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باألسماء: 154 نائًبا حصلوا على »تزكيات« لعبور بوابة برلمان 2020

»شعراوى« يطلب إقالة محافظى القليوبية وكفر الشيخ والمنوفية والشرقية لفشلهم فى ملف »القمامة«

هل سيتم تنفيذ أحكام 
اإلعدام الصادرة ضد 
قيادات وأعضاء جماعة 
اإلخوان اإلرهابية ؟!!!

بالصور : وقائع االحتفاالت
 بالذكرى الـ40 لبدء التطبيع

 بين مصر وإسرائيل
»العشماوى« رئيس جمعية رجال األعمال المصرية 

األمريكية يزور معهد األمن القومى اإلسرائيلى

مئات اإلسرائيليين شاركوا فى  حفل
»Red Hot Chili Pepper« تحت سفح األهرامات 

»المال« يجهز إلقامة مؤتمر للغاز فى
 القاهرة بحضور وزير الطاقة الصهيونى
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قصة ترسية مناقصات وزارة التعليم على شركات 
يساهم فيها شقيق طارق شوقى 

مسئول كبير بإحدى شركات البترول يتقاضى 
102 ألف جنيه راتب شهرى

»السكة الحديد« تستعين بعامل صيانة قطارات 
مريض نفسًيا وغير صالح للعمل

محافظ القاهرة يهدد رئيس »النقل العام« بالفصل بسبب عجز 20 مليون جنيه

القمة 117 بين
 األهلى والزمالك

ملف خاص

المرضى الغالبة يواصلون دفع الثمن

أوضاع مأساوية لألطباء 
و المستشفيات الحكومية فى مصر

تفاصيل الحفالت 
الجديدة لعمرو دياب 

و محمد رمضان
وماجدة الرومى

قرارات جديدة بمنع الظهور 
اإلعالمى لبرلمانيين وقيادات أحزاب

التعديالت الدستورية كلمة السر

تقنين الفساد داخل
التليفزيون المصرى

مصر  بين العشوائيات
 والكومبوندات
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الزمالك يحمس نجومه بـ»المكافآت الخاصة«

األهلى يحشد أسلحته
 لخطف قمة الدورى

توقعات بخفض أسعار الفوائد البنكية خبر صادم للمودعين

ملف خاص

p.9-8

تفاصيل العالقات السرية بين 
اإلخوان والمنظمات المشبوهة
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أسبوعية - شاملة - مستقلة تصدر بترخيص 
من املجلس األعلى للصحافة عن دار 
»عيون« للصحافة والطباعة والنشر 

والتوزيع »ش.م.م«

WWW.Soutalmalaien.com مسئول كبير بإحدى شركات 
البترول يتقاضى 102 ألف 

جنيه راتبًا شهريًا

خبر صادم للمودعين
توقعات بخفض أسعار الفوائد البنكية

3 أبريل.. طرح فيلم »خط 
الموت« بدور السينما

إعادة إجراءات محاكمة 
يوسف بطرس غالى

الجيزة تواصل استعداداتها إلجراء قرعة 
كأس األمم األفريقية باألهرامات 

رئيس الهيئة للبرلمان: نستعين بغير الالئقين طبيـًا لسد العجز فى العمالة الفنية
اللجنة الطبية: العامل مصاب بمرض السكر بالدم مع التهاب وبائى بالكبد

»الوزير« يعد قائمة أسرار استقالة نائب وزير النقل
بالخبراء للمساعدة فى 
تطوير السكة الحديد 
يــقــوم الــلــواء كــامــل الــوزيــر 
ــإعــداد  ــر الــنــقــل حــالــيــاً ب ــ وزي
قائمة بأسماء مجموعة من 
ــراء والــمــتــخــصــصــيــن  ــبـ ــخـ الـ
فـــى مــلــف الــســكــة الــحــديــد، 
تمهيداً لتوجيه الدعوة إليهم 
لــاجــتــمــاع مــع د. مصطفى 

مدبولى رئيس الوزراء.
 يهدف االجتماع العمل على 
ســرعــة االنــتــهــاء مــن عمليات 
ــر لــهــذا  ــطــوي ــت ــتــحــديــث وال ال
المرفق الحيوى الــذى يخدم 
قطاعا عريضا من المواطنين 

فى كل المحافظات.

»الوزير« أقاله قبل تقديم استقالته 
لرئيس الوزراء بسبب مخالفات كثيرة 

كشفت مصادر مطلعة بوزارة النقل أن الدكتور عمرو 
شــعــت، نــائــب وزيـــر النقل، تمت إقالته قبل أن يتقدم 

باستقالته لرئيس الوزراء. 
وأضافت المصادر أن الفريق كامل الوزير وزير النقل 
اكتشف عدة مخالفات وإهمال ومخالفات إدارية  تورط 
فيها نائب الــوزيــر، وقررعلى الفور محاسبته وتشكيل 
لجنة على أعلى مستوى للتحقيق فى هذه المخالفات، 
وكان من بينها االهمال الكبير والتقصير الذى تسبب فى 
العديد من كوارث ومشاكل، منها ما يخص هيئة السكك 
الحديدية وكــان آخرها كارثة محطة مصر، باالضافة 
إلى تأخر مواعيد سفر ووصول القطارات، وحرائق لوال 

عناية الله التى منعت  من وقوع  كثير من الحوادث.
وأشــارت المصادر إلى أن نائب وزيــر النقل كان وراء 
تجاهل استخدام أكثر من 10 عربات جولف بمحطة 

مــصــر، وكـــان سببا فــى تكهينها بــالــمــخــازن، مــؤكــدة أن 
الفريق الــوزيــر عندما ســأل عنها فى جولته التفقدية 
للهيئة، أخبره مسئول الهيئة ان تكهينها كان بقرار من 
شعت.. هذا باإلضافة إلى رفضه التوقيع على صرف 

حوافز متأخرة لعمالة الخدمات.
ــرارًا بإقالة  ــ ــدت الــمــصــادر أن »الــوزيــر« اتــخــذ ق وأكـ
»شــعــت« بعدما تــأكــد مــن صحة الــوقــائــع، ولــذلــك بــادر 
النائب بتقديم استقالته لرئيس الــوزراء مباشرة قبل أن 

يصدر قرار إقالته رسميا.      
يــذكــر أن »شــعــت« تــولــى منصبه نائبا لــوزيــر  النقل 
ومساعدا لشئون السكة الحديد والمترو منتصف فبراير 
2017 تزامًنا مع تعيين الدكتور هشام عرفات، إلى أن 
تم تعيينه نائبا لوزير النقل وحلفه اليمين أمــام رئيس 

الجمهورية نهاية أغسطس الماضى.

تعقد لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزى المصرى، برئاسة طارق 
عامر، اجتماعها الــدورى، غداً الخميس 28 مارس؛ لبحث أسعار الفائدة 

على اإليداع واإلقراض.
يذكر أن، لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، برئاسة طارق 
عامر، قررت فى أول اجتماعاتها فى عام 2019، الذى عقد اليوم الخميس 
14 فبراير، خفض كل من سعر عائد اإليداع واإلقراض لليلة واحدة وسعر 
العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أســاس، بنسبة %1، 

ليصل إلى 15.75% و16.75% و16.25% على الترتيب.
وأعلن البنك المركزى المصرى برئاسة طــارق عامر، ارتفاع المعدل 
السنوى للتضخم األساسى، مسًجا نحو 9.2% فى نهاية فبراير، مقابل 

8.6% فى يناير 2019 2018.
فى هذا السياق  كشف بنك استثمار بلتون أن ارتفاع معدالت التضخم 
السنوية ال تمثل خطرا على النظرة المستقبلية والــتــى تتوقع احتواء 
الضغوط التضخمية خال النصف األول من العام الحالى، كما أشار تقرير 
البنك إلى وجود فرصة لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى فى النصف األول 
من العام وذلك قبل تطبيق آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية حيث من 
المتوقع أن يتم خفض سعر الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية غداً.

وأشــار التقرير إلــى أن هــذه التوقعات تعتمد على عــدة محددات منها 
استمرار الظروف العالمية المواتية فى ظل الحد من السياسة النقدية 
مما يدعم  استكمال البنك المركزى سياسته النقدية التوسعية،  كما تسير 
قــراءات التضخم العام وفقا للمسار غير المحدد المتقلب ألسعار السلع 

الغذائية.

قررت الشركة المنتجة لفيلم »خط الموت«، طرحه بالسينمات، فى 
3 أبريل القادم، بعد تسليم النسخة الرسمية للجهة الموزعة، وطرح 

أفيشاته الدعائية.
ويشارك فى بطولة الفيلم الفنانة عا غانم، وأحمد صاح حسنى، 
ورزان مغربى، وعبد اإلمام عبد الله، وريم البارودى، ومحمد سليمان، 

وإنجى خطاب، وأميرة نايف، وعبدالله مشرف، ومنير مكرم.

ــراءات محاكمة  تواصل محكمة شــال القاهرة، نظر إعــادة إجـ
ــر المالية األســبــق، فــى جلسة 2 أبريل  يوسف بطرس غالى وزي
القادم، وذلــك فى قضية اإلضــرار العمدى بالمال العام والصادر 
فيها حكم غيابى بحقه بالسجن المشدد 15 سنة، وعــزلــه من 
وظيفته، وإلــزامــه بــرد مبلغ 35 مليونا و791 ألــف جنيه وبغرامة 

مساوية لقيمة هذا المبلغ.
كانت النيابة قد أسندت إلى المتهم بأنه خال الفترة من 2004 
حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان أصدر قرارا وزاريــا رقم 
165 لسنة 2005 تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات 
المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك 
بداخل ساحة جمركية ملحقة بـــوزارة المالية وتصرف فى هذه 
السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 سيارات منها لموكبه 

الشخصى و96 سيارة لجهات أخرى.
وتبين أن تلك السيارات بقيمة 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما 
أدى الستهاك هــذه السيارات بغير وجــه حق وانخفاض ثمنها 
بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك 
والئحته التنفيذية التى تقضى باالحتفاظ بهذه السيارات بحالتها 
لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها 

بخزانة مصلحة الجمارك.

تواصل محافظة الجيزة استعداداتها الستقبال إجراء قرعة كأس 
األمم اإلفريقية 12 أبريل بمنطقة األهرامات األثرية بجوار تمثال 
أبو الهول بحضور العديد من الوفود اإلفريقية والدولية المشاركة 

بالحدث. 
أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه جار االنتهاء من أعمال 
تجميل الطرق المؤدية للمنطقة األثرية ودعمها بالزهور والفتات 

الترحيب بالزوار والمشاركين فى ذلك الحدث الكبير.
موجها رؤســـاء األحــيــاء والــمــراكــز والــمــدن باالستمرار فــى رفع 
كفاءة األماكن المحيطة بالمناطق األثرية وتجميلها وصيانة الطرق 

والشوارع المؤدية لها.
كما وجــه المحافظ رئــيــس هيئة النظافة والتجميل بالعمل 
على مــدار 24 ساعة لرفع كفاءة النظافة والتجميل والمساحات 

الخضراء.

نجل وزيـــرة عمالية سابقة )تولت 
ــوزارة أيــام ثــورة يناير وتم التحقيق  ال
معها فــى قــضــايــا ســيــاســيــة( يشغل 
وظيفة إدارة األمــانــة العامة بشركة 
ميدور للبترول،  راتبه يتخطى راتب 
وزيــر البترول، وال يصل إليه رؤســاء 
الشركات البترولية، حيث يبلغ راتبه 
ــف جــنــيــه و307  ــ ــرى 102 أل ــشــه ال
جنيهات، وبــعــد استقطاع 13 ألفا 
و380 جنيها  يتقاضى مبلغ 88 ألفا 
و380 جنيها.. والغريب أن هذا المبلغ 
مخصوم منه تغطية سلف المدارس 
وقسط السيارة وسلع معمرة وكروت 
وسلف شخصة، وكــأن هــذا الراتب 
اليكفيه، مع العلم أنه يسكن فى أرقى 

كمبوند بالتجمع الخامس.
وهــنــا نــتــســاءل: متى يتم مراجعة 
ــه بـــواســـطـــة الــجــهــات  ــت ــف خــدم ــل م
الرقابية خاصة أنه عمل فى البداية 
بالهيئة الــعــامــة لــلــبــتــرول، ثــم انتقل 
لشركة مــيــدور، ومــن أجــل رفــع راتبه 
الشخصى تم انتقاله إلى شركة ثروة 
للبترول وتمت زيادة أساسى راتبه، ثم 
عاد لشركة ميدور براتبه العالى مع 
مزيد من المنح، الغريب أن مساعد 
رئيس الشركة ال يتحصل على نصف 

راتب المحظوظ.

حصلت »صوت المايين« على مستندات فى 
غاية الخطورة، تؤكد أن الهيئة القومية لسكك 
حديد مصر تستعين بعمال صيانة للقطارات غير 
متزنين طبًيا وال نفسًيا، ما ُيعيق عملهم ويتسبب 
فى عدم أداء واجبهم بكفاءة مما ُيهدد حياة ركاب 
القطارات وسائقيها ويجعل إهــدار المال العام 
مباًحا للجميع دون رقيب أو حسيب، بحجة نقص 
العمالة الفنية، وهــو مــا أعلنه أشــرف رســان 
رئيس الهيئة، مؤخًرا بمجلس النواب، فى اجتماع 
بلجنة النقل والمواصات، مبررًا وجود مشاكل 

فى صيانة وتصليح القطارات بسبب قلة العمالة 
الفنية لذلك يتم باالستعانة بالمرضى أو العمل 

غير المؤهلين فنًيا لسد العجز.
وننشر قــرار إدارى رقم 269 بتاريخ 10 مايو 
ــرارات متعلقة، إذ تبين  2018، ومــا سبقه من ق
من هذا القرار، أن قرار اللجنة الطبية بإصابة 
الــعــامــل ســيــد مــحــمــود عــبــدالــحــافــظ ســويــدان، 
ــالــدم 110/189 مــع التهاب  بــمــرض الــســكــر ب
بالكبدى الوبائى فيروس سى مصحوب بتضخم 
بالكبد والطحال ويوجد استسقاء بالبطن حالًيا 

ــا بــعــد الــصــدمــة  ــخ مــرضــى لــعــصــاب م ــاري ــع ت م
ودخول مصحة نفسية حالًيا بعجز مرضى جزئى 
مستديم يتعارض مــع أداء عمله الحالى فنى 

صيانة. 
كما حصل الــعــامــل، على اســتــفــادة مــن قــرار 
مجلس المديرين بجلسته رقــم )1142( بتاريخ 
2016/9/29 بــشــأن االســتــفــادة مــن العاملين 
المشتركين طبيا.. وفــى 7 مــارس 2018 صدر 
ــرار مــن نــائــب رئــيــس مجلس اإلدارة لقطاع  قـ
البنية األساسية بالسكة الحديد، بنقل العامل 

ســيــد مــحــمــود عــبــدالــحــافــظ ســـويـــدان  والـــذى 
يعمل فــنــى صــيــانــة ســكــة أول »مــشــرك طبًيا« 
بهندسة السكة بقنا، والشاغل للدرجة األولــى 
الهندسة المساعدة بالمنطقة الجنوبية بأسوان 
)بنية أساسية( لوظيفة فنى شئون عامة أول 
والمخصصة للمشركين والــائــق لــهــا طبًيا، 
ــة بمجموعة  ــدرجـ ــة بــــذات الـ اســتــمــرار خــدم
المشركون طبًيا وبذات المنطقة والقطاع وذلك 
طبًقا لقرار مجلس المديرين بجلسته رقم 1143 

بتاريخ 2018.

فضيحة بجالجل
كارثة بالمستندات

»السكة الحديد« تستعين بعامل صيانة 
قطارات مريض نفسيـًا وغير صالح للعمل

الجمعة.. أول حفالت 
محمد رمضان

ماجدة الرومى تستعد إلحياء 
حفل غنائى فى مصر

عمرو دياب يحيى حفال 
فى مدينة دبى لإلعالم

يحيى الفنان محمد رمضان أولى حفاته والذى 
يحمل عــنــوان »أقـــوى حفل فــى مــصــر«، والمقرر 
إقامتها  بعد غد الجمعة، على أرض مركز مؤتمرات 

المنارة الجديدة بالتجمع الخامس.
وأعلنت شركة »مزيكا« عن رصد ميزاينة ضخمة 
للحفل، حتى يخرج بالشكل الائق، كما أنه تجرى 
اآلن االستعدادت له بتجهيزات ضخمة الستقبال 
رواد ومحبى محمد رضــان، حيث يتم بناء مسرح 
ضخم ومجهز بأحدث الديكورات وأجهزة الصوت 

واإلضاءة.
وأوضــحــت أيــًضــا أن هــنــاك فــرقــة استعراضية 
مكونة من عدد ضخم من الراقصين والراقصات 
ــدث االســتــعــراضــات  ــب عــلــى أحــ ــدري ــت تـــواصـــل ال
ــد من  ــدي ــع ــب ال ــان«، إلـــى جــان ــضــ ــ لــمــشــاركــة »رم

المفاجآت األخرى التى يتم التحضير لها.
ــان عــن مــوعــد الحفل مــع تنويه  ويــتــزامــن األعـ
»رمــضــان« عن قــرب طــرح أجــدد أغانيه »القمر«، 
والتى كان نشر فيديو من كواليس تصوير الكليب 

الخاص بها.
ــن نــاحــيــة آخــــرى يـــواصـــل مــحــمــد رمــضــان  ــ وم
ــزال«، الذى يخوض به السباق  تصوير مسلسل »زل
الرمضانى هذا العام، من تأليف عبدالرحيم كمال، 
وإخراج إبراهيم فخر، ويضم عدد من النجوم منهم 

حا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين.

تستعد الفنانة اللبنانية ماجدة الرومى، إلحياء 
حفل غنائى فى مصر، يوم 5 أبريل، على مسرح أحد 
المراكز التجارية، وتطرح التذاكر بـ4 فئات تتدرج من 
»1-3 آالف جنيه«، وتم حجز نحو 50% منها بعد أيام 
من فتح باب الحجز، للحفل الذى يوجه دخله لصالح 

األعمال الخيرية.
وأعلنت الجهة المنظمة للحفل عن 4 فئات للتذاكر 

وهــى: »1000، و1500، و2000، و3000« جنيه، ويوجه 
دخل الحفل بالكامل لصالح األعمال الخيرية.

ــتـــرا االتــحــاد  ــل، أوركـــسـ ــحــف ويـــشـــارك مـــاجـــدة فـــى ال
الفلهارمونى، بقيادة المايسترو نادر عباسى، ويبدأ الدخول 

فى تمام الساعة السادسة والنصف مساًء.
 هذا الحفل هو الثانى لـ»الرومى« خال 2019، حيث 
كان األول فى يناير الماضى بالعاصمة اإلدارية الجديدة، 

وبعد مرور 4 أشهر على حفلها األخير فى دار األوبرا 
المصرية، نوفمبر 2018، الذى كان ضمن فعاليات 

الدورة الـ27 من مهرجان الموسيقى العربية.

يستعد الفنان عمرو دياب إلحياء حفل غنائى كبير فى مدينة 
دبى لإلعام، غداً الخميس.

كـــان الهضبة أحــيــا مــؤخــراً حــفــا فــى جــامــعــة مــصــر للعلوم 
والتكنولوجيا، وقدم خاله مجموعة من أجمل أغانيه ومنها: »دا 
لو اتساب، قمرين، يتعلموا، برج الحوت، حبيبى وال على باله، 

ماك الحسن، كل حياتى، هدد، وال ليك عليا حلفان، تعالى«.

راشد

بطرس

الوزير

رمضان

ماجدة

دياب
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محمد طرابيه يسأل:

خالل المؤتمر الصحفى الذى عقد يوم 25 فبراير 2019، عقب انتهاء أعمال القمة 
العربية األوروبية، بمدينة شرم الشيخ،  قال الرئيس عبدالفتاح السيسى ردًا على 
سؤال أحد الصحفيين األجانب: »من المهم أن تروننا بظروفنا وليس وفًقا لظروفكم 

أنتم«.
 وقال الرئيس، إنه البد من األخذ بعين االعتبار األولويات واالهتمامات الموجودة 

لدى مصر، وأكد أن مطالبة الدول األوروبية بإعادة النظر فى عقوبة اإلعدام عدم فهم 
للواقع.. وأضاف : »أنتم تتكلمون عن عقوبة اإلعدام، لكن أرجو أال تفرضوا علينا، فهنا 
فى منطقتنا العربية، لما يتقتل إنسان فى عمل إرهابى، بتيجى األسر تقول لى عاوزين 

حق أوالدنا ودمهم، ودى ثقافة موجودة فى المنطقة، والحق ده الزم يتاخد بالقانون.

السيسى: »الناس 
بتقول لى عاوزين حق 

أوالدنا ودمهم«

هل سيتم تنفيذ أحكام اإلعدام الصادرة ضد قيادات وأعضاء جماعة اإلخوان اإلرهابية؟!!!
ولو طالبت الــدول األوروبية 

أن تراجع نفهسا وتــراجــع عقوبة 
ـــدام لــديــهــا، يبقى إحــنــا مش  اإلعـ
فاهمين الوضع فى أوروبا، انتوا مش هتعلمونا إنسانيتنا، لدينا 
إنسانيتنا وأخالقياتنا كما لديكم، وعليكم أن تحترموها كما 

نحترمها لديكم.
هكذا كان الرد الحاسم والواضح من جانب الرئيس السيسى 
على كل من ينتقدون استمرار أحكام اإلعدام فى مصر. وكان 
هذا الــرد هو أحد األسباب الرئيسية التى دفعتنا لفتح ملف 

هذه القضية الشائكة.
فى البداية نشير إلــى أنــه منذ أيـــام.. أقــام طــارق محمود 
المحامى، دعوى أمام الدائرة األولى بمحكمة القضاء اإلدارى 
برئاسة المستشار يسرى الشيخ، طالب فيها بتنفيذ جميع 
أحكام اإلعدام النهائية والباتة والواجبة النفاذ والصادرة ضد 

المتهمين بارتكاب أعمال إرهابية.
وذكر محمود فى دعواه، التى قيدت برقم 36234 لسنة 73 
قضائية، أنه بعد إزاحة جماعة اإلخوان اإلرهابية عن الحكم 
بثورة شعبية فى 30 يونيو 2013، شنت الجماعة اإلرهابية 
وتنظيمها الدولى حربا إرهابية ضد الدولة المصرية وعلى 
رأسها الجيش والشرطة والمواطنين المصريين والمنشآت 
والممتلكات العامة والخاصة، وتآمرت الجماعة اإلرهابية 
مع دول وجهات خارجية معادية للدولة المصرية إلسقاط 
مؤسساتها وارتكاب العديد من الجرائم اإلرهابية البشعة التى 
أسقطت المئات من الشهداء واآلالف من المصابين.. وأضاف 
محمود فى دعواه، أن جرائم الجماعة اإلرهابية فجعت اآلالف 
من األســر المصرية، بل والمصريين جميًعا الذين ينتظرون 
القصاص لشهدائهم من هــؤالء القتلة، مضيًفا أن المؤسسة 
العسكرية والداخلية أحبطت العديد من العمليات اإلرهابية، 
وتم إلقاء القبض على الكثير من هــؤالء اإلرهابيين وصدرت 
ضدهم أحكام نهائية وباتة باإلعدام من المحاكم المصرية، 
وأصبحت األحــكــام واجــبــة النفاذ بعد استنفاذ جميع طرق 
الطعن القانونية، وبعد أن استمرت تلك المحاكمات لمدة تصل 
ألربع وخمس سنوات، وأصبح وجود هؤالء اإلرهابيين القتلة 
فى السجون يصيب المصريين بالحسرة لعدم تنفيذ أحكام 
اإلعـــدام ضدهم، خاصة أن من بين الــصــادر ضدهم أحكام 
نهائية وباتة وواجبة النفاذ قيادات فاعلة فى جماعة اإلخوان 
اإلرهابية، ومازالوا حتى هذه اللحظة يحرضون على الدولة 

المصرية من داخل السجون.
وتابع محمود، أنــه تقدم بهذه الــدعــوى وبصفة مستعجلة 
لتنفيذ أحكام اإلعدام النهائية والباتة والواجبة النفاذ الصادرة 

ضد المتهمين بارتكاب أعمال إرهابية.
فى هذا السياق نشير إلى أن محكمة جنايات القاهرة، قد 
قضت باإلعدام شنًقا ضّد 75 قياديا بالتنظيم، بينهم محمد 
البلتاجى وعــصــام الــعــريــان فــى القضية المعروفة إعالمًيا 
بـ»فض اعتصام رابعة«، ومعاقبة محمد بديع المرشد العام 
لجماعة اإلخــوان و46 آخرين بالسجن المؤبد، باإلضافة إلى 
أحكام أخرى بالسجن المشدد لباقى المتهمين بالقضية البالغ 

عددهم 739 متهما.
وحتى اآلن لم تصدر محكمة النقض أحكاما نهائية بإعدام 
أى من قيادات التنظيم، وألغت األحكام الصادرة بحق المرشد 
العام للجماعة فى قضيتين هما )اقتحام الحدود الشرقية مع 
قطاع غزة وأحداث مركز العدوة بمحافظة المنيا(، وألغت حكم 
اإلعدام الوحيد الذى صدر فى حق المعزول محمد مرسى، فى 

قضية )اقتحام السجون( إبان ثورة 25 يناير 2011.
كما كشفت مصادرنا المطلعة أن هناك 48 شخصاً آخرين 
محكوم عليهم بــاإلعــدام النهائى وفــى انتظار تنفيذ الحكم، 
اضافة إلى اثنين فى القضية »174 عسكرى« صدر بحقهما 
حكم اإلعــدام، وهما: »أحمد أمين غزالى أمين، عبد البصير 
عبد الـــرؤوف عبد المولى حسن« وتــم تخفيف اإلعـــدام إلى 

مؤبد.
حيث صدرت األحكام بإعدام 20 شخصاً فى قضية »مذبحة 

محمد رشــاد، محمد السيد مصطفى، السيد محمد خلف، 
محمد عــادل شحاتة، أحمد فتحى مــزروع، أحمد البغدادى، 

فؤاد التابعى، حسن محمد السيد، عبد العظيم بهلول«.
وفى قضية »قتل سائق التاكسى« صدر حكم نهائى باإلعدام 
بحق »فضل المولى حسنى أحمد إسماعيل« مــن محافظة 
اإلسكندرية، وهى القضية التى تحمل رقم 27868 لسنة 2014 

جنايات المنتزه أول.
وبعد أن استعرضنا هــذه الوقائع نسأل: هل سيتم تنفيذ 
أحــكــام القضاء الــصــادرة بــإعــدام قــيــادات وأعــضــاء جماعة 
اإلخوان اإلرهابية؟ ومتى يسدل الستار على هذه القضايا 
والمحاكمات التى بــدأت منذ أكثر من  5 سنوات؟ وهل 
ستكون هناك اعتراضات دولية قد تعوق تنفيذ هذه 

األحكام؟!

كرداسة« وهم: »سعيد يوسف عبد السالم صالح، عبد الرحيم 
عبد الحليم عبد الله جبريل، أحمد محمد محمد الشاهد، 
وليد سعد أبو عميرة أبو غرارة، شحات مصطفى محمد على 
الغزالنى وشهرته )شحات رشــيــدة(، محمد رزق أبــو السعود 
نعامة، أشرف السيد رزق العقباوى وشهرته )أشــرف شكم(، 
أحمد عويس حسين حمودة وشهرته )أحمد يوسف(، عصام 

عبد المعطى أبو عميرة تكش، أحمد عبد النبى سالمة 
فضل وشهرته )أحمد توقة(، فتحى عبد النبى محمود 
جمعة زقزوق، قطب السيد قطب أحمد الضبع، عمرو 
محمد السيد عمر سلمان وشهرته )عمرو الجوكس(، 
عزت سعيد محمد العطار، على السيد على القناوى، 
عبد الــلــه سعيد على عبد الــقــوى، محمد عامر 
يوسف الصعيدى، أحمد عبد السالم أحمد عبد 

المعطى العياط، عرفات عبد اللطيف أحمد محمود، 
مصطفى السيد محمد يوسف القرفش«.

كما صـــدرت أحــكــام ضــد )6( فــى قضية »مــطــاى«، وهــم: 
»سعداوى عبد القادر عبد النعيم، إسماعيل خلف محمد عبد 

العال، هانى محمد الشوربجى فهيم، محمد سيد جالل 
محمد، محمد عــارف محمد عبد الله، مصطفى رجب 

محمود رزق«.
إضافة إلــى الحكم بــإعــدام 6 آخرين فى قضية قتل 

الحارس بالمنصورة والتى تحمل رقم 781 لسنة 
2014 جنايات كلى جنوب المنصورة، وهم: »خالد 

رفعت جاد عسكر، إبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب، 
أحمد الوليد السيد الــشــاب، عبد الرحمن محمد 
عبده عطية، باسم محسن خريبى، محمود ممدوح 

وهبة«.
أما فى قضية »مكتبة اإلسكندرية« والتى تحمل 
رقـــم 20091 لسنة 2019،  فــقــد صـــدر الحكم 
باإلعدام ضد كل من ياسر عبد الصمد محمد عبد 
الفتاح، وياسر األباصيرى عبد المنعم إسماعيل 

عيسى.
وفــى قضية »التخابر مــع قــطــر« صـــدرت األحــكــام 

باإلعدام ضد كل من »أحمد على عبده عفيفى، محمد 
عادل كيالنى، محمد إسماعيل ثابت«.

أمــا فى قضية »اســتــاد بورسعيد« فقد صــدرت أحكام 
باإلعدام ضد )10( متهمين، وهم: »السيد محمد الدنف، 

دعوى أمام القضاء اإلدارى 
بتنفيذ جميع أحكام اإلعدام 

النهائية الصادرة ضد المتهمين 
بارتكاب أعمال إرهابية

جنايات القاهرة قضت باإلعدام 
شنًقا ضد 75 قياديـًا بالتنظيم 

بينهم البلتاجى والعريان فى 
»فض اعتصام رابعة«

ــســؤال األخير   هــذا ال
ــل  ــه فــــــــى ظـ ــ ــ ــرح ــ ــطــ ــ ــ ن
االعتراضات التى أبدتها 
بعض المنظمات الدولية  

التى يتم تمويل معظمها من 
التنظيم الدولى للجماعة اإلرهابية والدول الداعمة له.

حيث أعربت ميشيل باشليه رئيسة مفوضية حقوق اإلنسان، 
عن قلقها البالغ حيال الحكم بإعدام 75 متهًما فى واحدة من 
أكبر المحاكمات الجماعية، وحضت على »إعــادة النظر فى 

الحكم واحترام المعايير الدولية للعدالة«.
تأتى هذه الضغوط ومحاوالت التدخل السافر فى شئون 
مصر وقضائها الشامخ إلظهار الدولة المصرية وكأنها عاجزة 

عن تنفيذ القانون بحق رموزها.
وهنا نتساءل: 

هل صحيح أن تأجيل تنفيذ اإلعدامات مرتبط بخطوات 
قانونية لم تستكمل بعد؟ وهل صحيح أن طول أمد جلسات 
المحاكمات وعــدم إحــالــة العديد مــن قضايا العنف إلى 
القضاء العسكرى والــلــجــوء إلــى القضاء المدنى يوحى 
بأن هناك أبعادا سياسية وراء عدم تنفيذ هذه األحكام؟ 
وما رد الجهات الرسمية فى مصر على ما يتردد بأنه لن 
يتم تنفيذ أحكام اإلعــدام الصادرة بحق قيادات اإلخــوان، 
ألسباب تتعلق بصورة نظام الحكم فى الخارج، وعدم قدرته 
على اختراق الثقافة الدولية الرافضة لتطبيق اإلعدامات 
بشكل عام وتحديدا األحكام فى القضايا التى يدور حولها 
جــدل سياسى؟ وهــل صحيح أن هناك صعوبة فى تنفيذ 
هذه األحكام نظراً ألن التجارب السابقة أثبتت أن تنفيذ 
أحكام اإلعدام بحق رموز تنظيم اإلخوان، يولد العنف لدى 
األجيال التالية، ألن الجماعة تنجح فى إبرازها كضحايا 
لألنظمة السياسية ويكون ذلك مدخال للتمّسك بمبادئها 
المتطرفة، مثلما حــدث عقب قطب فــى الستينيات من 

القرن الماضى؟

متى يسدل الستار على هذه القضايا والمحاكمات التى بدأت منذ أكثر من  5 سنوات؟ 

هل صحيح أن طول أمد جلسات المحاكمات وعدم إحالة العديد من قضايا العنف 
إلى القضاء العسكرى يوحى بأن هناك أبعادا سياسية وراء عدم  تنفيذ هذه األحكام؟

تساؤالت نتمنى اإلجابة عنها:

هل ستكون هناك اعتراضات دولية قد تعوق تنفيذ هذه األحكام؟!

