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عكاشة يحلم بعودة قناة »الفراعين«

رمضان صبحى ينضم للمنتخب األوليمبى األحد القادم

أصالة تطرح ألبومها 
الجديد خالل أيام
تضع المطربة أصالة اللمسات النهائية 
على ألبومها الغنائى الــجــديــد، المقرر 

طرحه خالل األيام القادمة.
وانـــتـــهـــت أصــــالــــة مــــن تــســجــيــل 
ــن األلـــبـــوم ويــتــبــقــى  8 أغــنــيــات مـ
لــهــا أغنيتين تــقــوم بتسجيلهما 
ــى أحــد  خــــالل هــــذه الـــفـــتـــرة فـ

االستديوهات الخاصة.
كما انتهت مــن تصوير عدد 
من األغانى على طريقة الفيديو 
كليب، وتفكر أصالة فى تصوير 
Lyr� »باقى األغنيات على طريقة 

ics« بديكور وإطاللة مختلفة مثلما فعلت 
أنغام ونوال الزغبى.

قرار لحسين زين يغضب 
العاملين فى القناتين 

األولى والثانية
حالة من االستياء الشديد أصابت العاملين فى 

القناتين األولــى والثانية بسبب قــرار حسين زين 
رئيس الهيئة الوطنية لإلعالم والــذى نفذته 
نائلة فــاروق القائمة بتسيير أعمال منصب 
رئيس التليفزيون  بمنع كل البرامج التى كان 

يتم تصويرها فى ستديو )1( من التسجيل 
ــو لشركة  ــدي فــيــه وتــخــصــيــص هـــذا االســت
إعـــالم المصريين الــتــى تسلمته بالفعل 
ليكون استديو تحليلى خاص لبطولة األمم 
األفــريــقــيــة الــتــى تستضيفها مصر خالل 

شهرى يونيو ويوليو القادمين.
ــى إلى  وقــد تــقــرر نقل بــرامــج القناة األولـ

اســتــديــو 6 ونــقــل بــرامــج الــقــنــاة الــثــانــيــة إلــى 
استديو 4 الصغير فى المساحة واالرتفاع وهو 

ما ال يمكن معه تنفيذ أى ديكورات خاصة 
بالبرامج.

ينتظر اإلعالمى د. توفيق عكاشة بفارغ 
الصبر قرار الدائرة األولى فحص بالمحكمة 
اإلداريــــة العليا بمجلس الــدولــة، برئاسة 
المستشار سعيد قصير، فى الطعن المقدم 
منه على الحكم الصادر من محكمة القضاء 
اإلدارى بغلق قناة الفراعين للحكم،  وذلك 

فى جلسة 23 مارس الحالى.
كانت محكمة القضاء اإلدارى أصــدرت 
حكًما، بوقف بث قناة الفراعين، استندت 
فــيــه إلـــى أســطــوانــات مــدمــجــة مــقــدمــة من 

الهيئة الــعــامــة لالستثمار ومسجل عليها 
جميع المخالفات التى أذاعتها.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إنه 
كــان يتعين على الهيئة العامة لالستثمار 
والمنطقة الحرة اإلعالمية وشركة األقمار 
الصناعية »نايل سات«، وقف البث الفضائى 
لقناة الفراعين وإلغاء تخصيص أى أجزاء 
من أى قنوات قمرية من القطاع الفضائى 
لألقمار الصناعية النايل سات 103 أو غيره 

لتلك القناة، وإلغاء الترخيص الخاص بها.

ينضم رمــضــان صبحى العــب األهــلــى إلى 
صفوف منتخب مصر األوليمبى بقيادة شوقى 
غريب، خــالل الفترة من 17 إلــى 26 مــارس، 
التى يتخللها وديتان أمام أمريكا وهولندا يومى 

22 و26 مارس الحالى.
وذلــــك فـــى إطــــار اإلعــــــداد لــكــأس األمـــم 
األفريقية التى تستضيفها مصر فى نوفمبر 
المقبل تحت 23 سنة المؤهلة ألولمبياد طوكيو 
2020 خاصة بعد خروج رمضان من حسابات 

المنتخب األول.

مفاجآت مثيرة حول استيالء 76 مسئواًل 
وعاماًل فى ماسبيرو على 76 مليون جنيه

منذ أيــام أثــار خبر منشور على بعض المواقع 
اإللكترونية الكثير مــن الــجــدل داخــل ماسبيرو، 
ــث الخاصة حــولــه وردد البعض  وكــثــرت األحــادي
ــهــا بحقيقة  قــصــًصــا وحـــكـــايـــات ال عـــالقـــة ل

الموضوع الخاص بالقضية.
الخبر يتعلق بالقضية التى تنظرها الدائرة 
ــات الـــجـــيـــزة، الــمــنــعــقــدة  ــاي 17 بــمــحــكــمــة جــن
بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، لمحاكمة 76 
متهًما وموظًفا فى مبنى اإلذاعــة والتليفزيون 
»مــاســبــيــرو« بتهمة االســتــيــالء على 24 مليون 

جنيه.
وكــشــفــت تحقيقات نــيــابــة األمــــوال الــعــامــة، 
أن المتهم األول محمد سيد حــمــودة، رئيس 
قــســم الــحــســابــات فــى مــاســبــيــرو زور شيكات 
صرف بأسماء باقى المتهمين، وتبين أن المتهم 
األول تــورط باالستيالء على 
مــبــلــغ 24 مــلــيــون جنيه 
قيمة صــرف شيكات 
بالتزوير وبالمخالفة 
ــقــانــون، وطــالــبــت  ــل ل
النيابة توقيع مواد 
الــقــانــون فـــى أمــر 
ــع  ــوقــي ــة وت ــ ــال اإلحــ

أقصى عقوبة على المتهمين.
وهنا نؤكد أن القضية ال عالقة لها بقضيتى 
التطوير أو مسابقة إبــداع فهناك قضايا أخرى 
خــاصــة بوقائع الــتــجــاوزات وإهـــدار الــمــال العام 
فيهما.. أمــا هــذه القضية الــمــعــروفــة إعالمًيا 
بـ»مثلث ماسبيرو« فهى تتعلق بالتعويضات الخاصة 
بأهالى مثلث ماسبيرو  والتى كانت تصرف لهم 
من محافظة القاهرة عن طريق ماسبيرو وكانت 
الشيكات تحرر لهم من قطاع الهندسة اإلذاعية 
واإلدارات الــخــاصــة بــالــحــســابــات.. وقـــد يسأل 
البعض: ما عالقة ماسبيرو بالمحافظة وتعويضات 
األهــالــى؟ ولــهــؤالء أقــول إن األرض كانت مملوكة 
ــى وتـــم نـــزع ملكيتها  ــاس لــهــؤالء األهــال فــى األســ
وتخصيصها لماسبيرو بــهــدف توسعة المبانى 
الخاصة به وبالفعل تم بناء مبنى س ومبنى ص 
عليها وتقرر صرف تعويضات لألهالى أصحاب 
المنازل التى تم هدمها حول تلك األراضى.. وكانت 
قيمة المبالغ ترسل لماسبيرو، وتــم الكشف عن 
وجــود تــزويــر فــى أســمــاء الضحايا والمستحقين 
للتعويضات أسفر عن االستيالء على 24 مليون 
جنيه..  وتــواصــل المحكمة التحقيق مــع الــ 76 
متهًما فى القضية منهم 53 محبوساً و23 هارباً 

يوم 4 مايو القادم.

وزير الصناعة يستعد لتقديم قائمة 
بأهم الشركات والمستثمرين الصناعيين 

على مستوى العالم لرئيس الوزراء

األحد القادم.. فتح باب الترشح 
النتخابات نقابة المرشدين السياحيين

شبح فرض الحراسة يحاصر نقابة األطباء
ــن األطـــبـــاء على  تــعــيــش أعــــداد كــبــيــرة م
مستوى الجمهورية، حالة من القلق بسبب 
قــرب موعد انعقاد جلسة محكمة األمــور 
المستعجلة بــرئــاســة المستشار الــهــادى 
محمد، والتى ستعقد يــوم الثالثاء القادم 
و سيتم فيها النطق بالحكم فــى الدعوى 
المقامة من الطبيب هانى سامح ضد نقيب 
األطباء، والتى يطالب فيها بفرض الحراسة 

القضائية على نقابة األطباء.
واستند مقيم الدعوى إلى امتناع األطباء 
عــن تنفيذ الــقــانــون بخصوص وضــع الحد 
األقـــصـــى ألســـعـــار وكــشــوفــات الــخــدمــات 
الطبية، واستغالل نقابة األطباء لصالح فئة 
قليلة من المنتفعين والمتربحين على خالف 
ــداف إنــشــاء نقابة األطــبــاء المنصوص  أهـ

عليها قانونا.

عزل سعد الهاللى من منصبه بجامعة األزهر
توصل محكمة القضاء اإلدارى، 
الــيــوم، نظر الــدعــوى المقامة من 
الــهــيــثــم هــاشــم ســعــد، المحامى 
والناشط الحقوقى، التى طالب 
فيها بــعــزل الــدكــتــور سعد الدين 
ــر على  الهاللى مــن جامعة األزهـ
خلفية تصريحاته المثيرة بشأن 
الميراث، فى جلسة السبت القادم 

16 مارس.
ذكــرت الدعوى التى حملت رقم 
15525 لسنة 73 قضائية واختصم 
فيها رئيس جامعة األزهر بصفته، 
أن الهاللى طالب بمساواة المرأة 
بالرجل فى الميراث وأيد القانون 
الــمــزمــع مناقشته فــى البرلمان 

الــتــونــســى، وهـــو مــا يــعــد مخالفة 
للثابت مــن الــديــن الحنيف، وما 
أجمع عليه علماء المسلمين، وهو 
ما أكده فضيلة اإلمام األكبر شيخ 
ــر الــدكــتــور أحــمــد الطيب،  األزهــ
من كالم قاطع وحاسم حول هذا 
الموضوع، وأن كــالم فضيلته قد 
أنهى جــدال حــول هــذه المسألة، 
فــإذا بأحد أساتذة جامعة األزهر 
يفاجئنا بجدله حول قضية مساواة 
ــراث،  ــمــي ــرجــل فـــى ال ــال ــرأة ب ــمـ الـ
معتمدا على منهج متخبط ومترد 

استدالال واستنباطا.
وأضــافــت الــدعــوى أن الهاللى 
ــذه األقــــوال  اعـــتـــاد عــلــى مــثــل هــ

الــشــاذة إذ أنـــه صــاحــب مــقــوالت 
ــالل، وأن  ــ ــرة حــ ــيـ ــبـ ــا أن الـ ــه مــن
الراقصة إذا ماتت وهــى خارجة 
للعمل فهى شهيدة، وأن اإلســالم 
هــو الـــقـــرآن وال وجـــود للشريعة 
اإلسالمية، وأن الخمر حالل مادام 
لــم يسبب السكر أو يذهب بعقل 
الــشــارب، ومنها أنــه يجوز شرًعا 
الــزواج من ابنة الزوجة بعد موتها 
أو طالقها، وأن شهادة ال إلــه إال 
الله تكفى لإلسالم دون الشهادة 
بنبوة محمدــ صلى الله عليه وسلم 
ـــ، وأن أجــر عــامــل الخمر حالل  ـ
وأجــر محفظ الــقــرآن حـــرام، إلى 

آخر هذا الكالم الشاذ.

البنك المركزى يزف بشرة سارة للراغبين 
فى تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعى

قدم المهندس طارق المال، وزير البترول، تقريًرا 
مفصاًل لمجلس الوزراء  حول اإلجراءات التى يتم 
اتخاذها  للتوسع فى تحويل السيارات للعمل بالغاز 

الطبيعى.
وأوصــى التقرير بمنح شركات تموين وتحويل 
السيارات للعمل بالغاز الطبيعى على تسهيالت 
ائتمانية، وإمكانية إلزام الجهات الحكومية للعمل 
بالغاز الطبيعى عند تحديث مركباتها، والتنسيق 
بين وزارة الــتــجــارة والــصــنــاعــة وشــركــات تموين 

السيارات بالغاز الطبيعى لتعظيم نسبة المكون 
المحلى من مكونات وحدة التحويل، على أن تكون 

مطابقة للمواصفات العالمية.
وفــى هــذا اإلطــار تلقى مجلس الـــوزراء موافقة 
طــارق عامر محافظ البنك المركزى على توفير 
ــالزم لعملية تحويل الــســيــارات للغاز  التمويل الـ
الطبيعى أو بــالــوقــود الـــمـــزدوج ) بــنــزيــن � غــاز 
طــبــيــعــى(، بــفــائــدة نسبتها 5% وذلـــك ألصــحــاب 

سيارات النقل واألجرة.

أعلن د. عمرو نصار وزيــر التجارة والصناعة حالة الطوارئ 
بسبب تلقيه تكليًفا رسمًيا من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس 
مجلس الــــوزراء  بــإعــداد قائمة بــأهــم الــشــركــات والمستثمرين 

الصناعيين على مستوى العالم؛ الستهداف جذبهم إلى مصر.
كـــان رئــيــس الــــــوزراء،  قــد طــالــب خـــالل اجــتــمــاعــه مــع وزراء 
المجموعة االقتصادية بضرورة اتخاذ الالزم نحو التسويق الجيد 
للفرص االستثمارية بمصر، والتأكيد على ضــرورة حل مشكالت 
المستثمرين القديمة، لبث رســائــل طمأنة لكافة المستثمرين 
بأن مناخ االستثمار فى مصر جــاذب، فضال عن أهمية التواجد 
الُمكثف فى المحافل والمؤتمرات االقتصادية، مشّددا أيضا على 
ــادة وتيرة اللقاءات الثنائية مع مسئولى المؤسسات الدولّية  زي

واالقتصادية وصناديق االستثمار العالمية.

تــقــرر فتح بــاب الترشح بانتخابات النقابة العامة لنقابة 
المرشدين السياحيين، يوم األحــد 17 مــارس الجارى، وحتى 
يوم الخميس 21 مارس، على أن يتم إعالن أسماء المتقدمين 
للترشح يــوم األحــد 24 مــارس 2019، ويتم فتح بــاب الطعون 
واالعتراضات خــالل يومى االثنين والثالثاء 25، و26 مارس 

.2019
ومن المقرر أن يتم الفصل فى الطعون على قوائم المرشحين، 
يوم األربعاء 27 مارس الجارى، وإعالن القوائم النهائية بأسماء 

المرشحين يوم الخميس 28 مارس 2019.
ــه سيتم إجـــراء التصويت باالنتخابات  الــجــديــر بــالــذكــر أن
الخــتــيــار النقيب الــعــام للمرشدين السياحيين، و8 أعضاء 
لعضوية المجلس، االثنين 15 أبريل المقبل، ويشترط للمشاركة 
باالنتخابات، سداد العضو الشتراكات النقابة حتى عام 2018، 
ويحمل ترخيص سارى لمزاولة المهنة، وأال يكون ممتهن لمهنة 

أخرى خالف اإلرشاد السياحى.

أنغام تحيى أولى 
حفالت ألبومها الجديد 

باإلسكندرية

تكريم أحمد عز وهانى 
رمزى وخالد الصاوى فى 

»إنجازات الدولة«
ــمــوزع  ــيــع قليلة مــن زواجـــهـــا مــن ال بــعــد أســاب
الموسيقى أحمد إبراهيم، تحيى المطربة أنغام 
حفاًل جماهيرًيا كبيًرا بفندق راديسون بلو يوم 17 
مــارس باإلسكندرية، بمصاحبة المايسترو هانى 

فرحات.
وتعتبر هــذا الحفل أولــى حفالت ألبوم »حالة 
خاصة جـــًدا« الــذى طرحته أنــغــام منذ 10 أيــام 
وحقق نجاًحا ساحًقا، وتغنى أنغام بالحفل بعض 
أغانيها القديمة والحديثة منها، »وال دبلت« 
و»ياريتك فاهمنى« و»هتقول لربنا إيه« 
و»بــتــوصــفــنــى« و»حــبــايــبــنــا« و»عــلــى 
ــى« و»هـــدنـــة«  ــ ــام ــ حــســك فـــى أي

و»نزوة« و»حالة خاصة جًدا«.

تنظم مــؤســســة »ديــرجــيــســت«، حفاًل 
خاًصا يوم السبت القادم، بأحد فنادق 
ــوان »إنـــجـــازات  ــنـ ــحــت عـ ــرة، ت ــاهـ ــقـ الـ
الــدولــة«، بحضور عــدد مــن الــقــيــادات 

والشخصيات البارزة.
ويتضمن الحفل تكريم عــددا من 

الفنانين، منهم: الفنان أحمد عز، 
وهانى رمــزى، وخالد الصاوى، 

وبيومى فؤاد، وغيرهم.
ــحــفــل الــفــنــان  ــحــيــى ال وي

محمد حماقى، بمشاركة 
الفنانة كارمن سليمان.

نصار

المال

الهاللى

عكاشة

رمضان

أصالة

أنغامعز
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محمد طرابيه يكتب:

ما الذى يدور داخل جماعة اإلخوان اإلرهابية حاليـًا؟ وكيف تدار شئون الجماعة فى 
ظل وجود الغالبية العظمى من قياداتها فى السجون؟ ومن هم القادة الذين يقودون 

الجماعة فى الداخل والخارج؟ وما طبيعة االنقسامات والصراعات المشتعلة بين 
الجبهات المختلفة داخل الجماعة؟ وهل ما يزال هناك تأثير للقيادات الموجودة 

بالسجون فى الجماعة حتى اآلن؟ وما التوقعات الخاصة بالصراعات بين الفصائل 
المتناحرة حاليـًا؟

هذه التساؤالت أجابت عليها دراسة أمريكية صدرت منذ أيام عن »معهد واشنطن« 
بعنوان )تطرفٌ وانقسام هيكلى داخل جماعة اإلخوان المسلمين فى مصر( والتى 

أعدها الباحثان أنيت رانكو ومحمد ياغى.

هروب 3 من أعضاء 
مكتب اإلرشاد البالغ 

عددهم واحد وعشرون 
عضوًا للخارج

تضم ما تبّقى من قيادات الجماعة التى كانت موجودة 
قبل عام 2013 الكتلة يرأسها )عزت وحسين ومنير(

انشّقت هذه الكتلة فى البداية تحت إمرة محمد كمال الذى ُقتل فى عام 2016 ومحمد 
طه وهدان المسجون منذ عام 2015 وعلى بطيخ المقيم فى تركيا منذ عام 2015

يعتقدون أنه من المستحيل إجراء 
انتخابات داخلية جديدة فى الوقت الحالى

أعلنت انحالل الهيئتين القديمتين وأجرت داخل مصر انتخابات بدأت من 
المستويات الدنيا صعودًا من أجل انتخاب هيئتين جديدتين عام 2016

تسعى إلظهار اإلخوان فى صورة جديدة 
كحركة ثورية الستخدام التكتيكات العنيفة 

دعت أعضاؤها إلى السلمية وصواًل إلى 
الهدف النهائى المتمثل بتغيير النظام السياسى

المرشد العام بالتكليف محمود عزت مجهول المكان 

 الدراسة بدأت باإلشارة إلى ما حدث فى 20 فبراير 
2019 عندما تــم تنفيذ حكم اإلعـــدام بحق تسعٍة من 
أفراد »اإلخــوان« بعد إدانتهم بالتورط فى اغتيال النائب 
العام  المستشار هشام بركات.. ومع أن قيادات الجماعة 
المعروفة نفت ضلوعها فى الجريمة، إال أنها لم تعد 
تسيطر على أعــضــاء الجماعة بالصرامة المعهودة.. 
ذلــك أن الجماعة انقسمت إلــى تكّتلين منذ اإلطاحة 
بالمعزول محمد مرسى فى عام 2013، ولكل تكتل هيكلته 
التنظيمية المستقلة وآراؤه المختلفة حول كيفية التعامل 
مع األوضـــاع الــراهــنــة.. إذ يعتقد أحدهما بــضــرورة أن 
تجابه الجماعة النظام الحالى فى مصر بالطرق السلمية، 
بينما يطالب اآلخـــر بــمــســاٍر ثـــورى يــشــّرع العنف إنما 
بأسلوب مغاير عن أسلوب سفك الدماء الجهادى الذى 

اجتاح مصر فى السنوات األخيرة.
وقبل أن نستعرض المزيد من التفاصيل حــول هذا 
الموضوع نتوقف أمام بعض  ما ورد فى تلك الدراسة من 
وقائع وأرقــام تستوجب قيام الجهات الرسمية المعنية 
فى مصر بالرد عليها، حيث كشفت الــدراســة أنــه »بعد 
اإلطاحة بمرسى وسط االحتجاجات الشعبية، شهدت 
جماعة اإلخــوان إحــدى أصعب حمالت االضطهاد منذ 
تأسيسها عام 1928، وكان الهدف من هذه الحملة تفكيك 
نظامها البيروقراطى وقــاعــدة شعبيتها االجتماعية«، 
وزعمت الــدراســة األمريكية أنــه خــالل عمليات تفريق 
المتظاهرين فى ميداَنى »رابعة« و»النهضة«، لقى 800 
عضوا من الجماعة مصرعهم وتــم الــزج بنحو 40 ألف 
عضو ومناصر فى السجن فيما المحاكمات الجماعية 
جــاريــة والمحاكم ُتــصــدر أحكاًما بــاإلعــدام أو السجن 
المؤبد على أعداٍد كبيرة من أفراد الجماعة، هذا وقد فّر 
الكثيرون وغيرهم من البالد.. وفى هذه األثناء، أعلنت 
ــوان المسلمين« تنظيًما إرهابًيا  الــدولــة »جماعة اإلخـ
وصادرت أصولها وممتلكاتها، بما فى ذلك 1225 جمعية 
خيرية و105 مدارس و83 شركة و43 مستشفى ومركَزين 

طبيين كبيرين.
وهنا نتوقف لنسأل:

لماذا لم تقم الجهات الرسمية فى مصر وفى مقدمتها 
وزارة الخارجية  والهيئة العامة لالستعالمات بالرد على 
هذه المزاعم األمريكية؟ ولماذا ال يتم التعامل مع تلك 
التقارير  التى تتداولها قنوات ومواقع اإلخــوان والــدول 
والجهات الداعمة لها ويتم استغاللها للتحريض ضد 
مصر وســط صمت سياسى وإعــالمــى مــصــرى رسمى 
غير مبرر على اإلطــالق؟ وأيــن إعالمنا المصرى الذى 
ينفق عليه المليارات من الجنيهات سنوًيا من الرد على 
هــذه األكــاذيــب بشكل  علمى وإعــالمــى مدعم بــاألرقــام 
ــع األحــكــام  ــرد مــن واقـ والــمــعــلــومــات؟ ولــمــاذا ال يــتــم الـ
الــقــضــائــيــة الــتــى صـــدرت حــتــى اآلن ومـــا وصــلــت إليه 
المحاكمات الخاصة بقيادات وأعضاء الجماعة اإلرهابية 

حتى اآلن؟!!
من ناحية أخــرى، كشفت الــدراســة أنــه لم َيْسلَم من 
السجن من بين قــيــادات الجماعة إال ستة من أعضاء 
مكتب اإلرشـــاد البالغ عددهم واحــد وعــشــرون عضًوا، 
وثالثة منهم أصبحوا خارج البالد.. وكذلك لم يبَق حًرا 
طليًقا حًيا يرزق إال 14 من أصل 121 عضًوا من مجلس 

شورى الجماعة. 

وكشفت أن هــذا االســتــنــزاف الـــذى طــال مؤسسات 
الجماعة المركزية أحــدث انقسامات حــادة داخلها – 
وهــذه مشكلة غير مألوفة فى منظمة اعتادت استنباط 
معظم قوتها من وحدتها وهيكليتها المتماسكة ووالؤها 

الداخلى.
 هــذا االنقسام جعل الكثيرون يتساءلون: مــن يدير 
الجماعة اآلن؟ ومن له الكلمة العليا داخلها؟ ومن المهيمن 

على قراراتها وخططها؟
اإلجابة عن هذه التساؤالت تشير إلى أن هناك كتلتين 
متخاصمتين تتنافسان قيادة الجماعة والسيطرة على 
أعضائها.. تشمل الكتلة األولـــى مــا تبّقى مــن قيادات 
الجماعة التى كانت مــوجــودة قبل عــام 2013 ويرأسها 
ثالثة رجــال هم المرشد العام بالتكليف محمود عزت 
– وهو مجهول المكان – واألمين العام محمود حسين 
المقيم فى تركيا واألمين العام للتنظيم الدولى إبراهيم 
ــزال أعــضــاء هــذه الكتلة  منير المقيم فــى لــنــدن.. وال ي
يــعــتــبــرون مكتب اإلرشــــاد ومــجــلــس الــشــورى الهيئتين 
الشرعيتين لجماعة اإلخوان المسلمين، ويعتقدون أنه من 
المستحيل إجراء انتخابات داخلية جديدة فى ظل البيئة 
األمنية الراهنة فى مصر.. وربما أهم ما فى هذه الكتلة 

هو أنها تسيطر على األصول الخارجية للمنظمة.
أمــا الكتلة الثانية فأنشأت هيكلية تنظيمية جديدة 
فى عام 2014 ورّسختها فى عام 2016.. وانشّقت هذه 
الكتلة فى البداية تحت إمــرة محمد كمال )الــذى ُقتل 
الحًقا فى عام 2016( ومحمد طه وهــدان )الــذى ُسجن 
الحًقا عام 2015( وعلى بطيخ )المقيم فى تركيا منذ عام 
2015(.. ويستند أعضاء هذه الكتلة إلى نظام الجماعة 
الداخلى ليجادلوا بأنه ال يحق لمكتب اإلرشــاد ومجلس 
الشورى االنعقاد والعمل إال بحضور نصف مسئوليهم 
على األقل.. وبما أن هذا األمر بات مستحيالً بعد حملة 
القمع الجماعية ضد »اإلخــوان«، أعلنت هذه الكتلة عن 
انحالل الهيئتين القديمتين وأجرت داخل مصر انتخابات 
بــدأت من المستويات الدنيا صــعــوًدا من أجــل انتخاب 
هيئتين جديدتين عام 2016. كما أقامت مكتًبا لها فى 
تركيا لتسيير شئون الجماعة خارج مصر، ويرأس المكتب 

أحمد عبد الرحمن.

ومــنــذ حــصــول هــذا االنــقــســام وكــل كتلٍة تــنــدد مـــرارًا 
بالكتلة األخــرى باعتبارها غير شرعية وتصّرح أن كبار 
مسئوليها لم يعودوا من »اإلخوان«، حتى أنه بات لكل كتلة 
ناطٌق رسمى خــاص وموقع إلكترونى خــاص يّدعى أنه 
 »ikhwanonline.com«( الممثل الرسمى للجماعة
و»ikhwanonline.info«(.. مع ذلك، تعتبر كلتاهما 
أن مرسى هو الرئيس الشرعى لمصر وأن محمد بديع 

الموجود حالًيا فى السجن هو المرشد العام للجماعة.
وبعد أن استعرضنا أهــم الصراعات والمشاكل بين 
الكتلتين المتصارعتين  حالياً نسأل: ما الفارق بينهما وما 
أبرز توجهات كل منهما فيما يتعلق بالعنف وكيفية التعامل 

مع األوضاع الحالية فى مصر؟
ورداً على هذه التساؤالت نشير إلى أن هناك خالفات 
شديدة بينهما حول مسألة استخدام العنف ضد نظام 
الــرئــيــس السيسى، فالكتلة الــتــى يــرأســهــا عـــّزت دعت 
أعضاؤها إلى السلمية مشددًة على أن الجماعة تغلبت 
على حمالت قمع عديدة على مر تاريخها الطويل عبر 

الخبراء يستبعدون الوصول لحل قريب بين 
كتلتـَى »اإلخوان المسلمين« المتصارعتين

االلتزام باستراتيجيتها المعروفة، وهى اتباع نهج ثورى 
العنفى إلحداث تغيير تدريجى من األسفل عبر إصالح 
األفراد أوالً ومن ثم المجتمع، وصوالً إلى الهدف النهائى 
المتمثل بتغيير النظام السياسى.. وعلى حد قول محمود 
حسين، »يجب أن يكون الصراع ضد الطغيان متأصالً 
فى السلمية المطلقة« حتى وإن تسبب ذلك »باالنتهاكات 
واالعتقاالت والقتل والتعذيب واالضطهاد«.. فضالً عن 
ذلك، تسعى هذه الكتلة إلى إعادة تكوين ثقافة »المحنة« 
الفرعية أو الشعور الجماعى باالستضعاف، وهــو ما 
ساعد »اإلخوان المسلمين« فى السيطرة على أعضائهم 
وتهميش المنشقين العنيفين فى الماضى خــالل حملة 
القمع الــتــى قــامــت بها مــثــالً حكومة عبد الناصر فى 

خمسينيات وستينيات القرن العشرين.
فى المقابل ابتعدت الكتلة الثانية عن هــذا التقليد 
وسعت إلى إظهار »اإلخوان المسلمين« فى صورة جديدة 
كحركة ثــوريــة – حــركــة مخّولة الســتــخــدام التكتيكات 
العنيفة ضد حكومة النظام إذا لزم األمــر.. ولم تستند 
فى تشريع العنف على مفهوم »التكفير« الجهادى الذى 
يصّنف المسلمين اآلخــريــن بالكفار، إنما استخدمت 
مفهوم »الــقــصــاص« الــمــذكــور فــى الشريعة اإلسالمية 
انطالًقا من فتوى صدرت عام 2015 وأجازت استخدام 
العنف فى حــاالت القمع الشديد التى يشهدها السياق 
المصرى االستثنائى.. ويشار إلى أن هذه الفتوى موقعة 
مــن قبل 150 عــاّلمــة إســالمــى، ومــن بينهم شخصيات 
ــوان المسلمين« )مثل  ــارزة تنتمى إلــى »اإلخــ إقليمية بـ
أحمد الريسونى، وهو المؤسس الشريك لـ»حزب العدالة 
والتنمية« فــى المغرب، وعبد المجيد الــزنــدانــى، وهو 
مؤسس حــزب »التجمع اليمنى لــإصــالح«(، وبعضهم 
اآلخــر دعــاة وأســاتــذة جامعيون )أمــثــال حمدى رســالن 
فى تركيا وصــالح الــقــادرى فى ماليزيا( أو ممثلون عن 
منظمات إسالمية موالية لجماعة »اإلخــوان المسلمين« 
)على غرار حسين حالوة أمين عام »المجلس األوروبــى 

لإفتاء والبحوث.
وفــى هــذا السياق كشفت الــدراســة أنــه يمكن القول 
على وجه الخصوص إن مفهوم »القصاص« الذى تتبناه 
الكتلة المنشقة يجيز قتل عناصر األمن التابعين للدولة 

والقضاة وحتى الصحفيين الذين يشاركون فى التحريض 
ضد الجماعة. فأعضاء تلك الكتلة يعتبرون أنــه يجب 
تطبيق القصاص على الفور وبأيديهم عوًضا عن اللجوء 

إلى القضاء.
وباستناد هذه الكتلة الثورية إلى مفهوَمى القصاص 
ــدفــاع عــن النفس اللذين ينسجمان أكــثــر مــع عامة  وال
المسلمين، فإنها فتحت المجال أمام التعاون مع تنظيمات 
أخرى من أجل الوقوف بوجه الحكومة.. وبالفعل، انبثقت 
عدة تنظيمات معارضة مسلحة عن االندماج بين أعضاء 
مــن »اإلخــــوان المسلمين« وشخصيات أخـــرى، ومنها 
»لجان المقاومة الشعبية« وحركة »العقاب الثورى«  وقد 
استهدفت هذه التنظيمات الجهاز األمنى والبنية التحتية 
المحلية )كشبكات الكهرباء(.. هذا وتوّفرت أدلــة على 
عمليات مشتركة بين أعضاء الكتلة الثورية وتنظيَمى 
ــواء الــثــورة« المّصنفين على الئحة اإلرهــاب  »حسم« و»ل

األمريكية.
ــد من  ــدي ــع ــب اآلخــــر يــطــرح الــبــعــض ال ــجــان عــلــى ال
التساؤالت منها: إلــى أيــن ستصل هــذه الصراعات بين 
الكتلتين المتصارعتين داخل جماعة اإلخوان؟ وهل هناك 
احتماالت للتوصل لحلول أو إيجاد ما يسمى بتقارب 
فى وجهات النظر بينهما خــالل المرحلة الحالية؟ وما 

مستقبل الجماعة فى حال استمرار هذه الصراعات؟
ورداً على هذه التساؤالت نشير إلى أن وفقاً لتوقعات 
وتحليالت الخبراء فى مجال الحركات اإلسالمية  فإنه 
ــوان  مــن المستبعد أن يصل الــصــراع بين كتلَتى »اإلخـ
المسلمين« السلمية والثورية إلى حٍل قريًبا.. فاألولى 
تجادل أن الكتلة الثانية تنحرف عن تقاليد الجماعة 
السلمية وكـــان األفــضــل لــهــا تشكيل منظمة جــديــدة 
خاصة بها، بينما تنهمك الكتلة الثورية فى وضع نسخة 
جديدة عن إرث مؤسس الجماعة حسن البنا، مسلّطةً 
الــضــوء عــلــى الــفــتــرات المسلحة فــى تــاريــخــه وتــاريــخ 
الجماعة.. والــواقــع أن هــذه النظرة تؤثر على الكثير 
من »اإلخــوان« فى ظل الوضع الراهن الــذى حرمهم من 
فــرص عــديــدة فــى مجال العمل االجتماعى والمعترك 
السياسى.. ومن الممكن لهذا التأثير أن يطال مع الوقت 
تنظيمات أخرى وأفراد آخرين بما أن مسئولى الجماعة 
يحرصون على تفادى المفاهيم الجهادية والتماس القبول 
األيديولوجى مــن مــصــادر عامة أخـــرى.. ولــذلــك يجدر 
بصانعى السياسات الدوليين أن يتنبهوا جيًدا إلى كيفية 
ــذى يتعاطف معه  ــى الــطــرف ال تبلور هــذا االنقسام وإل

الرأى العام المصرى.
وفى النهاية نؤكد على ضرورة  قيام الجهات الرسمية 
والبحثية فى مصر بمتابعة التقارير التى تصدرها مثل 
هذه المراكز البحثية وثيقة الصلة بالجهات صانعة القرار 
فى الواليات المتحدة األمريكية، حيث يوجد بها الكثير 
من المعلومات التى قد ال تكون متاحة للعديد من الجهات 
داخــل مصر.. كما أنها فى نفس الوقت تتضمن الكثير 
من األكاذيب والمغالطات التى تستهدف اإلســاءة لمصر 
والــتــرويــج ألكــاذيــب ضدها فــى المحافل الــدولــيــة، وهو 
األمر الذى يستوجب وجود ردود عاجلة وحاسمة مدعمة 
بالوثائق والمستندات إلحباط هذه المخططات الخبيثة 
ألن سياسة »التطنيش« والصمت تجاه مثل هذه األمور لم 

يعد لها مكان فى الوقت الحالى. 

