تفاصيل التحالف الشيطانى بين «اإلخوان»
واإلدارة األمريكية ضد مصر و«السيسى»
مطالبات باإلفراج عن جميع السجناء األمريكيين والنشطاء السياسيين
تخفيف اإلجراءات التى تمنع «اإلخوان اإلرهابية» من العودة للمشهد السياسى
إنهاء التجميد الحالى ألجزاء من المساعدات األمريكية إلثيوبيا

اإلصدار الثانى  -العدد 278

األربعاء  2020/12/16السنة العاشرة

 16صفحة

بالمستندات

أخطر ً 50
قانونا
علىأجندة
مجلس النواب القادم

خفايا العالم
السرى للطائرات
الخاصة فى مصر

الثمن  ٢جنيه

 5أسباب لتراجع تدفق االستثمار المباشر إلى مصر
اإلرهاب النسائى..
خريطة الميليشيات
«الحريمى» المسلحة
أسرار حفالت النجوم فى رأس السنة الجديدة
ملف خاص p 8-9

استمرار فتح باب التعاقد مع
 1700مأمور ضرائب

تفاصيل رسائل الحب والغرام
بين حال شيحة ومعز مسعود
هيفاء وهبى تشكك فى فعالية
لقاحات فيروس «كورونا»

مخالفات مالية
وإدارية جسيمة فى
هيئة جودة التعليم

WWW.Soutalmalaien@yahoo.com

األهلى ومحمد صالح ينافسان
على جائزة األفضل فى
القرن الـ 21

صدام منتظر بين
البدرى
والجناينى
أسرار إمبراطورية
«بنات حواء» فى مصر

العـدد 278

طاقية اإلخفا

 28مليون جنيه فروق تقييم أسهم مصر
لأللومنيوم فى «الحديد والصلب»

األربعاء 2020/12/16

جريدة

ننشر الشروط وموعد انتهاء التقديم

استمرار فتح باب التعاقد مع  1700مأمور ضرائب
دينا أيمن عبدالفتاح

إسالم خالد
كشف تقرير أصدره الجهاز المركزى للمحاسبات أن هناك فروق
تقييم قيمتها  28مليون جنيه فى حصة شركة مصر لأللومنيوم
بأسهم الحديد والصلب المصرية.
وكشف تقرير الجهاز على القوائم المالية لمصر لأللومنيوم أن
الفرق فى التقييم لم يأخذ فى اعتباره سعر إغالق السهم فى 31
مارس  2020بقيمة  1.03جنيه.
وتساءل المركزى للمحاسبات فى مالحظاته لماذا لم تنفذ مصر
لأللومنيوم توصية جمعيتها العمومية العادية ،بالبيع التدريجى
ألسهم الحديد والصلب بأعلى سعر للتداول وقت البيع ،دون التقيد
بسعر الشراء؟
الجدير بالذكر أن مساهمة مصر لأللومنيوم فى الحديد والصلب
تبلغ  17.7مليون سهم ،تم شراؤها بسعر  7.7جنيه للسهم ،لتصل
قيمتها اإلجمالية دفتريا  137مليون جنيه ،فيما تراجع السهم
بشكل كبير لمستوى  1.33جنيه للسهم فى إغالق  2يونيو.
وقال الجهاز إن استثمارات الشركة فى الحديد والصلب ليست
ذات جدوى مالية ولم يتحقق منها أى عوائد منذ أكثر من  9أعوام.
من ناحية أخــرى ،طالب الجهاز المركزى للمحاسبات شركة
الحديد والصلب المصرية التابعة للشركة القابضة للصناعات
المعدنية بموافاته بكل الــقــرارات الصادرة بشأن واقعة اختالس
 3.29مليون جنيه تم اكتشافها بالشركة مؤخرا ،وتورط فيها عدد
من مسئوليها ،حيث تبين وجــود تالعب وتزوير واختالس المال
العام من رئيس قسم االعتمادات المستندية ،ومنتدب مدير إدارة
التمويل ،ومنتدب رئيس قسم حسابات الشيكات ،حيث أصدر
هؤالء شيكات ألقاربهم وذويهم بقيمة  3.29مليون جنيه ،دون وجه
حق ،حيث أنهم – أقاربهم -ال يمثلون موردين ألى سلع أو خدمات
بالشركة.
وأشــار إلى أن المبلغ الــذى تم حصره بقيمة  3.29مليون جنيه
جاء مقابل إصــدار  14شيكا ،خالل فترة تقارب الـــ 3سنوات ،من
يناير  ،2017حتى نوفمبر  ،2019وفقا لتقريره عن القوائم المالية
للشركة خالل أول  9أشهر من العام المالى الحالى.