ما رد الجهات الرسمية فى مصر على ما يتردد بأنه لن يتم تنفيذ 
هذه األحكام ألسباب تتعلق بصورة نظام الحكم فى الخارج؟

بالصور: وقائع االحتفاالت بالذكرى الـ40 لبدء التطبيع بين مصر وإسرائيل

شهدت األيــام الماضية حدوث الكثير من الفعاليات 
على هامش اإلحتفاالت التى اقامتها اسرائيل  بمناسبة 
الــذكــرى األربــعــيــن لــبــدء التطبيع بين مصر والكيان 
الصهيونى.. كما شهدت بعض اللقاءات التى تزامنت مع 

هذا الحدث.
فتحت عــنــوان: »مــا هــى ثمار الــســالم بين إسرائيل 
ومصر بعد 40 عاما من توقيع اتفاقية السالم؟« ألقى 
الرئيس اإلسرائيلى رؤوفين ريفلين  خطاباً فى مؤتمر 
ــذى عــقــد بــالــقــدس قـــال فــيــه: »بالنسبة  »تـــرومـــان« الـ
للمصريين ولإلسرائيليين، هــذا السالم طبيعى مثل 
الهواء الذى يستنشقونه ومثل الشمس التى تشرق فى 
الصباح«، وطالب بالتركيز على مبادرات التعاون فى 
المجاالت االقتصادية والمياه والطاقة ومشروعات 

السياحة العابرة للحدود. 
من ناحية أخــرى، شــارك الدكتور هشام العشماوى، 

رئيس جمعية رجــال األعمال المصرية األمريكية فى 
مؤتمر »بين القدس والقاهرة«، والــذى قال فيه: »كثير 
من الناس حذرنى بعدم الذهاب إلى إسرائيل، ولكن من 
أجل السالم، يجب اتخاذ خطوات شجاعة«، كما شارك 
العشماوى على هامش الــزيــارة فــى  الــيــوم الــدراســى 
الذى اقامه معهد األمن القومى اإلسرائيلى فى القدس 
بمناسبة مرور 40 عاماً على اتفاقية السالم التاريخية 
بين مصر وإسرائيل.. وفى تصريحات له بعد الكلمة 
التى ألقاها أمام الحضور تحدث عن الفرص الكامنة 
فــى بــلــورة الــســالم سيما بين األشــخــاص: »المنطقة 
بتاعتنا واعــدة.. فيها كل المميزات لتصل للعالمية زى 
النمور اآلسيوية، زى الواليات المتحدة األمريكية بل 

وأحسن«!
على الجانب اآلخــر، جمع مؤتمر الطاقة الــذى عقد 
منذ أيام فى الواليات المتحدة األمريكية بين الدكتور 

يوفال شتاينتس وزيــر الطاقة اإلسرائيلى والمهندس 
طارق المال وزير البترول المصرى بحضور نظرائهما 
من قبرص واليونان وبحضور وزير الطاقة األمريكى، 
وخــالل المؤتمر قــال الــمــال: »سعيد النعقاد الجلسة 
اإلضافية بالتزامن مــع حلول الــذكــرى األربعين على 
ــه قــد حان  ُمعاهدة الــســالم بين مصر وإســرائــيــل، وأن
ــدول بثمار الــســالم« وســوف ُتنسق  الوقت كى تتمتع ال

القاهرة مؤتمر الغاز فى األسابيع الُمقبلة.
 Red Hot Chili«  أما فى مصر، فقد أقيم حفل
Peppers« فــى األهــرامــات، يــوم الجمعة 15 مــارس 
الحالى، وكشف تقرير تليفزيونى أذاعــتــه قناة »كــان« 
اإلسرائيلية  أن هناك المئات من اإلسرائيليين الذين 
حضروا الحفل فى منطقة األهرامات وقد عبروا عن 
مدى سعادتهم بالحفل، وعن شعورهم باألمان وعن كرم 

الضيافة من المصريين.

هشام العشماوى رئيس جمعية رجال األعمال المصرية األمريكية يزور معهد األمن القومى اإلسرائيلى فى القدس

طارق المال يجهز 
إلقامة مؤتمر للغاز 
فى القاهرة بحضور 

يوفال شتاينتس وزير 
الطاقة اإلسرائيلى

بديع

حجازى

الكتاتنى

البلتاجى

مرسى

الشاطر

العشماوى فى 
طارق المال فى المؤتمرالمؤتمر

الرئيس
 اإلسرائيلى

حفل األهرامات
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 نسرين إمام

قصة ترسية مناقصات وزارة التعليم على 
شركات يساهم فيها شقيق طارق شوقى 

شهرته »الجوكر«

أصبح لقب »الجوكر« حديث الصباح والمساء، 
داخــل ديـــوان عــام وزارة التربية والتعليم، حيث 
انــتــشــرت الكثير مــن األخــبــار والــحــكــايــات بين 
المسئولين بــالــوزارة وكبار الموظفين المغضوب 
ــم يــنــالــوا حظهم فــى الــتــرقــيــات  ــن ل ــذي عليهم ال
والمناصب اإلداريــة األخيرة التى أسندها الوزير 

إلى غيرهم.
»صـــوت الــمــايــيــن« اخــتــرقــت جــنــبــات وأركـــان 
ــوزارة لمعرفة من هو »الجوكر«  وغــرف موظفى ال
وسر اللقب، وعلى من أطلقوه، فتبين منهم أنهم 
يقصدون باللقب  المهندس عمرو شوقى الشقيق 
الوحيد للدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم.
وأفــصــح بعضهم أن  إطـــاق هــذا اللقب على 
شقيق الوزير،  بدأ مع بداية العام الدراسى الجارى 
فــى شهر سبتمبر الماضى، بعد أن قــرر الوزير  
سداد الرسوم الدراسية للطاب، ورسوم المدارس 
الخاصة  بكل أنواعها عبر شركة »فــورى« والتى 
يتولى منصب مدير التسويق فيها المهندس عمرو 
شوقى، شقيق الوزير حيث يتم تحصيل 3 جنيهات 
عمولة على كل »أوردر« مصروفات، وهو ما يحقق 
للشركة مبلغا ماليا ال يقل عن 69 مليون جنيه، 
حيث إن إحــصــاءات الجهاز المركزى لإلحصاء 
أكـــدت أن إجــمــالــى عــدد طــاب مرحلة التعليم 

األساسى وقبل الجامعى نحو 18.6 مليون طالبة 
وطالبة.

وأكــد أحد كبار موظفى وزارة التربية والتعليم 
»المغضوب عليهم« أن شقيق الوزير رســت عليه 
مناقصة طباعة كتاب المستوى الرفيع لتاميذ 
مرحلة »kg2« على شركة يمتلكها شقيق الوزير، 
وهــى نفس الشركة التى قامت بتوصيل شبكات 
اإلنترنت للمدارس الثانوية، لتطبيق نظام التابلت، 
فى الوقت الذى ألزمت فيه الوزارة جميع المدارس 
الخاصة بشراء الكتاب من الشركة ألنها لم تقم 

بطباعته.
وأكد المسئول أن ثمن الكتاب 120 جنيًها، وإذا 
تــم تقدير التاميذ، بحسب آخــر اإلحــصــاءات، 
والبالغ عــدد تاميذ الــــ»kg2« نحو 1.3 مليون 
تلميذ من إجمالى 11.7 مليون تلميذ فى المرحلة 
االبتدائيةـ  يكون محصلة بيع الكتاب نحو 130 

مليون جنيه. 
يذكر أن »صوت المايين« قد انفردت فى عدد 
سابق بترسية مناقصة إمــداد المدارس الثانوية 
بخطوط شبكة اإلنــتــرنــت على شــركــة هندسية 
متخصصة فى اإللكترونيات واأللــيــاف الضوئية 
يمتلكها المهندس طارق شوقى شقيق وزير التربية 

والتعليم.
وهنا نؤكد أن هدفنا هو كشف الحقائق للرأى 
الــعــام، ونــرحــب بــأى رد يصل إلينا مــن د. طــارق 
شوقى وزيــر التعليم ونتعهد بنشره فى الجريدة 

والموقع اإللكترونى.

مليون جنيه قيمة 
طبع كتاب »المستوى 
  »kg2«الرفيع« لـ

مليونًا عموالت 
»فورى« على 

المصروفات الدراسية 

130

69

3 سيناريوهات لعودة 340 مـُعلمـًا وإداريـًا مصريـًا من الكويت

بعد 6 أشهر.. وزير التنمية المحلية  يطلب إقالة 4 محافظين لفشلهم فى ملف »القمامة«

فى مفاجأة لم يتوقعها الكثيرون حتى الجهات 
الرقابية، جاء تقرير سرى لوزير التنمية المحلية 
اللواء محمود شــعــراوى، أعــده الفريق الــذى كونه 
الــوزيــر مــن مجموعة شــبــاب عينهم مستشارين 
لهم، تحت مسمى فريق »الــطــوارئ« تمويها ألداء 
ــو الــتــفــتــيــش الــســرى على  عملهم األســـاســـى وهـ
أداء المحافظين ونــوابــهــم وســكــرتــيــرى العموم 
بالمحافظات، وهــى فكرة مستوحاة من خبرات 

عمل الوزير بوزارة الداخلية.
وكشفت مصادر مطلعة لـ»صوت المايين« أن 
فريق الطوارئ بدأ عمله منذ شهر نوفمبر الماضى 
وأعد تقريرا مطوال عن أوضــاع كل محافظة، بما 
فيها تقييم أداء المحافظين لمبادرة رئيس الوزراء 
»صــوتــك مــســمــوع« للسماع لــشــكــاوى المواطنين 
ــورا.. الفتة إلــى أن أهــم ملف استفاض  وحلها فـ
التقريرى فى رصــده ملفات القمامة والنظافة، 
ومخالفات وتراخيص البناء ومخالفات وتاعبات 
ميزانيات المحاجر، حيث رصد التقرير مخالفات 
جسيمة ارتكبتها قيادات 4 محافظات ســواء فى 
ملف القمامة واإلهمال الشديد الذى تعانيه هذه 
ــوام القمامة ومخلفات  المحافظات من تراكم أك
البناء، محافظات القليوبية وكفر الشيخ والمنوفية 
والشرقية، حيث أكــد التقرير أن محافظى هذه 
األقاليم األربــعــة لم يستطيعوا أحكام سيطرتهم 
على مافيا التاعب فى ميزانيات المحاجر وتأجير 
بعضها مــن الــبــاطــن مقابل عــمــوالت وسمسرة، 
فضا عن اختاف أرقام المبلغ الموردة للصناديق 
الــخــاصــة بــهــا فــى الــمــحــافــظــات عــن مــيــزانــيــات 
الصناديق، وهو ما يؤكد وجود تاعب يالمايين، 
وفــى هــذا الشق طالب التقرير برفع هــذه البند 
إلى الرقابة اإلداريــة إلجــراء التحقيق فيه وعرض 

النتائج على النيابات المختصة التخاذ الازم.
وأشــارت المصادر إلى أن الفترة المقبلة وقبل 

انتهاء السنة المالية الجارية فى 30 يونيو سيتم 
الكشف عن فضائح كبيرة لمسئولين فى المحليات 
وسيتم االعان من قبل الرقابة اإلدارية عن القبض 

عن عدد كبير من مرتكبى الفساد فى المحليات.
وأضــافــت الــمــصــادر أن التقرير تضمن فشا 
كبيرا يتجاوز نسبة الـ70% لمحافظى المحافظات 
األربــعــة فــى ملف جمع القمامة، والــحــد مــن منح 
الــتــراخــيــص للمبانى الــمــخــالــفــة، الــتــى اتنشرت 
بشكل فج فى األراضــى الزراعية، على الرغم من 
التشديدات والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس 
ــوزراء المشددة، نحو ذلك حيث تم إدراج بعض  ال
المناطق فى »الــكــردونــات« بالتزوير فى خرائط 
المساحة وهو األمر الذى يفرض محاكمات عاجلة 

للموظفين المتسببين فى ذلك.

أكدت المصادر أن وزير التنمية المحلية أبدى 
انزعاجه الشديدة وغضبه بعدما عكف خال 45 
يوًما ماضية على دراســة نتيجة التقرير المرفوع 
إليه من فريق الطوارئ، وقرر إحالته إلى الرقابة 
اإلداريـــة برمته  فى انتظار النتيجة النهائبة قبل 
رفعه لمجلس الــــوزراء.. مــؤكــدة إن الــوزيــر ينوي 
بجدية طلب إقــالــة المحافظين األربــعــة.خــاصــة 
أنه غير مقتنع بأدائهم الذى لم يرض المواطنين، 
مستنًدا إلى تقرير مبادرة »صوتك مسموع« التى 
تجاوزت نسبة الشكاوى الـــواردة لــلــوزارة من هذه 
المحافظات األربع نسبة 60% من إجمالى شكاوى 
المحافظات األخرى،  وهو ما ينذر بمذبحة قريبة 

لمسئوليها.
ــراوى كــــان  قد  ــعـ ــواء مــحــمــود شـ ــلـ ــرأن الـ ــذكـ يـ

ــدر منتصف فــبــرايــر الماضى  أصـ
حــركــة تغييرات وتعيينات جديدة 
بــــاإلدارة المحلية بالمحافظات، 
وذلـــك فــى إطـــار توجيهات رئيس 
الــجــمــهــوريــة، بــاالرتــقــاء بمستوى 
الخدمات المقدمة للمواطنين فى 
المحافطات، والدفع بدماء جديدة 
مــن الــشــبــاب المتميز والـــمـــرأة، 
للعمل فــى الــمــنــاصــب الــقــيــاديــة 

بالمحليات. 
وشملت الحركة نقل وتعيين 
ــادة مـــحـــلـــيـــة شــمــلــت  ــ ــيـ ــ 60 قـ
محافظات البحيرة والدقهلية 
ــــى 12  ــاج، بـــاإلضـــافـــة إل ــوهــ وســ
قيادة شابة من مساعدى رؤســاء 

المراكز والمدن،  فضا عن  تعيين 
سكرتيرى عــمــوم جــدد لمحافظات 

القاهرة والفيوم والغربية، وسكرتيرى 
مساعدين لمحافظات سوهاج والغربية 
وأسوان والشرقية، باإلضافة إلى 44 رئيس 
مدينة وحى، مؤكدا فى تصريحات له سابقة 
ــهــدف مــن الــحــركــة، هــو دفـــع عجلة  أن  ال
التنمية بمحافظات الجمهورية، وتحسين 
مــســتــوى الــخــدمــات الــمــقــدمــة للمواطنين، 
ــمــواطــن فـــى كــافــة  لــلــحــصــول عــلــى رضـــا ال

المحافطات.
وعلق الوزير على هــذه الحركة بــأن الــوزارة  
تتابع أداء جميع القيادات المحلية بالتنسيق 
مع المحافظين، وتبحث دائــمــاً عن العناصر 
المتميزة لدفعها إلــى مواقع المسئولين، وأن 
الـــوزارة ستحاسب أى مقصر وال يتم التهاون 
مع أى مخالفات بالمحليات وستواصل مواجهة 
الفساد بكافة أشكاله، وأشــار الوزير إلى وجود 
تــعــاون وتنسيق مستمر بين الـــوزارة واألجــهــزة 
الرقابية المعنية فى هذا الشأن، الفتاً إلى أنه 

تم تحويل 5 قيادات بالمحليات إلى وظائف 
إدارية غير قيادية خال الفترة الماضية.

أعلنت وزارة التربية والتعليم الكويتية، مؤخًرا 
ــهــاء خــدمــات 365 عــامــا، 90% منهم  عــن إن
معلمين وإخصائيين اجتماعيين مصريين، 
وتدرس وزارة التربية والتعليم فى مصر، عودة 
هذه األعداد التى قد تبدو قليلة لكنها قد تكون 
بــدايــة للمزيد خــاصــة أن الــكــويــت تضم أكثر 
من 500 ألف مغترب مصرى يعملون فى كافة 
التخصصات المهنية والفنية وعودتهم أو عودة 
المعلمين فقط يمثل عبئاً كبيراً على كاهل وزارة 
التربية والتعليم، إذ أن أغلب العاملين فى قطاع 

التعليم األساسى فى الكويت هم من المعارين 
المصريين بــمــدد مــحــددة وبــالــتــالــى عودتهم 
بــدون تجهيز يعنى تكدس للعاملين بالمدارس 
وإحتمالية أن يجلس بعضهم أو أكثرهم فى 

المنازل لينضموا إلى طوابير العاطلين وهو ما 
تسبب فى انخفاض تحويات المصريين من 
العمات الصعبة بالتزامن مع عودة المصريين 
من المملكة العربية السعودية واإلمارات وليبيا 
ــادة هكيلة  بسبب الــظــروف االقــتــصــاديــة وإعــ

اقتصاديات هذه الدول.

ــر  ــدرس الــدكــتــور محمد عــمــر نــائــب وزي ــ وي
التربية والتعليم لشئون المعلمين، مع قيادات 
ــر طـــارق شوقي،  ــوزي الــــوزارة وعــلــى رأســهــم ال
ــدوره مــع نبيلة مــكــرم وزيـــرة  ــ ــذى ينسق ب ــ وال
الهجرة وشــئــون المصريين فــى الــخــارج، عدة 
سيناريوهات الستقبال أبناء الجاليات المصرية 
فى الدول الخليجية والعربية، وأحد الخيارات 
لكنه ُمكلف للوزارة ولخزينة الدولة هو عودتهم 
إلى وظائف المدرسين واإلداريــيــن التى كانوا 
عليها وذلك النتهاء فترة اعارتهم فى المدارس 

الحكومية والخاصة لكن بتوزيعهم على عدد من 
المحافظات التى تعانى من عجز وهو ما يتوقع 
أن يلقى رفًضا من قبل العائدين من الخارج 
خاصة إذا اختلف ذلــك مــع محل إقامتهم أو 

تدنت رواتبهم التى تبلغ 1200 جنيه. 
ــه  فــى عــام 2017 اقترحت  جدير بالذكر أن
لجنة الخطة والــمــوازنــة بمجلس الــنــواب، أن 
يكون الحد األدنى لرواتب المعملين 3000 جنيه 
شهرًيا، وتــتــدرج حتى تصل إلــى 8500 جنيه، 
لكن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم 

رفض ذلك إال انه اقترح أن تتراوج بين 2500 
جنيه و8000 جنيه شهرًيا.

مــن ضمن الــســيــنــاريــوهــات الــمــوجــودة على 
طاولة الحكومة، والمقرر رفع تقرير بها للدكتور 
مصطفى مدبولى رئيس مجلس الـــوزراء، هو 
إلـــزام العاملين المنهى عملهم بالبحث عن 
وظــائــف داخـــل مصر بعيًدا عــن أى مسئولية 
حكومية، بعد أن أصبح وجودهم فى الكويت 
ــراءات التعاقد  غير قــانــونــى نــظــًرا إلنــهــاء إجــ

معهم.

السعودية والكويت واإلمارات وليبيا ينفذون خطة لتسريح العاملين المصريين للتغلب على ظروفهم االقتصادية

 عجز 20 مليون جنيه 

محافظ القاهرة يهدد رئيس 
»النقل العام« باإلقالة  

فى واقعة غريبة، شهدها مكتب اللواء خالد عبد العال محافظ 
القاهرة مؤخرا جمعته مع المهندس رزق على رئبس هيئة النقل 
العام، قام خالها المحافظ بتهديد االخير بالفصل من منصبه 
وتحويله للنيابة العامة، بسبب خسائر ووجود عجز فى اإليراد 

الشهرى للهيئة والمقدر بحوالى 80 مليون جنيه.
بــدأت خيوط الواقعة، مصادفة من خــال شكاوى بعض 
الكمسارية على خطوط النقل الــعــام، بسبب تأخر صرف 
عاواتهم، وحوافزهم منذ ثاثة أشهر، حيث أنابوا اثنين منهم 
للقاء المحافظ، والذين التقوا بالمحافظ وقرر بجدية بالغة  
التحقيق فى شكاوهم والتعرف على  أسباب تأخر حوافزهم، 

وفــى سياق التحقيقات كلف 
الــمــحــافــظ إدارة التفتيش 
والمتابعة بالمحافظة بالبحث 
فى ملفات هيئة النقل العام 
وإيــرداتــهــا، فتم اكتشاف أن 
ــراد شــهــرى للهيئة لم  آخــر إيـ
يتجاوز  60 مليون جنيه فى حين 
أن الناتج والمستهدف الطبيعى 80 
مليون جنيه بعد تطوير خطوط الهيئة 
وضـــخ أتــوبــيــســات وســـيـــارات حديثة 
ومكيفة، من خال المنح التى وصلت 
ــارات  ــ للهيئة  خــاصــة مــن دولـــة اإلم
العربية، وهــو ما يعنى وجــود خسائر 
20 مليون جنيه، على الرغم من وجود 

الموسم الدراسى وهناك إقبال كبير  على استقال سيارات الهيئة فى 
جميع المناطق بالقاهرة الكبرى التى تشمل ثاث محافظات القاهرة 

والجيزة والقليوبية.
كما كشف مسئول التفتيش والمتابعة، عن تعدد شكاوى كثيرة من 
مرتادى اتوبيسات النقل العامة المكيفة، عدم حصولهم على الباقى 
من سائقى هذه السيارات، وفى الخطوط العادية عدم حصول الركاب 

على التذاكر، وتجاهل الكمسارية إعطاء الفكة المتبقية للركاب.
المثير أن الجلسة شهدت حالة من الغضب من جانب المحافظ 
والذى هدد رئيس هيئة النقل العام بالفصل والنيابة العامة واإلدارية 
إذا لم يتم تقديم تقرير ومبرر مقنع وصــادق عن أسباب العجز أو 
الخسائر، قائا بصوت عال له: »معنديش مكان للفاشلين والفاسدين« 
وانتهت الجلسة، بحسب مصادر قريبة، بوعد من رئيس هيئة النقل 

العام بمحاسبة المقصرين رسميا وإفادة المحافظ بذلك.

تقرير »شعراوى« : فاشلون ولم يستطيعوا إرضاء المواطنين 

 كتبت - إيمان عاطف

شوقى

شعراوى

عبدالعال
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مدبولى يقدم تقريرًا للرئيس السيسى 
حول خطة زيادة الصادرات المصرية

تشكيل لجنة وزارية مصغرة لحل 
مشكالت المستثمرين األجانب

خناقة بين نائبين فى الجيزة  تسبب 
تعطيل »حملة 100 مليون صحة«

مــوقــف مــؤســف شهدته إحـــدى دوائــر 
شــمــال غــرب محافظة الجيزة األســبــوع 
الماضى، عندما انتقلت إليها حملة »100 
مليون صحة« فى إطــار مــبــادرة الرئيس 
عبد الفتاح السيسى للقضاء على مرض 

فيروس سى الكبدى الخطير.
وكـــان بطال 
الــــــواقــــــعــــــة 
ــة   ــ ــف ــؤســ ــ ــم ــ ال
ــان مــن  ــ ــب ــ ــائ ــ ن
مــــــجــــــلــــــس 
الــــــــنــــــــواب، 
حــيــث نشبت 
بينهما خناقة 
وصـــلـــت إلـــى 
ــفــاظ  حــد األل
الـــــنـــــابـــــيـــــة 
والــخــوض فى 
األعـــــــــــراض 
والــــتــــالســــن 
بـــيـــن انـــصـــار 
ــمــا  ــه كـــــل مــن
فــى الــدائــرة، 
ــدأت  ــ حـــيـــث ب
قصة التناحر 

بينهما بعد أن نجح أحدهما فى خطف 
األضــواء منذ عدة أشهر بالحصول على 
موافقة مجلس الـــوزراء ووزارة اإلسكان 
بتخصيص 25 مليون جنيه لتنفيذ مشروع 
شبكة صرف صحى بثالث قرى بالدائرة، 
ــع صــور مــن خطابات  ــوزي ــام بنشر وت وقـ
ــى فــى المساجد  الــمــوافــقــة عــلــى األهــال
والشوارع وأمام المصالح الحكومية، كنوع 
من الشو والدعاية له أمام أهالى الدائرة ، 
وهو بذلك ضرب عصفورين بحجر واحد، 
ان يظهر أمــام أهالى الدائر بأنه المهتم 

بمصالحهم، وفى نفس الوقت يظهر تفوق  
على غريمه فى الدائرة  النائب اآلخر.

ولــذلــك كـــان مــن الـــضـــرورى أن يــرد 
الــنــائــب اآلخـــر عــلــى غــريــمــه، فانتهز 
انــطــالق حملة 100 مليون صحة فى 
محافظة الجيزة، وسبق وتقدم لوكيل 
وزارة الصحة بالجيزة بطلب استضافة 
ــدار  ــى ب اإلدارة الــمــركــزيــة للحملة ف
مناسبات عائلته بقريته ومسقط رأسه 
ــى دائـــرتـــه وحــصــل عــلــى الــمــوافــقــة،  ف
وبــمــجــرد أن علم غريمه تــقــدم بطلب 
آخر الستضافة الحملة، ومن هنا نشبت 
ــوع الـــجـــارى، بين  خــنــاقــة مطلع األســب
الــنــائــبــيــن وصــلــت إلـــى حــد االشــتــبــاك 
والتنابز بــاأللــفــاظ الــخــارجــة والنابية  
ــهــامــات  والـــخـــوض فـــى األعـــــراض وات
متبادلة بالعالقات النسائية وغيرها، 
ــى أنــصــار كل  وانــتــقــلــت الــخــنــاقــات إلـ
منهما وكاد أحدهما أن يطلق النار على 
اآلخرين لوال تدخل أفراد مركز شرطة 
المنطقة الواقعين فيها واستطاعوا أن 
يسيطروا على الموقف وحتى اآلن لن 
يتم التصالح، والحملة متوقفة أعمالها 

خوًفا من  تجدد الخناقات والخالفات.
المثير أن رئيس الحملة الدكتور»عادل. 
ح« أوقــف عمل الحملة وإجــراء التحاليل 
لحين حــل الــمــشــكــلــة، وطــلــب مــن وكيل 
ــوزارة نقل مقر الحملة وفــروعــهــا فى  ــ ال
ــلــدائــرة،  ــدات الــصــحــيــة الــتــابــعــة ل ــوحـ الـ
حتى يضمن ألفــراد الحملة من األطباء 
والممرضين اإلمــان وعــدم تعرضهم ألى 
ــواحــدات الصحية  مشاكل، فضال أن ال
األكثر تجهيزا، خاصة أنه شكا من عدم 
جاهزية »المضايف« ودور المناسبات  
طبيا وعدم السيطرة على األمور وتنظيم 

إجراء التحاليل وأخذ العينات فيها.

يستعد د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء 
لتقديم تقرير شامل للرئيس عبدالفتاح 
السيسى حــول )الــرؤيــة الشاملة للنهوض 
بــالــصــادرات الــمــصــريــة(..  الــرؤيــة تهدُف 
إلــى االرتــقــاء بترتيب الــصــادرات المصرية 
ــالل الـــ5  ــُث تــســعــى الـــرؤيـــة خـ ــاً، حــي ــيـ دولـ
سنوات القادمة، إلى تحسين ترتيب مصر 
مــن المركز 54 لتكون بين أكبر 40 دولــة 
ُمــصــدرة على مستوى الــعــالــم، ومضاعفة 
الـــصـــادرات الــمــصــريــة مــن 24.8 مليار 
دوالر، إلــى 55 مليار دوالر، بحلول عام 
2025، بــمــا يسهم فــى تحسين الــمــيــزان 
التجارى، وزيـــادة االستثمارات الصناعية 
الــمــصــدرة، والقيمة المضافة للصادرات 
المصرية، وخفض نسبة البطالة، كما تهدف 
الرؤية إلى زيــادة عدد الشركات الُمصنعة 
والتجارية الُمصدرة الجديدة، والتوسع فى 
أنشطة الشركات الــُمــصــدرة الحالية، مع 
تنوع المنتجات والخدمات المصدرة ورفع 
القدرة التنافسية لها، وزيادة وتنوع األسواق 

المستوردة للمنتجات المصرية.

ــراءات المقترحة  وتتضمن الــرؤيــة اإلجــ
للوصول إلى المستهدف من هذه الخطة، 
كما تتضمن اإلجـــراءات المقترحة لجذب 
اســتــثــمــارات صناعية بــغــرض التصدير، 
ــة مــثــل  ــســي ــي ــات رئ ــاعـ ــطـ ــى قـ ــ الســـيـــمـــا ف
الــصــنــاعــات الهندسية، وصــنــاعــات مــواد 
البناء، والصناعات الكيماوية، والصناعات 
ــزل والــنــســيــج،  ــغ ــاعــات ال الــغــذائــيــة، وصــن
باإلضافة إلــى تعزيز الصناعات الوطنية 
بالتكنولوجيا المتقدمة والعناصر الوطنية 
المدربة والمؤهلة، فضالً عن إعادة هيكلة 
برنامج تشجيع الــصــادرات فى ضــوء عدد 
مــن تــجــارب الـــدول المختلفة فــى برامج 
الــمــســانــدة الــتــصــديــريــة، بحيث يتضمن 
البرنامج خطة لتعميق التصنيع المحلى 
بما فى ذلك تنمية المشروعات المتوسطة 
والــصــغــيــرة، وتــعــزيــز الــنــفــاذ لــأســواق 
الجديدة، وكذا تقديم التيسيرات المالئمة 
فيما يخص أســعــار الــطــاقــة، والــخــدمــات 
المصرفية، ودعم المشاركة فى المعارض 

الدولية.

ــور مــصــطــفــى مـــدبـــولـــى  ــ ــت ــ ــدك ــ ــع ال ــابـ ــتـ يـ
رئــيــس الــــوزراء إجــــراءات تشكيل مجموعة 
ــكــون مهمتها  ــّرة بــرئــاســتــه  ت ــصــغ وزاريـــــة ُم
عــقــد اإلجــتــمــاعــات مــع الــشــركــات األجنبية 
والــمــســتــثــمــريــن الــذيــن يـــــزورون مــصــر؛ من 
أجل إيجاد حلوٍل فورية ألية معوقات تواجه 

االستثمارات األجنبية فى مصر.
ــرار تشكيل هــذه اللجنة فــى إطــار   جــاء قـ

ملف تشجيع االســتــثــمــار، حيث عقد رئيس 
ــوزراء العديد من اللقاءات مع مستثمرين  الـ
مــن الــواليــات المتحدة وألــمــانــيــا والــيــابــان، 
وهــى اللقاءات التى أظهرت اهتماماً كبيراً 
باالستثمار فى مصر، وهو ما يضع علينا أيًضا 
واجــب التعامل بشكل فـــورّي مــع مالحظات 
المستثمرين والتعامل مع المشكالت التى من 

الممكن أن تواجههم وسرعة حلها.

باألسماء: 154 نائبـًا بمجلس النواب حصلوا على »تزكيات« 
لعبور بوابة مجلس النواب فى انتخابات 2020

قرارات جديدة بمنع الظهور 
اإلعالمى لبرلمانيين وقيادات أحزاب

التعديالت الدستورية كلمة السر

أشهر قليلة تفصلنا عن التجهيز النتخابات 
مجلس الــنــواب القادمة فى عــام 2020، يأتى 
ذلك وسط تكهنات ممزوجة بالحذر والخشية 
من التنكيل ببعض أعضاء البرلمان الحالى، إذ 
تتركز جلسات النميمة فى الوسط السياسى 
ــداد 4 جهات  ــام حـــول، إعـ ــذه األيـ فــى مصر ه
سيادية لقوائم أمنية بترشيحات لتأييد ودعم 
وتعيين بعض الشخصيات العامة والسياسية 
لخوض انتخابات مجلس النواب القادم، التى 
ستكون بنظام القائمة بنسبة 75% من عدد 
األعضاء ما سيتيح لعدد قليل من صناع القرار 
التحكم فى من سيدخل البرلمان الجديد فى 
العاصمة اإلداريــة ومن لن يدخله ألن القوائم 
يمكن التحكم فيها بسهولة بعكس المرشحين 

الفرديين الذين يحتاجون لدعم مكثف.
وفيما يلى ننشر أبرز األسماء والذين حدثت 
مؤشرات تدل على فوزهم بالتزكية فى نظام 
القائمة التى سيتم العمل بها وفوزها ألغلبية 
البرلمان القادم، وهم أنفسهم الذين وقعوا على 
تعديل الدستور بواقع 155 عضًوا برلمانًيا، 
والوحيد الــذى سقط من القائمة هو محمود 

الخشن نائب المنوفية الذى توفى منذ أسابيع.
ــادى الــقــصــبــى )زعــيــم األغلبية  ــه ــدال ــب ع
البرلمانية دعم مصر(، شريف فخرى )مستشار 
رئيس دعــم مصر(، ابتسام أبــورحــاب، أحمد 
اسماعيل أبوكريشة، أحمد فؤاد أباظة، أحمد 
رسالن )رئيس لجنة الشئون العربية(، أحمد 
أحمد شكر أبوعليم، إيهاب أحمد سيد بدزى 
)إيهاب العمدة(، أشرف رشاد الشريف )رئيس 
حزب مستقبل وطــن(، أمل زكريا قطب، ألفت 

أصدرت دوائر سياسية عليا قرارًا فريد من 
نوعه، يقضى بتقليل ظهور أعضاء مجلس 
النواب فى وسائل اإلعالم الرسمية والخاصة 
سواء المملوكة للشركات المحتكرة أو لبعض 
رجال األعمال، ولم يقتصر تجنب الظهور 
اإلعالمى على عــدد من السياسيين فقط 
تحت قبة البرلمان، إذ يمتد هذا القرار إلى 
ما هو أبعد من ذلك ليشمل كيانات حزبية 
كبيرة على رأسها حزب مستقبل وطن الذى 
يصر القائمون على قراراته وأبرزهم النائب 
أشــرف رشــاد الشريف، على تسليط الضوء 
ــالم سواء  على دور الحزب فى وسائل اإلع
الصحف أو التليفزيون والراديو أو المواقع 

اإلخبارية.
لكن ربما تأتى الرياح بما ال تشتهى السفن، 
فقد تقرر أن ينتهى دور برلمان الدكتور 
على عبدالعال، ليس العام القادم مع انتهاء 
الفصل التشريعى األول، بل بمجرد إقرار 
التعديالت الدستورية التى تقدم بها 155 
نائًبا من ائتالف األغلبية البرلمانية »دعم 

مصر« برئاسة الدكتور عبدالهادى القصبى.
وبحسب الــتــوقــعــات فــإنــه لــن ينجو من 
ــزرة االنــتــخــابــات الــبــرلــمــانــيــة 2020  ــج م
إال الــمــوقــعــون عــلــى قــائــمــة الــتــعــديــالت 
الدستورية إذ أن اختيارهم تم عن طريق 3 
شخصيات أمنية رفيعة المستوى، وحصلوا 
بدورهم على تزكية مسبقة لدخولهم بوابة 
برلمان العاصمة اإلدارية الجديد الذى من 
المقرر أن يبدأ فى استقبال النواب الجدد 
فى الفصل التشريعى الثانى المقرر أن يبدأ 

فى األسبوع األول من شهر أكتوبر 2020.
التعليمات اإلعــالمــيــة لــم تقتصر على 
منع شخصيات وأحــزاب وكيانات برلمانية 

فــقــط مــن الــظــهــور بــل امــتــدت لتشمل 
التحكم فى السياسة التحريرية 

ألغلب الصحف والقنوات 
والمواقع اإلخبارية 

واســـــــــعـــــــــة 

التزكية صدرت من 
إحدى الجهات السيادية 

ملن وقعوا على طلب 
تعديل الدستور

االنــتــشــار، لمنعهم مــن تــنــاول موضوعات 
سياسية مثيرة للجدل وعلى رأسها مشاكل 
وزارتـــى الصحة والتعليم، ألنهما يقعان 
ــات الرئيس عبدالفتاح  ــوي فــى قائمة أول
السيسى وأى إساءة للوزيرين أو المنظومتين 
وعمليات إعـــادة الهيكلة سيعد بمثابة 
إعــالن حــرب على رئيس الجمهورية وفًقا 
للتعليمات األمنية التى صدرت للصحفيين 

واإلعالميين.
كما أن نشر أخبار مكثفة أو بمعدل أكثر 

مـــــــن خـــــبـــــر فـــى 
الـــيـــوم الئــتــالف 
األغــلــبــيــة 

كامل، جازى سعد عايد،
جمال محمد ادم فـــراج، حسام العمدة، 
حسين فايز أبوالوفا، خالد مشهور، خالد 
ــف، رزق راغـــب،  ــوس ــا ي ــي عــبــدالــمــولــى، دال
رشــا عبدالفتاح )وكــيــل لجنة التضامن(، 
سامح السايح، سامر الــتــالوى )وكيل لجنة 
العالقات الخارجية(، سوالف درويش، سيد 
أحمد عيسى عبدالعال، شــاديــة الجمل، 
شرعى محمد صــالــح، فخرى طــايــل، طــارق 
رضــوان )رئيس لجنة الشئون األفريقية(، 
طــارق الخولى )أمــيــن ســر لجنة العالقات 
الخارجية(، عاطف ناصر )رئيس الهيئة 
البرلمانية لحزب األغلبية مستقبل وطن(، 
عبدالله الشين، عبلة الهوارى، عطية موسى، 
عالء والى )رئيس لجنة االسكان وأمين حزب 
مستقبل وطــن بالجيزة(، عــالء السبيعى، 
على الدمرداش، على محمد على عز، عماد 
سعد حموده، مصطفى بكرى، محمود بدر، 
عالء عابد )رئيس لجنة حقوق اإلنسان(، 
مارجريت عازر )وكيل لجنة حقوق اإلنسان(، 
مايسة عطوة )وكيل لجنة القوى العاملة(، 
محمد أبوالمجد المصرى )رئيس الهيئة 
البرلمانية لحزب حماة وطن(، محمد أحمد 
ــد، محمد الــحــمــادى الــحــصــى، محمد  ــ زاي
الــعــمــارى )رئــيــس لجنة الــصــحــة(، محمد 
المرشدى، محمد عبدالله زين )وكيل لجنة 
النقل والــمــواصــالت(، محمد ماهر خليل، 
محمد عبدالمقصود، محمد السيد محمد 
صعد، محمود حسين، ممدوح مقلد، منى 
منير، مهجة غالب )وكيل لجنة التضامن(، 
نــضــال السعيد )رئــيــس لجنة االتــصــاالت 
السابق(، نوسيلة أبوالعمر، وائــل الطحان، 
ــا، هــشــام الــشــطــورى، يحيى  ــوف ــوال هــانــم أب

عيساوى عبدالفضيل، يوسف الشاذلى.