أسرار الصراعات الحالية بين قيادات جماعة اإلخوان اإلرهابية

يعتبرون مكتب اإلرشاد ومجلس الشورى الهيئتين 
الشرعيتين لجماعة اإلخوان المسلمين

يرون أنه ال يحق لمكتب اإلرشاد ومجلس الشورى االنعقاد 
والعمل إال بحضور نصف مسئوليهم على األقل

أقامت مكتبـًا لها فى تركيا لتسيير شئون الجماعة 
خارج مصر ويرأس المكتب أحمد عبد الرحمن

 لم تستند فى تشريع العنف على مفهوم »التكفير« 
الجهادى بل تستخدم مفهوم »القصاص« 

األمين العام محمود حسين مقيم فى تركيا واألمين 
العام للتنظيم الدولى إبراهيم منير يتواجد فى لندن

الثالثة الكبار يسيطرون على األصول الخارجية للجماعة 

لماذا لم تقم الجهات الرسمية فى مصر وفى مقدمتها وزارة الخارجية والهيئة العامة لالستعالمات بالرد على المزاعم األمريكية؟

لماذا ال يتم الرد من واقع األحكام القضائية التى صدرت وما وصلت إليه المحاكمات حتى اآلن؟!! 

تساؤالت فى انتظار اإلجابة عليها؟!!

أين إعالمنا المصرى الذى ينفق عليه المليارات من الجنيهات سنويـًا من الرد على هذه األكاذيب بشكل علمى وإعالمى مدعم باألرقام والمعلومات؟

لماذا التقوم الجهات الرسمية بمصر بمتابعة التقارير التى تصدرها المراكز البحثية وثيقة الصلة بالجهات صانعة القرار فى أمريكا؟

الكتلة الثانيةالكتلة األولى

سامح شكرى
وزير الخارجية

ضياء رشوان
رئيس الهيئة العامة لالستعالمات
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كارثة: رجال هشام قنديل يسيطرون على »محابس مياه« زراعات مصر 

1200 عامل بالسكة الحديد غير الئقين طبيـًا
كشف جبالى المراغى رئيس لجنة القوى 
العاملة بمجلس النواب رئيس االتحاد العام 
لنقابات عمال مصر، عن وجود كوارث داخل 
الهيئة القومية لسكك حديد مصر بسبب 
غــيــاب الــرقــابــة والــحــزم فــى ملف العمال، 
ــع عن  ــداف ــًدا أنـــه مــن الــمــفــتــرض أن ُي ــؤك م
العمال لكنه بعد حادث انفجار جرار محطة 

مصر، ُيدافع عن المصلحة العامة.
وقال المراغى، الذى يرأس نقابة العاملين 
فى النقل البرى باتحاد العمال، إن إدارة 
الــمــوارد البشرية بالهيئة أبلغته أن قرابة 
1200 عــامــل مـــن إجــمــالــى 49 ألـــف من 

العاملين بالهيئة، يعانون من أمــراض 
السكر والضغط وتعاطى المخدرات 
وكلها أمراض تسبب فقدان الوعى 
ــدى درجــاتــهــا،  والــغــيــبــوبــة فــى إحــ
وبالتالى يمكن أن يؤثر ذلــك على 
الــقــدرة التركيزية للعامل خاصة 

إذا كــان ســائــق قــطــار، مــؤكــًدا 
أن الهيئة لديها مشكلة 

فى توفير ألف سائق 
ليحلوا مــحــل غير 

الالئقين طبًيا.
وتـــضـــم الــهــيــئــة 
ــة 3 آالف  ــ ــراب ــ ق
سائق ثلثهم غير 

الئقين طبًيا ألسباب مختلفة من ضمنها 
تعاطى المخدرات، بحسب جبالى المراغى، 
مضيًفا أن معهد وردان التابع للهيئة من 
الــمــفــتــرض أن يــوفــر كــل عـــام 200 سائق 
وعامل فنى لكن الخريجين يتسربون منه 
وال تستفيد بهم الهيئة ويقومون بالسفر 
ــشــهــادة وااللــتــحــاق  ــة ال ــعــادل لــلــخــارج أو ُم
بكليات عليا بــداًل من العمل داخــل الهيئة، 
ما تسبب فى االستعانة بسائقين متورطين 
فى قضايا تحرش جنسى وتعاطى مخدرات 
وحاملى ألمراض مثل فيروس سى والسكر 
ــه يــوجــد أحــد السائقين  والــضــغــط، كما أن
والذى يتولى قيادة قطار منذ سنوات 
حاماًل لشهادة معاملة أطفال، أى 
أنه عند وقوع حادث مماثل للذى 
حــدث مــؤخــًرا لــن يتم محاسبته 
ألنــه معه سند قانونى يعفيه من 
ــمــاذا  الــمــســئــولــيــة، مــتــســائــاًل: »ل
تستعين وزارة النقل وهيئة 
الــســكــة الـــحـــديـــد بــهــذه 
الــشــخــصــيــات وتــولــيــهــا 
مسئوليات، وأين يذهب 
خريجى معهد وردان 
ولماذا ال يتم تقديم 

حوافز لهم«؟

كشفت مصادر مطلعة بمجلس الــوزراء 
ــى رئــيــس  ــول أن الــدكــتــور مــصــطــفــى مــدب
ــوزراء عقد اجتماعا مع محمد  مجلس الـ
شاكر وزير الكهرباء والقائم بأعمال وزير 
النقل، لمناقشة بعض األمـــور والمسائل 
الهامة خالل األيــام القليلة القادمة، ومن 
بينها خطة إعــادة هيكلة وتطوير السكك 
الحديدية، ومحاولة تكوين قاعدة بيانات 
شاملة على األزمـــات والمشاكل التى قد 
تتسبب فى كوارث مستقبلية على غرار ما 

حدث فى حادث محطة مصر المروع.
وأضافت المصادر لـ»صوت الماليين« 
أن االجتماع انتهى بقرار هــام يتمثل فى 
صــرف النظر »مــؤقــتــا« عــن الــقــرار الــذى 
كانت الحكومة تعتزم اتخاذه برفع أسعار 
تذاكر مترو األنفاق، كنوع من تنمية موارد 
جهاز تشغيل المترو من أجل القدرة على 
الــتــغــلــب عــلــى نــفــقــات عــمــلــيــات الصيانة 

الدورية المكلفة.
ــارت إلـــى أن الــحــكــومــة كــانــت قد  ــ وأشـ
اعتزمت قبل إقالة المهندس هشام عرفات 
ــوع كــارثــة  ــر الــنــقــل الــســابــق، عــقــب وقـ وزيـ
ــع أســعــار تــذاكــر  مــحــطــة مــصــر، عــلــى رفـ
المترو قبل نهاية شهر مـــارس الــجــارى، 
لكن هذا االجتماع انتهى إلى تأجيل القرار 
المتصاص غضب الــشــارع والـــرأى العام 
الثائر ضد الحكومة بسبب حادث محطة 
ــذى كـــان يتصدر  ــر الـ ــوزي ــة ال ــال مــصــر وإق
المشهد ويقف فى »وش« المدفع لمواجهة 
غضب الرأى العام حال أى زيادات أقرتها 

الحكومة من قبل.
وأضــافــت الــمــصــادر أن التأجيل ربما 
يكون إلى بداية السنة المالية الجديدة فى 

أول يوليو المقبل.
وكانت »صوت الماليين« قد نشرت فى 

عــدد سابق تقريرا عن نية الحكومة رفع 
أسعار تذاكر المترو تحت عنوان: »إلغاء 
التذكرة الصفراء.. والخضراء 5 جنيهات 
والحمراء 7 جنيهات« وجاء نصه »من خالل 
مــا كشفته مــصــادر مطلعة بجهاز تشغيل 
الــمــتــرو، بـــأن الــجــهــاز انــتــهــى مــن برمجة 
أجهزة الحاسب الحالى، فى مكاتب صرف 
تذاكر المترو بجميع المحطات، الستخراج 
تذكرة فئة العشرة جنيهات، والتى يستطيع 
الراكب استخدامها فى جميع المحطات، 
لمرة واحــدة فقط، وذلــك تمهيدا لتنفيذ 

المرحلة المقبلة من رفع أسعار التذكرة«.
ــمــصــادر أن لـــون الــتــذكــرة  وأضـــافـــت ال
المستحدثة »بنى« وقيمتها 10 جنيهات، 
بينما سيتم إلغاء التذكرة الصفراء التى 
قيمتها 3 جنيهات، ليكون الــحــد األدنــى 
الستخدام محطات المترو بالتذكرة فئة 
الخمس جنيهات، ولونها »أخضر«، بينما 
تــظــل الــتــذكــرة الــحــمــراء كــمــا هــى بنفس 
السعر »7 جنيهات«، ولكن سيتم تقليص 
وتخفيض عدد المحطات المسموح للراكب 
اجتيازها بالتذكرة الحمراء، لتحل محلها 
ـــ»10 جنيهات«  ــ الــتــذكــرة »الــبــنــى« ذات ال

لجميع المحطات.
وأشارت المصادر إلى أن هشام عرفات 
وزير النقل نجح فى إقناع مجلس الوزراء، 
بالموافقة على زيادة أسعار تذاكر المترو، 
على اعتبار أن قيمة تذكرة المترو الصفراء 
ــركــاب فى  التتناسب تماما مــع أســعــار ال
الــدول الخارجية، باإلضافة إلى اضطرار 
ــوزارة وهئية جهاز تشغيل المترو، إلى  الـ
ــادة، لتقديم خــدمــات محسنة  هـــذه الـــزيـ
وأفضل للركاب، وصيانة عربات المترو 
والـــجـــرارات، فــضــاًل عــن تنفيذ مــشــروع 

الخط الرابع.

حادث محطة مصر وإقالة »عرفات« وراء القرار

الحكومة تقرر تأجيل رفع أسعار 
تذاكر المترو إلى شهر يوليو

ــالن رئــيــس لجنة الشئون  كــشــف الــنــائــب أحــمــد رسـ
العربية وعــضــو مجلس الــنــواب عــن محافظة مرسى 
مطروح، عن كارثة تهدد مستقبل األراضى الزراعية فى 

مصر والثروة الزراعية بأكملها.
ــارة لــه لمحافظتى مرسى  ــ ــالن خـــالل زي ــذر رسـ وحـ
مطروح واإلسكندرية من زيــادة نفوذ موظفين تابعين 
ــوان اإلرهــابــى فــى وزارة الـــرى، ويقومون  لتنظيم اإلخـ
بالتسبب فى العديد من األزمات فى األراضى الزراعية 
ــوت المحاصيل الــزراعــيــة مــن الــعــطــش بــاإلضــافــة  ومـ
ــر مــبــاشــر فـــى تناقص  لــلــتــســبــب بــشــكــل مــبــاشــر وغــي

المساحات المزروعة.
وأوضح رسالن، أن اإلخوانى هشام قنديل وزير الرى 
األسبق ورئيس حكومة اإلخــوان، قام وقت توليه الوزارة 
بتعيين عدد كبير من البحارة وهم من يقومون بفتح وغلق 
المياه التى تروى األراضى الزراعية كما أنهم يتحكمون 
ــجــاه الــمــيــاه نحو  ــات الـــرى وات ــ فــى مــقــدار الــمــيــاه وأوق
تجمعات األراضى، وقد قام قنديل بتعيين ما بين 20 و30 
ألف من البحارة، وهى وظيفة مهمة ألنها التى تتحكم فى 
اتجاه المياه لألراضى.. وأشــار رسالن إلى عدم تقنين 
قــرابــة 60 ألــف فــدان فــى بنى سويف والمنيا ومرسى 
مطروح واإلسكندرية، من األراضى التى نجح المزارعون 
بالجهود الذاتية فى زراعتها رغم صعوبة التربة الرملية 
لالستزراع لكنهم حالًيا يواجهون خطر اإلزالة والتهجير 

منها بسبب التشدد فى توفير مخصصات مائية لهم 
كشرط أساسى ضمن شروط تقنين األراضى الزراعية، 
رغم أن المزارعون أكدوا لوزارة الرى أنهم يزرعون منذ 
ســنــوات بعيدة بأقل مــعــدالت للمياه لكنهم فــى حاجة 
لالستقرار وضمان عدم نزع األراضــى منهم، عارضين 
تقديم المبالغ العادلة التى تطلبها الحكومة كحق الدولة 
مقابل تقنين هذه المساحات الزراعية، لكن وزارة الرى 
ــوزارة الزراعة عدم إمكانية الموافقة على ذلك  تؤكد ل
لعدم وجود حصص مائية رسمية وبالتالى فإن مساحات 
األراضى التى توفر الطماطم والخيار والتمور والزيتون 
لالستهالك المحلى مهددة بالتناقص ما يترتب عليه 
فــقــدان عــشــرات اآلالف مــن الــوظــائــف وزيـــادة طوابير 

البطالة وأسعار السلع.

 خالد عبدالرحمن

تحذيرات من زيادة نفوذ موظفين تابعين لتنظيم اإلخوان اإلرهابى فى وزارة الرى اإلخوانجية يقومون بالتسبب فى العديد من األزمات فى األراضى وتدمير المحاصيل الزراعية بسبب العطش 

رئيس »القوى العاملة بالبرلمان«: السكر والضغط وتعاطى المخدرات أبرز أمراض العاملين وكلها تسبب الغيبوبة أثناء قيادة القطارات

تعليمات أمنية لبرلمانيين وصحفيين وإعالميين بعدم تبنى وقوف اإلرهاب وراء انفجار محطة مصر

قنديل قام وقت توليه 
الوزارة بتعيين عدد كبير 

من البحارة وهم من يقومون 
بفتح وغلق المياه التى تروى 

األراضى الزراعية 

جهات عليا تدخلت لمنع تصريحات 
أسامة شعث نائب وزير النقل داخل 

مجلس النواب حول ضرورة زيادة 
أسعار تذاكر القطارات

»مستقبل وطن« يحذر نوابه من التصريحات الصحفية »السلبية«

4 »كوارث« تنفجر فى وجه طالب الثانوية بسبب مشاكل التابلت
وزعت وزارة التربية والتعليم، جهاز التالبت 
الــذى وعــدت بــه فــى بــدايــة الفصل الــدراســى 
ــوى، مع  ــان ــث الــثــانــى، لــطــالب الــصــف األول ال
أن الــمــوعــد تــأخــر عــن التسليم فــى منتصف 
الفصل الــدراســى األول، إال أن التسليم شمل 
جميع الــطــالب باستثناء 20 ألــف طالب فى 
الــمــدارس الخاصة لم يستلموا بعد، ومــع كل 
ذلـــك ظــهــرت الــمــشــاكــل لـــدى الــطــالب الــذيــن 
استلموا بالمخالفة ألغلب ما وعد به الدكتور 

طارق شوقى وزير التربية والتعليم.
وبعد توزيع التابلت اكتشف الطالب وأولياء 

ــب الـــمـــدارس غــيــر مجهزة  األمـــــور، أن أغــل
بالشبكات الداخلية »WIFI« لتشغيل التابلت، 
كما أن الجهاز ال يعمل على شبكة اإلنترنت 
المنزلية، مــا دفــع أهــالــى الــطــالب للتساؤل 
ــدخــول  عــن كيفية اســتــخــدامــه لــلــمــذاكــرة وال
على البوابة اإللكترونية لبنك المعرفة، لرؤية 
ــدروس وغــيــرهــا من  ــ الــفــيــديــوهــات وشـــرح الـ
احــتــيــاجــات الــطــالب فــى العملية التعليمية 

والمعرفية.
والــمــفــروض أن يــبــدأ االمــتــحــان التجريبى 
الثانى الذى يفترض أن يكون باستخدام التابلت 

ــارس الـــجـــارى، وهـــو حــتــى اآلن لم  يـــوم 24 مـ
يتضح ما قد يواجه الطالب إذا لم يستطيعوا 
الحل بسبب المشاكل الفنية على الجهاز فى 

االمتحان.
أولــيــاء األمـــور اشتكوا مــن أن بعض األوالد 
قاموا بتحميل تطبيقات الفيس بــوك وألعاب 
إلكترونية على الرغم من تصريحات الوزير أن 
التابلت مجهزة ببرمجة خاصة صرفت عليها 
الوزارة مئات الماليين من الجنيهات، ولن يقدر 
أحد على تحميل تطبيقات إلكترونية غير التى 

تستخدم فى الدراسة.

صــدرت تعليمات خــالل األيـــام السابقة لقيادات 
وأعضاء الحزب األقوى تحت قبة البرلمان »مستقبل 
ــذى يضم 338 نائًبا مــن أصــل 594 عضوا  وطــن« ال
ــنــاول أى تفاصيل تتعلق  بمجلس الـــنـــواب، بــعــدم ت
ــرار محطة مصر  ــادث انــفــجــار جـ بــالــحــديــث عــن حـ
برمسيس، خاصة عــدم التطرق لــوجــود أى مزاعم 
ــاء 27  ــع ــوم األرب إرهــابــيــة وراء الــحــادث الـــذى وقــع ي
ــن لــجــنــة الــنــقــل  ــد مـ ــ فــبــرايــر الـــمـــاضـــى، وزار وف
والمواصالت بالبرلمان برئاسة رئيس اللجنة النائب 
هشام عبدالواحد، القيادى بالحزب، موقع الحادث 
ــى غــاطــس الــتــى انطلق منها الــجــرار إلى  ــة أب وورشـ
المحطة، معلًنا الــتــزام البرلمان بتحقيقات النيابة 
والجهات األمنية، لذلك حذر الحزب نوابه من إبداء 
التصريحات الصحفية واإلعــالمــيــة الــتــى وصفت 
بـ»السلبية« أى التى ال تتبنى رؤية الحكومة سواء كان 
اإلبــداء بها تحت قبة البرلمان بما تكفلة الحصانة 

البرلمانية للنائب أو خارج البرلمان.
وكانت النيابة قد استعجلت خالل األيــام الماضى 
تحريات األمــن العام واألمــن الوطنى، حــول الحادث 
ــه عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل  ــداولـ ــوقــوف عــلــى مـــا تـ ــل ل
االجتماعى من وجود شبهات إرهابية حول الحادث، 
وهو ما أكده فى اجتماع اللجنة البرلمانية يوم االثنين 
4 مــارس، كالً من النائبين عبدالهادى بعجر ووحيد 
قرقر، إذ اتفقا على أن الحادث مقصود وُمدبر خاصة 

وأن الــســوالر ال ُيــحــدث انــفــجــارًا ضخًما كما حدث 
معمولين عن وجود بنزين داخل الجرار المنفجر كما 
أنــه تــم غلق أبـــواب الــخــروج بعد وقــوع الــحــادث عن 
عمد، إلى جانب تسريب فيديوهات الحادث فى نفس 

توقيت الحادث لقناة الجزيرة القطرية.
ــة، بـــإصـــدار تعليمات  ــي لــم تــكــتــف الــجــهــات األمــن
للسياسيين فــقــط، بــل أيــًضــا تــخــطــاه لإلعالميين 
والصحفيين لتبنى وجهة النظر الرسمية الحكومية 
فــقــط وهـــى أن الـــحـــادث يــقــع تــحــت بــنــد »اإلهــمــال 
الجسيم«، خوًفا من تأثر حركة السياحة التى تعتمد 
فى تنقالتها الداخلية على القطارات كوسيلة نقل 
رخيصة الثمن، خاصة مع اقتراب الموسم الصيفى 

الذى تنتعش فيه السياحة.
وأصــبــح مــن الــمــســلــم بــه تــجــاهــل بــعــض الصحف 
لتصريحات المسئولين الحكوميين وبعض البرلمانيين 
حتى إن كانوا مؤيدين للحكومة، وهى ما ظهر فى تجنب 
غالبية الصحف والمواقع اإلخبارية لنشر تصريحات 
»بعجر« و»قرقر«، وتصريحات أسامة شعث نائب وزير 
النقل داخــل البرلمان، والتى تحدث فيها عن ضرورة 
ــادة سعر تــذكــرة الــمــتــرو، وهــو مــا فسرته الــدوائــر  زيـ
األمنية التى تراقب األخبار قبل نشرها، أنه سيزيد من 
إثارة الرأى العام ألنه سيفسر أنه مكافأة لهيئة السكة 
الحديد والحكومة على الحادث الذى ترك ورائه قرابة 

60 شخًصا بين شهيد وجريح.

قنديل

جبالى

رشاد
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باألسماء: نواب متغيبون عن حضور جلسات البرلمان ويحصلون على مكافآتهم  الشهرية

إذا لــم تكن تعرف فــإن الــدولــة خصصت موازنة 
سنوية لمجلس الــنــواب تقدر بحوالى مليار و400 
مليون جنيه، عــن الــعــام المالى الــجــارى )2018/ 
2019(، بزيادة قدرها 300 مليون جنيه عن العام 
المالى )2017/ 2018(، استحوذ منها باب األجور 
والتعويضات وحــده على نحو 70 فى المائة منها، 
على الرغم من دعوات التقشف التى يروج لها رئيس 
البرلمان، ومطالباته المتكررة للمواطنين بالوقوف 

إلى جوار الدولة فى أزمتها االقتصادية.
الــدكــتــور على عبدالعال رئــيــس المجلس، وافــق 
على صرف جميع البدالت والمكافآت المالية لكل 
النواب من دون استثناء عن شهر فبراير الماضى، 
الــتــى يتقاضاها الــنــواب نظير حضورهم جلسات 
واجتماعات لجان البرلمان والمنظمة وفًقا لالئحة 
الداخلية للمجلس، أتــى ذلــك بعد أن أعلن رئيس 
البرلمان قائمة ضمت 145 لنواب غائبين فى أواخر 
جلسات الشهر الماضى دون أن يقدموا أعـــذار، 
فى حين استخدم قرابة 440 نائًبا - وفًقا لما ذكره 
عــبــدالــعــال -  نــظــام البصمة اإللــكــتــرونــيــة إلثبات 
حــضــورهــم، حيث أن أغــلــب الــذيــن بصموا اكتفوا 
بالتوقيع اإللكترونى وانصرفوا ولم يحضروا الجلسة 
يوم االثنين 25 فبراير، مما أغضب رئيس البرلمان 
خاصة وأنه اشتكى وحذر وهدد وتوعد بعقوبات على 
المقصرين وعندما ضاقت به السبل أعلن القائمة 

التى أغضبت بعض النواب.

فى هذا السياق نشير إلى أن المخرج السينمائى 
والنائب البرلمانى خالد يوسف، يحصل على مكافآته 
الشهرية رغــم أنــه لــم يــدخــل البرلمان منذ جلسة 
مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر 
والسعودية يم 14 يونيو 2017، بعد إعــالن تمسكه 

بأن جزيرتى تيران وصنافير مصريتان، كما أن خالد 
أعلن عبر مواقع التواصل وقناتى »الحرة« و»فرانس 
24« اإلخباريتين رفضه للتعديالت الدستورية ومع 
ذلك لم يحضر جلستى البرلمان مناقشة التعديالت 
يومى 13 و14 فبراير الماضى. وللعلم فــإن خالد 

يوسف هارب حالًيا فى فرنسا على إثر تسريب عدد 
كبير من الفيديوهات الجنسية مع بعض الفنانات.

وفى فرنسا أيضاً يقيم بشكل شبه دائم عبدالرحيم 
على نائب الدقى والعجوزة  بسبب انشغاله بــإدارة  
ــاب ومــع ذلــك يتقاضى كافة  مركز لمكافحة اإلرهـ

مستحقاته البرلمانية بدون أن ُيشارك فى جلسات 
البرلمان أو ُيقدم اعتذارًا، وهنا نشير إلى أن أكبر 
دليل على انشغال عبدالرحيم بأعماله فى فرنسا 
رفضه طلب حسن راتب رئيس قناة المحور بتقديم 

برنامج يومى على شاشة القناة. 
ــواء تــامــر الــشــهــاوى، فلم يضع قــدمــه فى  ــل ــا ال أم
المجلس منذ شهور طويلة، ونفس الكالم ينطبق على 
رجل األعمال فى قطاع األدوية »إيليا ثروت باسيلى«.

والطبيبة رانيا علوانى السباحة العالمية المعتزلة 
وعضو مجلس إدارة الــنــادى األهــلــى، التى تحولت 
لنجمة تليفزيونية بعد تقديمها برنامج طبى على قناة 
المحور وتفرغها للعيادة الخاصة بها فى المهندسين.

أمــا معتز محمد محمود، رئيس لجنة اإلسكان 
الــســابــق، فأصبح يتنقل بين فرنسا ومــصــر وعــدة 
دول بحجة عقد صفقات لشركاته العقارية وغيرها 
وتجنب الــخــوض فــى الكثير مــن األمـــور المتعلقة 
بالسياسة حتى أنه اعتذر عن حضور جلستى مناقشة 
التعديالت الدستورية إلجرائه عملية جراحية فى 
فرنسا فى نفس الوقت، بينما حضر عالء عبدالمنعم 
المتحدث السابق باسم ائتالف األغلبية البرلمانية 
»دعم مصر«، مرة واحدة خالل دور االنعقاد الثالث 
ولم يحضر منذ بداية الــدور الرابع  على اإلطــالق، 

ومع ذلك يحصلون على مكافآت العضوية كاملة.
ــواحــد يحصل على  جــديــر بــالــذكــر أن الــنــائــب ال
مبالغ مالية شهرية فى صورة بدالت ومكافأت تقدر 
بحوالى 20 ألف جنيه كحد أدنــى وتصل فى حدها 
األقــصــى لـــ33 ألــف جنيه، وفــًقــا لما هــو ُمعلن فى 

إحصائيات سابقة لمجلس النواب.

خالد يوسف هارب فى باريس بعد تسريب فيديوهاته الجنسيةعبدالرحيم على يقيم فى فرنسا بشكل شبه دائم ملتابعة مركزه ملكافحة اإلرهاب

حكاوى وبالوى المتحدثين 
باسم الوزارات

رئيس البورصة السابق يستخدم أصدقاءه لعمل 
حملة إعالمية موسعة لتحقيق أرباح مالية

أثـــــارت الــحــمــلــة الصحفية 
ــة الــتــى بـــدأت قبل  ــي واإلعــالم
خصخصة حــوالــى 4.5% من 
أسهم الشركة الشرقية للدخان 
»إيــســتــرن كومبانى« للتداول 
ــبـــورصـــة، الــكــثــيــر من  فـــى الـ
الشكوك حــول تــرويــج أخبار 
تؤثر بشكل مباشر على قيمة 
السهم المنهار قبل بدء عملية 
الطرح الجديدة التى تأخرت 
ــن بسبب  ــري ــن شــه ألكـــثـــر مـ
انخفاض سعر السهم، لكن 
ــوال الحملة الــتــى روجـــت أن  ل
الــشــركــة الــتــى تحتكر تصنيع 
السجائر المحلية واألجنبية فى 
مصر لنفسها ولــحــســاب الغير، 
ستتخذ إجراءات حاسمة ضد شركة 
فيليب موريس األمريكية وهى إحدى 
كبرى شركات السجائر فى الواليات 
الــمــتــحــدة والــعــالــم، بــســبــب امــتــنــاع 
الشركة األمريكية عــن تسديد مبلغ 
250 مليون دوالر مقابل تصنيع سجائر 
مــرلــبــورو ومــيــريــت وإل إم فــى مصانع 

الشرقية للدخان فى مدينة 6 أكتوبر.
ــا لــمــصــادر داخــل  ــًق لــكــن الــطــريــف وف
الشركة أن »فيليب موريس« تقدمت بعدة 
مراسالت للشرقية للدخان والتى عقدت 
جمعية عمومية الــعــام الــمــاضــى ووافــقــت 
بــاإلجــمــاع على طلب الــشــركــة األمريكية 
وتم تغيير عقد االتفاق لمدة 5 سنوات من 
ــى الجنيه خــاصــة إن  ــدوالر إل ــال الــســداد ب
الشركة المصرية أخــذت تعهد من البنوك 
بتوفير 500 مليون دوالر ســنــوًيــا لشراء 
ــاج لنفسها وللشركتين  ــت مستلزمات االن
اللتين تصنع لديها، وهو ما روجت الحملة 
ــا وأن الــشــركــة  ــمــاًم الــصــحــفــيــة عــكــســه ت
األمريكية تحايلت على شريكتها المصرية، 
ما أدى لــزيــادة ثقة المستثمرين فى سهم 
الشرقية للدخان وارتفع سعره وزادت ثقة 
المستثمرين المحتملين فيه ما أدى لبيع 

األسهم الجديدة بسعر ممتاز!!
ــر قـــطـــاع األعـــمـــال  ــ ــق وزيـ ــي ــوف هـــشـــام ت
ــام، أعــلــن عــن تغطية الــطــرح الخاص  ــع ال
ألسهم الشركة الشرقية للدخان »إيسترن 
كــومــبــانــى«، 1.8 مـــرة وبــســعــر 17 جنيها 
مصريا للسهم الواحد، بنسبة زيادة 3% عن 
سعر اإلغـــالق فــى جلسة تـــداول البورصة 

المصرية يوم الخميس 28 فبراير. 
وكــان السعر االسترشادى للصفقة التى 
كـــان مــســتــشــارهــا الــقــانــونــى مكتب ســرى 

ــطــرح يــتــراوح بــيــن 16.84  الــديــن، فــى ال
و20.85 جنيه للسهم الواحد.

الغريب فــى هــذه القصة أنــه بعد نجاح 
ــدد من  ــع ــة ل ــشــرك خــصــخــصــة جـــزء مـــن ال
المستثمرين، أعــلــن الــدكــتــور هــانــى سرى 
الــديــن الــرئــيــس األســبــق لهيئة ســوق رأس 
المال، عبر مكتبه لالستشارات القانونية، 
أن رجــل األعــمــال اإلمــاراتــى محمد العبار 
مالك شــركــات إعــمــار العقارية والمالية، 
ومستثمرين سعوديين مقربين مــن دوائــر 
ــقــرار بالمملكة ، وقــد استثمروا  صنع ال
أكــثــر مــن 400 مليون جنيه فــى شـــراء ما 
يزيد عن 25% من الطرح الخاص ألسهم 
الشركة الشرقية للدخان، وأنــهــم يسعون 
لتطوير أعمال الشركة التى تمول الخزينة 
ـــ58 مليار جنيه ما  العامة للدولة سنوًيا ب

بين ضرائب وعائدات فائضة عن حاجتها 
لتحتل المرحلة األولــى قبل عــائــدات قناة 

السويس وكذلك السياحة.
وبعد صفقة الشراء قال هانى سرى الدين 
فى بيان رسمى، إن »العبار« سعى للحصول 
عــلــى تــراخــيــص تصنيع المنتجات التبغية 
ــعــراق،  ــواق الخليجية وال فــى عــدد مــن األســ
ليفاجئ متابعو أخبار الشركة بعد يوم واحد 
ــإعــالن الشركة  ــام الــصــفــقــة ب ــم فــقــط مــن إت
الشرقية للدخان عــن توقيع عقود لتصدير 
المعسل لدول خليجية بواقع 200 طن سنوًيا 
ــف دوالر بــوكــالــة حصرية  وبــقــيــمــة 600 ألـ
لشركة الوحدانية باإلمارات لتصدير »معسل 
مــاتــوســيــان« إلـــى دول اإلمـــــارات والبحرين 
وسلطنة عمان، على أن العقود تتضمن زيادة 

سنوية بنسبة %10.

