى 
مصر قضية خطيرة للغاية.

ويقع الجزء األكبر من نهر النيل داخل األراضى 
المصرية، إال أن مصدريه يقعان خــارج البالد.. 
يبدأ النيل األبــيــض عند بحيرة فيكتوريا، أكبر 
بحيرة فى أفريقيا، التى تقع بين تنزانيا وكينيا 
وأوغندا، فى حين أن النيل األزرق ينبع من بحيرة 

تانا فى المرتفعات اإلثيوبية.
ويندمج هــذان النهران بالقرب مــن العاصمة 
الــســودانــيــة الــخــرطــوم ليشكالن الممر المائى 
الرئيسى الذى يتدفق شماالً عبر مصر إلى البحر 
المتوسط.. وتم إثبات أحقية مصر فى مياه النيل 
فى المعاهدة األنجلو - المصرية الموقعة بين 
مصر وبريطانيا فــى عــام 1929، وفــى االتــفــاق 
الثنائى لعام 1959 بين مصر والــســودان.. ولم 
تخصص اتفاقيات مياه النيل أى حصة إلثيوبيا 

رغم أنها موطن ألحد مصادر النيل الرئيسية.
ويقول جون موكوم مباكو، أستاذ االقتصاد فى 
جامعة ويبر ستيت بالواليات المتحدة »ُيعتقد أن 
مصر حصلت على هذه الشروط المواتية خالل 

الحقبة االستعمارية، نظرا ألهمية البالد بالنسبة 
للمصالح الزراعية للمملكة المتحدة، وال سيما 

حقول القطن فيها«.
ويــقــول مــبــاكــو »تــصــف دول حـــوض نــهــر النيل 
ــرى هـــذه االتــفــاقــيــات بغير الــعــادلــة وغير  األخــ
الــمــنــصــفــة«، مضيفا أن دول الــمــنــبــع، بــمــا فى 
ذلــك إثيوبيا، تؤكد على أنها »غير ملتزمة بهذه 
االتفاقيات«.. وفى عام 1999، بدأت دول حوض 
نهر النيل مفاوضات لتصميم إطــار قانونى من 
شأنه أن يوفر تخصيصا أكثر عدال لمياه النيل، 
لكن مصر والــســودان لــم يــتــنــازال عــن »الحماية 
المطلقة لحقوقهما المسبقة« ولم يتم التوصل إلى 

توافق فى ذلك الوقت.
وكشفت الــدراســة أن مصر على عكس دول 
الجوار تملك نهرا واحدا فقط، لذلك هى األكثر 
عرضة للجفاف. وتعتبر عملية مــلء خــزان سد 
النهضة مــحــور الــمــفــاوضــات األخـــيـــرة، ويــقــول 
كيفن ويلر، من معهد التغيير البيئى فى جامعة 
أكسفورد، »من الناحية الفنية، يمكن ملء خزان 
السد اإلثيوبى خالل ثالث سنوات. إال أن مصر 

خسارة مليار متر مكعب على مدى 10 سنوات

جفاف 625 ألف فدان من األراضى الزراعية 

تفضل أن يستمر األمــر لفترة زمنية أطــول تقدر 
بحوالى 10 سنوات«. ويضيف »إذا حدث الجفاف 
تزامنا مع مــلء الــخــزان، فحتى التعبئة البطيئة 
يمكن أن تكون مشكلة.. فالحسابات معقدة ألن 

المتغيرات مفتوحة على التفاوض«.
ــد، األمــيــن العام  ــوزي مــن جهته، يــقــول خــالــد أب
للشركة المصرية للمياه، إنه يشعر بالقلق العميق 
مــن »الــخــســائــر الــمــتــراكــمــة طــويــلــة األجـــل التى 
سيسببها السد بمجرد تشغيله«. ويضيف »إذا تم 
تشغيل الــخــزان وراء سد النهضة اإلثيوبى على 
أعــلــى مستوياته، فسينتج عنه خسائر فادحة 
بسبب التسرب والتبخر.. حيث إن الماء المفقود 
كــان فــى الــســابــق، يجد طريقه نحو ســد أســوان 

العالى«.
ويؤكد أبوزيد أن صافى الخسائر اإلضافية التى 
ستنتج عن سد النهضة قد تصل إلــى 60 مليار 
متر مكعب على مدى 10 سنوات.. ويشير إلى أنه 
فى السنوات الجافة، يمكن أن تجف مساحات 
من األراضــى الزراعية بمساحة 625 ألف فدان، 
مما سيؤدى إلى حــدوث خسائر اقتصادية تقدر 
بحوالى 2 مليار دوالر سنويا، ويــتــرك مــا يصل 
إلى مليون مزارع وعامل بال عمل، عالوة على أن 
معدالت توليد الطاقة الكهرومائية بسد أسوان 

العالى ستتراجع بنسبة تصل إلى 40 بالمائة.
وأوضــحــت الـــدراســـة أنـــه كـــان مــن المفترض 
االنتهاء مــن بناء ســد النهضة اإلثيوبى فــى عام 
2017، ولكن بسبب التأخير، لم يكتمل سوى ثلثى 
أعمال البناء. وفــى أغسطس الماضى، توقفت 
أعمال البناء عندما أنهت الحكومة اإلثيوبية العقد 
من أجــل تركيب التوربينات مع شركة »ميتيك« 

الحكومية فى محاولة للقضاء على الفساد.
ــرا مــؤقــتــا..  يــعــد الــتــأجــيــل بالنسبة لمصر أمـ
ــى مــســاره،  وبمجرد عـــودة الــمــشــروع اإلثــيــوبــى إل
سيكون الــتــعــاون الوثيق بين إثيوبيا والــســودان 
ومصر أساسيا فى حال الرغبة فى إبقاء اآلثار 

السلبية للسد إلى أدنى حد ممكن. 

خسائر اقتصادية تقدر بحوالى 
2 مليار دوالر سنويا

حدوث تحول فى ميزان 
القوى فى المنطقة

قائمة خسائر مصر من سد النهضة اإلثيوبى

ما آخر تطورات سد النهضة اإلثيوبى؟ وإلى أين وصلت المفاوضات بين مصر وكال 
من إثيوبيا والسودان فى هذا الشأن؟ وهل وضعت مصر خطط استراتيجية 

لألضرار التى يمكن أن تلحق بها بعد اكتمال وتشغيل المشروع؟
فى البداية نشير إلى أنه فيما يتعلق بآخر تطورات قضية سد النهضة، كشفت 

تقارير نشرت هذا األسبوع ان االستشارى الفرنسى »بى. آر. إل« المعنى 
بتنفيذ الدراسات الفنية المطلوبة حول السد لم يبدأ فى تنفيذها بعد، وذلك 

لتأخر إثيوبيا فى إرسال مالحظات الدول الثالث حول سد النهضة، مشيرة 
الى ان الجانب اإلثيوبى بالمفاوضات والمنوط به »طبقا لمخرجات االجتماع 

التساعى لوزراء الخارجية والرى ورؤساء أجهزة المخابرات األخير بأديس أبابا« 
- تجميع وإرسال مالحظات الدول الثالث مصر والسودان واثيوبيا الى المكتب 
االستشارى - لم تقم حتى اآلن بإرسال هذه المالحظات الثالثية لالستشارى 

الفرنسى للبدء فى إجراء وتوقيع الدراسات المطلوبة والمقرر عرض نتائجها فور االنتهاء 

منها على الدول الثالث قبل الشروع فى عملية تخزين وملء بحيرة سد 
النهضة اإلثيوبى والتباحث حول افضل آليات وبرامج التخزين الممكنة 
والتى التضر بمصالح شعوب دولتى المصب مصر والسودان. وكشفت 

التقارير أن الخالفات الفنية بين الخبراء الوطنيين أعضاء اللجنة من 
الدول الثالث مازالت قائمة ولم تحسم بعد وأن االجتماع األخير للجنة 

الفنية الثالثية الخاصة باستكمال مفاوضات السد التى عقدت مؤخرا 
بالعاصمة االثيوبية اديس ابابا لمناقشة واعتماد التقرير االستهاللى 
ومناقشة الحلول المقترحة من الدول الثالث لدفع مسار التفاوض لم 

تصل إلى النتائج المرجوة حتى اآلن.

تراجع معدالت توليد الطاقة 
الكهرومائية بسد أسوان العالى 

بنسبة تصل إلى %40 

شريف إسماعيل: موجات 
اإلزالة لن تتوقف إال بعد 
استرداد كل حقوق الدولة

إزالة 3883 مبنى 
مخالفا بالمحافظات

كشف تقرير رسمى تلقاه مجلس الوزراء 
منذ أيــام  حول ما تم اتخاذه من إجــراءات 
تتعلق بتقنين أراضــى الــدولــة حتى تاريخ 
2018/10/15، وذلــك وفقاً للقانون رقم 
144 لسنة 2017، أن عدد حاالت المبانى 

التى تم التعامل معها قد وصل إلى 3883 
حالة، بمساحات تصل إلى 2165717 م2، 
وأن عدد الحاالت الزراعية قد بلغت 627 
حــالــة، بمساحات تصل إلــى 151311.2 

فداناً.

 سحر محمود

شريف

أبى أحمد

عبدالعاطى
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خفايا استهداف الجماعات اإلرهابية والمتطرفة لألقباط فى مصر
يخطئ من يتصور أن جريمة االعتداء على أتوبيس األقباط الذى كان عائدًا من دير األنبا صموئيل 

المعترف  بالمنيا، هى مجرد واقعة استهدفت مواطنين مصريين مسيحيين، بهدف قتلهم وإرهابهم، حيث 
يجمع المحللون على أن المقصود هو استهداف الدولة المصرية وضرب استقرارها وتقويض أركانها، 

خاصًة وأن الحادث وقع ونحن على أعتاب الموسم السياحى الشتوى، وبعد ساعات من وصول أول وفد 
سياحى روسى إلى شرم الشيخ بعد توقف 3 أعوام كاملة، على خلفية سقوط الطائرة الروسية فى مثل 

هذا التوقيت من عام 2015.
 ومن ثم لسنا بحاجة إلى السؤال عمن وراء مجموعة اإلرهابيين الذين توصلت قوات األمن إلى أنهم مرتكبى 

الحادث، وتمت مهاجمة أوكارهم وتصفيتهم بعد الواقعة بساعات قليلة، كما أن الدولة ليست مضطرة 
إلى التأكيد فى كل مرة على أنه ال وجود لتنظيم »داعش« اإلرهابى على األراضى المصرية، على اعتبار 

أن وراء تلك الحوادث جماعات مسلحة أعلنت من قبل مبايعتها ألمير اإلرهاب الداعشى أبو بكر البغدادى، 
مقابل الحصول على الدعم بالمال والسالح والمجاهدين من التنظيم القابع بسوريا وليبيا.

وبالعودة إلى جذور شجرة اإلرهاب المسمومة التى نبعت من فكر الخوارج التكفيريين، نجد أن هذا الفكر تبلور 
فى العصر الحديث على شكل جماعة اإلخوان المسلمين التى أسسها االحتالل اإلنجليزى ومخابراته بهدف 
ضرب فكرة الوطنية والدولة القومية الموحدة فى مصر، بعدما كانت وحدة المسلمين واألقباط سببًا فى 

هزيمة بريطانيا العظمى بكل قواتها إبان ثورة 1919، ومن ثم تم تأسيس الجماعة بتخطيط المخابرات 
البريطانية تمهيدًا إلعالن قيام دولة إسرائيل، حتى تتحول مصر وتنقسم إلى دويالت متناحرة 

على أسس طائفية ومذهبية، وهو ما يدعم قيام دولة اليهود العنصرية المتطرفة واستقرارها فى 

إسرائيل، وعلى نفس الدرب سار اإلخوان من بعد حسن البنا مؤسس الجماعة الذى حصل على أموال إنشائها من االحتالل 
اإلنجليزى، ومن بعده جاء سيد قطب بفكر تكفير المجتمع وتمزيقه وتفتيته بزعم هدمه من أجل إعادة بنائه.

وهى نفس الفكرة التى توارثتها أجيال اإلخوان حتى أعلنها مهدى عاكف مرشد الجماعة قبيل ثورة 25 يناير 2011، 
كاشًفا عن نية الجماعة حال وصولها للحكم بأنها ستقيم دولة على أسس طائفية دينية، وحينما سئل عن األقباط فى مصر 

قال: »مش عاجبهم يمشوا«، ولما ال إذا كان هو من قال أيضًا: »أقبل أن يحكم مصر إخوانى أجنبى وأرفض أن يحكمها 
مسيحى مصرى«.

وجاءت ثورة يناير2011 ليس فقط لتحقق حلم الجماعة فى اعتالء سدة الحكم، ولكن لتتخذ خطوات هدم 
الدولة وتفتيتها بزعم إعادة بنائها، تنفيًذا لمؤامرات الصهيونية العالمية، حيث أصبح لدينا رئيس انتخب 

من خالل منع المسيحيين فى قرى صعيدية بأكملها من النزول للتصويت فى االنتخابات الرئاسية، 
وفى عهده تم -ألول مرة فى التاريخ - االعتداء على الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بأيدى 

أنصار الرئيس الجاسوس محمد مرسى، الذين سحلوا وعذبوا رموز المعارضة مسلمين 
ومسيحيين على أسوار قصر االتحادية الرئاسى، بل واقتحموا منزل مواطنين شيعة 

فى أبو النمرس بالجيزة ليذبحوا الناس ذبحًا داخل بيتهم.

اإلنجليز أسسوا الجماعة لضرب الوحدة الوطنية وتقسيم مصر  ومهدى عاكف أعلنها صراحًة قبيل 25 يناير: »المسيحيين لو مش عاجبهم يمشوا«

 إيمان بدر

إحراق 102 كنيسة وقتل الكاهن فى المرج وذبح 
مسيحى وابنه وإجبار الباقين على مغادرة العريش

أبرزهم ياسر برهامى وعبدالمنعم الشحات ومحمد حسين يعقوب

إذا كــانــت جــمــاعــة اإلخــــوان وحــلــفــائــهــا فــى الــداخــل 
والــخــارج، يرتكبون الجرائم ضد األقــبــاط ويستهدفون 
ــدة مــصــر الــوطــنــيــة بــالــســاح والــتــمــويــل وبــالــحــرق  وحــ
والتفجير، فإن هناك جماعات أخرى تزعم أنها سلمية 
ولكنها تحرض على هــذه الجرائم وتنشر الفتاوى التى 
تبيح بل وتحبز قتال األقباط، على خلفية تكفيرهم وعدم 
جواز المساواة بينهم وبين المسلمين فى الحقوق المدنية 

وأبرزها التعبد وبناء الكنائس.
وحول تلك الفكرة نشر الباحث حسام الحداد، ببوابة 
الحركات اإلسامية دراســة عن أفكار الدعوة السلفية 
ومسئوليتها عن استهداف األقــبــاط، أوضــح خالها أن 
الــدعــوة السلفية لم تكف يوًما عن إصــدار فتاوى ضد 

المسيحيين من أجل التحريض عليهم.
وتــنــاول »الــحــداد« فــتــاوى ياسر برهامى نائب رئيس 
الدعوة، بحرمانية تهنئة األقباط بأعيادهم الدينية، كما 
أفتى »برهامى« بأن حضور حفات عقد قران األقباط 

حرام.
ــدالع ثـــورة يناير ٢٠١١،  ــه بعد انـ ــح الباحث أن وأوضـ
أصبحت فتاوى السلفيين المحرضة على تقسيم المجتمع 
أكثر ضـــراوة، مشيًرا إلــى أنــه فى أول اختبار انتخابى 
لاستفتاء على الدستور فى ١٩ مــارس، أعلن مشايخ 

السلفية محمد حسين يعقوب وعبدالمنعم الشحات 
وغــيــرهــمــا، أنــه يجب على المسلمين اإلدالء بـ»نعم« 
للحفاظ على هوية الــدولــة اإلسامية، وأن ذلــك لعدم 
إعــطــاء فرصة لألقباط لتغيير الدستور وتغيير هوية 

الدولة، حسب زعمهم.
وفى هذا السياق أفتى أبو إسحاق الحوينى بعدم أحقية 
المسيحيين فى بناء الكنائس على أرض الدولة المسلمة، 
ــه يجب علينا منعهم من  وزعـــم »الــحــويــنــى« وأتــبــاعــه أن

الظهور فى الفضائيات للحديث عن دينهم، وكذا ال يحق 
لهم الجهر بكتبهم وإظهار شعارهم وأعيادهم فى الدار، 
ألن فيه استخفافا بالمسلمين، حسبما رأى أصحاب 

الفتاوى الوهابية التكفيرية.
بل وذهب الحوينى إلى أن يقول بكل عجرفة- حسبما 
جاء فى الورقة البحثية-: »اليهود والنصارى والمجوس 
يجب قتالهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم 

صاغرون وصاغرون أى أذالء«. 

وحــول تكفير هــؤالء للدولة نفسها 
ألنها تقتص للمسيحيين وتعاقب من 

يستهدفهم قال الحوينى: »إن أدلة الرأى 
القائل بعدم قتل المسلم بالكافر - يعنى 

غير المسلم مطلقا - أقــوى ألــف مــرة من 
أدلــة األحناف وأن هــذا الــرأى يكاد يصير 
إجماعا«، ومن ثم فا يجوز للحاكم – وفق 

هذه الخزعبات- أن يقتص للمجنى عليه 
المسيحى من قاتله المسلم.

ــدراســة هــذه الــفــتــاوى الــشــاذة إلى  وأرجــعــت ال
أن التيار السلفى فى مصر يرتبط ارتباًطا وثيًقا 

ــآراء المتشددين مــن علماء اإلســام  بالوهابية، وبـ
أمثال ابــن تيمية وتلميذه ابــن القيم ووريثهم محمد بن 
عبد الوهاب مؤسس الفكر الوهابى، الذين ينظرون إلى 
اآلخر الدينى على أنه كافر تجب محاربته.. وإذا كانت 
تلك الفتاوى غريبة يبقى األغــرب منها هو غض الدولة 
الطرف عن هــذه التيارات السلفية، بل وتركها تمارس 
الدعوة والسياسة وتؤسس حزبًا ظامًيا اليــزال قائًما، 
ولــه نــواب تحت قبة البرلمان، رغــم مخالفته الصريحة 
لنصوص الدستور المصرى الذى يمنع تأسيس األحزاب 

على أساس دينى.