ــًرا غــيــر مقبول  ــ البرلمانية الــمــؤيــدة أم
كما هــو الــحــال فيما يتعلق بأخبار حزب 
األغلبية البرلمانية حزب مستقبل وطن 
ــذى يموله رجـــال أعــمــال على رأسهم  والـ
محمد الجارحى العضو المنتدب لشركات 
الجارحى للحديد والصلب وعضو مجلس 
إدارة النادى األهلى، وبالطبع يشكل حظر 
ا أخبار تكتل 25-30 المعارض  النشر نهائًيّ

ونوابه على فرادى أيًضا.
ــا للحطة اإلعــالمــيــة المرسومة  ــًق ووف
ــى الــتــركــيــز على  للمرحلة الــحــالــيــة، ه
مشاكل وحــدات اإلدارة المحلية ومحاربة 
الفساد وقضايا الــحــوادث االجتماعية 
ــع والــخــيــانــة  ــالق والــخــل ــط ــال ــة ب ــاص ــخ ال
الزوجية والقتل وتــبــادل األزواج، بينما 
تــتــركــز التغطيات التليفزيونية على 
منتديات الرئيس السيسى ومــا يفتتحه 
من مشروعات وتغطية لمبادرات وجوالت 
ــوزارات،  ــل ــوزراء ول ــ واجتماعات مجلس ال
ما دفع المشاهدين االبتعاد عن شاشات 
القنوات المحلية سواء المملوكة للدولة أو 
الخاصة، ليتابع التحليالت السياسية من 
قنوات الجزيرة ومكملين والشرق الالتى 
يديرها ويتحكم فى سياستها كل من قطر 
وتركيا عبر إعالميين وصحفيين تابعين 
لجماعة اإلخـــوان اإلرهــابــيــة، وبالتالى 
النجاح فى استغالل هذه المنصات لترويج 
الشائعات وهو ما نجحوا فيه رغم قيادات 
مؤسسات حكومية مثل مركز معلومات 
مجلس الوزراء والهيئة العامة لالستعالمات 
وإدارات اإلعالم بالوزارات، بالعمل المكثف 
لمحاربة خذه الشائعات ما يكلف الدولة 
الكثير بسبب تــرويــج معلومات مغلوطة 
ــران الموجه  ــ للمواطنين عبر اآلخ
لخلو دور االعـــالم الوطنى من 
ــد  ــاقـ ــنـ ــه الـ ــونـ ــمـ ــضـ مـ

المحايد.

زعيم األغلبية وعالء عابد ورؤساء لجان وقيادات بحزب مستقبل وطن يفرضون سيطرتهم على القائمة 

ألفاظ نابية 
وخوض فى 

األعراض إلصرار 
كل منهما 

على استضافة 
الحملة فى 

قريته 

 خالد عبدالرحمن

عابد

محمد الجارحى
عضو مجلس إدارة األهلى



06 العـدد 251 األربعاء  2019/3/27متابعات

إجراء قرعة الحج السياحى

 اختيار 12 ألف 
 حاج بالجمعيات
إلكترونيـًا نهاية مارس

تجرى اليوم قرعة الحج السياحى، 
وهو موعدها المقرر ضمن ضوابط 
الحج السياحى للعام 1440هـ التى 
أقرتها وزيـــرة السياحة الدكتورة 
رانيا المشاط، حيث تم غلق باب 
تلقى طلبات المواطنين الراغبين 
فى أداء فريضة الحج يوم األحد 

17 مارس.
ــقـــرر أن تــجــرى  ــن الـــمـ ــ ومـ
القرعة للحج السياحى كما 

هــو معتاد كــل عــام الختيار نحو 36 ألف 
مواطن من بين المتقدمين ألداء الحج هذا 
العام، فى اجتماع معلن بحضور الصحافة 
ووسائل اإلعالم، ورئيس اللجنة العليا للحج 
والعمرة مجدى شلبى، باإلضافة إلى بقية 
أعضاء اللجنة العليا وممثل غرفة شركات 

السياحة.
وعــقــب إعــــالن نــتــائــج الــقــرعــة العلنية 
للحج السياحى سيبدأ القطاع بالكامل 
ــعــداد للموسم الــجــديــد، حيث  فــى االســت
ستكون أولى الخطوات القادمة هى التوثيق 
اإللكترونى للشركات المنظمة للحج، ثم 
يعقب ذلك عملية المعاينات من قبل اللجنة 

العليا للحج ووزارة السياحة للسكن الجديد 
الذى تعاقدت عليه الشركات، موضحا أن 
السكن الــذى تم معاينته فى العام السابق 
وأقـــرت الشركة بعدم وجــود أى تغييرات 

عليه لن يتم معاينته مجددا.
الــجــديــر بــالــذكــر أنــه بـــدءا مــن األســبــوع 
الـــقـــادم، ســتــقــوم وزارة الــســيــاحــة بعملية 
معاينات وفحص أتوبيسات الحج البرى،  
وتبلغ 300 أتوبيسا لنقل 12 ألف حاج من 
ــام، الفــتــا إلــى أن  ــع ــرى، هــذا ال ــب حــجــاج ال
الوزارة خصصت أتوبيسات أكثر من العدد 
المطلوب تحسبا ألى ظرف ولضمان راحة 

الحجاج وانتظام المواعيد.

أعلن أيمن عبد الموجود، المدير التنفيذى للمؤسسة 
القومية لتيسير الحج والعمرة التابعة لـــوزارة التضامن 
االجتماعى، أنــه سيتم إجـــراء القرعة اإللكترونية على 
البوابة مركزيا الختيار الحجاج الفائزين وفقا لحصة الحج 
المخصصة لكل محافظة، نهاية مارس الجارى، الختيار 12 

ألف حاج للجمعيات األهلية.
وقــال إنه يشترط فى العضو المتقدم أن يكون قــادرًا على 
أداء المناسك من الناحية الصحية، حرًصا على سالمته، 
وإنه البد من وجود مرافق للحجاج أصحاب األعمار فوق 75 
سنة على أن تقدم الطلبات لــإدارات االجتماعية التابعة لها 
الجمعية، وفًقا للنموذج المعد لذلك، وسيتم إعــالن النتيجة 
على بوابة الحج الموحد Hij.moi.gov.eg  وعلى موقع 

 hijjfoundation.org.eg     المؤسسة القومية للحج

التعليم تشارك فى فعاليات المؤتمر العالمى 
مايكروسوفت للمعلمين بباريس

تشارك وزارة التربية والتعليم، فى 
فعاليات المؤتمر العالمى »تــبــادل 
التعليم« مايكروسوفت للمعلمين 
 Education Exchange(
E2(، والــــــــذى ســيــعــقــد فــى 
الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة بــاريــس 
فــى الفترة مــن 1 إلــى 5 أبريل 

المقبل.
وكانت وزارة التربية والتعليم، 
قد أقامت بالتعاون مع شركة 
مايكروسوفت العالمية المؤتمر 
ــى بــمــصــر للمعلمين  ــمــحــل ال
المبدعين شــارك بــه أكثر من 
250 معلًما مــبــدًعــا مــن جميع 
أنحاء الجمهورية فى شهر ديسمبر 
2018؛ لتشجيع المعلمين على دمج 
التكنولوجيا فــى عمليتى التعليم 
والتعلم، بحضور الدكتور محمد عمر 
نائب الوزير لشئون المعلمين، والذى 
كــرم المعلمين الــذيــن ســافــروا العام 
الــمــاضــى لتمثيل مــصــر فــى مؤتمر 
مايكروسوفت العالمى الــذى أقيم فى 

سنغافورة.

وتم تحديد المعلمين الذين سيمثلون 
مصر هذا العام، وعددهم 11 معلًما من 
مختلف المدراس الحكومية والخاصة، 
ويمثل الــوزارة من المدارس الحكومية 
فى المسابقة 5 معلمين من محافظات: 
»اإلسكندرية، والوادى الجديد، والبحر 
ــالل تــقــديــم  ــن خــ األحـــمـــر، وقـــنـــا«، مـ
مشاريع على الشبكة الدولية للمعلمين 

المبدعين لتمثيل مصر.
ويهدف المؤتمر إلــى تطوير قــدرات 
المعلمين والــمــعــلــمــات فــى اســتــخــدام 
التقنية بهدف دعم التحول الرقمى فى 
تحقيق مخرجات تعليمية أفضل، حيث 
إن التكنولوجيا تعد أسرع وأقرب وسيلة 
لــلــطــالب لــلــوصــول إلـــى طــالــب مبتكر 

ومبدع.
ــد أطلقت  ــت مــايــكــروســوفــت ق ــان وك
شبكة المعلمين المبدعين فى مصر، 
ــهــدف تــرويــج االســتــخــدام المبتكر  ب
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فى 
العملية التعليمية وتشجيع المشاركين 
على مشاركة األفكار وأفضل الخبرات 

والممارسات مع نظرائهم.

 عادل عبدالله

6 أبريل .. غرة شهر شعبان فلكيـًا
أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية، أنه 
وفــًقــا للحسابات الفلكية التى أعــدهــا معمل 
أبــحــاث الــشــمــس بالمعهد الــقــومــى للبحوث 
الفلكية، يولد هالل شهر شعبان مباشرة بعد 
ــران فــى تــمــام الساعة العاشرة  حـــدوث االقــت
وخمسين دقــيــقــة صــبــاحــا بتوقيت الــقــاهــرة 
المحلى يوم الجمعة 29 من رجب الموافق 5 

أبريل »يوم الرؤية«.
وأعلن المعهد، أن الهالل الجديد سيبقى 

فى سماء كل من مكة المكرمة لمدة 11 دقيقة، 
والــقــاهــرة لــمــدة 9 دقــائــق بعد غـــروب شمس 
ذلك اليوم، أما فى محافظات جمهورية مصر 
العربية يبقى الهالل الجديد فى سمائها لمدد 

تتراوح بين 8 لـ11 دقيقة.
وأكد أنه وفقا للحسابات الفلكية التى أعدها 
معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث 
الفلكية، تكون غرة شهر شعبان لعام 1440هـ 

فلكًيا يوم السبت 6 أبريل المقبل.

انتهاء مدة تقديم تظلمات 
المستبعدين من منظومة  التموين

إجراء مناقصة جديدة 
الستيراد األرز من الخارج

توفير أرز مستورد فى منافذ 
التموين بـ9 جنيهات

انعقاد الجمعية العمومية العادية لـ»األطباء البيطريين«
تعقد النقابة العامة لألطباء البيطريين، 
جمعيتها العمومية العادية، بعد غد الجمعة، 
بالقاعة الكبرى بمبنى اتحاد المهن الطبية 
باألزبكية، وذلــك لمناقشة تقريراألمين العام 
حول السياسة العامة للنقابة عن عام 2018، 
وتقرير مراقب الحسابات والجهاز المركزى 

للمحاسبات عن ذات الفترة.
ويتضمن جــدول أعمال الجمعية العمومية 

عــرض ميزانية النقابة العامة لــعــام 2018، 
واختيار مراقب الحسابات واعتماد مكافأته، 
ــراء الــمــدة لــألطــبــاء البيطريين  واعــتــمــاد شـ
لــالشــتــراك فــى الــنــقــابــة، اعــتــبــارا مــن تــاريــخ 

التخرج وحتى يوم االشتراك بالنقابة.
ــارت النقابة إلــى أن جـــدول األعــمــال  وأشــ
يتضمن النظر فى موضوع الشهادات المهنية، 
والــدبــلــومــات المهنية، والماجسيترالمهنى، 

والدكتوراة المهنية، وآخر مستجدات الكادر.
ويشترط لحضور الجمعية العمومية سداد 
العضو الشــتــراك النقابة العامة، حتى نهاية 
عام 2018، وتنعقد العمومية بناء على قانون 
إنشاء النقابة رقم 48 لسنة 1969، وبناء على 
الــالئــحــة الــداخــلــيــة للنقابة رقــم 166 لسنة 
1970، وبناء على قرار مجلس النقابة بتاريخ 3 

مارس 2019.

بدء تسليم 880 قطعة أرض سكنية لحاجزى القرعة بمدينة قنا الجديدة
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير اإلسكان 
والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنــه سيتم 
تسليم 880 قطعة أرض سكنية بالحيين الثالث 
والــرابــع، لحاجزى أراضــى القرعة، بالمرحلة 
الثامنة بمدينة قنا الجديدة، وذلك ابتداًء من 
يــوم األحــد 2019/4/7، وحتى يــوم الخميس 

.2019/5/9
وقال المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس 
جهاز تنمية مدينة قنا الــجــديــدة: أنــه سيتم 
تسليم قطع األراضــى بالحى الثالث بمنطقة 
مسلسل 1، بمساحة 209 م2 للقطعة، من 667 
: 706، يــوم األحــد 2019/4/7، والقطع من 
707: 746، يوم االثنين 2019/4/8، والقطع 
مــن 747: 786، يــوم الــثــالثــاء 2019/4/9، 
والـــقـــطـــع مـــن 787: 826، يــــوم األربـــعـــاء 

2019/4/10، والقطع مــن 827: 866، يوم 
الخميس 2019/4/11، والقطع مــن 867 : 
906، يــوم األحــد 2019/4/14، والقطع من 
907: 946، يوم االثنين 2019/4/15، والقطع 
من 947: 1000، يوم الثالثاء 2019/4/16، 
ــى بالحى الثالث  وسيتم تسليم قطع األراضـ
بمنطقة مسلسل 2، بمساحة 276 م2 للقطعة، 

من 495: 540، يوم األربعاء 2019/4/17.
وأضــاف رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة: 
أنه سيتم تسليم قطع األراضــى بالحى الرابع 
بالمجاورة األولى بمنطقة مسلسل 3، بمساحة 
276 م2 للقطعة، مــن 1: 40، يــوم الخميس 
2019/4/18، والقطع من 41: 80، يوم األحد 
2019/4/21، والقطع مــن 81 : 120، يوم 
االثنين 2019/4/22، والقطع من 121: 160، 

يــوم الثالثاء 2019/4/23، والقطع من 161 
ــعــاء 2019/4/24، وسيتم  ــوم األرب : 214، ي
تسليم قطع األراضى بالحى الرابع بالمجاورة 
الخامسة بمنطقة مسلسل 4، بمساحة 209 م2 
للقطعة، من 1: 40، يوم األحد 2019/4/28، 
والقطع من 41: 80، يوم الثالثاء 2019/4/30، 
ــوم الــخــمــيــس  ــ ــن 81: 120، يـ ــع مــ ــقـــطـ والـ
2019/5/2، والــقــطــع مــن 121: 160، يوم 
األحــد 2019/5/5، والقطع من 161: 200، 
يــوم االثنين 2019/5/6، والقطع مــن 201: 
240، يــوم الثالثاء 2019/5/7، والقطع من 
241: 286، يوم األربعاء 2019/5/8، موضًحا 
أنــه تم تخصيص يــوم الخميس 2019/5/9، 
ــمــن تــخــلــف عـــن االســـتـــالم فـــى الــمــواعــيــد  ل

المقررة.

األحد القادم.. فتح منطقة آثار ميت 
رهينة مجانـًا لزيارات المصريين

تنتهى الــيــوم الــمــدة التى حــددهــا الدكتور على المصيلحى، وزيــر 
التموين والتجارة الداخلية، لتظلمات المرحلة الثانية من محددات 
االستبعاد من منظومة التموين.. وأعلنت الـــوزارة أنها تحرص على 
قيام المواطنين الذين ظهرت لهم رسائل على بون الصرف بأنهم غير 
مستحقين وفًقا لمعايير لجنة العدالة االجتماعية بتقديم تظلماتهم إن 
https://www. وجــدت من هذه المعايير، على موقع دعم مصر
tamwin.com.eg، مــع األخـــذ فــى االعــتــبــار بــأنــه يــجــرى حالًيا 
مراجعة كافة التظلمات التى تقدم بها المواطنين حتى اآلن مع الجهات 

المختصة.
 وأكدت الوزارة، أنه حتى اآلن لم يتم حذف أى مواطن أو إيقاف أى 
بطاقة فى ضوء معايير لجنة العدالة االجتماعية بالمرحلة الحالية، 
وأنــه فى حالة عدم تقديم المواطن لتظلم أو فى حالة رفض التظلم 
سيتم إيقاف صرف التموين عن البطاقة أو عن المستفيد الذى تنطبق 

عليه المعايير مع استمرار صرف الخبز لهم.
ــوزارة المواطنين بعدم االنسياق وراء أى إشــاعــات أو  ونــاشــدت الـ
ــاءات غير صحيحة من جانب بعض أصحاب المصالح بأنه تم  ادعـ
إيقاف بطاقاتهم أو استبعادهم من منظومة الدعم دون وجــه حق، 
وعمل شكوى ضد أى مخبز أو بدال تموينى يرفض صرف المقررات 

التموينية أو الخبز فى حالة وجود الرسالة.

تجرى الهيئة العامة للسلع التموينية، المناقصة رقم 3 الستيراد 
األرز األبيض قصير أو متوسط الحبة نسبة كسر تتراوح من 10 إلى 
12% على أن تقدم عــروض المظارف المالية والفنية يــوم  السبت 
القادم، ويكون العرض مصحوبا بـ4 عينات كل عينة 3 كليوجرامات 
إحدى هذه العينات سيتم إرسالها إلى معهد بحوث تكنولوجيا األغذية 
التابع لوزارة الزراعة لعمل اختبار الطهى  لتحديد مدى مالئمته مع 

المستهلك المصرى.
ــوزارة، أنــه سيتم  قبول الــعــروض وفقا لنتيجة اختبار  ــ وأكـــدت ال
الطهى للعينات المقبولة وأن الحد األدنـــى للكمية 20 ألــف طن 
ومواعيد الوصول على فترتين األولى من 1 إلى  2019/6/15  ومن 
)16إلـــــــى2019/6/30(  كما ستكون  الــعــروض مصحوبة بخطاب 
ضمان ابتدائى لصالح هيئة السلع التموينية غير المشروط بقيمة 50 

ألف دوالر.

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية االستعداد بالسلع الغذائية 
االستراتيجية قبيل شهر رمضان.

من جانبه أعلن د. على مصيلحى وزيــر التموين عن توافر األرز 
بمنافذ الــوزارة  بداية من شهر أبريل الُمقبل بسعر 9 جنيهات للكيلو 

الواحد، مشيرا أنه سيكون أرز مستورد بأعلى درجة من التميز.
وأعلن عن تشكيل لجنة لتسويق األرز، على غرار لجنة القمح لتوحيد 

الرؤى فى هذا الموضوع وتحديد سعر عادل لألرز المصرى«.

تستقبل منطقة آثار ميت رهينة زائريها من المصريين مجانا، يوم 
األحــد 31 مــارس الحالى، وذلــك بمناسبة االحتفال بالعيد القومى 

لمحافظة الجيزة.
يأتى العيد القومى للمحافظة فى ذكرى استشهاد أبناء قرية نزلة 
الشوبك بالبدرشين أثناء تصديهم لالحتالل اإلنجليزى فى ثورة 1919. 
وتعد منطقة آثار رهينة واحدة من أهم المناطق األثرية بمحافظة 
الجيزة، والــتــى تعد جــزء مــن جبانة منف و بها متحف ميت رهينة 
المفتوح والذى يعرض عددا من أهم القطع األثرية منها تمثال ضخم 
للملك رمسيس الثانى، وثانى أكبر تمثال ألبو الهول بعد التمثال األشهر 
بالجيزة، هذا باإلضافة إلى تمثالين ضخمين للملك رمسيس الثانى من 

حجر الجرانيت األحمر.

تحتفل وزارة البيئة، بساعة األرض خــالل هــذا الــعــام، فى 
العاصمة اإلدارية الجديدة، بإطفاء األنوار لمدة ساعة، يوم السبت 
30 مارس الجارى، من الساعة 8:30 مساء، وحتى 9:30 مساء، 

وذلك تحت شعار: »تواصل مع األرض«.
وتعد ساعة األرض، هى أكبر حدث عالمى ضمن مبادرة إلطفاء 

األنوار ساعة سنويا، للتوعية بأخطار االحتباس الحرارى.
من جانبها أعلنت وزارة البيئة، أن مصر تشارك دول العالم 
فى المبادرة العالمية إلطفاء األنوار »ساعة األرض«، من الساعة 
8.30 إلى 9.30 مساًء، حيث سيتم إطفاء أنوار عدد من المعالم 

السياحية الهامة بالمحافظات، منها األهرامات وأبو الهول وبرج 
القاهرة ومكتبة اإلسكندرية وقلعة قايتباى وبعض المعابد األثرية 

باألقصر كالكرنك، وبعض الفنادق الكبرى.
ومن المقرر أن تشارك عدد من الجهات المختلفة والمجتمع 
المدنى واألفراد، وذلك بهدف تعزيز الوعى بأهمية اتخاذ خطوات 
إيجابية وجــادة للحد من معدالت االستهالك ووقــف الهدر فى 
الــمــوارد، من خــالل تغيير ممارساتنا اليومية لتقليل التأثيرات 
البيئية مما يساهم فى انخفاض مستوى انبعاثات الكربون التى 

تعُدّ واحدة من أكبر التحديات التى تواجه العالم.

االحتفال بساعة األرض بإطفاء األنوار 
لمدة ساعة بالعاصمة اإلدارية الجديدة

شوقى

المشاط

مصيلحى
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محكمة النقض تفصل فى صحة 
تزوير »عكاشة« لشهادة الدكتوراه

الدائرة 28 إرهاب تواصل إعادة إجراءات 
محاكمة 35 متهمـًا بـ»فض اعتصام رابعة«

محاكمة 15 طالبـًا انضموا 
لـ»داعش بسوريا والعراق«

محاكمة 215 متهمـًا بقضية 
»كتائب حلوان«

محكمة الجنايات تسدل الستار 
على قضية الرشوة بوزارة البيئة

جنايات القاهرة تستمع لمرافعة النيابة 
العامة   فى قضية التخابر مع حماس

إعادة محاكمة متهم بقضية 
»اغتيال النائب العام«

النطق بالحكم فى محاكمة 30 متهمًا بـ»داعش اإلسكندرية«

جنايات الجيزة تنظر 
قضية رشوة رئيس 

حى الدقى
الحكم فى قضية حادث قطارى المناشى

تواصل الدائرة 11 بمحكمة جنايات دمنهور 
المنعقدة بمبنى محكمة الرحمانية، برئاسة 
المستشار عبد الله بقوش، نظر دعوى حادث 
تصادم قطارى المناشى، المتهم فيها عامل 
ــارات، للحكم   التحويلية و3 من مسئولى اإلشـ
فــى جلسة غــدا الخميس، بعد أن استمعت 
المحكمة إلــى مرافعة الــدفــاع عــن المتهمين 

الذين طالبوا ببراءة موكليهم.
وتــرجــع الــواقــعــة إلــى 28 فبراير مــن العام 
الــمــاضــى، عندما تــصــادم قــطــاران أحدهما 

لــلــركــاب واآلخـــر للبضائع عند محطة سكة 
حــديــد أبـــو الـــخـــاوى، مــمــا أســفــر عــن مصرع 
7 أشــخــاص، وإصــابــة العشرات مــن مستقلى 

القطار. 
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، برئاسة 
المستشار محمد الحسينى، رئيس نيابة كوم 
حمادة السابق، عن ارتكاب »محمد. أ« مالحظ 
البلوك بمحطة أبوالخاوى، و»مصطفى. ط« 
ــارات، و»عـــز. م« مساعد  رئيس كهرباء اإلشــ
رئيس كهربائى اإلشــارات، و»وليد. أ« كهربائى 

اإلشـــارات، مخالفات عمدية لالئحة سالمة 
التشغيل لهيئة السكة الحديدية، وما تفرضه 
عليهم أصـــول مهنتهم، وتعجلهم فــى إعطاء 
أمــر التحويل مــن السكة الــطــوالــى، إلــى سكة 
التخزين، قبل التأكد من اجتياز قطار الركاب 
للتحويلة بكامل عرباته، األمــر الــذى أدى إلى 
تغيير مــســار قــطــار الــركــاب بـــدءا مــن العربة 
الثالثة، ما أدى إلى اصطدام الجانب األيمن 
من الجزء الخلفى من العربة الثالثة، مع الجهة 

اليمنى بمقدمة جرار قطار البضائع.

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 17 والمنعقدة 
بمجمع محاكم جنوب القاهرة، نظر قضية رشوة رئيس حى 
الدقى، لفتح بــاب المرافعة مــرة أخــرى فى جلسة 2 أبريل 

المقبل.
 تضمنت تحقيقات القضية رقــم 7406 جنايات الدقى 
لسنة 2018،  اتهامات نيابة شمال الجيزة الكلية لكال من 
ــادر سعيد »مــحــبــوس«، رئيس حــى الــدقــى، ومـــارى يونان،  ن
مديرة اإلدارة الهندسية بحى الدقى، ومدحت رشدى مهندس 
معمارى وصــاحــب مكتب، وحشمت جــرجــس، وهــانــى عبد 

العاطى، رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب لشركة تسويق.
وذكــر أمر اإلحالة أن المتهم األول نــادر سعيد رئيس حى 
الدقى بصفته موظًفا عمومًيا طلب لنفسه ولغيره وأخذ 
لنفسه عطية لالمتناع عــن أداء عمل مــن أعــمــال وظيفته 
ــأن طلب مــن المتهمين مــن الثالث  واإلطــــالع بواجباتها ب
وحتى الخامس بواسطة المتهمين السادس والسابع مبلغ 
نصف مليون جنيه ووحدة سكنية، للمتهم الثامن بمبلغ يقل 
عن ثمنها األصلى بمليون وسبعمائة ألف جنيه على سبيل 

الرشوة.
وأضاف أمر اإلحالة، أن المتهم األول أخذ لنفسه 250 ألف 
جنيه مقابل عدم تنفيذ قرارى اإلزالة رقمى 10954 و12193 
لسنة 2017 للمخالفات بالعقار المملوك للمتهمين من الثالث 
حتى الخامس وتمكينهم من استئناف األعمال بالعقار دون أن 

يتخذ اإلجراءات القانونية الالزمة.

تستكمل محكمة جنايات الــقــاهــرة، المنعقدة 
بمجمع محاكم طــرة، برئاسة المستشار حسن 
فريد، محاكمة 30 متهًما باالنضمام إلى تنظيم 
»داعش« اإلرهابى، والذين اتخذوا مقرا لتنظيمهم 
اإلرهابى بعزبة محسن باإلسكندرية،  فى جلسة 

30 مارس للنطق بالحكم.
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق 
ــا إلــى محكمة جنايات  أمــر بــإحــالــة 30 إرهــابــًي
ــوارئ لتشكيلهم جماعة  ــة العليا طــ ــدول أمـــن ال
إرهابية تعتنق األفكار التكفيرية لتنظيم »داعش 
اإلرهابى« وتمويل تلك الخلية باألموال واألسلحة 

والمتفجرات. 
ــإشــراف  ــة الــعــلــيــا ب وكـــانـــت نــيــابــة أمـــن الـــدولـ
المستشار خــالــد ضــيــاء المحامى الــعــام األول 
للنيابة، بــاشــرت التحقيقات فــى القضية، فى 
ضوء ما تسلمته من تحريات أجراها قطاع األمن 
الوطنى بــوزارة الداخلية والــذى تمكن من تحديد 
ــى وأغــراضــه والقبض  أعــضــاء التنظيم اإلرهــاب

على عناصره، وذلــك نفاذا لــإذن الــصــادر بهذا 
الشأن من النيابة وقبل قيامهم باستهداف إحدى 
الكنائس بمنطقة العصافرة بمحافظة اإلسكندرية 

والتى سبق رصدها بمعرفة عناصر التنظيم.
ــاشــرهــا فــريــق  ــى ب ــت وكــشــفــت الــتــحــقــيــقــات ال
المحققين بنيابة أمن الدولة العليا الذى ترأسه 
المستشار محمد وجيه المحامى الــعــام األول 
بالنيابة من خالل اعترافات تفصيلية أدلــى بها 
المتهمون وفحص كاميرات المراقبة والتقارير 
الفنية - عن تلقى الحركى )نور( القيادى بتنظيم 
ــن كــــوادر التنظيم  ــى تكليفا م ــابـ داعــــش اإلرهـ
ــل مصر يعتنق  بتأسيس جماعة إرهــابــيــة داخـ
أعضاؤها أفــكــار تنظيم )داعـــش( القائمة على 
تكفير الحاكم وأفراد القوات المسلحة والشرطة 
بزعم عدم تطبيق الشريعة اإلسالمية واستباحة 
ــاء الــمــواطــنــيــن المسيحيين ودور  ــ دمــائــهــم ودم
عبادتهم واستحالل أموالهم وممتلكاتهم وتنفيذ 
عمليات عدائية ضدهم وضد المنشآت العامة 
والحيوية بغرض إسقاط الــدولــة والتأثير على 
مقوماتها االقتصادية واالجتماعية واإلضـــرار 

بالوحدة الوطنية والسالم االجتماعى.

تــواصــل الــدائــرة 28 إرهـــاب، بمحكمة جنايات 
جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، 
إعــادة محاكمة المتهم مصطفى محمود  المتهم 
بقضية »اغتيال النائب العام«، والصادر بحقه حكًما 
غيابًيا بالسجن 15 ســنــة، فــى جلسة 30 مــارس 

لسماع أقوال مجرى التحريات.
يواجه المتهم وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم، 
منها االنضمام لجماعة أسست على خالف أحكام 
القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، 

وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل 
العمد مع سبق اإلصــرار والترصد، والشروع فيه، 
وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما ال يجوز الترخيص 
بحيازتها أو إحــرازهــا، والــذخــيــرة التى تستعمل 
عليها، وحــيــازة وإحـــراز مفرقعات »قنابل شديدة 
االنــفــجــار« وتصنيعها، وإمــــداد جــمــاعــة أسست 
على خالف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية 
مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها 

اإلرهابية لتحقيق أهدافها.

النطق بالحكم فى قضية 
)نقاش( اإلسماعيلية

عاشر ابنته  لمدة 14 عاما

الحكم فى استئناف داليا البحيرى 
على حكم حبسها عامين

تنظر محكمة جنح التهرب الضريبى، استئناف الفنانة داليا 
البحيرى على حكم حبسها عامين بتهمة التهرب الضريبى، فى 

جلسة 6 أبريل المقبل، إلتمام أوراق التصالح.
 كانت داليا   قد قدمت بالجلسة الماضية إلى محكمة جنح 
التهرب الضريبى المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة، مستندات 

تفيد بدفعها 879 ألف جنيه للتصالح.
يذكر أن نيابة التهرب الضريبى، أحالت ملف اتهام الفنانة 
داليا البحيرى للمحاكمة وقضت المحكمة بمعاقبتها عامين، 

التهامها بإخفاء إيرادتها الحقيقية عن مصلحة الضرائب.