شركة فيليب موريس األمريكية 
تمتنع عن تسديد مبلغ 250 

مليون دوالر مقابل تصنيع سجائر 
»مارلبورو« و»ميريت« و»إل إم« 

فى مدينة 6 أكتوبر

توقيع عقود لتصدير المعسل لدول خليجية بواقع 200 طن سنويـًا 
وبقيمة 600 ألف دوالر بوكالة حصرية لشركة الوحدانية باإلمارات

هالة زايد عاجزة عن التخلص من »مجاهد« 
بسبب نفوذه وعالقة النسب مع الوزير السابق

خفايا صفقة بيع أسهم »الشرقية للدخان« لصاحب شركة إعمار اإلماراتية ومستثمرين سعوديين

يظن بعض المتحدثين الرسميين للوزارات 
والمستشارين اإلعالميين، أنهم أولــى األمر 
داخــل وزاراتــهــم وأنهم اآلمــريــن الناهين فى 
تدفق المعلومات إلى المصريين، لكن بعض 
الممارسات السلبية قد تكشف عن مشاكل 
حساسة فى العمل داخل الدوالب الحكومى، 

نكشفها فى مواقف مثبتة بوقائع محددة.
ُعين الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم 
وزارة الصحة، المسمى رجــل كــل العصور 
مــنــذ شــهــر مــايــو 2015، فــرغــم أنـــه تربطه 
عــالقــة نسب بالدكتور أحــمــد عــمــاد الدين 

ــصــحــة  وزيـــــــر ال
الــســابــق، إال أن 
استكمل مسيرته 
مع الدكتورة هالة 
زايـــــــد الــــوزيــــرة 
الـــحـــالـــيـــة، الــتــى 
سعت عــدة مرات 
ــه  ــة ب ــ ــاحـ ــ ــإطـ ــ لـ
وفــشــلــت لتشعبه 
داخــــــل الـــــــوزارة 
وإمساكه بمفاتيح 
مــا  اإلدارات 
ــل خـــروجـــه  ــجــع ي
فـــــــــــوق طــــاقــــة 
الـــــوزيـــــرة الــتــى 
جـــاءت بتعليمات 

عليا.
ــم  ــد ل ــ ــاه ــجــ ــ م
ــدوره  ــ ــ يــكــتــفــى ب

ــوزارة كمستشار إعــالمــى للوزير  ــ داخـــل الـ
ــيــة، بـــل تــجــاوز  الــســابــق أو الـــوزيـــرة الــحــال
ــدار تعليمات لــرؤســاء اإلدارات  ذلـــك إلصــ
والقطاعات تتعلق بمهام عملهم كذلك إصدار 
تعليمات لمكتب الـــوزيـــرة وتــحــديــد جــدول 
مواعيده فهو المرافق الدائم للوزيرة فى كل 
جوالتها فى مجلسى النواب والوزراء الزيارات 
الميدانية، وأصبح هو المتحدث الوحيد باسم 
الـــوزارة ما جعل الدكتورة هالة زايــد، مجرد 
ــرة شرفية، بينما الدكتور خالد مجاهد  وزي

أصبح ولى األمر الحقيقى فى قطاعات 
الوزارة وليس فى اإلعالم فقط، رغم أن 
التجربة  أثبتت أنــه ال يفقه فيه شىء 
إذ يتعامل بتعالى دائم مع الصحفيين 
ويقتصر اهتمامه بالقنوات الفضائية 
ــه يــرفــض الظهور  الخاصة حتى أن
فى القنوات التليفزيونية المملوكة 
للشعب المصرى فى »ماسبيرو«، 
وسحب كل األضــواء اإلعالمية من 

الوزيرة  هالة زايد.
أما فى وزارة التعليم  فمنذ أن  
قــرر الدكتور طــارق شوقى وزيــر 
التربية والتعليم، اختيار الكاتبة 

الصحفية أمينة خــيــرى، متحدًثا 
ــا بــاســم الـــــوزارة ومنسًقا  إعــالمــًي

ــر  ــى أواخــ ــفــريــق اإلعــــالمــــى،  فـ ــل ل
ديسمبر الماضى  فلم تظهر  أمينة داخل 
الـــوزارة منذ توليها المنصب إال مرات 
معدودة، كما أنها لم تظهر إعالمًيا إال 
مرات قليلة مصحوبة بضجة إعالمية، 
لكنها اتبعت نفس نهج كل من سبقوها 
ومنعت كل قيادات الـــوزارة من الظهور 
اإلعــالمــى أو الصحفى إال بتعليمات 
رسمية وبعلمها هــى، كما أوقفت تدفق 
ــالم بحجة  ــ الــمــعــلــومــات لــوســائــل اإلعـ
عدم إثــارة البلبلة ونشر الشائعات حول 
منظومة التعليم التى يرعاها الرئيس 
عبدالفتاح السيسى، ضمن خطة بناء 
المواطن المصرى التى أعلن عنها فى 
مجلس الــنــواب أثــنــاء إلــقــاء خطاب بعد 
ــوزه فــى االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة للمرة  فـ

الثانية منتصف العام الماضى.
أيًضا تتجنب أمينة خيرى دائًما الحديث 
عن تفاصيل منظومة التابلت وتؤكد أنها 
مــن اخــتــصــاص الــوزيــر فــقــط، ورغـــم ذلك 
زارت مــدرســة ثــانــويــة بــنــات فــى منطقة 
العجوزة والتقطت صورًا مع طالبات أمامهن 
أجــهــزة الــتــابــلــت كــداللــة عــلــى مصداقية 
الحكومة فى تطبيق النظام الجديد رغم أننا 

فى منتصف الفصل الدراسى الثانى.

 خالد عبدالرحمن

تامر الشهاوى وإيليا ثروت باسيلى اختفيا فى ظروف غامضة
رانيا علوانى مشغولة بالفضائيات وعيادتها الخاصة فى املهندسني

المتحدث الرسمى لـ»الصحة« 
يصدر تعليمات لرؤساء 

اإلدارات والقطاعات تتعلق 
بمهام عملهم 

يوسف

هالة

علىرانياالشهاوى

أمينة خيرى تمنع 
قيادات »التعليم« 

 من الظهور 
اإلعالمى أو الصحفى 

إال بتعليمات 
رسمية وبموافقتها 

شخصيـًا

مجاهد

فريد
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الوزير آخر من يعلم
فى مؤتمر يعقد غدًا فى القدس بمناسبة 

مرور 40 عامًا على بدء التطبيع

سرقة أطقم مالبس رياضية قيمتها »250 ألف جنيه« 
من مخازن وزارة الرياضة قبل توزيعها على مراكز الشباب

افتتاح مهرجان األقصر للسينما 
اإلفريقية بمعبد الكرنك

سفير تل أبيب بالقاهرة يكشف أسرار 
العالقات المصرية اإلسرائيلية

الثالثاء القادم.. بدء حملة القضاء على 
الطفيليات المعوية لطالب المدارس

إجراء انتخابات التجديد النصفى 
 على مقعد نقيب الصحفيين

و6 من أعضاء المجلس

انطالق الجمعية العمومية للمجلس 
العربى للمياه النتخاب »المحافظين«

انتهاء األوكازيون الشتوى 21 مارس

غلق بحيرة ناصر أمام كل 
أنشطة الصيد لمدة شهرين

تلقت جميع مديريات التموين على مستوى الجمهورية تعليمات 
مشدددة من وزارة التموين والتجارة الداخلية  بشأن الذين تلقوا 
فى بون الخبز أو التموين رسالة بأنه غير مستحق بداية من الشهر 

الحالى.
وناشدت الوزارة أصحاب البطاقات التموينية بمراجعة بون صرف 
الخبز أو التموين وإذا وجد به عبارة »غير مستحق« مع ذكر السبب 
فى البون بأن استهالك الكهرباء مرتفع أو وجود سيارة موديل 2014 
فارهة أو مصاريف احد األبناء فى المدارس الخاصة مرتفعة تبلغ 
30 ألف جنيه، ويذكر فى ذات البون بأنه سيتم وقف مؤقت غير سار 
للبطاقة كما يذكر فى البون أيضا طريقة التظلم والتى ستكون عبر 
الدخول على االنترنت من خالل موقع إدارة دعم مصر التابع لوزارة 

.www.tamwin.com.eg اإلنتاج الحربى وهو
وعند إدخــال رقم البطاقة التموينية والرقم القومى، سوف 

ــه مستبعد وفقا  تظهر بيانات البطاقة التموينية أمــامــه وان
لمعايير لجنة العدالة االجتماعية. وأوضحت الوزارة فى كتابها 
الــدورى الذى أخطرت به كل مديريات التموين بالمحافظات 
ــأن يتقدم  بــأنــه يحق للمواطن الـــذى سيتم إيــقــاف بطاقته ب
بالتظلم حتى 15 مارس الحالى، وانه بعد ذلك التاريخ سيتم 
غلق الموقع بــدءا من يــوم 16 حتى نهاية الشهر لتبدأ عملية 

فحص ودراسة التظلمات.
وأكدت الوزارة انه لم يتم قبول التظلمات بالمكاتب التموينية 
وال عالقة لمكاتب التموين بذلك وإنما تكون فقط عبر موقع 
دعــم مصر على شبكة االنــتــرنــت تــوفــيــرا لــوقــت المواطنين 
والتيسير عليهم ومنعا للزحام، ونوهت الوزارة بأن من لم يتقدم 
بتظلم وهــو منذر ببون الــصــرف خــالل فترة التظلم سيكون 

مصير بطاقته هو الوقف النهائى بداية شهر أبريل المقبل.

يقيم المجلس األعلى للثقافة، المؤتمر الدولى »ثورة 1919 بعد 100 
عــام«، يــوم  السبت 16 مــارس 2019 فى المسرح الصغير بــدار األوبــرا 
المصرية.٫ يبدأ المؤتمر فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحا، بكلمة 
األمين العام للمجلس األعلى للثقافة، تليها كلمة اللجنة العلمية إلعداد 
للمؤتمر، ثم كلمة وزيرة الثقافة، يعقب االفتتاح محاضرة بعنوان »الطريق 

إلى ثورة 1919 - محمود أباظة«.
ثم تبدأ الجلسة األولــى فى الثانية عشرة والنصف، والتى يرأسها 
دكــتــور مصطفى الــفــقــى، ويــتــحــدث فيها الــدكــتــور جــابــر عصفور عن 
التأثيرات الثقافية لثورة 1919، والدكتور سمير مرقص عن الجديد 
الـــذى أضافته ثـــورة 1919 للتاريخ الــحــديــث؟ كما تتحدث الدكتورة 
لطيفة سالم عن أعتاب ثــورة 1919.٫ ثم تنتقل الجلسات من األوبــرا 
إلــى مقر المجلس األعــلــى للثقافة، وتــبــدأ بافتتاح مــعــرض الكتاب 
ومعرض الكاريكاتير ببهو المجلس، ثم تبدأ الجلسة الثانية فى تمام 
الساعة الخامسة بقاعة المجلس، ويرأسها خالد العزب ويتحدث فيها 
أحمد عبدالدايم حسين عن قــراءة الخارجية البريطانية لمظاهرات 

اإلسكندرية خالل ثورة 1919، وحمادة الشافعى عن الموقف األمريكى 
من ثورة 1919، وعبدالوهاب شاكر عن الوفد ومعركة الدعاية للقضية 

المصرية فى الكونجرس األمريكى.
وتقام الجلسة الثانية بالتوازى بقاعة المؤتمرات برئاسة جمال شقرة، 
ــد عــن نخب التحرر مــن االستعمار والــثــورة  ويتحدث فيها؛ أحمد زاي
بالوكالة، وأحمد زكريا الشلق، عن قراءتين عن سعد زغلول، وسونيا 
ــذاكــرة: توظيف سعد زغــلــول وثـــورة 1919 فى  التميمى عــن صــراع ال
انقسامات الوفد( قراءة فى تاريخ روز اليوسف(، وعمرو عبدالمنعم عن 

موقف تيار اإلسالم السياسى من ثورة 19 وسعد زغلول.
ثم تبدأ الجلسة الثالثة فى تمام الساعة السابعة والنصف بقاعة 
المجلس ويرأسها أحمد زكريا الشلق، ويتحدث فيها حلمى شعراوى عن 
محمد على ودعم الحركة الوطنية المصرية فى أوروبا حتى ثورة 1919، 
وراضى جودة عن عبد الحميد حمدى وثورة 1919، ومحمود مكى عن 

صورة ثورة 1919 من خالل مذكرات عريان يوسف سعد.
وتقام على التوازى الجلسة الثالثة بقاعة المؤتمرات ويرأسها خيرى 
دومــة ويتحدث فيها حسين حمودة عن ثــورة 1919 فى كتابات نجيب 
محفوظ، وطارق النعمان عن ثورة 1919 وتوالد الهويات الحديثة، وفاء 
السعيد عن السلطة والمقاومة.. تجليات االستبداد السياسى وثورة 19 

فى ثالثية نجيب محفوظ.

تلقى التظلمات من استبعاد الخبز أو التموين على 
موقع »دعم مصر« حتى نهاية األسبوع الحالى

»الثقافة« تحتفل بمئوية ثورة 1919

يعقد معهد دراســـات األمــن القومى اإلسرائيلى )INSS( ومعهد 
بن تسيفى )Ben-Zvi institute( ومركز مناحيم بيجن للتراث 
)Menachem Begim - Heritage Center( بمشاركة وزارة 
الخارجية اإلسرائيلية غداً الخميس 14 مارس بمناسبة مرور 40 عاماً 

على إتفاقية السالم بين إسرائيل ومصر. 
ويقام المؤتمر فى مدينة القدس ويحضره دافيد جوفرين سفير دولة  

الكيان الصهيونى فى مصر والذى سيلقى كلمة فى إفتتاح المؤتمر. 
ووفقا لما نشرته الصفحة الرسمية لسفارة إسرائيل فى مصر 
على مواقع التواصل االجتماعى، فإن  المؤتمر سوف يناقش عدد 
من القضايا، أبرزها هو حاضر ومستقبل العالقات اإلسرائيلية 
- المصرية فــى المجاالت اإلقتصادية، الدبلوماسية، األمنية، 
الثقافية، المدنية ومشاريع ُمبادرات التعاون اإلقليمى فى حوض 
المتوسط والشرق األوسط، وأيضاً الدور المصرى فى حل الصراع 

اإلسرائيلى - الفلسطينى.

تبدأ وزارة الصحة يوم الثالثاء تنفيذ الحملة القومية للقضاء على 
الطفيليات المعوية لتالميذ المرحلة اإلبتدائية فى الفترة من 19 مارس 
2019 حتى 28 مارس 2019 بجميع المدارس االبتدائية على مستوى 
الجمهورية.. الــهــدف مــن تلك الحملة هــو القضاء على الطفيليات 
المعوية لتالميذ المرحلة االبتدائية )حكومى – خــاص – أزهــرى( 
باستخدام عقار ميبندازول قرص واحد قابل للمضغ أمن وفعال وليس 

له آثار جانبيه وذو طعم مقبول.

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين عقد اجتماع 
الجمعية العمومية للنقابة إلجراء انتخابات التجديد النصفى على مقعد 
النقيب و6 من أعضاء المجلس لعدم اكتمال النصاب القانونى يوم 15 

مارس الجارى.
وأعلن رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة 
الصحفيين جمال عبدالرحيم، أنه كان قد تم تأجيل الجمعية العمومية 
التى عقدت فى أول مــارس الحالى، والتى بلغ عــدد المسجلين فى 

كشوف الحضور فيها 716 من بينهم 20 بنقابة اإلسكندرية.
وأوضــح أنــه يفترض أن تعقد االنتخابات فى المرة األولــى بنسبة 
)50٪+1( بعدد 4312، من بين 9260 مقيد بجدول المشتغلين، فيما بلغ 

عدد 8624 مسدد لالشتراك ولهم حق التصويت. 
وأكد على ضرورة تواجد الصحفيين بعد غد الجمعة الكتمال النصاب 

القانونى والمقدر بـ25٪+1 حتى ال تؤجل لمدة أسبوعين آخرين.

تنطلق بالقاهرة فى 16 مــارس الجارى اجتماعات الجمعية العمومية 
للمجلس العربى للمياه فى دورتها الخامسة بمشاركة ممثلى 25 دولة 

عربية.
وقال الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربى للمياه ووزير الرى 
األسبق إنه سيتم خالل أعمال الجمعية العمومية إجراء انتخابات مجلس 
»المحافظين« للدورة الجديدة 2019-2021، والذى يضم 45 مقعًدا منهم 
20 سيتم انتخابهم بالتصويت الحر المباشر، و22 مقعدا يتم تعينهم وفقا 

لترشيحهم من قبل حكوماتهم وسلطاتهم الرسمية بالدول العربية.
ومــن المقرر أن يحضر االجتماعات، أحمد أبــو الغيط األمين العام 
لجامعة الدول العربية، والدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية 
ــرى، وعــدد مــن الـــوزراء الــعــرب، وأكــثــر مــن 400 مــشــارك مــن أعضاء  والـ
المجلس وممثلى الحكومات العربية والسفراء وممثلى البعثات الدبلوماسية 
بالقاهرة ومندوبى المنظمات اإلقليمية والدولية وممثلى المجتمع المدنى 

والمنظمات األهلية والشخصيات العامة وكتاب ومفكرين وإعالميين.

قرر وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحى، مد 
فترة التصفية الموسمية األولى »األوكازيون الشتوى« للعام الجارى، لـ21 

مارس الحالى.
وألزم القرار الجهات المشاركة فى األوكازيون بالحصول مسبقاً على 
موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم 
التجارية، على أن تلتزم الجهات المشاركة باإلعالن عن ثمن السلع 
المعروضة للبيع فى التصفية مقترناً به بيان عن الثمن الفعلى الذى 

كانت تباع به هذه السلع خالل الشهر السابق على التصفية.

قررت اللجنة اإلشرافية العليا لتنمية بحيرة ناصر غلق البحيرة أمام 
كافة أنشطة وأعمال الصيد خالل الفترة من 15 مارس وحتى منتصف 
مايو القادمين، مع ضــرورة اتخاذ اإلجـــراءات المشددة من الجهات 
األمنية للوقوف بحزم أمــام أى مــحــاوالت للتهريب أثناء فترة الغلق 

والمتابعة والتفتيش المستمرين لنقاط السروح والمسطح المائى.

فى مفارقة غريبة، كشف أحــد رؤســاء مراكز الشباب بالقاهرة 
الكبرى، سر اختفاء وسرقة أطقم مالبس رياضية من مخزن وزارة 
الشباب والرياضة، حيث كان على موعد تم االتفاق عليه مسبقا من 
مدير مكتب الوزير الدكتور أشــرف صبحى، لتقديم بعض الطلبات 
ــى اثناء  الــخــاصــة بمركز الــشــبــاب الـــذى يـــرأس مجلس إدراتــــه، وف
الحديث مــع الــوزيــر شكا لــه مــن عــدم حصول مــركــزه على األطقم 
الرياضية المخصصة للقيام باألنشطة التى أعلن عنها الوزير ضمن 
مبادرة اللياقة البدنية وإقامة ماراثونات للشباب تحت رعاية الوزير، 
ــذى صرفت فيه مــراكــز أخــرى بنطاق اقليم القاهرة  فــى الــوقــت ال
الكبرى هــذه األطــقــم، إلقــامــة الــمــاراثــونــات، وعلى الــفــور استدعى 
الوزير المسئول عن قطاع مراكز الشباب، وتوزيع األطقم الخاصة 
بالماراثونات، وكانت المفاجأة ان المسئول اعترف للوزير باكتشافه 
سرقة أطقم من مخزن الــوزراة قيمتها حوالى 250 ألف جنيه  كانت 
مخصصة إلقامة ماراثونات الجرى والتسابق فى مراكز الشباب، 

ونزل الخبر على رأس الوزير فى مفاجأة كالصاعقة.
المثير أن الواقعة كانت مثار حديث عدد كبير من العاملين بديوان 
عامة الــوزارة، ولكنها لم تصل الى مكتب الوزير النشغاله بالجوالت 
المستمرة، والمؤتمرات التى ال تنتهى، ليكون آخر من يعلم بالواقعة، 

وعندما علم بها كانت بمحض الصدفة فى مفارقة غريبة ومثيرة.
وأكــدت المصادر أن الوزير طلب تحويل األمــر للتحقيق من قبل 
الشئون القانونية للوزارة، لتحديد من تقع عليه المسئولية، وانزال 
العقوبة المناسبة، طالبا من مسئول مركز الشباب بالتكتم على األمر 

لحين االنتهاء من التحقيق فى الواقعة.

ــادم مهرجان  ــق ينطلق يـــوم الجمعة ال
األقصر للسينما اإلفريقية بمعبد الكرنك. 
من جانبه أعلن السيناريست سيد فؤاد، 
رئيس مهرجان أن حفل ختام المهرجان 
سيقام داخل معبد األقصر الفرعونى، فى 

21 من نفس الشهر.
ــى أن فــرق الفنون الشعبية،  ــار إل وأشـ
ستجوب كافة ميادين ومـــزارات األقصر 
ــة، لــتــقــديــم عــروضــهــا الفلكورية  ــريـ األثـ
لجمهور السياح ولضيوف ورواد المهرجان 

على مدار 10 أيام كاملة.
وأكــد سيد فــؤاد أن المهرجان سيقدم 

عروضه السينمائية للجمهور فى الشارع 
للمرة األولــى، حيث ستقدم العروض كل 
مساء للجمهور فى ساحة »أبــو الحجاج« 

وأحضان معبد األقصر.
من ناحية أخــرى تقام مسابقة جديدة 
على هامش المهرجان هذا العام، لرسامى 
الجرافيتى، مشيرة إلــى أن الباب مــازال 
مفتوحا أمام أصحاب مشروعات األفالم 
الطويلة، للمشاركة بالورش الفنية التى 
تقام على هامش المهرجان، والتى ستبدأ 
ــعــاشــر مـــن شــهــر مـــارس  ــارا مـــن ال ــب ــت اع

المقبل.

ومن جانبه قال الفنان محمود حميدة، 
إن مهرجان األقصر للسينما اإلفريقية، 
هو حــدث مهم على األجندة السينمائية 
المصرية، ألنه هو األكبر الذى يقام خارج 
العاصمة، خاصة بعد أن »تراجعت أسهم 
مهرجان اإلسكندرية السينمائى« وذلك 

بحسب قوله.
وأشار حميدة إلى أن المهرجان يقام فى 
أهم وأقدم مدينة سياحية بالعالم، مطالبا 
بــوضــع آلــيــات تــتــيــح لــجــمــهــور محافظة 
األقصر، وبقية مدن صعيد مصر، حضور 

العروض والتفاعل معها.

 نسرين إمام

 عادل عبدالله

صبحى

عبدالعاطى
المصيلحى
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25 مارس.. الحكم فى اتهام 120 شخصا 
بالعنف فى أحداث الذكرى الثالثة للثورة

محاكمة المتهمين باغتصاب 
وقتل الطفلة »رحمة« بشبرا

حــددت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم 
طرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، جلسة 25 مارس المقبل 
للحكم فى إعادة إجراءات محاكمة 120 متهما بقضية »أحداث 

الذكرى الثالثة للثورة«.
يذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار 
حسين قنديل، قــد قضت فــى وقــت ســابــق، بالحبس سنة مع 
الشغل حضوريا لـــ15 متهما ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 
لمدة عــام، والسجن 10 ســنــوات لــــ212 متهما غيابيا تقدم 

بعضهم بإعادة إجراءات المحاكمة.
وتعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التى وقعت فى 2014 
بمحيط نقابة الصحفيين فى الذكرى الثالثة لثورة يناير، ما 
أسفر عن إصابة 25 شخًصا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد 

وزة، عضو حركة 6 أبريل.
وكانت النيابة أسندت للمتهمين عدًدا من االتهامات من بينها: 
القتل والشروع فى القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح 
بالعنف واالتالف العمدى للممتلكات العامة، إلى جانب تكدير 

السلم العام على نحو يخالف القانون.

تستكمل الدائرة السابعة جنايات شبرا الخيمة محاكمة 
المتهمين باختطاف الطفلة »رحمة« 12 عاما، واغتصابها 
وقتلها وإلقاء جثتها بجوار جسر ترعة اإلسماعيلية، فى 

جلسة 25 مارس الجارى.
بدأت القضية عندما تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن 
القليوبية إخطارا بــورود بالغ من »محمود. أ« 45 عاما، 
سايس جــراج، وزوجته »سيدة. ع« 39 عاما، ربــة منزل، 
بغياب نجلتهما »رحــمــة« 12 عاما، طالبة حيث خرجت 

لشراء احتياجات للمنزل ولم تعد.
وبتكثيف الجهود تــم الــوصــول إلــى مرتكبى الجريمة 
وضــبــطــهــمــا وهــمــا »م. ع« و»و. م« ســائــقــى تــوكــتــوك، 
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة وبالعرض على 
النيابة قررت حبسهما على ذمة التحقيق وإحالة القضية 

للمحاكمة.

الحكم على 40 متهما باالتجار فى 
البشر واالستغالل الجنسى

تصدر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار السيد 
البدوى أبو القاسم، المنعقدة بالتجمع الخامس،  فى جلسة 19 
مارس الحالى الحكم فى محاكمة 40 متهًما فى القضية التى 

اشتهرت إعالمًيا بـ»اإلتجار بالبشر واالستغالل الجنسى«.
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 40 
متهماً إلى محكمة الجنايات، التهامهم بتشكيل جماعة إجرامية 

منظمة تقوم باالتجار فى البشر وتهريب المهاجرين.
كشفت تحقيقات نيابة األموال العامة العليا، وتحريات هيئة 
الرقابة اإلداريــة، قيام أحد موظفى مكاتب التصديقات بوزارة 
الخارجية، باالتجار فــى وظيفته بــاالشــتــراك مــع آخــريــن فى 
ارتكاب جرائم االتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين واالختالس 
المرتبط بالتزوير فى محررات رسمية واستعمالها، والرشوة، 
وتقليد أختام إحدى الجهات الحكومية، والتزوير فى محررات 
رسمية واستعمالها واالشتراك فيها، والحصول بدون وجه حق 
على خاتم تابع إلحدى الجهات الحكومية، والتداخل فى وظيفة 
عمومية، والتحريض على الدعارة للحصول على منافع مادية 
من جراء االستغالل الجنسى للفتيات فى أعمال الدعارة، بقيام 
أفــراد تلك الجماعة باستقطاب الفتيات ممن هن تحت وطأة 

الحاجة، وإدخالهن فى عدة عالقات متتابعة غير مشروعة.

طعن متهمى »أجناد مصر« على أحكام 
اإلعدام والسجن أمام »النقض«

نظر طعن متهمى أحداث مسجد 
الفتح على حكم سجنهم

تواصل دائــرة »الثالثاء أ« بمحكمة النقض، 
برئاسة المستشار فتحى جــودة عفيفى، نظر 
طعن متهمى قضية »أجناد مصر« على أحكام 
اإلعدام والمؤبد والسجن الصادرة ضدهم، فى 

جلسة 19 مارس الحالى؛ الستكمال المداولة.
كــانــت محكمة جــنــايــات الــجــيــزة المنعقدة 
بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار 
معتز خفاجى، قضت فــى 7 ديــســمــبــر2017، 
ـــ17 آخــريــن،  ــ ــد ل ــمــؤب بـــإعـــدام 13 مــتــهــًمــا وال
والسجن 15 عاما لمتهمين اثنين، والسجن 5 
سنوات لـــ7 متهمين، والــبــراءة لـــ5 آخرين، فى 

القضية المعروفة إعالميا بـ»تنظيم أجناد 
مصر«.

ووجهت نيابة أمــن الــدولــة العليا للمتهمين 
اتــهــامــات منها االنــضــمــام لجماعة تأسست 
بالمخالفة ألحــكــام الــقــانــون، وحــيــازة أسلحة 
نارية وذخيرة، ومواد مفرقعة، وارتكاب جريمتى 
القتل والــشــروع فيه وتــرويــع األمنين وتهديد 
األمــن والسلم الــعــام، والتخطيط لقلب نظام 
الحكم واســتــهــداف رجـــال الجيش والشرطة 
ــشــورات للجماعات  ــن ــازة م ــيـ والـــقـــضـــاء، وحـ

التكفيرية.

تواصل دائــرة »االثنين ب« برئاسة المستشار 
إيــهــاب السيد عثمان، نظر طعن المتهمين فى 
ــداث مسجد الــفــتــح الــتــى وقــعــت فى  قضية أحــ
أغسطس 2013، على أحــكــام السجن المؤبد 
والمشدد الصادرة بحقهم،  فى جلسة 25 مارس 

الحالى؛ لضم المفردات.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت فى 
سبتمبر من العام الماضى، برئاسة المستشار 
شبيب الضمرانى بالسجن المؤبد حضوريا على 
22 متهًما وغيابيا على 21 آخرين منهم صالح 
سلطان وأحمد المغير وعبدالرحمن البر وسعد 

عمارة وعبدالرحمن عز.
كــمــا تــضــمــن الــحــكــم الــمــطــعــون فــيــه، معاقبة 
17متهما حضوريا بالسجن المشدد 15 عاما، 
وبالسجن المشدد 10 سنوات حضوريا لـ54 متهما 
ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، 
وغيابيا لـــ13 متهما، كما قضت آنــذاك حضورًيا 
بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات بحق 213 متهًما، 
والسجن لــمــدة 10 ســنــوات لــــ87 متهًما آخرين 
غيابيا، ومعاقبة حدثين بالسجن 10 سنوات، 
ومعاقبة 6 أحـــداث آخــريــن بالسجن 5 سنوات، 
ــراءة 52 متهما مــن بينهم الطالب اإليرلندى  وبـ
وشقيقتيه المخلى سبيلهم على ذمــة القضية، 
وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية عدا 

المتهمين األحداث ومصادرة المضبوطات.
وكــان النائب العام الراحل المستشار هشام 
ــر بــإحــالــة المتهمين للمحاكمة  بـــركـــات، أمـ
الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم 
جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل 
ــشــروع  إقــامــة الــصــالة بـــه، والــقــتــل الــعــمــد وال
ــراض تــخــريــبــيــة، والتجمهر  ــ فــيــه تــنــفــيــًذا ألغ
والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، 
وإحـــراز األسلحة الــنــاريــة اآللــيــة والخرطوش 
والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل 
المواصالت العامة وتعريض سالمة مستقليها 
للخطر، وهــى الجرائم التى جــرت على مدى 

يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

تستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة 
بالعباسية، محاكمة عالء الدين فهمى رئيس 
مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات 
الــغــذائــيــة الــســابــق و8 آخــريــن فــى قضية 
»رشوة وزارة التموين«،  فى جلسة 18 مارس 

الحالى.
كـــان الــمــســتــشــار خــالــد ضــيــاء المحامى 
العام األول لنيابة الدولة العليا، أحال عالء 
فهمى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة 
للصناعات الــغــذائــيــة و8 آخــريــن إلتهامه 
بتقاضى رشوة مقابل أدائــه عمل من أعمال 
وظيفته، وباقى المتهمين بتقديم العطايا 
والفوائد على سبيل الــرشــوة والتوسط فى 

تقديمها.
وأفـــادت تحريات هيئة الرقابة اإلداريـــة، 

فى القضية، عن طلب وأخــذ رئيس مجلس 
إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية 
مبالغ مالية على سبيل الــرشــوة مــن نائب 
مدير مبيعات شركة »جرين النــد جــروب«، 
وصاحب شركة »الفرح للتجارة والتوزيع«، 
ــس مجلس  ــي ــوســاطــة ســكــرتــيــر مــكــتــب رئ ب
إدارة الشركة القابضة، وطلبه مبالغ مالية 
على سبيل الرشوة من صاحب شركة »دلة 
مــصــر« بــوســاطــة مستشار وزارة التموين 
والتجارة الداخلية لشئون االتصال السياسى 
ــى لـــــوزارة الــتــمــويــن  والــمــســتــشــار اإلعـــالمـ
والتجارة الداخلية، مقابل تسهيل إجــراءات 
إسناد عمليات توريد السلع الغذائية لتلك 
الشركات وموافقة على صرف مستحقاتها 

المالية الناشئة عن التوريد.