حتى بعد نــجــاح ثـــورة 3٠ يــونــيــو٢٠١3 فى 
إســقــاط الــنــظــام اإلخــوانــى الــمــجــرم، انبرى 
أعضاء الجماعة يعيثون فى األرض فساًدا، 
ويعاقبون كل من شــارك فى الثورة من قوات 
ــشــرطــة وحــتــى الــمــدنــيــيــن وفــى  الــجــيــش وال
مقدمتهم المسيحيين،  ليتم استهداف ١٠٢ 
كنيسة، حيث تحتل محافظة المنيا المركز 
األول من حيث عدد الكنائس المعتدى عليها، 
علًما بأن القوات المسلحة أعادت بناء وترميم 
ــاب  جــمــيــع الــكــنــائــس الــمــتــضــررة مــن اإلرهــ
اإلخوانى، فيما لم تحرك أمريكا ودول الغرب 
التى كانت تزعم مساندة حقوق المسيحيين 
ساكًنا تجاه ذلك، ألنهم وجدوا أن أقباط مصر 
لن يقبلوا أن يكونوا سبًبا فى تقسيم الوطن، 
وقالها البابا تواضروس صراًحة أن وطن با 

كنائس أفضل من كنائس با وطن.
ــى أن اقتحم أنصار    كما وصــل األمـــر إل
الجماعة اإلرهــابــيــة بــيــوت المسيحيين فى 
ــل وابــنــه أمــام  ــح رجـ ــذب ــش، وقـــامـــوا ب ــري ــع ال
ــم تم  ــه وأحـــرقـــوا شــقــتــه، ومـــن ث أعــيــن زوجــت

تهجير جميع المسيحين مــن الــعــريــش إلى 
اإلسماعيلية ومحافظات أخــرى مؤقًتا، قبل 
أن يعودوا مؤخًرا على خلفية نجاح العملية 
الشاملة سيناء ٢٠١8 الــتــى طــهــرت شمال 
سيناء من اإلرهــاب، وكــان من نتائجها إعادة 

فتح مدينة العريش.

الشجرة المسمومة نبعت 
جذورها من حسن البنا وسيد 

قطب إلى أبوبكر البغدادى 
مرورًا بالقاعدة والجماعة 

اإلسالمية والجهاد

ومــن الــعــريــش والمنيا إلــى باقى 
مــحــافــظــات مـــصـــر، حــيــث سقط 
العديد مــن الشهداء األقــبــاط من 
ــزل، وكـــان أشهرهم  ــُع المدنيين ال

ــم نــبــيــل طــفــلــة كنيسة الــــوراق،   مــري
والقس سمعان كاهن المنيا، الــذى تم 

ذبــحــه بــأيــدى أحــد المتطرفين فــى الــمــرج، 
وكذلك العجوز صاحب المقلة باإلسكندرية.

ورغــم انتماء بعض مرتكبى هــذه الجرائم 
إلــى تنظيمات أخــرى غير جماعة اإلخــوان، 
ومبايعة بعضهم لداعش أو القاعدة، ولكن 
الــخــبــراء  االستراتيجيون أجمعوا على أن 
مؤسس  تنظيم داعش أبو بكر البغدادى نفسه 
ــان إخــوانــًيــا بــاعــتــراف يــوســف الــقــرضــاوى  ك

مفتى اإلرهاب، كما انحدر من رحم 
اإلخــوان عبد الله عــزام مؤسس 

تــنــظــيــم الــقــاعــدة وغـــيـــره من 
قــيــادات الجماعة اإلسامية 
وتنظيم الجهاد، حسبما أكد 

مؤسسه التائب نبيل نعيم.

خريطة العمليات اإلرهابية التى استهدفت دور العبادة

اتهام قيادات الدعوة السلفية بالتحريض على قتل المسيحيين

جــاءت عملية المنيا قبيل ســاعــات مــن بــدء فعاليات 
منتدى شباب العالم ٢٠١8 فى شرم الشيخ، والــذى ركز 
هذا العام على التعريف بالشخصية المصرية، والتأكيد 
على وحدة النسيج المجتمعى المصرى .. كما أنه جاء بعد 
يومين من إصدار الفيلم المصور الذى روجت له وسائل 
اإلعــام اإلخوانية والــذى يحمل عنوان »الكمين القاتل«، 
والـــذى يحمل إشـــادة بــاإلرهــابــى هشام عشماوى، الــذى 
تم القبض عليه مؤخًرا فى ليبيا على يد قــوات الجيش 
الوطنى الليبى، وهو ما يشير إلى وجود نوع التنسيق بين 
المجموعات القاعدية والداعشية وبين جماعة اإلخوان، 
وهكذا تصبح الرسالة المقصودة من تنفيذ العملية فى 
هذا التوقيت شديدة الوضوح، فى إطار مخططات هذه 
الجماعات الهادفة إلــى اإلســاءة للدولة المصرية بوجه 

عام، وضرب األمن واالقتصاد والسياحة بشكل مباشر.
والجدير بالذكر أن حــادث أتوبيس المنيا الــذى وقع 
مطلع نوفمبر الجارى، وأسفر عن استشهاد 7 مواطنين 
وإصابة 7 آخرين، لم يكن األول من نوعه فى هذه المنطقة 
الجبلية الــوعــرة، حيث وقــع الهجوم اإلرهــابــى فى إحدى 

المناطق من الطريق الصحراوى الغربى بالقرب من مدينة 
العدوى فى محافظة المنيا، وهى المنطقة ذاتها التى وقع 
فيها الهجوم الذى استهدف عدًدا من المصريين األقباط 
فى مايو ٢٠١7، ما أسفر عن مقتل ٢٩ مواطًنا مصرًيا 
مسيحًيا، وكــان تنظيم داعــش قد تبنى الهجوم فى ذلك 

الوقت.
وفى محاولة لتحليل هذه النوعية من الحوادث وربطها 
بما سبقها من وقائع، صدرت مؤخًرا ورقة بحثية بعنوان 
»حادث المنيا.. الــدالالت واألبعاد«، أعدها الباحث على 
بكر المتخصص فى شئون الجماعات المتطرفة بمركز 
األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية، أكد خالها 
على أهمية الــربــط بين وقـــوع تلك الجريمة كمحاولة 
انتقامية، وبين نجاح العملية الشاملة سيناء ٢٠١8، التى 
نجحت بشكل كبير فى خفض وتيرة العمليات اإلرهابية 

التى تتعرض لها الباد.
وأشـــار »بــكــر« فــى سياق دراســتــه إلــى تعدد الهجمات 
اإلرهابية التى طالت المواطنين األقباط ودور عبادتهم، 
برغم ما تبذله الدولة المصرية من جهود للقضاء على 

اإلرهـــــاب، عــلــى غـــرار الهجومين 
اللذين وقعا فــى أبــريــل ٢٠١7، أثناء 

قداس أحد السعف، وكان أولهما فى كنيسة 
مــارى جرجس بمدينة طنطا، وبعد ساعات وقع 

االنفجار الثانى بالكنيسة المرقسية باإلسكندرية، 
وقبلها كــان الهجوم االنتحارى الــذى استهدف الكنيسة 
البطرسية الواقعة داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية 
فى ١١ ديسمبر ٢٠١6، ما أسفر عن استشهاد ٢٩ شخًصا 
وإصابة 3١ آخرين، من خال عملية نفذها شاب يدعى 

محمود شفيق محمد مصطفى.
وشدد الخبير فى شئون اإلرهاب على أن تلك الهجمات 
لم تتوقف على دور العبادة المسيحية فقط، بل طالت 
أيــًضــا دور العبادة اإلســامــيــة، الفــًتــا إلــى الهجوم الــذى 
استهدف مسجد الروضة بمحافظة شمال سيناء، حيث 
قامت مجموعة من اإلرهابيين فى يوم الجمعة الموافق 
٢4 نوفمبر ٢٠١7، أثناء أداء صاة الجمعة، بالهجوم على 
المسجد مما أسفر عن استشهاد 3٠5 مواطنا، باإلضافة 

إلى عشرات الجرحى.

الحوينى أفتى بتحريم قصاص 
الحاكم لألقباط وعدم جواز 

معاقبة من يقتلهم

البغدادى

الحوينى
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تحريف القرآن والسنة النبوية على شاشة التليفزيون المصرى

فى نفس هذا المكان كشفنا من قبل عن قيام المذيعة 
رينيا نبيل  مقدمة برنامج »فقه الــمــرأة« بقناة العائلة 
التابعة لقطاع النيل للقنوات المتخصصة بارتكاب عدة 
أخطاء - فى حلقة البرنامج بتاريخ 10 أكتوبر - عند 
ْر  قراءتها لآليتين 18 و19 من ســورة لقمان )َوَل ُتَصِعّ

اِس َوَل َتْمِش ِفى  َك ِللَنّ َخَدّ
اْلَرِْض َمــَرًحــا ِإَنّ الــلـَّـَه َل 
ــاٍل َفــُخــوٍر  ــَلّ ُمــْخــَت ــُبّ ُكـ ــِح ُي
)18( َواْقــِصــْد ِفى َمْشِيَك 
َواْغــُضــْض ِمــْن َصــْوِتــَك ِإَنّ 
ــَصــْوُت  ــَواِت َل ــ ــ أَْنــكَــَر اْلَْص

اْلَحِميرِ )19(/
وقــلــت إن  هــذا الخطأ 
الــــفــــادح رصــــــده تــقــريــر 
رسمى صــادر عــن  اإلدارة 
المركزية للمتابعة وبحوث 
المشاهدين التابعة لقطاع 
ــعــامــة بالهيئة  ــة ال ــانـ المـ
الوطنية لــإعــام والــذى 
ــاء  ــ ــطـ ــ ــف عـــــن الخـ ــشــ ــ ك
الجسيمة لــهــذه المذيعة 
وأنـــهـــا تــقــولــت عــلــى الــلــه 
وأدخلت فى القرآن الكريم 
مـــا لــيــس فــيــه - حسب 

النص الحرفى للتقرير -.
وعــقــب الــنــشــر أعــلــن أســامــة البهنسى رئــيــس قطاع 
القنوات المتخصصة أنه أحال الواقعة للتحقيق، والغريب 
أنه رغم تكرار أخطاء المذيعة فى قــراءة القرآن الكريم 
وتحريفه أكثر من مرة  )ذكرت فى حلقة 5 سبتمبر 2018  
آيــات من ســورة المرسات وذكرتها على أنها من سورة 
القمر( إل أنه لم يتم إيقافها عن الظهور على الشاشة 

على القل لحين انتهاء التحقيقات.
وقد قررت العودة للكتابة فى هذا الموضوع بسبب قيام 
نفس المذيعة وللمرة الثالثة على التوالى بارتكاب أخطاء 
فى نفس البرنامج )فقه المرأة(، حيث قامت فى حلقة 
البرنامج، يوم الربعاء  الماضى الموافق 7 نوفمبر 2018، 
وفى الدقيقه الثامنة من البرنامج، أى الساعة 12:8 ظهًرا 
بنسب حديث خطأ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، 
حيث قالت لضيف الحلقة بــأن هناك حديث للرسول 
عليه الصاة والسام  حول »رجل مسلم  أتى إليه يشكو 
أن الفلوس اللى معاه مابتقضيش«، وهذا حديث خاطئ 
كما صححه الضيف العالم الزهرى الشيخ عمرو جبران 
حيث قــال لها إن هــذا حــدث مع اإلمــام الشافعى وليس 

رسول الله  صلى الله عليه وسلم.
وفــى أول رد فعل على هــذه الواقعة الجديدة، قامت 
اإلدارة المركزية للمتابعة وبحوث المشاهدين التابعة 
لقطاع المانة العامة بالهيئة الوطنية لإعام   بتقديم 
تقرير إلــى حسين زيــن رئيس الهيئة الوطنية لإعام 
يتضمن نفس التوجيه لرئيس الهيئة الوطنية  والذى ورد 
بالتقريرين السابقين بعدم صاحية المذيعة لتقديم هذا 
النوع المتخصص من البرامج الدينية بسبب تكرار 
أخطائها فى القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.

وفى هذا السياق نطرح عدًدا من التساؤلت:
لماذا يكتفى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية 
لإعام بإصدار تعليمات دون متابعة تنفيذها؟ 
وهل لو كان الخطأ المرتكب فى حق شخصية 
رفــيــعــة الــمــســتــوى ولــيــكــن عــلــى سبيل المثال 
رئيس الجمهورية أو حتى رئيس الــوزراء هل 
كان سيكتفى بإصدار التعليمات دون متابعة 
تنفيذها؟ فما بالنا يــاســادة إذا كــان الخطأ 
فــى حــق كــتــاب الــلــه وســنــة الــرســول العظم 
الـــذى نحتفل بــذكــرى مــولــده الــعــطــره خال 
اليــام القادمة؟ وإذا كان زين عاجز عن تنفيذ 
تعليماته التى يصدرها لمرؤوسيه فليسرع بتقديم 

استقالته فهذا أكرم  بالنسبة له؟
أمــا بالنسبة لســامــة البهنسى رئيس قطاع 
القنوات المتخصصة فيبدو أنه أصبح »شاهد 
ماشفش حاجة« وتحول إلــى مجرد شخص »ل 
بيهش ول بينش« والدليل 
هو استمرار هذه الجرائم 
الشنعاء بــدون حسيب ول 
رقيب؟ ولذلك نسأله: هل 
أنت قادر على اتخاذ قرار 
ضــد رئيسة القناة خالدة 
تــمــاضــر والــمــذيــعــة  رينيا  
نــبــيــل  أم أنـــك عــاجــز عن 
ذلك ؟ وما هى أسباب هذا 

العجز؟!
ــايـــة أوجــــه  ــهـ ــنـ وفـــــى الـ
ــادة الــرئــيــس  ــســي رســـالـــة ل
عبدالفتاح السيسى  رئيس 

الجمهورية:
ــيـــق يـــاســـيـــادة  ــلـ ــل يـ ــ هـ
ــرر  ــكــ ــ الـــــرئـــــيـــــس أن ت
تصريحاتك ومطالباتك 
المتعلقة بتجديد الخطاب 
الدينى وفــى نفس الوقت 
يتم السماح باإلساءة للقرآن الكريم وتحريف سنة النبى 
محمد صلى الله عليه وسلم على شاشة التليفزيون 

الرسمى للدولة؟

»حروف من نور« على شاشة األولى

سر سيطرة »راندة« على 
قرارات نائلة فاروق

تغريم عبدالناصر زيدان 200 ألف جنيه فى قضية اإلساءة 
لسمعة هانى جعفر رئيس قطاع اإلقليميات السابق

تزامنا مع قرار المجلس العلى لإعام برئاسة الكاتب الصحفى 
مكرم محمد أحمد، بمنع بث برنامج »كورة بلدنا« المعروض على 
قناة »LTC« الفضائية لمدة شهرين، ومنع عبدالناصر زيدان مقدم 
البرنامج من تقديم أى برامج أخرى تحت أى مسمى فى أى وسيلة 
إعامية مرئية أو مسموعة أو إلكترونية لمدة شهرين، أصدرت 
محكمة جنايات جنوب القاهرة حكمها فى القضية رقم 30133 
لسنه 2016 والمقيدة برقم 510 نيابه أمن الدولة العليا بتغريم 
عبد الناصر زيــدان بتعويض وقــدره »200« ألف جنيه عن قضيه 
السب والقذف فى برنامجه والتشهير الكاذب فى حق د. هانى عبد 
المحسن جعفر رئيس قطاع القنوات اإلقليمية السابق ومستشار 
اتحاد اإلذاعــة والتليفزيون حالًيا، المحكمة كشفت فى حيثيات 
الحكم ثبوت اإلدانه تجاه عبدالناصر زيدان وتعمده نشر معلومات 

كاذبة بهدف التشهير واإلساءة لسمعة د. هانى جعفر.

تعرض القناة الولــى يوم الخميس من كل أسبوع فى السادسة 
والنصف مساء البرنامج الجديد »حروف من نور«، تقديم الدكتورة 
نــاديــة عــمــارة.. البرنامج يهدف إلــى التصدى للفكر المتطرف 

وتفسير بعض المصطلحات الدينية. 
البرنامج يتم عرضه بالتعاون مع قناة »دى. إم. سى« فى إطار 

بروتوكول التعاون الموقع بينها وبين ماسبيرو.

الكثير من العاملين فى قطاع التليفزيون، عبروا عن دهشتهم من 
نجاح راندة سام رئيس اإلدارة المركزية لمكتب رئيس التليفزيون   
فى السيطرة على نائلة فاروق المكلفة بتسيير أعمال رئيس القطاع 
بشكل شبه كامل، لدرجة أن نائلة ل تصدر أى قــرار أو تتخذ أى 
إجراء دون الرجوع لراندة التى أثبتت أنها كانت وما تزال »المرأة 
الحديدية« وتفعل كل ما تريد مثلما كان الوضع فى عهدى سوزان 

حسن ومجدى لشين.