حــددت محكمة جنح النقض، جلسة 6 أبريل المقبل، للنطق بالحكم 
فى الطعن المقدم من النائب البرلمانى السابق توفيق عكاشة، على حكم 

حبسه سنة التهامه بتزوير شهادة الدكتوراه.
كانت محكمة جنح النقض، قضت فى 24 نوفمبر الماضى، بقبول 

الطعن المقدم من النائب البرلمانى السابق توفيق عكاشة، على 
حكم حبسه سنة التهامه بتزوير شهادة الدكتوراه.

وكانت محكمة جنح أول مدينة نصر، برئاسة المستشار رامى 
عرايس، قضت فى 10 مايو العام الماضى، بحبس البرلمانى 
السابق توفيق عكاشة، لمدة عــام، وكفالة 5 آالف جنيه، 
بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه، وقبلت محكمة جنح مستأنف 
استشكال عكاشة على الحكم وأمــرت بوقف تنفيذه لحين 

الفصل فى الطعن عليه أمام محكمة النقض.

تواصل الــدائــرة 28 إرهـــاب، بمحكمة جنايات جنوب 
القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، 
ــراءات محاكمة 35 متهًما فى »فــض اعتصام  إعــادة إجـ
رابعة الــعــدويــة«، فى جلسة 2 أبريل 2019  الستكمال 

الشهود.
وأســنــدت النيابة إلــى المتهمين اتهامات عــديــدة، من 
بينها: تدبير تجمهر مسلح واالشتراك فيه بميدان رابعة 
الــعــدويــة »مــيــدان هشام بــركــات حــالــًيــا« وقطع الطرق، 
وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق 
ــرار للمواطنين وقـــوات الــشــرطــة المكلفة بفض  اإلصــ
تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير 

وسائل النقل.

تستكمل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع 
المحاكم بــطــره، برئاسة المستشار أســامــة الرشيدى 
وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وسامح 
ســعــيــد، عــقــد جــلــســات مــحــاكــمــة 15 طــالــبــا التهامهم 
باالنضمام لتنظيم داعش اإلرهابى بسوريا والعراق وتلقى 
تدريبات قتالية للقيام بعمليات عدائية داخــل البالد، 
وذلك فى جلسة 14 أبريل وخصصت المحكمة الجلسة 

الستكمال سماع الشهود.

تستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى معهد أمناء الشرطة 
بطرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، جلسات محاكمة 215 
متهًما، بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد 
وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب األمــالك والمنشآت العامة 
خاصة أبراج ومحوالت الكهرباء والمعروفة إعالمًيا بـ»كتائب حلوان«، 

فى جلسة 30 مارس الستكمال مرافعة الدفاع.
وتضمن أمر إحالة المتهمين للمحاكة أنهم فى غضون الفترة من 
14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة 
والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خــالف أحكام القانون 
الغرض منها الدعوة إلــى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع 
مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، واالعتداء 
على الحرية الشخصية للمواطنين، والــحــريــات والحقوق العامة 
التى كفلها الدستور والقانون، واإلضــرار بالوحدة الوطنية والسلم 

االجتماعى.

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، 
برئاسة المستشار أسامة جامع، الحكم على مدير عام الشئون 
القانونية بجهاز شــئــون البيئة، ورئــيــس قسم بشركة ترافكو 
للسياحة، ومندوب بشركة ترافكو للسياحة، بتهمة الرشوة فى 

جلسة 28 مارس الحالى.
كشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهم األول بصفته 
موظًفا عمومًيا، طلب وأخــذ لنفسه عطية لإخالل بواجبات 
وظيفته، بأن طلب من المتهم الثانى مبلغ 20 ألف دوالر، على 
سبيل الرشوة، أخذ منه بواسطة المتهم الثالث مبلغ 10 آالف 
دوالر، مقابل إصداره على خالف الحقيقة، لشهادات تصالح بيئية 

عن مخالفات ارتكبتها شركة للفنادق والتنمية السياحية.
وتبين من تحقيقات النيابة، قيام المتهم الثانى بتقديم رشوة 
بأن قدم للمتهم األول مبلغ الرشوة موضوع االتهام، وقيام المتهم 

الثالث، بالتوسط فى تقديم رشوة لموظف عمومى.

تستمع محكمة جــنــايــات الــقــاهــرة، المنعقدة بمجمع 
محاكمة طــرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، 
وعضوية المستشارين عصام أبــو العال وحسن السايس، 
محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و آخرين فى القضية 
المعروفة إعالمًيا بـ»التخابر مــع حــمــاس«، فــى جلسة 31 

مارس الجارى لمرافعة النيابة العامة.
كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع 
منظمات أجنبية خــارج الــبــالد، بغية ارتــكــاب أعمال إرهابية 
داخل البالد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البالد لدولة أجنبية ومن 
يعملون لمصلحتها، وتمويل اإلرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق 
أغـــراض التنظيم الــدولــى لــإخــوان، وارتــكــاب أفــعــال تــؤدى إلى 

المساس باستقالل البالد ووحدتها وسالمة أراضيها.

تــصــدر محكمة جــنــايــات اإلسماعيلية 
برئاسة المستشار عبد الحى كمال وعضوية 
المستشارين محمد أحمد شحاته وأيمن عبد 

الغفور، الحكم فى قضية النقاش الــذى أدين 
بمعاشرة ابنته لمدة 14 عاما وقتله 4 أطفال 

أنجبهم منها فى  جلسة 2 أبريل المقبل.
تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد 
على حسين، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن 
اإلسماعيلية، إخطارًا من مأمور مركز فايد يفيد 
بورود بالغ للرائد محمد هشام، رئيس مباحث 
فــايــد، مــن نجل المتهم يفيد مــحــاولــة والــده 
االعــتــداء على ابنته الصغرى »ج«، »16 سنة« 

جنسًيا، وفرار الفتاة وشكواها ألخيها.
وتمكن رئــيــس المباحث مــن القبض على 
األب المتهم  »على. م. م. م«، 53 عاًما نقاش 
ــرة مركز فايد وبمناقشته اعترف  مقيم دائ
أنه عاشر ابنته الكبرى »هـــ« لمدة 14 عاما 
معاشرة األزواج، وتــحــرر المحضر 4015 
لسنة 2018، إدارى مــركــز شــرطــة فــايــد، 

وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم عاشر 
ابنته فى سن 14 عام، إلى أن بلغت سن 29 

سنة.
ــال فــى اعــتــرافــاتــه أنــه أنــجــب منها 4  وقـ
أطفال كان يتخلص منهم بدفنهم فى إحدى 
المقابر على طريق السويس اإلسماعيلية 

الصحراوى.
وقــال إنــه عندما حــاول االعــتــداء على نجلته 

األخــرى »ج«، 16 سنة، جنسًيا فهربت واشتكت 
ألخيها والذى قام باإلبالغ عنه مما أدى الفتضاح 

األمر مع والده.

 عماد شوقى 

عكاشة

مرسى

داليا
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أوضاع   المستشفيات  
 الحكومية   سيئة   للغاية  

 من   حيث   المنشآت  
 واألجهزة   والمعدات  
 والمستلزمات   الطبية

أعداد     األطباء     البشريين   
  وهيئة     التمريض

وفــًقــا     لبيانات     الجهاز     المركزى  
  للتعبئة     الــعــامــة     واإلحــصــاء،     بلغ   
  إجــمــالــى    األطـــبـــاء     الــبــشــريــيــن   
  العاملين     فى    القطاع     الحكومى    نحو  
     3 . 103 ألــف     طبيب     عــام  ،     2016      
  فى    حين     أن     عددهم     كان     يبلغ     عام   
     2007  نــحــو     0  .  43     ألـــف     طبيب،   
  بــزيــادة     قــدرهــا   4  .  60  ألــف     طبيب،   
  بنسبة     بلغت     ،  %   141     مما     يعنى    أن   
  عدد     األطباء     فى    القطاع     الحكومى  
  تضاعف     مــرة     وثلث     تقريًبا     خالل   

  عشر     سنوات . 2016-2006 .     
كما     بلغ     إجمالى    هيئة     التمريض   
  العاملة     بالقطاع     الحكومى  09  .  187     
ــرض     عـــام     ،2016   فـــى    حــيــن    ــم   م
ــام   2007     نحو      أن     عــددهــم     بلغ     ع
ــف     مــمــرض،     بــزيــادة     قــدرهــا         96  أل
     059  .  91  ألف     ممرض     بنسبة  0  .  95      

   %خالل     عشر     سنوات  .  
ــادة     فــى    عــدد    ــزيـ ــذه     الـ ــم     هـ ــ ورغ
ــاء،     إال     أنــهــا     لــم     تكن     كافية    ــب   األط
  لمالحقة     الزيادة     السكانية     خالل   
  نفس     الفترة،     األمر     الذى    أسهم   فى  
  انخفاض     معدل     األطباء     البشريين   
  لكل     10     آالف     من     السكان،     ليصل   
  عام     2016     لنحو     5  .  8     طبيب     لكل   
     10  آالف     من   السكان،     وهذا     المعدل   
  لم     يــزد     إال     بنسبة     قليلة     جــًدا     عن   
  قيمته     عــام     ،     2009     والــتــى    كانت   
  تبلغ     نحو     34  .  7     طبيب     لكل  10      
  آالف     من   .     السكان   .  كما     أنه     يوجد   
     5  .  14  مــمــرض   /  لكل     10     آالف     من   
  السكان،     وهى    تقريًبا     نفس     المعدل   

  خالل     عام . 2009     

تردى   أجور   العاملين  
 فى   القطاع  

 الحكومى   يؤدى   إلى  
 هجرتهم   للخارج  
 بحًثا   عن   ظروف  
 معيشية   أفضل

مستشفيات   
  التكامل     نموذج  
 صارخ   إلهدار  

 المال   العام   ونقابة   
  األطباء     أعلنت  

 رفضها     لخصخصتها  
 حرصا   على   المرضى  

 الغالبة   

   662مستشفى   تتبع   القطاع   الحكومى   بنسبة 4 . %39    
 وحوالى   1017   مستشفى   للقطاع   الخاص   بنسبة   %60.6   

التوزيع     الجغرافى   للمستشفيات     الحكومية 

مشاكل     وتحديات     القطاع     الطبى   الحكومى 
ضعف     االستثمارات     الحكومية  

   غياب     الرقابة     الحكومية     وإهدار     المال     العام     ضعف     رواتب     األطباء     والهيئة     المعاونة

تعهدت     الحكومة     المصرية     فــى    تنفيذ     برنامج   
  طموح     إلصــاح     نظام     الرعاية     الصحية     القومى،   
  بهدف     تأكيد     مكانتها     كمصدر   لخدمات     الرعاية   
  الصحية     فــى    المنطقة     وكمصد     رئيسى    لكل     من   
  السياحة     العاجية     واالستثمار     فى    مجال     الصحة   .   
 إال     أن     االستثمارات   المنفذة   فــى   قطاع   الصحة،  
 خال   العام   المالى   2018 - 2019   والبالغة   2  .  11 
  مليار     جنيه     بنسبة٪18.0      من     إجمالى    مخصصات   
  قطاع     الصحة،     خال     العام     المالى 2018 - 2018    

  بنسبة٪18.7     مــن     إجمالى    القطاع،     لم     تكن     كافية   
ــادة   االســتــثــمــارات   فــى   قــطــاع   ــ   للمساعدة   عــلــى   زي
  الصحة    بالشكل     المطلوب،     كما     أن     مساهمة     هذه   
  االستثمارات     فى    إجمالى    االستثمارات     المنفذة   
  ظلت   محدودة     للغاية     ولم     تتعد   %   0  .  2     كمتوسط   
  عــام،     وهــو     مــا     يقل     كثيًرا     عما     هــو     منتظر     فــى    ظل   
  استهداف     النهوض     بالخدمات     الصحية،   لدرجة   
  تصديرها     للمحيط     اإلقليمى،     وجعل     مصر     وجهة   
  مهمة     للسياحة     العاجية     .  وحجم     االستثمارات   

  المنفذة     يقل     كثيًرا     عن   الوعود     بزيادة     االعتمادات   
  المخصصة     لتطوير     القطاع  .  

وتضمن     توزيع     قيمة     االستثمارات     المعتمدة     للعام   
  المالى   2018 - 2019   على   األقاليم   المختلفة:  
 اإلسكندرية        %  3  .  12،     إقليم     الدلتا    %   5  .  20،      
  إقليم     القناة     وسيناء       %   6  .  13،     إقليم     الصعيد   
   %   5  .  29  .ويوضع     التوزيع     السابق   لاستثمارات   
  فــى    قــطــاع     الــصــحــة     اســتــمــرار     اســتــحــواذ     إقليمى  
  القاهرة     اإلسكندرية     6   (   محافظات     )  على     ما     نسبته   

   %  1  .  48  مــن     إجــمــالــى   االســتــثــمــارات     المعتمدة  
     11.2      مليار     جنيه     فــى    حين     أن     إقليم     الصعيد   
  بأكمله    10 محافظات     حصل     فقط     على  5  .  29      
   %فقط   من     إجمالى    استثمارات     قطاع     الصحة   .   
 األمــر     الــذى    يؤكد     عدم     عدالة     توزيع     االستثمارات   
  المنفذة     فى    قطاع     الصحة     بشكل     عادل     على   األقاليم   
  األشد     احتياًجا،     خاصة     ريف     الصعيد     الذى    تزداد   
  به   معدالت     الفقر     مقارنة     باألقاليم     المختلفة،     ريف   

  وحضر  .  

وفــًقــا     آلخــر     بــيــانــات     مــتــوفــرة     مــن   الجهاز   
  المركزى    للتعبئة     العامة     واإلحصاء،     نستعرض   
  توزيع     المستشفيات     الحكومية     على     األقاليم  
 المختلفة     للجمهورية،     باإلضافة     لنصيب     كل   

  منها     من     إجمالى    األسرة  :  
  -  يستحوذ     إقليم     القاهرة     الكبرى     على   
   %  25  من     إجمالى    المستشفيات     الحكومية،   
ة    ة   %  6  .  33     من     إجمالى    أِســَرّ   بإجمالى    أِســَرّ
  القطاع   الحكومى،     فى    حين     أن     تعداد     اإلقليم   
     6  .  22  مــلــيــون     نــســمــة،     بنسبة   %   25     مــن   

  إجمالى    السكان  .  
  - يستحوذ     إقليم     الدلتا     على   %  2  .  22     من   
  إجمالى    المستشفيات     الحكومية،     بإجمالى  
ة     القطاع   ة   %  5  .  21     من     إجمالى    أِســـَرّ   أِســـَرّ
 الحكومى،     فى    حين     أن     تعداد     اإلقليم  0  .  20      

  مليون     نسمة،     بنسبة   %   7  .  21     من     اإلجمالي  .  
  - إقليم     القناة     استحوذ     على   %  0  .  14     من   
  إجمالى    المستشفيات     الحكومية،     بإجمالى  
ة     القطاع    ــَرّ ــ ة   %  7  .  8     مــن     إجمالى    أِس ــَرّ ــ   أِس
  الحكومى،   فى    حين     أن     تعداد     اإلقليم  0  .  10      
  مليون     نسمة،     بنسبة   %  0  .  11     من     اإلجمالي  .  

      -  إقليم     اإلسكندرية     استحوذ     على%  13      
ــى    الــمــســتــشــفــيــات     والـــوحـــدات    ــال   مـــن     إجــم
ة     بلغت    ــَرّ   الصحية     الحكومية،     بإجمالى    أِسـ
ة     القطاع      نسبتها   ٪13   مــن     إجــمــالــى    أِســــَرّ
  الحكومى،     فى    حين     أن     تعداد     اإلقليم  4  .  11      
  مليون     نسمة،     بنسبة   %  6  .  12     من     اإلجمالي  .  

  - استحوذ     إقليم     الصعيد     على%  9  .  25      
ــى    الــمــســتــشــفــيــات     الــحــكــومــيــة،      مـــن     إجــمــال
ة     بلغت     نسبتها   %  3  .  23     من      بإجمالى    أِســَرّ

ة     القطاع     الحكومى،     فى    حين      إجمالى    أِســـَرّ
  أن     تعداد     اإلقليم     7  .  28     مليون     نسمة،     بنسبة   

   %   7  .  29  من     إجمالي  .  
ويــتــبــيــن     إذًا     مــن     هـــذه     الــنــســب     أن     تــوزيــع   
  المستشفيات     الحكومية     وعــدد     األســرة     على   
  األقاليم     المختلفة،     ال     تعكس     جــودة     الخدمة  
 المقدمة     .  إال     أن     البيانات     السابقة     توضح   
  أن     إقليم     الصعيد     األكبر     من     حيث     السكان،   
  يحصل     على     نسبة     أقل     فى    عدد     المستشفيات  
 الحكومية،     وبالتبعية     عــدد     األســـرة،     فنزوح   
  الــمــرضــى     مــن     األقــالــيــم     للعاج     فــى    الــمــدن   
  الكبرى     خاصة     القاهرة،     أمر     ال     يقبل     جدال،   
ــردى    الخدمة     الطبية     المقدمة      بــل   يعكس     ت
  فى    األقاليم،     خاصة     فى    محافظات     الصعيد   

  المختلفة  .  

المؤشرات   العامة   للقطاع   الصحى

االستثمارات   المنفذة   فى   قطاع   الصحة   خالل   العام   المالى   2018 - 2019   والبالغة     2  .  11مليار     جنيه        غير   كافية   لتطوير   مستوى   الخدمات

المستشفيات     الحكومية        تعانى   من     محدودية     وعدم     فاعلية   الرقابة        والنتيجة  بند   األجور   يحصل     على     النسبة     األكبر     من     مخصصات     قطاع     الصحة
 تهالك     األبنية     القائمة     واألجهزة   الطبية   وعدم   توافر       المستلزمات     واألدوية

تعانى    المستشفيات     الحكومية     مــن     مــحــدوديــة     وعــدم   
  فاعلية   الرقابة     الحكومية،     مما     تسبب     فى     تهالك     األبنية   
  القائمة     واألجهزة   الطبية،     نتيجة     للتقاعس     واإلهمال     فى  
  صيانتها،     باإلضافة     لعدم   توافر     العديد     من     المستلزمات   
  الطبية     واألدويـــة،     الــازمــة     لعاج   المرضى،     مما     يدفعهم   
  لشرائها     على     نفقاتهم     الخاصة،     ويزيد     من   تكلفة     المرض   
  على     الفقراء،     خاصة     مع     ارتفاع     األسعار     بعد   قرار     التعويم   

  واختفائها     من     األسواق  .  
ومن     ناحية     أخرى     هناك     إشكالية     إهدار     الموارد     المالية  
 والطبية،     حيث     تعد     مستشفيات     التكامل     مــثــااًل     صــارًخــا   
  لهذا   اإلهــدار،     فعلى     الرغم     أن     هذه     المستشفيات     التى    تم   
  بناؤها     منذ     21عاًما     وكان     عددها     514     مستشفى،     كانت   
  عــام   1997     تستهدف     تحويل     المستشفيات     القروية     إلى   
ــدات     الرعاية      مستشفيات     تكامل   تــكــون     وسيًطا     بين     وحـ
  األســاســيــة     ومستشفيات   المستوى     الــثــانــى     مــن     الــرعــايــة   
  الصحية،     لتقديم     الخدمة     الصحية   فى     القرى،     إال     أن     ذلك   
  بمرور     الوقت     لم     يتحقق،     وظلت     تلك   المستشفيات     غير   
  مستغلة     .  ثم     تم     إغاق     هذه     المستشفيات   منذ     عام  2008 ،     
       وتحويل     بعضها     إلى     وحدات     طب     أسرة   بحجة     عدم     القدرة   
  على     تشغليها     .  وبــمــرور     الــوقــت     تــم     تحويل     12   مستشفى   
ــراء     بعض    ــى     مستشفيات     مــركــزيــة »      ب      « بعد   إجـ   تكامل     إل
  التعديات     للتماشى     مع     المعايير     الموضوعة     .  كما   أن     باقى   
  مستشفيات     التكامل     التى    لم     ُتحول     إلى     مستشفيات   مركزية   
  قامت     مــديــريــات     الشئون     الصحية     بتحويلها     إلــى     مراكز  
 لطب     األســرة،     وقامت     بعض     المديريات     باستغال     األجهزة  
 الموجودة     بهذه     المستشفيات،     حيث     تم     نقلها     للمستشفيات  
 العامة     والمركزية     فى    داخــل     نطاق     المركز     اإلدارى     نفسه  ،  
 فضا     عن     صدور     قرارات     إزالة     لعدد     9     مستشفيات     تكامل  
 بمحافظات     :  الفيوم،     الجيزة،     كفر     الشيخ،     أسيوط،     الغربية،  
 األقصر     والمنوفية،     لينخفض     عددها     بعد     ذلك     لنحو 493      
 مستشفى،     فيما     تم     تشغيل     95     مستشفى     منهم     تشغيل     كامل  
 كوحدات     لطب     األســرة،     ووحــدات     للغسيل     الكلوى     ومراكز  
 تخصصية     لألطفال     ومراكز     لألمراض     المتوطنة     والماريا  
 وعيادات     للتأمين     الصحى     بمحافظات   :  بنى     سويف،     قنا،  
 القليوبية،     أســوان،     كفر     الشيخ،     المنيا،     أسيوط،     البحيرة،  

 دمياط،     الغربية،     الشرقية،     سوهاج،     المنوفية  .  
وفــى    عــام     2016     تم     عــرض     ملف     مستشفيات     التكامل   
ــم     تكليف     وزارة     الصحة    ــوزراء،     حــيــث     ت ــ ــ   عــلــى   مجلس     ال
  والسكان   بدراسة     هذا     الملف     مع     وزارات     الدفاع     واالستثمار   

  والتضامن   والداخلية،     كما     تم     تحويل     24     مستشفى     من   
  مستشفيات   التكامل     إلى     هيئة     التأمين     الصحى؛     لاستفادة   
  منها     كــعــيــادات   خــاصــة     بالتأمين     الصحى    لتقليل     كثافة   
  المرضى     على     الــعــيــادات   ذات     الكثافة     الــتــردديــة     العالية،   
  بمحافظات  :   البحيرة،     الغربية،   الدقهلية،     الفيوم،     شمال   
ــوان،     دمــيــاط،    لينخفض   عــددهــا     لنحو  377         ســيــنــاء،     أســ
  مستشفى     غير     مستغل،     وذلك     نظًرا   الحتياج     المستشفيات   
  لوجود     تجهيزات     طبية     وغير     طبية   حديثة،     وقلة     الموارد   
  البشرية     الازمة     للتشغيل     وعدم     مطابقة   البنية     التحتية     لهذه   
  المستشفيات     لمعايير     تصميم     المستشفيات   الحديثة،     وقد   
  أعلنت     وزارة     الصحة     آنــذاك     فى     عــام     2016     أن   متوسط   
  التكلفة     التقديرية     لتطوير     مستشفى     شاملة     التجهيزات  
 وتحويلها     إلــى     مستشفى     مــركــزى     كاملة     الــخــدمــات     يقدر   
  بحوالى     30   مليون     جنيه     تقريًبا    ، هذا     الرقم     تضاعف     اآلن   

  بعد     قرار     تعويم     الجنيه     نهاية . 2016   
وقــد     أعلنت     نقابة     األطــبــاء     فى     بيان     لها     عـــام 2016  
   ،  رفضها     لما   أسمته     خصخصة     مستشفيات     التكامل؛   
  ألن     أى    اتجاه     إلدارتها   بالمشاركة     مع     القطاع     الخاص،   
  أو     إعطائها     لــرجــال     أعــمــال،     أو   إنــشــاء     شــركــة     خاصة   
  إلدارتها،     كلها     خطط     تستهدف     تحويل   طرق     تشغيل     هذه   
  المستشفيات     من     تشغيل     غير     هادف     للربح،   إلى     تشغيل   
  هادف     للربح؛     وبالتالى     فسيكون     على     المرضى     فى   القرى   
  المحيطة     بهذه     المستشفيات     أن     يدفعوا     تكلفة     الخدمة  
 الصحية     كاملة     باإلضافة     لربح     القطاع     الخاص     .  وأضاف  
 إن     ضبط     اإلنفاق     على     الصحة،     وتسليم     األصول     المبنية    »     
  البيان   بــأمــوال     الشعب     إلدارة     وتربح     القطاع     الخاص،   
  له     نتيجة     واحــدة   هى     الرفع     الخرافى     لتكلفة     الخدمة   
  الصحية     على     المواطن     المصرى   البسيط     فى     ظل     المزيد   
ــا     ومسئوليتها     فــى   توفير      مــن     تخلى     الــدولــة     عــن     دورهـ

  الخدمة     الصحية .   « 
ومن     ثم     أصبح     ملف     مستشفيات     التكامل     بؤرة     الستنزاف  
 مايين     الجنيهات،     سواء     من     أموال     دافعى     الضرائب،     عندما  
 تم     إهدار     مايين     الجنيهات     على     بنائها     منذ     أكثر     من     عشرين  
 عاًما،     تضاعفت     قيمتهم     اآلن     بفعل     التضخم     وقــرار     تعويم  
 الجنيه،     دون     استغالها     لعاج     المرضى،     متسببة     بذلك     فى   
  وفاة   العديد     من     المرضى     الفقراء     الذين     لم     يجدوا     فرصة   
  للعاج   المجانى،     نتيجة     إخــراج     أكثر     من     514     مستشفى   
  من     الخدمة     مرة   واحدة،     مما     قلل     عدد     األسرة،     وفرص     تلقى   

  العاج     للمايين   من     المرضى     الفقراء  .  

المرضى   الغالبة  
 يواصلون   دفع  

 الثمن   

المنظومة   الصحية    تواجه   العديد   من   المشاكل   التى   تجعلها   عاجزة   عن   القيام   بدورها   الخدمى   على   أكمل   وجه

   المرضى   المترددون   على   المستشفيات   الحكومية   فقدوا   711مستشفىخالل   عشر   سنوات

إقليم     القاهرة     الكبرىيستحوذعلى     25%     من     إجمالى   المستشفيات     الحكومية   وإقليم     الدلتا     على        2  .  22%      مقابل        9  .  25%    للصعيد

مطالبات   للحكومة   المصرية   بزيادة   المخصصات   المالية   لقطاع   الصحة

أوضاع   مأساوية   لألطباء   والمستشفيات   الحكومية   فى   مصر
تعد   مؤشرات   التنمية   البشرية   من   المؤشرات   األساسية   التى   تستخدم   فى   قياس   وضعية   العدالة  

 االجتماعية . وتحتل   مخرجات   النظم   الصحية   المؤشرات   األهم  ( مثل   معدالت   وفيات   األمهات  
 والحوامل،   ومعدالت   وفيات   الرضع   واألطفال،   ومعدالت   سنوات   العمر   المعاشة )  فى   مؤشرات  

 التنمية   البشرية   إلى   جانب   مؤشرات   إتاحة   مياه   الشرب   وغيرها،   مما   يجعل   الصحة   مقياسـًا   حيويًـّا  
 لضمان   الحق   فى   التنمية   والعدالة   االجتماعية . 

وبالنسبة   للمنظومة   الصحية   فى   مصر   فإنها   تواجه   العديد   من   المشاكل   التى   تثقل   كاهلها   وتجعلها  
 عاجزة   عن   القيام   بدورها   الخدمى   على   أكمل   وجه،   مما   يزيد   من   األعباء   على   المرضى   الفقراء   الذين  
 ال   يستطيعون   الذهاب   لمستشفيات   القطاع   الخاص،   الرتفاع   تكلفة   الخدمة   المقدمة   بشكل   كبير  . 

هذه   بعض   الحقائق   والوقائع   التى   كشفتها   دراسة   مهمة   للغاية   صدرت   مؤخراً   بعنوان:  »   أوضاع  
 المستشفيات   الحكومية   وأطباء   الصحة   فى   مصر « ،   والتى   أعدتها   سنية   الفقى   الباحثة   بالوحدة  

 االقتصادية   بمركز   الدراسات   السياسية   واالستراتيجية   باألهرام  . وكشفت   الدراسة   عن   المؤشرات  
 العامة   للقطاع   الصحى   فى   مصر،   مع   التركيز   على   الحكومى   منه،   من   خالل   عرض   أوضاع  

 المستشفيات   الحكومية،   واألطباء   العاملين   بها،   لبيان   مدى   توافر   الخدمة   بالشكل   المطلوب  

 للمرضى،   باإلضافة   لمدى   توافر   بيئة   العمل   المناسبة   للعاملين   فى   قطاع   الصحة   الحكومى،   مما  
 يمكنهم   من   تقديم   الخدمة   الطبية   بالشكل   المطلوب . كما   يتم   تناول   المشاكل   المختلفة   التى  

 تواجه   تطوير   هذا   القطاع   من   أجل   دعم   سبل   تقديم   أفضل   خدمة   للمرضى . 
وكشفت   الدراسة   أنه   فى   ظل   تردى   أوضاع   المستشفيات   الحكومية،   من   حيث   المنشآت   واألجهزة  

 والمعدات،   باإلضافة   للنقص   الشديد   فى   األدوية   والمستلزمات   الطبية،   باإلضافة   لتردى   أجور  
 العاملين   فى   القطاع،   مما   يؤدى   إلى   هجرتهم   للخارج   بحًثا   عن   ظروف   معيشية   تليق   بهم،   فإن   تلك  
 األوضاع   تقتضى   من   الحكومة   المصرية   أن   تزيد   من   المخصصات   المالية   لقطاع   الصحة،   وبشكل  
 رئيسى   بند   االستثمارات،   وبند   األجور،   باإلضافة   للبند   الخاص   بشراء   األدوية،   حتى   يمكن   تقديم  

 الخدمة   بالشكل   اآلدمى،   خاصة   وأن   األسر   المصرية   تتحمل   أكثر   من59   %  من   إجمالى   المصروفات  
 على   الصحة   من   دخلها،   مما   يتسبب   فى   إفقار   خمس   األسر   المصرية   سنويـًا   ووصول6   %   منهم   إلى  

 فقر   مدقع   مما   يسهم   بشكل   أساسى   فى   تزايد   فجوة   العدالة   االجتماعية . 

ارتفاع   تكلفة   الخدمة   يزيد   من  
 األعباء   على   المرضى   الفقراء  
 الذين   ال   يستطيعون   الذهاب  
 لمستشفيات   القطاع   الخاص

وفًقا     لبيانات     الجهاز     المركزى   للتعبئة     العامة     واإلحصاء،     بلغ     إجمالى  
  عــدد     المستشفيات     1679مستشفى،    على     مستوى     الجمهورية     عــام   
2016  منها     662         القطاع     الحكومى،     بنسبة     39.4 %  من     اإلجمالى،   
  وحوالى     1017    مستشفى     للقطاع   الخاص     بنسبة   .  6  .  60%     فى     حين   
  أن     عــدد     المستشفيات   الحكومية     كــان     يبلغ     عــام     ،     2006     نحو  1373      
  مستشفى،   بنسبة        1  .  51%     مــن     اإلجــمــالــى     البالغ     2683     مستشفى   
  على   مستوى     الجمهورية،     فى    حين     بلغت     نسبة     القطاع     الخاص  48.9 %   

  بإجمالى     1312     مستشفى     خال     نفس     العام  .  
وأوضح     أن     مساهمة     القطاع     الحكومى    فى    إجمالى   المستشفيات   خال  
 الفترة   من  ( 2006-2016 )  شهدت   ثباتا   عام   2007   بحوالى 1373    
 مستشفى   بنسبة   ،1 . 51 %   من   اإلجمالى   العام،     وهى     أقصى     نسبة     بلغها   
  القطاع     العام     خال     الفترة   محل     الدراسة،     ليشهد     بعد     ذلك     عام  2008      
  انخفاًضا     كبيًرا     فى   نصيب     القطاع     الحكومى    ليصل     لنحو      8  .  32 %     فقط،   
  بنحو   736     مستشفى،     بانخفاض     بلغت     نسبته   4  .  46 %      خال     عام     واحد،   
  فقط،     ليصل     إجمالى    المستشفيات     الحكومية     نحو     637     عام ،2008      
 ويرجع     االنخفاض     فى     عددها     هذا     العام،     إلى     تحويل     مستشفيات   التكامل   
  إلى     وحدات     رعاية     أساسية   (    وحدات     صحية     ) ثم     شهد     عام     2009     صعوًدا   
  طفيًفا     فى    عدد     المستشفيات     الحكومية     لتصل     لنحو     658     مستشفى،   
  وعــام     2010     بلغ     عددها   ،660    لتنخفض     بعد     ذلك     عام        2011     لنحو   
     643  مستشفى،     وخال     األعوام     التالية     شهد     عدد     المستشفيات     الحكومية   
  زيـــادات   طفيفة     ليصل     فــى    آخــر     بــيــان     متوفر     عــام     2016     لنحو   662      
 مستشفى     حكومية،     بنسبة     بلغت     نحو     4  .  39 %     وبذلك     فقد     انخفض    عدد   
  المستشفيات     الحكومية     خال     الفترة     محل     الدراسة( 2016-2006 )   
 بحوالى   711   مستشفى،   بنسبة   انخفاض   هــى7 . 11 %     خــال   عشر  

 سنوات . 
ــن     إجــمــالــى   ــى        6  .  60%     م ــخــاص     حــوال ــل     نــصــيــب     الــقــطــاع     ال واحــت
  المستشفيات     على     مستوى     الجمهورية     عــام2016     ،  بإجمالى 1017     
 مستشفى     .  ورغم     استحواذ     القطاع     الخاص     على     النصيب     األكبر     من     إجمالى  
  المستشفيات     على     مستوى     الجمهورية     عام     ،     2016     إال    أن     العدد     اإلجمالى  
  لتلك     المستشفيات     شهد     انخفاًضا     خال     الفترة     محل     الدراسة-2016 )  
   ،  ( 2006من   1312   مستشفى   عام   2006    لنحو     1017     عام  2016      

  ،  بنسبة     انخفاض     بلغت   ،٪5 . 22بإجمالى   انخفاض   بلغ   295   مستشفى  
 خال   عشر   سنوات . 