الحكم فى دعوى إغالق 
سجن العقرب

جنايات القاهرة تنظر تظلم 
سعاد الخولى على منعها من 

التصرف فى أموالها

محاكمة 15 متهمـًا بانتحال صفة 
ضباط شرطة بالبساتين

جنايات المنصورة تواصل محاكمة محمود نظمى قاتل طفليه بالدقهلية

18 مارس.. ثانى جلسات محاكمة المتهمين فى »رشوة وزارة التموين«

ــرة الــثــالــثــة بمحكمة  ــدائـ تستكمل الـ
جنايات المنصورة ، برئاسة المستشار 
ــل من  نــســيــم عــلــى بــيــومــى، وعــضــويــة ك
المستشارين هيثم الضو ويحيى صادق، 
محاكمة محمود نظمى والمتهم بقتل 
طفليه »ريـــان ومــحــمــد« فــى جلسة 17 

مارس للمرافعة.
وجهت النيابة للمتهم فى وقت سابق بأنه 
قــام بإصطحاب أطفاله بسيارته »د و ط 
9725« والقائهما بنهر النيل فلقيا حتفهم 

غرًقا وأبلغ باختفائهما وبمناظرة الجثتين 
عقب تــعــرف المبلغين عليها وإقــرارهــم 
بأنهما لنجليهما لم يتبين ثمة إصابات سوى 
بعض أثار الدماء على األنف ووجود انتفاخ 
بجسد الطفلين وتم انتداب الطب الشرعى 
لمعرفة سبب الوفاة، وإعداد تقرير بالصفه 
التشريحية، واتضح قيام األب بإلقاء أبنائه 
بنهر النيل وتم إجــراء المعاينة التصويرية 
الرتكاب الواقعة، ووجهت النيابة له تهمة 

القتل العمد مع سبق اإلصرار.

23 مارس.. الحكم فى طعون رئيس 
نادى الزمالك لحل اللجنة األوليمبية

تصدر محكمة القضاء اإلدارى الحكم فى الدعوى المقامة من 
أسامة ناصف المحامى، وكيالً عن آية الله عالء حسنى وآخرين، 
والــتــى تطالب بــإغــالق سجن طــرة شــديــد الــحــراســة رقــم 992، 
والمعروف باسم »سجن العقرب«، وتوزيع النزالء على السجون 

القريبة من محل إقامتهم، فى جلسة 23 مارس الحالى.
واختصمت الــدعــوى التى حملت رقــم 39399 كــل مــن رئيس 

الجمهورية بصفته، ووزير الداخلية.
وذكــرت الدعوى أن التصميم الهندسى لمبانى السجن نفسه 
ضار بصحة اإلنسان، حيث إنها عبارة عن مبانى خرسانية تمنع 
ــهــواء، فضال عــن وجــود تعنت مــن قبل إدارة  دخــول الشمس وال
السجن تتمثل فى منع دخول أدوية إلى المرضى ودخول الطعام، 

والزيارة.
وأضــافــت الــدعــوى أن عــددا كبيرا من الــنــزالء تعرض لحاالت 

تسمم بسبب الطعام الفاسد الذى تقدمه إدارة السجن.

تنظر الدائرة 3 بمحكمة جنايات القاهرة، 
ــجــى،  ــشــورب بــرئــاســة الــمــســتــشــار مــحــمــد ال
األربــعــاء، تظلم سعاد الخولى، نائب محافظ 
اإلســكــنــدريــة، على قـــرار الــنــائــب الــعــام بمنع 
الــتــصــرف فــى أمــوالــهــا، التهامها فــى قضية 
رشــوة 10 ماليين جنيه  فى جلسة 19 مارس 

لإلعالن.
وكــان المستشار نبيل أحمد صــادق النائب 
العام أصدر قرارا رقم 23 لسنة 2018، حصر 
أموال عامة الصادر فى 18 مارس 2018، بمنع 
سعاد الخولى نائب محافظ اإلسكندرية من 

التصرف فى أموالها التهامها بتقاضى رشوة.

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، 
برئاسة المستشار بشير عبد العال، محاكمة 15 متهما بالتنكر 
وانتحال صفة ضباط شرطة ومسئولى الضبط القضائى بدائرة 
قسم البساتين، فى جلسة 23 مــارس الحالى لسماع مرافعة 

الدفاع. 
وأســنــدت النيابة للمتهمين تهم حــيــازة أسلحة نــاريــة دون 
ترخيص، والقبض على مواطن دون إذن إحدى الجهات المختصة 
ــوال الــمــصــرح بها قانونيا، والــتــدخــل فــى أحد  وفــى غير األحــ
الوظائف الحكومية )مــأمــور الضبط القضائى(، واستخدام 

سلطته بالقبض على مواطنين دون تصريح بصفتهم المزيفة.
والمتهمون هم: وائل طاهر، وأحمد ربيع، ومحمد عبد العظيم، 
ومحمد إبراهيم، ومحمد النادى، ويحيى أبو المفتوح، وانتصار 
عاصم، وتامر أبو زيد، وطاهر أبو زيد، وإسالم أحمد، ومحمد 
على، وحسين أحــمــد، وعلى أحــمــد، ومحمود محمد، وخالد 

محمود.

حـــددت المحكمة اإلدارى العليا، بــرئــاســة المستشار 
أحمد أبو العزم، جلسة 23 مــارس الجارى للنطق بالحكم 
ــادى الــزمــالــك، لوقف  فــى الــطــعــون المقامة مــن رئــيــس نـ
تنفيذ وإلغاء أحكام محكمة القضاء اإلدارى برفض دعواه 
المطالبة بحل اللجنة األوليمبية وإلــغــاء قرارتها بوقفه 
عامين، وعدم قبول دعوى أخرى طالب فيها بوقف قرار نقل 

مباريات النادى فى جميع المنافسات خارج مالعبه.
وكانت محكمة القضاء اإلدارى أصدرت األحكام المطعون 
فيها، وأكــدت فى حيثيات حكم رفــض دعــوى حل اللجنة 
األوليمبية أنه بموجب قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 
تقلص الــدور الرقابى الوصائى لــوزارة الشباب والرياضة 
على الهيئات الرياضية إلى الحد األدنى منه، حيث لم تعد 
لــلــوزارة أو المجلس القومى للرياضة أى سلطة تبيح لها 
التدخل فى شأن الهيئات الرياضية إلعالن بطالن قرارات 
الجمعيات العمومية أو مجالس إدارتها سواء ما يتعلق بوضع 
أنظمتها األساسية، أو ما يتعلق بوضع سياساتها العامة، 
أو ما يصدر عن تلك الهيئات من قــرارات تتعلق بشئونها 
الداخلية أو إصــدار أى قــرارات بحل مجالس إدارات هذه 

الهيئات.

  عماد شوقى 

سعاد
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تمكين المرأة

المرأة فى مواقع 
اتخاذ القرار

 شهد البرلمان فــى عــام 1924، 
أولـــى مــحــاوالت الــمــرأة المصرية 
للمشاركة فــى االنــتــخــابــات، وخــال 
حــفــل افــتــتــاح الــبــرلــمــان فــى مــارس 
1924 تقدمت المرأة بطلب حضور 
الحفل، وحملن الفــتــات كتب عليها 
»احترموا حقوق نسائكم«، وطالبت 
بمنح النساء حــق االنــتــخــاب، وأمــام 
ــلـــى الـــحـــضـــور تــم  إصـــــرارهـــــن عـ
تخصيص مقصورة لهن عــام 1925 
ثم مقصورتين، ثم تبع ذلــك إعان 
البرلمان بأنه سيناقش بالفعل حق 
الــمــرأة فــى التصويت أثــنــاء انعقاد 

جلساته.
- تعد المرأة المصرية أول امرأة 
عــربــيــة تمثل بــادهــا ســيــاســًيــا فى 
البرلمان حيث دخلت معترك الحياة 
البرلمانية عام 1957 حينما أعطى 
الرئيس الراحل جمال عبد الناصر 
حـــق االنــتــخــاب والــتــرشــح لــلــمــرأة 
المصرية بموجب دستور 1956 وفتح 
بـــاب الــتــرشــح وتــقــدمــت 8 ســيــدات 

للترشح.
وسجل التاريخ يوم 14 يوليو عام 
ــول أول  ــاريــخ دخـ 1957 عــلــى أنـــه ت
ــرأة مصرية إلــى البرلمان حيث  امـ
تعد السيدة راويــة عطية أول امرأة 
تــدخــل الــبــرلــمــان الــمــصــرى كعضو 

كامل األهلية عن دائرة  الجيزة.
- تمثل الــمــرأة حاليا نسبة %15 
من عدد النواب بالبرلمان، ووصول 
ــواب، هو  ــن ــى مجلس ال 89 ســيــدة إل
ــخــى غــيــر مــســبــوق فى  ــاري حــــدث ت
حياة البرلمانات المصرية، السيما 
مـــع وصــــول 75 مــنــهــن عـــن طــريــق 
ــحــر الــمــبــاشــر، ســواء  ــخــاب ال ــت االن
بالمنافسة على المقاعد الفردية، 
أو عــن طــريــق القائمة الُمطلقة.. 
كما تم تدريب أكثر من 30 ألفا من 
الشباب بالتعاون مع وزارة الشباب 
والرياضة، 50 % منهم من الفتيات 
ــســيــدات لــلــنــزول فــى انتخابات  وال
المحليات واالشــتــراك فى تمكينهن 

سياسيا.

تستهدف االستراتيجية فى 
ــمــحــور تــهــيــئــة الــفــرص  هـــذا ال
لمشاركة اجتماعية أكبر للمرأة 
وتوسيع قدراتها على االختيار 
ومنع الممارسات التى تكرس 
التمييز ضدها أو التى تضر بها 
سواء فى المجال العام أو داخل 
ــرة، والمساندة القانونية  األسـ
ــصــحــة  وتــنــظــيــم األســـــــرة وال
ــة ومـــســـانـــدة نــوعــيــة  ــي ــجــاب اإلن

لبعض الفئات الخاصة.
ــعــرض أن  يتضح مــن هـــذا ال
الــتــشــكــيــل الـــــــوزارى الــجــديــد 
أكــد اهتمام القيادة السياسية 
بتمكين المرأة من خــال  تولى 

المناصب القيادية ما يعد دلياً 
على مــدى الثقة الكبيرة التى 
توليها الدولة فى قدرات المرأة 
وأهمية دورها فى بناء مستقبل 
ــوطــن، وقــد أثبتت التجارب  ال
قدرة المرأة على القيام بالمهام 
الصعبة والــوقــوف إلــى جانب 
ــد مــن   ــديـ ــعـ ــن وتــــــرك الـ ــوطــ ــ ال
البصمات الهامة فــى مختلف 
المحافل الوطنية واإلقليمية 
والــدولــيــة، فهى تعلى مــن شأن 
وطنها داخليا وخارجيا وتثرى 
العمل الــوطــنــى بتقديم نماذج 
ــادرة عــلــى العمل  ــ ــ مــشــرفــة وق

والعطاء من أجل مصر.

نسبة تمثيل اإلناث 
فى المجالس 
المحلية حاليا 

25% وتستهدف 
االستراتيجية 
الوصول لـ%35

يشير مصطلح تمكين المرأة إلى 
إزالـــة كــل العقبات والــعــوائــق أمــام 
وصول وحصول المرأة على حقوقها 
الطبيعية، كما يعنى تقوية النساء 
فى المجتمعات المعاصرة السيما 
بــمــجــاالت التنمية واالقــتــصــاد، 
ــال مــقــيــاس  ــ ــن خ ــك مـ ــ ويـــتـــم ذل
تمكين الــمــرأة الــذى يوضح مدى 
مــشــاركــة الــنــســاء فــى دولـــة مــا فى 
المجاالت السياسية واالقتصادية، 
عن طريق رصد حصة النساء فى 
المناصب التشريعية والمناصب 
اإلدارية والرسمية العالية، وكذلك 
أعــداد النساء من أصحاب المهن،  
كــمــا يحسب الــمــقــيــاس اخــتــاف 
الدخل المستحق بين الجنسين 
ــذى يعكس درجـــة االستقال  والـ
االقــتــصــادى لــلــمــرأة، ثــم ُيصنف 
ــدول بــنــاًء على هذه  المقياس الـ
ــات، وهـــنـــاك مقاييس  ــوم ــل ــع ــم ال
ــار  ــب ــت أخـــــرى تـــأخـــذ بــعــيــن االع
أهمية مشاركة الــمــرأة والمساواة 
ومــن ضمنها مؤشر الــمــســاواة بين 
الجنسين، وكذلك مؤشر التنمية 

المتعلقة بالجنسين.

ــاك إرادة  ــن ــام أن ه ــ أثــبــتــت األيـ
سياسية فــى مصر لتمكين الــمــرأة 
ــاذ الـــقـــرار، كذلك  ــخ ــع ات ــواق ــى م ف
هــنــاك رؤيــــة واضـــحـــة حــتــى عــام 
2030 للدفع بقيادات نسائية فى 
مجاالت مختلفة، وقد أدى اإليمان  
ــى زيـــادة عدد  بــدور الــمــرأة الــهــام إل
القاضيات فى مصر إلى 66 قاضية، 
كما اخــتــارت مجلة فــوربــس المرأة 
المصرية لتكون األولــى على الوطن 
العربى من حيث دورها فى المجتمع 
وقــوتــهــا فــى األداء الوظيفى فقد 
فازت د.سحر نصر وزيــرة االستثمار 
ــى  ــادة وال ــى ود. غـ ــدول ــاون ال ــع ــت وال
ــى  ــاع ــم ــت وزيــــــرة الــتــضــامــن االج
بالمركزين الثانى والــثــالــث ضمن 
قائمة أقـــوى 10 ســيــدات عربيات 
ــام 2017،  فــى الــقــطــاع الحكومى ع
طبقا لما أعلنته مجلة »فوربس«، 
ويأتى تصدر سيدات مصر القوائم 
وتقدم مراكزهن مقارنة باألعوام 
ــن الــمــؤشــرات  الــمــاضــيــة كــمــؤشــر م
ــاع الــمــرأة  الــتــى تشير لتحسن أوضـ
ــرص تمكينها،  المصرية وزيـــادة ف
كــمــا أصـــدر الــرئــيــس عــبــد الفتاح 
السيسى القرار رقم 247 لسنة 2018 
بتعيين الدكتورة رشــا عياد راغب 
خليل مديرًا تنفيذيًا لألكاديمية 
الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، 
مما يمثل تحركا كبيرا لكسر الحاجز 
الزجاجى لتولى المرأة مناصب فى 
دوائــر صناعة القرار فى مصر، وكان 
قــد تــم  تــم تعيين نــشــوى سرحان 
عــمــدة لــقــريــة حــمــيــدة الــجــنــدى، 
التابعة لمركز مغاغة بمحافظة 
المنيا، وتعيين نيفين جامع رئيسًا 
تنفيذيًا لجهاز تنمية المشروعات 
المتوسطة والــصــغــيــرة ومتناهية 
الصغر لمدة عامين قابلة للتجديد، 
واختيار د.جميلة نصركممثل عن 
مصر وقــارة افريقيا للطب الوقائى 
للقلب، فى الجمعية العالمية لطب 
ــك اختيارها  ــذل ــة الــقــلــب، وك ــاي وق
كمحكم لــألبــحــاث مــن كــل أنــحــاء 
العالم، وتعيين المستشارة رشيدة 
محمد فتح الــلــه مــن قبل الرئيس 
عبد الــفــتــاح السيسى فــى منصب 
رئيس هيئة النيابة اإلداريـــة، ود. 
ماريان عازر عضو مجلس النواب، تم 
اختيارها ضمن أفضل 100 أكاديمى 
ومتخصص على مستوى العالم من 
منظمة بايوتيك العالمية،كما فازت 
د.إقبال السمالوطى  للمرة الثانية 
بالمقعد الدولى للمشاورة الجماعية 
للمنظمات الكبرى غير الحكومية 
باليونسكو فى دولة كمبوديا، وذلك 
ــن كبرى  ــع ســتــة م بــعــد مــنــافــســه م

المنظمات غير الحكومية.
هذا وعلى المستوى العالمى تبلغ 
نسبة تمثيل الــمــرأة فــى البرلمان 
24%، كما أن هناك 9 رئيسات على 
مستوى العالم و14 رئيسة وزراء، كما 
تشغل المرأة نحو 20% من قيادات 

المجتمع المدنى.

التفاصيل الكاملة لخطة تمكين المرأة المصرية
يمكن االعتماد على المرأة فى كثير من الملفات الصعبة هكذا أثبتت األيام 

واألحداث، حيث تضمن التشكيل الوزارى الحالى الذى صدر فى 14 يونيو 
2018 مكتسبًا جديدًا للمرأة المصرية يضاف إلى سجل مكتسباتها خالل 

السنوات القليلة الماضية، وذلك بوصول نسبة المرأة فى الحكومة الجديدة إلى 
25%، فعظيمات مصر قد حصلن  على 8  حقائب وزارية فى الحكومة مما يؤكد 
الدعم الكبير الذى تحظى به المرأة المصرية فى عهد قيادة سياسية مستنيرة 
مؤمنة بأهمية دور المرأة فى المجتمع، ويعكس مدى الثقة فى قدرات المرأة 

على تحقيق النمو واإلصالح فى جميع المجاالت التى تتوالها، كما يؤكد 
اإلنجازات التى حققتها المرأة فى الحقائب الوزارية التى شغلتها خالل الفترة 
السابقة، و يعد وضع المرأة اليوم والمكاسب التى نالتها أبرز دليل على مدى 
إدراك الدولة ألهمية المرأة كعامل قوى لتحقيق التغيير اإليجابى من خالل 

تعزيز تمكينها اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا للمشاركة يدًا بيد مع الرجل فى 
البناء ودفع عجلة التنمية.

وبمناسبة يوم المرأة المصرية والذى يتم اإلحتفال به فى 16 مارس سنويًا، 
قررنا إعداد هذا الملف من واقع دراسة مهمة للغاية صادرة عن الهيئة العامة 
لالستعالمات بعنوان: »المرأة فى الوزارة.. قصة نجاح« والتى أعدتها الباحثة 

أميمة سعودى، وتكشف عن جوانب مضيئة من تاريخ المرأة المصرية إلى جانب 
الخطط المستقبلية لتمكين المرأة خالل الفترة الحالية والسنوات القادمة.

التمكين السياسى 
وتعزيز األدوار القيادية

برنامج »سيدات تقود المستقبل«

االستراتيجية الوطنية 
لتمكين المرأة المصرية 
2030

قام المجلس القومى للمرأة بوضع برامج تدريبية للمرأة 
كبرنامج »ســيــدات تقود المستقبل«، لمساندة السيدات 
لبعضهن البعض لتولى مناصب قيادية أكثر فى المستقبل، 
يعد البرنامج نتاج لمذكرة التفاهم التى وقعها المجلس القومى 
للمرأة مع البنك المركزى المصرى فى اكتوبر 2017 ويعد 
البنك المركزى أول بنك مركزى على مستوى العالم يقوم بعمل 

شراكة مع آلية وطنية للنهوض بالمرأة، ويستهدف تخريج 
كوادر نسائية مؤهلة للقيادة فى مختلف قطاعات الدولة، الى 
جانب تسليط الضوء على أجيال جديدة قادرة على القيادة 
والمساهمة فى إحداث تغيير واضح بالمجتمع، وذلك عبر منهج 
عملى من نخبة من القيادات، حيث يمكن التدريب من اكتساب 

الخبرات الازمة وتأهيلهن للعمل فى كافة المجاالت.

أصــدر المجلس القومى للمرأة االستراتيجية 
الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وتسعى 
ــى التأكيد على الــتــزام مصر  االستراتيجية إل
بحقوق المرأة ووضعها موضع التنفيذ وفقًا لما 
أقرته المواثيق الوطنية وعلى رأسها دستور 2014، 
واالتفاقيات والمواثيق واإلعانات الدولية التى 
التزمت بها مصر. كما تسعى االستراتيجية إلى 
االستجابة لاحتياجات الفعلية للمرأة المصرية، 
خاصة المقيمة فى ريف الوجه القبلى، والفقيرة، 
والمعيلة، والمسنة، والمعاقة، باعتبارهن الفئات 
األولــى بالرعاية عند وضــع الخطط التنموية 
من أجل توفير الحماية الكاملة لهن واالستفادة 
الكاملة من الطاقات والموارد البشرية والمادية 
ــفــرص كــمــا نــص عليه  لتحقيق مــبــدأ تــكــافــؤ ال

الدستور.

صــدرت االستراتيجية فى مستهل عــام 2017 
والــذى أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى عامًا 
للمرأة المصرية، ويمتد األفق الزمنى لتنفيذها 

حتى عام 2030. 
وتشتمل االستراتيجية على أربعة محاور عمل 
متكاملة وهى التمكين السياسى وتعزيز األدوار 
القيادية للمرأة، والتمكين االقتصادى، والتمكين 
االجتماعى، والحماية، فضاً عن العمل الجاد 
على تغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة، وتعزيز 
سبل حصولها على حقوقها القانونية، وتحدد 
االستراتيجية مجموعة من التدخات المفصلية 
الــتــى مــن شأنها، إذا تضافرت الجهود مــن أجل 
نجاحها، أن تحدث النقلة النوعية المطلوبة 
لتحقيق االنطاقة الكبرى التى يصبو إليها كل 

مصرى ومصرية.

ـــ»11« من الدستور  أشــارت االستراتيجية إلى أن المادة ال
نصت على أن »تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة 
بضمان تمثيل المرأة تمثياً مناسبًا فى المجالس النيابية«، 
وتتمثل أهداف محور التمكين السياسى فى تحفيز المشاركة 
السياسية للمرأة بكافة أشكالها بما فى ذلك التمثيل النيابى 
على المستويين الوطنى والمحلى، ومنع التمييز ضد المرأة 
فــى تقلد المناصب القيادية فــى المؤسسات التنفيذية 

والقضائية وتهيئة النساء للنجاح فى هذه المناصب.
وحـــددت االستراتيجية عـــددا مــن الــمــؤشــرات لقياس 
األثر لمحور التمكين السياسى، من بينها نسبة اإلنــاث من 
اجمالى المشاركين فى االنتخابات 44% حاليا وتستهدف 
االستراتيجية الوصول لـ50% فى 2030، وتقدر نسبة تمثيل 
الــمــرأة فــى البرلمان حاليا بــــ15% والمستهدف فــى 2030 
الوصول لـ35%، ونسبة تمثيل اإلناث فى المجالس المحلية 
حاليا 25% وتستهدف االستراتيجية فى 2030 الوصول 
لـ35%، ونسبة اإلناث فى الهيئات القضائية 0.5% والمستهدف 
فى 2030 الوصول لـ25%، ونسبة اإلناث فى المناصب العامة 
5% والمستهدف 17% فى 2030، ونسبة اإلنــاث فى وظائف 

اإلدارة العليا 19% والمستهدف فى 2030 الوصول لــ%27.
حـــددت االستراتيجية عـــددا مــن الــتــدخــات للوصول 
لهذه النسب بينها تعزيز دور الــمــرأة كناخبة مــن خال 
استكمال إصدار بطاقات الرقم القومى لكافة النساء فى كل 
ــادة تمثيل المرأة فى المجالس النيابية  المحافظات، وزي
المنتخبة وتعزيز أدائها بتحديد القيادات الطبيعية من 

النساء لتدريبهن على االضطاع بمهام التمثيل البرلمانى 
ــع برامج لمساندة  على المستوى الوطنى والمحلى؛ ووض
المرشحات لمجلس النواب بصورة تساعدهن على كسب ثقة 
الناخبين؛ ومساندة النائبات فى ممارسة عملهن البرلمانى 
من خال تزويدهن بالمعارف والمعلومات والخبرات التى 
تجعل مشاركتهن فى التشريع والمراقبة أكثر فعالية، وتجعل 
مساهماتهن محققة للصالح العام، وذلك لكسب ثقة الناخبين 
فى النائبات وفتح مجال أكبر لتمثيل المرأة فى الــدورات 

القادمة لمجلس النواب.
وضعت االستراتيجية بشأن زيـــادة فــرص تولى المرأة 
لمناصب قيادية فى الهيئات القضائية وتعزيز أدائها فيها، 
عددا من التدخات من بينها تشجيع وتعزيز فرص المرأة 
فى تولى المناصب القيادية فى كافة الهيئات القضائية، 
ووضع معايير الختيار المرشحين لتولى المناصب القضائية 
تتجنب التمييز ضد المرأة وتضع األولوية للكفاءة، وتدريب 
القاضيات بصورة مكثفة لمساندتهن فى تولى المناصب 

القضائية العليا.
وحول زيــادة تقلد المرأة للمناصب القيادية فى األجهزة 
التنفيذية للدولة وتعزيز أدائها فيها، حددث االستراتيجية 
ضرورة  التخطيط للتوسع فى تولى المرأة لمنصب المحافظ 
ونائب المحافظ، من خال وضع برامج متكاملة للقيادات 
النسائية الشابة إلعدادها لتولى المنصب وتدريبها على 
القيام بمهامه، وتطوير نظم العمل لضمان تمثيل ومشاركة 
النساء بشكٍل عام، والعامات فى األجهزة التنفيذية للدولة 

على وجه الخصوص، فى عمليات التخطيط ووضع السياسات 
والموازنات على المستويات الوطنية والمحلية والقطاعية، 
ــوزارات والهيئات  ــ واستكمال وحـــدات تكافؤ الــفــرص فــى ال
العامة وقطاع األعمال والمحليات، ودعوة الهيئات القضائية 

والقطاع الخاص إلنشاء مثل هذه الوحدات.
ــدد المجلس القومى للمرأة آليات محددة لمتابعة  وح

وتقييم تنفيذ االستراتيجية تتمثل فيما يلى:
- متابعة دورية لاستراتيجية على مستوى مجلس الوزراء 
وعلى مستوى مجلس المحافظين بحضور رئيسة المجلس 
القومى للمرأة، كذلك المتابعة المستمرة من خال مرصد 

المرأة المصرية بالمجلس القومى للمرأة.
- أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى »إن الواجـــب الوطنى 
والمسئولية أمام التاريخ تحتم علينا أن نسرع الخطى فـى 
تمكين المرأة، والحفاظ على حقوقها ووضعها فى المكانة 
التى تليق بقيمتها وقدراتها وتضحياتها على مدار التاريخ، 
ــذى يعبر عــن إرادة الشعب  التزاما بالدستور المصرى ال
المصرى والــذى رســخ قيم العدالة والمساواة، وإعماال لما 
جــاء به من مبادئ تكافؤ الفرص، ومــا كفلــه للمــــرأة مـن 
حقــــــوق، واتساقا مع رؤيــة مصر 2030 وإستراتيجيتها 
للتنمية المستدامة التى تسعى لبناء مجتمع عادل، يضمن 
الحقوق والفرص المتساوية ألبنائه وبناتــه من أجل أعلى 
درجات االندماج االجتماعى لكافة الفئات، وإيمانا من الدولة 
المصرية، بأن االستقرار والتقدم لن يتحققا إال من خال 

ضمان مشاركة فاعلة للمرأة فى كافة أوجه العمل الوطنى«.

المادة الـ»11« من الدستور نصت على أن »تعمل الدولة على اتخاذ التدابير 
الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثياًل مناسبًا فى المجالس النيابية«

نسبة اإلناث 
من  إجمالى 
المشاركين فى 
االنتخابات %44 
حاليا وتستهدف 
االستراتيجية 
الوصول لـ%50 
فى 2030

بالوقائع: مظاهر تمكين سيدات مصر
منذ اللحظة األولى اهتم الرئيس 

السيسى بدور المرأة فى الحياة 
السياسية، ففى أول خطاب له 
حال تنصيبه رئيسًا للجمهورية 

وعد الرئيس فى حفل التنصيب، 
بالعمل الجاد على أن يكون للمرأة 

دورًا فى الحياة السياسية، من 
خالل نصيب عادل فى مجلس 

النواب، ودور من المناصب 
التنفيذية فى الدولة، وتذليل 

العقبات أمامها فى الوظائف 
النيابية.

1 تمثيل المرأة فى البرلمان
المرأة تمثل حاليا نسبة %15 

من عدد النواب بالبرلمان

يترقب الجميع مع كل تعديل وزارى جديد المشاركات 
النسائية فــى الــحــكــومــات الــجــديــدة، فــخــال السنوات 
األخيرة تطلعت النساء إلى المشاركة بفاعلية فى العمل 
السياسى واالجتماعى ما يؤكد على أعلى دعم سياسى 
تحظى بــه الــمــرأة المصرية والــتــى حققت الكثير فى 
العديد من المجاالت، حيث أصبحت أكثر انخراطا فى 
جميع مستويات صنع القرار، ســواء فى المجالين العام 
والخاص، وكان عام 2017 قد شهد تعيين أول امرأة فى 
منصب محافظ فى مصر - محافظة البحيرة، - هذا 
وتلزم المادة 11 من الدستور الحكومة باتخاذ اإلجراءات 
الازمة لتمكين المرأة سياسيا، وقد أدى أعضاء الحكومة 
الــجــديــدة برئاسة الــدكــتــور مصطفى مــدبــولــى، فــى 14 
يونيو 2018 اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبد الفتاح 
السيسى. وتضمنت 8 وزيرات ما يعكس التوجه فى عهد 
الرئيس السيسى إلتاحة الفرصة للسيدات لتولى مناصب 

قيادية، والوزيرات فى الحكومة الجديدة هن:
ــرة االستثمار والتعاون   - الــدكــتــورة سحر نصر وزيـ

الدولى
- الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن االجتماعى

- نبيلة مكرم عبد الشهيد واصف وزير الدولة للهجرة 
وشئون المصريين بالخارج

-الدكتورة هالة حلمى السعيد يونس وزيــًرا للتخطيط 
والمتابعة واإلصاح اإلدارى

- الدكتورة إيناس مصطفى حسن عبد الدايم  وزيــًرا 
للثقافة

- الدكتورة رانيا عبد المنعم محمد إبراهيم المشاط 

وزيًرا للسياحة
- الدكتورة هالة مصطفى السيد زايــد  وزيــًرا للصحة 

والسكان
- الدكتورة ياسمين صاح الدين فؤاد عبد العزيز وزيًرا 

للبيئة
كما أن هناك أربعة نواب للوزراء سيدات من إجمالى 

14 نائبا بما يمثل نسبة حوالى 30% تقريًبا من 
النواب وهن:

ــورة مــنــى مــحــرز على  ــدكــت  - ال
ــزراعــة  ــر ال ــوزي حسنين نــائــًبــا ل
لــلــثــروة الحيوانية والسمكية 

والداجنة
- المهندسة رانـــدة على 
ــمــنــشــاوى نــائــًبــا  ــح ال صــال
لوزير اإلســكــان للمتابعة 

والمرافق
- نيفين ريــاض عبد 
المجيد القباج  نائًبا 
ــتــضــامــن  لــــوزيــــرة ال

للحماية االجتماعية
- المهندسة غادة 
مصطفى لبيب عبد 
الغنى أبو زيد  نائًبا 
لــوزيــر التخطيط 
 لــــــــــــإصــــــــــــاح 

إلدارى.

منذ عــام 1962 ومــع تولى أول امــرأة مهام وزارة شهدت 
ــرة، منهن 7 وزيـــرات  ــ مصر وعــلــى مـــدار الــســنــوات 27 وزي
للتأمينات والشئون االجتماعية )وزارة التضامن االجتماعى 
حالياً(، كما كان هناك وزيرات للبيئة والبحث العلمى والتعاون 
الدولى والقوى العاملة، ومرة واحدة عينت وزيرة لاقتصاد، 
ومرة واحدة وزيرة للصحة، ومرة واحدة أيضا وزيرة للتجارة. 
وكانت الفكرة العامة عن المرأة أن وجودها لمجرد التمثيل 
فى أى حكومة لمواجهة دعوات المساواة والرد على جمعيات 
حقوق المرأة، وقد ظل تمثيل المرأة فى الحكومات المصرية 
مثار حديث المنظمات النسائية فى مصر على الرغم من 
وصول عدد الوزيرات إلى 5 من بين 31 وزيرا فى عهد 
حكومة المهندس إبراهيم محلب من فبراير 2014 
وحتى سبتمبر 2015، ولكن عاد الرقم لينخفض 
مجددا فى عهد حكومة شريف إسماعيل إلى 4 
وزيرات فقط ثم ارتفع لصبح 6 وزيرات، وقد 
اختلفت الــصــورة حالياً تماما عن السنوات 
السابقة فالمرأة اآلن تتولى ملفات هامة 
وثقيلة، وتمكنت من تحقيق نجاح ملحوظ 

فيها، ونالت ثقة المجتمع.
فى عام 1974 تولت عائشة راتب منصب 
وزير الشئون االجتماعية والتأمينات حتى 
عام 1978، وخلفتها فى المنصب الدكتورة 
أمـــال عثمان والــتــى ظلت فــى المنصب 
حــتــى عـــام 1997، وفـــى عــهــد الرئيس 
األســبــق حسنى مــبــارك تولت أكثر من 
سيدة منصب الــوزيــرة، وهــن الدكتورة 

فينيس كمال جودة )وزير الدولة للبحث العلمى فى الفترة من 
1993 حتى العام 1998(، وفى عام 1996 تولت الدكتورة نوال 
عبدالمنعم التطاوى منصب وزير االقتصاد والتعاون الدولى 
حتى عام 1997، وهو العام نفسه الــذى تولت فيه السفيرة 
ميرفت التاوى منصب وزير التأمينات والشئون االجتماعية، 
وفى عام 2001 تولت الدكتورة فايزة أبو النجا منصب وزيرة 
الدولة للتعاون الدولى، وبقيت فى منصبها بعد ثورة 25 يناير 
خال وزارتــى عصام شرف وكمال الجنزورى، ثم هى حالياً 

مستشارة لألمن القومى.
كما تولت نادية مكرم عبيد منصب وزيــر الدولة لشئون 
البيئة، وأمينة حمزة محمود الجندى منصب وزير التأمينات 
والشئون االجتماعية، وتولت عائشة عبد الهادى منصب وزير 
القوى العاملة والهجرة، و مشيرة خطاب وزارة الدولة لألسرة 
والــســكــان، وسميحة فــوزى إبــراهــيــم منصب وزيــر التجارة 

والصناعة، وجورجيت قلينى كيانى منصب وزيرة الهجرة.
عقب ثورة يناير تولت نجوى خليل منصب وزيرة التأمينات، 
ــرة الدولة للبحث العلمى، وليلى  ونادية زخــارى منصب وزي
اسكندر منصب وزيـــرة البيئة ثــم التطوير الــحــضــارى، كما 
تولت د درية شرف الدين وزارة اإلعــام، ومها الرباط وزارة 

الصحة.
فى عهد الرئيس السيسى تولت غــادة والــى منصب وزير 
التضامن االجتماعى، ونجاء األهوانى منصب وزير التعاون 
الدولى، وناهد عشرى للعمل، وهالة يوسف لــوزارة السكان، 
وسحر نصر للتعاون الــدولــى، ونبيلة مكرم للهجرة، وهالة 
السعيد للتخطيط، وداليا خورشيد لاستثمار، وإيناس عبد 

الدايم للثقافة، ورانيا المشاط للسياحة.