 محمد طرابيه

زيدان

فضيحة بجالجل:

تقارير المتابعة الرسمية تكشف أدلة إدانة 
المذيعة وظهورها على الشاشة اليزال مستمرًا

أسامة البهنسى رئيس قطاع القنوات 
المتخصصة أصبح »شاهد ماشفش حاجة« 

وتحول إلى مجرد شخص »ال بيهش وال بينش« 

األسئلة الممنوعة فى ملف »بروتوكوالت هيكل« مع الشركة 
المنتجة للفيلم العالمى »البارون - العودة من الجحيم«

لمدينة اإلنتاج - وفقا لما ذكرته تقارير 
ــادرة عــن الجهاز المركزى  رسمية صـ
للمحاسبات -  حيث تم رفعه من دور 
الــعــرض السينمائية منذ الــيــوم الول 
ــا، وكــذلــك مسلسل  ــًع وفــشــل فــشــاً ذري
ــذى خسرت فيه المدينة  »الــخــروج« ال

هل حصل هذا البروتوكول 
على موافقة مجلس اإلدارة 

أم أن »أسامة« وقعه 
بشكل منفرد؟ 

أيــًضــا؟ وأيـــن كــان مجلس اإلدارة مما 
حدث؟

ونسأل: ألم يكن الولى بأسامة هيكل  
أن يقوم بتدريب العاملين على التسويق 
فــى المعاهد المتخصصة بمصر أو 
معهد التدريب التابع فى الهيئة الوطنية 
لإعام مما كان سيحقق للشركة الكثير 
خاصة فى ظل وجود عاملين بوفره لديه 
أم يقوم بتدريب البعض على البروتوكول 
الدبلوماسى فى وزارة الخارجية وكأنه 
مصمم على تحويل الشركة إلــى هيئة 
سياسية وليست شركة استثمارية تحقق 

الرباح؟!
هذه الحقائق التى أشرنا إليها تدفعنا 
للتساؤل: بعد خمس سنوات من رئاسة 
هيكل لمدينة اإلنتاج ماذا حقق للشركة 
من أربــاح النشطة؟ واإلجابة عن هذا 
السؤال : ليوجد،  لنه ببساطة أوقف 
كافة النشطة وأبعد الشركة عن تحقيق 
الهـــداف التى أنشئت من أجلها، كما 
أنه أدخل الشركة فى مجالت ل تحقق 
شيئا بل تستنزف أموالها  ويكتفى فقط 
بتحصيل حقوق الشركة لدى ماسبيرو 
ــود عــصــام المــيــر حينها ما  ــول وجـ ولـ
كان  قد استطاع تحصيل شيئًا، وأهدر  
حقوق »الماجيك لنــد« بتعاقد بنظام 
المــر المباشر ل يسمن ول يغنى من 
جوع ويترك الشركة العربية الفندقية 
تتاعب كيفما تشاء بفندق موفنبيك 

لمدة 45 سنة!!.
وكما رأينا فى آخــر ميزانية للشركة 
ــادة فــى الــمــصــروفــات ل  ــإن هــنــاك زيـ ف
يقابلها زيادة فى اإليرادات بنفس القدر 
مما يهدد قدرة الشركة على الستمرار، 
ولــذلــك نــســأل : هــل سيستمر أسامة 

هيكل رئيًسا للشركة لدورة ثالثة؟

المذيعة رينيا نبيل تدخل على القرآن ما ليس فيه وتنسب أحاديث للرسول عليه الصالة والسالم

ما نصيب المدينة من تكاليف اإلنتاج وما اإليرادات المتوقعة؟

ما العائد المادى الذى ستحصل عليه شركة أكشن استديوز مقابل تسويق مدينة اإلنتاج اإلعالمى؟

منذ أيــام، نشرت الكثير من المواقع 
اإللكترونية والصحف أنباء حول قيام  
أســامــة هيكل بصفته رئــيــس مجلس 
ــعــضــو الــمــنــتــدب لمدينة  اإلدارة وال
اإلنتاج اإلعامى بتوقيع بروتوكول مع 
عليه محمد عــزت رئيس مجلس إدارة 
شركة »أكشن استديوز لإنتاج الفنى« 
باعتبارها الــوكــيــل للجهات الرسمية 
السينمائية فــى روســيــا ووســـط آسيا 
واتــفــق الــطــرفــان على الــبــدء فــى إنتاج 
وتنفيذ الجزء الثانى من الفيلم الوزبكى 

»البارون - العودة من الجحيم«.
 هذا الخبر يدفعنا لطرح العديد من 
ــســاؤلت والــمــاحــظــات حـــول هــذا  ــت ال
التفاق المثير للجدل، ونحن نطرحها 
من بــاب الحرص على كشف الحقيقة 
لــلــرأى الــعــام ولــيــس تشكيكًا فــى نوايا 

أحد.
فى البداية نسأل: ما نصيب مدينة 
اإلنــتــاج اإلعــامــى مــن تكاليف اإلنتاج 
وكــذلــك مــا هــى اإليـــــرادات المتوقعة 
وهـــل حــصــل هـــذا الـــبـــروتـــوكـــول على 
موافقة مجلس اإلدارة أم أن هيكل وقعه 
بشكل منفرد؟ وما العائد المادى الذى 
ستحصل عليه شركة أكشن استديوز 
مقابل تسويق مدينة اإلنتاج اإلعامى 
وأين اللجنة العليا لإنتاج الفنى داخل 
مجلس اإلدارة التى تترأسها  اإلعامية 
ســنــاء منصور ومعها فاطمة فـــؤاد أم 
أنهما اكتفين بالبرامج التى يقدمونها 

فى القنوات الخاصة؟
ــســأل أيـــًضـــا: هــل سيعيد أســامــة  ون
هيكل التجربة مــرة أخــرى مثلما فعل 
عندما قــرر إنتاج فيلم )هــز فى وسط 
ــذى  قــامــت ببطولته إلــهــام  ــ الــبــلــد( ال
شاهين وحــقــق خسائر مــاديــة فادحة 

رسالة تحذير إلى خالد قابيل

خصم »3« أيام من سامية 
سويلم بسبب خطأ إدارى

عودة »الشين« تثير الجدل
مــع اقــتــراب موعد اإلعـــان عــن التغييرات الــجــديــدة فى 
الهيئات اإلعــامــيــة، يــواصــل المقربون مــن مــجــدى لشين 
رئــيــس قــطــاع التليفزيون السابق ومستشار رئــيــس الهيئة 
الوطنية لإعام وعضو المجلس العلى لإعام  التأكيد فى 
جلساتهم الخاصة أن لشين عائد بقوة للمشهد اإلعامى فى 
ماسبيرو ســواء من خال رئاسة الهيئة الوطنية لإعام أو 
رئاسة إحدى الشركات الكبرى التى يساهم ماسبيرو بالنسبة 

الكبر فى ملكيتها.

رسالة إلى خالد قابيل المكلف برئاسة القناة الولى: »اتق شر 
من أحسنت إليه، واحذر من آلعيب صديقك  الذى قمت بعمل 
واجب معه خال اليام الماضية، حيث يقوم هذا الشخص حالًيا 
بالجلوس كثيًرا مع نائلة فــاروق القائمة بأعمال رئيس القطاع 
ويحاول إقتاعها بأنه  مهندس التطوير فى البرامج الجديدة وأنه  

الكل فى الكل!!«.

أصدر حسين زين رئيس الهيئة الوطنية لإعام قــرارًا يحمل رقم 8129 
لسنة 2018 بــمــجــازاة سامية أحمد سويلم كبير معدى بــرامــج والمكلفة 

بأعمال مدير عــام إدارة خدمة المجتمع والسياحة 
بقطاع التليفزيون بخصم ثاثة أيام من راتبها لثبوت 
المخالفة المنسوبة إليها.. قرار زين جاء بعدما وصله 
قــرار المستشار، نائب رئيس هيئة النيابة اإلداريــة 
رئيس لجنة التأديب رقم 283 لسنة 2018 الصادر 
بتاريخ 31 يوليو 2018، وكذلك تحقيقات النيابة 
اإلداريــة للسياحة  واإلعــام فى القضية رقم 155 
لسنة 2017  إعــام، وعلى مذكرة التصرف فى 
القضية المشار إليها المؤرخة فى 10 يناير 2018  
بشأن ما نسب لسامية سويلم حيث عاقبت هبة 
ممدوح خــاف عن خطأ فى الحلقة المذاعة 
بتاريخ 19 نوفمبر 2016 بمنع إذاعــة حلقة يوم 

3 ديسمبر 2016 بالرغم مــن عــدم النص على 
هذه العقوبة من بين العقوبات الجائز توقيعها على العاملين باتحاد 

اإلذاعة والتليفزيون وبغير مسوغ قانونى لذلك.

لماذا يكتفى 
حسين زين 

رئيس الهيئة 
الوطنية لإلعالم 

بإصدار تعليمات 
دون متابعة 

تنفيذها؟

إذا كان رئيس 
الهيئة الوطنية 

لإلعالم عاجز عن 
تنفيذ تعليماته 
فليسرع بتقديم 

استقالته فهذا 
أكرم  بالنسبة له

الشين هيكل

البهنسى

زين
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أعداد ضحايا حوادث الطرق باألرقام والتفاصيل نكشف:
تفوق أعداد المتوفين 

بجميع األمراض بما فيها 
فيروس سى واإليدز فاتورة »نزيف األسفلت« فى مصر

ال يختلف اثنان على أن إنشاء شبكة الطرق الجديدة السريعة والمتطورة يعد من 
أبرز إنجازات عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث يؤكد االقتصاديون أنه ال 

تنمية بدون طرق تسهل انتقال السلع والخدمات، وتربط المنتجين والمستهلكين 
باألسواق، وتنقل العمال إلى مصانعهم، كما تربط المناطق النائية بمراكز السلع 

والخدمات وتوصل المواد الخام والمنتجات المصنعة إلى منافذ البيع والتصدير، ومن ثم 
فهى العمود الفقرى لتحقيق التوازن المكانى الالزم لعملية التنمية المستدامة.

وألن الرئيس السيسى يحرص على تحقيق تلك التنمية وخطتها الممتدة حتى 2030، فلم 
يخلو برنامجه من مبادرات عالج المصريين ومحاربة األمراض التى ظلت تنخر فى أجسادهم 

لعقود طويلة، ليس فقط لحماية حياة الناس وأرواحهم، ولكن ألن المواطن المريض والضعيف 
غير قادر على العمل واإلنتاج، كما أن الدولة تنفق المليارات على عالج أمراض معينة استوطنت 

أجساد الشعب بشكل أقرب للوبائى، وأصبحت مسئولة عن غالبية حاالت الوفاة وارتفاع نسب إشغال 
المستشفيات.. وفى ضوء ذلك يصبح من المؤكد أنه ال تنمية اقتصادية واجتماعية بدون طرق الئقة 

ومواطن آمن على حياته وصحته، ومن ثم تصبح سالمة الطرق و توفير شبكة متكاملة من وسائل النقل 
واالنتقال هدف تسعى لتحقيقه معظم الدول، لذلك ورد ذكر معيار سالمة الطرق ضمن أهداف التنمية 

المستدامة لألمم المتحدة وصواًل إلى عام 2030.. حيث جاء فيها نصًا التأكيد على خفض عدد الوفيات 
واإلصابات الناجمة عن حوادث الطرق فى العالم إلى النصف بحلول عام 2020، وهو نفس العام الذى قال 

الرئيس المصرى أنه سيحول مصر إلى دولة جديدة ومتطورة بحلوله، حيث قال 
سأسلمكم دولة تانية خالص فى 30 يونيو 2020.

وفى هذا السياق تبرز عالمات استفهام حول مدى قدرة شبكة الطرق المصرية 
ووسائل النقل والمواصالت الحالية على تحقيق هذا الهدف، وكذلك ما هو حجم األموال 

التى تهدر واألرواح التى تزهق بسبب تلك الحوادث المرورية.
وبما أننا نحتفى حاليًا بمبادرة الرئيس للقضاء على مرض فيروس سى الوبائى الذى ظل 

لعقود يقتل المصريين، فمن األهمية أن نوضح حقيقة كشفتها تقارير منظمة الصحة العالمية 
مفادها أن أعداد ضحايا ومصابى حوادث الطرق سنويًا تفوق أعداد من يتوفون إثر إصابتهم 

بجميع األمراض الفيروسية القاتلة، بما فيها فيروسات الكبد الوبائية بأنواعها، بل ويفوق أعداد 
ضحايا فيروس اإليدز القاتل أخطر األمراض الفيروسية على اإلطالق، ومن ثم يصبح التصدى لحوادث 

الطرق والحفاظ على حياة مرتاديها، مهمة بالغة الخطورة وهدف ال يقل أهمية عن محاربة األمراض 
الفيروسية واألمراض السارية وغير السارية، ألنه طالما تعددت األسباب والموت واحد فعلى الدولة 

التى تسعى لحماية مواطنيها وتنمية قدراتها البشرية واالقتصادية أن تحارب جميع األسباب وتتصدى لها 
بالتوازى مع بعضها البعض.

 إيمان بدر

منذ أيام احتفلنا مؤخًرا بانتهاء فاعليات المنتدى 
ــذى شهدته مدينة شــرم الشيخ  الــدولــى للشباب ال
المصرية، ونستعد الستقبال عام 2019 الذى أعلن 
السيسى أنه ستكون خالله مدينة أسوان فى أقصى 
جنوب مصر هى عاصمة الشباب األفريقى والعربى، 

فمن الطبيعى أن نتساءل 
عن العالقة بين الشباب 
ــةً وأن  ــاصـ ــرق، خـ ــطــ ــ وال
نــواة التنمية المستدامة 
ــاب وعــمــودهــا  ــشــب هـــم ال
ــارت  ــ ــرى كـــمـــا أشـ ــقـ ــفـ الـ
تــقــاريــر األمـــم المتحدة 
هى سالمة الطرق وأمن 

مستخدميها.
ــكــرة  ــف ــول تـــلـــك ال ــ ــ وح
صــــــــــــــدرت مـــــــؤخـــــــًرا 
ــة بــعــنــوان التكلفة  دراســ
االقـــتـــصـــاديـــة لـــحـــوادث 
الطرق فى مصر، جاءت 
ــلـــة رؤى  ــلـــسـ ــن سـ ــمــ ضــ
مصرية التى تصدر عن 

مؤسسة األهـــرام، تلك الــدراســة أعدتها الدكتورة 
ابــتــســام الــجــعــفــراوى أســتــاذ االقــتــصــاد السياسى 
بالمركز القومى للبحوث االجتماعية والجنائية، 
أوضحت خاللها أن بيانات منظمة الصحة العالمية 
تشير إلـــى أن نــحــو مــلــيــون ومــئــتــى وخمسين ألــف 
شخص يتوفون سنوًيا على مستوى العالم بسبب 
حوادث الطرق، فيما يتعرض 50 مليون شخص إلى 

إصابات غير قاتلة لنفس السبب سنوًيا.
وكشفت الدكتورة ابتسام عن معلومة صادمة تؤكد 
أن قرابة النصف وتحديًدا 49 بالمئة ممن يلقون 
حتفهم على الطرق من الشباب، خاصةً من المشاة 

ــدراجــات الــنــاريــة، فيما تعد  وراكــبــى الــدراجــات وال
الوفاة بسبب حــوادث الطرق السبب الثامن للوفاة 
حول العالم، ولكنها السبب األول لوفيات الشباب فى 
الفئة العمرية من 15 إلى 29 عاًما، وأيًضا إلصابتهم 

بالعجز طويل المدى.
ومن غرائب هذا العالم القاتل أيًضا أن 90 بالمئة 
ــدول المنخفضة  من الــحــوادث المرورية تقع فى ال
والمتوسطة الدخل، على الرغم من أن تلك الدول ال 
تحظى سوى بنحو 54 بالمئة من المركبات الموجودة 

فى العالم.
وتطرقت الورقة البحثية إلــى الوضع فى مصر، 
موضحة أنها حققت تخفيض تدريجى فى أعــداد 
ضحايا تلك الحوادث المرورية، واإلصابات الناتجة 
عنها، ولكن مازالت معدالتها عالية مقارنةً بالدول 

األخرى.
ــاألرقــام أشـــارت »الــجــعــفــراوى« إلــى أن بيانات  وب
الجهاز المركزى للتعبئة واإلحصاء تقول أن حوادث 
السير انخفضت بنسبة بلغت 40 بالمئة مــا بين 
عامى 2010 و2016، فيما انخفض عدد الوفيات من 
7040 إلى 5343 حالة بنسبة تقترب من الربع، بينما 
انخفض عدد المركبات التالفة من 30775 مركبة 
إلى 21089 مركبة خالل نفس الفترة، بنسبة تقترب 

من 31 بالمئة.
ــتــى تــوضــح انــخــفــاض  وبــتــحــلــيــل تــلــك األرقـــــام ال
معدل الــوفــيــات وتلف المركبات بمعدل أدنــى من 
انخفاض معدل الحوادث نفسها، يتبين أنه بالرغم 
ــداد إال أن الــحــوادث أصبحت  مــن انــخــفــاض األعــ
أكثر جسامة، وهــو ما يدفع للتساؤل حــول أسباب 
ذلــك وهــل ترجع جسامة الــحــوادث حالًيا إلــى عدم 
كــفــاءة بعض الــطــرق أم ألســبــاب تتعلق بالسائقين 
خاصةً الشباب منهم، تتمثل فى السرعة وتعاطى 

المخدرات.

ــدراســات إلــى أن تطبيق هــدف التنمية  تشير ال
المستدامة المتعلق بتخفيض الخسائر الناتجة عن 
ــؤدى إلى  حـــوادث الــطــرق إلــى النصف، يمكن أن ي
زيادة مستدامة فى نصيب الفرد من الناتج المحلى 
اإلجمالى بنسبة تصل إلى 22 بالمئة، وبالتالى فإن 
الفشل فى تحقيق ذلك يساوى تراجع دخل الفرد 

وارتفاع نسب الفقر.
ويــرى الخبراء أن الغرض الرئيسى من النشاط 

ــو تــعــظــيــم  ــ ــادى هـ ــ ــصـ ــ ــتـ ــ الـــــرفـــــاهـــــيـــــة االقـ

االقتصادية، كما أن الصحة البشرية هى المكون 
الرئيسى للرفاهية االجتماعية، ومــن هنا فإن 
الــعــائــد الــنــاتــج مــن تحسن صحة الــفــرد وتجنب 
سنوات الحياة الضائعة نتيجة الوفيات واإلصابات 
واإلعاقة، هو عائد يتجاوز حدود زيادة اإلنتاجية 

ويمتد إلــى منافع أخــرى تتمثل فــى تقليل معاناة 
الناس والتمتع بحياة أفضل.

ــدراســة أن  ــك اقــتــرحــت ال وفــى سبيل تحقيق ذل
الدول يمكن أن تتنازل عن نحو 30 بالمئة من الناتج 
المحلى اإلجمالى من أجل تجنب خسائر الوفيات 
ــطــرق، وهــذه  واإلصـــابـــات الناتجة عــن حـــوادث ال
النتيجة تتحقق من خــالل توفير البنية األساسية 
للمواجهة السريعة للحوادث بــدًءا من خدمات 
اإلســعــاف الــســريــع والـــطـــوارئ وصـــوالً إلى 
اكتمال سياسات التغطية الصحية 
ــة الــبــشــريــة  ــمــي ــن ــت ــة وال ــل ــشــام ال

الحقيقية.

عفاريت األسفلت وراء 72% من السبب األول لموت الشباب
الحوادث ونصف الضحايا من الركاب

منظمة الصحة العالمية: العدد الحقيقى للضحايا 
فى مصر يزيد بنسبة 55% على األرقام الرسمية

بالتحديد، فتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية وكذلك 
البنك الــدولــى إلــى أن الــعــدد الحقيقى للوفيات فــى مصر 
نتيجة حــوادث الطرق يزيد بنسب تصل إلى 55 بالمئة عن 
األعداد الرسمية المعلنة.. ونظًرا لضخامة أعداد الوفيات 
واإلصــابــات وارتــفــاع حجم الخسائر الناجمة عــن حــوادث 
الطرق، يعد تحدى مواجهة هذه الحوادث هو التحدى األكبر 
الذى يعوق مسيرة التنمية، حيث ال يعد تحدًيا يتعلق بقطاع 
النقل بمفرده، ولكنه يواجه قطاع الصحة أيًضا، حيث تتحمل 
عبء عالج المصابين ومحاولة تقليل اآلثار السلبية الناتجة 
ــه تــحــدى يــواجــه عملية التنمية  عنها، كما أن
بأكملها نظًرا لتأثيراتها على القوة البشرية 
المنتجة ومــن ثــم على حجم اإلنتاجية، 
وكــذلــك عــلــى انــســيــاب حــركــة الــتــجــارة 
وتبادل السلع، لذا يؤكد االقتصاديون 
أن تخفيض مــعــدالت الــحــوادث 
المرورية يساوى ارتفاع معدالت 
ــنــمــو االقـــتـــصـــادى وزيــــادة  ال
ــدخــل الــقــومــى،  مــســتــوى ال
وتراجع نسب الفقر، كما 
أن تخفيض مــعــدالت 
الــخــســائــر الناجمة 
عـــــن الـــــحـــــوادث 
ــهــدف  يــحــقــق ال
الثالث للتنمية 
المستدامة 
ويترجم على 
أرض الواقع 
مــــــن خــــالل 
تحقيق عائد 

مستدام.