ورغــم     أن     البيانات     توضح   أن     استحواذ     القطاع     الخاص     على     النصيب   
ة     فى    القطاع     الحكومى    تزيد    ــَرّ   األكبر     من     المستشفيات،     إال      أن     عدد     األِس
  بشكل     كبير     عن     نظيرتها     فى    القطاع     الخاص     خال     الفترة ،2006 - 2016     
ة     على     مستوى     الجمهورية  4  .  152         فخال     العام     2006     بلغ     إجمالى    األِسَرّ
  ألف     سرير،     بلغ     نصيب     القطاع     الحكومى    منها     3  .  126     ألف     سرير     بنسبة   
  بلغت      %   0  .  83     من     اإلجمالى،     وأخذت     هذه     النسبة     فى    االنخفاض     خال   
  الفترة   ،2006 - 2016   ووصل     آخر     بيان     متوفر     لحجم     القطاع     الحكومى  
  حوالى        0  .  94  ألف     سرير     بنسبة   %   2  .  74     من     إجمالى    عام     ،     2016     وهى  

  أقل     نسبة   وصل     لها     القطاع     الحكومى    خال     الفترة     محل     الدراسة  .  
ومن     ناحية     أخــرى     فإن     القطاع     الخاص     وصل     إجمالى    األســرة     به     عام      
     2006  حوالى     26    ألف     سرير،     بنسبة    ،   %  1  .  17     بينما     بلغ   إجمالى     األسرة   
  عام     2016     حوالى     7  .  32    ألف     سرير     بنسبة     بلغت   %   8  .  25     من     إجمالى  
  األسرة     خال     نفس     العام     .  وبذلك     فإن     إجمالى   الزيادة     التى    حققها     القطاع   
  الخاص     حوالى     6643    بنسبة   %   5  .  25     سرير     فقط،     خال     عشر     سنوات   .   
 ورغم     االنخفاض     فى    نصيب   القطاع     الحكومى    من     إجمالى    المستشفيات   
  على     مستوى     الجمهورية،     إال     أنــه     مــازال     يستحوذ     على     النصيب     األكبر   
ة،   األمر     الذى    يؤكد     على     أهمية     االستثمارات     فى    القطاع      من     عدد     األِســَرّ
  الحكومى    الطبى،     لما     لها     من     قــدرة     كبيرة     فى    استيعاب     أعــداد     كبيرة     من   

  المرضى  .  
مــا   ســبــق    يــوضــح     أن     الــمــرضــى     الــذيــن     يـــتـــرددون     عــلــى     المستشفيات   
ــة 2016-2006      ــدراسـ ــال     الــفــتــرة     مــحــل     الـ   الــحــكــومــيــة،     فــقــدوا     خـ
  حوالي     711  مستشفى     حكومى     خال     عشر     سنوات،     تقدر     نسبتهم     بأكثر   
  من     نصف     المتوفر     عام     ،2006   األمر     الذى    أثر   بالتبعية     على     إجمالى    عدد   
  األسرة     فى    المستشفيات     الحكومية،     لتنخفض     هى    أيضا     من     3  .  126     ألف   
  سرير     عام  ،     2006     لنحو   0  .  94     ألف     سرير     عام  ،     2016     بحجم     انخفاض   
  بلغ     حجمه     4  .  32     ألف     سرير،     بنسبة   25.7 ٪ ،      خال     عشر     سنوات     .  وقد  
 أعلن   وزير   الصحة   السابق     » عادل   عدوى  «    أن   متوسط   عدد   األســرة   فى  
 مصر   2 . 2   سرير   لكل   1000   نسمة،   بينما   المعايير   الدولية   9 . 3   سرير  

 لكل   1000   نسمة . 
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يعتبر     بند     األجـــور     وتعويضات     العاملين،     أهــم     بنود     اإلنــفــاق    على   
  الصحة،     والذى    بلغت     نسبته   31.6 )  ٪1 . 51   مليار   جنيه  (  من     إجمالى  
  المخصصات     المعتمدة     لقطاع     الصحة     للعام 61.8 )  2018 - 2019    
 مليار   جنيه   ، ( وهــذه     النسبة     شهدت     انخفاًضا     مقارنة     بالعام     المالى  
   2017 - 2018  حيث     كانت   %  5  .  53  من     إجمالى    ميزانية     الصحة،     و   

3  .  52  للعام        2017   /  2016و   %  0  .  61     للعام    
2015-2016،   و   ٪1 . 61للعام   المالى  . 2014 - 2015   ورغم  
 االنخفاض   فى   بند   األجور   على   مدى   الخمس   سنوات   الماضية،   إال   أنه   
  مازال   يحصل     على     النسبة     األكبر     من     مخصصات     قطاع     الصحة،     ورغم  
 ذلك     تظل     األجور     فى    هذا     القطاع     منخفضة     للنسبة     األكبر     من   العاملين،   
  وبالتالى    تتطلب     إعادة     هيكلة     لضمان     حق     العاملين     فى   الحصول     على   

  األجر     العادل  .  
وفيما     يخص     الفريق     الطبى،     فقد     شهدت     مصر     تدنًيا     كبيًرا   فى    بند   
  األجــور     والــرواتــب     المخصص     لهم،     حيث     إن     متوسط   أجر     الطبيب     ال   
  يزيد     على     140     دوالرًا     فقط     شهرًيا،     بما     يعد   من     أكثر     الرواتب     تدنًيا   
  فى    العالم   .  فالطبيب     فور     تخرجه     ال     يزيد   راتبه     عن     1200     شهرًيا،     كما   
  أن     نوبتجية     الطبيب     المقيم   24     ساعة     بالمستشفيات     75     جنيها     أى  
  أن     الساعة     ب     31     قرشا   .  إال   أن     قلة     الراتب     ال     تعبر     وحدها     عن     مدى   
  الكارثة     التى    تحدث   فى    مصر،     حيث     يضطر     األطباء     للعمل     لساعات   
  طويلة،     وفى   أماكن     متعددة     فى    محاولة     لسد     احتياجات     أسرهم     التى  
  تعانى    من   تضاعف     اإلنفاق     على     الصحة     والتعليم     والسكن     والمواصات  
 مقارنة     بالدول     األخرى،     فى    نفس     الوقت     الذى    تتدنى     فيه   األجور     مما   
  يؤدى    إلى     معاناتهم     من     اإلرهاق     وضعف     التركيز   وفى    بعض     الحاالت     إلى   
  إهمال     العمل     فى    المؤسسات     العامة،   وال     ننسى     االعتداءات     المتكررة   
  على     األطباء     فى    المستشفيات   الحكومية     من     أهالى    المرضى،     مما   

  يحول     دون     وجود     بيئة     عمل   آمنة     للعاملين  .  
كل     ما     سبق     يدفع     باألطباء     للعمل     خارج     مصر     مما     يؤدى    إلى   هجرة   
  ما     يقرب     من     نصف     األطباء     المصريين     .  وقد     أعلن     وزير   الصحة     آنذاك   

  الدكتور     أحمد     عماد     الدين،     أن     رواتــب     األطباء   الذين     يجرى    التعاقد   
  معهم     من     الجامعات     تبلغ     1400     جنيه     فى   ما       «  طبيب     الصحة  «       اليوم   
  الواحد،     فى    الوقت     الذى    يتقاضى     فيه   بين     1200     جنيه     و  2500     جنيه   
  شهرًيا     .  وأوضحت     الدكتورة   منى     مينا،     وكيلة     نقابة     األطباء     أن     هذا   
  المبلغ     1400   (  جنيه   يوميا  )   الذى    حدده     وزير     الصحة     ألطباء     الجامعة   
  يصرف     فقط   لبعض     األساتذة     إذا     ما     تم     انتدابهم     أليام     إلى     محافظات   
  أخــرى   نائية،     أمــا     أطباء     وزارة     الصحة  (  الحكوميون  )   فيتم     انتدابهم  
 للمناطق     النائية     المحتاجة     للخدمة     الصحية     دون     الحصول     على   هذه   
  المبالغ     وال     نصفها     أو     حتى     ربعها     وأحياًنا     دون     الحصول   على     أى    مقابل   
  مادى    ألن     صرف     الحافز     العادى    للمناطق     النائية   يتأخر     ويتعثر     جًدا     مع   
ــوزارة     الصحة      وجــود     مشكات     كبرى     فى    االنتقال   واألمــن     واإلقامة ،    ف
  تميز     مادًيا     ومعنوًيا     بين   أبنائها     واألطباء     الجامعيين     رغم     أنهم     يحملون   

  نفس     الشهادات   ولهم     نفس     الخبرة     والكفاءة     فى     العمل  .  
وقد     خاض     األطباء     مسيرة     طويلة     للمطالبة     بتحسين   أجورهم،     ففى   
  أكتوبر   ،  2012    دخل     أطباء     540     مستشفى   حكومى     فى     إضراب     جزئى  
ــادة   ميزانية     القطاع     الصحى     لتحسين      للمطالبة     بزيادة     أجورهم     وزي
  الظروف     المادية     للعاملين،   للضغط     على     الحكومة     لتحسين     أجورهم   .   
 وفى     ديسمبر          2014دشنت     النقابة     العامة     لألطباء     حملة     موسعة     فى   
  القاهرة   والمحافظات     لتحسين     أجور     األطباء،     بسبب     ضعف     الرواتب  
 التى     ال     تكفى     ضـــرورات     المعيشة     وال     توفر     حياة     كريمة   ألعضائها   .   
 وفى     ديسمبر     2015،         نظم     األطباء     والممرضون   والعاملون     بالتأمين   
  الصحى،     وقفات     احتجاجية     بمختلف   المحافظات،     داخل     المستشفيات   

  العاملين     فيها،     للمطالبة   بزيادة     مرتباتهم  .  
وأعلنت     وزارة     الصحة     أن     إقــرار     قانون     التأمين     الصحى   الجديد   
  سيشهد     نقلة     نوعية     فى     رواتــب     األطباء     عند     تطبيق   القانون     رسمًيا،   
  حيث     من     المقرر     أن     يبلغ     متوسط     الرواتب   الجديدة     لطبيب     األسرة  30      
  ألف     جنيه     .  إال     أن     ذلك     مردود   عليه     أن     القانون     أمامه     على     األقل  15      

  عاًما     حتى     يتم     تعميم   تطبيقه     على     مستوى     الجمهورية  .  

 سحر محمود
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)المصيدة(.. كتاب يكشف العالقات السرية بين اإلخوان والمنظمات المشبوهة
محمد عبد اللطيف يكتب:

ال أحد مهما بلغت براعته فى القفز على المنطق، يستطيع 
أن يقف عائًقا أمام الدفاع عن حقوق اإلنسان، وفى المقابل 

ليس بمقدور أحد مهما بلغت درجة مجافاته للحقيقة، إنكار أن 
المنظمات الحقوقية ليست سوى أبواب لخلفية تتيح ألجهزة 

االستخبارات، التدخل فى شئون الدول، وابتزاز حكوماتها تحت 
الفتة براقة، ظاهرها نبيل وإنسانى، أما باطنها فيحمل الخراب 
ونشر الفوضى، بهدف تمكين جماعات وتنظيمات عميلة من 

السيطرة على مقاليد الحكم. 

منظمة العفو 
الدولية إحدى أذرع 

المخابرات البريطانية

ــدور الـــذى تلعبه  ــوان الـ ــت جماعة اإلخــ مــبــكــًرا، أدركـ
المنظمات الحقوقية العالمية فى التأثير على الحكومات، 
فعملت على اختراق تلك الكيانات، كى تكون غطاء للدفاع 
عن ممارساتها غير القانونية فى مواجهة الدولة، لكن فى 
ظل غياب المعلومات عن العالقات الغامضة، وفى ظل 
تنامى سطوة خطاب الــردح اإلعالمى والــردح اإلعالمى 
الــمــضــاد، تاهت الحقيقة والُتبست األشــيــاء، ولــم تعد 
هناك فروق واضحة بين الرسالة السامية - على األقل 
الصورية - التى تأسست ألجلها تلك المنظمات وأدارت 

مشاهد التآمر التى تقوم بها فى الخفاء.    
ففى ظل المعلومات الملتبسة حــول الــدور الغامض 
الذى تلعبه المنظمات العالمية، للنفاذ فى أحشاء الدولة 
المصرية، خرج إلى النور كتاب بعنوان: »المصيدة« الذى 
صدر عن سلسلة »كتاب الهالل« التى يترأس تحريرها 
الكاتب الصحفى واإلعالمى خالد ناجح، جاء من دون 
مبالغة، بمثابة قنبلة ألقى بها مؤلفه الكاتب الصحفى 
محمود بسيونى، القنبلة تطايرت شظاياها فى اتجاهات 
مختلفة، حيث استطاع الكاتب، التمرد على رتابة المتاح 
بكل إشكالياته السياسية الهالمية ومكوناته اإلعالمية 
ــردح« شــأن غيره ممن  العقيمة، لــم يقف فــى طــابــور »الـ
سلكوا طريق الهجوم العشوائى غير المسئول، أوالتعبير 
بالرأى عبر الدوائر التقليدية، لكنه سلك دروبًا وحوارى 
ضيقة، ممسكًا بخيط هنا قاده إلى خيط هناك، إلى أن 
وصل إلى ميدان واســع، فألقى بالحقيقة عارية، كاشًفا 
سترها عبر توثيق دقيق، فــأزاح الغموض عن العالقات 
السرية بين اإلخوان والمنظمات الحقوقية التى تدور فى 
فلك أجهزة االستخبارات األمريكية والبريطانية.. متى 

بدأت؟ وكيف تشكلت؟
ــمــؤلــف ضـــرب فـــى مــقــتــل الـــتـــصـــورات السطحية  ال
التى ينساق أصحابها وراء تشويش السوشيال ميديا، 
فيرددونها مثل الببغاوات، راح يستدعى الوقائع ويفندها 
ــذى يحمل وجهة نظر، ربما  ببراعة، ليس بالتحليل ال
نتفق معها أو نختلف عليها، إنما عبر البحث والتحقيق 
ورصد التقارير الدولية، وتحقيقات الجهات القضائية، 
باحًثا بين سراديبها عن شعاع ضــوء يتتبعه إلــى حيث 
»اللوغاريتمات« التى ظلت عصية على الفهم، وأمسك 
بها وانطلق منها كمرجعية معرفية، برؤية الباحث المدقق 
واستطاع من خاللها أن يبدد مساحة الضباب التى تغطى 

حقائق كثيرة. 
الكتاب إن شئنا الدقة، هو قــراءة فى متن الحقيقة، 
ــد لــكــوالــيــس الــســيــاســة الــدولــيــة ومـــا احــتــوتــه من  ورصـ
ــرات اســتــخــبــاراتــيــة ومــخــطــطــات اســتــراتــيــجــيــة،  ــؤامـ مـ
والعالقات الغامضة بين اإلخوان وتلك المنظمات، التى 
ــدور الرئيسى فــى تصعيدهم للمشهد بغطاء  لعبت الـ
سياسى وإعــالمــى، لــذا فــإن كتاب »المصيدة« ضــرورة 

إلنعاش الذاكرة وإيقاظها من الوهن.
فى هذه القراءة ال أستطيع سرد كافة المعلومات التى 
وردت فهى من كثرتها وأهميتها تصيب بالصداع، فالكاتب 
يأخذك ببراعة من زاوية إلى أخرى ومن معلومة تتشابك 
مع معلومة، ما يجعلك ال تتوقف عن تقليب الصفحات 
بنهم، لــذا فإننى ســأتــنــاول بعض النقاط التى كشفت 

المستور.
الكتاب كشف حقيقة منظمة العفو الدولية، باعتبارها 
إحدى أذرع المخابرات البريطانية فى المجال الحقوقى، 
لذا فإن سعى اإلخوان للتأثير عليها كان قضية رئيسية، 
فالمنظمة التى مألت الدنيا ضجيًجا، لم تستطع الدفاع 
عن الزعيم األفريقى نيلسون مانديال باعتباره سجين 
رأى، لكنها وجهت إداناتها ألنظمة الحكم الشيوعية، 
واستقطبت اليساريين لتأدية المهمة، والــحــال نفسه 
ينطبق على المخابرات األمريكية ومنظمة »هيومان 
رايتس ووتش«، فهى تضم بين صفوفها قيادات سابقة فى 
الـ»C. I. A«، فقد تأسست ألجل محاربة الشيوعية، كل 
هذا يؤكد أن األمر ال يرتبط بحقوق اإلنسان أو غيره من 

الشعارات البّراقة.
فى سياق ما ورد بالكتاب، ربما تقفز إلى ذهن الُمطالع 
بعض التصورات العاطفية المشحونة بالتفاؤل، منها 
على سبيل المثال، أن المنظمات الدولية ستخجل من 

االستمرار فى دعمها لــإخــوان بعد انكشاف الحقيقة 
موثقة، أن الجماعة المارقة ستكف عن أكاذيبها بعد 
افتضاح أمــرهــا، ورغــم اليقين بعدم تحقق هــذا، بفعل 
المصالح الدولية، إال أن المعلومات التى وردت تستحق 
الوقوف أمامها كثيًرا، على األقــل من جانبنا، ليس من 
باب الثناء عليها أو الحفاوة بها، وإن كانت تستحق الثناء 
عليها والحفاوة بها، لكن باعتبار أن جــزًءا منها، أرى 
أنه مهًما للغاية، إن لم ينتبه إليه الجميع، فعلى األقل، 
سيكون له تأثيره العميق فى دوائــر النخبة السياسية 
واإلعالمية، فكالهما أحجم، سواء عمًدا أو جهاًل، عن 
مواجهة أنفسهم بأسباب هزائمهم السياسية، ورسالتهم 
اإلعالمية، لذا فإن ما جاء بالكتاب يعمل على تحفيزهم 
جميًعا لالستيقاظ من غفوتهم، كى اليستنزفون طاقاتهم 
فى الخلط بين األشياء من دون رؤيــة، بمزاعم متنوعة، 
يبدو ظاهرها بّراًقا وهو الدفاع عن الدولة ومؤسساتها 
فى مواجهة المخططات األجنبية، لكن الجوهر به سم 
قاتل، فقد رأينا وما ذلنا نشاهد ونسمع ليل نهار خطابًا 
نخبوًيا مشوًها وإعــالًمــا عشوائًيا، ال يرقى لمستوى 
المسئولية فى الــرد على مزاعم المنظمات الحقوقية 
العالمية، حــول حقوق اإلنــســان فــى المنطقة العربية، 
فضال عن العجز فى التصدى لما تبثه منصات إعالمية 

وثيقة الصلة بالجماعة والمنظمات الدولية وأجهزة 
االســتــخــبــارات وجــهــات التمويل اإلقليمية، فالخطاب 
الحالى جوهره فــراغ وظاهره »الـــردح« ضد المنظمات 

وتقاريرها وكفى.
الــقــراءة الدقيقة لمجمل ما أورده »بسيونى« بين 
دفتى كتابه، تشير إلى امتالكه أدوات الغوص واإلبحار 
فى أعماق ضــرورات األمــن القومى والتحديات التى 
تواجه الدولة، من دون إشارة صريحة أو إلقاء الضوء 
عليهما بــصــورة مــبــاشــرة، إنــمــا بتجرد الــبــاحــث عن 
الحقيقة، الحقيقة دون ســواهــا، عبر تعريته للدور 
الذى تلعبه الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا مع 
الجماعة المارقة، فضال عن رعايتهما، أى الدولتين، 
ألساليب تزكية الصراعات بين التنظيمات الفوضوية 

والمؤسسات التى يقوم عليها بنيان الدولة. 
الــمــؤلــف دخـــل شــبــكــة الــمــنــظــمــات بــكــل تعقيداتها، 
واستطاع أن يرصد بحرفية انعكاسات الدور الذى تلعبه 
فى تشويه أنظمة الحكم البتزازها، وكيفية تسلل الجماعة 
المارقة إلــى هــذه الشبكة بهدف كسب تعاطف الرعاة 
الدائمين، وتوجيه تقاريرها لصالح أجندتهم التنظيمية، 
فالكتاب يزيح النقاب عــن أســرارالــعــالقــات الغامضة 
بين اإلخــوان والمنظمات الدولية، خاصة العفو الدولية 

»أمنستى« و»هيومان رايتس ووتــش«، اللتان تمثالن خط 
الدفاع الدولى عن الجماعة المارقة فى مواجهة أجهزة 
الدولة، استنادا على معلومات توفرها الجماعة، فتصدر 
بها التقارير من دون التأكد من صحتها، استند الكاتب 
إلى ما نشرته جريدة الـ»تايمز« البريطانية فى التحقيق 
عن اإلخوانية ياسمين حسين »باكستانية الجنسية« التى 
جــاءت فى مهمة خالل تولى اإلخــوان حكم مصر وباتت 
ليلة فــى مــنــزل حسن الــقــزاز مستشار محمد مرسى، 
ثم عقدت لقاء مع الحكومة قبل عودتها إلــى العاصمة 

البريطانية »لندن«. 
عبر توثيق وتــدقــيــق، اســتــطــاع فــك شــفــرات سيطرة 
اإلخـــوان على مفاصل  المنظمات الحقوقية وتــرويــج 
تقاريرها لتحقيق مراميها السياسية، مفندا تكتيكات 
السيطرة عليها رغم تنوعها، منها منظمات تخضع لها 
وال تتبعها تنظيميا، ومنظمات أخرى دولية تم اختراقها 
عبرعناصرالتنظيم الدولى المقيمين بالخارج، للعمل 
على ابتزاز المجتمع الدولى بمظلوميات تاريخية.. توطيد 
العالقات مع مؤسسى  تلك المنظمات والقائمين عليها، 
لتمرير ما يرغبون فى تمريره للرأى العام العالمى.. 
المشاركة فى المؤتمرات واالجتماعات التى تعقدها 
المنظمات الدولية فى الخارج.. توفير التمويل ألنشطة 

المنظمات الستمالتها والسيطرة على أجندة عملها، 
كما لفت الكاتب االنتباه إلــى عنصر التوقيت، كاشفا 
ــدالالت الموضوعية لصناعة  عن المعانى الحقيقية وال

مظلوميات على حساب الوطن.
فصول الكتاب تحفل بالوقائع واألســمــاء، أشــار إليها 
الكاتب الصحفى محمود بسيونى فى ذلك الكتاب بالغ 
األهمية »المصيدة« الــذى صــدر منذ أسابيع قليلة عن 
مؤسسة دار الهالل ضمن سلسلة كتاب الهالل التى يرأس 
تحريرها الكاتب الصحفى المتألق خالد ناجح، لذا أجد 
من الضرورى التوقف، ولو قليال، أمــام بعض األسماء، 
منها ياسمين حسين، فهى زوجة »وائل مصباح« القيادى 
ــذى جــرى تصنيفه كـــ»إرهــابــى« فى  بالتنظيم الدولى وال
ــارات العربية حيث تمكنت  محاكمة جنائية بدولة اإلمـ
ياسمين من الحصول على وظيفة قيادية بمنظمة العفو 
الدولية »أمنستى« وهــو ما يجعل الجماعة تؤثر بشكل 
مباشر فــى تــقــاريــر المنظمة، ورؤيــتــهــا لتيار اإلســالم 
السياسى حول العالم، فقد وصفت فصول المرجع المهم 
معامالت االرتباط بين األطراف واألسماء ممسكا بخيط 
يقوده لآلخر، إلى أن قدم لنا محمود بسيونى صورة جلية 
عن التدابير الدولية المعقدة، والمصالح المشتركة، 
حيث التقط من زيارة ياسمين إلى القاهرة الخيط الذى 
أوصله لشبكة العالقات المعقدة بين الجماعة والعفو 
الدولية وبقية منظمات المجتمع المدنى، ياسمين دخلت 
األمم المتحدة عبر بوابة اإلغاثة اإلنسانية عبر العالم، 
حيث تولت منصًبا رفيًعا »مدير االتصاالت والعالقات 
الخارجية للدفاع«، وكما يؤكد الباحث عبر التوثيق، أنها 
كانت مسئولة عــن التعامل مــع جهود اإلغــاثــة الطارئة 
والتنمية وتطوير استراتيجية الدعوة العالمية والضغط 
على األمــم المتحدة االتحاد األوروبـــى والحكومات، بل 
وصل نفوذها إلى درجــة تواجدها ضمن مائة شخصية 

أسيوية مؤثرة ونافذة فى بريطانيا.  
الــكــاتــب يبحر فــى كــم مــن المعلومات الــتــى تبدد 
الــدهــشــة مــن األشـــيـــاء، فــهــو يــغــوص بــنــا فــى أعــمــاق 
وجـــزور العالقات الغامضة، ودور مؤسسة اإلغاثة 
اإلســالمــيــة التى تأسست عــام 1989 فــى 28 دولــة، 
باعتبارها المؤسسة األقــوى بين 13 مؤسسة خيرية 
ومالية يتحكم فيها قيادات التنظيم الدولى للجماعة، 
وكــان يديرها عصام الحداد منذ 1992 وحتى يوليو 
2013 عقب توليه منصب مستشار مرسى، والحداد 
كـــان يــتــولــى التنسيق بــيــن 64 جمعية فــى الــخــارج، 
وتــحــت غــطــاء هــذا المنصب التقى مستشار األمــن 
القومى األمريكى، وكــان يترأس منظمة اإلغاثة إلى 
جانب الحداد مجموعة أخــرى من التنظيم الدولى، 
ــراوى »عراقى الجنسية« وهانى  منهم أحمد كاظم ال

عبدالجواد البنا المنصورى. 
ألــقــى الــبــاحــث الــضــوء على دراســـة عــن اإلخـــوان، 
ــى »ســتــيــفــن أمـــرســـون«  ــك ــري أعـــدهـــا الــصــحــفــى األم
المتخصص فى شئون مكافحة اإلرهــاب، أكد خاللها 
على أن مؤسسة اإلغاثة اإلسالمية وجميع الهيئات 
والجمعيات التابعة لها، هدفها التأثير فى الجوانب 
الثقافية والعلمية واالجتماعية والدينية، فى مجملها 
واجهات إخوانية تشارك فى صناعة تيار عالمى له 
أبعاد سياسية مدروسة، تسعى لتمكين الجماعة من 

حكم دول عديدة حول العالم.
ومــن هــذا المنطلق أقــول بكل ارتــيــاح أن الكتاب وإن 
كشف جـــزًءا كــبــيــًرا مــن أبــعــاد الـــدور الــغــامــض لعالقة 
ــوان بالمنظمات الــدولــيــة، لكنه استعاد فــى نفس  اإلخـ
الوقت، جــزًءا من حقائق ظلت مهملة سواء بفعل فاعل، 
أو عــدم إدراك لحجم المخاطر الناتجة عــن السلبية 
وتقديم الموائمات السياسية على المصلحة العليا للبالد، 
حيث كنا عبر ذلك الكتاب نطالع أسماء ووقائع وتدابير 
تــدور فى فلك مخططات استراتيجية تحقق المصالح 
المشتركة بين البائع والمشترى.. وفــى النهاية يمكن 
التأكيد على أن الكتاب احتوى على معلومات مذهلة بكل 
معنى الكلمة، باعتباره ضربة موجعة لقوى التآمر، فضال 
عن أنه يحمل رسائل صادمة، تضع الحقيقة كلها عارية 

بال رتوش فى وجه الزيف فيتوارى، وقطعا سيتوارى.

محمود بسيونى يكشف 
لغز الباكستانية 

»ياسمين حسين« فى 
منظمة العفو الدولية 

وعالقتها بالقيادى 
اإلخوانى حسن القزاز

عصام الحداد 
كان يدير منظمة 

اإلغاثة اإلسالمية 
وتولى التنسيق 
بين 64 جمعية 

لإلخوان فى الخارج

»هيومان رايتس 
ووتش« تضم بين 

صفوفها ضباط 
سابقين من جهاز 

المخابرات األمريكية 
»C. I. A«

كيف تسللت الجماعة 
إلى شبكة المنظمات 
الدولية خاصة العفو 
الدولية »أمنستى« 
و»هيومان رايتس 

ووتش«؟ 
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خريطة العشوائيات فى محافظات مصر
ــرى الــغــارقــة فى  المجتمعات المحاطة بــاألســوار واألخــ

العشوائية.
وأشارت الدكتورة هناء فى سياق ورقتها البحثية إلى أن 
بعض التقديرات كشفت عن تنامى مناطق اإلسكان غير 
الرسمية التى تعرف بالعشوائيات، حيث باتت تشكل حوالى 

نصف مساحة المدن، وفى مقدمتها القاهرة الكبرى.
وحذرت الدراسة من اتساع رقعة العشوائيات، موضحة 
أن دولة مثل كينيا على سبيل المثال، بلغت حدة األمر فيها 
خالل فترة التسعينيات من القرن الماضي، أن 60 بالمائة 
من السكان عاشوا فى عشوائيات على مساحة تبلغ فقط 
5 بالمائة من إجمالى مساحة الدولة، قبل تدخل الدولة 

لتصحيح هذا الوضع والحد منه.
وبــالــنــســبــة لــتــطــور الــظــاهــرة 
ــام الجهاز  فــى مصر تشير أرقـ
ــتــعــبــئــة لــلــعــامــة  الـــمـــركـــزى لــل
واإلحصاء الصادرة عام 2016، 
إلــى أن حــوالــى 40 بالمائة من 
المساحة العمرانية فــى مصر 
ــة، وإذا  ــي هـــى مــنــاطــق عــشــوائ
أضفنا إلى تلك النسبة مفاهيم 
اإلســكــان غير الرسمى ستزيد 
النسبة لتتجاوز نصف مساحة 
ــى 70  الــعــمــران، بينما تصل إل
بالمائة من المساحة العمرانية 
ــرزهــا  لــبــعــض الــمــحــافــظــات أب
ســوهــاج والشرقية وتناهز 65 
بالمائة من مساحة محافظة بنى سويف، واألخطر أن نسبة 
العشوائيات غير اآلمنة التى تهدد حياة الناس بالخطر 
والموت، تصل إلى 40 بالمائة من مساحة األحياء العشوائية 
فى القاهرة واإلسماعيلية. ولعل أوضح مثال على ذلك هو 
سقوط صخور جبل المقطم أكثر من مرة على سكان منطقة 
الدويقة ومنشية ناصر، مما ينتج عنه حاالت وفاة وإصابات 
ــة إلــى أن تــبــدأ بنقل سكان  ــدول مــتــكــررة، وهــو مــا دفــع ال
العشوائيات الخطرة إلــى األســمــرات وغيرها من مساكن 
اإلســكــان االجتماعي، ولكن مــازالــت ظاهرة العشوائيات 
قائمة، بل وتفرز عشوائيات جديدة حول األحياء الراقية، 
ما دفع سكانها إلى الهرب والسكن فى مناطق مسورة، لعل 

األسوار العالية تمنع الفقراء من الوصول إليهم.

فى  أواخر عهد  الرئيس  األسبق  حسنى  مبارك، اعتاد الكاتب 
الصحفى عبد الحليم قنديل أن يعلق على ظاهرة اتساع الفجوة 
بين الطبقات وتالشى الطبقة الوسطى، بعبارة أن مبارك قسم 
المجتمع المصرى إلــى أغنى طبقة وأفقر شعب، وألن الرجل 
ينتمى إلى التيار الناصرى فقد استعاد الحديث عن عصر الملكية 

مشيراً إلــى أن الطبقية التى أدت 
ــورة 23 يوليو 1952،  إلــى انـــدالع ث
وفكرة مجتمع النصف فى المائة 
الــتــى أسقطت الملكية تتكرر فى 
عصر لجنة السياسات، وهو ما دفع 
»قنديل« إلــى التنبؤ بقرب انــدالع 
ثــورة جديدة، تسقط نظام مبارك، 

وهو ما حدث فى 25 يناير 2011.
ــرة الــتــى عــبــر عنها  ــك ــف ــلــك ال ت
الــمــبــدع وحـــيـــد حـــامـــد فـــى فيلم 
ــور الـــظـــالم«، حــيــن قـــال بطل  »طــي
الفيلم عادل إمام إن »البلد دى اللى 
يشوفها من فوق غير اللى يشوفها 
من تحت«، وحينما تداولت وسائل 
اإلعــالم نبأ اتهام شــاب من سكان 
العشوائيات بقتل فتاة من ساكنى 
المجتمعات المحاطة بــاألســوار، 
والمعروفة بالكامبوندات، شاهدنا 
فى برامج »الــتــوك شــو« تقرير عن 

المجتمع الهادئ الذى تعيش فيه الضحية والحارة غير اآلدمية 
التى يقطنها القاتل، لتبرز عالمات استفهام من نوعية من هى 
الضحية الحقيقة ومن الجانى الفعلى، هل يقف التفاوت الطبقى 
الرهيب وراء تلك النوعية من الجرائم التى ترتكب بدافع السرقة 

والفقر والحقد الطبقى.
وحتى بعد أن ذهب نظام مبارك إلى غير رجعة، وجاء نظام 
حاكم وضع نصب عينيه القضاء على األحياء العشوائية، ولكن 

الواقع يقول إن تلك العشوائية لم تعد فى أحياء ومناطق بعينها 
وإنما مــدن بأكملها ومحافظات باتت تئن تحت وطــأة الفقر 
والزحام وتدنى الخدمات، فقررت الدولة أن تترك تلك العواصم 
تنزف وذهبت تبنى مدن 7 نجوم لتخلق مجتمعات سوبر السوبر، 
أو كريمة الكريمة، والغريب أنــه كلما أصــر األغنياء على أن 
يبتعدوا عــن عيون الحاقدين الفقراء وكلما رفــعــوا األســوار 
الشاهقة حول قصورهم الفارهة لتقيهم عيون الحاسدين، كلما 
ازداد هــؤالء تربصا بهم ولم يعدموا الحيل للقفز فوق أسوار 

سراياتهم.
ومــن قـــراءة مــا سبق تتضح معالم الــواقــع الــذى ارتفعت فيه 
معدالت الجريمة والعنف، ليس فقط الموجه لألثرياء والمجتمع 
الراقي، ولكن ال يمكن الفصل بين هذا الواقع وبين ارتفاع معدالت 
االنتحار أو قتل األب ألبنائه، حينما يحاصره اإلحباط ويدرك 

عجزه عن أن يوفر لهم حياة تتسق مع ما يشاهدونه من 
إعــالنــات مستفزة ومــا يطالعونه على صفحات 

المواقع التى تعرض بكل غباء صور قصور 
عــلــيــة الـــقـــوم، وكــأنــهــا تــخــرج لسانها 

للعاجزين والمسحوقين.
ــات يمكن  ــر اإلعـــالنـ وعــلــى ذكـ

ــرجــع عـــبـــارة قيلت  ــســت أن ن
ــد إعـــالنـــات الــســلــع  فـــى أحــ

الغذائية، لكنها تعبر عن 
الواقع المصرى الحالى، 

ــى أن الــمــجــتــمــع  ــ وهـ
ــح »مــيــكــس كل  أصــب
حــاجــة والــعــكــس«، 
وكما قــال المبدع 
أحـــمـــد عـــدويـــة 
»حبة فوق وحبة 
تحت«، وال عزاء 
للطبقة الوسطى 
الــتــى كــانــت رمانة 

الــمــيــزان، وتالشت 
ــن كل  ــوازيـ لــتــخــتــل مـ

شىء.