المشاركات النسائية فى الحكومات المختلفةالمرأة فى الحكومة الحالية

وصول 89 سيدة إلى مجلس النواب حدث تاريخى 
غير مسبوق فى حياة البرلمانات المصرية

التشكيل الوزارى الجديد أكد اهتمام القيادة السياسية 
بتمكين المرأة من خالل  تولى المناصب القيادية

تهيئة الفرص لمشاركة اجتماعية أكبر 
للمرأة وتوسيع قدراتها على االختيار 
ومنع الممارسات التى تكرس التمييز 

تمكين المرأة اقتصاديا 2

قانون االستثمار الجديد نص ألول 
مرة على المساواة بين الجنسين

ــى أن تــكــون  حـــرصـــت مــصــر عــل
ــدول المنفذة لتوصيات  من أولــى ال
النشرة التى أطلقتها منظمة التعاون 
االقتصادى، عبر تركيز الحكومة من 
خال اإلصــاح االقتصادى على أن 
تشمل ثماره كل فئات المجتمع، وأن 
يكون االختيار والتعيين والترقيات 
فى المؤسسات المختلفة مبنيا فقط 
على الــكــفــاءة واإلمــكــانــيــات واألداء 
وااللتزام بغض النظر عن النوع، كما 
نص قانون االستثمار الجديد ألول 

مرة على المساواة بين الجنسين.
وحــــــرصــــــت الــــحــــكــــومــــة فــى 
مفاوضاتها مــع الشركاء الدوليين 
فــى التنمية على دعــم الــمــرأة وأال 
يقل نصيبها من التمويات المختلفة 
ــذا تخصيص شباك  عــن 50%، وكـ
لــســيــدات األعــمــال بمركز خدمات 

المستثمرين.
وتــهــدف اســتــراتــيــجــيــة التمكين 
االقتصادى للمرأة المصرية 2030 
إلــى معالجة العوامل المؤثرة على 
التمكين االقتصادى للمرأة المصرية 
بشكل جذرى، وتنمية قدرات المرأة 
لتوسيع خيارات العمل أمامها وزيادة 
مشاركتها فــى قــوة العمل وتحقيق 

تكافؤ الفرص فى توظيف النساء فى 
كافة القطاعات بما فى ذلك القطاع 

الخاص وريادة األعمال.
ووضــعــت االستراتيجية فــى هذا 
الــمــحــور مــؤشــرات بينها أن نسبة 
المرأة المعيلة تحت خط الفقر تمثل 
26.3% وتستهدف االستراتيجية 
فى 2030 الوصول بها لـ 9%، ونسبة 
مشاركة المرأة فى قوة العمل %24.2 
والمستهدف 35% فى 2030، ومعدل 
البطالة بين اإلنـــاث يــقــدر بـــ %24 
والمستهدف الــوصــول بها لــــ%16، 
ونسبة الــنــســاء فــى وظــائــف إداريـــة 
حاليا 65 ومستهدف 12% فى 2030، 
ونــســبــة الــنــســاء فــى وظــائــف مهنية 
385 ومستهدف 48%، ونسبة الدخل 
المكتسب المقدر »فجوة الدخل بين 
الــذكــور واإلنــــاث« 29% ومستهدف 
58%، ونسبة المشروعات الصغير 
الموجهة للمرأة 22.5% ومستهدف 
ـــ 50%، ونسبة  ــول ل فــى 2030 وصـ
اإلقـــراض متناهى الصغر الموجه 
للمرأة 45% ومستهدف 53%، ونسبة 
اإلنــاث الاتى لديهن حساب بنكى 
9% ومستهدف الــوصــول بها لـــ%18 

فى 2030.

التمكين االجتماعى 3
مايا

 سحر محمود
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فى الذكرى المئوية لتأسيس حزب الوفد

األحزاب السياسية فى مصر بين ماض عريق وواقع مؤلم ومستقبل مجهول
أحــيــا الــشــارع السياسى المصرى هــذا األســبــوع 
الذكرى المئوية لتأسيس حزب الوفد، الــذى عرف 
بأنه حــزب الوطنية العريق وبيت األمــة المصرية، 
وأحد أعمدة الدولة المدنية والوحدة الوطنية على 
مــدار تاريخ مصر الحديث، حيث خرج حزب الوفد 
القديم من عباءة ثــورة 1919، وتأسس تحديًدا يوم 
التاسع عشر من مارس 1919، ليولد مشبًعا بأجواء 
الحماسة والحرية التى خلقتها تلك الثورة الشعبية 
الجارفة، وارتبط إسمه منذ تأسيسه بزعماء األمة 
المصرية سعد باشا زغــلــول ومــن بــعــده  مصطفى 
باشا النحاس، ومن ثم أطلق عليه أيًضا لقب »حزب 

الباشوات«.
ووفقاً لنظرية أن الحزب السياسى ينشأ بهدف 
أن يسعى للوصول إلى السلطة، نجد أن حزب الوفد 
قبل ثورة يوليو 1952، كان هو الحزب األقوى واألقدر 
على الــوصــول لألغلبية وتشكيل وقــيــادة الحكومة 
باالنتخابات الحرة، وهو ما كان يضطر الملك فاروق 
آنـــذاك إلــى حــل الحكومة الــوفــديــة نــظــراً للشعبية 
الطاغية التى تمتع بها زعــمــاء الــوفــد، كما ظهرت 
وقتها سيناريوهات تزوير االنتخابات حتى ال يحصد 
الوفد مقاعد البرلمان باألغلبية ويشكل الحكومة، 

التى اعتادت أن تشاكس الملك.
وعلى الرغم من أن حــزب الوفد الجديد تأسس 
بقرار من الرئيس الراحل أنور السادات، الذى أصدر 
القانون رقم 50 لسنة 1977، وبموجب هذا القانون 
عــادت األحــزاب التى كانت تسمى المنابر، بعد أن 
ظلت مجمدة منذ إعالن الجمهورية عقب ثورة يوليو 
52، ولم يكن هناك على الساحة السياسية وقتها إال 
االتحاد االشتراكى، ولكن »السادات« فتح الباب أمام 
تأسيس المنابر وأصبحت هناك 3 منابر، هى منبر 
اليسار ومثله آنذاك حزب التجمع ومنبر اليمين ومثله 
حزب األحــرار ومنبر الوسط الــذى تحول فيما بعد 
إلى الحزب الوطنى الــذى ترأسه رئيس الجمهورية 

السادات ومن بعده حسنى مبارك.
ــدأت التصادمات مبكًرا بين  وبالرغم مــن ذلــك ب
الوفد والــســادات، حيث كــان ظهوره الثانى فى عام 

1978، بعد غياب عن الساحة 26 عاماً، ولكنه لم 
يمكث أكثر من مائة يــوم،  وعــاد بعدها إلــى تجميد 
نشاطه بسبب حــادثــة تــعــرض لها الــنــائــب الــوفــدى 

الشيخ عاشور نصر، ثم أقام مؤتمر شعبى كبير فى 
مايو 1978 استقبل خالله زعيم الوفد فــؤاد سراج 
الدين باشا استقبال األبطال، وهذا الرجل هو أشهر 

وزير داخلية فى تاريخ مصر، رغم أنه ليس ضابطاً، 
ولكنه كان وزيــر الداخلية إبــان يناير 1952، ورفض 
انسحاب قــوات الشرطة من اإلسماعيلية، ورفض 

االمتثال لمطالب قوات االحتالل البريطانى، لتكون 
الملحمة التى أصبحت عيًدا للشرطة من وقتها إلى 
يومنا هذا فى 25 يناير من كل عام، ونظراً لمواقفه 
السياسية المحترمة استقبل »سراج الدين« استقبال 
يليق بالزعماء، كأحد ورثــة سعد زغلول ومصطفى 
النحاس، وظــل رئيساً للحزب حتى تــوفــاه الله فى 
أغسطس 2000، علماً بأنه قبل رحيله دخــل فى 
أزمــة أخــرى مع السلطة حيث أصــدر السادات قرار 
اعتقاله ضمن معتقلى سبتمبر 1981، وخرج هؤالء 
من محبسهم بعد استشهاد السادات فى أكتوبر من 

نفس العام.
وبــعــد رحــيــل »الــبــاشــا« كما كــانــوا يطلقون عليه، 
فى عام 2000، انتخب الدكتور نعمان جمعة رئيساً 
للحزب، ليبدأ عهد جديد من الصراعات ليس مع 
الدولة والسلطة الحاكمة، ولكنها صراعات داخلية 
بين قياداته، حيث كانت األزمة الشهيرة بين »جمعة« 
ومحمود أبــاظــة، التى أدت إلــى قيام مجموعة من 
األعضاء بانقالب على رئيس الحزب وإصــدار قرار 
فصله فى يناير 2006، وقيل وقتها أن نظام حسنى 
مــبــارك هــو مــن وقــف وراء ذلــك عقاباً لجمعة ألنه 

خاض انتخابات الرئاسة فى 2005 منافساً لمبارك.
ــارك« بــثــورة يناير  وحــتــى بعد إســقــاط نــظــام »مــب
2011، لم تختف الصراعات داخــل الحزب، حيث 
نشبت معركة أخرى بين رئيس الحزب وقتها الدكتور 
سيد البدوى، وأحد قياداته فؤاد بدراوى، حفيد فؤاد 
ســراج الدين، وعلى الرغم من تدخل الرئيس عبد 
الفتاح السيسى شخصياً إلجــراء مصالحة بينهما 
ــزاب المصرية، ولكن  ــان لقائه مــع قــيــادات األحـ إب
الخالفات استمرت ووصلت إلى اإلطاحة ببدراوى 
خــارج »بيت األمـــة«، واإلطــاحــة بالبدوى من رئاسة 
الحزب، حيث تم انتخابات المستشار بهاء الدين 
أبو شقة رئيساً للوفد فى االنتخابات األخيرة، وهو 
إلى جانب كونه قيادى وفدى بــارز، فهو نائب ُمعين 
فى مجلس النواب الحالى، عينه الرئيس السيسى، 
كما أن نجله الدكتور محمد أبــو شقة، كــان رئيساً 
لحملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى 
االنتخابات الرئاسية األولى والثانية، ومن ثم توجه 
للحزب اتهامات من خصومه السياسيين بأنه دخل 

فى عباءة السلطة.

تاريخ من الصراعات بدءًا من نعمان جمعة ومحمود أباظة مرورًا بالسيد البدوى وفؤاد بدراوى وصواًل إىل بهاء أبو شقة

القصة الكاملة لحزب 
»الباشوات« من »بيت 
األمة« إلى عباءة الدولة

بسبب ضعف التمويل واالنشقاقات والصراعات الداخلية

تبدأ بالخدمات وتمتد إلى التوعية السياسية والثقافية

ساويرس أسس حزبًا بفلوسه ثم طردوه 
منه وتيار حمدين انتهى بسقوطه

األحزاب المصرية 
تلفظ أنفاسها األخيرة

كيف تستعيد األحزاب المصرية دورها وتأثيرها فى الشارع؟
دائماً ما يردد الساسة أن الشعب المصرى 
لــم يتخلص مــن ثقافة نائب الــخــدمــات، وال 
يهتم بالدور التشريعى والرقابى للنائب بقدر 
ما يضع عينه على ما يقدم له من خدمات 
تمس حياته اليومية، والحقيقة أن هذا المعنى 
الشعبوى اختصر مــن خــاللــه رجــل الــشــارع 
البسيط واحد من أكثر النظريات السياسية 
تعقيداً، فــإذا كان تعريف الحزب فى العلوم 
السياسية هو ذلــك الكيان الــذى يسعى إلى 
الـــوصـــول للحكم عــبــر صــنــاديــق االقـــتـــراع، 
فــإن السبيل ألن يحصد أى حــزب أصــوات 

المواطنين ويعتلى المقاعد هــو االلتحام 
بالشارع وتقديم الخدمات بأنواعها المختلفة، 
ولــهــذا السبب كــان غالبية المواطنين إبــان 
عهد  مبارك يحرصون على الحصول على 
كارنيه عضوية الحزب الوطنى، دون أن يعلم 
غالبيتهم شيئاً عن تاريخ الحزب وبرامجه، 
ولكن ألنه الحزب الحاكم ومن خالل عضويته 
تفتح أبواب المصالح والخدمات التى يحصل 

عليها األعضاء ألنفسهم أو لذويهم.
وفى هذا اإلطار فإن النائب أو الحزب الذى 
يتبعه ال يستطيع أن يعين مواطن أو يرصف 

شــارع أو يوصل المياة إلى قرية، إذا لم تكن 
له عالقة وطيدة بالسلطة الحاكمة، ومن ثم 
ينتخب المواطنين مــرشــح حــزب الحكومة 
ألنه األقدر على تلبية تلك االحتياجات، لتظل 

األمور تدور فى حلقة مفرغة.
ــزاب  ــر وإذا كــانــت األحــ وعــلــى جــانــب آخـ
السياسية فــى مصر تــريــد أن تحقق دورا 
إيجابًيا فعاالً فى الحياة السياسية فعليها 
أال ترفع شعار األفــالم الهابطة وتــردد عبارة 
ــده«، ولكن عليها أال تكتفى  »الــنــاس عايزة ك
بخدمات توصيل المرافق وتقديم اإلعانات، 

وأن تضع جانب من عملها لألنشطة التوعوية 
وتقديم برامج التوعية السياسية والثقافية 
وإعداد القادة، على غرار البرنامج الرئاسى 
الحالى، الذى يتبع مؤسسة الرئاسة، ويتعين 
على كــل األحـــزاب الكبيرة أن تــقــدم برامج 

توعية للشباب على نفس المستوى.
ــزاب  ومـــن هــنــا فــال مــجــال ألن تــعــود األحـ
إال إذا عــادت السياسة نفسها، وتــم توعية 
الــمــواطــن بحقوقه الــمــدنــيــة وأهــمــيــة دوره 
وصــوتــه، الــذى يكتب مستقبل األمــة ويرسم 

حاضرها.

ــس األســـبـــق حسنى  ــي ــرئ فـــى عــهــد ال
ــزاب تحصل على  ــ مـــبـــارك، كــانــت األحـ
تــمــويــل مــن الـــدولـــة، ووقــتــهــا كـــان رمــوز 
المعارضة يصرخون مؤكدين أن السلطة 
بذلك تقلم أظافر األحزاب وتحولها إلى 
كيانات أليفة مستأنسة، ومــن ثم تفقد 
دورهـــا فــى المعارضة والمنافسة على 

مقاعد الحكم.
وبعد ثــورة يناير 2011، تم إلغاء هذا 
الدعم، وأصبح على األحــزاب أن تمول 
نفسها ذاتــيــاً، فواجهت غالبيتها أزمــات 
اقتصادية وصلت إلى عجز بعضهم عن 
إصــدار الصحف، التى توقفت بالفعل، 
ناهيك عــن عــدم دفــع إيــجــار المقرات 
وفواتير التليفونات ورواتــب الموظفين، 
فــعــادوا مـــرة أخـــرى يــصــرخــون معلنين 
ــوان حــصــدت مقاعد  ــ أن جــمــاعــة اإلخـ
البرلمان ووصــلــت للرئاسة، ألن لديها 
تمويل ضخم يسمح لها بالتواجد فى كل 
مكان والوصول للناس، وال قبل لألحزاب 

الفقيرة بمواجهتها.
ــة  ــام يــؤكــد الـــواقـــع أن أزم وبــشــكــل عـ
الــتــمــويــل تلعب دوراً كــبــيــراً فــى ضعف 
ــزاب التى  ــ األحـــــزاب، ولــكــن حــتــى األحـ
حظيت بتمويل ضــخــم مــنــذ تأسيسها 
لـــم تــســلــم مـــن الـــصـــراعـــات الــداخــلــيــة 
واالنــشــقــاقــات، الــتــى وصــلــت إلـــى طــرد 

ــزب »الــمــصــريــيــن األحــــرار«  مــؤســس حـ
نجيب ساويرس واستبعاده من عضوية 
ــذى أنــشــأه بفلوسه، ثــم انشق  الــحــزب ال
عنه النائبان عماد جاد ومارجريت عازر، 

وبقيا أعضاء فى البرلمان.
وهناك أيضاً أحــزاب عانت لسنوات 
من ضعف التمويل لكنها اعتمدت على 
شخصيات كاريزمية، مثل حزب التجمع 
اليسارى الــذى فقد الكثير من شعبيته 
برحيل رئيسه السياسى المخضرم رفعت 

السعيد.
وعـــلـــى ذكـــــر األحــــــــزاب الــيــســاريــة 
االشتراكية فهى تؤكد دائماً أنها أحزاب 
الــفــقــراء واألغلبية الــكــادحــة، ومــع ذلك 
يبدو خطابها متعالًيا عاجزاً عن الوصول 
للشارع وجماهيره، وأوضـــح مثال على 
ذلــك نجد أحـــزاب التيار الشعبى الــذى 
أصبح التيار الديمقراطى بقيادة حمدين 
صــبــاحــى، مــرشــح رئــاســة الــجــمــهــوريــة 
الــســابــق، والــتــى اتضحت شعبيتها من 
حــجــم األصــــــوات الـــتـــى حــصــل عليها 
»صباحى« فى انتخابات الرئاسة التى 
خاضها منافساً للسيسى عــام 2014، 
ــقــدم للحياة  ــخ لـــم ت ــاري ــت ــذ ذلـــك ال ومــن
ــة فـــى مــصــر ســــوى إعـــالن  ــاســي ــســي ال
المقاطعة قبيل انطالق أى انتخابات أو 

فعاليات.

ساويرسحمدين

 إيمان بدر

لدينا 104 أحزاب منها 84 تعود إلى ما قبل يناير 2011

خريطة توزيع األدوار بعد إقرار التعديالت الدستورية
يــقــول الــدكــتــور على الــديــن هــالل أســتــاذ العلوم 
السياسية بجامعة القاهرة إن الفرق بين أى حزب 
سياسى وأى ناد أو جمعية، هو أن الحزب يتأسس 
بهدف الوصول للحكم، أما فى مصر فلدينا تجارب 
مختلفة، فهناك الحزب الوطنى الــذى كان »هالل« 
نفسه أحــد قــيــاداتــه وهــو حــزب لــم يسع للوصول 
للحكم، بل أنشأ لكى يحكم وظل حاكماً منذ أن أنشأ 
بقيادة رئيس الجمهورية حتى انحل بسقوط نظام 
رئيسه الذى كان رئيساً للدولة، وهو نفس ما حدث 
لحزب الحرية والعدالة الذى أسسته جماعة اإلخوان 
لتحتل بــه مقاعد البرلمان وكــرســى الــرئــاســة، ولم 
يختف إال بسقوط الجماعة ونظامها، بفضل ثورة 

الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013.
أمــا بعد 30 يونيو، وتحديداً بعد انتخابات عبد 
الــفــتــاح الــســيــســى رئــيــســاً لــمــصــر، فــقــد أصبحت 
األحزاب تتأسس بهدف دعم النظام، أو دعم الدولة 
كما يطلقون على أنفسهم، ولهذا السبب ظهر ائتالف 
»دعم مصر«، الذى خاض انتخابات مجلس النواب 
الحالى بقيادة الــراحــل الــلــواء سامح سيف اليزل، 
ــزاب المتحالفة مــع بعضها  وضــم العديد مــن األحـ

البعض، باإلضافة إلى شخصيات مستقلة.
والغريب أن هــذا االئــتــالف استقال منه أعضاء 
ــقــال نـــواب من  ــل واســت ــزاب، ب ــ وانــســحــبــت مــنــه أحـ
أحزابهم وبقوا أعضاء فيه، دون أن يواجه أحدهم 
شبح إســقــاط عضويته البرلمانية لتغيير صفته 

النيابية.
ولــم يكن ائــتــالف دعــم مصر هــو الكيان األوحــد 
الــذى أعلن دعمه للدولة تحت القبة، فهناك أيضاً 
حزب »مستقبل وطــن«، وحــزب الوفد الــذى ال ينفى 

انحيازه للدولة وتخليه عن مقعد المعارضة.

وباألرقام تقول الخريطة السياسية أن لدينا فى 
مصر 104 أحــزاب، منها 84 تعود إلى ما قبل يناير 
2011، وبغض النظر عن األحزاب التى ال نسمع عنها 
شيئاً، تبرز عالمات استفهام حول مصير األحزاب 
والكيانات القائمة والمعروفة لــدى متابعى الشأن 

السياسى.
وفيما يتعلق بائتالف دعم مصر، الذى أثار الجدل 
منذ تأسيسه، واتهم بأن األجهزة األمنية هى التى 
شكلته، حيث ترأسه لوائين متتاليين األول هو »سيف 
اليزل«، وبعد رحيله جاء اللواء سعد الجمال، ولكنه 
حالياً يترأسه النائب عبد الهادى القصبى، زعيم 
ــذى لعب الـــدور األبـــرز أو بـــاألدق الــدور  األغلبية ال
الــذى تأسس االئتالف ككل من أجله، وهــو التقدم 
بطلب تعديل الدستور الحالى، لتمديد حكم الرئيس 

انتهاء دور ائتالف 
»دعم مصر« لصالح 

»مستقبل وطن«

السيسى، ولتصبح فترة الوالية 6 سنوات بدالً من 4، 
وعلى الرغم من أن االئتالف يضم 317 نائباً، فقد 
وقــع على الطلب أكثر من 500 عضو، من إجمالى 

عدد نواب يقترب من 600 نائب فى المجلس.
وفى هذا السياق يتوقع المراقبون أنه بعد انتهاء 
مدة المجلس النيابى الحالى، لن يكون هناك ائتالف 
دعــم مصر، بعد أن تراجع عن خطوة التحول إلى 
حزب سياسى، والغريب أن حزب مستقبل وطن هو 
الــذى عــارض مــشــروع تحول االئــتــالف إلــى حــزب، 
ألن »مستقبل وطــن« يستعد حالياً ألن يكون حزب 
األغلبية فى المجلس القادم، ويؤكد قياداته الشباب 

أن لديهم أكثر من نصف نواب البرلمان 
الحالى.

وفـــى حــالــة تفكك ائــتــالف 
دعــــم مـــصـــر، وعـــــدم وجـــود 
قــائــمــة تمثله فــى البرلمان 
الــقــادم، فــإن حــزب مستقبل 
وطــن يتم تجهيزه مــن اآلن 
ليحصد مقاعد األغلبية، 
ــد فــى  ــ ــوف ــ لــيــحــل حـــــزب ال
المرتبة الثانية بــعــده، أما 

ــور الــســلــفــى  ــ ــن ــ ــزب ال ــ حـ
ــح الــحــل  ــبـ فـــــمـــــازال شـ
ــاوى  يـــطـــارده بــســبــب دعـ
عدم دستوريته لتأسيسه 
ــى أســــــــاس ديـــنـــى  ــ ــل عــ
طــائــفــى، بينما ُتبقى 
عليه الدولة كنوع من 
الـــتـــوازنـــات مـــع تــيــار 

اإلسالم السياسى.
هالل
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وزير التربية والتعليم أصدر قرار الدمج بدون تعديل البرامج أو توعية المعلمين والطالب

نقص اإلخصائيين النفسيين وخبراء التخاطب والعالج السلوكى

قانون التأمين الصحى يحرم األطفال محدودى 
الذكاء من العالج ألنهم محرومون من التعليم

فيما يتعلق بالرعاية الصحية لألشخاص ذوى اإلعاقة 
الذهنية، تبرز مشكلة عدم وجود مظلة تأمينية تغطى األطفال 
الذين لم يلتحقوا بالمدارس من األســاس نظراً النخفاض 
نسبة ذكائهم عــن المعدالت الــمــقــررة، حيث ظلمهم قانون 
التأمين الصحى الحالى، ألنه يقصر الرعاية الصحية على 
طلبة المدارس، وال أمل لهم إال بتطبيق قانون التأمين الصحى 

الجديد بشكل كامل فى جميع المحافظات.
 وحتى فيما يتعلق بصحة الطلبة فعلى الرغم من وجود 
برنامج فحص للطلبة المستجدين قبل دخول المدرسة، يتم 
من خالله الكشف عن بعض الحاالت البسيطة التى لم يكشف 
عنها فى السابق، إال أن الدراسة شددت على أنه مازال هناك 
قصور فــى بــرامــج الصحة المدرسية، وتــحــديــداً فــى الجزء 
الخاص بالصحة النفسية والمشاكل النفسية التى يعانى منها 
طلبة وطالبات الــمــدارس فى مختلف المراحل الدراسية، 
خاًصة تلك التى تصاحب بداية فترة المراهقة والتغيرات 
الفسيولوجية والنفسية واالضطرابات السلوكية التى تتزامن 
معها.. وتطرقت الدراسة إلى خدمات التأهيل العالجية، الفتة 
إلى وجود نقص فى عدد المتخصصين فى هذا المجال داخل 
مصر، حيث تعانى البالد من نقص أعداد األطباء النفسيين 

واإلخصائيين النفسيين والمتخصصين فى التخاطب والعالج 
السلوكى، مرجعة هــذا النقص إلــى سفر العديد من هؤالء 
المتخصصين إلى الــدول العربية واألوروبــيــة، نظراً الرتفاع 
مرتباتهم فى تلك الدول مقارنةً بما يحصلون عليه فى مصر 

من أجور متدنية.
أما عن المراكز الحكومية التى تقدم الخدمات 

الصحية والعالجية والنفسية لــذوى اإلعاقة 
الذهنية، فمن الــمــعــروف أن عــددهــا قليل 
وأغلبها متمركز فى القاهرة، وهو ما يضيف 
ــر المقيمة فى  ــبء الــســفــر عــلــى األســ عـ

المحافظات.
وبالرغم من صدور التعليمات اإلدارية 
ــوزارات  ــ ــلــزم جــمــيــع مــوظــفــى الـ ــتــى ت ال
والهيئات بتسهيل الخدمات المقدمة 
ــى الـــمـــراكـــز الــطــبــيــة  لــلــمــعــاقــيــن فـ
ــكــن هــذه  وإعــطــائــهــم األولـــويـــة، ول
التعليمات ال تــنــفــذ، حــيــث يعانى 
الــمــعــاق وأســـرتـــه مــن عـــدم تفهم 

اآلخرين لظروفه.

بمجرد أن أبـــدى الــرئــيــس عبد الفتاح 
السيسى اهتمامه وتعاطفه مــع األطفال 
ذوى االحتياجات الخاصة، ســارع السادة 
ــى أن يــرمــى كــل منهم بياضه  ــوزراء، إل ــ الـ
ويقدم ما لديه، علًما بأن هذه األمــور من 
المفترض أن تنجز بــدون تدخل رئاسى 
ــا مـــن ضــمــن حــقــوق اإلنـــســـان، ومــن  ــه ألن
البديهيات والمسلمات أن تهتم بها أى 
حكومة تريد أن تؤدى واجبها بشكل طبيعى 

وال نقل عبقرى.
وفى هذا السياق أصــدر الدكتور طارق 
شوقى وزير التربية والتعليم قــرارًا وزارًيــا 
ــول الــتــالمــيــذ ذوى اإلعـــاقـــات  ــب ــشــأن ق ب
البسيطة فى مــدارس التعليم العام، حيث 
يشارك الطالب ذوى االحتياجات الخاصة 
ــة المخصصة  ــدراســي ــل الــفــصــول ال داخــ
للطالب العاديين، ويدرسون نفس المناهج 
ــدم لــهــم نــفــس الــخــدمــات واألنــشــطــة  ــق وت

الطالبية.
وأوضحت خبيرة علم نفس األطفال فى 
دراستها، أن قرار وزير التعليم جعل جميع 

ــدارس مــصــر دامـــجـــة، مــاعــدا مـــدارس  ــ م
ــتــى تــعــرف بالتعليم  الــفــرصــة الــثــانــيــة ال
المجتمعى، ومن ثم يصبح من حق الطالب 
ذى اإلعاقة الذى تنطبق عليه الشروط، أن 

يلتحق بأقرب مدرسة لمحل إقامته.
ــا  ــه ــى وضــع ــ ــت ــ ــروط ال ــ ــشـ ــ أمـــــا عــــن الـ
القانون، فتحدد الطالب المقبولين بأال 
ــاء عــن 65 على مقياس  ــذك ــة ال تقل درجـ
ستانفورد بينيه، وال تزيد على 84 على 
نفس المقياس، على أن يكون عــدد ذوى 
االحتياجات الخاصة بحد أقصى 4 تالميذ 
داخل الفصل الواحد، ويكونوا جميعاً من 

ذوى نفس نوع اإلعاقة.
وعلى الرغم من أن القانون فى حد ذاته 
يعد خطوة إيجابية بشكل نــظــرى، ولكن 
تطبيقه على أرض الواقع اصطدم بالعديد 
مــن الــعــقــبــات فــى مقدمتها أن الــبــرامــج 
التعليمية الموجهة إلى هذه الفئة مازالت 
تحتاج للعديد من التعديالت حتى يتحقق 
دمــج فعلى لهؤالء األطفال فى المدارس، 
وكذلك رفع الوعى بين الطالب والمعلمين 

حول كيفية التعامل معهم.
وحددت الدراسة مشكلة بعينها يواجهها 
هؤالء األطفال وأسرهم وهى معلم الظل، 
ــى الــمــدرســة  ــــالزم الــطــفــل ف ــو مــعــلــم ي وهـ
لتيسير الدمج فى العملية التعليمية، وتنص 
الــقــرارات الــوزاريــة على أن يتحمل ولى 
أمر الطالب تكلفة هذا المعلم، وهو ما ال 
تستطيع أن تتحمله غالبية إن لم يكن جميع 
األسر الفقيرة، التى تتحمل نفقات أخرى 
تخص الطفل نفسه، نظراً للتكلفة العالية 
التى يتطلبها توفير معلم ظل لكل تلميذ، 
نــاهــيــك عــن عـــدم وجـــود عـــدد كــافــى من 

معلمى الظل األكفاء والمؤهلين.
وعلى جانب آخر رصدت الدراسة نقطة 
ضعف شديدة الخطورة تعانى منها مدارس 
التربية الخاصة، التى تستقبل األطفال 
ممن يقل ذكاؤهم عن 52 وال يزيد على 64 
على مقياس ستانفورد بينيه، حيث يتم دمج 
كل أنواع اإلعاقات الذهنية مع بعضها، مع 
عدم تدريب المعلم بشكل كاف ليتعامل مع 

كل حالة بأسلوب مختلف عن األخرى.

أولياء األمور عاجزون عن تحمل تكلفة معلم الظل واملدارس لديها عجز فى معلمى الظل املؤهلني

السيسى أعلن أن العام املاضى مخصص لهم وأصدر قانونًا لتنظيم حقوقهم ومازال حربًا على ورق لعدم صدور الئحته التنفيذية 

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى أن عام 2018 المنقضى هو عام مخصص لذوى 
االحتياجات الخاصة، أو باألدق ذوى القدرات الخاصة، ممن يطلق عليهم البعض بالخطأ 

أصحاب اإلعاقات الذهنية والجسدية، والحقيقة أن هؤالء األطفال منحهم اهلل قدرة على 
تخطى العقبات التى فرضت عليهم، بعد أن شاءت إرادته ابتالؤهم بحجب إحدى النعم 

األخرى عنهم، فأصبح هذا الطفل يعيش بقدرات ذهنية أو بدنية أقل من غيره، ولكن لديه 
قدرة على التكيف والتعايش مع هذا الواقع، بل وتحقيق إنجازات ونجاحات قد يعجز عن 

إحرازها من يمتلكون كل اإلمكانات البدنية والعقلية كامًلة، بدليل أن األطفال والشباب من 
أبطال »البارا أولمبياد«، يحققون مراكز متقدمة ويعودون بميداليات ترفع علم مصر فى كل 

الدورات الرياضية، وهو ما يعجز عن تحقيقه من يعتبرهم المجتمع أسوياء ويوفر لهم كل 
اإلمكانات المادية والمعنوية.