ــوادث الــمــرور فــى مصر  فيما يتعلق بأسباب وقـــوع حـ
تحديًدا، بالرغم من تطوير شبكة الطرق وإنفاق المليارات 
عليها، كشفت تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة و 
اإلحصاء أن النسبة األكبر من الحوادث المرورية فى مصر 
ترجع إلــى العنصر البشرى، حيث تبلغ نسبة الــحــوادث 
التى يتسبب فيها أخطاء السائقين 72 بالمئة من إجمالى 
الحوادث المرورية، إلى جانب العوامل البيئية المرتبطة 
بالطقس والشبورة المائية التى تتكون فى الصباح الباكر 

وتحد من الرؤية.
وعلى الرغم من أن أخطاء السائقين تتسبب فى النسبة 
األكبر من الحوادث ولكن نسبة الضحايا من الركاب تمثل 
نصف الــوفــيــات، بينما تبلغ نسبة المتوفين فــى حــوادث 
السير من المشاة 29 بالمئة من حاالت الوفيات، واألخطر 
أن نسبة 76 بالمئة من المتوفين هم من المواطنين الذين 
يقعون ضمن قوة العمل، فى المرحلة العمرية من 15 إلى 
60 عاًما، ومعظمهم من الذكور حيث تبلغ نسبة الضحايا 
الذكور حوالى 85 بالمئة، وهو ما يؤثر سلًبا على الثروة 

البشرية ويضاعف الفاقد فى قوة العمل.

وألن السائقين فى مصر يطلقون على أنفسهم عفاريت 
األسفلت، فهم يتباهون بقدراتهم على خرق قواعد المرور، 
حــيــث كشفت الـــدراســـة أن الــعــوامــل الــبــشــريــة المسببة 
للحوادث يرتبط معظمها بعدم االلــتــزام بقواعد القيادة 
السليمة، وفى مقدمتها السرعة، كما يرتبط بعضها اآلخر 
بتعاطى المواد المخدرة، خاصةً بين سائقى الميكروباص 

والنقل الثقيل.
وأوضحت الدراسة أن خفض معدالت السرعة بنسبة 5 
بالمئة فقط، يمكن أن يؤدى إلى تراجع معدالت الحوادث 

بنسبة تصل إلى 30 بالمئة.
ــات أجــريــت بالمركز  ــى ســيــاق متصل كشفت دراســ وف
القومى للبحوث االجتماعية والجنائية أن معدالت الحوادث 
ترتفع لدى السائقين المتعاطين للمخدرات بالمقارنة بغير 
المتعاطين، حيث بلغت معدالت حوادث المتعاطين ضعف 
حــوادث الغير متعاطين، وأرجعت األبحاث ذلك إلى تأثير 
المخدر على زمن رد الفعل وعلى التوافق الحركى للسائق، 

وهو ما يؤدى إلى وقوع حوادث جسيمة وكارثية.

كيف نتجنب النتائج الكارثية؟
تبدأ باإلسعاف والطوارئ وصواًل إلى اكتمال سياسات التغطية الصحية الشاملة

تصيبهم بالعجز 
طويل المدى 
فى المرحلة 

العمرية من 15 
إلى 30 سنة

ارتفاع نسبة الفاقد 
 فى قوة العمل و%76 

من المتوفين
 ذكور دون 
سن المعاش

يــتــرتــب عــلــى حــــوادث الـــمـــرور أنــــواع مختلفة من 
التكاليف، مــا بين تكلفة مباشرة تتمثل فيما ينفق 
على عــالج المصابين وإصــالح السيارة، إلــى جانب 
التكاليف غير المباشرة حيث ينتج عن كل حادثة 
ضياع مــوارد كــان يمكن الحصول عليها، مثل وفاة 
ــوقــف الــطــريــق وتعطل  ــراد أو تــأخــر الــعــمــل وت ــ أف
المرور نتيجة للحادث، وهو ما يــؤدى إلى فقد فى 
القوة البشرية وإهــدار لساعات العمل ما ينعكس 
على انــخــفــاض اإلنتاجية وتــدنــى الــدخــل، ناهيك 
عن الخسائر االجتماعية والنفسية اإلنسانية التى 
تتعرض لها عائلة المتوفى أو المصاب، خاصةً وأن 
األســـرة قــد تفقد عائلها أو يفقد هــو قــدرتــه على 

العمل ما يؤدى إلى انقطاع الدخل.
ومن المجتمع الصغير الذى هو األسرة 

إلــى المجتمع األكــبــر وهــو الــدولــة، 
الــتــى تتعرض لخسائر تتمثل 

فى تكاليف عــالج مصابى 
الــــــحــــــوادث، كــتــكــلــفــة 

مــبــاشــرة، أمــا التكلفة 
الـــغـــيـــر مـــبـــاشـــرة 

ــة  ــطــ ــ ــب ــ ــرت ــ ــم ــ ال
بساعات العمل 
واألوقـــــــــــــــــــات 
ــة  ــ ــ ــع ــ ــ ــائ ــ ــضــ ــ ــ ال
فيصعب حسابها 

ويتعذر قياسها.
أما عن مصر 
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محكمة النقض تسدل الستار على قضية  
اغتيال النائب العام.. األحد القادم

تصدر محكمة النقض، حكمها فى طعن 67 متهًما 
فى قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار 
ــام الـــصـــادرة بحقهم،  ــات، عــلــى األحــك ــرك هــشــام ب
باإلعدام والسجن من 10 سنوات للمؤبد، فى جلسة 

25 نوفمبر للحكم.
 ورفــضــت محكمة النقض فــى 19 أبريل 

الماضى طعن 46 متهًما بقضية »اغتيال 
النائب العام« على قرار إدراجهم بقوائم 
اإلرهابيين، وأيــدت قرار اإلدراج لمدة 3 

سنوات.
ــقــاهــرة،  ــات ال ــاي وكـــانـــت مــحــكــمــة جــن

برئاسة المستشار حسن فريد، 
ــو  ــي ــول ــى 22 ي ــ قـــضـــت فـ
2017، بإعدام 28 متهًما، 
إلدانتهم باغتيال النائب 
الــعــام المستشار هشام 

بركات.

وعاقبت المحكمة، 15 متهًما بالسجن المؤبد، 
و8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهًما 
بالسجن المشدد 10 ســنــوات، وانقضاء الدعوى 
الجنائية للمتهم محمد كمال الذى توفى قبل الفصل 

فى الدعوى.
واستشهد المستشار هشام بركات النائب 
العام السابق، إثر تفجير استهدف موكبه 
بمنطقة مصر الجديدة، فى يونيو 2015، 
ووجــه للمتهمين، ارتــكــاب جرائم القتل 
ــرار والــتــرصــد،  ــ ــع ســبــق اإلصـ الــعــمــد م
والــشــروع فيه، وحــيــازة وإحـــراز أسلحة 
نارية مما ال يجوز الترخيص بحيازتها 
أو إحــرازهــا، والذخيرة التى 
تستعمل عليها، وحيازة 
وإحراز مفرقعات »قنابل 
ــار«  ــجـ ــفـ ــدة االنـ ــ ــدي شــ

وتصنيعها.

الحكم فى طعن حسن مالك و160آخرين 
على قوائم الكيانات اإلرهابية

المحكمة اإلدارية العليا تواصل نظر طعن 
إضافة الخمس عالوات ألصحاب المعاشات

حجزت محكمة النقض، نظر إدراج 161متهما من 
عناصر جماعة اإلخــوان اإلرهابية على قوائم الكيانات 
اإلرهابية فى قضية النيابة العامة رقم 653 لسنة 2014 
جنايات حصر أمــن دولــة عليا، على قائمة اإلرهابيين 
لجلسة 26 نوفمبر الحالى  للنطق بالحكم على رأسهم 

القيادى اإلخوانى حسن مالك.
  كانت محكمة جنايات القاهرة الــدائــرة 17 شمال 
القاهرة )كيانات إرهابية(، أصــدرت قــرارًا بــإدراج 161 
شخًصا من المنتمين لجماعة اإلخوان، فى قضية النيابة 
العامة رقــم 653 لسنة 2014 جنايات حصر أمــن دولة 

عليا، على قائمة اإلرهابيين.
 ومن بينهم أكثر من 20 سيدة، ومنهم: )خديجة حسن 
عز الدين يوسف مالك، ابنة القيادى اإلخــوانــى حسن 
مالك، وشقيقته سناء عز الدين يوسف مالك، وشقيقتهما 

عائشة، وشقيقهن عمر(.

تواصل المحكمة اإلداريـــة العليا برئاسة المستشار أحمد 
الفقى نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الطعون المقامة من 
وزيرة التضامن االجتماعى على حكم محكمة القضاء اإلدارى 
والقاضى منطوقه بإضافة 80٪، من قيمة آخر خمس عالوات 
إلــى األجــر المتغير ألصــحــاب المعاشات، فــى جلستها التى 
ستعقد غًدا الخميس لتقديم المذكرات الختامية، وصور من 
عرائض الــدعــاوى المقامة أمــام المحكمة الدستورية العليا 

كطلب الدفاع الطالع المحكمة عليها .
 كانت محكمة القضاء اإلدارى أول درجة ، قضت فى وقت 
سابق، بإضافة 80٪، من آخر خمس عــالوات لألجر المتغير 
ألصحاب المعاشات، وأكدت بأن المنطق القانونى المستقيم، 
يؤكد أن العالوات الخاصة التى لم تقرر إال اعتبارًا من عام 
1987، وتم تقريرها عبر أكثر من 30 عاًما لصالح العاملين، 
تدخل بحكم الضرورة واللزوم فى نطاق عناصر األجر المتغير 

الواجب صرف معاش عنها لكل محال.

محاكمة العادلى وآخرين فى أموال الداخلية أول ديسمبر

إعادة محاكمة مرسى و23 آخرين بـ»التخابر مع حماس«

الحكم فى استئناف المتهمين بقضية »أطفال المريوطية«

بدء جلسات محاكمة المتهمين بقضية فساد المليار دوالر.. السبت المقبل

طعن »الخارجية« على حكم تجديد جواز سفر أيمن نور أمام مجلس الدولة 24 نوفمبر

حـــددت محكمة استئناف الــقــاهــرة برئاسة 
المستشار محمد رضا شوكت، جلسة 24 نوفمبر 
الحالى لبدأ أولــى جلسات محاكمة المتهمين 
باختالس مليار دوالر، فى القضية المعروفة 
إعالميا بـ»الفساد المليار دوالر«، وذلك 

أمام محكمة الجنايات.
 وكان النائب العام المستشار نبيل 
أحمد صــادق، أمر بإحالة المتهمين 
ــى الــقــضــيــة الــمــعــروفــة إعــالمــيــا  ف
بـ»فساد المليار دوالر« إلى محكمة 
الجنايات التهامهم باختالس نحو 

ــراى أوشــن  ــ ــوال شــركــة »ت ــ مــلــيــار دوالر مــن أم
للبترول« وتهريبها إلى الدوحة ودول أخرى.

ــة األمــــــوال الــعــامــة بــرئــاســة  ــاب ــي ــرت ن ــاشـ بـ
المستشار محمد البرلسى المحامى العام 
األول تحقيقاتها فى القضية، وثبت قيام المتهم 
األول محمد محفوظ األنــصــارى نائب رئيس 
مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة »تراى 
أوشــن« بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة 
)ocs( ببنكى )عودة( بسويسرا و)قطر الوطنى( 
بالدوحة بإجمالى 9.5 مليون دوالر استولى 

عليها لنفسه.

كما أثبتت التحقيقات قيام المتهم الثانى 
 )mh( بتحويل لــعــدة مــبــالــغ لــحــســاب شــركــة
للتجارة والــتــوريــدات الــمــحــدودة المملوكة له 
ببنوك )بنك قطر الوطنى بالقاهرة والدوحة 
ــتــى أسسها  وعــــودة بــالــقــاهــرة وبـــالـــدوحـــة( ال
خصيصا ليتخذها ستارا لتحويل األمــوال إلى 
حساباته إلضفاء المسئولية عليها بإجمالى مبلغ 
4.272.500. مليون دوالر فضال عن قيامه 
بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصى ببنك قطر 
الوطنى بالدوحة بإجمالى مبلغ 4.453.443 

دوالر واستولى على تلك المبالغ لنفسه.

ــى مــوضــوع  ــ تــســتــأنــف الـــدائـــرة األولـ
بالمحكمة اإلداريـــــة الــعــلــيــا بمجلس 
الـــدولـــة، بــرئــاســة المستشار أحمد 
ــة،  ــدول ــعــزم رئــيــس مجلس ال أبـــو ال
نظر الطعن رقم 13393 لسنة 62 
قضائية علّيا، المقام مــن وزارة 
الخارجية ضد أيمن نور، المطالب 
بإلغاء الحكم الصادر من القضاء 
اإلدارى )أول درجــة( بتجديد جواز 

سفره فى جلسة 24 نوفمبر الحالى.
 وكان أيمن نور أقام دعوى أمام محكمة 

القضاء اإلدارى بمجلس الــدولــة، للمطالبة بتجديد 
جواز السفر الخاص به.

وجــاء فــى طعن وزارة الخارجية، أن أيمن نــور لم 
يتقدم لــوزارة الخارجية بطلب الستخراج جــواز سفر 
دائم له، وأن حكم أول درجة قد خالف صحيح القانون 

ووجب إلغاؤه.
ــرار رئيس  وأشـــار الطعن إلــى أن الــمــادة 11 مــن ق
الجمهورية رقــم 97 لسنة 1959 فــى شــأن جــوازات 
السفر تنص على أنه »يجوز بقرار من وزير الداخلية 
ألســبــاب هــامــة يقدرها رفــض منح جـــواز السفر أو 

تجديده، كما يجوز له سحب الجواز بعد إعطاؤه«.

تصدر محكمة جنح مستأنف الطالبية والعمرانية، 
حكمها فى استئناف المتهمين فى القضية المعروفة 
إعالمًيا بـ»أطفال المريوطية« على حكم حبسهم فى 

جلسة 25 نوفمبر الحالى.
وكانت محكمة جنح الطالبية والعمرانية برئاسة 
المستشار محمد بحر،  قضت بحبس كاًل من المتهمة 
األولـــى والثانية »أمــانــى دبـــدوب« و»ســهــى عــبــده« 3 
سنوات، وحبس المتهم الثالث »محمد إبراهيم« سنة، 

وتكفليهم مالًيا.
 واســتــنــدت جهات التحقيق فــى إعـــداد مذكرة 
ــة المتهمين إلـــى عـــدة أدلـــة ثــبــوت أبــرزهــا  إحــال
اعترافاتهم التفصيلية فى التحقيقات بتخلصهم 
من جثث األطــفــال وإلقائها بجوار فيال مهجورة 
بشارع الثالثينى الجديد بمنطقة المريوطية، خوًفا 
من المسئولية الجنائية بعدما عــادوا إلى المنزل 
مساًء ووجدوهم متوفين داخل غرفة نومهم، نتيجة 

حريق اشتعل داخل غرفتهم.
ــات فى  ــب ــوال شــاهــدى اإلث ــ  كــمــا اســتــنــدت إلـــى أق
الواقعة، حيث قالت »نيللى« )الشاهدة األولــى( وابنة 
المتهمة الرئيسية فى القضية، أن والدتها وصديقتها 
تخلصا من جثث أخواتها بإلقائهم فى مكان العثور 
عليهم، وأنها كانت معهما أبان تنفيذهم الجريمة، فيما 
اعترف سائق الـ»توك تــوك« )الشاهد الثانى( الذى 
اصطحبه المتهمين معهم لتوصيلهم لمكان التخلص 

من الجثث، على المتهمين وأيد ما جاء بالتحريات.
ــت الــنــيــابــة الــعــامــة أرفــقــت تــحــريــات رجــال  ــان  وك
المباحث، التى أكدت وفاة األطفال نتيجة حريق شب 
بمنزلهم بمنطقة الطالبية، وتخلص والدتهم بمساعدة 
صديقتها منهم بإلقائهم بمكان العثور عليهم خوًفا من 
المسئولية الجنائية، بملف التحقيقات فى القضية، 
ــوال ضابط الواقعة مجرى التحريات  ــاق أق وتــم إرف

بالملف النهائى.

تــواصــل الــدائــرة 14، بمحكمة جنايات 
الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة 
بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى،  
استئناف جلسات إعــادة محاكمة حبيب 
ــق، و10  ــر الــداخــلــيــة األســب الــعــادلــى، وزيـ
ــالــوزارة التهامهم باالستيالء،  موظفين ب
ــالء عــلــى الـــمـــال الــعــام  ــي وتــســهــيــل االســت
ــوم 1 ديــســمــبــر الــمــقــبــل  ــ ــة، ي ــي ــداخــل ــال ب

الستكمال المرافعات.
وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة 
العدل قــرر فى وقــت سابق، إحالة حبيب 
العادلى، وزير الداخلية األسبق، والمتهم 
الثانى فى أمر اإلحالة لمحكمة الجنايات 
بتهمة االستيالء واإلضــرار بأموال وزارة 
الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوًنا و590 

تستأنف الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات 
القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، 
بــرئــاســة المستشار محمد شــيــريــن فهمى، 
ــادة محاكمة الــرئــيــس الــمــعــزول  جــلــســات إعــ
محمد مرسى و23 متهما من قيادات وعناصر 
ــوم  25 نوفمبر  ــوان اإلرهــابــيــة ي جماعة اإلخـ

الستكمال فض األحراز.
وعــلــى رأس المتهمين بالقضية المرشد 
العام للجماعة محمد بديع، فى قضية اتهامهم 
بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات 
أجنبية خــارج الــبــالد، وإفــشــاء أســـرار األمــن 
القومى، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح 
داخل مصر وخارجها بقصد اإلعداد لعمليات 

وسمير عبد القادر »الثالث« برد مبلغ 195 
مليون و936 ألــف جنيه وتغريمهم، مبلغ 

195 مليون و936 ألف جنيه.
وألـــزمـــت الــمــحــكــمــة الــمــحــكــوم عليهم 
األول »حبيب العادلى« والثالث والخامس 
والــســابــع والــثــامــن والــتــاســع والــعــاشــر 
والحادى عشر والثانى والثالث عشر، برد 
مبلغ 529 مليون جنيه، وتغريمهم 529 
مليون جنيه، وعــزل جميع المتهمين من 

وظائفهم.
وتغريم المحكوم عليهم الثانى والثالث 
والخامس والتاسع والعاشر والحادى عشر 
والثانى عشر والثالث عشر، برد وتغريم 
مبلغ 62 مليون جنيه، وتغريمهم 62 مليون 

جنيه.