االنقسام العمرانى وانحياز الدولة لألثرياء سبب متكرر فى جرائم القتل واالنتحار
 إيمان بدر

ــامــى الــمــجــتــمــعــات الـــمـــســـورة أو  ــن ــرة ت ــاهـ ــد ظـ ــع ال ت
الكومبوندات فــى مقابل انتشار المجتمعات العشوائية 
التى تغيب عنها المرافق والخدمات، ال تعد قاصرة على 
المجتمع المصرى فقط، ولكنها رصــدت فى العديد من 
الدول ويرجعها الخبراء إلى تطبيق السياسات االقتصادية 
الليبرالية وتراجع دور الدولة فى قطاع اإلسكان، فيما يراها 
المتخصصون فى علوم المعمار أنها تعكس خلال عمرانيا، 
وتــأتــى كتعبير واضـــح عــن خلل عــام فــى النسق القيمى 
واالجتماعى والثقافي، حيث تشكل تلك األنساق اإلطــار 

العام للعمران البشري.
ــة تحمل  وحـــول تــلــك الــظــاهــرة صـــدرت مــؤخــراً دراســ
عــنــوان »ثنائية الــكــمــبــاونــدات والــعــشــوائــات 
ــان فـــى مــصــر«،  ــكـ ــاســة اإلسـ وســي
أعدتها الدكتورة هناء عبيد 
رئـــيـــس تـــحـــريـــر مــجــلــة 
الديمقراطية التابعة 
لـــمـــركـــز األهــــــــرام 
لــــــــلــــــــدراســــــــات 
الــــســــيــــاســــيــــة 
واالستراتيجية، 
حــــاولــــت مــن 
خـــــاللـــــهـــــا 
تـــــقـــــيـــــيـــــم 
الـــــظـــــاهـــــرة 
ــة  ــ ــي ــ ــران ــ ــم ــ ــع ــ ال
ــاقــضــة  ــن ــمــت ال
والــمــنــقــســمــة 
بــــــــــــيــــــــــــن 

الحكومة تركت 
المدن القديمة 

غارقة فى 
األزمات وذهبت 

 تبنى مدن
7 نجوم ترفع 
حولها األسوار

نصف سكان 
القاهرة 

يعيشون فى 
بيوت غير 

آمنة 

بسبب غياب الرقابة وعدم العدالة فى توزيع الثرواتغالبيتها فى التجمع الخامس والقطامية والشروق

تضاعف عدد الفيالت فى القاهرة 
ألكثر من 12 ضعًفا 

انتشار الوحدات الشاغرة والمغلقة فى مقابل 
عدم قدرة الفقراء على إيجاد سكن مناسب

 أكـــدت الــدراســة على صعوبة حصر ظاهرة 
المجتمعات المسورة أو الكومبوندات، مرجعة 
ذلــك إلــى غياب اإلحصائيات الرسمية المعنية 
بهذا األمـــر، فيما رصــدت ظــواهــر أخــرى تؤكد 
على اتساع انتشارها مثل تضاعف عدد الفيالت 
فى محافظة القاهرة وفقاً إلحصاء المنشآت 
لعام 2017، ألكثر من 12 ضعفاً مقارنةً بإحصاء 
2006، فضالً عن تركز تلك الفيالت فى مناطق 
ــقــاهــرة، رجــحــت الـــدراســـة أن  بعينها داخـــل ال

غالبيتها فى كومبوندات، 
حــيــث تــتــركــز أغلبها فى 
ــاطــق الــتــجــمــع األول  مــن
والـــخـــامـــس والــقــطــامــيــة 

والشروق.
ــدراســة أن  وأضــافــت ال
إحصائيات الدولة تكشف 
ــن الـــطـــابـــع الــحــصــرى  عـ
والنخبوى لتلك المناطق، 
حيث تــقــول الــبــيــانــات أن 
أغلبية المنشآت بها من 
الفيالت، بينما العمارات 
ــشــقــق تعد  الــســكــنــيــة وال
ــاء خــــاصــــةً فــى  ــنـ ــثـ ــتـ اسـ

التجمع األول والــخــامــس، الفــًتــة إلــى التنامى 
الملحوظ فى الحمالت اإلعالنية والدعائية لهذه 
المناطق، وهــو ما يوضح تضخم تلك الظاهرة 
من خالل ضخامة حجم االستثمارات الخاصة 
فى القطاع العقارى، والتى تميل معظمها إلى 
اإلسكان الفاخر والمعروف بإسكان السبع نجوم، 

نظراً الرتفاع مكاسبه.

وحــذرت »عبيد« من أن هذا التفاوت الشديد 
فــى أنــمــاط المعيشة الــمــصــحــوب بــتــفــاوت فى 
مستوى الخدمات، هو مؤشر لخطورة الظاهرة 
ــقــســام الــعــمــرانــى خــاصــةً إذا كــان  وتــعــمــق االن
مــصــحــوبــاً بــانــحــيــاز إنــفــاقــى مــن الـــدولـــة، تجاه 

المناطق األكثر ثراًء.
وعن هذا التحيز اإلنفاقى فى الخدمات لصالح 
طبقات بعينها، كشف تقرير البنك الدولى عن 
حجم نسبة اإلنــفــاق على الــخــدمــات الموجهة 
للمدن الجديدة والتى تبلغ نسبة اإلنفاق الحكومى 
عليها 20 بالمائة بينما يسكن هذه المناطق أقل 

من 2 بالمائة من السكان.
وفيما يتعلق باالنفاق على الخدمات الكهربائية 
على سبيل المثال، تبين من موازنة العمران للسنة 
المالية الماضية أن االنفاق على شبكات الكهرباء 
الــجــديــدة وصيانة القائمة جــاء أعــلــى 45 مرة 
فى المدن الجديدة، مقارنةً بمثيله فى العمران 
القائم، كما جاء االنفاق على التنمية العمرانية 
وخــدمــات النقل المحلى فــى الــمــدن الجديدة 
أضعاف ما ينفق على نفس الخدمات فى المدن 

القائمة.
ورصــدت الدراسة  أسباب تنامى  هذا النمط 
من المعمار من خالل استعراض رأى المعمارى 
الدكتور  يحيى عبد الله الذى  أوضح  أن حاجة  
األغنياء لــالنــعــزال  والتميز  المكانى، ال تأتى 
مــن فـــراغ، وإنــمــا تعبر عــن النسق االجتماعى 
للمجتمع، وترتبط بتعريف هذا المجتمع للمكانة 
ــاط تلك  ــب ــدى ارت االجتماعية ومــظــاهــرهــا، ومـ
المكانة بمستوى الــثــراء أو السلطة أو االنتماء 

الطبقى.

ــمــاذج الــعــمــرانــيــة  ــن ــذه ال ــول أســبــاب ظــهــور هـ حـ
المتناقضة واألنماط شديدة التفاوت، تقول الخبيرة 
بمركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية 
فى دراستها أن تلك الظاهرة تعكس خلالً فى النسق 
االقتصادى السائد، كما ترتبط بعدد من العوامل 
منها دور الدولة فى اإلنتاج والتوزيع، وفــى وسائل 

تحفيز النشاط االقتصادى وقطاعاته المختلفة.
وتــطــرقــت فــى هـــذا الــشــأن إلـــى رأى المعمارى 
الــدكــتــور يحيى عبد الــلــه، الـــذى ربــط بين ظاهرة 
الــتــفــاوت السكنى وبــيــن عـــدم الــعــدالــة فــى تــوزيــع 
الثروة، وكذلك سوء توزيع مخصصات مثل األرض 
ــخــدمــات بشكل يــخــدم جميع الــمــواطــنــيــن، أو  وال
المناطق بالدولة، وأشــار »عبد الله« إلــى أن ذلك 
قد يرجع إلــى وجــود خلل فى المنظومة السياسية 
السائدة، باإلضافة إلى ضعف مؤسسات المراقبة 
والمحاسبة، أو عدم فاعلية الــرأى العام فى توجيه 

ومحاسبة سياسات الحكومة.
ومــن جانبها نبهت الدكتورة هناء إلــى أن منحنى 
الظاهرة مازال صاعًدا بالرغم من الجهود التى تبذل 
فى سبيل محاولة القضاء على العشوائيات ونقل 

سكانها إلى مناطق آدمية آمنة.
وعلى الصعيد االقــتــصــادى فــإن تصاعد نصيب 
القطاع العقارى من النشاط االقتصادى فى مصر 

يعد انعكاسا لتركز الثروة، علماً بأن وزير االستثمار 
السابق الدكتور أشــرف سلمان كــان قد صــرح بأن 
القطاع العقارى أسهم بنسبة 15 بالمئة من الناتج 
المحلى المصرى، موضحاً أن هذا القطاع قد شهد 
نمواً مضطرداً منذ عام 2011، حيث بلغ معدل نموه 
من 2011 إلى 2016 حوالى 31 بالمئة، بينما تخطى 

معدل النمو 40 بالمئة خالل عام 2017.
ــى ظــاهــرة تــرتــبــط بهذا  ــة إلـ ــدراسـ وتــطــرقــت الـ
التضخم العقارى، وهى ظاهرة الوحدات الفارغة 
والمغلقة، بسبب امتالك األســرة الواحدة ألكثر من 
مسكن، وهــو ما يؤكد على أن أزمــة العشوائيات ال 
ترجع إلى قلة المعروض من المساكن، وإنما يلجأ 
المواطنون إلى اإلسكان غير المقنن نظًرا الرتفاع 
أســعــار الــســوق، وتــركــيــز الــمــعــروض على اإلســكــان 
الفاخر فــوق المتوسط، وحينما ال تتناسب أسعار 
المعروض مع شرائح الدخل فى المجتمع، تظهر 
الفجوة بين الطبقات، وتتضخم أزمــة عجز فئات 

بعينها وعدم قدرتها على إيجاد سكن مناسب.

العلمين الجديدة، ومن هنا يتضح أن ارتفاع أسعار 
البيوت فــى تلك المناطق أدى إلــى اتــســاع الفجوة 
العقارية، وأدى إلــى تعزيز العزل المكانى ما بين 

الفقراء واألغنياء.

الدولة تنفق على 
الكومبوندات أكثر 

من 20% من 
موازنة اإلنفاق 

ويسكنها أقل من 
2% من السكان

بالعودة إلى جذور الظاهرة والتى بدأت فى عهد مبارك، 
أوضحت الورقة البحثية أن مسئولية الدولة آنذاك تمثلت فى 
التوجه إلى »تسليع األرض«، وارتبط ذلك بعمليات التكسب 
السريع من صفقات تخصيص األرض لرجال أعمال بعينهم، 
فيما عــرف برأسمالية المحاسيب، علماً بــأن التعامل مع 

األرض كسلعة يتنافى مع استخدامها فى خدمة المجتمع.
وبالرغم من تدخل الدولة فى السنوات األخيرة ومشاركتها 
بشكل مباشر فى القطاع العقارى، ولكن ذلك لم يقضى على 
ظاهرة تسليع األرض، حيث دخلت الــدولــة كمطور عقارى 
مــن خــالل مــشــروعــات إنــشــاء بعض الــمــدن الــجــديــدة، مثل 
العاصمة اإلداريــة الجديدة وغيرها، ولكن ذلك لم يحقق أى 
سيطرة على زيادة األسعار فى سوق العقارات، بل استمرت 
الزيادة، كما استمر العزل واالنقسام الحاد بين أحياء ومناطق 

للقادرين وأخرى لغير القادرين.
ــاألرقــام أوضــحــت الــدراســة أن سعر المتر فــى منطقة  وب
فيالت العاصمة اإلداريــة الجديدة وصل إلى 18 ألف جنيه 
بينما يزيد على ذلك فى أبراج مدينة العلمين الجديدة، ومن 
هنا يتضح أن ارتفاع أسعار البيوت فى تلك المناطق أدى إلى 
اتساع الفجوة العقارية، وأدى إلى تعزيز العزل المكانى ما بين 

الفقراء واألغنياء.

هذه المدن لألغنياء فقط

سعر المتر فى فيالت 
العاصمة اإلدارية 

الجديدة 18 ألف جنيه

مصر  بين العشوائيات 
والكومبوندات.. 

»حبة فوق وحبة تحت«
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لجنة اإلشراف واألجور تقرر عودة برنامج »مصر األهم« رغم ثبوت استيالء العاملني فيه على املال العام

تقنين الفساد داخل التليفزيون المصرى بالوقائع

ــام قــررت لجنة اإلشـــراف واألجـــور فــى قطاع  منذ أي
التليفزيون برئاسة نائلة فاروق المكلفة برئاسة القطاع 

عودة برنامج »مصر األهم« على شاشة القناة الثانية.
هذا القرار أثــار دهشة الكثيرين بسبب المخالفات 
المالية الصارخة التى حدثت فى هذا البرنامج وغيره 
الكثير من برامج القناة الثانية والتى كشفتها أحكام 
قضائية بإدانة العاملين فيه وإلزام الكثيرين منهم برد 

مبالغ مالية طائلة  ثبت استيالءهم عليها بدون وجه 
حق )ملحوظة.. لدينا كافة المستندات الدالة 

على ذلــك ومـــدون بها األســمــاء واالتهامات 
ونتحدى أن يكذبنا أحد(.

فى البداية نشير أن وقائع الكشف 
عــن الــفــســاد الــمــالــى واإلدارى فى 

برامج القناة الثانية بدأ فى يناير 
عام 2014 بعد تقلد اإلعالمية 
د. هويدا فتحى منصب رئيس 
القناة الثانية والتى اكتشفت 
وجود أسماء بميزانيات بعض 
البرامج وأيضا صرف مبالغ 
لفقرات ال تذاع منها برامج 
ــاحــك، مصر  »يــســعــد صــب
األهم، زينة، إشاعة وال، آن 
األوان، اقتصادنا حياتنا«، 
وقــررت عدم الصمت على 
هذه التجاوزات الصارخة 
وقدمت مذكرات مدعمة 

ــادات  ــي ــق ــدات ل ــن ــمــســت ــال ب
قطاع التليفزيون فكان الرد 

عــدم الــمــبــاالة وعندما رفضت 
اعتماد ميزانيات هذه البرامج تم إنهاء 

تكليفها.. ولكنها لم تيأس  وقامت بإبالغ هيئة 
النيابة اإلدارية إال أنه مع استمرار عدم االستجابة لفتح 
التحقيقات فى هــذه البالغات  قامت بإبالغ النائب 
العام بتاريخ )2014/10/20( وتحولت الشكوى إلى 
عريضة رقــم )2057( لسنة 2014، ولكن البالغ  ظل 
حبيس األدراج لذلك قــررت د. هويدا ومعها الدكتور 
أحمد حمادة والمخرج طــارق صالح الدين والمخرج 
على غيث الذهاب الى مؤسسة الرئاسة، بعدها كان 
االهتمام واستدعاء رئيسة القناة الثانية السابقة فى 
منتصف نوفمبر 2016 عن طريق مدير النيابة  مينا 
نــاصــر أى بعد أكــثــر مــن عامين لسماع أقــوالــهــا فى 
البالغ المقدم منها واألغرب أنه قبل سماع أقوالها تم 
ــة الضابط أحمد البنا  استدعاء عضو الرقابة اإلداري

الذى نفى تماًما وجود أية مخالفات وتم إغالق القضية 
فى يناير 2017.

إال أن مفاجأة أخرى تم الكشف عنها فى هذا الوقت 
وهــى أن د. هويدا كانت قد تركت مستندات  تكشف 
عن كم كبير من الفساد والتجاوزات المالية لمؤسسة 
الرئاسة ومنها ما يخص برنامج »مصر األهــم« الذى 
كــان ضمن البرامج التى أبلغت عنها سابقا وبعدها 
تلقت قيادات ماسبيرو مطالبات رسمية  للرد 
على مؤسسة  الرئاسة فتم عمل لجنة 
وفتح تحقيق منفرد برقم قضية آخر 
هو 2628 لسنة 2017 بنفس وكيل 
النيابة مينا ناصر.. وتم استدعاء 
ــة احمد  ضابط الرقابة اإلداريـ
صقر الــذى أكد صحة ما جاء 
فى البالغ و قال إنه تبين من 
أقـــوال العاملين بالبرنامج 
أنهم كانوا يخصمون منهم 
مبالغ ألشخاص تعمل من 
الخارج  وأنهم يتقاضون 
أجـــــور عـــن فـــقـــرات لم 
ــذع وتـــم  ــ ــم تـ ــ ــســجــل ولـ ت
ــى عــشــرة  ــلـ ــبـــض عـ ــقـ الـ
مــن العاملين بالبرنامج 
وخروجهم بكفاالت ثم تم 
تسديد مبلغ مليون واثنين 
ــف وخمسة  وخــمــســون أل
عــشــر جنيها ، وبعدها 
بعدة أشهر وتحديداً فى 
ــرارا  سبتمبر 2018 صــدر ق
بتحويل سبعة من العاملين ببرنامج 
»إشاعة وال«  للمحاكمة التأديبية عن فقرات 
لم تــذع وتــم تقاضى أكثر من مائة وستون ألــف جنيه 

بدون وجه حق.
وفى النهاية نطرح عدداً من التساؤالت:

ما األسباب التى استندت إليها لجنة اإلشــراف واألجور 
برئاسة نائلة فــاروق التخاذ قــرار بعودة مثل هذه البرامج 
التى تم كشف وقائع فساد صارخة وفاضحة فيها؟ ولماذا 
لم يتم االنتظار حتى ظهور النتائج فى القضايا الخاصة 
بالمخالفات فى الكثير من البرامج  السابق اإلشارة إليها؟ 
ومتى يحاسب كل من قام باالستيالء أو تسهيل االستيالء 
على المال العام دون وجــه حــق؟ وأيــن األجــهــزة الرقابية 
واألمنية المعنية بمتابعة ماسبيرو من هذه المهازل؟ ولماذا 

ال تقوم بالدور المنوط بها فى حماية المال العام؟!!

تحويل سبعة من العاملني بربنامج »إشاعة وال« للمحاكمة 
التأديبية لحصولهم على أكثر من 160 ألف جنيه بدون وجه حق

أين األجهزة الرقابية واألمنية املعنية بمتابعة ماسبريو من هذه املهازل؟ 

متى يحاسب كل من قام باالستيالء أو تسهيل االستيالء على املال العام؟ 

تصدر اسم أسامة هيكل رئيس لجنة اإلعالم واآلثار والثقافة بمجلس 
النواب المشهد اإلعالمى خالل األيام الماضية، حيث  تردد اسمه كأحد 
ــر اإلعـــالم فــى حــال الموافقة على  المرشحين بقوة لتولى منصب وزي
عودة المنصب للتشكيل الحكومى وفى هذه الحالة سوف يضطر لتقديم 
استقالته من مجلس النواب أسوة بما فعله د. على مصيلحى الذى قدم 
استقالته من عضوية مجلس النواب عقب اختياره وزيــراً للتموين، عالوة 
على استقالة هيكل  من رئاسة شركة مدينة اإلنتاج اإلعالمى والتى ستعقد 

جمعيتها العمومية يوم 30 مارس الحالى. 
من ناحية أخرى تردد بقوة أن هيكل قام خالل األيام الماضية بترشيح 
عدد من األسماء لعضوية  مجلس الهيئة الوطنية لإلعالم فى تشكيلها 

الجديد الذى سيتم اإلعالن عنه خالل األيام القادمة.
يذكر أن هيكل كــان صاحب التأثير الكبيرفى اإلبــقــاء على الهيئتين 
الوطنية لإلعالم والصحافة وحذفهما من قائمة الموادالتى كانت تتضمنها 

التعديالت الدستورية الجديدة.

أحد رؤســاء اإلدارات المركزية فى التليفزيون، يقوم بإغالق مكتبه يوميا 
فى الرابعة عصراً وال يقوم باستقبال أو الرد على تليفونات بعض المسئولين 

السابقين ومنهم رئيس قطاع سابق تم إبعاده عن منصبه منذ عدة أشهر.

صدق أو ال تصدق.. مع كل احترامنا لكل المهن الشريفة، يوجد 
أحد »السعاة« فى مبنى ماسبيرو يتقاضى شهريا 10 آالف جنيه تحت 

مسمى »مشرف استديو«!!!.

صــدق أو ال تصدق.. شركة »إعــالم المصريين« تولت مهمة التطوير فى 
التليفزيون المصرى.. المفاجأة أن الشركة قررت االستعانة بالغالبية العظمى 
من العاملين الحاليين فى برامج التطوير والذين لم يحققوا أى نجاح منذ 
انطالق التطوير فى 17 فبرير 2018.. كما قررت الشركة االستعانة بـ»دينا 
كريم« التى كانت مسئولة سابقة فى برنامج »البيت بيتك« إلى جانب بعض 

المقربين و»حاشية« حسين زين رئيس الهيئة الوطنية لإلعالم!!!!

أحــد المقربين مــن مسئول إعــالمــى كبير فــى ماسبيرو، 
يحصل على 27 ألف جنيه شهرياً مقابل اإلشــراف على أحد 
البرامج المعروفة فى التليفزيون، هــذا المبلغ ال عالقة له 
بمرتب وحوافز وبــدالت صديق الباشا الكبير التى يصرفها 

شهرياً.

مفاجأة جديدة فى قــرار إبعاد حسن سعد الله مدير اإلنــتــاج بقطاع 
التليفزيون عن منصبه.القرار أصــدره حسين زين رئيس الهيئة الوطنية 
لإلعالم بتاريخ 18 مارس قبل سفره للخارج.. المفاجأة أن القرار تضمن 
نقل سعد الله إلى وظيفة كبير محاسبين رغم أنه لم يعمل من قبل فى 

وظيفة محاسب طوال مدة خدمته فى المبنى.
ســؤال إلــى حسين زيــن رئيس الهيئة الوطنية لــإلعــالم ونائلة فــاروق 

المكلفة برئاسة قطاع التليفزيون:
وبهذه المناسبة نسأل : هل صحيح أن من بين األســبــاب التى كانت 
وراء نقل حسن سعدالله إلــى وظيفة كبير محاسبين ، رفضه التوقيع 
على ميزانية برنامج »الطباخ« الذى يقدمه الشيف أحمد المغازى يوميا 
على قناة مصر األولــى، حيث طلب من سعدالله أن يوقع بالموافقة على 
صرف المستحقات المالية للمغازى وفريق العمل بواقع 26 حلقة رغم أن 
عدد الحلقات التى أذيعت على الهواء بالفعل 19 حلقة فقط بسبب نقل 

المؤتمرات التى عقدت مؤخراً بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى؟!!!.

أسامة هيكل مرشح 
لمنصب وزير اإلعالم

المهنة )ساعى( والمرتب 10 آالف جنيه شهريـًا»الندالة ليها ناسها«

27 ألف جنيه مقابل اإلشراف على برنامجعودة دينا كريم

مفاجآت جديدة حول قرار إبعاد 
مدير إدارة اإلنتاج بالتليفزيون 53 وظيفة قيادية 

شاغرة فى ماسبيرو
حالة من القلق تنتاب حسين زين رئيس الهيئة الوطنية لإلعالم 
بسبب مطالبة عدد من الجهات الخاصة بوجود 53 منصب شاغر 
حتى اآلن لم يتم تعيين أشخاص فيها بشكل رسمى وإنما يتم 
العمل بنظام تسيير األعمال.. هذه المناصب بعضها مهم للغاية 
ومنها مناصب رئيس قطاع التليفزيون ورئيس القناتين األولى 
والثانية ورئيس قطاع اإلقليميات.. وقريبا منصب رئيس قطاع 
األخبار والــذى سيكون شاغراً بعد بلوغ عمرو الشناوى رئيسه 

الحالى السن القانونية لبلوغ المعاش فى أبريل القادم.

كلمات مسيئة على 
أبواب الحمامات

توقيت غريب 
لبرنامج سعد 

الهاللى

منتهى الغباء.. برنامج )كن أنت( الذى يقدمه 
سعد الهاللى على القناة األولـــى ويستهدف 
تجديد الخطاب الدينى يــذاع فى وقت صالة 
المغرب، أى أن البرنامج لن يشاهده المتدينون 
ألنهم فى هذا الوقت يقومون بأداء الصالة أما 
غير المصلين فالقضية ليست على أجندة 
اهتماماتهم.. التليفزيون المصرى يرفع شعار 

)سقع وبيع(!!!!.

قطاع األمــن فى ماسبيرو أعلن حالة الــطــوارئ، وقــام بتفريغ 
كاميرات الحمامات لمعرفة الشخص أو األشخاص الذين قاموا 
بكتابة كلمات مسيئة لشخصية رفيعة المستوى على أبــواب 

الحمامات.
وكــشــف مــصــدر مطلع أن هــنــاك عــقــوبــات رادعـــة ســوف يتم 

اتخاذها ضد من يثبت قيامه بهذا األمر.

قصة هروب مدير إنتاج بماسبيرو 
من نيابة األموال العامة

منذ أيام.. قامت نيابة األموال العامة التى يقع مقرها بمجمع 
محاكم زينهم باستدعاء 3 من مديرى اإلنتاج بقطاع التليفزيون 
)هنداوى - إيهاب - الحمالوى( التهامهم بعدم تسوية )سلف( 
قديمة خاصة ببرامج القاناة الثانية. .المثير أنه عند قيام وكيل 
النيابة أحمد صبرى بالتحقيق مع هنداوى وإيهاب قــام محمد 
الحمالوى بالهروب من سراى النيابة قبل سماع أقواله.. المتهمون 
رددوا كلمة واحـــدة أثــنــاء وجــودهــم فــى النيابة »مــنــه لله على 

عبدالرحمن«!!!

حكاية رئيس اإلدارة 
المركزية »المحظوظ«

ــد رؤســــاء اإلدارات الــمــركــزيــة فى  اكــتــم الـــســـر.. أحـ
ماسبيرو يتقاضى مــرتــب وحــوافــز تصل إلــى 17 ألف 
ــف جنيه شهريا أيضاً  ــى جــانــب 35 أل جنيه شــهــريــا، إل
 مقابل المشاركة فى اإلشــراف على أحد البرامج بالقناة 

األولى!!!!

زينهيكل

الهاللى

هويدا
 فتحى



سيطرة حمراء واألبيض حقق االنتصار األكبر

حكايات وأسرار مباريات 
القمة بين األهلى والزمالك 

»مباراة الزمالك المقبلة فى الدورى هى األهم للفريق األحمر هذا الموسم« الجملة السابقة قالها سيد عبدالحفيظ مدير الكرة 
بالنادى األهلى فى تصريحات تليفزيونية له، تعليًقا على مباراته القادمة أمام الزمالك يوم 30 من الشهر الجارى، وهى المباراة 

المؤجلة من الجولة 17 من الدورى العام، وتقام فعالياتها على استاد برج العرب باإلسكندرية فى تمام السابعة مساء.
أهمية المباراة كما يبرزها عبدالحفيظ ليست بشىء جديد فمباراة الفريقين هى األهم دائمًا حتى ولو كان أحد الفريق 

متذيًل جدول المسابقة، فكل األجيال السابقة والحالية تعرف جيدًا أن قطبى الكرة المصرية هما »األهلى والزمالك«.
ويحتل األهلى المركز الثانى فى جدول المسابقة برصيد 51 نقطة من 22 مباراة، بينما يحتل الزمالك قمة 

الدورى العام بــ 52 نقطة من 21 مباراة قبل مباراته مع المقاولون العرب ضمن مباريات األسبوع 
الـ 26 ويأمل األهلى فى الفوز على غريمه التقليدى فى القمة رقم 117 من أجل الضغط على 

الزمالك واالقتراب من تحقيق البطولة رقم 41 فى تاريخه.
يذكر أن آخر لقاءات الفريقين قد انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف وسجل للزمالك كابونجو 

كاسونجو وأيمن حفنى، بينما سجل هدف األهلى وليد سليمان من ضربة جزاء.
وخلل هذا التقرير ترصد »صوت المليين« لمحات من تاريخ لقاءات الفريقين قبل القمة 117 لهما.

صقر يحسم لقب الهداف التاريخى.. وعاشور أكثر اللعبين مشاركة

القيمة التسويقية للفريقين
جاء النادى األهلى أعلى فى القيمة التسويقية عن 
الزمالك، ووصلت القيمة التسويقية للمارد األحمر 
إلى مايقرب من 34  مليون يــورو أى مايعادل 668 

مليون جنيه.
ويعد الجناح الدولى المصرى، رمضان صبحى، 
والمنتقل حديًثا خالل فترة االنتقاالت الشتوية على 

سبيل اإلعــارة من هيدرسفيلد تاون اإلنجليزى هو 
صاحب أعلى قيمة سوقية بين جميع العبى األهلى 
الحاليين، وتبلغ قيمته السوقية 7 مليون يــورو أى 

مايعادل  138 مليون جنيه مصرى.
وتبلغ القيمة السوقية للفريق الــحــالــى لنادى 
الزمالك مايقرب من 20  مليون يــورو، وذلك وفًقا 

لموقع »ترانسفير مــاركــت«، أى مــا يـــوازى مبلغ 
393مليون جنيه مصرى.

فى المقابل يعد جناح الفريق األبيض محمود 
»كهربا« هو صاحب أعلى قيمة سوقية بين العبى 
الزمالك الحاليين، وتبلغ قيمته السوقية 2 مليون 

يورو، أى ما يوازى مبلغ 39مليون جنيه مصرى.

األهلى

العبون فى القطبينمباريات لم تكتمل

أكثر اللعبين مشاركة الهداف التاريخى

إجمالى المبارياتبداية المشوار
الزمالك

ــادى  ــن ــمــصــرى أو ال ــادى األهـــلـــى ال ــنـ الـ
األهلى للرياضة البدنية هو نادى رياضى 
مصرى تأسس عــام 1907  ويعتبر أكثر 
األنــديــة األفــريــقــيــة شــهــرة وبــطــوالت فى 
لعبة كرة القدم، وأكثر أندية العالم تتويًجا 
بالبطوالت القارية، كما يعد من أول األندية 

الرياضية المصرية نشأة. 
فاز النادى األهلى بلقب الدورى المصرى 
الممتاز 40 مرة آخرها عام 2018، ولقب 
كأس مصر 36 مرة وكأس السوبر المصرى 

10 مرات و20 لقًبا أفريقًيا. 

4  مباريات لم تكتمل بين األهلى والزمالك خالل تاريخ 
مواجهاتهما السابقة بــالــدورى الممتاز، مواسم )1965- 
.1999 - 1998( ،)1996-1995( ،)1971-1970( ،)1966

 لعب العديد من الالعبين للفريقين »األهلى والزمالك« 
أبرزهم: رضا عبد العال - جمال عبد الحميد - حسام 
وإبراهيم حسن - إبراهيم سعيد - عصام الحضرى - 
أحمد حسن - طارق السعيد - مؤمن زكريا - صبرى رحيل 

– دومينيك – حسين ياسر المحمدى – جمال حمزة.

حــســام عــاشــور هــو أكــثــر العــب فــى تــاريــخ مباريات 
الفريقين من حيث المشاركة، حيث خاض نجم األهلى 
37 مباراة قمة، ويعد الحارس السابق عبدالواحد السيد 
هو أكثر العبى الزمالك مشاركةً فى القمة برصيد 27 

مباراة.

عبدالكريم صقر هو هــداف تاريخى فى مواجهات 
ــداف بقميص  القمة برصيد 19 هــدًفــا بــواقــع 10 أهـ
األهلى و9 بقميص الزمالك، منهم هدفين على المستوى 
الودى، يليه مصطفى كامل طه صاحب الـ17 هدًفا بواقع 
12 مــع الزمالك و5 مــع األهــلــى ومنهم هدفين وديين 
أيًضا، ثم فى المركز الثالث يأتى ثنائى األحمر مختار 

التتش ومحمد أبوتريكة ولكل منهما 13 هدًفا.