تواصل مصلحة الضرائب المصرية فتح الباب
للتعاقد مع عــدد  1700مأمور ضرائب ( مأمور
ضــرائــب فحص  -مــأمــور ضــرائــب حصر ) على
مستوى محافظات الجمهورية باإلعالن رقم ()1
لسنة .2020
وأوضــحــت الضرائب بأنه يشترط للتقديم فى
متمتعا
هــذا اإلعـــان مــا يلى أن يــكــون المتقدم
ً
طبيا ،وأن
بالجنسية المصرية ،وأن يكون ً
الئقا ً
يــكــون مــن المقيمين إقــامــة دائــمــة بالمحافظة
المتقدم إليها ،وأن تكون مثبتة كمحل إقامة له
ببطاقة الــرقــم القومى فــى تــاريــخ هــذا اإلعــان،
وأن يكون حاصال على بكالوريوس تجارة (شعبة
محاسبة) بتقدير عام جيد جدا على األقــل ،وأال
ميالديا فى تاريخ
عاما
يزيد سن المتقدم على ً 27
ً
هذا اإلعــان ،وذلــك وفقا لحكم المادة الخامسة
عشرة من القانون رقــم ( ) 85لسنة  ،2020ومع
عدم االخالل بحكم المادة ( )14من قانون الخدمة
المدنية الصادر بالقانون رقم ( )81لسنة .2016
وأوض ــح ــت مــصــلــحــة الــضــرائــب الــمــســتــنــدات
المطلوبة للتقدم وهــى استيفاء بيانات طلب
الــتــوظــيــف الــمــتــاح عــلــى الــمــوقــع الرسمى
لــوزارة المالية ،وذلــك للمستوفين لشروط
التقدم فقط ،وتحميل صورة من المؤهــل
الدراسى الحاصل عليه المتقدم ،وأيضا
تحميل صورة من شهادة الميالد المميكنة،
وتحميل صــورة من بطاقة الرقم القومى،
عــلــى أن تــكــون س ــاري ــة فى
تـ ــاريـ ــخ ه ـ ــذا اإلعـ ـ ــان،
وت ــح ــم ــي ــل صـــــــورة مــن
ش ــه ــادة تــبــيــن الــمــوقــف
مــــن الــتــجــنــيــد ألداء
الــخــدمــة الــعــســكــريــة
على الــمــوقــع ،وذلــك
بـ ــالـ ــنـ ــسـ ــبـ ــة إلــــى
الــمــتــقــدمــيــن من
الــذكــور ،وتحميل
صــــــــــــــــــورة مـ ــن
صــحــيــفــة الــحــالــة
ال ــج ــن ــائ ــي ــة ،عــلــى
معيط
أن تـــكـــون حــديــثــة
وص ــادرة باسم وزارة

اإلعفاء من عموالت التحويالت والسحب
من  ATMمستمر حتى نهاية ديسمبر
ق ــرر مجلس إدارة الــبــنــك الــمــركــزى مد
سريان العديد من الــقــرارات لفترة جديدة
تنتهى فى  31ديسمبر  2020وتعطيل العمل
ببعضها.
وأوضــح رامى أبو النجا ،نائب محافظ
البنك المركزى أن أبرز القرارات التى تم
مد فترة سريانها حتى  31ديسمبر المقبل
تتضمن استمرار إلغاء الرسوم والعموالت
الخاصة بعمليات السحب النقدى من
مــاكــيــنــات الــصــراف اآللــــى ،واســتــمــرار
إعــفــاء الــعــمــاء مــن كــل الــمــصــروفــات
والــعــمــوالت الــخــاصــة بــكــافــة خــدمــات
التحويالت البنكية بالجنيه المصرى،
باإلضافة إلى تحمل البنك المركزى ما
يقرب مــن  50مليون جنيه تمثل قيمة
مــصــاريــف الــســحــب الــنــقــدى لبطاقات
تخفيفا من أعباء
صرف المعاشات وذلك
ً
مستحقى المعاشات.
كما قرر مجلس اإلدارة أيضا ً االستمرار فى
إصــدار المحافظ اإللكترونية مجاناً ،وإلغاء
كافة الــعــمــوالت والــرســوم الخاصة بعمليات
الــتــحــويــل بــيــن حــســابــات الــهــاتــف المحمول،
وك ــذل ــك االس ــت ــم ــرار ف ــى إص ـ ــدار الــبــطــاقــات
المدفوعة مقدما ً للمواطنين مجاناً ،وذلك حتى
 31ديسمبر .2020
ووجــه البنك المركزى البنوك الحاصلة على
ترخيص بالقبول اإللكترونى بقصر اإلعفاء الخاص
بكل الرسوم والعموالت التى يتحملها تجار القطاع
الخاص على العمليات التى تتم باستخدام أدوات
الدفع الالتالمسية الصادرة من البنوك العاملة
فى جمهورية مصر العربية وبــدون إدخــال الرقم
الــســرى وذلــك لتشجيع التجار والــشــركــات على
تفعيل المدفوعات الالتالمسية والتى من شأنها تحقيق
التباعد االجتماعى خالل تلك الفترة ولتشجيع ثقافة الـ
 Tap & Goوذل ــك لقيمة المعامالت الصغيرة الــتــى ال
تتعدى  600جنيه مصرى.

أسبوعية  -شاملة  -مستقلة تصدر بترخيص
من املجلس األعلى للصحافة عن دار
«عيون» للصحافة والطباعة والنشر
والتوزيع «ش.م.م»

محمد عبداللطيف
الرياضة:

محمد الراعى
املستشار القانونى:

عصام االسالمبولى
جرافيك:

المالية ،وأخــيــرا تحميل صــورة شخصية للمتقدم
على الموقع.
وأش ــارت المصلحة إلــى أنــه يشترط للترشح
للتعاقد اجــتــيــاز المتقدمين المستوفين
لشروط التقديم الختبارات التقييم والتى
ستتم بشكل الــكــتــرونــى ،وذلـــك بنسبة
%75على األقل فى مجاالت (المحاسبة
بصفة عامة بالتركيز على المحاسبة
الــضــريــبــيــة  -الــقــوانــيــن الــضــريــبــيــة -
الحاســب اآللــى –الــمــهــارات الشخصية
االساسية  -اللغة االنجليزية).
وســيــتــم عــقــد مــقــابــلــة
شخصية مع المتقدمين
ممن اجتازوا االختبارات
االل ــك ــت ــرون ــي ــة فــقــط،
كــــمــــا ســـيـــتـــم طــلــب
أصــــول الــمــســتــنــدات
السابقة ،وغيرها من
المستندات المقررة
ق ــان ــونـ ـاً ،بــاإلضــافــة
إل ـ ــى إجـــــــراء كــشــف
طبى ،وذلــك بالنسبة
للمتقدمين المرشحين
للتعاقد ويــتــم التقديم
لـــإعـــان عــلــى ال ــراب ــط