خـــارج الــبــالد، بغية ارتــكــاب أعــمــال إرهابية 
داخل البالد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البالد 
لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل 
اإلرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض 
ــكــاب أفعال  التنظيم الــدولــى لــإخــوان، وارت
تؤدى إلى المساس باستقالل البالد ووحدتها 

وسالمة أراضيها.
 وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا 
مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية 
المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، 
وتأهيل عناصر أخــرى من الجماعة إعالميا 
بتلقى دورات خــارج البالد فى كيفية إطالق 
الشائعات وتوجيه الرأى العام لخدمة أغراض 
التنظيم الدولى لإخوان، وفتح قنوات اتصال 

مع الغرب عن طريق دولتى قطر وتركيا.

ألًفا و599 جنيًها، كما أحالت المحكمة 
11 موظًفا آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل 

االستيالء على المال العام.
جــديــر بــالــذكــر أن مــحــكــمــة جــنــايــات 
القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، 
قضت فى جلسة 15 أبريل 2017، بالسجن 
المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى واثنين 
ــيــالء وتسهيل  آخــريــن فــى قــضــيــة االســت
االســتــيــالء على الــمــال الــعــام بالداخلية، 
واإلضـــرار العمدى بالمال الــعــام، قضت 
بالسجن المشدد 5 سنوات لـــ6 متهمين، 
ــمــشــدد 3 ســـنـــوات لمتهمين اثــنــيــن،  وال
وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما، كما 
قضت المحكمة بــإلــزام حبيب إبراهيم 
العادلى، ونبيل سليمان »المتهم الثانى«، 

إرهابية داخل األراضى المصرية، والمعروفة 
بالتخابر مع حماس، 

ــرت هيئة المحكمة بــإبــعــاد متهم من  وأمــ
خــارج القاعة لتشويشة على سير الجلسة، 
ــرض األحـــــراز تــالحــظ للمحكمة  ــاء عـ ــنـ وأثـ
قيامه بالتشويش أثناء عرض األحــراز ونبهت 
المحكمة عليه أكثر من مرة بالتزام الهدوء إال 
أنه لم يستجب وأمرت المحكمة بإبعاد المتهم 

من القاعة.
وعرضت المحكمة حرز يظهر خطة اإلخوان 
إلقصاء محمد البرادعى، وحمدين صباحى 
مــن مــيــدان التحرير أثــنــاء مظاهرتهم ضد 

مرسى.
ــعــامــة قــد أســنــدت إلــى  وكــانــت الــنــيــابــة ال
المتهمين تهم التخابر مــع منظمات أجنبية 

»جنايات دمنهور« تستكمل  محاكمة 
المتهمين بقتل األنبا إبيفانوس

نظر دعوى بطالن حل 
»شركة القومية لألسمنت«

السبت المقبل.. محاكمة نائب 
 محافظ اإلسكندرية

و6 آخرين فى قضية الرشوة
تـــــواصـــــل الـــــدائـــــرة 
الرابعة محكمة جنايات 
ــرة الــمــنــعــقــدة  ــاهـ ــقـ الـ
بــالــتــجــمــع الــخــامــس، 
بــرئــاســة المستشار 
أســـــامـــــة جــــامــــع ، 
ــة ســـعـــاد  ــمـ ــاكـ ــحـ مـ
ــب  ــائـ ــى نـ ــ ــولـ ــ ــخـ ــ الـ
محافظ اإلسكندرية 
سابقا، و6 متهمين 
ــن، فــى قضية  آخــري
ــكــاب  ــارت ــامــهــم ب ــه ات

جرائم طلب، وتقديم 
وتــلــقــى رشــــاوى مالية 

ألداء مــوظــف عــمــومــى 
لعمل من أعمال وظيفته 
ــالل بــواجــبــاتــهــا،  ــ واإلخــ
ــر مــحــرر رســمــى  ــزويـ وتـ
واستعماله، فــى جلسة 
السبت المقبل لالستماع 

لمرافعة النيابة.

تستكمل محكمة جنايات دمنهور بالبحيرة، محاكمة 
المتهمين بقتل األنبا أبيفانوس رئيس دير أبو مقار 
بوادر النطرون يوم  السبت القادم، لسماع باقى شهود 

اإلثبات.
وكانت المحكمة برئاسة المستشار جمال طوسون، 
وعضوية المستشارين شريف عبد الـــوارث فــارس 
ومــحــمــد الــمــر فــضــت أحــــراز الــقــضــيــة ومــنــهــا أداة 
الجريمة، وهى عبارة أسطوانة حديدية وكذلك هواتف 

محمولة خاصة بالرهبان المتهمين.
 ونفى الــراهــب أشعياء المقارى المتهم األول فى 
القضية عالقته بأداة الجريمة المحرزة، واتهم ضباط 

المباحث بدسها عليه بغير علمه.

تنظر الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء 
اإلدارى، بمجلس الدولة فى جلسة السبت المقبل 
الدعوى المقامة من المحامى عبد الغفار مغاورى، 
ــعــمــال بــالــشــركــة القومية  ــدد مــن ال وكــيــالً عــن عـ
لألسمنت، تلك الــدعــوى التى تطالب بوقف تنفيذ 
وإلغاء قرار حل الشركة، مع ما يترتب عليه من آثار 
أخصها إعــادة تشغيلها وإعـــادة عمالها وإعطائهم 

حقوقهم.
وذكــرت الدعوى التى حملت رقم 2985 لسنة 73 
قضائية، ضد كل من رئيس مجلس الـــوزراء ووزيــر 
قــطــاع األعــمــال بصفتهم، أن اإلدارات المتعاقبة 
للشركة تعمدت تخريب الشركة وتكبيدها خسائر 
فــادحــة، وإهـــدار أمــوالــهــا دون سبب مما أدى إلى 
إيقاف تشغيلها وتشريد العاملين بها، وهذا ما أثبته 
تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، والــذى أوضح 
ــذى ألــم بالشركة ويعد جريمة يعاقب  التخريب ال

عليها القانون.

العادلى

بركات

مالك

مرسى

أيمن سعاد

 عادل شوقى



رئيس مجلس اإلدارة
سيد سعيد

رئيس التحرير
محمد طرابيه
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»رونالدو« مهدد بخسارة مليار دوالر 
فى حال إدانته بـ3 قضايا اغتصاب

ما يــزال نجم الكرة العالمى كريستيانو رونــالــدو يعيش 
حــالــة مــن عـــدم االســتــقــرار بسبب انــشــغــالــه بــالــعــديــد من 
القضايا التى يواجهها حالًيا وأهمها ما كشفته  صحيفة 
»ديلى ميل«، البريطانية، والتى كشفت أن مهاجم يوفنتوس 
اإليطالى يواجه حاليا 3 قضايا أخرى باغتصاب 3 فتيات، 
خالل الفترات السابقة، وأنهن سيقدمن أدلــة تثبت تورط 
النجم البرتغالى فى قضية اغتصابهن، مثلما فعل مع الفتاة 

األمريكية.
وأشــار التقرير البريطانى إلى أن محامى كاثرين، طلب 
مقابلة الفتيات الثالث، لضمهن فى قضية موكلته كاثرين 
التى فتحت هذه القضية فى الوقت الحالى بوالية نيفادا 
التى تشمل الس فيجاس التى وقعت فيها الجريمة- حسبما 

تدعى الفتاة األمريكية.
ولفتت بعض التقارير العالمية إلى أن محكمة والية نيفادا، 
التى تنظر القضية من المحتمل أن تصدر مذكرة اعتقال 
للنجم البرتغالى التهامه فى هذه القضية، وأن الحل الوحيد 
ــدون« مــن هــذا األمـــر أن يــعــود إلــى وطنه  ــ الـــذى يحفظ »ال

البرتغال ويمكث فيه حتى انتهاء هذا األمر نهائيا.
ويعتبر االعــتــداء الجنسى ثانى أقــوى جريمة فى قانون 
والية نيفادا، التى تشمل الس فيجاس وتصل عقوبتها فور 

إثبات ذلك إلى السجن مدى الحياة.
وأشارت التقارير إلى أن شرطة الس فيجاس التى تحقق 
فى هذه القضية فقدت األدلة التى قدمتها عارضة األزياء 
األمريكية للمحكمة بشأن هذه القضية، وأن األيــام القليلة 
المقبلة ستشهد مفاجآت فى هذا الصدد، وسيكون لصالح 
النجم البرتغالى الذى نفى تورطه بالقضية، متهما فلورنتينو 
بيريز، رئيس ريال مدريد، بتدبير هذه القضية انتقاما منه 

 فتيات سيقدمن
أدلة »الدون« فى 
قضايا االغتصاب 

على رحيله إلى »السيدة العجوز«.
من ناحية أخرى هددت عددا من الشركات الراعية للنجم 
البرتغالى خالل األيام الماضية، بخسارته مليار يورو مقابل 
اسمه فى حالة إدانته بشكل رسمى، سيكون معرضا لخسارة 
مالية فــادحــة، ألن الــشــركــات الــريــاضــيــة الــراعــيــة السمه 

ستتخلى عنه.
وبسبب هــذه القضية تأثرت أسهم فريق يوفنتوس فى 
البورصة بعد االتهامات التى الحقت نجمه البرتغالى فى 

قضية الفتاة األمريكية.
فى الصدد نفسه، نشرت صحيفة »ذا صن«، البريطانية، 
تقريرا مفصال بصور جديدة، عن واقعة االغتصاب المتهم 
فيها الالعب العالمى كريستيانو رونالدو، تبرز وجــوده مع 
الفتاة التى أقامت دعوى قضائية ضده، بدعوى االغتصاب، 

فى أحد المالهى الليلية عام 2009.
الجدير بالذكر أن أولى جرائم االغتصاب التى اتهم فيها 
رونالدو كانت فى عام 2005، حيث أوقفت شرطة سكوتالند 
يارد أوقفت المهاجم الدولى البرتغالى فى فريق مانشستر 
يونايتد )فى هذا التوقيت( كريستيانو رونالدو واستجوبته 
حــول عالقته فى قضية اغتصاب وكــان رونــالــدو  فى ذلك 

الوقت فى العشرين من عمره.

انخفاض أسهم فريق يوفنتوس فى البورصة بعد االتهامات التى الحقت نجمه البرتغالى 

قصة اتهام النجم الشهير فى قضية اغتصاب عام 2005 أثناء لعبه لفريق مانشيستر يونايتد
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األهلى والزمالك أمام المحاكم 
قريبـًا بسبب »نادى القرن«

بطالن انتخابات النادى األهلى أمام القضاء اإلدارى

ــادى الــزمــالــك،  ــ يستعد مــجــلــس إدارة ن
ــوى فــى المحكمة الرياضية  لتحريك دعـ
الدولى، وذلــك من أجل الحصول على لقب 
نــادى القرن اإلفريقى الــذى يحمله النادى 

األهلى.
وأكــــد الــزمــالــك عــبــر مــوقــعــه الــرســمــى 
أن التحركات ستكون على أعــلــى مستوى 

للحصول على حق النادى األبيض
فى هذا السياق أكد عدد من الخبراء أن 
الزمالك عليه أن يحصل على حيثيات القرار 
من االتحاد اإلفريقى لكرة القدم »الكاف« 
ــرار اعــتــبــار األهــلــى  أوال، والــتــظــلــم عــلــى قـ
ــدى الــكــاف أوال، وفــى حالة  نـــادى الــقــرن ل
رفضه، يتم التصعيد إلى المحكمة الرياضية 

الدولية.
وكشفت مصادر مطلعة أن الزمالك يستند 
فى شكواه المرتقبة للحصول على لقب نادى 
القرن اإلفريقى، على عدة أسباب أهمها، 

فــوزه بعدد أكبر من البطوالت القارية على 
حساب األهــلــى مــع نهاية الــقــرن الماضى، 
ويــراهــن الــزمــالــك على حصده 7 بطوالت 
قــاريــة هــى دورى أبــطــال إفريقيا 4 مــرات 
ــكــؤوس اإلفــريــقــيــة مــرة والسوبر  ــأس ال وكـ
اإلفــريــقــى مــرتــيــن بــجــانــب بــطــولــة السوبر 

األفروآسيوى مرتين.
فيما حصد األهلى 6 بطوالت قارية هى 
دورى أبطال إفريقيا مرتين وكأس الكؤوس 
األفريقية 4 مــرات والسوبر األفروآسيوى 

مرة وحيدة.
بينما اعتمد الكاف فى اختياره لألهلى 
كنادى للقرن على النقاط التى حصل عليها 
الــنــادى األحــمــر بــنــاء عــلــى مــشــاركــاتــه فى 
المسابقات اإلفريقية، علما بأنه أبلغ األندية 
اإلفــريــقــيــة مــن خـــالل مــنــشــور رســمــى عــام 
1994 باعتماده على هــذا المعيار الختيار 

الفريق الفائز بلقب نادى القرن.

صراعات اللجنة األولمبية ورئيس 
نادى الزمالك أمام مجلس الدولة

القضاء اإلدارى يواصل نظر دعوى 
منع ظهور »شوبير« و»الطيب«

الخميس.. الحكم فى طعون المتهمين 
بقضية استاد الدفاع الجوى

الحكم على عيسى حياتو فى قضية 
استغالل بث بطوالت كرة القدم

ــة، 4  ــدائــرة الثانية بمجلس الــدول تنظر ال
طعون أقامها رئيس نادى الزمالك على القرار 
الصادر من اللجنة األولمبية بوقف نقل جميع 
المنافسات الرياضية خــارج مالعب النادى، 
ومنعه من حضور جميع المنافسات الرياضية 
فى كل األلعاب األولمبية وغير األولمبية التى 

يشارك فيها فى جلسة 2 ديسمبر المقبل.
ــصــمــت الـــطـــعـــون وزيـــــر الــشــبــاب    واخــت
والرياضة بصفته، وذكــرت أنه طبقا للقوانين 

ــة، فاللجنة  ــمــصــري ــريــاضــة ال ــال ــخــاصــة ب ال
األولمبية المصرية دون الئحة خاصة، كما أنها 
لم تقم بإعداد الئحة لها قبل يوم 31 – 8 – 
2017، وهو ما يعنى أن كل القرارات الخاصة 

بها باطلة طبقا للقانون.
ــارت الــطــعــون إلـــى أن مــا حـــدث من  ــ  وأشـ
اللجنة األولــمــبــيــة الــمــصــريــة بــالــذهــاب إلــى 
األولمبية الدولية فى سويسرا، يعد بمثابة 

استقواء بمنظمة أجنبية على ناد مصرى.

تواصل الدائرة الثانية بمحكمة القضاء 
ــة،  نظر الدعوى  ــدول اإلدارى، بمجلس ال
الــمــطــالــبــة بــمــنــع ظــهــور أحــمــد شــوبــيــر، 
وأحمد الطيب، على جميع وسائل اإلعالم 
ــات وجــمــيــع الـــبـــرامـــج، ســـواء  ــي ــفــضــائ وال
باالستضافة أو المداخلة التليفونية على 
أن يكون ذلك إلزامًيا، لجسامة المخالفات 
الــثــابــتــة فـــى حــقــهــمــا، فـــى جــلــســة األحـــد 

المقبل.
 واختصمت الدعوى رقــم 54705 لسنة 
70 ق أحمد شوبير وأحمد الطيب وغرفة 

صناعة اإلعالم وهيئة االستثمار.
ووصــفــت الــدعــوى مــا حــدث بتاريخ 29 
مايو 2016 على شاشة إحدى الفضائيات 
ــال مــن أحــمــد شوبير  الــتــى اســتــضــافــت ك
وأحمد الطيب، بـ»المهزلة«، حيث ظهر كل 
منهما فى أدنى مستويات الحوار بل وتدنيه 
والــتــلــفــظ بــألــفــاظ خــادشــة للحياء الــعــام 

ومنافية لألخالق انتهت بالتراشق باأللفاظ 
إلــى قيام »شوبير« بإلقاء المياه فى وجه 
أحمد الطيب، وتبادال الشجار إلى أن قرر 

مقدم البرنامج قطع اإلرسال.
وأضافت الدعوى، أن الثابت أن مسلك 
ــصــرف أحــمــد شــوبــيــر وأحــمــد الطيب  وت
يشكل وقائع التطاول على قيم وأخالقيات 
المجتمع والتخلى عــن اآلداب واألصـــول 
ــة، وأن المشاهد  المجتمعية واألخــالقــي
والمستمع يــقــع فــريــســة لحمى الــتــطــاول 
والــبــذاءات والتدنى والتشهير باألشخاص 
واالنتهاك لحقوقهم وقذفهم بأفظع الشتائم 
والصفات الكاذبة غير عابئين بدورهما 
بوصفهما من اإلعالميين، الــذى يجب أن 
يقوما به من حماية حقوق المجتمع وعدم 
نشر ظاهرة تبادل األلفاظ النابية والمعانى 
الهابطة والــتــطــاول والــتــشــاجــر والــضــرب 

باأليدى عبر شاشات الفضائيات.

تــصــدر محكمة الــنــقــض، غـــدا الخميس، 
حكمها فى طعن المتهمين فى قضية أحداث 
استاد الدفاع الجوى التى وقعت قبل مباراة 
نادى الزمالك وإنبى، والتى أسفرت عن مقتل 

20 مشجًعا من نادى الزمالك.
 كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة 
بــمــعــهــد أمـــنـــاء الـــشـــرطـــة بـــطـــرة، بــرئــاســة 
المستشار صــالح محجوب، عاقبت متهمين 

ــف جنيه  بالسجن الــمــؤبــد وغرمتهما 20 أل
ووضــعــهــمــا تــحــت مــراقــبــة الــشــرطــة لــمــدة 5 
ســنــوات، كما حكمت بالسجن الــمــشــدد 10 
سنوات لثالثة متهمين مع تغريمهم 10 آالف 
جنيه، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 
سنوات، وبالسجن المشدد 7 سنوات لخمسة 
متهمين، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 

5 سنوات.