أقيمت أول مباراة بين الفريقين بتاريخ 
ــاراة وديــة  ــب 9 فــبــرايــر 1917، وكــانــت م
انتهت بفوز األهلى بهدف واحد، أما أول 

مــبــاراة رسمية بين الفريقين فكانت 
فــى دورى منطقة الــقــاهــرة بتاريخ 
17 نوفمبر 1922 وانتهت بالتعادل 
السلبى، لتتوالى المواجهات بعد 

ذلك فى مختلف البطوالت.  
وكانت أول مواجهة رسمية جمعت 
بين األهلى والزمالك كانت فى 17 
مارس 1924 فى ذهاب الدور نصف 
الــنــهــائــى لــبــطــولــة كـــأس السلطان 
حسين وانتهت بالتعادل اإليجابى 

.1-1
 أمــــا أول مـــواجـــهـــة جــمــعــت بين 

»القطبين« فــى الـــدورى الممتاز كانت 
فى 10 ديسمبر 1948 وانتهت بالتعادل 
اإليــجــابــى 2-2، سجل لألهلى )أحمد 
مكاوى - سعد عثمان(، وسجل للزمالك 

)سيد رستم - عبد الكريم صقر(.

الــتــقــى األهــلــى والــزمــالــك فــى 232 
مباراة وديــة ورسمية، كانت الغلبة فيها 
ــن حــقــقــوا 99  ــذي للشياطين الــحــمــر ال
انتصارا، فيما لم ينجح الفارس األبيض 
فى الفوز إال 57 مــرة، ورضــى الفريقان 

بالتعادل فى 76 مناسبة.
ــغ عــــدد األهـــــــداف الـــتـــى سجلها  ــل ب
الفريقان فى هذه المواجهات 580 هدفاً، 
أحــرز الــمــارد األحــمــر 335 منها، فيما 

سجل أبناء القلعة البيضاء 245 هدفاً.
وفـــى الـــــدورى الـــعـــام تــقــابــل األهــلــى 
والـــزمـــالـــك فـــى 116، وكـــانـــت الغلبة 
أيــضــاً للشياطين الحمر الــذيــن حققوا 
43 انــتــصــارا، مقابل 26 فقط حققهم 
الفارس األبيض، فيما انتهت 47 مواجهة 

بالتعادل.
ــى شــهــدتــهــا هــذه  ــت ــدد األهـــــداف ال عـ
ــاً، 143 منهم  ــقــاءات بــلــغ 243 هــدف ــل ال
سجلهم المارد األحمر، و100 أحرزهم 

أبناء مدرسة الفن والهندسة.

 نـــادى الــزمــالــك أو نـــادى الزمالك 
لأللعاب الرياضية هو نــادى رياضى 
واجــتــمــاعــى مــصــرى تــأســس 5 يناير 
1911 تحت اســم نــادى قصر النيل، 
ــة المصرية  ــدي ــدم األن ويــعــد أحـــد أقـ

والعربية.
فــاز ببطولة دورى أبــطــال أفريقيا 
5 مــرات، كما تمكن من الفوز ببطولة 
أفريقيا لألندية أبطال الكؤوس مرة 
واحــدة وكأس السوبر األفريقى ثالث 
مـــرات، وعلى المستوى المحلى فاز 
الزمالك بــالــدورى المصرى الممتاز 
12مرة وهو أول الفرق المصرية فوًزا 
بــكــأس مــصــر وحــقــق الــلــقــب 25 مــرة 

آخرها عام 2016.

أطول فترات الخسارةاالنتصار األكبر

أسرع هدف

رغــم أن جماهير األهلى دائما ماتتغنى بمباراة الستة 
واحد أمام الزمالك إال أن الفوز األكبر فى تاريخ المواجهات 

بين األهلى والزمالك كان بنتيجة )6-0(، وهذه النتيجة حققها 
الزمالك مرتين، كانت األولــى فى 2 يناير 1942 فى دورى منطقة 

ــداف عبد الرحمن فــوزى وعبد الكريم صقر  القاهرة، وسجل األه
بواقع هدفين لكٍل منهما، أما الهدفين الباقيين سجلهما عمر شندى 

ومحمد حسن حلمى.
المواجهة الثانية التى انتهت بهذه النتيجة كانت فى 2 يونيو 1944 فى 

نهائى كأس مصر، وسجل أهداف اللقاء محمود حافظ )هاتريك(، محسن 
السحيمى )هدفين( وعبد الكريم صقر.

وفى الــدورى العام فكانت النتيجة األكبر لصالح األهلى فى موسم 2001-
2002، والتى انتهت لصالح الشياطين الحمر بستة أهداف مقابل هدف وحيد 
وسجل أهداف هذه القمة رضا شحاتة وإبراهيم سعيد وخالد بيبو )4 أهداف( 

للشياطين الحمر، أما هدف الفارس األبيض الوحيد أحرزه حسام حسن.

لم يحقق الزمالك  أى انتصار على األهلى فى 
الدورى الممتاز لفترة 11 عاًما وتحديًدا منذ 21 
مايو 2007 عندما فاز على المارد األحمر بهدفين 
دون رد فى لقاء القمة »99« فى موسم )2006-
2007( سجل الهدفين )تامر عبد الحميد - جمال 
حمزة(، قبل أن ينتصر بهدفين فى اللقاء الذى 

جمع بينهما أبريل الماضى.

حسين ياسر المحمدى هو صاحب أسرع هدف 
فى تاريخ لقاءات القمة، حيث سجل نجم الزمالك 
عقب 48 ثانية فقط من انطالق لقاء الفريقين 

بكأس مصر موسم 2010-2009.

 عادل عبدالله



موجة سخرية من الثعلب 
وميدو بسبب إعالن 

الونش يتواصل مع زميله 
السابق بـ»الفيديو كول« 

أوباما يترحم على 
والدته بالتبرعات 

خرج إعالن أحد المدن الجديدة الذى قام 
بــأدائــه نجمى الزمالك السابقين حــازم إمام 
وأحمد حسام »ميدو«، إلى النور خالل األيام 

الماضية.
وكــانــت »صــوت الماليين« قــد انــفــردت فى 
عـــدد ســابــق بخبر تــصــويــر نجمى الــزمــالــك 
إلعــالن تليفزيونى لصالح إحــدى الشركات 

العقارية.
ونال اإلعــالن سخرية رواد مواقع التواصل 
االجتماعى، بسبب ظهور الثنائى بنيولوك 
ــاإلضــافــة إلــى  ــدى، ب ــومــي جــديــد فــى شــكــل ك

تحدثهما اللغة اإلسبانية.

يــحــرص الــكــونــغــولــى كــابــونــجــو كاسونجو 
مهاجم نادى الزمالك المعار إلى نادى الوحدة 
الــســعــودى، على التواصل بشكل مستمر مع 
زميله محمود حمدى »الونش« مدافع الفريق 

األبيض، عبر مكالمات الفيديو.
وحرصت »صــوت الماليين« على التواصل 
مع الالعب الكونغولى، الذى أكد على ارتباطه 
مع »الونش« بعالقة صداقة قوية، حيث كان 
أقـــرب الالعبين لــه خــالل فــتــرة تــواجــده فى 
الزمالك، وكــان زميله فى نفس الغرفة خالل 

المعسكرات أيًضا.

ــشــاب يــوســف أوبــامــا  ــالعــب ال حـــرص ال
نجم نــادى الزمالك، على التبرع لعدد من 
المؤسسات الخيرية، خالل األيام الماضية، 
كصدقة جارية على روح والدته التى وافتها 

المنية العام قبل الماضى.
ويبدو على الالعب دائًما التأثر برحيل 
والدته عن عالمنا، حيث نشر خالل األيام 
الماضية تحديًدا يوم عيد األم، صورته مع 
والــدتــه على حسابه الشخصى على موقع 
الــتــواصــل االجتماعى »أنــســتــجــرام« وكتب 

عليها »عيدك فى الجنة يا أمى«.

ــالـــك فى  ــزمـ وبـــعـــد تـــعـــادل الـ
مباراته األخيرة أمــام المقاولون 
الــعــرب تضاعفت دوافـــع األهلى 
لحصد نقاط لقاء القمة الثالث، 
خصوًصا وأنها ستضمن للشياطين 
ــع عــلــى قــمــة ترتيب  ــرب ــت الــحــمــر ال
الــدورى والتفوق على الزمالك بفارق 

نقطة واحدة.
ومنذ بدء التحضير للقاء القمة 
وضع الجهاز الفنى لألهلى بقيادة 
األوروجويانى مارتن السارتى عدًدا 
ــداف نصب أعينه لتحقيقها  مــن األهــ
خــالل فترة االستعداد للمباراة والتى 

تناهز نحو 10 أيام.
ومع انطالق تحضيرات الشياطين 
الحمر للقمة أبلغ الــمــدرب مارتن 
الســارتــى جهازه المعاون بضرورة 
ــغــالل الـــوقـــت الــكــبــيــر الـــذى  اســت
يفصل فريقه عن لقاء القمة من 
أجــل تكثيف عملية استشفاء 
الالعبين المصابين فى صفوف 

الفريق.
وطـــوال األيـــام الماضية خضع 
ــى المصابين  بــعــض العــبــى األهــل
لــلــتــدريــبــات الــتــأهــيــلــيــة، إلكــمــال 
تعافيهم من اإلصابات التى لحقت 
ــان  ــى الــفــتــرة الــمــاضــيــة، وك بــهــم ف
فــى مقدمة هــؤالء الالعبين ثنائى 
حــراســة الــمــرمــى شــريــف إكــرامــى 
ومحمد الشناوى، إلى جانب كل من 
هــشــام محمد وعــمــرو جــمــال ووليد 

سليمان وحمدى فتحى.
ويشكو شريف إكــرامــى من اإلصابة 
بــتــمــزق فــى عضلة الــســمــانــة فــى حين 
تــعــرض ولــيــد سليمان لــإصــابــة فى 
ركبته، فيما يعانى هشام محمد من 
اإلصــابــة بالتهابات فــى السمانة 
والخلفية، فى حين يعانى حمدى 
فتحى مــن اإلصــابــة بــمــزق فى 
العضلة الخلفية، أمـــا عمرو 
جــمــال فيشكو مــن اإلصــابــة 
فــى العضلة األمــامــيــة، فى 
الــوقــت الــذى يستكمل فيه 
محمد الشناوى برنامجه 
الــتــأهــيــلــى لــلــتــعــافــى من 
ــاحــل  ــى ك ــ اإلصــــابــــة ف

القدم.
ــدت  ــ ــه كــــــذلــــــك شــ

ــام الماضية إعــالن حالة الــطــوارئ  األيـ
داخل الجهاز الفنى لألهلى، حيث يعقد 
المدرب السارتى جلسات شبه يومية مع 
مساعديه من أجل دراسة فريق الزمالك 

بشكل وافى تماًما.
ويعكف المدرب السارتى ومعاونوه فى 
الوقت الحالى على مشاهدة تسجيالت 
ــرة، للوقوف  لــمــبــاريــات الــزمــالــك األخــي
على مواطن القوة والضعف فى الفريق 
ــوب التكتيكى  ــيــض، لتحديد األســل األب
األنــســب ليخوض بــه الشياطين الحمر 
مباراتهم الهامة أمــام الغريم التقليدى 
الــــذى يــتــصــدر جــــدول تــرتــيــب بطولة 

الدورى.
ومـــن بــيــن الــمــهــام الــتــى يسعى جهاز 
األهــلــى إلنــجــازهــا مستفيًدا مــن وفــرة 
الــوقــت قبل لقاء القمة، بحث إمكانية 
إدخــال تعديل تكتيكى على أسلوب أداء 

الفريق األحمر.
ونــظــًرا لألهمية الكبيرة للقاء القمة 
وصعوبة المنافس فيها، يفكر السارتى 
ومعاونوه فى تحضير مفاجأة تكتيكية 
لفريق الزمالك خــالل لقاء القمة تكون 
هى مفتاح سيطرة الشياطين الحمر على 

المباراة وحصد نقاطها الثالث.
ويــدرك جهاز األهلى مدى القوة التى 
يتمتع بها دفـــاع الــزمــالــك، األمـــر الــذى 
سيزيد من صعوبة مهمة الهجوم األحمر، 
لــذلــك يــرى الســارتــى بــضــرورة التوصل 
لخدعة فنية يتدرب عليها العبوه خالل 
التدريبات على أن يتم تطبيقها فى لقاء 

القمة لهز شباك الفريق األبيض.
وفـــى ســيــاق متصل اســتــقــر الــمــدرب 
السارتى على تأجيل النظر فى مطالب 
بعض الالعبين بالمشاركة فى المباريات 
لما بعد مــبــاراة القمة، وشهدت الفترة 
الماضية مطالب متكررة من بعض العبى 
الصف الثانى بالحصول على فرصتهم 
وإنهاء تجميدهم على دكة البدالء، وفى 
ــمــن أحمد  مــقــدمــة هـــؤالء الــظــهــيــر األي
فتحى والمدافع ياسر إبراهيم والظهير 
األيــســر محمود وحــيــد والعـــب الوسط 

إسالم محارب.
ــقــاء على قــوام  ويفضل الســارتــى اإلب
الــفــريــق فــى لــقــاء القمة دون تعديالت 
جوهرية لتفادى حدوث أى هزة فى أداء 
الــفــريــق خــالل الــلــقــاء المصيرى الــذى 
سيكون لنتيجته دور كبير فــى توجيه 
بوصلة لقب النسخة الحالية لبطولة 

الدورى.
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مكاسب حققها أوليمبى 
الفراعنة فى معسكر إسبانيا

أنهى المنتخب األوليمبى معسكره الذى أقيم فى 
إسبانيا مؤخًرا، وخاض خالله وديتين أمام منتخبى 
أمريكا وهولندا، فى إطار االستعدادات ألولمبياد 

طوكيو.
واستطاع شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب 
األوليمبى، أن يحقق العديد من الفوائد للفراعنة 

فى معسكر إسبانيا األخيرة.
تجربة عناصر جديدة

اخـــتـــار الــجــهــاز الــفــنــى للمنتخب األولــيــمــبــى 
المصرى بقيادة شوقى غريب، العديد من الوجوه 

الجديدة، حيث استطاع تجربتهم فى الوديتين.
وضــم شوقى غــريــب، المدير الفنى للمنتخب 
األوليمبى، بعض الوجوه الجديدة، تظًرا لتواجد 
5 العبين فى المنتخب األول، وهم صالح محسن 
ومصطفى محمد وعمار حمدى وأحمد فتوح وعبد 

الرحمن مجدى.
خطة جديدة

أصبح شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب 
األوليمبى، يمتلك القوام األساسى للمنتخب الذى 
يستطيع أن ينافس بقوة فــى أى بطولة يشارك 

فيها.
وحـــاول غريب ورفــاقــه، تجربة بعض الخطط 
الــجــديــدة، حــتــى يــتــم االســتــقــرار عــلــى التشكيلة 
األساسية التى يبدأ بها مبارياته، على أن يكون 

التغيير بعد ذلك فى أضيق الحدود.
ويمتلك المنتخب الــمــصــرى، مجموعة كبيرة 
من المواهب التى تشارك مع أنديتها فى الدورى 
الــمــصــرى، أمــثــال رمــضــان صبحى ونــاصــر ماهر 
وكريم نيدفيد فى األهــلــى، وناصر منسى العب 
بيراميدز، وإمـــام عــاشــور العــب حــرس الــحــدود، 
ومحمود مرعى وأحمد بيكهام ثنائى وادى دجلة، 
وكريم العراقى العــب المصرى، ومحمد صادق 

العب اإلسماعيلى.
الفوز األول

تمكن أبناء شوقى غريب، فى تحقيق الفوز األول 
لهم على منتخب أمريكا، بعد الفوز عليه بهدفين 

دون رد.
وعلى صعيد المواجهات مــع منتخب أمريكا، 
لعب المنتخب المصرى مع نظيره األمريكى فى 
األولمبياد، مرة وحيدة، وكان ذلك فى عام 1984 
بلوس أنجلوس، وتعادال 1-1، وأحرز هدف مصر، 

عماد سليمان.

السارتى يجهز مفاجأة 
تكتيكية للفريق األبيض

رمضان صبحى 
يواجه »المجهول« 

قبل أمم أفريقيا
يــوًمــا بعد اآلخـــر، تتعقد 
ــور بين رمــضــان صبحى  األمـ
ــب الــفــريــق األول لكرة  العـ
القدم بالنادى األهلى، وبين 
المكسيكى خافيير أجيرى 
الــمــديــر الــفــنــى للمنتخب 
الــمــصــرى؛ بسبب اســتــمــرار 
اســـتـــبـــعـــاده مــــن صــفــوف 

الفراعنة.
ــرص رمــضــان  وتــضــائــلــت فـ
ــول  ــدخ بــشــكــل كــبــيــر فـــى ال
ــات الــخــواجــة  ــاب ــس ضــمــن ح
المكسيكى فى أمــم أفريقيا 
2019، فى ظل استمرار إبعاده 
من صفوف الفراعنة، األمر 
ــذى يمهد لــعــدم الحاجة  الـ

إليه فى المرحلة المقبلة.
وهناك أسباب التى تؤكد 
خـــــــروج رمــــضــــان صــبــحــى 
مــن حسابات الجهاز الفنى 
لــلــمــنــتــخــب الـــمـــصـــرى فى 

اللقاءات المقبلة.
وجود بدائل

أصبح هناك أكثر من بديل 
ــل صـــفـــوف المنتخب  ــ داخـ
الــمــصــرى، يستطيع القيام 
ــأدوار رمــضــان صبحى، دون  بـ

االحتياج إلى خدماته.
ــة  ــ ــواج ــ ــخ ــ ويـــعـــتـــمـــد ال
الــمــكــســيــكــى عــلــى خــدمــات 
كــل مــن: محمود تريزيجيه 
المحترف فى صفوف قاسم 
بــاشــا الــتــركــى، وعــمــرو وردة 

المحترف بالدورى اليونانى.
وتــضــائــلــت فـــرص مشاركة 
رمضان صبحى، بالتشكيلة 
األساسية للمنتخب المصرى، 
ــذى قــد يــبــعــده عن  ــر الـ األمـ

الظهور مع أجيرى.
تغيير الخطة

ــفــنــى  ــاز ال ــهـ ــجـ أجــــــرى الـ
للمنتخب المصرى، تغييرات 
ــتــى يعتمد  عــلــى الــخــطــة ال
ــات فى  ــاري ــب ــم عــلــيــهــا فـــى ال

الوقت السابق.
وكــان األرجنتينى هيكتور 
ــى  ــن ــف كــــوبــــر، الـــمـــديـــر ال

ــب الـــمـــصـــرى  ــخ ــت ــن ــم ــل ل
الــســابــق، يعتمد على 
خطة لعب 1/3/2/4، 
والتى كانت تعتمد على 

الجناحين.
يأتى ذلك، فى الوقت الذى 

أجــرى فيه أجيرى تغييرات 
ــى  ــت ــب وال ــع ــل ــة ال ــط ــى خ ــل ع
أصبحت تتمثل فــى 3/3/4، 
والتى ال تعتمد على جناحين 

بشكل أساسى.
مستوى الالعب

لــم يــقــدم رمــضــان صبحى، 
الــمــســتــوى الـــــذى يــؤهــلــه 
ــوف  ــف ــام إلـــــى ص ــمـ لـــالنـــضـ
ــمـــصـــرى فــى  ــب الـ ــخ ــت ــن ــم ال

المعسكرات المقبلة.
وعــلــى الــرغــم مــن مشاركة 
رمضان صبحى بشكل أساسى 
ــع الــنــادى  ــاءات مـ ــقـ ــلـ ــى الـ فـ
ــه لــم يصنع  األهـــلـــى، إال أنـ
ــارق مــع الــفــريــق األحمر  ــف ال

حتى اآلن.
ويحتاج الــالعــب إلــى بذل 
مــجــهــود أكــبــر فــى المرحلة 
الــمــقــبــلــة، مـــن أجـــل تــصــدر 
تــرشــيــحــات الــالعــبــيــن فى 

االنضمام لمعسكر الفراعنة.

 كتبت – سارة عبد الباقى

:»       فى حوار لـ»

المربع الذهبى هدفى مع المصرى.. 
ولست على خالف مع حسام حسن

األهلى يحشد 
أسلحته لخطف 

قمة الدورى 
ال صوت يعلو داخل النادى األهلى على صوت 

مباراة القمة، التى سيخوضها فريق الكرة األول 
بالنادى أمام غريمه التقليدى نادى الزمالك يوم 

السبت المقبل، وهى المباراة المؤجلة من الجولة 
الـ17 لبطولة الدورى الممتاز.

وتكتسب مواجهة القمة المنتظرة أهمية 
مضاعفة ليس لكونها تجمع بين القوتين األكبر 

على الساحة الكروية فى مصر فحسب، وإنما 
لتأثير نتيجتها بشكل مباشر فى الصراع على 

لقب بطولة الدورى، والتى يتصدر ترتيبها حاليًا 
فريق الزمالك برصيد 52 نقطة، ويأتى األهلى 
خلفه مباشرة فى المركز الثانى متأخرًا بفارق 

نقطتين فقط.

تأجيل مشاركة 
الصف الثانى 

لما بعد الديربى 

 ضياء خضر

ــك، أن إيــهــاب  ال شـ
ــر  ــ ــدي ــ ــم ــ جـــــــــــالل، ال
الــــفــــنــــى لـــلـــفـــريـــق 
األول لــكــرة الــقــدم 
بـــنـــادى الــمــصــرى 
الـــبـــورســـعـــيـــدى، 
ــد أحــــد أفــضــل  ــع ي
المدربين على الساحة 
ــة فـــى الــفــتــرة  ــاضــي ــري ال

األخيرة.
نتائجه مــع الــفــرق التى 
يــتــولــى مسئوليتها، تجعله 
دائــًمــا يقف جنًبا إلــى جنب 
ــجــوار كــبــار الــمــدربــيــن على  ب

الساحة المحلية.
»صــوت الماليين« التقت مع 
جــالل، لتحاوره فــى العديد من 
النقاط، وهو ما نتناوله بالتفصيل 

فى السطور التالية.
مــا تعليقك عــلــى أداء الــمــصــرى 

حتى اآلن؟
- نسير بخطى ثابتة مع الفريق 
البورسعيدى وحققنا 4 انتصارات 
متتالية ونسعى إلى مواصلة التألق 
فــى الفترة المقبلة خصوًصا وأن 
جميع الــلــقــاءات المقبلة لــن تكون 
سهلة على اإلطــالق فى ظل 

اشتعال الصراع بين جميع الفرق.
هل يستطيع المصرى المنافسة 

على المربع الذهبى؟
- بكل تأكيد نحن نجتهد بشكل 
كبير وال يــزال أمامنا ما يقرب من 
7 مــبــاريــات نستطيع مــن خاللهم 
تحسين مركزنا فى جدول مسابقة 
ــود إلــى  ــصــع الـــــدورى الــمــمــتــاز وال
المربع الذهبى من أجل المنافسة 

بقوة.
ماذا عن دعم اإلدارة؟

- إدارة الفريق البورسعيدى ال 
تتوانى عن خدمة الفريق فى الفترة 
الحالية سواء بصرف المكافآت فى 
حالة الفوز أو التعادل والعمل على 
توفير كافة سبل الراحة فى الفترة 
ــاًل فــى الــحــصــول على  المقبلة آمـ

مركز متقدم.
هل تخشى جماهير بورسعيد؟

- جــمــاهــيــر مـــن بــورســعــيــد من 
أكثر الجماهير التى تتعطش لرؤية 
فــريــقــهــا فــى الــمــقــدمــة دائـــًمـــا مع 
الــوضــع فــى االعــتــبــار اإلمــكــانــيــات 
التى توجد بالفريق لذلك هى تتفهم 
ــذى يــنــهــض فيه  ــ تــمــامــا الـــوقـــت ال
الفريق والوقت الذى يمر فيه بكبوة.

هل كنت تتوقع الفوز األخير على 
سموحة؟

- أخــوض كل مباراة فى الــدورى 

وهــدفــى الــنــقــاط الــثــالثــة بصرف 
ــذى أواجــهــه  النظر عــن الــفــريــق الـ
ــا مع  ــًمـ وهــــذا مـــا أتـــحـــدث بـــه دائـ
الالعبين فى المحاضرات الفنية 

والتدريبات وغير ذلك.
هل توجد أزمــة بينك وبين حسام 

حسن المدير الفنى لسموحة؟
- ال يـــوجـــد أزمـــــة بــيــنــنــا على 
ــالق وكـــل مـــا يــــدار فـــى هــذا  ــ اإلطـ
ــه مــن الصحة  ــشــأن ال أســـاس ل ال

نهائًيا.
ولكنك لم تصافحه فى المباراة؟

- بالنسبة لى ال توجد مشكلة مع 
أحــد ونحن نلعب كــرة قــدم وهناك 

فائز ومهزوم.
ولماذا لم تصافحه؟

- كــنــت أخــشــى مــن رد فــعــل أو 
تجاوز يساهم فى احتقان المباراة 
ــد يــؤثــر  ــا قـ ــو مـ ــهــا وهــ ــت ــداي ــل ب قــب
ــل المستطيل  على الالعبين داخـ

األخضر.
ولكن الالعبين صافحوا حسام 

حسن؟
- طلبت مــن الالعبين الــذهــاب 
لمصافحة الجهاز الفنى لسموحة 
كــونــه قــام بتدريبهم مــن قبل ألنه 
ــن أن تــكــون  ــي ــالعــب ــى ال ــجــب عــل ي
عالقتهم جيدة بمدربيهم السابقين 

وأال يتعدى األمر مباراة كرة قدم.

  حوار – محمد الصايغ
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جالل

إكرامى



»مينى كوبر« تخطف 
عقل ربيعة 

السعيد يؤدى مناسك العمرة 
فى إجازة المظاليم

الصقر يشارك فى عيد 
األم بـ»دويتو عائلى« 

يفكر رامى ربيعة مدافع النادى األهلى فى اقتناء 
سيارة جديدة خالل الفترة الحالية، وهو ما دفعه 
الستطالع رأى زمــالئــه فــى الفريق األحــمــر حول 

الماركة األفضل.
ويميل ربيعة نحو شـــراء ســيــارة مــاركــة »مينى 
كوبر« المعروفة بصغر حجمها، حيث توجه الالعب 
مؤخًرا ألحد معارض السيارات الشهيرة لمعاينة 
أحدث الموديالت المطروحة فى األسواق من هذا 

النوع.
وتجدر اإلشــارة إلى أن ربيعة العائد لم يشارك 
مع األهلى سوى فى مباراتين فقط خالل الموسم 

الجارى.

ــرجــاء  ــى الــســعــيــد مـــدافـــع ال اســتــغــل شــوق
المطروحى الحالى والــزمــالــك السابق عدم 
وجــود ارتباطات لفريقه حالًيا للسفر ألداء 

مناسك العمرة.
العــب االتــحــاد السكندرى السابق حرص 
على اصطحاب أسرته معه فى رحلة العمرة، 
وبــادر بنشر صــورة له وهــو يحمل نجله أمام 

الكعبة المشرفة.
وكــان السعيد قد انضم لصفوف الرجاء – 
الذى يلعب فى دورى المظاليم – خالل فترة 
االنتقاالت الشتوية األخــيــرة، بعد تعافيه من 

اإٌلصابة التى أبعدته عن المالعب لفترة.

حرص أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق 
والــمــشــرف على الــكــرة بــنــادى بــيــرامــيــدز على 
المشاركة فى موجة التهانى لألمهات بمناسبة 

االحتفال بـ»عيد األم«.
الصقر نشر فيديو على صفحته الرسمية 
بموقع »أنستجرام« ظهر فيه هو وابنته داخل 
ــرددان أغنية »ســت الحبايب«  السيارة وهما يـ

للمطربة فايزة أحمد.
حسن اكتفى بتعليق مقتضب على الفيديو 
ــال فيه »دويــتــو عيد األم«، فيما أثــنــى بعض  ق
نجوم الكرة على فيديو الصقر ونجلته من خالل 

التعليقات.
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»الغموض« يحاصر بعض تحضيرات »كأس األمم«
ــاد تنظيم  ــالن رســمــًيــا عــن إســن ــم اإلعــ مــنــذ أن ت
النسخة المقبلة من بطولة كأس األمم األفريقية لكرة 
القدم إلى مصر فى يناير الماضى، تتواصل أعمال 
الترتيب والتحضير الستضافة الحدث الكروى األبرز 
على مستوى القارة السمراء، والذى سيقام فى الفترة 

من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين.
وكما هو معتاد تم البدء بتشكيل الهيكل اإلدارى 
والتنظيمى للبطولة والــلــجــان التابعة لــه، والــذى 

يواصل أنشطته بشكل يومى من المرور على 
المالعب التى ستقام عليها المباريات 

ــن مـــنـــشـــآت الـــدعـــم  ــ ــا م ــيـــرهـ وغـ
المتعلقة بالبطولة.

لــكــن الــتــحــركــات المكثفة 
للجنة المنظمة لبطولة أمم 
أفريقيا لم تنتج عن إنهاء 
بــعــض الــمــلــفــات أو ظهور 
بــوادرهــا حتى إلــى الــنــور، 
خصوًصا وأن هذه الملفات 
كما هو معتاد فى البطوالت 

الرياضية الكبرى يتم إزاحة 
الستار عنها قبل بدء البطولة 

بأشهر.
وترصد »صــوت الماليين« أبرز 

ملفات البطولة التى ما يزال مصيرها 
غامًضا فى السطور التالية.

البوابة اإللكترونية
رغم تبقى أقل من 3 أشهر على انطالق منافسات 
النهائيات القارية، إال أن الموقع اإللكترونى الخاص 

بالبطولة لم ير النور حتى اآلن.
وسيكون الموقع اإللكترونى هو البوابة الرقمية 
الــتــى سيتم مــن خاللها رصــد وإضــافــة المعلومات 
ــار المتعلقة ببطولة األمـــم األفــريــقــيــة، كما  واألخــب
سيكون مصدرًا هاًما لوسائل اإلعالم المختلفة خالل 

متابعتها لكل ما يتعلق بالعرس الكروى األفريقى.
وخــالل الفترة الماضية خرجت تأكيدات متكررة 
على لــســان محمد فضل مــديــر بطولة كــأس األمــم 
األفــريــقــيــة حــول قــرب إطـــالق الــمــوقــع اإللكترونى 

للبطولة، لكن الــالفــت لالنتباه أن فضل لــم يحدد 
موعًدا واضًحا لتدشين البوابة اإللكترونية للبطولة.

منصة التذاكر
ــداث الكروية  خــالًفــا لما هــو معمول بــه فــى األحـ
ــالق خــدمــة البيع  الــكــبــرى لــم يــتــم حــتــى اآلن، إطــ

اإللكترونى لتذاكر مباريات البطولة.
والــمــعــروف أن الــبــطــوالت الــكــرويــة الــكــبــرى على 
مستوى العالم عادة ما يتم البدء فى بيع تذاكرها قبل 
انطالقها بأشهر طويلة، حيث يتم إتاحة خدمة حجز 

وسداد قيمة التذاكر بشكل إلكترونى.
وفــى حالة بطولة األمــم األفريقية التى 
ستنظمها مصر لكن تكون كامل تذاكر 
مباريات البطولة مطروحة للبيع 
بالنظام اإللكترونى، حيث سيتم 
تخصيص جــزء مــن التذاكر 
ــادى من  ــع للبيع بالشكل ال
خــالل المنافذ التى سيتم 
ــى الــمــنــاطــق  ــعــهــا عــل ــوزي ت
ــقـــرب من  ــالـ ــة وبـ ــوي ــحــي ال

مالعب البطولة.
مناطق المشجعين

ــراز أى  كــذلــك لــم يــتــم إحــ
ــدم مــلــمــوس فــيــمــا يخص  ــق ت
ـــ»مــنــاطــق  ــا يـــعـــرف ب ــاء مـ ــشـ إنـ
المشجعين«، والتى انتشرت بشكل 
كبير فى البطوالت الكروية الكبرى فى 
ــان آخــرهــا فــى مونديال  السنوات األخــيــرة وك

روسيا الذى أقيم صيف العام الماضى.
وتــكــون مــنــاطــق المشجعين عــبــارة عــن شــاشــات 
عرض عمالقة يتم نصبها فى أماكن مختلفة بالمدن 
المستضيفة لمباريات البطولة، ليتاح من خاللها 
للجماهير التى لم تتمكن من حضور المباريات من 

داخل الملعب متابعة فعاليات البطولة بشكل مجانى.
ورغم خروج تأكيدات على لسان محافظ القاهرة 
بــوجــود نية إلنــشــاء مناطق للمشجعين، إال أن هذا 
الملف ما يزال معلًقا ولم يعلن بشكل رسمى عن البدء 
فى تجهيز أى مناطق لتكون مناطق مشجعين سواء 
بالعاصمة أو غيرها من المدن المستضيفة لمباريات 

البطولة.