فسوف يقوم بإرسال الفيديو المخل ألسرتها..
الطالبة من جهتها لم ترضخ لمساومات فرد
األمــن وقامت بإبالغ مدير أمــن الجهة التى
شهدت الواقعة بكل التفاصيل ،فطلب منها
مجاراته واالتــصــال به وإبــداء موافقتها على
إقامة عالقة معه ،وهو ما حدث بالفعل وتم
التسجيل.
وبعدها طلب المدير من فرد األمن الحضور
لمكتبه وأظــهــر لها تسجيل المكالمة وطلب

مطالبات باستبعاد «عوف» من
رئاسة تحرير «النيل للرياضة»
طارق

WWW.Soutalmalaien.com

نائب رئيس التحرير:

التالى
https://www.incometax.gov.eg/
 vac.aspوذلك حتى  22ديسمبر الحالى .
واستعرضت المصلحة محتوى اختبارات التقييم
حيث يحتوى االختبار على عــدد مــن األسئلة التى
تــغــطــى الــمــجــاالت الــتــالــيــة الــمــحــاســبــة الضريبية
(الــضــريــبــة عــلــى دخـ ــول األش ــخ ــاص الطبيعيين/
الضريبة على أرباح االشخاص االعتبارية /الضريبة
على القيمة المضافة) ،وأساسيات المحاسبة المالية،
ومبادئ المراجعة ،ومعلومات قانونية ضريبية ذات
صلة بــقــوانــيــن :الضريبة على الــدخــل /الضريبة
على القيمة المضافة /ضريبة الدمغة /رسم تنمية
الــمــوارد المالية لــلــدولــة ،وكــذلــك عــن االتفاقيات
الدولية المتعلقة بالضرائب،ونطاق تطبيقها وتأثير
التطور التكنولوجى على مجال الضرائب.
ـددا مــن األسئلة التى
كما يتضمن االختبار ع ـ ً
تــغــطــى م ــه ــارات وأس ــاس ــي ــات الــحــاســب اآللـــى/
األساسيات المبدئية للتعامل مع كل من..
Internet Applications - Windows
 - Word Excel - PowerPointوأيــضــا
المعلومات العامة والــقــدرة على التفكير المنطقى
والمهارات األساسية (إدارة الوقت /التفاوض /إدارة
االجتماعات) والمعلومات اإلدارية األساسية (وظائف
اإلدارة /الرقابة /التخطيط االستراتيجي) ،باإلضافة
إلى مهارات استخدام مفردات اللغة اإلنجليزية فى
التعامل مع اآلخرين فى محيط العمل.

فعل فاضح داخل جهة إعالمية شهيرة
جــهــة إعــامــيــة شــهــيــرة ،شهدت
واقعة ضبط طالب وطالبة بإحدى
األك ــادي ــم ــي ــات ف ــى وضـــع مــخــل،
والمفاجأة أن أحد أفــراد األمن
(اس ــم ــه اشـــــرف) قـــام بتصوير
الــواقــعــة ص ــوت وصــــورة ،وقــرر
اس ــت ــغ ــال الــفــيــديــو الب ــت ــزاز
الطالبة بإقامة عالقة جنسية
مــعــهــا وهـــددهـــا إذا رفــضــت
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تلقى محمد عفيفى القائم بأعمال رئيس قناة
النيل للرياضة مــذكــرة رسمية قدمها « »8من
رؤس ــاء التحرير بالقناة ،طالبوا فيها باستبعاد
محمد أبوعوف المكلف برئاسة تحرير القناة من
إعداد خريطة البرامج التى كلف بها منذ شهرين.
مقدمو الشكوى كشفوا أن أبوعوف يقوم بتصفية الحسابات
الشخصية مع زمالئه وليست هناك عدالة فى توزيع البرامج
كما أن هناك مجامالت صارخة لبعض األشخاص على حساب
اآلخرين ..وأكد مقدمو الشكوى أن جداول البرامج لم تحدث بها
أية مشكالت خالل السنوات الماضية.

مديونيات «النايل سات» تثير القلق فى ماسبيرو
الجهاز المركزى للمحاسبات ،طالب الــلــواء أحمد أنيس رئيس الشركة
المصرية لألقمار الصناعية «النايل سات» بضرورة مخاطبة حسين زين رئيس
الهيئة الوطنية لإلعالم ،لمطالبته بسرعة سداد الميدونيات المستحقة للشركة
لدى الهيئة والتى تقدر بـ 4ماليين و 276ألف دوالر.
جهاز المحاسبات كشف فى تقرير رسمى له صدر منذ ايام أن الهيئة الوطنية
لإلعالم لم تقم بتسديد أية مبالغ من هذه المديونية منذ يناير  . .2020وطالب
الجهاز بتحصيل هــذه المستحقات أوالً بــأول بــدالً من االنتظار لخصم المبلغ
من نصيب الهيئة فى أرباح النايل سات ،خاصة فى ظل انخفاض أرباح الشركة،
واعتراض بنك اإلستثمار القومى على هذا اإلجراء.