تسدل محكمة القاهرة االقتصادية، الستار 
على  محاكمة عيسى حياتو رئيس االتحاد 
اإلفريقى لكرة القدم سابًقا وهشام العمرانى 
سكرتير عــام االتــحــاد ســابــًقــا، فــى اتهامهما 
بمخالفة قانون منع الممارسات االحتكارية، 
حيث تــصــدر حكمها فــى جلسة 26 نوفمبر  

الحالى للحكم. 
  وكانت الدكتورة منى الجرف رئيسة جهاز 
حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية، 
اتهمت فى بالغ رئيس االتحاد اإلفريقى لكرة 
القدم السابق بمخالفة المادة »8« فقرات »أ« 
و»ب« و»د« مــن قــانــون »5« حماية المنافسة 
وإســاءة استخدام حق امتالك استغالل البث 
المتعلق ببطوالت كــرة الــقــدم، حيث أسنده 
ــورت« دون طــرحــه  ــبـ ــر سـ ــ ــاردي لــشــركــة »الجــ
للشركات األخرى الراغبة فى الحصول عليه، 

وذلك لمدة 12 عاًما ما بين 2017 و2028.

تستكمل  محكمة القضاء اإلدارى بمجلس 
الدولة، برئاسة المستشار محمود توفيق، نائب 
رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من 
ــدر، أعضاء بالنادى  وائــل عــوض، ومــحــروس ب
األهلى، التى تطالب ببطالن انتخابات النادى 
األهلى الجديدة، التى فاز بها محمود الخطيب 

فى جلسة 25 نوفمبر.
 وقالت الــدعــوى، التى حملت رقــم 11421 
لسنة 72 قضائية، إن سبب الطلب ببطالن 

االنــتــخــابــات هــو عـــدم إدراج أســمــاء أعــضــاء 
الشيخ زايد فى الجمعية العمومية، على الرغم 
من حصولهم على حكم قضائى رقــم 30817 
لسنة 71ق، وهو واجــب النفاذ بمشاركتهم فى 

الجمعيات العمومية للنادى.
وكانت انتخابات النادى األهلى، أسفرت عن 
فوز محمود الخطيب، برئاسة النادى، وقائمته 
الكاملة، قبل أن تقام دعــوى قضائية لبطالن 

إجراءاتها، وما ترتب عليها من قرارات.

الطيبشوبير

الخطيب

حياتو

حطب



جنش يستعد الستقبال 
مولوده الثانى 

هدية »دولية« من 
حامد لعنتر

البالى ستيشن التسلية 
الرسمية لمدافع الزمالك 

ينتظر محمود عبدالرحيم »جنش« حارس مرمى 
نادى الزمالك مولوده الجديد خالل األشهر القليلة 

المقبلة.
وتواصل »صوت الماليين« مع الالعب الذى أكد 
أنه ينتظر مولودا ثانيا بعد ثالثة أشهر من اآلن، 
حيث إن الحارس الدولى لديه ابنة واحــدة فقط 

تدعى »تمارا«.
ولم يستقر جنش بعد على اسم مولوده الجديد، 
إذ أكــد أنــه خــالل األيــام المقبلة سيستقر بنسبة 

كبيرة باالتفاق مع زوجته على اسم ابنهما القادم.
ويعيش جنش خالل الوقت الراهن أفضل فتراته 
الكروية، بسبب تألقه مع القلعة البيضاء منذ رحيل 

زميله السابق أحمد الشناوى إلى فريق بيراميدز.

طلب محمد عنتر صانع ألعاب الفريق األول لكرة 
القدم بنادى الزمالك من زميله طــارق حامد العب 
خط الوسط، الحصول على قميصه الذى يرتديه مع 

المنتخب الوطنى المصرى.
وبالفعل لبى طارق حامد طلب عنتر ومنحه قميصه 
مع منتخب مصر، وحرص الثنائى على التقاط صورة 
تــذكــاريــة بقميص الفراعنة داخـــل غــرفــة المالبس 
الخاصة بالفريق األبــيــض، ويــشــارك حــامــد بشكل 
أســاســى مــع الزمالك ومنتخب مصر، فين حين أن 
عنتر يظهر على فترات متباعدة مع الفريق األبيض 
بسبب اعتماد السويسرى كريستيان جروس المدير 
الفنى على محمود عبدالمنعم كهربا فى مركز الجناح 

األيسر بصفة أساسية.

يستغل محمد عبدالغنى مدافع نــادى الزمالك 
ــات فــراغــه فــى لعب »الــبــالى ستيشن« عقب  أوقـ
انتهائه مــن خــوض الــتــدريــب الــيــومــى مــع الفريق 
األبيض، وحرص الالعب خالل األيام الماضية على 
شراء اإلصــدار األخير من جهاز »البالى ستيشن« 
وبــعــض األلــعــاب الخاصة بــكــرة الــقــدم الستغالل 
أوقــات الفراغ، ويواجه عبدالغنى سوء حظ خالل 
الفترة األخيرة حيث تعرض للطرد خالل مباراتين 
ــذى دفـــع مسئولو الــزمــالــك  ــر الـ متتاليتين، األمـ
لتوبيخه وطالبوه بالتركيز وعــدم الوقوع فى مثل 
هذه األخطاء التى قد تكلف فريقه يوماً ما خسارة 
مباراة، ووعد الالعب بااللتزام خالل الفترة المقبلة 

وعدم تكرار هذه األمور.

أخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجوم

14
األربعاء  2018/11/21 العـدد 243

»ميركاتو الشتاء« أول اختبار 
لـ»ثورة التصحيح« فى األهلى 

أبوريدة يعوض »البيات الشتوى« 
للمنتخب بوديتين فى مارس

بـــدأ مجلس إدارة اتــحــاد كـــرة الــقــدم 
المصرى برئاسة هانى أبــوريــدة، مخاطبة 
العديد من المنتخبات من أجل مواجهتها ودًيا 
فى فترة التوقف الدولية المقرر لها فى شهر 

مارس.
ــدة، مــع الجهاز الفنى للمنتخب  ــوري واتــفــق أب
المصرى بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى، 
على صعوبة خوض أى مباريات ودية فى شهر 
يناير أو فبراير، نظًرا لضغط مسابقة الدورى 

الممتاز بشكل كبير.
وهناك ما يقرب 6 مؤجالت للنادى األهلي؛ 
بسبب ارتــبــاطــه بالمشاركة فــى دورى أبطال 
أفريقيا والبطولة العربية، األمــر الــذى أدى 

لصعوبة خوض مباريات فى الفترة األخيرة.
وتعد أبرز المنتخبات التى خاطبها أبوريدة 
هى: الكاميرون وكوت ديفوار وبنين وأنجوال، 
إال أنــه لم يتم االتــفــاق مع أى منتخب حتى 

اآلن، حيث إن االستقرار النهائى سيكون خالل 30 
يوًما.

ــارس مع  ــ ــكــون وديـــتـــى م ــيـــرى، أن ت وطـــالـــب أجـ
ــعــدادات أحفاد  منتخبات أفــريــقــيــة، فــى ظــل اســت
الفراعنة للمشاركة فى بطولة كأس األمم األفريقية 

.2019
وكان المنتخب الوطنى قد نجح فى الفوز قبل أيام 
على المنتخب التونسى بنتيجة 3-2 فى إطار الجولة 
الخامسة للمجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة 
لنهائيات أمم أفريقيا، ولم تؤثر نتيجة تلك المباراة 
على حسابات التأهل عن المجموعة، حيث ضمن 
الفراعنة والمنتخب التونسى بطاقتى العبور عن 

المجموعة منذ الجولة الرابعة للتصفيات.
ومن المقرر أن يختتم المنتخب الوطنى مشواره 
فى تصفيات أمم أفريقيا بمواجهة منتخب النيجر 
فى 22 مــارس المقبل، فى إطــار الجولة السادسة 

واألخيرة للتصفيات.

الخطيب يعطى الضوء األخضر للقضاء على ظاهرة »الالعب الموظف«

 ضياء خضر

مبررات رمزى لم تقنع نائب رئيس الجبالية

 وليد سليمان يفجر 
أزمة بين شوبير وأجيرى

اشتعلت األمــور بين الجهاز الفنى للمنتخب المصرى بقيادة 
المكسيكى خافيير أجيرى، وبين أحمد شوبير عضو مجلس إدارة 
اتحاد كرة القدم المصرى، على خلفية اعتزال وليد سليمان، العب 

ا. األهلى، دولًيّ
وكان وليد سليمان، قد قرر اعتزال اللعب الدولى، على خلفية 
استبعاده من المنتخب المصرى، منذ تولى المكسيكى خافيير 

أجيرى، القيادة الفنية للمنتخب فى شهر أغسطس الماضى.
وتألق وليد سليمان بشكل الفت للنظر مع أصحاب الرداء األحمر 
منذ بداية الموسم الــجــارى، خصوًصا فى دورى أبطال أفريقيا 
والتى حصد فيها النادى األهلى المركز الثانى، بعد الخسارة أمام 

الترجى.
بداية األزمة

بدأت األزمة، عقب نجاح شوبير فى انتخابات اتحاد كرة القدم 
الماضية، والتى أقيمت فى شهر أكتوبر الماضى، حيث تحدث مع 
هانى رمــزى، المدرب المساعد للمنتخب المصرى، على أسباب 

استبعاد وليد سليمان على الرغم من تألقه بقوة مع فريقه.
ــر، بــأن  ــي ورد رمــــزى عــلــى شــوب

الخواجة المكسيكى وضع بعض 
المعايير التى يتم على أساسها 
االختبار والتى من بينها عامل 
السن، حيث يرغب فى النزول 

بمتوسط األعمار.
ويبلغ سليمان من العمر 33 

ــذى  ــر الـ ــ عـــاًمـــا، األمـ
يخالف معايير 

الـــســـن الــتــى 
ــا  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ وضـ
ــاز  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ الـ
الـــــفـــــنـــــى 

للمنتخب، والذى يرغب فى عدم زيادة معدل األعمار 
عن 30 عاًما؛ بسبب مونديال كأس العالم فى قطر 

.2022
غضب شوبير

استشاط شوبير غضًبا من المعايير التى وضعها 
أجيرى، من أجل اختيار الالعبين، خصوًصا أنه يرى 
ضــرورة تعديل بعض النقاط من أجــل الحكم على 

الالعبين.
ويرى شوبير، بأن هناك معايير الخبرة التى تتوافر 

فــى وليد سليمان، والــتــى يحتاج إليها المنتخب فى 
الفترة الحالية، خصوًصا أنه مقبل على المشاركة فى 
كأس األمم األفريقية 2019 والتى تحتضنها الكاميرون 

فى النسخة المقبلة.
ــرر عضو مجلس الجبالية، األســبــاب التى تدعم  وب
انضمام سليمان، بأنه يجيد اللعب فى أكثر من مركز، 

سواء فى مركز صانع األلعاب أو الجناح األيمن.
حل جديد

يجهز أحمد شوبير، اقتراح يقدمه إلى مجلس 
الــجــبــاليــة فــى اجــتــمــاعــه الــمــقــبــل، مــن أجــل 

مناقشة ملف الــرقــابــة على الــجــهــاز الفنى 
للمنتخب، حتى ال تكون االختيارات وفًقا لألهواء 

الشخصية.
ــد أن تــكــون هــنــاك جلسة  ويـــرى شوبير، بــأنــه الب
بين أجيرى والمدير الفنى لالتحاد محمود سعد، 
فــى حــضــور عــضــويــن مــن المجلس لمناقشة ملف 
االخــتــيــارات وخطط اللعب وغيرها مــن األمــور 
األخــرى، ومن المنتظر، أن تشهد الفترة 
المقبلة، صراًعا بين شوبير وأجيرى، 
السيما وأن األخير لن يرضخ لقرارات 
األول فيما يخص مناقشته فى بعض 

األمور الفنية.

أحمد الصالح.. »صخرة« 
ينتظرها حائط دفاع  

»الشياطين الحمر«
منذ الهزيمة التى تعرض لها 
فريق النادى األهلى أمام الترجى 
التونسى فــى إيــاب نهائى دورى 
ــا، لـــم يتوقف  ــي ــق ــري أبـــطـــال أف
الحديث عن المراكز التى تحتاج 
للدعم فى صفوف الفريق األحمر 
خالل فترة االنتقاالت الشتوية 

المقبلة.
ومن ضمن المراكز التى ُوجهت 
إليها سهام االنتقاد بعد ضياع 
لقب دورى أبــطــال أفريقيا من 
الكتيبة الحمراء الخط الخلفى 
للفريق، والذى تم تحميله جانًبا 
كــبــيــًرا مــن مسئولية الــخــســارة 
بثالثية نظيفة فــى لــقــاء إيــاب 

النهائى األفريقى أمام الترجى.
وخـــالل األيـــام الماضية وفى 
ــن األســـمـــاء  ــار الــحــديــث عـ ــ إطـ
المرشحة الرتداء قميص النادى 
ــاالت  ــق ــت ــلـــى بـــدايـــة مـــن ان األهـ
يناير المقبل، عاد اسم المدافع 
السورى أحمد الصالح لُيطرح من 
جديد بقوة فى بورصة التكهنات 
ــات األهـــلـــى  ــق ــف ــص ــة ب ــاصـ الـــخـ

المنتظرة.
وهــــذه لــيــســت الـــمـــرة األولـــى 
ــطــرح فيها اســـم الصالح  الــتــى ُي
على مائدة الصفقات المرشحة 
لالنضمام لألهلى، إذ كان من بين 
األسماء التى فاضلت إدارة األهلى 
بينها صيف الــعــام الماضى، فى 
أعقاب رحيل مدافع الفريق أحمد 
حجازى إلى الــدورى اإلنجليزى، 
ــى الــمــالــيــة وقفت  ــواح ــن لــكــن ال
عقبة فى طريق انضمام المدافع 

السورى وقتها لألهلى.
لكن وبعد نحو عام ونصف العام 
على المحاولة األولى لضم الصالح 
إلــى صفوف النادى األهلى تبدو 
األمور قد تغيرت بشكل كبير على 
األقل فيما يخلص الجانب المالى 

للصفقة المحتملة.
فــبــعــدمــا وقـــفـــت الــتــطــلــعــات 
المالية لــلــنــادى الصينى الــذى 
كان يلعب فيه الصالح صيف عام 
2017 حائاًل أمام انتقاله لألهلى، 
ــور أكــثــر تيسًرا حيث  تــبــدو األمـ
يلعب الصالح حالًيا فى صفوف 
فريق العهد اللبنانى والــذى لم 
يتكبد سوى نصف مليون يورو فى 
سبيل ضمه، ما يعنى أن النادى 
اللبنانى لن يمانع فى بيعه لألهلى 
ــدم إلــيــه األهــلــى عرًضا  إذا مــا ق

مالًيا مغرًيا.
وإلى جانب ما يتميز به الصالح 
من قدرات تجعله اختيارًا مثالًيا 
لــتــدعــيــم مـــركـــز خـــط الـــدفـــاع 
ــى، فــإن  ــل بالنسبة لــلــنــادى األه
ــزة أخـــرى  ــي الـــالعـــب يــكــتــســب م
تتمثل فــى أنــه سُيعامل كالعب 
مصرى، بحكم لوائح اتحاد الكرة 
ــب الــســورى  ــالع ــى تعتبر ال ــت وال

العبا محليا.
ــن يــكــون األهـــلـــى بــحــاجــة  ــ ول
إلخالء مكان فى قائمة محترفيه 
التى تضم 4 مقاعد من أجل قيد 
الــصــالــح فــى صفوفه حــال تمت 

إجراءات ضمه بشكل فعلى.
ــة الـــتـــراجـــع  ــالـ ــل حـ ــ ــى ظ ــ وفـ
الواضحة فى مستوى سعد سمير 
قلب دفاع النادى األهلى، وتقدم 
سن محمد نجيب المصاب حالًيا 
يبقى الــصــالــح خــيــارًا متكاماًل 
بالنسبة لتطلعات إدارة النادى 
األهلى لترميم خط دفاع الفريق 
وتشكيل ثنائى قــوى إلــى جانب 
المالى ساليف كوليبالى، سيما 
وأن الالعب السورى يمتلك سجال 
ــالده  ــع منتخب ب ــا جــيــد م ــي دول
ــع عــن ألـــوان المنتخب  حيث داف
السورى فى 39 لقاء سجل خاللهم 

هدفين.

  سارة عبد الباقى

يبدو أن تبعات اإلخفاق األخير الذى تعرض 
له فريق النادى األهلى بخسارته لقب دورى 
أبــطــال أفريقيا على يــد الــتــرجــى التونسى 
ــى لــفــتــرة لــيــســت بــالــقــصــيــرة،  ــوال ــت ســتــظــل ت
خصوًصا بعدما كان هذا اإلخفاق سبًبا فى 
سلسلة من التغييرات والقرارات اإلدارية التى 

شهدتها القلعة الحمراء فى األيام األخيرة.
وبعيًدا عن القرارات األخيرة التى اتخذها 
محمود الخطيب رئيس النادى األهلى بحل 
لجنة الكرة بالنادى، وإدخــال تعديالت على 
تشكيل لجنة التعاقدات كان أبرزها ضم هيثم 
عرابى إلى عضويتها وإسناد منصب المدير 
الرياضى للنادى إلى سيد عبد الحفيظ، من 
المنتظر أن تشهد فترة االنتقاالت الشتوية 
المقبلة الترجمة األقــوى لسلسلة التغييرات 

األخيرة.
وسيكون الميركاتو الشتوى المقبل هو أول 
اختبار حقيقى لقدرات هيثم عرابى كمدير 
للتعاقدات، خصوًصا أن المسئولية باتت ملقاة 
عليه بشكل كبير جًدا فيما يخص ضم عناصر 
مميزة لصفوف الفريق األحمر، بهدف ضبط 
إيقاعه وإصــالح مواطن القصور فى الفريق 
والتى كلفته مؤخًرا خسارة لقب دورى أبطال 

أفريقيا.
ويخوض عرابى مهمته الجديدة مع النادى 
األهلى متسلًحا بذكريات فترة عمله القصيرة 
مع النادى األحمر فى موسم 2016/2015، 
والتى لعب خاللها دور البطولة فى حصول 
النادى على خدمات الجابونى المميز ماليك 
ــــدورى  ــى ال ــل بــعــد ذلـــك إلـ ــــذى رحـ إيــفــونــا ال
الصينى، إلــى جانب صفقة المدافع أحمد 
حــجــازى الــذى انتقل الحــًقــا مــن األهــلــى إلى 

الدورى اإلنجليزى.
وعــلــى وزن تــلــك الــصــفــقــات تنتظر إدارة 
الــنــادى األهلى وجماهيره من عرابى تقديم 
ــة لــعــدد مــن الــالعــبــيــن المميزين  ــي ســيــر ذات
خصوًصا من األجانب الختيار بعضهم للتعاقد 

معهم خالل انتقاالت يناير المقبل.
ومن ضمن المهمات العاجلة التى ستواجهها 
لجنة التسويق والتعاقدات بالقلعة الحمراء 
فى المرحلة المقبلة هى تسويق العناصر التى 
سيتم فتح باب الرحيل أمامها فى الميركاتو 
الشتوى المقبل، وذلــك بهدف تحقيق أقصى 
ــادى مــمــكــن مــن وراء رحــيــلــهــم عن  ــ عــائــد م

صفوف الشياطين الحمر.
وضمن جلسات رسم خريطة الطريق لفريق 
الــكــرة فــى المرحلة المقبلة أعطى محمود 
الخطيب توجيهات قاطعة للجنة التعاقدات 
مفادها أنــه لم يعد مقبوال استمرار ظاهرة 

»الالعب الموظف« داخل صفوف فريق الكرة، 
فى ظل وجود عدد ليس بالقليل من الالعبين 
الذين ال يشاركون إال على فترات متباعدة 
سواء بسبب قناعات الجهاز الفنى أو بسبب 

معاناتهم من إصابات متكررة.
ــمــة األفــريــقــيــة  ــقــائ ــول أن ال ــقـ ــمــكــن الـ وي
األخيرة للفريق األحمر قد كشفت فعلًيا عن 
مالمح جانب كبير من قائمة األســمــاء التى 
سترحل عن الفريق فى يناير المقبل، والتى 
سيتصدرها العناصر الذين لم يتم إدراجهم 
فى القائمة وهــم: مؤمن زكريا، أكــرم توفيق، 
أحــمــد حــمــدى، صــبــرى رحــيــل، وبــاســم على 

وأحمد عالء إلى جانب أحمد الشيخ.
ــى الـــوقـــت ذاتــــه تــنــظــر مــجــمــوعــة من  ــ وف
الالعبين إلــى تلك التطورات وهــم على أحر 
من الجمر، انتظارًا لمعرفة مصيرهم سواء 

بالبقاء داخل صفوف النادى أو الرحيل عنه.