وألننا فى مصر، دولة شعارها »بناء على توجيهات السيد الرئيس«، فبمجرد أن أعلن أن 
العام الماضى هو عام ذوى االحتياجات الخاصة، وتم بحضوره ورعايته تنظيم مؤتمرات 
ومعارض واحتفاليات لهؤالء األطفال، على الفور تبارت وسائل اإلعالم فى تناول قضايا 
ومشاكل هذه الفئة التى عانت لعقود طويلة من ظلم حقيقى وإهمال وتهميش، وأصبح 

الشغل الشاغل لكل وزير أو مسئول هو أن تلتقط له الصور التى يظهر فيها جالسـًا وعلى 
حجره طفل معاق، أو يحمل بين يديه طفلة من ذوى االحتياجات الخاصة.

وعلى ذكر وسائل اإلعالم، معروف أن أول مداخلة هاتفية أجراها الرئيس عبد الفتاح 
السيسى بعد توليه مقاليد الحكم، كانت مع اإلعالمى أسامة كمال فى برنامجه »القاهرة 

360«، الذى كان يذاع على فضائية »القاهرة والناس«، وكان »كمال« يستضيف الطفل 
منعم، أحد أبطال األولمبيات الخاصة بهؤالء األطفال، ووقتها قال منعم إنه يريد من الرئيس 

السيسى أن يحضر حفل افتتاح دورتهم األولمبية، كما وعدهم حين التقى بهم وقتما كان 
مرشحًا رئاسيا، وبالفعل اتصل »السيسى« هاتفيًا وأعلن إصراره على الحضور ليكون أول 

رئيس جمهورية يحضر افتتاح دورة ألعاب األولمبياد الخاص، التى تخصص لذوى اإلعاقة 
الذهنية، بينما تخصص البار أولمبياد لذوى اإلعاقة الجسدية.

وألن العام الماضى كان مخصصـًا لذوى االحتياجات الخاصة، فقد صدر خالله القانون 
الخاص بتنظيم التعامل معهم، وتسهيل حصولهم على حقوقهم، وبالرغم من أن القانون 

صدر فى فبراير 2018، أى فى مطلع العام الذى انقضى، ولكن الئحته التنفيذية لم تصدر 
حتى اآلن، وهو ما يعنى أن القانون مازال حبرا على ورق، ومازالت معاناة األطفال وأسرهم 

مستمرة، وتزداد حدتها بسبب تفشى الفقر واتساع دائرة انتشاره، فى مقابل اقتصار معظم 
الجهات التى تخدم متحدى اإلعاقة على القاهرة وبعض المدن الكبرى فقط، بينما تئن 

ماليين األسر الفقيرة فى األقاليم والقرى والنجوع، وتقع بين مطرقة الفقر وتدنى الدخول 
وسندان إعاقة األبناء، ناهيك عن الظروف االجتماعية األكثر صعوبة، كأن تضطر األم إلى 

ترك عملها للبقاء فى المنزل لرعاية صغيرها المعاق، أو ينشأ الطفل داخل أسرة مفككة فى 
كنف أم معيلة قد تعانى هى األخرى من ضغوط نفسية واجتماعية، واألدهى أن بعض األسر 

يولد لها أكثر من طفل معاق، فتعانى األمرين فى ظل سوء األحوال االقتصادية، باإلضافة 
إلى جهل غالبية المجتمعات بطبيعة األشخاص ذوى االحتياجات الخاصة ومن ثم إغفال 

حقوقهم، بسبب تدنى مستوى التعليم وغياب ثقافة الوعى بكيفية التعامل مع هؤالء، 
خاصًة األطفال منهم، وانتشار أساليب التنمر والمعايرة وسوء معاملة كل مريض أو شخص 

ابتاله اهلل بأى ظروف قاسية.

معاناة المعاقين ذهنيـًا.. قضية فى محكمة الضمير اإلنسانى
جهات خدمة هؤالء 
تتمركز فى القاهرة 
وماليين األسر فى 

األقاليم والقرى تعانى من 
الفقر وغياب الخدمات

مأساة أم تترك العمل 
لترعى صغيرها 
المعاق فال تجد 

مصدرًا لإلنفاق على 
إطعامه وعالجه

أبرزها نقص الخدمات التعليمية والصحية وفرص التوظيف

رغم بقاء نسبة الـ5% من الوظائف لهم

تحديات تواجه المعاقين ذهنيًا 
وتمنع دمجهم فى المجتمع

صعوبات تواجه ذوى االحتياجات 
الخاصة فى العثور على فرص عمل

تــعــرف اإلعــاقــة الذهنية طبقاً لمنظمة الصحة 
العالمية بأنها نقص فى النمو العقلى أو عدم اكتماله، 
يتميز بشكل خاص باختالل فى المهارات يظهر أثناء 
دورة النمو، ويؤثر فى المستوى العام للذكاء، وأحياناً 
يصاحب ذلــك بعض أنـــواع االضــطــرابــات النفسية 
األخــــرى، حــيــث يبلغ معدل 
انــتــشــار هــذه االضــطــرابــات 
بــيــن األشـــخـــاص المعاقين 
حوالى أربعة أضعاف معدل 

انتشارها بين عموم الناس.
ــول مــعــانــاة المعاقين  وحــ
ذهــنــيــاً فــى مــصــر، صــدرت 
مؤخراً دراســة تحمل عنوان 
»اإلعاقة الذهنية فى مصر.. 
اإلشــكــالــيــات والــتــحــديــات«، 
ــمــان  ــورة إي ــتـ ــدكـ أعــدتــهــا الـ
جابر، مدير إدارة طب نفس 
ــة الــعــامــة  ــان ــاألم ــال ب ــفـ األطـ
ــالج  لــلــصــحــة الــنــفــســيــة وعـ
اإلدمــــان، أوضــحــت خاللها 
أن المعاقين ذهنياً فى مصر 
يواجهون العديد من العقبات 
ــى حــيــاتــهــم  والـــتـــحـــديـــات فـ

اليومية، بسبب نقص الخدمات.
وتطرقت الدكتورة إيمان فى سياق ورقتها البحثية 
إلــى أن أبــرز تلك الــخــدمــات التى تنقص هــؤالء هى 
ــة  ــيـ ــحـ ــات الـــصـ ــ ــ ــدم ــ ــ ــخ ــ ــ ال
والتعليمية وفرص التوظيف، 

مقارنةً بغيرهم.
ــى  ــوعـ ــى صـــعـــيـــد الـ ــ ــل ــ وع
المجتمعى أشــارت الطبيبة 
إلــى أن غالبية األســر تعانى 
مـــن نــقــص الـــوعـــى ولــيــس 
لديها درايــة بكيفية التعامل 
مع األشخاص ذوى اإلعاقة 
ــة، مــمــا يــــؤدى إلــى  ــي ــذهــن ال
ــهــم وصــعــوبــة دمــجــهــم  عــزل
ــواء فى  ــل المجتمع، سـ داخـ
التعليم أو الوظائف، وهو ما 

يهدر طاقاتهم.
ــطــرقــت الـــدراســـة إلــى  وت
جـــانـــب آخـــــر مــــن األزمـــــة 
يتعلق بالخلط بين اإلعاقة 
الذهنية وبين التوحد، حيث 
يتعامل غالبية المصريون مــع األطــفــال المصابين 
بالتوحد باعتبارهم معاقين ذهنياً، وهو ما كان يسبب 
عائقاً كبيراً أمــام هــؤالء األطفال يمنعهم من القبول 
بالمدارس، ألنــه حتى العام السابق كانت المدارس 
تجرى اختبارات ذكاء كشرط لدمج األطفال المعاقين 

ذهنياً فى التعليم العام.

نعلم أن قانون العمل فى مصر ينص على منح نسبة 
5 بالمائة من الوظائف فى القطاعين العام والخاص 
لألشخاص ذوى االحتياجات الخاصة، ورغم تعديل قانون 
العمل أكثر من مرة على مدار السنوات الماضية، ولكن 
مازالت هذه المادة باقية، ومازالت أيضاً الصعوبات تواجه 
العديد من األســر، بسبب النقص الشديد فى خدمات 
التوظيف للمعاقين، خاصةً أصحاب اإلعاقة الذهنية، 
حيث يرفض غالبية أصحاب األعمال منح هؤالء  حقهم 
فى التشغيل، ناهيك عن عــدم تكيف جوانب العمل مع 
ــود بــرامــج لتأهيل الشخص  اإلعــاقــة وكــذلــك عــدم وجـ

متحدى اإلعاقة نفسه لاللتحاق بسوق العمل.
وإذا كان البعض يرددون أنه من الصعب أو المستحيل 
أن يــجــد شخصا مــعــاقــا ذهــنــًيــا فــرصــة عــمــل مناسبة 
لظروفه، فإن الواقع يرد على هؤالء بالعديد من الحاالت 
التى تعمل بشكل طبيعى فى كثير من دول العالم، رغم 
ظروف إعاقتهم الذهنية، وهناك مثال معروف للرأى العام 
فى مصر، هو الشاب الــراحــل نــواف رمــزى نجل الفنان 
أحمد رمــزى رحمهما الله، الــذى استطاع والــده أن يجد 
له فرصة عمل فى جهة حكومية كبيرة فى لندن، لكونه 
حاصل على الجنسية البريطانية، رغم ظــروف إعاقته، 
ولو كان الفنان أبقى نجله فى مصر لما حظى إال بنظرات 

الشفقة أحياًنا  والتنمر أحياًنا أخرى.

اختبارات 
الذكاء وراء 
عدم قبول 

أطفال 
التوحد فى 

المدارس

يتعرضون 
الضطرابات 

نفسية 
إضافية 

ويتم عزلهم 
وإهدار 

طاقاتهم

 إيمان بدر
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»صوت الماليين« تكشف شركات سياحية تنصب على المواطنين برحالت »عمرة مزيفة«بالمستندات:

لكن الحقيقة أن الضحايا ال يكتشفون 
ــيــات الــنــصــب إال بــعــد أن يـــســـددوا  عــمــل
المقدمات، ثم يفاجأوا بعدم وجــود أساس 
أو تراخيص رسمية لتنظيم هــذه الشركات 
رحالت عمرة أو حتى مقرات رسمية لها ألن 
أغلبها يستأجر شققا مفروشة مؤقتة ، وإن 
وجــدوا أصــل ومــقــرات رسمية فــإن البرامج 
المتفق عليها تكون مختلفة تماما عن الواقع، 
او حتى فى مواعيد أداء العمرة، وكذلك ال 
توجد أية حجوزات طيران مؤكدة وال برامج 
حقيقية وكل ما فى األمــر إجــراءات تسويف 
وكالم للطمأنة فقط دون اتخاذ أى إجراءات 

تنفيذية.
وكشفت المستندات أن العقود الموقعة 
بين الطرفين بها بنود غامضة، ال يستطيع 
الضحية اكتشافها بسهولة ومــن بينها عدم 
تــحــديــد مــوعــد أداء الــعــمــرة، فــضــال عن 
وجــود بند ينص على أنــه سيتم عمل قرعة 
بين الراغبين فــى أداء الــعــمــرة بعد ســداد 
الــمــقــدمــات، لتحديد تــرتــيــب المسافرين، 
ووقــتــهــا يفاجأ الضحية أن دوره فــى أداء 
مناسك العمرة قد يكون بعد عامين من توقيع 

العقد.
ــر أن هـــذه الــشــركــات  ــ األخـــطـــر فـــى األم
السياحية، تحول كثيرا منها لشركات  »التايم 
شــيــر« الــتــى كــانــت مــتــخــصــصــة فـــى حجز 
المصايف والرحالت السياحية وقضاء شهر 
العسل للعرائس، وغــيــرت نشاطها للنصب 
باسم مناسك العمرة بأسعار مخفضة، وهو 
ــاوى عــديــدة  مــا كشفت عــنــه مــحــاضــر وشــك
وصــلــت إلــى وزارة الــســيــاحــة، ومنها مــا تم 
تحرير محاضر بشأنها منذ عــدة أيــام فى 
قسم شرطة مدينة نصر الذى تقع فى نطاقه 
إحدى الشركات التى تنشر »صوت الماليين« 

صورا لمستندات تتعلق بها. 
ــذه  الــشــركــات تــقــوم حاليا  المثير أن هـ
بتجنيد العديد من الصبية والفتيات لتوزيع 
هـــذه اإلعـــالنـــات بــاألمــاكــن الــعــامــة وأمــاكــن 
ــوالت الــشــهــيــرة«  وتستأجر  ــمـ الــتــســوق »الـ
أكشاك  فى محطات المترو والسكة الحديد 
ومواقف االتوبيسات والميكروباصات لاليقاع 

بالضحايا.
واضافت مصادر من داخل هذه الشركات 

أن حصيلة اليوم الواحد تتراوح من 75  ألف 
ــى  150 ألــف جنيه حسب طبيعة  جنيه إلـ
وظــروف المناسبات، وعلى سبيل المثال مع 
ــزداد الحصيلة لرغبة  اقــتــراب عيد األم، تـ
األسر فى إهداء األم رحلة عمرة، السيما أنها 

ستكون بالتقسيط والتخفيض الكبير.
من جانبه حذر عاطف بكر عجالن عضو 
غرفة شركات السياحة وعضو لجنة الحج 

والعمرة بالغرفة 
ــن الــتــعــامــل مع  م
أشــــــخــــــاص أو 
شـــركـــات وهمية 
ــروض  ــ ــدم عـ ــ ــق ــ ت
غـــيـــر مــنــطــقــيــة 
ــة مناسك  ــأدي ــت ل
العمرة بمناسبة 
احــتــفــاالت عيد 
األم خـــالل هــذا 
الــشــهــر بــأســعــار 
غير منطقية من 

األساس.
وأضـــــــــــــــــاف 
ــى  عـــــــجـــــــالن فـ
ــات  ــ ــحـ ــ ــريـ ــ ــصـ ــ تـ
لـــــــــــــ»صــــــــــــوت 
الماليين« أن حل 
مــشــاكــل النصب 
على المعتمرين 

وأخــذ مبالغ مالية بسبب التأشيرة، يكون 
عن طريق جعل التأشيرة للمواطن بطريقة 
مــبــاشــرة مــن وزارة الــســيــاحــة لــكــن بــعــد ما 
يحصل على التأشيرة من وزارة السياحة من 
حقة أن يذهب إلــى أى شركة وفقا للبرامج 
التى يجب أن يستخدمها بالسعر المناسب 
له فهذا سيساعد على نقص السعر وارتفاع 
جودة الخدمات، وبالتالى ستختفى عمليات 
النصب تماما، فالشركات الخاصة تتحكم فى 
المعتمر  عن طريق التأشيرة وال تعطيه جواز 
سفره  إال حين يوافق على عقد مسجل فى 
الشهر العقارى بأنه حصل على كل خدماته 

كما هى منصوص عليها فى البرنامج.
وأكـــد أن أســعــار الــحــج والــعــمــرة معتمدة 
من وزارة السياحة ويتم تسعيرها حسب كل 

برنامج مقدم ولــذلــك البــد مــن التعامل مع 
شركات السياحة الرسمية والمعتمدة التى 
يوجد عليها رقابة من وزارة السياحة ولديها 
التزام بتنفيذ برامج الحج السياحى وكذلك 

برامج العمرة.
ــام  ــ ــالل األي ــه خــ ــ ــى أن ــ وأشـــــار عــجــالن ال
الماضية ومــع قــرب حلول عيد األم  وجدنا 
إعالنات برامج عمرة عبر وسائل التواصل 
االجتماعى بهذه المناسبة بهدف جذب أكبر 
عــدد من الراغبين فى أداء العمرة بأسعار 
وبرامج مغايرة للواقع تبدأ من 7 آالف جنيه 

و 9 آالف جنيه.
وناشد عجالن جميع راغبى تأدية مناسك 
العمرة بــضــرورة التعامل مــع شــركــات الحج 
والعمرة الرسمية المعتمدة والمسجلة بغرفة 
شركات السياحة ووزارة السياحة واالبتعاد 
عــن الوسطاء والسماسرة وغير المؤهلين 

لهذه البرامج وتنفيذها.
على جانب آخر فجر مصدر مسئول بوزارة 
السياحة، أن بعض 
المسئولين الكبار 
بـــــــوزارة الــســيــاحــة 
ــع  يــــــتــــــواطــــــؤون م
أصــحــاب الشركات 
ــى  ــت الـــســـيـــاحـــيـــة ال
تقوم بالنصب على 
الــمــواطــنــيــن، وذلــك 
ــالل تسهيل  مـــن خــ
ــى  حـــصـــولـــهـــم عــل
ــرات وأوراق  ــأشــي ت
رســـمـــيـــة مــخــتــومــة 
بأختام الــوزارة، مما 
يسهل عليهم خداع 
الضحايا وإيهامهم 
أن الشركة خاضعة 
ــة وزارة  ــ ــابـ ــ ــرقـ ــ لـ
السياحة، الفتا إلى 
أن بعض هؤالء المسئولين يتواطؤون مقابل 
الحصول على عــمــوالت ومقابل مـــادى، من 
ــات الــنــصــب بــاســم الــعــمــرة،  أصــحــاب شــرك
والبعض اآلخــر شريك أو لديه مشروعات 
ــة وصـــفـــقـــات مـــع أصـــحـــاب هــذه  ــرك مــشــت

الشركات.

شهدت األيام األخيرة وقبل بدء عمرة شهر رجب، شكاوى العديد من المواطنين، من وقوعهم فى فخ نصب 
رحالت عمرة مزيفة، وذلك عن طريق بعض الشركات السياحية التى استخدمت ثغرات فى القانون، أو ضعف 

الرقابة من وزارة السياحة، لتنظيم رحالت عمرة بالتقسيط، وبأسعار مخفضة مغرية للراغبين فى أداء مناسك 
العمرة، وتستخدم هذه الشركات من اجل تنفيذ خطط الخداع حيال متعددة ومتنوعة من بينها  طبع إعالنات 

وبرامج ورقية »بروشورات« باإلقامة والمناسك والزيارات وتخصص خانات لألسعار المتفاوتة والتى يكون 
سعرها أقل بكثير عن األسعار المتعارف عليها سواء من رحالت العمرة التى تعلن عنها شركات مصر للطيران 

أو الشركات التابعة لوزارة السياحة، وذلك كوسيلة لجذب الضحايا.
وحصلت »صوت الماليين« على العديد من المستندات التى توضح نصب بعض هذه الشركات فى التغرير 

بالضحايا، من خالل عقود ألداء مناسك رحلة عمرة فاخرة شاملة تذاكر الطيران واإلقامة واإلعاشة والزيارات 
وأداء المناسك والتنقالت الداخلية فى مكة والمدينة، فى الوقت الذى  تلزم فيه الطرف الثانى »الضحية« 

بسداد مقدم العمرة والذى يتراوح بين 7 و 15 ألف جنيه، على ان يسدد باقى المبلغ على أقساط، على مدار 
سنتين أو ثالث سنوات.

الشركات تتقاضى مقدما من الضحية 15 ألف جنيه والباقى على أقساط  

الحكاية تبدأ بـ»جر« رجل الزبون وإغرائه بمميزات التخفيض والتقسيط على 3 سنوات

هذه الشركات تقوم حاليا بتجنيد العديد من الصبية والفتيات لتوزيع 
هذه اإلعالنات باألماكن العامة وأماكن التسوق »الموالت الشهيرة«

خناقة بين كبار موظفى القوى العاملة 
بسبب بيزنس »خدمة الحجاج«

شركات السياحة تواصل تلقى طلبات الراغبين فى الحج حتى 17 مارس

إغالق باب العمرة 17 مارس المقبل

تــواصــل أكــثــر مــن ألــفــى شــركــة سياحية 
تلقى الطلبات من المواطنين الراغبين فى 
أداء الحج، وتقوم غرفة شركات السياحة 
بالمتابعة عــلــى مـــدى الــســاعــة مــع جميع 
شــركــات السياحة لحل أى مشكلة تواجه 
تقدم المواطنين لحجز فرصة الحج بهدف 

إنجاح موسم الحج هذا العام. 
كــمــا يــتــم التنسيق مــع قــطــاع الــشــركــات 
بوزارة السياحة برئاسة مجدى شلبى وكيل 
ــوزارة فى إطــار منظومة من التعاون  أول ال

المشترك لخدمة ضيوف الرحمن. 
أكــد باسل السيسى نائب رئيس الغرفة 
أن الحج السياحى يتميز بتنوع البرامج 
التى تناسب جميع المستويات، مشيرا إلى 

اهتمام السياحة بالحج البرى الذى يقتصر 
تنظيمه على شركات السياحة دون غيرها 
بجانب الحج االقــتــصــادى، حيث يتميزان 
ــار وجـــــودة الــخــدمــات  ــعـ بــانــخــفــاض األسـ
ــفــوز بــالــقــرعــة حــيــث تم  وارتـــفـــاع فـــرص ال
تخصيص 24 ألــف تأشيرة لكل من البرى 
واالقــتــصــادى أى نحو 70% مــن تأشيرات 
الحج السياحى، مشيرا إلى وضع ضوابط 
خاصة تضمن تقديم خدمات متميزة للحج 
البرى واالقتصادى طوال أداء مشاعر الحج 

وحتى عودة الحجاج.
وقال أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة 
الدينية بغرفة شركات السياحة إن الضوابط 
راعت تلبية جميع الشرائح المجتمعية والتى 

ــم إعطاء  تمثلت فــى أكــثــر مــن مــســتــوى، وت
الجانب األكبر من التأشيرات للمستوى.

االقــتــصــادى والــبــرى مــراعــاة لمحدودى 
ــلـــب الـــمـــتـــزايـــد مــــن هـــذه  ــل والـــطـ ــــدخــ ال
الشريحة.. ونصح أحمد إبراهيم الراغبين 
بسرعة التقدم للحج السياحى واختيار 
مــا يناسبهم مــن الــبــرامــج الــمــتــعــددة لدى 
الشركات حيث إن الحجز سيكون لبرنامج 
ــذى ســتــجــرى عــلــى أســاســه  ــد فــقــط الـ واحـ
القرعة اإللكترونية الختيار الفائزين.. 
ــار إلـــى أن بـــاب قــبــول طــلــبــات الحج  وأشــ
سيغلق يوم 17 مارس المقبل على أن تجرى 
القرعة اإللكترونية الختيار الفائزين يوم 

27 مارس.

ــرف شــيــحــة، عــضــو اللجنة  أعــلــن أشـ
العليا للحج السياحى، أنه سيتم إغالق 
ــوزارة السياحة يــوم 17  ــ بــاب الــعــمــرة ب

مارس الحالى. 

 وكشف شيحة، عن استعدادات وزارة 
السياحة لموسم الحج من خالل وضع 
ضوابط وقوانين للحجاج، مع تجنب أى 
عواقب أو تحديات، مشيًرا إلى أنه تم 

التواصل مع السلطات السعودية لوضع 
حلول جذرية وعملية لتلك المشكالت 
التى كانت تواجه الحجاج فى األعــوام 

السابقة.

 نسرين إمام 

الضحايا: 
وقعنا فى 

الفخ فى شقق 
مفروشة.. 

واكتشفنا عدم 
وجود عناوين 

دائمة للشركات 

شهدت أروقـــة ديـــوان عــام وزارة الــقــوى العاملة 
ــجــارى، خناقة  ــوم الــثــالثــاء الماضى 5 مـــارس ال ي
كبيرة نشبت بين كبار موظفى الوزارة، بعد أن اتهم 
أحدهم آخــر بتجاهل توصيته على أحــد أقاربه، 
إلدراج اسمه بين كشوف المرشحين لعمالة خدمة 
الحجاج التى ستبدأ اختباراتها عقب انتهاء شهر 

رمضان المقبل.
ــاالحــداث داخـــل الـــوزارة  وقــالــت مــصــادر مطلعة ب
ــفــاع األصـــوات وصلت إلى  أن أحـــداث الخناقة وارت
مسامع  الدكتور محمد سعفان وزيــر القوى العاملة، 
ــذى اتــضــح انهما من  ــم اســتــدعــاء الموظفين، والـ وت
رؤســاء القطاعات بالوزارة، وأن احدهما اتهم اآلخر 
أمام الوزير بتقاضى مبلغ  6 آالف جنيه عن كل عامل 
يتم ادراجــه فى كشوف خدمة الحجاج، والتى يحصل 
العامل على أجــر يومى من الـــوزارة، وهيئة خدمات 

الحجاج السعودية  ال يقل عن 90 ريال سعودى.
وأضافت المصادر أن هناك مافيا داخل الوزارة 
تتحكم فى ترشيح عمالة خدمة الحجاج لشركات، 
وتتدخل بكل أشــكــال السلطة فــى اختيار اسماء 
بعينها، تربطها بهم عالقة بيزنس وعموالت، الفتة 
ــى أن هــنــاك مسئولين بـــالـــوزارة يتقاضون من  إل
العمالة العادية 6 آالف جنيه لتزكيتهم واختيارهم، 
والتوصية عليهم فى االختبارات التى تجرى لهم، 
بينما يصل اجر »عامل الجزارة« اكثر من 8 االف 
جنيه نظرا الرتفاع اجــر عامل الــجــزارة الــى 130 

رياال يوميا.  
وأكــدت المصادر أن الوزير طلب من وكيل اول 
الوزارة لخدمة الحجاج بتحويل 3 رؤساء قطاعات 
للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية وإخطاره بنتائج 
التحقيقات على وجــه الــســرعــة، لتنفيذ القانون 

بشأن المتورط، إذا ثبتت صحة االتهامات.
وفــى النهاية نؤكد أننا نرحب بــأى تعقيبات أو 
ردود ترد إلينا من ذوى الشأن فى هذه القضية  ألن 

هدفنا كشف الحقائق للرأى العام.

6 آالف جنيه 
على كل 

»راس«.. والوزير 
يأمر بتحويل 3 
رؤساء قطاعات 

للتحقيق 

ــداً الــخــمــيــس الـــمـــدة الــمــحــددة  ــ تــنــتــهــى غ
ألعضاء الجمعيات األهلية الراغبين فى أداء 

فريضة الحج لموسم 1440هـ/ 2019 م. 
وقـــالـــت غـــــادة والـــــى وزيــــــرة الــتــضــامــن 
اإلجتماعى - إن بعثة حــج الجمعيات هذا 
ــن 12 ألــف  ــا يــقــرب م ــام خــصــص لــهــا م ــع ال
تــأشــيــرة ألعــضــاء الجمعيات األهــلــيــة ممن 
تنطبق عليهم شروط التقدم، وأنه من المقرر 
إجـــراء القرعة اإللكترونية المركزية نهاية 
مــارس الجارى على البوابة الختيار الحجاج 
الفائزين وفقاً لحصة الحج المخصصة لكل 
محافظة والــتــى تــم تحديدها وفــقــاً لنسبة 

تعداد السكان. 
من جهته، أكد أيمن عبد الموجود، المدير 
التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير الحج 
ــوزارة التضامن ضــرورة  ــ والــعــمــرة التابعة ل
االلتزام بأن يكون المتقدم عضًوا مسجاًل فى 
إحدى الجمعيات األهلية ومسددا االشتراك 
السنوى للجمعية، وأن تكون الجمعية قد مر 
على قيدها عامين على األقل فى يناير 2019 
ــزاءات لمخالفات ثبتت  ــم يــوقــع عليها جــ ول

بحقها هذا. 
ــه ال يسمح للعضو بالتسجيل  ــاف أن وأضـ
إال فــى جهة واحـــدة ســـواء حــج الداخلية أو 
الجمعيات أو السياحة ويشترط فى العضو 
المتقدم أن يكون قادرا على أداء المناسك من 
الناحية الصحية؛ حرًصا على سالمته، كما 
أنــه البــد من وجــود مرافق للحجاج أصحاب 
األعمار فوق 75 عاًما؛ على أن تقدم الطلبات 
لـــإدارات االجتماعية التابع لها الجمعية، 

وفقاً للنموذج المعد لذلك. 

الخميس.. انتهاء التقديم 
لحج الجمعيات األهلية

بكر

سعفان



 )589 مليون جنيه( 

 إعداد - عادل عبدالله

بورصة األندية األغلى
 فى مصر

موقع »ترانسفير ماركت« العالمى: قيمة الدورى المصرى 3 مليارات و165 مليون جنيه 

658 مليونا

مع إعالن مركز الدراسات الرياضية السويسرية »cies«، عن ارتفاع القيمة 
التسويقية لنجم ليفربول والمنتخب المصرى محمد صالح إذ وصلت مع بداية 

العام 2019 الحالى إلى 184.3 مليون يورو، أى ما يوازى 4 مليارات جنيه 
مصرى وهى القيمة التى تتجاوز قيمة الدورى المصرى بالكامل كما ترصده 

»صوت الماليين« فى هذا التقرير، والذى تصل قيمته وفقًا لموقع »ترانسفير 
ماركت« العالمى إلى 3 مليارات و165 مليون جنيه. 

ورغم كل الماليين التى ضخها تركى آل الشيخ مالك بيراميدز فى الدورى 
المصرى من خالل شراء الالعبين بمبالغ لم تكن موجودة من قبل مؤكدا أن 
تجربته تهدف لالستثمار وليس االستعمار، إال أن النادى األهلى استطاع 

الحفاظ على مقدمة القائمة بفارق ما يقرب من 70 مليون جنيه عن وصيفه 
الجديد نادى بيراميدز، ثم جاء الزمالك ثالثا بفارق كبير جدا عن الناديين، تاله 
فى قائمة الخمس االوائل نادى »مصر المقاصة« والذى تفوق على نظرائه من 

األندية الشعبية والتاريخية، كالنادى اإلسماعيلى مثال الذى جاء خامسا وخلت 
قائمته من العب تخطى حاجز المليون يورو وهو األمر الذى ساهم بالتأكيد فى 

المركز المتأخر الذى يقبع فيه »برازيل مصر« خالل الموسم الحالى.

تركى آل الشيخ: 
تجربة بيراميدز 

تهدف لالستثمار 
وليس االستعمار  

األهلى فى مقدمة 
القائمة بفارق 

مايقرب من 70 
مليون جنيه 

 )658 مليون جنيه( 

)390  مليون جنيه(

 )139 مليون جنيه(

األهلى

الزمالك
اإلسماعيلى

بيراميدز
ــمــة األنـــديـــة  ــر قــائ ــمـ ــتــصــدر الـــمـــارد األحـ ي
األغلى فى الــدورى المصرى حيث تبلغ القيمة 
التسويقية لالعبيه 658 مليون جنيه مصرى، 
وجــاء العبه رمــضــان صبحى المعار مــن نــادى 
هارسفيلد اإلنجليزى بقيمة 7 ماليين يــورو 
أى مــايــعــادل 139 مليون جنيه مــصــرى، يليه 
المغربى ولــيــد أزارو بقيمة 56 مليون جنيه 
مصرى، فى حين جاء الالعبون الثالثة محمد 

الشناوى حارس المرمى وعمرو السولية وعلى 
معلول بقيمة واحدة بلغت الثالثون مليون جنيه 
لكل واحــد منهم، وأحتل ذيــل القائمة الالعب 
مصطفى البدرى بقيمة 994 ألــف جنيه فقط 

ويبلغ عدد الالعبين المقيدين 36 العبا.
ويذكر أن شركة بريزنتيشن قد أعلنت رعايتها 
ــوام بمبلغ 520  للنادى لألهلى لــمــدة أربـــع أعـ

مليون جنيه مصرى. 

يأتى الزمالك الذى كان دائما فى المركز 
الــثــانــى مــتــراجــعــا مــركــزا ليحتل المركز 
الــثــالــث بقيمة بلغت 390 مــلــيــون جنيه 

وبــه 29 العبا مقيدا، وحل 
محمود كهربا كأغلى العب 
بــالــفــريــق بقمة بلغت 40 
مليون جنيه، يليه فرجانى 
ســاســى بقيمة 36 مليون 
ــم خــالــدبــوطــيــب  ــه، ثـ ــي جــن
بقيمة 35 مــلــيــون جنيه، 
ورابــعــا جــاء إبراهيم حسن 
بقيمة 30 مليون جنيه، فى 
ــالعــب سيف  حــيــن احــتــل ال
فــاروق مؤخرة القائمة بقيمة 

994 ألف جنيه مصرى.
وكان مرتضى منصور، رئيس 

الـــزمـــالـــك، قـــد أعــلــن منتصف 
الــعــام الــمــاضــى أن عقد الرعاية 

الذى حصلت عليه شركة برزينتيشن 
لرعاية الــنــادى ارتــفــع مــن 100 مليون 

جنيه إلى 120 مليون فى السنة.
وُيذكر أن شركة  برزينتيشن قد حصلت 
على رعاية الزمالك فى السنوات األربــع 
المقبلة، ليبيع النادى حقوق رعايته حتى 

عام 2022 مقابل 624 مليون جنيه.