منه تقديم استقالته فوراً قبل أن يقوم بتحويل
األمر لقضية جنائية تمهيداً لمحاكمته وهو ما
حدث بالفعل.
وهنا نسأل  :إذا كــان مــن واجبنا اإلشــادة
بموقف مــديــر أمــن الجهة اإلعــامــيــة ومعه
رئيس مجلس اإلدارة الذى أبلغ بالواقعة ،فمن
واجبنا أن نسأل :لماذا لم يتم عمل تحقيق فى
هذه الواقعة المصورة بالصوت والصورة حتى
ال تتكرر مثل هذه األعمال المنافية لآلداب ؟!

 12مليون جنيه
مهددة بالضياع
فى ماسبيرو
كشفت مستندات رسمية
– لدينا صـــورة منها – أن
حساب اإلنفاق االستثمارى
لــلــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــإعــام
يتضمن «دف ــع ــات مــقــدمــة»
على ذمة أعمال ومشروعات
لم يتم االنتهاء من تنفيذها
منذ سنوات ،بمبالغ قيمتها
 12مليو ًنا و 513ألف جنيه!!
والــــســــؤال لــحــســيــن زيــن
رئــيــس الــهــيــئــة :م ــا مصير
هــذه الماليين؟ وهــل سيتم
استكمال هــذه المشروعات
أم ال؟ وهل تملك الهيئة حق
اســتــرداد هــذه الماليين فى
حـــال عـــدم اســتــكــمــال تلك
المشروعات؟!

أحمـ ـ ــد محمـ ـ ــود
إخراج:

أحمد الريس
جمع تصويرى:

محمود عبدالسالم
املراجعة اللغوية:

عبد الصمد البحيرى
محمود جابر
املقاالت املنشورة تعبر عن رأى أصحابها.
االعالنات واالشتراكات
يتم االتفاق عليها مع ادارة اجلريدة
اإلدارة والتحرير:
26شارع عدنان املدني -الصحفيني
نهاية أحمد عرابى  -املهندسني
فاكس وتليفون33450694-33450728 :
اإلمييلSoutalmalaien@yahoo.com:

 31ديسمبر ..آخر مهلة
لمخالفى اإلقامة فى الكويت

سعفان

تقريرا عبر
تلقى وزيــر القوى العاملة محمد سعفان
ً
مكتب التمثيل العمالى الــتــابــع لــلــوزارة بــســفــارة مصر
بالكويت فى إطــار متابعته على مــدار الساعة يوميا مع
المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية فى دول العمل
بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضـ ـ ــح هــيــثــم ســعــد ال ــدي ــن الــمــتــحــدث الــرســمــى
والمستشار اإلعالمى لــوزارة القوى العاملة أن التقرير
تضمن صدور قرار يمنح ُمهلة لمخالفى اإلقامة حتى 31
ديسمبر  ،2020ومن لم يقم بتعديل وضعه من المخالفين
ستوقع عليه العقوبات المقررة قانونيا.
وأشــار التقرير الذى تلقاه الوزير من الملحق العمالى
أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالى بالكويت ،فى هذا
الخصوص إلــى أن نائب رئيس ال ــوزراء ووزيــر الداخلية
ـرارا يتيح لمن انتهت إقاماتهم أو
أنس الصالح أصــدر قـ ً
سمات دخولهم اعتبارا من  1يناير  2020وما قبله ،والذين
يبدون رغبتهم فى منحهم إقــامــات بالبالد أو المغادرة
مع استعدادهم لدفع الغرامة المقررة دون إحالتهم إلى
جهات التحقيق ،يتيح لهم أن يتوجهوا إلى اإلدارة العامة
لشئون اإلقامة لتعديل أوضاعهم خالل الفترة من  1إلى
 31ديسمبر المقبل ممن توافرت فيهم الشروط المقررة
لإلقامة.
وحــذر الــقــرار مــن أنــه مــن لــم يقم بتعديل وضعه من
المخالفين لقانون اإلقامة خالل المهلة المذكورة ستوقع
عليه العقوبات المقررة قانونيا ولــن يتم الترخيص له
باإلقامة ويتم إبعاده عن البالد وال يسمح له بالعودة إليها
مرة أخرى.

بريشة الفنان :محمد الصباغ
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على المكشوف
هل هناك قلق ومخاوف مصرية بعد وصول جو بايدن لمنصب الرئيس فى الواليات المتحدة األمريكية؟
وما هى صور هذا القلق؟ وكيف ستتعامل اإلدارة المصرية مع هذا األمر؟ وما حقيقة التحالف بين
جماعة اإلخوان اإلرهابية وتنظيمها الدولى مع اإلدارة األمريكية الجديدة؟ وهل صحيح أن بايدن قطع
على نفسه عهدًا بإعادة اإلخوان للمشهد السياسى؟! وما تفاصيل التحالف الشيطانى بين الجماعة
اإلرهابية وبايدن؟
هذه التساؤالت وغيرها الكثير تدور فى أذهان كل المهتمين بالشئون الخارجية أو الداخلية لمصر،
خاصة فى ظل عدم استجابة اإلدارة المصرية للكثير من الضغوط األمريكية منذ قدوم الرئيس
عبدالفتاح السيسى للرئاسة فى  ،2014وفى ظل انفتاح مصر على كل القوى العظمى والمؤثرة فى
العالم مثل روسيا والصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ..الخ.