ــى صــــدارة هــؤالء  وفـ
تأتى مجموعة الالعبين 

الــمــوضــوعــيــن عــلــى قائمة 
االنتظار بالنادى، والتى يتواجد 

فيها كل من: عمرو جمال وعمرو 
ــى الــمــتــعــافــى  ــائ ــن ــث ــات وال ــركـ بـ
ــة جــونــيــور أجــايــى  مــن اإلصــاب
ورامـــى ربيعة، ويمكن كذلك 
إضافة صالح جمعة إلى تلك 
القائمة كونه عاد رسمًيا إلى 
ــى بــعــد فسخ  صــفــوف األهــل

عقد إعارته مع فريق الفيصلى 
السعودى.

ويــنــظــر بــعــض العــبــى األهــلــى 
مــمــن هــم خـــارج قــائــمــة الفريق 
الحالية - التى تضم 25 العًبا- 
إلى حالة الغربلة التى سيشهدها 
ــى الـــفـــتـــرة الــمــقــبــلــة،  الـــفـــريـــق فـ
باعتبارها بوابة أمــل لبعضهم من 
أجــل الدخول فى حسابات الجهاز 
الفنى وبالتالى ضمان االنضمام إلى 
قائمة الفريق بداية من االنتقاالت 
الشتوية، والتى سيحق لألهلى خاللها 
ضم 5 وجــوه جديدة ليصبح إجمالى 

قائمته 30 العًبا.
ومــع وضــوح حالة القصور والنقص 
العددى التى يعانيها األهلى فى بعض 
المراكز، تتزايد حدة التحفز لدى بعض 
العبى األهلى الموضوعين على قائمة 
االنتظار أمــاًل فى انتهاز تلك الفرصة 
ووضــع قــدم لهم مع الفريق فى النصف 

الثانى من الموسم، بداًل من حالة التجميد 
المفروضة عليهم حالًيا والــتــى يكتفون 

خاللها بخوض التدريبات فقط.

حملة »الغربلة« األمل األخير 
لضحايا االنتظار فى القلعة الحمراء

 محمد الصايغ

عرابى

الخطيبتوفيقالشيخ

وليد

رمزى شوبير



فاروق يقطع خطوة جديدة 
نحو »القفص الذهبى«

نجوم bein أول »زباين« 
أتيليه أبوتريكة 

فسحة أوروبية 
لـ»مارسيلو« مع المدام

حــرص محمد فــاروق العــب فريق بيراميدز على 
ــن أجــل  ــدورى األخـــيـــرة م ــ اســتــغــال فــتــرة تــوقــف الـ
االحتفال بعقد قرانه، تمهيًدا إلتمام إجــراءات زفافه 

فى القريب العاجل.
ــإحــدى دور  ــه ب ــران ــاروق مــراســم عــقــد ق ــ ــام ف ــ وأق
المناسبات الشهيرة بالقاهرة، وحرص عدد من نجوم 
بيراميدز على مشاركة زميلهم فــى االحتفال بهذا 
الحدث وفى مقدمة هؤالء محمد مجدى قفشة صانع 
ألعاب الفريق وعبد الله بكرى نجم خط الدفاع، إلى 
جانب الثاثى البرازيلى المكون من كينو ورودريجينيو 

وكارلوس إدواردو.
ــارة إلــى أن فـــاروق يعد أحــد الوجوه  وتــجــدر اإلشـ

األساسية فى فريق بيراميدز.

حــرص عــدد كبير من نجوم فريق التحليل التابع 
لقنوات beinsports على زيارة األتيليه الذى افتتحه 
نجم الفراعنة السابق محمد أبوتريكة فى العاصمة 

القطرية الدوحة.
واحتفل أبوتريكة قبل أيام بافتتاح دار األزياء التى 
 beinsports  يشاركه فى ملكيتها المذيع بقنوات
ــوارى، إلـــى جــانــب أحـــد أشهر  ــكـ محمد ســعــدون الـ
ــاء األتـــراك، ودعما للمشروع الجديد  مصممى األزي
ألبوتريكة زار عــدد من نجوم القناة األتيليه بهدف 
التعاقد على تصميم مجموعة مابس لهم، لتكون أول 
دفعة تنتجها دار األزياء بعد افتتاحها، وتجدر اإلشارة 
إلــى أن أبوتريكة صــدر بحقه عــدة قـــرارات قضائية 

بالتحفظ على أمواله داخل مصر.

استغل حسين السيد »مارسيلو« ظهير أيسر 
الــنــادى األهــلــى المعار لفريق االتــفــاق السعودى 
فترة التوقف الدولية األخيرة للحصول على أجازة 

سريعة برفقة زوجته بإحدى الدول األوروبية.
وحــرص »مارسيلو« على استغال وقت األجــازة 
لتنفيذ عــدد من الجوالت الترفيهية، قبل العودة 
من جديد للسعودية لانتظام فى تدريبات فريقه، 
والذى يعد ظهير األهلى أحد الوجوه األساسية فى 

تشكيلته منذ الموسم الماضى.
ــارة إلــى أن حسين السيد كــان قد  وتــجــدر اإلشـ
احتفل بزفافه خال الصيف الماضى بحضور عدد 
كبير من نجوم الساحرة المستديرة، وفى مقدمتهم 

محمد صاح نجم فريق ليفربول اإلنجليزى.
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»متمرد األهلى« على رادار الزمالك.. 
ومدبولى مطلوب فى االتحاد والمصرى

عدوى التغيير طالت نصف فرق البطولة..

مذابح المدربين »عرض مستمر« فى »اإليجبشين ليج« 
استمر مسلسل رحيل المدربين فى بطولة الــدورى 
المصرى لكرة الــقــدم، بعد مــرور 14 جولة فقط من 
انطاقة المسابقة، وسط تنظيم سيئ من جانب لجنة 

المسابقات.
وبالرغم من مرور 14 جولة إال أن هناك العديد من 
التغييرات التى حدثت على مستوى األجــهــزة الفنية 
لبعض الفرق، لدرجة أن تلك التغييرات طالت 9 فرق 
من أصل 18 هم جملة المشاركين فى بطولة الــدورى 

بنسختها الحالية.
وكــان آخــر تلك التغييرات قيام مجلس إدارة نادى 
سموحة بتعيين طارق يحيى مديرا فنيا للفريق، خلفا 
لعلى مــاهــر، بعد مشاكل وخــافــات األخــيــر مــع إدارة 

النادى السكندرى.
ويأمل سموحة بقيادة طــارق يحيى فى الــعــودة إلى 
مستواه المعهود خاصة فى وجود العديد من الاعبين 

الكبار وأصحاب الخبرات.
فى نفس السياق، تعاقد مجلس إدارة نادى بتروجت 
مع مؤمن سليمان، مدرب الزمالك السابق، الذى قاد 

األبيض للفوز بكأس مصر عام 2016.
ــد مــؤمــن سليمان خـــال تصريحاته عــلــى أنــه  وأكـ
سيقاتل مع الفريق، خاصة أن مجلس إدارة النادى وضع 

ثقته فيه، ويريد أال يخذلهم.
وفى نادى االتحاد السكندرى األمور مشتعلة كالعادة، 
فبعدما أعلن حلمى طوالن استقالته ورحيله عن الفريق 
السكندرى، عاد مجلس إدارة النادى ليؤكد بقاء طوالن 

ويقنعه باالستمرار مع الفريق.
ويأمل حلمى طــوالن فى قيادة االتحاد لعبور عقبة 
الزمالك فى البطولة العربية، علما بأن مباراة الذهاب 
التى أقيمت ببرج العرب انتهت لصالح األبيض بهدف 

بيراميدز يهدد انتقال مرعى للفريق األبيض

 ضياء خضر

»اإلنتاج الحربى« يفاوض 
مطاريد »القلعة الحمراء«

دخــل مجلس إدارة نــادى اإلنــتــاج الحربى، فى 
مفاوضات جــادة مع بعض الاعبين خــال األيــام 
القليلة الماضية، من أجل تدعيم الفريق خال فترة 

االنتقاالت الشتوية المقرر لها فى يناير المقبل.
وبـــدأت الــمــفــاوضــات مــن جــانــب مسئولى اإلنــتــاج 
الحربى، مع ثنائى األهلى عمرو جمال وعمرو بركات، 
باعتبارهما خارج حسابات المارد األحمر، بعد وضعهما 

على قائمة االنتظار.
ويــنــتــظــر مــســئــولــو الــفــريــق الــعــســكــرى، رد الثنائى 
وموافقتهما بشكل مبدئى، قبل الدخول فى مفاوضات 
رسمية مع إدارة ناديهم من أجل تحديد المقابل المادى 

لضمهما.
وطالب مسئولو اإلنتاج الحربى، تدخل مختار مختار، 
المدير الفنى للفريق، من أجل الحديث مع الاعبين 
وإقناعهما باالنضمام للفريق، خصوًصا وأنهما سيكونا 

إضافة قوية.
وعاد عمرو جمال من رحلة احتراف لم تكلل بالنجاح 
فى الدورى الفلندى، ولم يختلف األمر كثيًرا عن عمرو 
بركات الــذى كــان يلعب ضمن صفوف فريق الشباب 

السعودى.

فريق الكرة لعنة 
تالحق إدارة 

الدراويش
واصل الفريق األول لكرة القدم 
بنادى اإلسماعيلى السقوط على 
ــم تغيير  المستوى المحلى، رغ
ــتــعــاقــد مع  اإلدارة الــفــنــيــة وال
ــذى جــاء خلفا  جــورفــان فييرا، ال
للمدرب الــجــزائــرى خير الدين 

مضوى. 
وتلقى اإلسماعيلى هزيمتين 
متتاليتين فى الدورى األولى أمام 
وادى دجلة بثالثية والثانية أمام 

الحرس بهدف دون رد.
ــاب الـــشـــارع  ــتـ ــب كــبــيــر انـ ــض غ
ــب الــســقــوط  ــق ــالوى ع ــعـ ــمـ اإلسـ
المحلى، األمر الذى جعل جماهير 
الفريق تهاجم إدارة النادى برئاسة 
إبراهيم عثمان الذى أدخل الفريق 

فى العديد من األزمات. 
بيع النجوم

ــر مـــــن ســـقـــوط  ــيـ ــبـ ســـبـــب كـ
اإلسماعيلى هو بيع نجومه، األمر 
الـــذى يظهر جليا فــى نية إدارة 
الــنــادى التى يترأسها المهندس 
إبــراهــيــم عــثــمــان لبيع محمود 
ــى األهـــلـــى فـــى يناير  مــتــولــى إلـ

المقبل. 
ومع استمرار سياسة التفريط 
فى النجوم وعــدم وضــوح الرؤية 
فيما يــخــص الــبــدائــل المنتظر 
ضمها لتدعيم الفريق، يبقى فى 
حكم المجهول مستقبل الدراويش 

هذا الموسم.
أجواء متوترة

لم تستجب إدارة اإلسماعيلى 
ألى طلب من طلبات فييرا الذى 
يرغب فى الحصول على خدمات 
ــى ســـوبـــر، ولــكــن  ــق ــري مــهــاجــم إف
اإلدارة رفضت األمر تماما مؤكدة 
أن الفريق يضم عــددا كبيرا من 

النجوم. 
ــدم الــتــجــاوب مع  وفــضــاًل عــن ع
فييرا فيما يخص الصفقات جاء 
تعيين محمد وهــبــة فــى منصب 
المدرب العام ليدخل مجلس إدارة 
النادى فى حالة صدام مع المدرب 
البرازيلى، والذى أعرب عن رفضه 
لضم أى فرد جديد للجهاز الفنى، 
معتبًرا تعيين وهبة كمدرب عام 
محاولة مــن إدارة الــنــادى لفرض 
ــل فى  ــدخ ــت وصــايــتــهــا عــلــيــه وال

اختصاصاته الفنية.
مصير مجهول

ومــــن الــمــنــتــظــر أن يــشــارك 
ــى بــطــولــة دورى  اإلســمــاعــيــلــى ف
أبطال إفريقيا هذا الموسم، وسط 
ــن عــشــاق القلعة  ــوف كــبــيــر م خـ
الــصــفــراء السيما وأن الفريق ال 
يبشر بــأن النتائج ستكون جيدة 
وسط مشاركة العديد من الفرق 

القوية بالمسابقة اإلفريقية.
وفى ظل المستوى الحالى الذى 
يقدمه الــفــريــق على المستوى 
ــاءل جماهير  ــف ــت الــمــحــلــى ال ت
اإلســمــاعــيــلــى عــلــى اإلطــــالق 
بالمردود الــذى سيقدمه فريقها 
على الساحة القارية، والتى يعود 
إليها بعد غياب دام سنوات طويلة.
وسيخوض اإلسماعيلى غمار 
النسخة الــجــديــدة مــن بطولة 
دورى أبــطــال إفريقيا بــدايــة من 
ـــ64 حيث ســيــواجــه فريق  دور الـ
ماسيجير نــيــجــوزى الــبــورونــدى 
فى معقل األخير يوم 28 نوفمبر 

الجارى فى إطار جولة الذهاب.
ــق اإلســمــاعــيــلــى  ــري ويــحــتــل ف
ـــ14 بــجــدول  ــ ــز الـ ــرك ــم ــا ال ــًي ــال ح
ــدورى برصيد  ــ ترتيب بطولة ال
13 نقطة حصدهم الفريق على 
مدار 12 جولة بواقع 3 انتصارات 
و4 تـــعـــادالت و5 هـــزائـــم، علًما 
بــأن الفريق تتبقى لــه مباراتين 
مؤجلتين فى البطولة، وفى الوقت 
ذاته يقاتل الدراويش على جبهة 
بطولة كــأس مصر والــتــى بلغوا 
دورها ربع النهائى، كذلك يستعد 
الفريق األصفر لمواجهة الرجاء 
المغربى الشهر المقبل فى إطار 
جولة اإلياب لدور الـ16 بالبطولة 

العربية لألندية.

  سارة عبد الباقى

دون رد، وتجدر اإلشارة إلى أن طوالن هو ثانى مدرب 
لفريق االتــحــاد هــذا الموسم حيث خلف محمد عمر 

والذى استقال بعد عدة جوالت بسبب سوء النتائج.
وقبل هــذا الثاثى لم تتوقف التغييرات على مدار 
ــدورى حيث برز  الجوالت الماضية من عمر بطولة ال
فريق بيراميدز ضمن قائمة أكثر الفرق تغييًرا لألجهزة 
الفنية هــذا الموسم، حيث تربع على كرسى المدير 

الفنى فيه 3 مدربين منذ بداية الموسم وحتى اآلن.
وبدأ بيراميدز الموسم تحت قيادة المدرب البرازيلى 

الشاب ألبيرتو فالنتيم والــذى رحل سريًعا إثر 
خاف مع إدارة النادى، ليحل محله المستشار 
الفنى للنادى األرجنتينى ريكاردو الفولبى والذى 
تم االستغناء عن خدماته قبل جولتين ليحل 
بــداًل منه حسام حسن المدير الفنى السابق 

للمصرى.
وعــلــى ذكـــر فــريــق الــمــصــرى كـــان الــنــادى 

ــراف التغييرات  الــبــورســعــيــدى أحـــد أطــ
األخيرة، بعدما عين المدرب ميمى عبد 
ــرازق على رأس جهازه الفنى الحالى  ال

الــذى خلف الجهاز السابق بقيادة 
الــتــوأم حسام وإبــراهــيــم حسن بعد 

انتقالهما لبيراميدز.
ــان مــن أكــثــر الفرق  فــريــق الــنــجــوم ك

التى شهدت تعديات فى الجهاز الفنى فقبل بداية 
الموسم بأيام قليلة فوجئت إدارته باستقالة ضياء 
السيد من منصب المدير الفنى حيث خلفه فيه 
عــاء حسب الله بشكل مؤقت لحين التعاقد مع 
اإلسبانى أنطونيو كالديرون والذى سرعان ما اعتذر 
بعد فترة قصيرة ليعود حسب الله من جديد بشكل 

مؤقت إلى أن خلفه حالًيا أحمد سامى.
فريق المقاولون أيًضا شهد تغييًرا على مستوى 
الجهاز الفنى بعدما تقدم عاء نبيل باستقالته بسبب 
سوء النتائج، ليخلفه فى منصبه عماد النحاس، وبسبب 
ســوء النتائج أيًضا استقال عماد سليمان من تدريب 
حرس الحدود حيث خلفه فى قيادة الفريق العسكرى 
طارق العشرى وبنفس هذا السيناريو استقال الجزائرى 
خير الــديــن مضوى مــن تــدريــب اإلسماعيلى ليخلفه 
البرازيلى جــورفــان فييرا والـــذى يبدو أنــه لــن يكمل 

الموسم مع الدراويش هو اآلخر فى ظل تردى نتائج 
الفريق.