مع الحالة السيئة التى وصل إليها برازيل مصر 
واحــتــاللــه مــركــز متأخر فــى جـــدول المسابقة، 
إال أنــه استطاع الحفاظ على وجــوده فى قائمة 
ــل ومقيدا بقائمته 28 العبا لم  الخمس األوائـ
تتخط قيمة العــب واحــد فيهم حاجز المليون 
يورو، ليأتى فى مقدمتهم الالعب محمود متولى 
بقيمة 800 ألف يــورو أى ما يعادل تقريبا 16 
مليون جنيه مصرى، ثم  باهر المحمدى وكريم 
بامبو وعمادى حمدى بقيمة 600 ألف يورو 
أى مايعادل حوالى 12 مليون جنيه مصرى 
لكل واحد منهم، ليخلفهم محمد صادق بقيمة 
8 ماليين جنيه مصرى، فى حين احتل ذيل 

القائمة الــالعــبــون أحــمــد على وأحــمــد أيمن 
ومحمد الدرف ومدحت إبراهيم بقيمة 50 ألف 
يوور أى ما يعادل تقريبا 995 ألف جنيه مصرى. 

وكانت  شركة بريزينتيشن قد فــازت  بحقوق 
رعاية الفريق األول لكرة القدم بالنادى لمدة 4 
مواسم بدءا من موسم 2018/2017 وتنتهى فى 
موسم 2021/2020 مقابل حصول الــدراويــش 
على 100 مليون جنيه بــاإلضــافــة إلــى تقديم 

العديد من المميزات األخرى.

رغــم أنــه يعتبر ضيفا جــديــدا فــى جـــدول الـــدورى 
المصرى فإن بيراميدز )األسيوطى سابقا( بعد انتقال 

ملكيته للسعودى تركى آل الشيخ، قد غير شكل خريطة الكرة 
المصرية وبأت أحد أقطابها خالل فترة لم تتعد العام وبلغت قيمته 

التسويقية 589 مليون جنيه مصرى، ووصــل إجمالى عدد الالعبين 
المقيدين به 27 العبا، جاء أغالهم الالعب كريستيان بنيافيتى القادم 
من بيرو بقيمة بلغت 110 ماليين جنيه مصرى، يليه البرازيلى كينو 
بقيمة 99 مليون جنيه مصرى،وحل ثالثا بقيمة 60 مليون جنيه مصرى 

اإلكوادورى جون سيفونتيس، ثم رابعا المصرى عبدالله السعيد بقيمة 44 
مليون جنيه، وخامسا حارس المرمى أحمد الشناوى بقمية 40 مليون جنيه، فى حين أحتل 

ذيل القائمة الالعب محمد كريم بقيمة 994 ألف جنيه.
وكان تركى آل الشيخ مالك النادى قد أكد أن عقد رعاية النادى يصل سنويا إلى 400 مليون 

جنيه مصرى وهو مايعتبر أعلى من النادى األهلى.
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رغــم أنــه ال يمتلك تــاريــخــا مثل 
األندية الشعبية، إال أن نادى مصر 
المقاصة  الــذى نجح فى الصعود 
ــى تــاريــخــه لـــلـــدورى  ــرة فـ ــ ألول م

الممتاز بعد أن اعتلى 
ــة  ــوعـ ــمـ ــجـ قــــمــــة مـ
ــد بــمــوســم  ــي الــصــع
 .2010 -2009
ــمــركــز  جــــاء فـــى ال

الـــــــرابـــــــع مـــتـــفـــوقـــا 
ــة عــريــقــة  ــديـ ــى انـ عــل
مــثــل اإلســمــاعــيــلــى 
والـــمـــصـــرى، وتغير 
اســـــم نــــــادى مــصــر 
الــمــقــاصــة مــن نــادى 

هويدى لنادى الفراعنه 
قبل أن يتحول لالسم الحالى؛ 

نـــادى مصر المقاصة بعد رعاية 
شــركــة مصر المقاصة والتسوية 
والحفظ الــمــركــزى. وبــلــغ إجمالى 

ــه 33  عـــدد الــالعــبــيــن الــمــقــيــديــن ب
ــاء عــلــى رأســهــم الــغــانــى  العــبــا، جـ
جـــون انــطــوى بقيمة بلغت مليون 
ــورو أى مايعادل 24  ومائتى ألــف ي
مليون جنيه، فى حين 
لــم يتخط أى العب 
ــق  ــريـ ــفـ ــالـ آخـــــــر بـ
ــغ الـــمـــلـــيـــون  ــلـ ــبـ مـ
ــورو، لــيــأتــى خلفه  ــ ي
الــمــدغــشــقــرى بـــوالن 
بــقــيــمــة بــلــغــت نصف 
مـــلـــيـــون يـــــــورو أى 
مــايــعــادل 12 مليون 
ــرى، ثم  ــصـ جــنــيــه مـ
ــى شيملس  ــوبـ ــيـ اإلثـ
ــرى أحـــمـــد  ــ ــصـ ــ ــمـ ــ والـ
عـــادل حـــارس الــفــريــق بقيمة 
9 ماليين جنيه لكل واحــد منهما، 
واحــتــل مصطفى عــفــروتــو مؤخرة 
القائمة بقيمة 497 ألف جنيه فقط.

)145 مليون جنيه(

مصر المقاصة

بيراميدزاألهلى

589 مليونا

الزمالك

390 مليونا

مصر 
طالئع االتحادإنبىسموحةاإلسماعيلىالمقاصة

الجيش
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العرب

اإلنتاج
حرس الداخليةالجونة الحربى

الحدود
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عنتر يظهر مع دنيا 
فى السيرك 

نجم الزمالك السابق يحضر 
المران بـ»الجالبية« 

البالى ستيشن التسلية 
الرسمية لـ»كاسونجو«

حرصت دنيا الحلو خطيبة محمد عنتر العب 
الفريق األول لكرة القدم بنادى الزمالك على 
اصطحابه معها إلى السيرك المملوك إلى عائلة 

الحلو الشهيرة والمعروفة بترويض األسود.
وقام عنتر بحمل »شبل« صغير والتقط صورة 
معه، انتشرت على مواقع التواصل االجتماعى، 

وكانت حديث الجماهير.
ويغيب عنتر عن المشاركة بشكل أساسى مع 
الزمالك هذا الموسم، بسبب اعتماد السويسرى 
ــروس الــمــديــر الــفــنــى عــلــى عــدد  كريستيان جـ
محدود من الالعبين، دون إجراء أى تغييرات إال 

فى الحاالت الطارئة.

حرص النيجيرى ستانلى أوهاويتشى العب 
الزمالك السابق وعجمان اإلمــاراتــى الحالى، 
ــداء الجلباب الخليجى، وتوجه به إلى  على ارت

إحدى تدريبات فريقه.
ونــــال مــظــهــر ســتــانــلــى اســتــحــســان زمــالئــه 
بالفريق، الذين ظلوا يمزحون معه متسائلين 
من أين جاء بفكرة ارتداء هذا الزى الغير معتاد 

عليه.
وقام ش بالتقاط صورة له بالجلباب ونشرها 
على حساباته الشخصية على مواقع التواصل 
ــق عــلــيــهــا مـــازًحـــا: »الــشــيــخ  ــمــاعــى وعــل االجــت

ستانلى«، رغم أنه ينتمى للدين المسيحى.

يقضى الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم 
ــزمــالــك الــمــعــار إلـــى صــفــوف نـــادى الــوحــدة  ال
ــالى  ــب ــات فـــراغـــه فـــى لــعــب »ال ــ ــودى أوقـ ــســع ال

ستيشن«.
وحرص كاسونجو على شراء »بالى ستيشن« 
ــام الــمــاضــيــة مــن أجـــل إشــغــال وقــت  ــ خـــالل األي
فراغه، خاصة فى ظل غيابه عن المباريات هذه 

الفترة، وارتباطه بأداء التدريبات فقط.
وكــان المهاجم الكونغولى تعرض لسوء حظ 
بعد أسابيع قليلة مــن انضمامه للوحدة، بعد 
أن أصيب فى الكتف بإصابة قوية، ليبتعد عن 
الــمــالعــب، على أن يحين مــوعــد عــودتــه خالل 

عشرة أيام من اآلن.

أخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجوم
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لم يكن أكثر المتشائمين يتوقع أن يتأخر فريق النادى 
األهلى فى حسم تأهله للدور ربع النهائى فى بطولة دورى 
أبطال أفريقيا حتى الجولة األخيرة من دور المجموعات، 
والتى ستجمعه يوم السبت المقبل مع فريق شبيبة الساورة 

الجزائرى على ملعب برج العرب.
وجــاءت الخسارة التى تلقاها األهلى فى الجولة قبل 
األخيرة السبت الماضى أمام فيتا كلوب الكونغولى لتعقد 
موقف األهلى فى المنافسة على إحــدى بطاقتى التأهل 
عن المجموعة الرابعة والتى تضم إلى جواره فرق سيمبا 
التنزانى وفيتا كلوب الكونغولى وشبيبة الساورة الجزائرى.

 وأصبح لزاًما على فريق النادى األهلى الفوز فى لقاء 
الجولة األخيرة أمام شبيبة الساورة ليضمن إحدى بطاقتى 
التأهل عن المجموعة إلــى الــدور ربــع النهائى للبطولة 

القارية األولى لألندية على مستوى القارة السمراء.
وما إن انتهت مباراة األهلى وفيتا كلوب حتى تزاحمت 
الضغوط على الجهاز الفنى لألهلى بقيادة األوروجويانى 
ــذى فرضت عليه الــظــروف مواجهة  مارتن الســارتــى، وال
اختبار غاية فى الحساسية والصعوبة أصبحت تطلعات 

األهلى القارية مرهونة بنتيجته.
ويزيد من صعوبة الموقف بالنسبة للمدرب السارتى 
استمرار مسلسل تفشى اإلصــابــات فى صفوف فريقه، 
والتى كان آخر ضحاياها الحارس محمد الشناوى الذى 
غــادر لقاء فيتا كلوب بعد نحو ثلث ساعة من انطالقه 

متأثًرا بإصابة قوية تعرض لها على مستوى أنكل 
القدم.

ــى مــهــددا بــخــوض لــقــاء السبت  وأصــبــح األهــل
المقبل أمام شبيبة الساورة بدون حارس احتياطى 
على مقعد الــبــدالء، وذلــك فى حــال عــدم احتياج 
الشناوى لفترة طويلة للتعافى من إصابته األخيرة، 
فــى وقــت يغيب حــارس الفريق شريف إكرامى 
منذ فترة بسبب معاناته من إصابة فى عضلة 
السمانة، وتقتصر قائمة حــراس األهلى فى 
بطولة دورى أبطال أفريقيا على الحراس 
ــى، ما  ــرامـ ــاوى وإكـ ــشــن الــثــالثــة لطفى وال
يعنى أن الفريق لن يكون أمامه أى خيار 
ســوى خــوض لقاء السبت بــدون حــارس 
احتياطى حــال تــأخــر تعافى الــشــنــاوى، 
وهــو مــا سيكون بمثابة مقامرة رسمية 

خصوًصا إذا ما تعرض الحارس على لطفى لإلصابة أو 
الطرد خالل لقاء الجولة األخيرة أمام شبيبة الساورة.

وتحسًبا لهذا المطب كلف الــمــدرب الســارتــى طــارق 
سليمان مدرب حراس مرمى النادى األهلى بوضع برنامج 
مكثف لرفع جاهزية على لطفى، مع التركيز على رفع 
الحالة المعنوية للحارس وتحفيزه إلخــراج أفضل ما 
لديه إذا ما تم االعتماد عليه كحارس أساسى فى لقاء 

السبت المقبل أمام شبيبة الساورة.
وقــد يضطر الجهاز الفنى لألهلى لتدريب أحد 
العبى الفريق فــى مركز حــراســة المرمى تحسًبا 
لتأكد غياب الشناوى عن مــبــاراة السبت، بحيث 
يكون هذا الالعب بديال احتياطيا للحارس 
ــر من  عــلــى لطفى إذا مــا خـــرج األخــي
مباراة شبيبة الساورة ألى سبب من 

األسباب.
على جانب آخــر طالب سيد 
عــبــد الــحــفــيــظ مــديــر الــكــرة 
بــالــنــادى األهــلــى إدارة القلعة 
الــحــمــراء بــضــرورة الــتــواصــل 
سريًعا مع األجهزة األمنية من 

أجل السماح ألقصى عدد ممكن من الجماهير لحضور 
لقاء شبيبة الساورة، الذى سيقام فى تمام السادسة مساء 

السبت المقبل على ملعب برج العرب.
وجاء طلب عبد الحفيظ متوافقا مع رغبة الجهاز الفنى 
والعبى الفريق األحمر، والذين يعتبرون الجماهير أحد 
العوامل التى سترجح كفة الشياطين الحمر فى لقاء شبيبة 
الساورة المصيرى، فضاًل عن أنهم سيشكلون عامل ضغط 
على الفريق المنافس والذى سبق وتعادل معه األهلى فى 

الجولة الثانية لدور المجموعات بهدف لمثله.
وتشكل الحالة السيئة ألرضية ملعب برج العرب أحد 
العوامل التى تضغط على فريق النادى األهلى قبل مباراة 
السبت المصيرية، إذ يتخوف السارتى وجهازه المعاون من 
أن تتسبب أرضية الملعب فى تعرض المزيد من العبى 
فريقه لإلصابة، إلى جانب تأثيرها السلبى على عملية نقل 

الكرة وهو ما قد يعطى بعض األفضلية للفريق الجزائرى.
ــال تغييرات جوهرية  وتتجه نية الســارتــى لــعــدم إدخـ
على التشكيل الــذى سيخوض به لقاء شبيبة الــســاورة، 
بحيث يغلب الــتــوازن بين الهجوم والــدفــاع على التشكيل 
وتفادى االندفاعات غير المدروسة لعدم منح الضيوف 

الجزائريين أى فرصة لهز شباك الشياطين الحمر.

المقاصة ينقب عن مواهب المظاليم
يـــواصـــل مــجــلــس إدارة 
نــــادى مــصــر الــمــقــاصــة 
بـــرئـــاســـة مــحــمــد عبد 
السالم، مسلسل البحث 
عن بعض الالعبين خالل 
الفترة المقبلة، تمهيًدا لضمهم إلى 
صــفــوف الــفــريــق فــى فــتــرة االنــتــقــاالت 

الصيفية المقبلة.
ــقــر الــمــجــلــس بــشــكــل كبير،  واســت
على ضم العبين من القسم الثانى، 
ــاع أسعار  ــف خــصــوًصــا فــى ظــل ارت
ــدورى الــمــمــتــاز بشكل  ــ العــبــى الـ
ــول فريق  مــبــالــغ فــيــه، بــعــد دخــ
بـــيـــرامـــيـــدز فـــى الـــعـــديـــد من 

الصفقات.
وكـــان محمد ســـراج الــديــن 
مسئول التعاقدات بــالــنــادى، قد 

حرص على حضور العديد من مباريات 
القسم الثانى فى الفترة األخيرة، 
والــتــى كــان آخــرهــا لقاء الترسانة 
وسيراميكا كيلوباترا، الذى انتهى 

بالتعادل السلبى بدون أهداف.
ــن الــمــنــتــظــر، أن يعقد  ومـ

طلعت يــوســف، المدير 
الــفــنــى لــلــفــريــق األول 
ــادى  ــن ــقـــدم ب لـــكـــرة الـ
ــر الـــمـــقـــاصـــة،  ــصـ مـ
جــلــســة مـــع اإلدارة 
فى الساعات القليلة 
ــة، مـــن أجــل  ــل ــب ــق ــم ال

ــه  ــاجــات ــي تـــحـــديـــد احــت
ــة  ــى الــمــرحــل ــ ــق ف ــري ــف ــل ل

المقبلة.
ــرى إدارة المقاصة  وتـ

أنــه لــن يــكــون بــمــقــدورهــا مــجــاراة حالة 
التزايد الكبيرة فى أسعار الالعبين، والتى 
وصلت إلى مستويات خرافية بسبب حرب 
الصفقات الدائرة بين الثالثة أندية الكبار 
األهلى والزمالك وبيراميدز، وهو ما جعل 
إدارة النادى الفيومى تلجأ لفكرة البحث 
عن المواهب المدفونة فى دورى الدرجة 
الثانية خصوًصا وأن ضم أى العب منهم 
لن يكلف الــنــادى مالًيا مثلما هو الحال 
ــدورى  عــنــد ضــم أى العـــب مــن أنــديــة الـ

الممتاز.
وكان الفريق الفيومى، قد تعاقد مؤخًرا 
مــع ميدو جــابــر، العــب الفريق السابق، 
ــى، خــالل فترة  ــادى األهــل ــن ــا مــن ال قــادًم

االنتقاالت الشتوية الماضية.
ويــقــدم فريق المقاصة موسًما جيًدا 
تحت قيادة مدربه طلعت يوسف، حيث 
يحتل الفريق حالًيا المركز الخامس فى 
جدول ترتيب بطولة الــدورى برصيد 38 
نقطة متساوًيا فى رصيد النقاط مع 
الــمــصــرى الــبــورســعــيــدى صاحب 

المركز الرابع.
كــمــا نــجــح طــلــعــت يــوســف فى 
قيادة الفريق الفيومى لبلوغ الدور 
ــع الــنــهــائــى لــبــطــولــة كــأس  ربـ
مصر، ليصطدم بفريق 
الزمالك فى مباراة لم 
يتحدد موعد إقامتها 

إلى اآلن.
ــلـــع الـــفـــريـــق  ــتـــطـ ويـ
الفيومى إلنهاء الموسم 
ــى ضــمــن األربــعــة  ــحــال ال
الــكــبــار لحجز مقعد له 
ــبــطــوالت  ــدى ال ــ فـــى إحـ
ــوســم  ــم ــة ال ــيـ ــقـ ــريـ األفـ

المقبل.

مقامرة حراسة المرمى تهدد األهلى فى لقاء شبيبة الساورة

تحالف »عكوسات« 
يحاصر صالح محسن 
ال يمر صالح محسن مهاجم 
األهلى الشاب بأفضل فتراته 
مع الشياطين الحمر، فى ظل 
حالة التجاهل التى يلقاها 
مـــن األوروجـــويـــانـــى مــارتــن 
السارتى مدرب األهلى الذى 
ال يفضل االعتماد عليه فى 
قيادة الخط األمامى للفريق.

وزاد مــن صعوبة الــظــروف 
المحيطة بالالعب اإلصابة 
ــا مـــؤخـــًرا  ــه الـــتـــى تـــعـــرض ل
خالل أحد تدريبات الفريق 
األحمر، والتى تم استبعاده 
على إثرها من قائمة النادى 
ــد فى  ــواجـ ــى الـــتـــى تـ ــلـ األهـ
الكونغو قبل أيــام لمواجهة 
فــريــق فيتا كــلــوب فــى إطــار 

بطولة دورى أبطال أفريقيا.
ــالح محسن  ــ ويـــتـــرقـــب ص
نتيجة الــفــحــوص الطبية 
التى خضع لها خــالل األيــام 
الــمــاضــيــة، والــتــى سيتحدد 
فــى ضوئها الــفــتــرة الــالزمــة 
ــة التى  ــاب لتعافيه مــن اإلص

يعانى منها.
وفى حال زادت فترة غياب 
الالعب عن 10 أيام فإن ذلك 
سيعنى بشكل مباشر خروجه 
مــن حسابات الجهاز الفنى 
للمنتخب خـــالل المعسكر 
الــقــادم، وبالتالى سيتحرك 
الــجــهــاز عــلــى األرجــــح لضم 

مهاجم بديل للمعسكر.
ــتــواجــد فى  ــك أن ال وال ش
ــقــادم  معسكر الــمــنــتــخــب ال
ــة  ــرص ســـيـــكـــون بــمــثــابــة ف
جيدة لمهاجم األهلى صالح 
محسن، يتمنى الــالعــب أال 

تحرمه لعنة اإلصابة منها.
ــور مع  وفــى حــال ســارت األم
الالعب على ما يرام وتواجد 
فعلًيا فى معسكر المنتخب، 
ــذا الــتــجــمــع سيكون  ــإن هـ فـ
ساحة لرد اعتباره أمام الجهاز 
ــص  ــاألخ الــفــنــى لــأهــلــى وب

المدرب السارتى.
ــا عــلــى أحــد  ــًي ــاف ــس خ ــي ول
داخـــل األهــلــى حــالــة الضيق 
التى يشعر بها صالح محسن 
طوال الفترة الماضية، بعدما 
ــًرا  ــي ــح أس ــب وجـــد نــفــســه أص
لدكة البدالء أو خارج قائمة 
الفريق األحمر فى الكثير من 

المباريات.
ومــنــذ عــودتــه مــن إصابته 
الماضية أواخر يناير الماضى 
لــم يظهر صـــالح محسن إال 
لمجرد دقــائــق مــعــدودة فى 
بـــعـــض مـــبـــاريـــات األهـــلـــى 
ــدورى، ودفــــع الــمــدرب  ــ ــال ــ ب
الســـارتـــى بــالــالعــب الــشــاب 
بدياًل فى مباريات وادى دجلة 
وإنبى وحــرس الــحــدود، وبلغ 
معدل مشاركته فى كل مباراة 

منهما نحو 20 دقيقة أو أقل.
وفــى دورى أبطال أفريقيا 
منح الســارتــى صــالح محسن 
فرصة الظهور لـ6 دقائق فقط 
فــى مــبــاراة الجولة الرابعة 
لدور المجموعات أمام سيمبا 
ــى والـــتـــى خــســرهــا  ــزان ــن ــت ال
الفريق األحمر بهدف نظيف.

ــدرب  ــم ــى ال ــق فـــى حــيــن أب
األوروجــويــانــى الــالعــب على 
دكة البدالء فى لقاء الجولة 
الثالثة أمــام سيمبا، وكذلك 
ــتــاج الحربى  فــى مــبــاراة اإلن
بالدورى، واستبعده من قائمة 
الفريق تماًما فــى مباريات 
الداخلية والجونة وبتروجت.

 كتب – محمد الصايغ كتبت – سارة عبد الباقى

 ضياء خضر

معسكر مارس »فرصة أخيرة« لبعض نجوم الفراعنة 
بالنسبة للعديد من المتابعين لمباريات 
الـــــدورى الــمــمــتــاز، خــصــوًصــا فــى ظل 

تواضع مستواه مع فريقه الحالى.
وســتــكــون احتمالية مــشــاركــة جابر 
فى أى من اللقاءين واردة بقوة، فى 

ظل رغبة الخواجة المكسيكى فى 
الحكم على مستواه ومعرفة مدى 
ــيــة انــضــمــامــه لــصــفــوف  إمــكــان
الفراعنة فــى الــفــتــرة المقبلة 

من عدمه.
ولن يكون هناك أى تخاذل 
ــر،  ــابـ ــر جـ ــمـ ــب عـ ــ ــان مــــن جــ
ــق  ــأل ــل ت ــى ظــ ــ خـــصـــوًصـــا ف
محمد هانى، العــب األهلى، 
فى المباريات األخيرة التى 
ــع الــفــريــق  ــارك فــيــهــا مـ ــ شـ
األحــمــر ســواء فــى مسابقة 

ــدورى الــمــمــتــاز أو دورى  ــ الـ
أبطال أفريقيا.

كريم حافظ
غــاب كريم حافظ، المحترف فى 
صفوف فريق قاسم باشا التركى، 
ــى مــعــســكــرات  ــ ــن الـــتـــواجـــد ف ــ ع
ــرة، بــاعــتــبــار أن  ــيـ الــفــراعــنــة األخـ
ــى االنضمام  مــســتــواه ال يؤهله إل

للفراعنة.
وجــاء انتقاله إلــى فريق قاسم 
بـــاشـــا الــتــركــى فـــى الــمــيــركــاتــو 
الــشــتــوى األخـــيـــر، لــيــكــون بــوابــة 
ــد إلـــى صــفــوف  عـــودتـــه مـــن جــدي

الفراعنة، حيث يكون ذلــك بمثابة 
ــه فـــى االنــضــمــام  ــر لـ ــيـ األمــــل األخـ
لصفوف المنتخب فى الفترة المقبلة.

ومنذ انتقاله إلــى قاسم باشا ظهر 
كــريــم حــافــظ فــى 4 مــبــاريــات فقط مع 

فريقه الجديد، شــارك فى اثنتين منهما 
كبديل فى حين تم الدفع به أساسًيا فى 

لقاءين أحدهما كــان ببطولة الكأس، 
ــعــة  ــات األرب ــاري ــمــب ــدار ال ــ ــى م وعــل

اكتفى العب وادى دجلة السابق 
بصناعة هدف وحيد.

بــدأ الــعــدد التنازلى الســتــعــدادات المنتخب 
المصرى لمعسكر شهر مــارس المقبل الــذى 
ينطلق يــوم 19، اســتــعــداًدا لمواجهة النيجر 
يــوم 23، ضمن منافسات الجولة األخــيــرة من 
التصفيات المؤهلة إلــى بطولة كــأس األمــم 

األفريقية 2019.
ويخوض أحفاد الفراعنة مباراة ودية بعد ذلك 
أمــام منتخب نيجيريا يوم 26 مــارس، وذلــك فى 
إطار استعداداته لبطولة كان، علًما بأن الفراعنة 

حسموا تأهلهم بشكل رسمى إلى البطولة.
ويعد معسكر شهر مارس، بمثابة فرصة أخيرة 
للحرس القديم، والذى ابتعد فترة ليست بالقليلة 
عن الظهور فى معسكرات الفراعنة فى الفترة 
األخــيــرة، حيث يسعى الجهاز الفنى للمنتخب 
بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى للحكم على 
مستواهم عن قرب بشكل نهائى لتحديد إمكانية 

االستعانة بهم مستقباًل من عدمه.
وتستعرض »صــوت الماليين« أبــرز األسماء 
التى ستخضع للتقييم النهائى فى معسكر مارس 

فى السطور التالية..
أحمد الشناوى

ــارس مــرمــى فريق  يعد أحــمــد الــشــنــاوى، حـ
بيراميدز، ضمن الالعبين الذين ابتعدوا عن 
تمثيل المنتخب المصرى، منذ أن وطأت أقدام 
المكسيكى خافيير أجيرى، لتدريب الفراعنة 
فى الفترة األخيرة، وتحديًدا من شهر أغسطس 

الماضى.
وجاء ابتعاد الشناوى، بسبب ظروف اإلصابة 
من جهة، باإلضافة إلى تألق الحراس اآلخرين 

من جهة أخرى. 
ويعد المعسكر المقبل، هو الفرصة األخيرة 
بالنسبة لــلــشــنــاوى، خــصــوًصــا فــى ظــل تألق 
وثبات حراس آخرين أمثال محمد الشناوى فى 
األهلى، ومحمود جنش بالزمالك، ومحمد عواد 
المحترف فى الوحدة السعودى، وعامر عامر 

حارس اإلنتاج الحربى.
عمر جابر

ال شك، أن انضمام عمر جابر، الظهير األيمن 
لصفوف بيراميدز، يعد بمثابة مفاجأة كبيرة 

السارتى يعلن الطوارئ فى األهلى إلنقاذ »الحلم األفريقى« 

اإلدارة الحمراء 
تطلب زيادة 

عدد الجماهير 
فى موقعة برج 

العرب

السارتى

أجيرى

الشناوى

جابر

حافظ
يوسف



عواد يحتفل بمولوده 
الجديد »مراد« 

زيارة مشتركة لثنائى 
القطبين لطبيب األسنان 

رحلة الكونغو تؤجل عيد 
ميالد نجل الشحات

حالة سعادة يعيشها محمد عواد حارس مرمى 
اإلسماعيلى المعار إلــى فريق الوحدة السعودى، 
بعدما وضعت زوجته قبل أيام مولودها الذى أسموه 

مراد.
ــى الـــتـــواجـــد بــرفــقــة زوجــتــه  عــــواد حــــرص عــل
خــال فترة تواجدها بأحد مستشفيات القاهرة 
لاطمئنان عليها وعلى صحة المولود الجديد، 

الذى نشر صورة له وهو يحمله بين يديه ويقبله.
وتجدر اإلشــارة إلى أن عواد يبتعد عن مباريات 
فريق الوحدة فى الفترة األخيرة بسبب معاناته من 
إصابة، وهــو ما سهل له العودة للقاهرة للتواجد 

برفقة زوجته خال األيام الماضية.

اصطحب صــالــح جمعة صــانــع ألــعــاب الــنــادى 
األهلى شقيقه عبد الله الظهير األيسر لفريق نادى 
الزمالك فى زيارة إلحدى عيادات األسنان الشهيرة 

بمنطقة مدينة نصر.
والمعروف أن صالح جمعة عادة ما يحرص على 
مظهره بشكل كبير، وهــو ما يجعله دائــم الزيارة 
لطبيب األســنــان للمحافظة على المظهر الجيد 

البتسامته.
وعبر حسابه على موقع التواصل االجتماعى 
انستجرام نشر صــالــح جمعة صـــورة جمعته هو 
وشقيقه مع الطاقم الطبى الخاص بمركز األسنان 

موجًها الشكر لهم على حسن استقبالهم وتعاملهم.

ــادى األهلى  ــن اضــطــر حسين الــشــحــات نجم ال
إلرجــاء االحتفال بعيد مياد نجله أحمد، والــذى 
ــواجــده برفقة بعثة الــفــريــق األحمر  تــزامــن مــع ت
فى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب فى دورى أبطال 

أفريقيا.
الشحات حــرص على توجيه رســالــة إلــى نجله 
ــواصــل االجــتــمــاعــى  ــت ــال مــوقــع ال أحــمــد مـــن خـ
انستجرام هنأه فيها بعيد مياده، ونشر مجموعة 

صور له برفقة ولديه أحمد وآسر.
ومــن المنتظر أن يقيم الشحات حفل عيد 
مياد لنجله قبل نهاية األسبوع الجارى، على 
أن يكون الحضور فيه مقصورًا على أسرتى 

الاعب وزوجته.
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صدقى يطالب الجونة بمحاصرة رباعى األهلى 
ال يختلف أحد على أن مستوى الفريق األول لكرة 
القدم بنادى الجونة شهد طفرة كبيرة منذ بداية 
العام الجارى، وبالتحديد بعدما عزز صفوفه بأربعة 
مــن عناصر الــنــادى األهــلــى على سبيل اإلعــارة 

خال الميركاتو الشتوى األخير.
ــل من  ــات كـ ــدمـ ــى خـ وحـــصـــل الـــجـــونـــة عــل
المهاجم أحمد ياسر ريــان و صانع األلعاب 
أحمد حمدى، والعــب الوسط أكــرم توفيق، 
والمدافع محمود الجزار من النادى األهلى 
على سبيل اإلعــارة لنهاية الموسم الجارى، 
وسريًعا نجح الاعبون األربعة فى االندماج 
ضمن صفوف الفريق الساحلى وأصبحوا 

يشكلون قوة ضاربة للفريق.
وبالنظر إلى قائمة هدافى الجونة هذا 
الــمــوســم، نــجــد تــألــقــا كــبــيــرا مــن ربــاعــى 
األهلى المعار، للفريق الساحلى، ففى 6 
مباريات نجح أحمد ياسر ريان فى إحراز 

4 أهداف وصنع 2.
ونجح أحمد حمدى فى إحــراز هدفين 
ــاريــات  ــر فـــى 7 مــب ــدف آخــ ــاعــة هــ وصــن
خاضها، وبالنسبة ألكــرم توفيق، فإنه لم 
يحرز أهــداف ولكنه صنع هدفين، األمــر الذى 
يعكس الطفرة الــتــى يعيشها فــريــق الجونة على 

المستوى المحلى.
ــع   المدير  تألق الرباعى المعار من األهلى دف
الفنى لفريق الجونة لمطالبة إدارة ناديه بجس 
نــبــض نظيرتها فــى األهـــلـــى، حـــول إمكانية 
االحتفاظ ببعض هذه العناصر فى الموسم 

المقبل.
ــنــادى  ــى ظــل اكــتــظــاظ قــائــمــة ال وفـ
األهلى بالعديد من النجوم أصحاب 
ــى مــســتــوى  ــل ــرة ع ــي ــب ــك ــاء ال ــ ــم األســ
كافة خطوط الفريق األحــمــر، يرى 

مــدرب الجونة أن معظم الاعبين المعارين من 
األهلى لفريقه قد ال يكون لهم فرصة التواجد مع 
الشياطين الحمر فى الموسم الجديد، لذلك طالب 
بفتح خطوط تواصل مع إدارة األهلى لمعرفة رأيها 
فى إمكانية التعاقد مع بعض هؤالء الاعبين بشكل 
نهائى أو تمديد إعارتهم لموسم إضافى على أقل 
األحـــوال، لتفادى الــدخــول فــى منافسة مــع أندية 
أخرى قد تحاول ضم أى من هؤالء الاعبين خال 
الميركاتو الصيفى 

المقبل.
ــرص  ــ وتـــــبـــــدو ف
الــثــنــائــى مــحــمــود 
الـــــجـــــزار وأكــــــرم 
ــر  ــ ــب ــ ــق األك ــ ــي ــ ــوف ــ ت
لـــاســـتـــمـــرار فــى 
ــق الـــجـــونـــة  ــ ــريـ ــ فـ
بالنظر إلــى ضعف 
احتمالية عودتهما 
ــة من  ــداي لــأهــلــى ب
الــمــوســم الــجــديــد، 
خــــصــــوًصــــا وأن 
ــزى الــمــســاك  ــركـ مـ
واالرتــــــــكــــــــاز فــى 
األهــــلــــى يــضــمــان 
عدد من األسماء القوية إلى جانب بعض الصفقات 
الجديدة التى أبرمها النادى مؤخًرا لتعزيز هذين 

المركزين.
وتشير الدالئل إلى أن المهاجم أحمد ياسر ريان 
وصانع األلعاب أحمد حمدى قد يكونان األقــرب 
للعودة إلى صفوف األهلى، ليس فقط بسبب حالة 
التألق التى يقدمانها مع الجونة وإنما لتعزيز هذين 
المركزين فى الفريق األحمر وباألخص مركز صانع 
األلعاب الــذى قد يفتقد خدمات رمضان صبحى 
بنهاية الموسم إذا غالى نادى هدرسفيلد اإلنجليزى 

فى مطالبه المالية لتمديد إعارته لأهلى.