السيسى

ولعل أكبر إش ــارة على وجــود تنسيق وتــعــاون كبير
بين جماعة اإلخوان اإلرهابية وبين الرئيس األمريكى
الــجــديــد جــو بــايــدن ،قــيــام الــجــمــاعــة فــى  7نوفمبر
الــمــاضــى ب ــإص ــدار بــيــان بــخــصــوص فـــوز الــمــرشــح
الديمقراطى جو بايدن على الرئيس الجمهورى دونالد
ترامب فى انتخابات الرئاسة األمريكية.
وثــمــنــت الــجــمــاعــة فــى الــبــيــان ال ــص ــادر عــن نائب
مرشدها العام إبراهيم منير ،العملية االنتخابية فى
الــواليــات المتحدة ،مشيرة إلــى أن انتصار بايدن هو
«الفوز الذى يبرهن على أن الشعب األمريكى ما زال
قــادرا على فــرض إرادتـــه» ..وتمنت الجماعة لبايدن
والشعب األمريكى وشعوب العالم أجمع «دوام العيش
الكريم فى ظل مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية
واحترام حقوق اإلنسان ،وتوجهت إلى اإلدارة األمريكية
الجديدة بنداء ينص على أن «األوان قد آن لمراجعة
سياسات دعــم ومساندة الدكتاتوريات ،ومــا ترتكبه
األنظمة المستبدة حول العالم من جرائم وانتهاكات فى
حق الشعوب».
وفـــى هـــذا الــســيــاق ،نــشــيــر إلـــى م ــا كــشــفــه مــوقــع
«المونيتور» منذ أيــام ،عن قيام الرئيس التركى رجب
طيب أردوغ ــان الراعى الرسمى لإلرهاب اإلخوانى،
بتعيين سفير جديد لتركيا
فــى إســرائــيــل ،واصــفــا تلك
الخطوة بـ«إشارة إلى الجهود
المبذولة لتطبيع العالقات
بين أنقرة وإسرائيل وتجميع
نــقــاط للتقرب مــن اإلدارة
األمريكية الجديدة».
وقــال الموقع ،إن السفير
الجديد هو اوفوك اولوتاس
( 40ع ــام ــا) ،رئــيــس مركز
البحوث االستراتيجية فى
وزارة الــخــارجــيــة التركية،
ودرس اولـــوتـــاس الــعــبــريــة
وعـــلـــوم الـــشـــرق األوســــط
فــى الــجــامــعــة الــعــبــريــة فى
مدينة الــقــدس ..كما عمل
رئــيــســا لــمــؤســســة،SETA
وهــى مؤسسة فكرية مؤيدة
للحكومة ،وكــتــب ع ــددا من
األوراق البحثية عــن السياسة فــى الــشــرق األوســط
والتاريخ اليهودى.
كما أنه يعتبر خبيرا فى الشئون اإليرانية ..الجدير
بالذكر أنه ال يتواجد أى سفير لكال الدولتين فى كال
البلدين منذ مايو .2018
ويؤكد الخبراء أن تركيا تسعى للخروج من عزلتها
التى تتزايد مع اقتراب تطبيق العقوبات االقتصادية
األمريكية واألوروبــيــة بسبب مواقفها األخيرة ،والتى
تــزايــدت مــع األزمـــة الــتــى خاضتها فــى شــرق البحر
المتوسط ،ومن الطرق التى تسعى من خاللها أنقرة
للخروج من هذا الوضع هو تحسين سياستها وعالقتها
مع إسرائيل ،فى محاولة للتقرب من اإلدارة األمريكية
الحالية.
ك ــم ــا ك ــش ــف ــت ت ــق ــاري ــر
إعــامــيــة ،أن رئــيــس جهاز
الــــمــــخــــابــــرات ال ــت ــرك ــي ــة
هــاكــان فــيــدان قــام بــإجــراء
محادثات سرية مع مسئولين
إســرائــيــلــيــيــن بــهــدف إع ــادة
الـــعـــاقـــات إلـــــى مــســتــوى
السفراء.
على الجانب اآلخر ،أشير
إلـ ــى اتــفــاقــى م ــع م ــا قــالــه
الــدكــتــور مصطفى الفقى،
مــديــر مكتبة االســكــنــدريــة
ال ــح ــال ــى وم ــس ــاع ــد وزيـــر
الخارجية السابق والكاتب
والمفكر المعروف ،إن غياب
الــرئــيــس األمــريــكــى دونــالــد
ترامب سيجعل مصر تبذل
مجهودا أكبر فى ملف سد
النهضة ،ألن تــرامــب كــان متعاطفا مــع وجهة النظر
المصرية.
وأض ــاف الفقى ،أن قلق مصر مــن الرئيس بايدن
سيكون فى مجالين األول سد النهضة والثانى جماعة
اإلخوان.
وأوضــح أن «بــايــدن كــان يتبنى وجهة نظر الرئيس
األسبق أوباما الخاصة بجماعة اإلخــوان والــذى كان
يــريــد أسلمة المنطقة ،وك ــان يــرى أن التضيق على
جماعة اإلخوان هو تضيق على المعارضة الوطنية».