عــاد مؤمن زكريا صانع ألعاب الفريق األول 
لكرة القدم بالنادى األهلى لحسابات مسئولى 
نــادى الزمالك للتعاقد معه بداية من الموسم 
المقبل فى ظل اقتراب انتهاء تعاقده مع الفريق 

األحمر. 
وينتهى عقد الاعب مع األهلى بنهاية الموسم 
الــجــارى ويحق لــه التوقيع ألى فريق فــى يناير 
المقبل، خاصة أنه لم يحسم موقفه من التجديد 
للفريق األحمر فى ظل الخافات بين الطرفين، 
واتهام مسئولى القلعة الحمراء له بالتمرد ووضع 

شروط تعجيزية لتجديد عقده. 
وشهدت الساعات القليلة الماضية اتصاالت 
من قبل أحــد مسئولى نــادى الزمالك بالاعب 
لمعرفة رأيه بشأن االنتقال للقلعة البيضاء فى 

الفترة المقبلة. 
ــة أخـــــرى دخــــل نـــــادى االتـــحـــاد  ــاحــي ومــــن ن
السكندرى والــنــادى المصرى فى منافسة على 
ضم أحمد مدبولى العب وسط فريق الزمالك 
خــال فــتــرة االنــتــقــاالت الشتوية المقبلة على 
سبيل اإلعــارة فى ظل عدم مشاركة الاعب مع 

النادى األبيض. 
وكـــان الــاعــب قــد تلقى أكــثــر مــن عــرض من 
أندية الدورى ولكنه لم يحسم موقفه من العروض 
ــرة بــالــرغــم من  الــتــى تلقاها فــى الــفــتــرة األخــي
ــشــارك أحمد  ــقــراره عــلــى الــرحــيــل. ولـــم ي اســت
مدبولى فى أى مباراة مع الفريق األبيض منذ 
تولى السويسرى جروس مهمة تدريب الفريق، ما 

دفعه لاستقرار على الرحيل. 
وفـــى ســيــاق آخـــر شــهــدت الــســاعــات القليلة 
الماضية دخــول نــادى بيراميدز فى منافسة مع 

نــادى الزمالك للتعاقد مع عمرو مرعى مهاجم 
فريق النجم الساحلى خــال فترة االنتقاالت 
الشتوية المقبلة لتدعيم هجوم الفريق.. وكان 
الزمالك يتطلع لضم الاعب فى فترة االنتقاالت 
الشتوية المقبلة، إال أن بيراميدز دخل بقوة فى 

المفاوضات مع الاعب للحصول على خدماته. 
ويسعى الزمالك لتدعيم هجومه فى يناير 
المقبل بــنــاء عــلــى طــلــب الــســويــســرى جــروس 
المدير الفنى للفريق فــى ظــل تــواجــد الثنائى 

عمر السعيد وكاسونجو .
فى تلك األثناء تلقى أحمد رفعت العب وسط 
الفريق األبيض عرضا من نــادى نجوم إف سى 
ــى صفوفه خــال فــتــرة االنتقاالت  لانتقال إل
الشتوية المقبلة فى ظل قيده بقائمة االنتظار 
ــان الــاعــب سبق وتلقى  ــيــض. وكـ بالفريق األب
اتصاالت من قبل النادى المصرى البورسعيدى 
للحصول على خدماته فى يناير المقبل لضمه 

فى ظل خروجه من حسابات النادى األبيض.
ومن المقرر أن يحسم الاعب وجهته المقبلة 
فــى يناير المقبل واختيار الــعــرض المناسب له 

للرحيل عن الــنــادى فى ظل صعوبة 
قــيــده فــى صــفــوف الــفــريــق فى 

الفترة المقبلة.
وفـــى الـــوقـــت ذاتــــه دخــل  
محمد عنتر صــانــع ألــعــاب 

الفريق األول لكرة القدم بنادى الزمالك ضمن 
حــســابــات مسئولى سموحة للتعاقد معه فى 
فترة االنتقاالت الشتوية المقبلة فى ظل عدم 
مشاركته بصورة أساسية مع الفريق األبيض فى 
الموسم الحالى، خاصة أنه يشارك كبديل على 

فترات متباعدة.
ومــن المقرر أن تشهد األيــام القليلة المقبلة 
مفاوضات من قبل إدارة النادى السكندرى مع 
الاعب ومجلس إدارة القلعة البيضاء للحصول 

على خدمات الاعب فى يناير.
ــدأ مــســئــولــو نــادى  ــى صــعــيــد مختلف بـ وعــل
الزمالك فى مخاطبة السفاراتين المصريتين 
فــى تشاد وتــوجــود للمطالبة بتسجيل مباراتى 
الفريقين فــى الـــدور التمهيدى للكونفيدرالية 
ــنــادى األبــيــض الــذى  ــل إلرســــال الــتــســجــيــات ل
ســيــواجــه الــفــائــز مــن الفريقين فــى دور الـــ32 
ــاارة الــذهــاب أمـــام الفائز  للبطولة، وتــقــام مــب
ــام 14 و15 و16 ديسمبر  من الفريقين أحــد أي
المقبل على أن تقام مــبــاراة الــعــودة أحــد أيــام 
21 و 22 و23 ديسمبر، وكانت القرعة جنبت 
الزمالك خــوض منافسات الـــدور التمهيدى.. 
ويسعى مسئولو النادى األبيض لتأمين موقفهم 
بالحصول على تسجيل لمباراتى الذهاب والعودة 
بين الفريقين كى يتسنى للجهاز الفنى إمكانية 
دراســة المنافس الــذى سيواجه الزمالك فى 
دور الـ32 للبطولة، واالستعداد جيدا قبل بداية 

المعترك األفريقى.

 سارة عبد الباقى
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يقينًا، ال يوجد عاقل فى هذا البلد أو أى بلد آخر، لديه قدرة على الحزن أو التعاطف، 
ولو بقدر ضئيل، على دماء اإلرهابيين من  تجار الدم والدين الذين استباحوا كل 

شىء فى حياتنا، إال المرضى والخونة والمنتفعين، المأجورين  من الملتحفين 
بالمنظمات والدكاكين المشبوهة، هم وحدهم من ينصبون حفالت الزار على سقوط 

أجسادهم النتنة هذه الفئة وحدها دون سواها، التى تتاجر بسقوط اإلرهابيين، 
للحصول على المقابل المعلوم تحت الفتة باتت مثيرة للغثيان، وهى الفتة حقوق 

اإلنسان، من دون إشارة ولو عابرة عن حقوق المجتمعات فى العيش اآلمن، ومن 
دون إدراك، بأن هؤالء اإلرهابيين  قتلوا األبرياء، ال فرق لديهم بين طفل صغير 

صبية طالتهم يد الغدر والخيانة وهم فى رحلة أو امرأة عجوز، بين جندى وضابط 
يؤدى فريضة الوطن فى الجيش والشرطة، ومواطن عادى ربما  كان خروجه من بيته 

ليس للنزهة أو الجلوس على مقهى للثرثرة، إنما فى رحلة للبحث عن رزقه وقوت 
أوالده، أيضًا، ال يوجد فى هذا الكون من يملك حجز دموعه أو تأجيل حزنه على 

شهيد سقط غدرًا على أيدى تلك الجماعات المارقة المأجورة، التى احترفت القتل 
وصناعة الخراب، ألجل الفوز بالحور العين والجنة المزعومة التى رسمها خيالهم 

المريض بعد خضوعهم لجلسات غسيل أدمغتهم، بمعرفة زنادقة وتجار محترفون 
يطلقون الفتاوى لتغييب العقول،

سيد سعيد يكتب:

التوزيع مؤسسة األهرام

فالقضية باألساس ال عالقة لها بالدين أو التدين، 
إنما تنفيذ أجندات استخباراتية ترعاها حكومات 
مــارقــة وبــلــدان لها مصالح استراتيجية فــى بالد 
المنطقة بأكملها، بــعــيــًدا عــن الــعــواطــف والــحــزن 
على الشهداء الذين يدفعون حياتهم ثمنا الستقرار 
هذا البلد وأمنه، هناك بعض المشاهد التى تعبر 
عــن مــفــارقــات كافية لتحفيز العقول على التأمل 

ــدراســات  ودحـــض كــافــة ال
ــذة  ــاب ــحــات جــه ومــصــطــل
االفــــتــــاء، بــــأن اإلرهـــــاب 
سببه الفقر، فالواقع يؤكد 
ــرى مــفــادهــا  ــ ــق أخـ ــائ حــق
ــان بيئة  أن الــفــقــر وإن كـ
حـــاضـــنـــة، إال أنــــه ليس 
الـــســـبـــب الـــرئـــيـــســـى فــى 

تجنيد اإلرهابيين.
ــجــحــت  ــل أيـــــــــام ن ــ ــب ــ ق
ــة فــى  ــ ــدول ــ مـــؤســـســـات ال
تصفية بعض االرهابيين 
ــت  ــ ــان ــ فـــــى ســــيــــنــــاء، وك
الــمــفــاجــأة أن مــن بينهم 
ضــبــاط صــغــار مفصولين 
ــاز الـــشـــرطـــة،  ــ ــه ــ ــن ج ــ مـ
ــوا مــن أداء واجبهم  هــرب
ــى ورســـالـــتـــهـــم  ــفـ ــيـ ــوظـ الـ
النبيلة، وانضموا لصفوف 

اإلرهــابــيــيــن بعد أن خضعوا لجلسات فقهية من 
شيوخ العار والفتنة، فانحرفوا عن المسار، وصاروا 
عجينة طيعة فى أيدى قوى الشر التى تريد الخراب 
لهذا البلد  وتدمير شبابه، كانت األخبار المتداولة 
ــزاء اإلرهــابــيــيــن  لبعضهم جــراء  عــن سقوطهم وعـ
ســقــوطــهــم فــى مــواجــهــات ســطــر خــلــودهــا أبــطــال 
المؤسسات الصلبة »الجيش والــشــرطــة«، فاتحة 
ــشــاذة، وعبر  لشهية الحديث عــن هــذه الــنــمــاذج ال

جلسات وحـــوارات مطولة 
ــع شــخــصــيــات عـــاديـــة  ــ م
ونخبوية، لم أسمع عنهم 
سوى  التساؤالت من عينة 
كيف ولماذا وما السبب؟؟ 
ــفــســى أو  ــط ن ــبـ ــم أضـ ــ ولـ
غيرى من المتحاورين فى 
حالة تلبس بالشفقة على 
تلك النماذج، فى المقابل 
ــحــزن طــاغــيــاً على  كـــان ال
ــب العقيد  ــواجـ شــهــيــد الـ
»ســاطــع النعمانى« الــذى 
عــاد جثمانه الطاهر من 
الخارج ملفوفا بعلم مصر، 
وشيعت جنازته بما يليق 
به ويليق بشهداء الواجب 
الذين راحوا ضحية الغدر 
ــقــدم  ــم كـــثـــر، فـــقـــد ت ــ وهـ
الجنازة رئيس الدولة ومعه 

كبار الــقــادة، كــان مشهد جنازته العسكرية 
الفتا لألنظار ومثيرا للتأمل بكيناه وبكاه كل 
الشرفاء، ليس فقط ألنه فى ريعان الشباب، 
وإن كــان هــذا يحفزنا على البكاء أكثر، 
إنما ألنه وكل الشهداء دافعوا عن بقائنا، 
دفعوا حياتهم ألجل رسالتهم النبيلة، وهى 
حماية األرض والعرض، فهو الذى تصدى 
لإلرهابيين فى ميدان النهضة الذى صار 
باسمه »ميدان الشهيد ساطع النعمانى«، 
فقد وجه العنف بثبات وتصدى لإلرهاب 
بـــإرادة حــرة، فهو يعلم أن رسالته ووطنه 

أغلى من حياته، شأنه فى ذلــك شــأن كل الشهداء 
الذين فقدهم الوطن. 

لــم يكن الشهيد البطل وحــده الــذى دفــع حياته 
ثمنا فى مواجهة اإلرهــاب فقد سبقه أبطال نبالء 
فى صفوف الجيش والشرطة، ولــم يكن الضباط 
الذين خانوا وحدهم هم الخونة، فقد سبقهم عدد 
من المارقين ومنهم على سبيل المثال  اإلرهابى 
الــذى سقط فى ليبيا »العشماوى« وربما غيره من 
المفصولين، الذين أنهيت خدمتهم من المؤسسات 
الــتــى كــانــوا يعملون بــهــا، النــحــرافــهــم عــن المهمة 
الوطنية المقدسة، مثل هــذه المفارقات المثيرة، 
تجعلنا  ال نقف كثيرا أمام الدراسات البحثية  التى 
صــارت »سبوبة«، فالقضية ليست الفقر وإن كان 
المال هو الذى يغرى، لكن هناك عوامل أخرى أهمها 
تــرك المجال أمــام شيوخ ليسوا مؤهلين لالفتاء 
والتعامل اإلنسانى مع أشباه بشر يكرهون اإلنسانية.

إن قضية اإلرهــــاب تــحــتــاج لــمــواجــهــة حاسمة، 
فى مقدمتها ضــرورة المحاكمات العاجلة، بعيًدا 
عن اإلجــراءات العادية التى يتفنن فيها محامون 
ــة، كما  ــي يــدافــعــون عــن تلك الــجــمــاعــات اإلرهــاب
ــاب  ــاك ضــــرورة مــلــحــة لــمــكــافــحــة اإلرهــ أن هــن
بأساليب أخــرى غير تقليدية، خاصة إذا علمنا 
أن التعصب والتطرف الدينى ظاهرة موجودة 
فى كافة المجتمعات سواء فى الغرب أو الشرق، 
كما أن تلك الظاهرة أدت فى أحيان كثيرة إلى 
الصراعات سواء داخلية أو خارجية، فضالً عن  

وقوع الحروب والمواجهات المسلحة وأعمال القتل 
الجماعى واإلبادة فى إطار تبنى األفكار العنصرية، 
فالتطرف لــم يقتصر على التنظيمات اإلرهابية 
الممولة من حكومات وترعاها أجهزة استخبارات، 
فالحكومات أحــيــانــا تتبنى اإلرهــــاب، فالظاهرة 
ــا زالـــت وراء إشــعــال الــحــروب والتشريد  كــانــت وم
والنزوح الجماعى فى الكثير من البلدان لذا توجد 
فــى مختلف المجتمعات 
شــرائــح أو فئات متشددة 
أو مــتــطــرفــة، وعــنــصــريــة 
وكلما زاد عــدد معتنقيها، 
ــع مـــؤشـــر الــخــطــر  ــ ــف ــ ارت
والـــخـــراب وارتــفــعــت معه 
معدالت جرائم الكراهية 
والعنصرية، التى تنتج من 
فـــتـــاوى لــشــيــوخ مضللين 
وأفكار منظرين عنصريين 
احترفوا اصطياد النماذج 
الشائهة فكما يحدث فى 
كل بلدان العالم من أوروبا 
إلى أمريكا ومن استراليا 
إلــى آسيا وأفريقيا، وفى 
بــالدنــا العربية خصصت 
ــيــارات جـــرى توجيهها  مــل
ــكــارهــة  ــعــنــاصــر ال ــى ال ــ إل
لــإلنــســانــيــة، مــولــوا بتلك 
المليارات جــرائــم إرهــابــيــة، وأنفقوا على اإلعــالم 
إلبــراز الشواذ فكرًيا، استقطبوا مارقين وضللوهم 
لتجنيد الصبية والشباب، لذا فإن الضباط الذين 
سقطوا فــى المواجهات أو غيرهم مــن المقبوض 
عليهم، ليسوا سوى نماذج شائهة وصلوا إلى دائرة 
ــاب  وصــنــاعــة القتل وفــق معتقدات وأفــكــار  اإلرهــ
وتــصــورات تمت تغذيتهم بها وهــى تصورات ذهنية 

تتسم بالتصلب الشديد والغباء.
الـــدولـــة أدركــــت مــبــكــراً 
ــة ظـــاهـــرة  ــحـ ــافـ ــكـ أن مـ
اإلرهـــــاب تــحــتــاج ألفــكــار 
ــوأده  غير تقليدية تــقــود ل
مــن المنبع، فهى تتعامل 
ــق اســتــراتــيــجــيــة  ــ ــه وف مــع
مــتــكــامــلــة لــلــتــعــامــل معه 
كــظــاهــرة مــوجــودة فــى كل 
بلدان العالم، وليس مصر 
وحدها، وهــذا التعامل لم 
يكن قاصرا على التعامل 
ــار المواجهة  مــعــه فــى إطـ
والـــتـــتـــبـــع لـــعـــنـــاصـــره فــى 
أوكارهم، فهى تتبنى خطة 
شــامــلــة للتعامل مــع هــذه 
ــظــاهــرة تــبــدأ بالمكون  ال
الــمــعــرفــى عــبــر  مراجعة 
مناهج التعليم وإزالة ما بها 
مــن مــواد عنصرية تحض 
على الكراهية  التمييز، وهــذه هــى القضية التى 
شغلت حيًزا كبيًرا من اهتمام الرئيس عبد الفتاح 
السيسى، والــتــى جــرى ترجمتها بتطوير الخطاب 
الدينى، فضالً عن مناقشة تأثيرات اإلرهــاب على 
الــنــواحــى االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة، ومــا تحمله 

التداعيات على الشأن السياسى.
األمر برمته يعنى أن الخطة الشاملة التى تنتهجها 
الدولة حالًيا لمواجهة اإلرهابيين تحتاج للمؤازرة 
المجتمعية لتالشى األفكار الهدامة وتحد من اغتيال 
بــراءة الصبية الذين يتم اصطيادهم وتربيتهم على 

الفتاوى الضالة والمضللة.

لماذا نبكى النعمانى ونلعن الخونة؟

الخطة الشاملة التى تنتهجها الدولة لمواجهة اإلرهاب تحتاج للمؤازرة المجتمعية   

التعصب والتطرف الدينى ظاهرة موجودة فى كافة بلدان العالم

الدولة أدركت 
مبكرًا أن مكافحة 

ظاهرة اإلرهاب 
تحتاج ألفكار 
غير تقليدية 

تقود لوأدها من 
المنبع 

بعض الحكومات 
العربية خصصت 
مليارات لتمويل 

جرائم إرهابية 
وأنفقوا على 

اإلعالم إلبراز 
الشواذ فكريا 

قضية اإلرهاب 
تحتاج لمواجهة 

حاسمة فى 
مقدمتها ضرورة 

المحاكمات 
العاجلة بعيدًا عن 

اإلجراءات التقليدية

الضباط الذين سقطوا 
فى المواجهات أو 

غيرهم من المقبوض 
عليهم وصلوا إلى دائرة 

اإلرهاب  وصناعة القتل 
وفق معتقدات وأفكار 

وتصورات تم تغذيتهم بها 
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