جروس يدرس األهلى ويتابع الدوليين فى فترة التوقف

 كتب – محمد الصايغ

 كتبت – سارة عبد الباقى
 محمد الراعى

تعيش الــريــاضــة المصرية فى 
مستنقع من األزمات، وال تخرج من 
أزمــة إال وتــدخــل فــى أزمــة جديدة 
وال يوجد نظام ثابت يدير الرياضة 
المصرية، ولألسف إن العشوائية 
ــواء الشخصية والمصالح  ــ واألهـ
الخاصة هى التى تحكم الرياضة 
وتدير مؤسساتها، وال يوجد برامج 
علمية أو خطط مستقبلية تدير 
األندية أو االتحادات، ولألسف أن 
ــر الرياضة ال يحل وال يربط،  وزي
ــات ويكون  ــه يــغــرق فــى األزمــ بــل إن
طــرفــا فــى المشكلة والــصــراعــات 
ضد األندية أو االتــحــادات، وقلتها 
ــون الــريــاضــة  ــان مــنــذ عــامــيــن إن ق
الجديد لن يحل أزمــات الرياضة 
المصرية، وهذا ال يعنى أن أزماتنا 
مستعصية وال يــوجــد حــلــول لها 
فــى الــقــانــون ولــكــن المشكلة فى 
األشخاص الذين يديرون الرياضة، 
ــادات ال  ــي ــق ــألســف أن هـــؤالء ال ول
يــحــتــرمــون الــقــانــون وال يطبقونه 
ــا يكمن  ــواء، وهــن ــ ــ إال حــســب األه
السبب الحقيقى ألزمات الرياضة، 
ــن تنتهى الــمــشــاكــل طــالــمــا أن  ولـ
المسئولين عن الرياضة ال يطبقون 
العدالة بين الجميع وال يطبقون 
الــقــانــون، وكشفت أزمـــة الزمالك 
األخـــيـــرة مــع الــلــجــنــة األولــيــمــبــيــة 
قمة المهزلة لـــإدارة الرياضية، 
ــقــانــون وعــدم  وكــشــفــت انــتــهــاك ال
احــتــرام وزيـــر الــريــاضــة واللجنة 
األولــيــمــبــيــة لــلــقــانــون وتجاهلهم 
أحكام القضاء، وصدر حكم نهائى 
للزمالك من القضاء اإلدارى بإلزام 
وزيــر الــريــاضــة باعتماد الجمعية 
العمومية للزمالك التى انعقدت 
فـــى أغــســطــس الـــمـــاضـــى ولــكــن 
الوزير يرفض اعتمادها بحجة أن 
اللجنة األوليمبية هــى المسئولة 
عن اعتماد الجمعيات العمومية، 
وبــالــطــبــع يــعــلــم الــجــمــيــع حقيقة 
الــخــالفــات الشخصية بين رئيس 
الزمالك وبين هشام حطب رئيس 
اللجنة األوليمبية، وبناء عليه يتعنت 
حطب ويرفض اعتماد أى قــرارت 
تــخــص الــزمــالــك ويــنــقــل مــبــاريــات 
ــارج ملعبها،  ــفــرق الــريــاضــيــة خـ ال
ويتعمد مكايدة الزمالك ورئيسه 
وجمهوره ويذهب لحضور مباريات 
األهلى، ولألسف أن الدولة والوزير 
تشاهد المهزلة وكــأنــه مــن دولــة 
أخـــرى أو مــن األعـــــداء، وتناسى 
الجميع أن الــزمــالــك يملك  % 40 
مــن نــجــوم المنتخبات الوطنية، 
ــة سيدمر كل  وأن اســتــمــرار األزمـ
منتخبات مصر ســواء فى األلعاب 
الجماعية أو الــفــرديــة، ولألسف 
أن وزيــر الرياضة دخــل طــرف فى 
األزمـــة وانــضــم إلــى صــف اللجنة 
األولــيــمــبــيــة ضــد الــزمــالــك بحجة 
أن األوليمبية اعــتــمــدت عمومية 
األهلى وال يحق للوزير أن يعتمد 
عمومية الــزمــالــك حتى ال تصبح 
ــة، ووضــع  عــمــومــيــة األهــلــى بــاطــل
مسئولو الرياضة أنفسهم فى أزمة 
بدون الزمة، وأصدر البرلمان قرارًا 
يؤكد فيه أن الــوزيــر هو المختص 
ــة والمالية  باعتماد األمــور اإلداريـ
لالتحادات الرياضية وفقا للقانون، 
وأصدرت المحكمة قرارها األخير 
بتأكيد نفس الــكــالم وأن القانون 
يعطى الوزير الصالحيات اإلدارية 
والمالية لإشراف على االتحادات 
ــة، ونـــص حــكــم المحكمة  ــديـ واألنـ
على عــدم أحقية األوليمبية فى 
اإلشــراف اإلدارى والمالى، ورغم 
ــك أن الــوزيــر يتجاهل القانون  ذل
والــقــضــاء والــبــرلــمــان ويتمسك 
بموقفه الــخــاطــئ وإقــحــام نفسه 
فــى مجاملة لألوليمبية والــنــادى 
األهلى وصناعة أزمة بدون الزمة، 
والمفروض أن الوزير ممثل الدولة 
يحترم القانون والقضاء، وضرب 
ــاال رائــعــا  ــث ــس الــجــمــهــوريــة م ــي رئ
فــى احــتــرام القانون وطلب تنفيذ 
الحكم القضائى بصرف عــالوات 
أصحاب المعاشات، وطلب الرئيس 
مــن وزيـــرة التضامن تنفيذ حكم 

المحكمة وعدم االستئناف.
عفًوا ياسادة إن القانون والقضاء 
يعمالن لتطبيق الــعــدالــة وخدمة 
ــرار  ــة ولــكــن إصــ ــ ــدول ــ الــشــعــب وال
الوزير على تجاهل القانون وأحكام 
ــلــدولــة وتــدمــيــر  الــقــضــاء إســــاءة ل

للرياضة!!

رأى

الزمالك يحمس نجومه بـ»المكافآت الخاصة« لحصد نقاط الكالسيكو
ــادى الزمالك رصــد مكافآت خاصة  قــرر مجلس إدارة ن
لالعبى الفريق األول لكرة القدم بالنادى فى حالة الفوز على 
األهلى فى مباراة القمة المقبلة المقرر لها يوم 30 مارس 
الجارى فى اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشر لمسابقة 

الـــدورى المصرى الممتاز، التى ستقام على ملعب برج 
العرب.

يأتى قرار المجلس برصد مكافأة خاصة للقاء القمة 
فى ظل أهمية اللقاء، لالبتعاد بصدارة الدورى فى ظل 
تفوق الفريق األبيض على األهلى بفارق نقطتين فى 
جدول المسابقة حتى اآلن بعد التعادل األخير للقلعة 
البيضاء مع المقاولون العرب بهدفين لكل فريق فى 
المباراة التى أقيمت فى الجولة الخامسة والعشرين 

لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.
ــدرس السويسرى جــروس المدير الفنى للفريق  وي
األبيض االنتظام فى معسكر مغلق قبل المباراة بـ 48 
ساعة فى برج العرب لتوفير جو من الهدوء والتركيز 

لالعبين قبل المباراة المرتقبة فى ظل أهميتها.
ويحرص جــروس على استغالل فترة توقف الــدورى 
بسبب المباريات الدولية، من أجــل دراســة األهلى عن 
طريق متابعة تسجيالت آلخر مباريات للفريق المنافس 
فى الـــدورى أو البطولة األفريقية لتحديد نقاط القوة 

والضعف، فى ظل أهمية المباراة للزمالك فى مشواره 
نحو استعادة درع البطولة المحلية.

وفى نفس الوقت يحرص الجهاز الفنى للفريق األبيض 
على متابعة الالعبين الدوليين مع منتخباتهم فى الفترة 

الحالية للوقوف على حالتهم قبل لقاء القمة، ويتواجد 
ــارق حــامــد مع  الثالثى محمود جنش ومحمود عــالء وطـ
المنتخب المصرى األول، فى حين يتواجد فرجانى ساسى 
العب الوسط فى معسكر المنتخب التونسى، بينما يتواجد 

خالد بوطيب مهاجم الفريق فى معسكر منتخب المغرب.
وعلى جانب آخر تسيطر حالة من الغموض على موقف 
الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك المعار لنادى 
الوحدة السعودى حتى نهاية الموسم الحالى، فيما يخص 
عودته إلى صفوف القلعة البيضاء من عدمه بعد انتهاء 
فترة اإلعارة، السيما وأن الزمالك يضم حالًيا بين صفوفه 
أربعة العبين أجانب هم المغربيين حميد أحــداد وخالد 

بوطيب والتونسيين حمدى النقاز وفرجانى ساسى.
ويترقب مسئولو القلعة البيضاء موقف اتحاد الكرة 

من قرار اعتبار العبى شمال أفريقيا محليين فى الموسم 
ــذى يدعمه الزمالك كثيًرا خالل  المقبل وهــو الــقــرار ال

الفترة الحالية.
وفى سياق آخر طالب مسئولو نادى الزمالك بضرورة أن 
يكون حكم مباراة القمة المقبلة أمام األهلى المقرر لها يوم 

30 مارس الجارى فى اللقاء المؤجل من الجولة السابعة 
ــدورى مــن حــكــام الــفــئــة األولـــى  ــ عــشــر لمسابقة ال
بأوروبا وأن يليق بحجم المباراة، ويطبق العدل 
بين الفريقين، بعدما اشتكى النادى األبيض من 
الظلم التحكيمى الــذى تعرض له الفريق فى 

لقاء المقاولون العرب.
وفى سياق متصل أكد أمير مرتضى المشرف 

العام على الكرة بنادى الزمالك أن العبى الفريق 
ينتظرون لقاء القمة ومتشوقين للمواجهة، وأضاف 
أن الزمالك يسير فى الطريق الصحيح، بالرغم 
من أخطاء التحكيم التى تزيد من إصرار الفريق 

على حسم البطولة.
ــرة: »الــزمــالــك  ــك ــال الــمــشــرف عــلــى ال وقـ

ــدورى ُيحسم فــى المستطيل  ــ سيجعل ال
األخــضــر، لن يحتاج إلــى مساعدة أحد 

كما يفعل اآلخــــرون، والــبــطــولــة التى  
ــشــرف، أفــضــل من  نحصل عليها ب

عشرة نحصل عليهم بالحكام مثل 
البعض«.

عــلــى جــانــب آخـــر يــأمــل الجهاز 
ــى أن تسهم  ــزمــالــك فـ ــل ــى ل ــفــن ال
جــلــســات االســتــشــفــاء الــتــى خضع 
لها التونسى فرجانى ساسى العب 

ــده مع  ــواجـ ــق خـــالل تـ ــفــري وســـط ال
منتخب بــالده فى تحسين مستواه البدنى 

ومساعدته على تخطى حالة اإلرهاق التى عانى منها 
مؤخًرا بسبب تالحق المباريات.

وكان ساسى قد نشر بعض الصور له وهو يخضع 
ــو« الشهير،  ــراي لجلسة استشفاء داخـــل جــهــاز »ك
والذى يعتمد على تقنية عالج اإلصابات والعضلية 

واإلجهاد بالتبريد.
ويعتبر فرجانى ساسى واحــد من نجوم الزمالك 

هــذا الموسم، إذ يعتمد عليه السويسرى كريستيان 
جروس المدير الفنى للقلعة البيضاء بصورة مستمرة فى 

تشكيلة األساسى، لما يتمتع به من قدرات فنية عالية.

الوزير يتجاهل القانون 
ويفسد الرياضة

 ضياء خضر

اإلدارة البيضاء 
تترقب موقف 
العبى شمال 
أفريقيا لحسم 
ملف األجانب

فترة التوقف »سالح ذو حدين« 
على رقبة مدرب بيراميدز

ــق الــكــرة األول بــنــادى بــيــرامــيــدز  يــواصــل فــري
تحضيراته استعداًدا الستئناف منافسات بطولة 
الــدورى الممتاز أوائــل الشهر المقبل، ومن المقرر 
أن يعاود بيراميدز ظهوره على ساحة بطولة الدورى 
فى المواجهة التى ستجمعه مع بتروجت يوم 1 أبريل 

المقبل.
غياب طويل

ولم يخض فريق بيراميدز أى مباراة رسمية منذ 
ما يزيد على شهر كامل، وبالتحديد عندما التقى 
المقاولون العرب يــوم 24 فبراير الماضى ضمن 

منافسات الجولة الـ24 لبطولة الدورى الممتاز.
وكان مقررًا أن يلتقى بيراميدز مع األهلى نهاية 
الشهر الماضى فى ثمن نهائى كأس مصر، إال أن 

هذا اللقاء تم تأجيله بناء على تعليمات أمنية.
منافسة محتدمة

وســيــعــاود فــريــق بــيــرامــيــدز نــشــاطــه فــى بطولة 
ــواء ساخنة تشهدها البطولة،  ــــدورى وســط أجـ ال
وبــاألخــص فــى معركة الــصــراع على الــصــدارة بين 

الزمالك واألهلى.
ويحتل فريق بيراميدز المركز الثالث فى جدول 
ترتيب بطولة الـــدورى برصيد 48 نقطة، متأخًرا 
بفارق 3 نقاط عن األهلى صاحب المركز الثانى 
وأربـــع نقاط عــن الــزمــالــك متصدر الترتيب، لكن 

األخيرين خاضا مباراتين أقل من فريق بيراميدز.
ــن مــواجــهــة بــيــرامــيــدز  وقــبــل نــحــو 48 ســاعــة م
وبــتــروجــت، سيلتقى فريقا األهــلــى والــزمــالــك فى 
مباراة قمة من العيار الثقيل ستنعكس نتيجتها بشكل 

مباشر على معركة الصدارة.
انطالقة مأمولة

ومــع تواصل العد التنازلى النتهاء فترة الراحة 
المطولة التى حصل عليها فريق بيراميدز، تتزايد 
ــون ديــاز  الضغوط تدريجًيا على األرجنتينى رامـ

مدرب الفريق وجهازه المعاون.

وسيكون ديــاز والعــبــوه مطالبون بتحقيق نتيجة 
جيدة تكون مقترنة بعرض قــوى فى مستهل عودة 

الفريق للظهور على ساحة الدورى الممتاز.
ــوال لدى  ولــن يــكــون مــقــبــواًل بــأى حــال مــن األحــ
إدارة بيراميدز وبــاألخــص مالك الــنــادى تركى آل 
الشيخ سقوط الفريق فى فخ النتائج السلبية فى 
الفترة المقبلة، سيما وأن ذلك سيضعف حظوظه 
فى المنافسة على لقب بطولة الــدورى، كون فرص 
الفريق فى التعويض تبقى أقل من األهلى والزمالك 

اللذين خاضا مباراتين أقل من بيراميدز.
ولم يكن آل الشيخ صبورًا فى التعامل مع مدربى 
بيراميدز السابقين، حيث توالى على قيادة الفريق 4 
مدربين منذ بداية الموسم وحتى اآلن هم البرازيلى 
ألبيرتو فالنتيم واألرجنتينى ريكاردو الفولبى وحسام 
حسن قبل أن تؤول القيادة الفنية للفريق مؤخًرا إلى 

دياز.
مخاوف قائمة

ورغــم الفوائد التى حققها الفريق من وراء فترة 
التوقف والتى يفترض أن تنعكس بشكل إيجابى على 
المستوى البدنى لالعبى الفريق، إال أنها تبقى سالح 

ذو حدين باألخص فيما يتعلق بالجوانب الفنية.
وتتمثل المخاطرة الفنية فى افتقاد العبى الفريق 
لحساسية المباريات، بحكم فترة غيابهم الطويلة 
عن المباريات الرسمية والتى ستتخطى الشهر مع 

حلول موعد مباراة بتروجت.
ولــن يكون لــدى الــمــدرب رامـــون ديــاز أى مــدرب 
ليسوقه إذا ما تعثر الفريق مستقباًل، خصوًصا وأن 
فترة التوقف األخيرة منحته وقًتا كافًيا للتعرف على 
الفريق والتغلب على إشكالية توليه مسئوليته فى 

منتصف الموسم.
ومنذ تعيينه على رأس الجهاز الفنى لبيراميدز، 
خاض الفريق 3 مباريات تحت قيادة المدرب دياز، 
حيث استطاع األخــيــر أن يــقــود العبيه للفوز فى 
لقاءين أمام كل من سموحة والمقاولون العرب، فى 

حين تلقى هزيمة وحيدة كانت أمام الجونة.

جنش

دياز

فضل

جروس
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ال   ينكر   عاقل   فى   هذا   الكون   أن   ما   جرى   للمصلين   فى   واقعة   المسجدين   بإحدى   مدن   نيوزيلندا، 
 والتى   راح   ضحيتها  50  مسلمـًا  وإصابة   آخرين،  أثناء   تأديتهم   للصالة،  كان   بمثابة   صدمة، 

تجاوزت   فى   مضمونها   كافة   الشعارات   وخطابات   التنديد   التى   صدرت   هنا   وهناك  ،  أيضا   تجاوزت  
 حدود   المكان   والزمان، وفتحت   الباب   على   مصراعيه   أمام   انتقادات   حادة   ألساليب   ال   تقل   فى  

 بشاعتها   عن   الجريمة   اإلرهابية   ذاتها  ،  المقصود   استغالل   الجرائم   اإلرهابية   فى   مزاد   المتاجرة  
 السياسية   من   أطراف  ،  دأبت   على   إطالق   التصريحات   الجوفاء   أمام   الميكروفونات   والكاميرات،  

وسرعان   ما   يتالشى   صداها   ويتوارى   بريقها .  
الصدمة   عبرت   عنها   كل   وسائل   اإلعالم   المرئية   والمسموعة   والمقروءة،  فقد   باتت   الحادثة  

 اإلرهابية   البشعة   العنوان   األبرز   فى   الفضاء   اإللكترونى ، وأصبحت   تحتل   موقع   الصدارة  »   تريند   «  

يتقدم   على   ما   عداه   من   أنباء   ومصائب   وكوارث   حدثت   على   اتساع   الكرة   األرضية،  من   شرقها  
 إلى   غربها   ومن   شمالها   إلى   جنوبها  ،  فالحدث   جلل   هز   مشاعر   البشرية   وهز   مشاعر   المدافعين  

 عن   حرية   االعتقاد   من   المسلمين   والمسيحيين   واليهود   والبوزيين  ،  وغيرهم  ،  ألنها   ببساطة  
 شديدة   جدا  ،  جريمة   تتنافى   مع   كل   القيم   اإلنسانية   التى   تتفاخر   بها   المجتمعات   المتحضرة  ، 

 فالجريمة   ال يقرها   أى   دين   سماوى   أو   عرف   إنسانى ،  لكن   ما   أثار   الدهشة   أن   تفاصيل   الواقعة  
 جرى   بثها،  بواسطة    »   برينتون   تارانت«  اإلرهابى   الذى   ارتكب   الجريمة   العنصرية   الالإنسانية  

 البشعة  ، وغيره   ممن   حرصوا   على   بثها   بالصوت   والصورة،  حتى   استيقظ   من   بيدهم   إدارة   الفضاء  
 بقنواته   ومواقعه   المتنوعة   والمتعددة  ،  فأخرجوا   من   السياق   الذى   جرى   بثه   صورا   بشعة  ، لكن  

 كان   هناك   من   أصر   على   أن   يرسلها   إلى   آخرين   ويدخل   بها   المزاد .  

سيد سعيد يكتب:

التوزيع مؤسسة األهرام

ــى   اليمين   ــى   العنصري   الـــذى   ينتمى   إل إن  اإلرهــاب
 المتطرف  ، اقتحم   المسجدين   أثناء   صــاة   الجمعة،  
وقــام   بإطاق   الرصاص   على   المصلين   فقتل   وأصــاب  
 حوالى100  ،  فى   مذبحة   يندى   لها   الجبين   اإلنساني   كله  ، 
 لبشاعتها  ،  وهو   ما   أدانه   الجميع   بوصفه   عما   إرهابيا  

 جبانا   تستنكره   كل   الدول   وكل   شعوب   األرض . 
رغم   الوحشية   البغيضة   لتفاصيل   تلك   الحادثة  ،  علينا  
 فى   سياق   الحديث   عن   تلك   الجريمة   اإلرهابية  ،  إلقاء  
 الضوء   على   حزمة   من   الحقائق  ،  ال   يمكن   إغفالها   بحال  
 من   األحــوال   وهــى   أن   التطرف   واإلرهـــاب   ال   وطــن   وال  
  دين   له   وال   لون   له،  وهو   األمر   الذى   أكدت   عليه   الدولة  
 المصرية   فى   أكثر   من   مناسبة   دولية   للحث   على   التعاون  
 الجاد   للقضاء   عليه   لكن   لألسف   ال   يتحرك   العالم   إال  

 بعد   وقوع   الكوارث  ،  وهذا   فى   حد   ذاته   كارثة .    
التعليقات   والتصريحات   على   الــحــادث   حــدث   وال  
 حــرج  ،  كانت   كاسحة   فى   استنكارها   ورفضها  ،  بل   بها  
 ما   يصب   اللعنات   على   من   ارتكبها،  وعلى   كل   من   يحمل  
 أفكارا   عنصرية   مسمومة  ،  لذا   بدا   األمر   وكأنه   نوع   من  
 الوحدة   العالمية   لنبذ   اإلرهــاب   وتفنيد   مخاطره   على  
 البشرية،  لكن   هــذه   المرة   لم   تكن   الهجمة   السياسية  
ــة   ــي ــاب  واإلعـــامـــيـــة   مــوجــهــة   ضـــد   الــتــنــظــيــمــات   اإلره
 التقليدية ، المعلوم   مقاصدها   لدى   الجميع   والمعروفة  
 مسمياتها   للجميع  »   داعـــش  -  الــقــاعــدة  -  اإلخـــوان   «  
لكنها   كانت   هجمة   ضد   اليمين   العنصرى   المتطرف  ، 
المتمثل   فى   أصحاب   التوجهات   القومية   العرق   األبيض، 
 هؤالء   لديهم   قناعات   وموروثات   فى   أدبياتهم  ،  بالتفوق  
 العنصرى،  وهــذا   نــوع   مــن   الشيفونية   البغيضة   التى  
 تــجــاوزهــا   التحضر   اإلنــســانــى  ،  فضا   عــن   أن   الزمن  
 عفا   عليها  ،  فهؤالء   يعتقدون   أن   حربهم   مع   اإلســام  
 والمسلمين   بدأت   منذ   قرون   ولم   تنته   بعد  ، ويرون   فى  
 الثقافة   اإلسامية   وباال   عليهم   جراء   الترويج   الزائف  
 بأن   اإلسام   هو   ما   يروج   له   المتطرفون   ممن   يرتكبون  
 جرائمهم   بفتاوى   دخيلة   على   الــديــن،  بما   يعنى   أن  

 اإلسام   برىء   منها   تماما .  
كما   كــان   مثيرا   لاستغراب  ،  أن   الرئيس   األمريكى  
 دونالد   ترامب،  سارع   بــاإلدالء   عبر   تصريحات  ،  جاءت  
 على   طريقة   المشاركة   فى   اإلدانة   ليس   إال،  حيث   وصف  
 الجريمة   بأنها   مجزرة  ،  نعم   هى   مجزرة  ، بحسب   وصفه 
للجريمة  التى   جــرى   ارتكابها   بعنصرية   بغيضة  ،  لكن  
 ترامب   تناسى   أو   تجاهل  ، أنه   سيتحمل   نصيًبا   وافًرا   من  
 اإلدانة   السياسية   واألخاقية   فى   هذه   الجريمة   وغيرها  
ــة  ،  ــعــنــصــري ــم   ال ــرائـ ــجـ ــن   الـ  مــ
ــقــصــد   ــه   شـــــــارك   ب ــ ــ  ألن
ــى   تـــنـــامـــى   مـــوجـــة   ــ  ف
ــا  ،  ــي ــوب ــوف  اإلســام
ــدة   ــاعـ ــتـــصـ ــمـ الـ
 حدتها   بصورة  
ــى    مــخــيــفــة   فـ
ــع   ــ ــم ــ ــت ــجــ ــمــ ــ  ال
 الــــــغــــــربــــــى  »    
 الــــــــواليــــــــات  
 الــــمــــتــــحــــدة  
ــة   ــ ــي ــ ــك ــ ــري ــ  األم
 والــــــــــــــــــــدول  
 األوروبية « ،  كما  
ــيـــس   ــرئـ  أن   الـ

 األمريكى   نفسه   بدأ   حكمه   فى   البيت   األبيض   بقرارات  
 عنصرية   لمغازلة   اليمين   المتطرف   فى   بــاده  ،  حيث  
 أصدر   قــرارًا   يحظر   خاله   دخول   األراضــى   األمريكية  
 لمسلمى   بعض   البلدان   حددها   باالسم  ،  مشيًرا   إلى   أنها  

 موردة   لإلرهاب   الدولى .  
ــرار   تــرامــب   كـــان   بمثابة   الــبــدايــة   النــطــاق   إن   قـ
ــزار   العنصرى  ،  التى   ــى   فــى   حفلة   الـ  الرقصة   األولـ
 نصبت   ضد   كل   من  ينتمى   لإلسام   بمزاعم   مغلوطة  
ــن   بــالــعــنــف   ــدي ــام   ك ــ ــوصــف   اإلسـ ــف   ل ــ ــج   زائ ــرويـ  وتـ
 والدموية  ،  وما   يثير   االشمئزاز   من   اإلرهاب   المنسوب  
 زورا   لــإلســام   واإلرهــــاب   العنصرى   الــمــضــاد  ،  أن  
ــاء،  فــإرهــاب   ــري  الــجــرائــم   ترتكب   ضــد   مسالمين   أب
 الجماعات   والتنظيمات   الممولة   من   الغرب   والتى  
 تعمل   تحت   مظلة   حماية   أجــهــزة   اســتــخــبــاراتــه،  ال  
 يختلف   كثيًرا   عن   اإلرهــاب   العنصرى،  كاهما   يجد  
 الــدعــم   والــمــؤازرة   لتحقيق   مكاسب   سياسية   على  

 حساب   اإلنسانية . 
من   الرئيس   األمريكى   الــذى   بــدأ   حكمه   بالترويج  
ــى   الــرئــيــس   الــتــركــى  »   أردوغــــان   «    لإلساموفوبيا   إل
الذى   دعم   بكل   قوة   التطرف   وأتاح   الفرصة   لتدريب  
 التنظيمات   اإلرهابية   على   أراضى   دولته،  ال   يختلف  
 األمــر   كثيًرا  ،  كاهما   وجــد   فى   الجريمة   اإلرهابية  
 التى   ارتكبت   بحق   المصلين  ، الفرصة   سانحة   أمامه  
 لتحقيق   مراميه   السياسية،  فــاألول   أراد   المشاركة  

 كنوع   من   المواءمات   السياسية عبر   رفضه   ألشكال  
 اإلرهـــاب،  أمــا   الثانى   فــأراد   ركــوب   الموجة   لمغازلة  
 الشعوب   اإلسامية،  واألهم   من   هذا   لديه  ،  مخاطبة  
 التنظيمات   التى   يقوم   برعايتها   لتحقيق   حلم   الخافة،  
لــذا   فــإن   محاوالته   الستغال   حــادث   مسجدى   نيوز  
 يلندا   اإلرهابى،  عبر   قيامه   ببث   اللقطات   التى   جرى  

 حكومة   نيوزيلندا   تتهم  
 أردوغان   بتعريض   مواطنيها  
 فى   الخارج   للخطر   عبر   نشره  

 للفيديوهات   الصادمة 

 العديد   من   خافات   تركيا   مع   الدول   الغربية   وكأنها  
 ناجمة   عن   التعصب   متخًذا   قى   ذلك   طريقة    »   كوهين  

 ينعى   ولده   ويصلح   ساعات «.    
نفس   التقارير   أشــارت   إلى   أن   أردوغــان   دأب   على  
 إثـــارة   هــذه   المظالم   فضا   عــن   القضايا   الشعبية  
 األخرى   لتكون   فى   الصدارة   خال   حملته   االنتخابية  
 الحالية،  حيث   يواجه   حزبه   العدالة   والتنمية   انتقادات  
 وهــجــوم   فــى   الــدوائــر   السياسية   بسبب   االنخفاض  
 الــحــاد   الـــذى   شــهــده   االقــتــصــاد   الــتــركــى   فــى   اآلونـــة  

 األخيرة .  
  أردوغــــان   بـــادر   بــإدانــة   الهجمات   على   مسجدى  
 نيوزيلندا،  بكتابة   تغريدة   على   موقع   تويتر   قائا :  إن  
 هــذه   المذبحة   هي   عمل   مؤسف،  والمثال   األحــدث  
 على   ارتــفــاع   مــعــدالت   العنصرية   واإلساموفوبيا  ، 
 لكنه   سارع   بعدها   بوقت   قليل   الستغال   هذا   الحادث  
 كساح   فى   مواجهة   خصمه   السياسى   الرئيسى   فى  
 تركيا   وهــو   زعيم   حــزب   المعارضة   الرئيسى   كمال  

 كليتشدار   أوغلو . 
رغم   أن   الحادث   اإلرهابى   يبعث   على   الحزن  ،  لكن  
 ما   جرى   بعده   ربما   يفتح   الطريق   لألمل،  ويقدم   دروسا  
 كثيرة   يمكن   االستفادة   منها   فى   المنتديات   العالمية ، 
فقتل   المصلين   داخل   المساجد   لم   يكن   المرة   األولى  
 فقد   حدثت   قبل   ذلك   من   إرهابيين   آخرين   فى   مسجد  
ــروضــة   فــى   شــمــال   ســيــنــاء  ،  وراح   ضحيتها  11٣       ال
 من   األبــريــاء  ،  كان  »   داعــش «    فخوراً   فى   ذلك   الوقت،  
بارتكابه   جريمته   بالضبط   مثلما   كانت   حالة   اإلرهابى  
 العنصرى   فى   الناحية   األخرى   من   العالم،  وبعيدا   عن  
 كل   باد   المسلمين   دخل   المسجدين   وارتكب   جريمته  
 وراح   يبثها   بالصوت   والصورة   بزهو   وكأنه   حقق   نصًرا  

 يجب   االحتفال   به.
ــذا   الــســيــاق   الــتــأكــيــد   عــلــى   أن   ال   يــفــوتــنــا   فـــى   هـ
ــا   فــى   رفضها    نــيــوزيــلــنــدا  ،  قــدمــت   للبشرية   دروســ
 اإلرهــاب، بكل   أشكاله  ،  لذا   لم   يصدر   عن   حكومتها  
 أى   تبرير   من   أى   نوع،  للخروج   من   مأزق   الجريمة   التى  
 حدثت   فوق   أراضيها  ،  بل   كان   هناك   إحساس   شعبى  
ــعــار،  ألن   العملية   جــرت   فــوق    ورســمــى   بالخجل   وال

 أراضيهم   التى   لم   تكن   بعيدة   عن   مصائب   العالم .  
ــوزراء   النيوزيلندية  »   جاسين   إن  مشهد   رئيسة   الـ
 أرديـــن«  وهــى   ترتدى   الحجاب   وتعزى   أســر   شهداء  
 الحادث   وتواسى   الجرحى   فى   المستشفيات   ربما  
 تكون   نقطة   تحول   جوهرية   فى   مكافحة   اإلرهــاب،  
فالمشهد   به   تحفيز   لحكومات   أخرى   ال   تتحرك   إال  
 وفق   مصالحها  ،  مصالحها   فقط  ،  باعتبار   أن   الجرائم  
 اإلرهــابــيــة  ،  ال   تخص   الــديــن   أو   الــلــون   أو   الجنس، 
 وإنــمــا   تخص   اإلنسانية   فــى   كــل   بقاع   األرض،  رغــم  
 المنافسات   والنزاعات   والصراعات،  التى   تحدث   بين  

 المجتمعات   والحكومات   فى   قارات   الكرة   األرضية.
جانب   آخر   ال   يمكن   إغفاله   أو   تجاوزه  ،  وهو   المتعلق  
 بالزخم   الشعبى   فــى   نيوزيلندا ،  وهــو   زخــم   رافــض  
 لــإلرهــاب  ،  تمثل   ذلــك   فــى   حمل   الـــورود   وتقديمها  
ــارة   المساجد   إلعــان   التعاون   ضد    للمصلين ،  وزيـ
 التطرف   العنصرى   والدينى،  وجميعها   رسائل   يجب  
 االلتفات   إليها   بقدر   من   اإليجابية   والتعلم   من   دروسها  

 فى   التحضر   والرقى   اإلنسانى.

 موقف   رئيسة   الوزراء   النيوزيلندية   من   الجريمة   يمثل   نقطة   تحول   جوهرية   فى   مكافحة   اإلرهاب

 دونالد   ترامب   بدأ   حكمه   فى   البيت   األبيض   بقرارات   عنصرية   لمغازلة   اليمين   المتطرف  
 فى   بالده   وأصدر   قرارًا   يحظر   دخول   مسلمى   بعض   الدول   للواليات   المتحدة   األمريكية 

 تداولها   بين   األتراك  ،  وذلك   فى   الوقت   الذى   قام   فيه  
 موقع   فيسبوك   بإزالة   المقاطع   المؤلمة   لعملية   القتل  

 العشوائى.
  أردوغان   بحسب   تقارير   غربية  ،  قام   بعرض   مقاطع  
 واضحة   من   الفيديوهات   الصادمة   خال   مؤتمرات  
 انتخابية   عقدها   في   العديد   من   المدن   التركية  ،  حيث  
 اتهمته   التقارير   بتأجيج   مشاعر   مؤيديه   اإلساميين  
 المحافظين،  ومهاجمة   خصومه   السياسيين،  قبيل  
 االنتخابات   المحلية   المقرر   إجــراؤهــا   قريًبا،  غير  
 أن   استغاله   لهذه   المقاطع   المصورة   أثار   فى   نفس  
 الوقت   انتقادات   الذعة   من   حكومة   نيوزيلندا  ،  وجاءت  
 االنتقادات   عبر   وزير   خارجيتها  ،  الذى   قال   إن   نشر  
 هذا   الفيديو   يمكن   أن   يعرض   مواطنى   باده   للخطر  ، 
 كما   أبلغ   المسئولون   األتــراك  ،  أن   أي   شىء   من   قبيل  
 ذلــك   يشوه   سمعة   نيوزيلندا   فى   المجتمع   الدولى ، 
 خاصة   أن   اإلرهابى   العنصرى   غير   نيوزيلندى  ،  كما  
 وصــف   تــصــرفــات   الحكومة   التركية   بأنها   تعرض  
 مستقبل   وسامة   الشعب   النيوزيلندى   فى   الخارج  

 للخطر .  
ــقــراءة   الدقيقة   لــمــحــاوالت   استغال   الجرائم   ال
 اإلرهابية   بهدف   تحقيق   مكاسب   سياسية   ضيقة  ، 
 ال   تتجاوز   فــى   حــدودهــا   الظهور   فــى   صــورة   البطل  
ــام  ،  عبر   إدانـــة   العنصرية   ضد    الــمــدافــع   عــن   اإلسـ
ــا،  في   حين   أنــه   سعى   لتصوير    المسلمين   فى   أوروبـ

القتل   فى   المساجد ..  من   التطرف   الدينى   إلى   التطرف   العنصرى

 أردوغان   يستغل   الجريمة   اإلرهابية   ضد   خصومه   السياسيين   قبل   إجراء   االنتخابات   المحلية   

أردوغان

ترامب
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