قصة تغريدة
«بايدن» فى
يوليو الماضى
والتى أثارت
القلق فى مصر

مصطفى الفقى :قلق
مصر من بايدن سيكون
فى مجالين األول
سد النهضة والثانى
جماعة اإلخوان

مطالبات باإلفراج
عن جميع السجناء
األمريكيين والنشطاء
السياسيين

محمد طرابيه يكتب

تفاصيل التحالف الشيطانى بين
«اإلخوان اإلرهابية» واإلدارة
األمريكية ضد مصر و«السيسى»
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بايدن

توقعات أمريكية برفض السيسى عودة اإلخوان والحد من نفوذ الجيش فى السياسة واالقتصاد

«أردوغان» الراعى الرسمى
لإلرهاب اإلخوانى قام بتعيين
سفير جديد لتركيا فى إسرائيل
للتقرب من اإلدارة األمريكية

أردوغان

الرئيس األمريكى الجديد يتبنى وجهة نظر أوباما الخاصة بجماعة اإلخوان والذى كان يريد «أسلمة» المنطقة
كما أتــفــق مــع مــا قــالــه «الــفــقــى» أن «وض ــع جماعة
اإلخــــوان المسلمين فــى خــانــة الــمــعــارضــة الوطنية
«هراء».
ويؤكد الخبراء أن هناك مؤشرات وتقارير تؤكد دعم
التنظيم الدولى لإلخوان لبايدن ،وذلــك حتى يتمكن
التنظيم من النجاة من سياسات التضييق على حركات
اإلســام السياسى ،وإعــادة األمل فى رفع التشريعات
المعلقة فى الكونجرس ،والخاصة بتصنيفهم كجماعة
إرهابية ،وهو ما يعنى بصيصا ً من األمل ،مرة أخرى،
للتنظيم ال ــذى خسر مــســاحــات نــفــوذه ،فــى الــداخــل
والخارج.
فى هــذا السياق ،كشفت دراســة أصــدرهــا «معهد
واشــنــطــن» بــعــنــوان «الــمــخــاوف المصرية مــن رئاسة
بــايــدن» والــتــى أعــدهــا هيثم حسنين ،أنــه على مدى
السنوات األربــع الماضية ،رحب الرئيس عبد الفتاح
السيسى ونخب مصرية أخــرى بالوضع القائم الذى
يركز فيه البيت األبيض على محاربة التطرف وتعزيز
التعاون األمنى اإلقليمى ،دون قيام األخير بتحديهم
علنا ً بشأن حقوق اإلنــســان والديمقراطية ،غير أن
احتمالية قيام اإلدارة المرتقبة لجو بــايــدن بإعادة
صياغة أولويات السياسة هذه تثير قلق القاهرة بشأن
اللهجة المستقبلية والمضمون المستقبلى للعالقة
الثنائية بين البلدين.
وتحت عنوان «دواعــى قلق مصر» ،كشفت الدراسة
أنه فى يوليو من هذا العام ،اجتاحت الصدمةُ مصر
بكافة مؤسساتها حين غ ّرد بايدن  -الذى كان ال يزال
مرشحا ً للرئاسة األمريكية فــى ذلــك الــوقــت  -على
موقع «تويتر» كاتباً« :ال مزيد من الشيكات على بياض
المفضل» لــدى تــرامــب»  -فــى إشــارة
لـ«الديكتاتور
ّ
إلى معاملة السجناء السياسيين فى مصر (وفقا لما
تضمنته الدراسة حرفياً).
ثــم تفاقمت تــصــورات الــقــاهــرة بشأن التهديدات
المرتبطة برئيس من الحزب الديمقراطى فى أكتوبر
حين كشفت نسخة مترجمة مــن رســائــل إلكترونية
رُفعت عنها السرية وتعود لوزيرة الخارجية األمريكية
السابقة هيالرى كلينتون عن مدى عالقات إدارة أوباما
مع مسئولى «اإلخــوان المسلمين» خالل فترة حكمهم
القصيرة فى عهد الرئيس محمد مرسى وبعدها.
وكشفت الــدراســة األمريكية أنــه مــن الــمــرجــح أن

التنظيم الدولى يدعم بايدن
إلعادة األمل فى رفع التشريعات
المعلقة فى الكونجرس والخاصة
بتصنيفهم كجماعة إرهابية
ينبع هــذا القلق مــن عــدة عــوامــل رئيسية تتمثل فى
الخوف من اإلسالم السياسى ،مشيرة إلى أن أوساط
النخبة المحيطة بالرئيس السيسى مقتنعةً تماما ً بأن
بايدن سيتّ بع نهج أوبــامــا ،الــذى اعتبروه يتبنى دورًا
لإلسالميين فى السياسة الداخلية لمصر.
ومـــا يــعــزز هـــذا الــتــصــور هــو واقـ ــع تــرحــيــب أبــرز
شخصيات «اإلخوان المسلمين» وإعالمييها المقيمين
فى تركيا وقطر بفوز بايدن  -وهو ر ٌّد يفوق أى خطوة
جــاءت من إسالميى مصر تجاه الرؤساء األمريكيين
السابقين.
ت أخرى فى الكفة المقابلة
ومع ذلك ،ظهرت أصوا ٌ
لهذا الــذعــر ..إذ قــال وزيــر الخارجية السابق عمرو
موسى إن الوضع اليوم يختلف عما كان عليه قبل سبع
شدد قبضته على السلطة بشكل
سنوات ألن السيسى ّ
كبير ،ما يعنى أن التهديد المتمثل بعودة المعارضة
بقوة لم يعد ممكناً.
ومــن بين األســبــاب الــتــى كشفتها الــدراســة للقلق
المصرى من وصول بايدن للرئاسة ،ما أسمته بانعدام
حقوق اإلنسان وغياب االنفتاح السياسى ،وهنا نطالب
كافة الجهات المصرية المعنية بالرد على ما زعمته