الرحيل النهائى المصير األقرب لمعظم المعارين 

 كتبت – سارة عبد الباقى

 ضياء خضر

 محمد الراعى

ال ننكر أن السوشيال ميديا 
أشــعــلــت الــفــتــة الــكــرويــة بين 
والــزمــالــك،  األهــلــى  جماهير 
وقــفــة حاسمة من  مــن  والبـــد 
سريعا  الفتنة  الحتواء  الدولة 
قبل أن تحدث كارثة جماهيرية 
األمم  جديدة فى بطولة كأس 
مصر  تنظمها  التى  األفريقية 
بحضور  الــمــقــبــل  يــونــيــو  فــى 

الجماهير.
ــد مــن تــحــرك ســريــع من  الب
بــالــدولــة  المسئولة  الــجــهــات 
ــســات فــعــلــيــة بين  لــعــمــل جــل
األطراف الحقيقية فى إشعال 
أن  نريد  وال  الكروية،  الفتنة 
نخدع أنفسنا وال نضع رؤوسنا 
بمؤتمرات  ونكتفى  الرمال  فى 
ــكــام ونــتــجــاهــل األطــــراف  ال
الحقيقية، والبد أن نعترف أن 
األطراف الحقيقية هى األهلى 
ومــدربــيــن  »ادارة  ــك  ــزمــال وال
اتحاد   - اإلعــام   - والعبين« 
فى  متمثلة  ــة  ــدول ال  - الــكــرة 

وزارة الشباب والرياضة.
جميعا  ــرف  ــت ــع ن أن  البــــد 
جــزءاً  نتحمل  وكلنا  بالخطأ 
الكروية،  الفتنة  مسئولية  من 
ــعــم الــمــســئــولــيــة جــمــاعــيــة،  ن
األهلي  مسئولو  يتحملها  وال 
والزمالك وحدهم، وال يتحملها 
الجمهور وحده، ولكن اإلعام 
الرياضة  ووزارة  الكرة  واتحاد 
شركاء فى المسئولية، والبد أن 
تكون الحلول جماعية وواقعية 
وبحضور كل االطراف، وتوفير 
واقتاع  للحلول  صادقة  نوايا 

الفتنة الكروية من جذورها.
الــذى  المؤتمر  أن  والشـــك 
بدعوة  الــريــاضــة  وزيــر  عقده 
الرياضيين  النقاد  رابطة  من 
وبحضور أبوريدة رئيس اتحاد 
مرتضى  والــمــســتــشــار  ــكــرة  ال
وكل  الزمالك  رئيس  منصور 
رؤساء األندية باستثناء رئيس 
األهلى محمود الخطيب الذى 
ولـــم يحترم  الــحــضــور  رفـــض 
فى  سبباً  وكـــان  المسئولين، 
وتجاهل  المؤتمر  هذا  افساد 
أزمــة  وافتعل  مصر  مصلحة 
تحقيق  أجــل  مــن  لزمة  بــدون 
على  وهمية  شخصية  زعامة 

حساب مصلحة الوطن.
ــام مــســئــول ألنــه  نــعــم اإلعــ
يـــجـــامـــل االنــــديــــة الــكــبــرى 
حساب  على  االهلى  وتحديدا 
ــاقــى األنـــديـــة األخــــرى مما  ب
يــثــيــر الــفــتــنــة الــجــمــاهــيــريــة، 
الــكــرة يتحمل  اتــحــاد  وأيــضــا 
األهلى  المسئولية النه يجامل 
يثير  منا  االنــديــة  بــاقــي  علي 
ويتحمل  ــة،  ــن ــفــت وال الــغــضــب 
المسئولية ألنه اليطبق  الوزير 
القانون على كل األندية، والبد 
أن يعترف الجميع بخطئه وأال 
كل  فى  التجاوزات  تتكرر هذه 
مجال، والبد أن يطبق األعام 
العدالة  والوزير  الكرة  واتحاد 
على كل األندية القتاع الفتنة 

الجماهيرية من جذورها.
تــتــدخــل  ان  أتــمــنــى  كــنــت 
على  الجميع  إلجــبــار  الـــدول 
حضور المؤتمر والقضاء على 
تحدث  ان  قبل  الكروية  الفتنة 
التقارير  أن  خاصة  الكارثة، 
استغال  مــن  تــحــذر  األمــنــيــة 
بعض أعداء الوطن التجمعات 
الــجــمــاهــيــريــة فـــى الــبــطــولــة 
األفريقية إلحداث فوضى فى 
الخطيب،  كابتن  عفوا  الباد، 
شركاء  وكلنا  مخطئون  كلنا 
في اثارة الفتنة الكروية، عفوا 
مصر  مصلحة  أن  الخطيب 
الشخصية  زعامتك  من  أهــم 
الوهمية، عفواً  وزير الرياضة 
وكل الجهات الوطنية البد من 
األزمـــة  ــراف  أطــ كــل  تجميع  
الكروية  الفتنة  فتيل  النــتــزاع 
لمصلحة البلد، الن مصر فوق 

الجميع.

رأى

الزمالك يؤجل التفاوض مع حارس اإلنتاج 
قرر  مسئولو نادى الزمالك، تأجيل فكرة 
الدخول مفاوضات رسمية مع إدارة اإلنتاج 
الحربى؛ لضم عامر عامر حــارس مرمى 

اإلنتاج الحربى.
ووضع الزمالك، حارس اإلنتاج الحربى 
ضمن اهتماماتهم لتدعيم مركز  حراسة 
المرمى خال الفترة المقبلة ليكون بجوار 

جنش وعماد السيد وعمر صاح.
وأوضح مصدر بالقلعة البيضاء أن 

الزمالك استقر على تأجيل 
الــتــفــاوض الــرســمــى بشأن 
ضم الــحــارس كى ال يؤثر 
ــز حــــارس  ــيـ ــركـ ــى تـ ــلـ عـ
ــن نــاحــيــة  ــالـــك مـ الـــزمـ
خاصة وأن الموسم ما 
زال طويا مــن ناحية 

أخرى.
ــى صـــعـــيـــد  ــ ــ ــل ــ ــ وع
ــد مــصــدر   ــ ــر أكـ ــ آخـ
مقرب مــن محمود 
شــيــكــابــاال العــب 
ــك  ــزمــال فـــريـــق ال
ــار لـــنـــادى  ــعـ ــمـ الـ
أبــولــون سميرنى 
الــــيــــونــــانــــى أن 

ــن  الـــــــــاعـــــــــب  لـ
يستطيع العودة لتدريبات 

ــوقــت  ــق األبـــيـــض فـــى ال ــري ــف ال
ــدم فسخه  الــحــالــى بــســبــب عـ
ــع أبـــولـــون الــيــونــانــى  لــعــقــده م
خاصة أنه كان من المنتظر أن 
تتم إجراءات فسخ التعاقد فى 

شهر يناير الماضى.
ــقــم الـــاعـــب بــانــهــاء  ــم ي ــ ول
فسخ التعاقد  لتعثر انتقاله 
للمصرى الــبــورســعــيــدى ولن 
ــاعــب االنــتــظــام  يستطيع ال
فى تدريبات الفريق األبيض 

ــلــدراويــش مــن أجـــل ضــم محمد صــادق  ل
العـــب فــريــق اإلســمــاعــيــلــى أو الحصول 
على خــدمــات أى العــب يحتاجه الفريق 
األبيض من صفوف الــدراويــش فى فترة 
االنتقاالت الصيفية المقبلة، فى ظل رغبة 
القلعة البيضاء فــى ضــم أكثر مــن العب 

باإلسماعيلى.
ولــم يتوقف األمــر عند هــذا الــحــد، بل 
استقر النادى األبيض على تمديد إعارة 
معروف يوسف العــب الوسط النيجيرى 
المعار للشرطة العراقى أو عرضه للبيع 
فــى الــفــتــرة المقبلة فــى ظــل كــثــرة عــدد 
الاعبين األجانب بالفريق، فى حين لم يتم 
حسم موقف اإليفوارى رزاق سيسيه العب 
االتحاد السكندرى الذى تنتهى إعارته مع 

زميله أحمد داودا بنهاية الموسم الحالى.
وتتجه النية لتجديد إعارة سيسيه ألحد 
األنــديــة األخـــرى أو عربيا بسبب رفض 
النادى األبيض التعامل مع نــادى االتحاد 
السكندرى مجددا فى انتقاالت الاعبين 
بسبب مشاركة دواودا وسيسيه مع زعيم 

الثغر أمام الزمالك فى البطولة العربية.
وفـــى  ســيــاق متصل تتجه الــنــيــة لــدى 
الـــنـــادى لــتــجــديــد إعــــارة أحــمــد كــابــوريــا 
الــمــعــار للطائع أو بيعه نهائيا، ونفس 
األمر بالنسبة لزميله إسام جمال مدافع 
الفريق المعار للنادى العسكرى فى حين 
سيعود مصطفى محمد مهاجم الفريق 
المعار للطائع إلــى الــنــادى فــى الموسم 
المقبل، فى ظل حالة التألق التى يعيشها 

مع الفريق العسكرى.
ولم يحسم الزمالك موقف أحمد رفعت 
المعار النبى انتظارا لمتابعة مستواه مع 
الفريق البترولى فى المباريات المقبلة، 
وفى حالة تألقه سيتم عرض أمر عودته 

على الجهاز الفنى.
وفــيــمــا يــخــص الــكــونــغــولــى كــاســونــجــو 
فسيكون األقـــرب الموافقة على بيعه أو 
ــه بــعــد انــتــهــاء مـــدة اإلعــــارة لــنــادى  ــارت إع

الوحدة السعودى.

خال الفترة الحالية بسبب امتداد عقده 
أبــولــون حــيــث سينتهى بنهاية الموسم 

الجارى.
وأوضــح المصدر أن الاعب سيخوض 
تــدريــبــات خــاصــة خــال الــفــتــرة الحالية 
حتى يكون جاهزا للموسم الجديد، وكان 
الزمالك أخطر الاعب بالعودة للفريق فى 

الفترة المقبلة.
ومن ناحية أخرى يحاول الجهاز الفنى 
للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان 
جروس إعادة محمد إبراهيم صانع ألعاب 
الفريق األبيض للحسابات من جديد بعد 
قرر مسئولو القلعة تجميد محمد إبراهيم 
خــال الفترة الحالية بعد رفــض اإلعــارة 
للنادى اإلسماعيلى فــى يناير الماضى 
والخاف على تجديد التعاقد المشروط 

باإلعارة. 
وحاول السويسرى كريستيان جروس حل 
موقف محمد إبراهيم ورفع قرار التجميد 
عنه ولكن محاوالته قوبلت برفض من أمير 
مرتضى المشرف على الكرة و كان جروس 
كشف لبعض أفراد الجهاز الفنى والاعبين 
ــة تجميد محمد  عــن رغــبــتــه فــى حــل أزمـ

إبراهيم واالستفادة منه.
وفــى شــأت آخــر استقر مسئولو نــادى 
الزمالك على التخلص من بعض الاعبين 
المعارين فــى فترة االنــتــقــاالت الصيفية 
المقبلة بــاالســتــفــادة منهم فــى صفقات 
تبادلية لتدعيم صفوف القلعة البيضاء فى 

فترة االنتقاالت المقبلة.
ــادى  ــن وتــتــجــه الــنــيــة لـــدى مــســئــولــى ال
للموافقة على بيع كل من محمد أشرف 
»روقــــة« وعــمــاد فتحى الــمــعــاريــن إلنبى 
ــادى الــمــصــرى مقابل التفاوض  ــن إلــى ال
مــع الــنــادى البورسعيدى للحصول على 
ــع ألــعــاب  خـــدمـــات إســــام عــيــســى صــان
المصرى فــى فترة االنــتــقــاالت الصيفية 

المقبلة.
وفــى نفس الوقت يــدرس الزمالك بيع 
مــحــمــود عــبــد الــعــاطــى »دونـــجـــا« المعار 

خطر الفتنة الكروية 
يهدد اجلميع

اإلخفاق األفريقى يضيق الخناق على مجلس اإلسماعيلى 
يوًما بعد اآلخر تزداد األمور تعقيًدا داخل مجلس 
إدارة النادى اإلسماعيلى، بعد اإلخفاق الــذى طال 

الفريق مؤخًرا فى بطولة دورى أبطال أفريقيا.
وودع اإلسماعيلى المسابقة، بعد تزيله ترتيب 
المجموعة، وعدم نجاحه فى تحقيق أى فوز خال 
الــمــبــاريــات الــتــى خــاضــهــا ســـواء داخـــل أرضـــه أو 

خارجها.
وال شــك، أن مجلس اإلسماعيلى شــارك بشكل 

ــة االنــهــيــار  كــبــيــر فـــى حــال
الــتــى أصــبــح عليها فريق 
اإلســمــاعــيــلــى فــى الــفــتــرة 

األخيرة.
بيع النجوم

ويأتى على رأس أسباب 
مــــشــــاركــــة الــــــدراويــــــش 
الباهتة، قيام مجلس إدارة 
اإلسماعيلى الــذى يترأسه 
إبراهيم عثمان، عقب نهاية 
ــاضــى، ببيع  ــم ــمــوســم ال ال
معظم نجوم الفريق، مثل 
ــراهــيــم حــســن، ومحمد  إب
فتحى، وكــالــديــرون، وبهاء 

مجدى، بجانب إعــارة الــحــارس الــدولــى المصرى، 
محمد عواد، إلى الوحدة السعودى.

وفى المقابل، عجزت إدارة النادى عن ضم العبين 
أكفاء، الصيف الماضى، لتعويض الراحلين، ما أدى 

إلى الظهور بشكل سيئ محلًيا وإفريقًيا.
وتعاقد مجلس اإلدارة مع العديد من الاعبين، 
خال االنتقاالت الشتوية األخيرة، لكنهم يحتاجون 

إلى الوقت لانسجام مع الفريق.
كما تبرز أيًضا فى هذا الصدد، الطريقة الدفاعية 
لــمــدرب الــفــريــق، سيدومير يانوفيسكى، الــتــى ال 

تتماشى مع فلسفة اإلسماعيلى الهجومية.
ويلزم يانوفيسكى العبى الوسط واألطــراف بعدم 
التقدم، فى معظم األوقات، ما يعطل قدرات الفريق 

فى الثلث األخير من الملعب.
عدم االستقرار

كما يمر الدراويش بحالة من عدم االستقرار 
الفنى، حيث تولى تدريبهم فى بداية الموسم 

الــجــارى، الجزائرى خير الدين مضوى، الذى 
قاد الفريق فى 8 مباريات قبل إقالته.

وجاء خلفه المدرب البرازيلى، جورفان فييرا، 
ليقود اإلسماعيلى فى 7 مباريات، قبل إعان 
استقالته، ليتولى محمد محسن أبــو جريشة 
تدريب الفريق مؤقًتا، لمباراتين فقط، ثم يترك 

مكانه ليانوفيسكى.
غضب وفرصة أخيرة

المشاركة المخيبة لفريق اإلسماعيلى 
فى دورى أبطال أفريقيا قابلها تعالى فى 
األصــوات المطالبة برحيل مجلس اإلدارة 
الحالى ورئيسه إبراهيم عثمان، وتحمل 
الجماهير عثمان ومجلسه المسئولية 
األولــى عن الحالة المتردية لفريق الكرة 

هذا الموسم.
ــش اســتــهــل  ــ ــدراوي ــ ورغــــم أن فــريــق ال
الموسم الحالى وفــى أجندته 4 بطوالت 
ينافس فيها، إال أنه آماله فى التتويج بلقب 

3 من هذه البطوالت تاشت تماًما وبشكل 
مبكر.

وأصبحت بطولة كأس مصر هى البوابة 
األخيرة لفريق الدراويش إذا ما أراد إنقاذ 
موسمه وتفادى الخروج منه خالى الوفاض، 
ومن المقرر أن يلتقى الدراويش مع االتحاد 
ــوم 2 أبــريــل المقبل فــى إطــار  السكندرى ي

الدور ربع النهائى للبطولة.
وكـــان اإلسماعيلى قــد افتتح مــشــواره فى 
النسخة الحالية من بطولة الكأس بالفوز على 
فريق »ناصر الفكرية« فى دور الـ32، ثم واصل 
تقدمه فى البطولة بإقصاء المقاولون العرب 
بعد فـــوزه عليه بــهــدف نظيف فــى دور الــــ16، 

ليتأهل لمواجهة االتحاد السكندرى فى الدور 
ربع النهائى.

  كتب – محمد الصايغ

 التألق يفتح 
باب عودة 
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فى موروثنا الشعبى مقوالت ال تنضب ينهل منها أوالد البلد يتداولونها 
بسخرية لوصف األشياء بعبارات قصيرة تفى بالمعنى المقصود من بينها 
مقولة رائعة تنطبق على حالة الهستيريا التى تنتاب »مهابيل إسطنبول  

وتكشف ستر عورات نفوسهم الشائهة المقولة التى أقصدها تحمل دالالت 
تشى بصدق معناها المتداول »تطرب القبيحة لوصفها بالجمال» بمعنى 
أنها ترقص فرحـًا لسماعها عبارات الغزل الرخيص عن جمال لم يقترب 

منها باألساس لكنها تتمايل بدالل وخيالء من المديح الزائف دون أن 

تعرف أن القاصد صياد محترف ويعرف أن الغوان يغرهن الثناء ويسرهن 
اإلطراء. 

الصياد يعلم أن الغانية تلقى بجسدها فى أحضان من 
يدفع وتنام على فراش كل صاحب شهوة والغانية 

أيضا تعلم أن الصياد سيلفظها بعد أن يرضى 
غرائزه وسيلقى بها على قارعة الطريق تتسول 

رضى راغبى المتعة الحرام.

سيد سعيد يكتب:

التوزيع مؤسسة األهرام

هــذه النوعية من الــغــوان أو بمعنى أكثر دقة 
»نــفــايــات الــبــشــر« لــم تكن بعيدة عــن األبـــواب 
الخلفية لعالم السياسة واإلعـــام ففيه غوان 
يغرهن الثناء حيث يطرب »المعارضون بأجر« 
لمديح القاصد المتربص وهــؤالء يــدركــون أن 
أسيادهم هم من منحوهم فرصة الهرتلة فى 
الفضائيات المشبوهة لكنهم فى ذات الوقت 
يصابون بالجنون والزهو لوصفهم بجمال ليس 
فيهم وأن نهايتهم الطبيعية والمؤكدة ستكون 
مثل نهاية كــل غانية وســاقــطــة  نــفــذت مــا هو 
مطلوب منها على فراش الرذيلة بمقابل وبمعنى 
أن من صنعوا نجوميتهم الزائفة سيلقون بهم 

على قارعة الطريق.
هؤالء الذين يحرضون على الفوضى ال يعلمون 
أن اللعنات ستاحقهم من الكافة وعار الخيانة 
سيطاردهم أينما ذهبوا ولنا فى تلك القاعدة 
دالئل كثيرة لم تغب وإن غابت عنهم فهذا دليل 
دامغ على أن ذاكرتهم معطوبة فحكايات الخونة 
والمارقين الذين ارتدوا ثياب المعارضة الزائفة 
كثيرة بالضبط مثل كنز الــمــأثــورات الشعبية 
مــا أقــصــدهــم كــثــر منهم أيــمــن نـــور الــمــهــووس 
بالزعامة حيث بلغت حالته المرضية حــدا ال 
أظن أن يصلح معها أى عاج فقد ارتــدى ثياب 
ــد ضــالــتــه فــى االحــتــفــال  الــزعــيــم الملهم ووجـ
بذكرى ثــورة 1919 وراحــت قناته الممولة من 

قطر والمدعومة من 
العثمانلى أردوغــــان 
ــد  ــوعـ تـــعـــلـــن عـــــن مـ
خــــطــــابــــه لــلــشــعــب 
ــه  ــ ــأن ــ الــــمــــصــــرى وك
ــلـــســـون مـــانـــديـــا  ــيـ نـ
ــل عــتــيــد  ــاضـ ــنـ أو مـ
ــده  ــل ــال ب ــ ــت ــد احــ ضــ
مــن اســتــعــمــار أجنبى 
ــم يـــكـــن أيـــمـــن نـــور  ــ ل
وحــــده الــــذى أصــيــب 
بــنــوبــة جــنــون ال ينكر 
حقيقتها إال مجنون 
بل يضاف إليه تابعيه 
من بهلوانات فضائيته 
وفــى مقدمتهم معتز 
ــأ له  ــذى هــي ــ مــطــر الـ
خياله أنــه زعيم على 
غرار أيمن نور لكن مع 
فــارق بسيط ظاهرى 

ولــيــس جــوهــرى األول مــأجــور قــديــم ولـــه فى 
ــراء مــاض أمــا الــثــانــى فهو  الــرقــص على اإلطــ
محدث رقص بمعنى أنه جديد على كار الغوانى 
لــذا تبوأ مكانه كزعيم بالشخاليل  »صاجات 
وصـــفـــارة« وراح يــرقــص بـــدالل عــلــى أصـــوات 
محدثيه على برنامجه وتعاطف الشائهين على 

دعوة الزمارة التى أطلقها. 
 هـــؤالء استعانت بهم أجــهــزة االستخبارات 
التركية والنظام الحاكم فى قطر ليس لجمال 
طلتهم أو لنضالهم الــوطــنــى الــمــزعــوم إنما 
الستخدامهم كأدوات وعرائس ماريونيت لتنفيذ 
مــهــام مــحــددة  تــحــت الفــتــة مــعــارضــيــن لنظام 
الحكم فــى مصر وبالتالى سيلقون بهم على 
قارعة الطريق يتسولون ثمن الخيانة واالرتماء 

فى أحضان أى عابر سبيل.
ــصــف الــوطــنــى  ــة عـــن ال ــارق ــم هـــذه الــفــئــة ال
ــن أتــوقــف فــهــؤالء  ســأتــحــدث عــنــهــا كــثــيــرا ولـ
يحرضون على الضباط والجنود من الجيش 
والشرطة باعتبار أن دعواتهم نوعا من النضال 
على طريقة أردوغان إلى أن يوفر الماذ اآلمن 

للمحسوبين على اإلعاميين المعارضين.
ــف أفــعــالــه عن  مــعــتــز مــطــر ال يــبــتــعــد وصــ
المأثورات الشعبية فهو ما زال يواصل سيره 
فى أداء مهمته المشبوهة مرة يخرج بأحاديث 
فضائية تبث فى أوقات مريبة ومرات بحمات 
وتــغــريــدات تــحــرض على الــدولــة ومؤسساتها 

الصلبة.
مطر يقوم بتنفيذ ما يطلب منه فاالستخبارات 
التى توجه أوهــامــه عبر مغازلته بأنه مناضل 
وصاحب دعوة إنسانية وثائر فذ بل أبرز دعاة 
الدفاع عن الحريات وحقوق اإلنسان إلى بقية 
المصطلحات الخادعة الزائفة التى يصدقها 
صبية ويــرقــص على أنغامها النشاز مغيبون 
من اإلخــوان فهيأ له خياله تصورات أكبر من 

حجمه الحقيقى فاصطدم برفض المصريين له 
ولدعوته.

مثل هــؤالء يعيشون فى األوهــام بفعل الغزل 
الــزائــف يــصــدقــون أنــهــم مــعــارضــون حقيقيون 
وليسوا مرتزقة مأجورين وخونة وأنهم مجرد 
أدوات يتم استخدامها إلرضاء مغامرات أجهزة 
االستخبارات فجميعهم احترفوا التنقل مثل 
البغايا على مــوائــد الــلــئــام وحــانــات العواصم 
ــى الــدوحــة  الــغــربــيــة وغــــرف قــصــور الــحــكــم ف

وإسطنبول.
يا ســادة هناك حقائق ال يمكن إغفالها منها 
الشعب الــمــصــرى بطبيعة مكوناته الثقافية 
والحضارية يتفاعل عبر األزمنة بإيجابية مع 
جيشه  ويثق فى أجهزته ومؤسساته الوطنية  
ــم يــكــن غــريــبــا عليه الــتــفــاعــل بــصــورة  لــذلــك ل
ــة ويــرفــض كــل الــمــحــاوالت  ــدول ملموسة مــع ال
الممولة من قطر والمدعومة من تركيا وأجهزة 
ــرى مشبوهة مقابل  اســتــخــبــارات عالمية أخـ

التفاعل الشعبى اإليجابى على الجانب اآلخر 
ــرى مــفــادهــا فشل  ــى حقيقة أخــ مــا يــشــيــر إلـ
مــحــاوالت الــتــحــريــض ضــد الـــدولـــة  تــبــلــور كل 
هــذا فــى الغضب الــشــديــد ينتاب حــكــام قطر 
وأردوغان فهؤالء منزعجون أيضا من الضربات 
التى تنفذها أجهزة األمن فهؤالء أنفقوا خال 
السنوات الخمس الماضية عشرات المليارات 
ــدوالرات على تمويل وتــدريــب وتسليح  ــ مــن الـ
التنظيمات اإلرهابية  واإلنفاق على اإلعام 

ــان  لتحقيق وهـــم يــداعــب خــيــال أردوغــ
المهووس بالخافة العثمانية.

فــى هـــذا الــســيــاق  يمكن الــقــول 
ــان تــزايــد بصورة  إن جــنــون أردوغــ

جعلته يتصرف وكأننا 
نشاهد مريضا فى 
مــورســتــان حقيقى 
أى أنــــــه يــســكــن 
عــنــبــرا بمستشفى 

 أيمن نور يرتدى ثياب الزعيم الملهم 
فى االحتفال بذكرى ثورة 1919 

ووجه كلمة للمصريين

المجانين هذه الحالة أصابته جراء المعلومات 
التى تصله عن نجاحات الحمات العسكرية 
واألمنية ضد اإلرهــاب إلــى أن ترعاه حكومته 
ومخابراته فجميعها يجعل قناعاته تتزايد فى 
انهيار حلمه وأن سيناريوهاته ومخططاته باءت 

كلها بالفشل فهو لم يع حقيقة المصريين.
بعد هذا الفشل دفع باإلرهابيين إلى سيناء 
ــهــاك المؤسسات  لعرقلة خــطــط التنمية وإن
ــم فــتــح فضائيات  فــى مـــطـــاردة اإلرهــابــيــيــن ث
للصراخ والندب والعويل وبث الشائعات وإطاق 
األكاذيب  ناهيك عن توفير الماذات لكل قادة 
اإلرهاب  وزعماء الهيصة لكن المصريون أثبتوا 
تماسكهم وقوتهم ووقــوفــهــم خلف مؤسسات 
الدولة  وهو ما أصاب كا من أردوغان واألسرة 
الحاكمة فى قطر بحالة من الجنون  كما ازداد 
جنون أراجــوزات فضائيات إسطنبول والدوحة 

الذين راحوا يواصلون الردح ليل نهار.
أردوغــان لم ينكر دعمه لإلرهاب  وال يخجل 
ــان عـــن دعــمــه لــلــجــمــاعــة الــمــارقــة  ــ مـــن اإلعـ
بمناسبة وبــدون مناسبة فهو الراعى الرسمى 
والحصرى لإلرهاب الدولى ولنا فى دعم داعش 
وتــدريــب عــنــاصــرهــا فــى مــعــســكــرات لتحقيق 
طموحاته بمليارات الــــدوالرات مــن الخزانة 
القطرية ولنا فى ذلك ألف دليل ودليل حيث قال 
علنا منذ عدة شهور مضت دون أن تقترب منه 
الكياسة ودون إدراك لمسئولية وبروتوكوالت 
رئيس الدولة إن اإلرهابيين الفارين من سوريا 
سيتوجهون إلــى مصر وبالتحديد إلــى سيناء  
هكذا قــال وهكذا أزاح النقاب عن حقيقة ما 
يــدور فى أحــراش نفسه الموبوءة وهكذا وبكل 
بجاحة وحماقة أعلن عن مخططاته ضد الدولة 

المصرية.
قــطــًعــا ال يمكن إقــصــاء اإلعــــام بــعــيــًدا عن 
تطلعات الــجــمــاعــات الــمــارقــة والــخــونــة حيث 
ــوال الهائلة على تــرويــج األكــاذيــب  ــ تنفق األم
بهدف اإلســاءة للجيش وأجهزة األمن وجميعها 
تــدور فــى فلك التشكيك فيهما  وفــى النظام 
الحاكم لخلق مناخ معاد لهم  معتمدين على 
فضائيات مشبوهة  يقينا صــار اإلعـــام أهم 
أدوات الحرب الموجهة ضد مصر ومؤسساتها 
مــن الــخــارج  فضا عــن تــرويــج هــذه األكــاذيــب 
عبر وسائل االتصال الحديثة السوشيال ميديا 
بصورة مذهلة حيث يتلقفها المشوهون ذهنيا 

ويتداولونها للتأكيد على صحتها ومصداقيتها
ربما يتصور البعض أن الصدفة وراء تزامن 
ــطــاق الــشــائــعــات  ــة مــع ان ــي ــداث اإلرهــاب ــ األحـ
ــقــراءة الدقيقة لحقائق  بتلك الــصــورة لكن ال
األمــور تؤكد أنها بعيدة تماما عن الصدفة بل 
تـــدور جميعها فــى ســيــاق مــتــنــاغــم   ومـــدروس 
ومخطط لــه بــصــورة جــيــدة كما أن تداعيات 
العبث سينعكس صــداه بالضرورة على الــرأى 
الــعــام الـــذى يمثل البسطاء غالبيته  وهــؤالء 
يسهل التأثير عليهم خصوصا فى ظل وجود 
إعــام محلى ليس له صــدى  فهو رغم تنوع 
مــنــافــذه  وتــعــدد صنوفه 
ال يعى الـــدور المنوط 
بـــه الــمــقــصــود الـــدور 
الــذى يقوم به اإلعام 
فــى زمــن الــحــرب  وما 
نــراه ليس سوى ضجيج  
أمــا اإلعــامــيــون أنفسهم 
فــحــدث وال حـــرج غالبيتهم  
ــرى غالبيتهم أى  ــرر مــرة أخـ أكـ
األكثرية يعملون بدون رؤية ويرددون 
مصطلحات جــوفــاء ال تــقــدم وال تؤخر 
وليس لها صدى أو مــردود بمعنى أنها بدون 
فــائــدة هـــذه الــنــوعــيــة مــن اإلعــامــيــيــن فــقــدوا 
المصداقية وفــقــدوا الــقــدرة على التأثير فى 
الـــرأى الــعــام  أمــا الـــرأى الــعــام نفسه فأخشى 
أن ينصرف عن اإلعــام الداخلى ويتجه نحو 
الــقــنــوات المعادية لمسيرة الــدولــة كما أننى 
أخــشــى أن يــذهــب بـــإرادتـــه لــســمــاع األكــاذيــب 
والشائعات على مــواقــع التواصل االجتماعى 
والــفــضــائــيــات الــمــشــبــوهــة وهـــذا هــو الخطر 
الحقيقى  فبعيدا عــن الــتــوقــف أمـــام دعــوات 
المأجور معتز مطر وأيمن نــور وغيرهما من 
الراقصين على مــوائــد الــلــئــام هــنــاك ضــرورة 
لــأخــذ فــى االعــتــبــار تطوير األداء اإلعــامــى 

الهادف.

معتز مطر أداة يتم استخدامها إلرضاء مغامرات أجهزة االستخبارات

هالوس المهابيل فى مورستان إسطنبول 

ال يمكن إقصاء اإلعالم بعيدا عن تطلعات الخونة حيث تنفق األموال 
الهائلة على ترويج األكاذيب بهدف اإلساءة للجيش وأجهزة األمن

اإلعالم أهم 
أدوات الحرب 

الموجهة 
ضد مصر 

ومؤسساتها 
من تركيا 

وقطر

تميم

نور

أردوغان

معتز
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