دراســة معهد واشنطن حول « إدراك مصر أن سجل ّها
الحافل فى هذه القضايا كان ضعيفا خالل السنوات
القليلة الماضية ..وحتى مناشدات الرئيس ترامب
فشلت فى منع وفاة مواطن أمريكى فى سجن مصرى،
لذلك يرى المسئولون فى القاهرة فرصة ضئيلة إلقناع
بايدن بتجنب مواجهتهم عالنية فى مثل هذه األمور..
كما أن كــابــوس الحكومة األســـوأ هــو احــتــمــال قيام
واشنطن بالضغط عليها لتخفيف اإلجــراءات القمعية
ضد السجناء من «اإلخـــوان المسلمين» والناشطين
السياسيين الليبراليين».
وكشفت الدراسة أن من بين أسباب القلق المصرى،
التوترات مع إثيوبيا ،حيث أوضحت أنه من وجهة نظر
مصر ،انخرط الرئيس ترامب بشكل فاعل وشخصى
فــى تــســويــة الــخــافــات ح ــول ســد النهضة اإلثــيــوبــى
الكبير ،حيث أوعز إلى وزير الخزانة األمريكى ستيفن
منوتشين بالتوسط بين الطرفين ..والــيــوم ،تخشى
القاهرة أن يكون بايدن أقل تعاطفا ً مع وجهات نظرها
بشأن هذه المسألة ،وأنه قد يعكس التجميد الحالى
ألجزاء من المساعدات األمريكية إلثيوبيا.
وقــالــت الـــدراســـة إنـــه ال ينبغى أن تــحــجــب هــذه
الــمــخــاوف احتمالية تقاطع المصالح المصرية مع
بعض سياسات بــايــدن ،ال سيما فيما يتعلق بتركيا
وإسرائيل ..فمنذ أواخر العام الماضى ،كان السيسى
على خالف مع أنقرة فى النزاع المتقلب على الحدود
البحرية بشأن التنقيب عن الغاز الطبيعى فى شرق
البحر المتوسط .وبالشراكة مع اليونان ،تحث مصر
حاليا ً فريق بايدن على االضطالع بدور فى هذا النزاع.
وبشكل عام ،سيكون من دواعى سرور القادة المصريين
أن يروا واشنطن تتبنى موقفا ً أكثر صرامة ضد الرئيس
التركى رجب طيب أردوغــان الــذى يعتبرونه المدافع
األول عن اإلسالميين السياسيين فى المنطقة نظراً
الستعداده الستضافتهم ومنحهم الجنسية.
وتحت عنوان «التداعيات على السياسة األمريكية»،
كشفت الــدراســة أن الــقــادة المصريون يــدركــون أنه
اعتبارًا من يناير القادم ،لن يكون هناك مجال لتك ّرر
نوع العالقة الشخصية التى أقامها السيسى مع ترامب
على مدى السنوات األربع الماضية.
ومــن المحتمل أن ي ــؤدى نــزع الــطــابــع الشخصى
عن السياسة األمريكية إلى عودة القاهرة إلى تعزيز

رسالة للرئيس:
افتحوا األبواب لكل اآلراء مهما كانت معارضة طالما ال تخدش الحياء العام وال تمثل خطرًا على األمن القومى
عليكم أن تعيدوا الحياة للشارع السياسى مرة أخرى بعد أن أصابه الجمود بسبب عدم وجود أحزاب حقيقية وفاعلة على الساحة
من الضرورى عودة ظهور األصوات المعارضة كضيوف فى برامج الهواء والصحف

مصالحها عبر االعتماد بشكل أعمق على العالقات
الــعــســكــريــة ،واالســتــفــادة مــن عــاقــاتــهــا الــجــيــدة مع
البنتاجون وإسرائيل.
ومــع ذلــك ،مــن غير المرجح أن يختلف السيسى
عن غيره من الرؤساء المصريين فى السعى للحصول
على دعم أمريكى أوسع ،بغض النظر عما إذا كان هذا
الدعم يأتى من زعيم ديمقراطى عارض ثورة  30يونيو
عام .2013
ومن وجهة نظر السيسى ،فإن جعل بايدن يعمل معه
فى السنوات المقبلة ســوف يمنح حكمه شرعيةً من
الحزبين السياسيين الرئيسيين فى أمريكا.
ومــن جانبها ،وفقا للدراسة األمريكية ،ستستفيد
إدارة بــايــدن مــن التمسك بــأهــداف متواضعة عند
التعامل مع مصر ،كضمان اإلفراج عن جميع السجناء
األمريكيين والــمــبــاشــرة بــاإلصــاحــات االقتصادية
الــازمــة لتجنب كــارثــة مجتمعية على المائة مليون
مــواطــن فــى الــبــاد ..ويكاد
يكون من المؤكد أن يرفض
السيسى الــدعــوات إلجــراء
تــغــيــيــرات أعــمــق ،بـ ــدءاً من
تخفيف اإلجــراءات القمعية
الــــتــــى ت ــم ــن ــع «اإلخـــــــــوان
المسلمين» مــن الــعــودة إلى
مــعــتــرك الــســيــاســة ،وص ــوالً
إلــى الحد من نفوذ الجيش
فــى الــســيــاســة واالقــتــصــاد.
ويقينا ،من غير المرجح أن
ً
تشك ّل مصر أولــويــة مبكرة
لبايدن .ومــع ذلــك ،فحالما
ُتــحـ ِّول إدارت ــه انتباهها إلى
القاهرة ،فإن وجود أهداف
مــلــمــوســة وقــابــلــة للتحقيق
ســيــخــدمــهــا بــشــكــل أفــضــل
بــكــثــيــر ،مــن اإلصـــــرار على
إجـــــــراء ت ــغ ــي ــي ــرات كــبــيــرة
محكوم عليها بالفشل على المدى القريب.
وبــعــد أن استعرضنا تفاصيل الــدراســة األمريكية
المتعلقة بالقلق المصرى من صعود بايدن لقمة السلطة
فــى البيت األبــيــض ،أؤكــد أننا ال نتبنى الــمــزاعــم التى
تضمنتها حول ما اسمته بانتهاكات حقوق اإلنسان فى
مصر ،بــل أردن ــا أن نضع أمــام صناع الــقــرار فــى مصر
بعض مما يكتب وينشر حول الشأن المصرى حتى تتمكن
كــل الجهات المعنية مــن التعامل مــع هــذه االنــتــقــادات
واالتهامات الموجهة فى مصر ،كما نستهدف الكشف
عن تفاصيل المخطط الشيطانى بين جماعة اإلخــوان
اإلرهابية وبين اإلدارة األمريكية الجديدة ضد مصر
بصفة عامة وضــد الرئيس عبدالفتاح السيسى بصفة
خاصة.
وفــــــى الـ ــنـ ــهـ ــايـ ــة ،نــشــيــر
إلــــى تــصــريــحــات الــدكــتــور
مــصــطــفــى مــدبــولــى ،رئــيــس
م ــج ــل ــس الــــــــــــوزراء ،خ ــال
مــشــاركــتــه ،هــيــئــة الــرقــابــة
اإلداريــــــة ،اإلحــتــفــال باليوم
العالمى لمكافحة الفساد،
يوم األربعاء الماضى ،والتى
أشــــار فــيــهــا إلـــى تــوجــيــهــات
الرئيس عبدالفتاح السيسى،
رئيس الجمهورية ،بالتحول
نحو دولــة مدنية ديمقراطية
حـــديـــثـــة ،واألخــــــــذ ب ــزم ــام
المبادرة فى مواجهة الفساد،
ُ
بِ َمنْ ظومة تشريعية ومؤسسية
تتفق مع المعايير الدولية.
ُ
وانــــــطــــــا ًقــــــا مــــــن هــــذا
التصريح وتلك التوجيهات الرئاسية ،أقول للرئيس وكل
الجهات المعنية« :افتحوا األبواب لكل اآلراء مهما كانت
معارضة طالما ال تخدش الحياء العام وال تهين أو تحتقر
األشخاص والمسئولين أو تنتهك األعراض والحرمات وال
خطرا على األمن القومى ..وعليكم أن تعيدوا الحياة
تمثل
ً
للشارع السياسى مرة أخرى بعد أن أصابه الجمود بسبب
عدم وجود أحــزاب حقيقية وفاعلة على الساحة ،وعدم
ظهور األص ــوات المعارضة كضيوف فى برامج الهواء،
والتعتيم على الكثير من الكتاب والصحفيين ممن لهم
توجهات معارضة للنظام والحكومة.

إنهاء التجميد
الحالى ألجزاء
من المساعدات
األمريكية
إلثيوبيا

عمرو موسى:
التهديد المتمثل
بعودة المعارضة
بقوة فى مصر لم
ممكنـا
يعد ً
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مخالفات مالية وإدارية بالجملة
فى هيئة جودة التعليم
إيمان عاطف
كشفت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات ،حول نتائج
فحص الحسابات الختامية لــمــوازنــات الهيئات العامة
االقتصادية عن السنة المالية  ،2019-2018عن مخالفات
مالية وإداري ــة ،ثبت وقوعها فى الهيئة القومية لضمان
جودة التعليم واالعتماد ،وهى هيئة عامة اقتصادية تتمتع
باالستقاللية وتتبع رئيس مجلس الـــوزراء ،وقــد انشئت
بموجب القانون رقم  82لسنة  2006المنشور بالجريدة
الرسمية.
وأكد التقرير أن أهم المخالفات التى وقعت فيها الهيئة
وتم وضعها تحت المالحظة ،استمرار الهيئة بصرف مبالغ
على االعتمادات المدرجة لفرع مكافآت لغير العاملين
عن خدمات مؤداة نظير االستعانة بمستشارين فوق السن
وآخرون من خارج الهيئة ،وذلك دون وضع ضوابط لصرف
تلك المبالغ وكــذلــك دون الحصول على موافقة رئيس
مجلس ال ــوزراء بالمخالفة لحكم المادة  16من القانون
 81لسنة 2016وكذلك المادة رقــم  48من الئحة الهيئة
والمادةرقم  5من التأشيرات العامة بموازنات الهيئات
االقتصادية للعام المالى  2019-2018بلغ ما أمكن حصره
منها  325.301ألف جنيه خالل الفترة من مايو ويونيو
 2019وقــد سبق للجهاز اإلشــارة لهذا الموضوع آخرها
كتابه رقم  36بتاريخ  2019- 5- 15ولم يتم الرد.
وأشار التقرير بشأن نتائج تنفيذ الموازنة الجارية ،أن
موقف صافى تكاليف ومصروفات الهيئة ،لم تجرى عليه
أية تعديالت حيث قدر ربط أصلى لتكاليف ومصروفات
الهيئة للسنة المالية  2019-2018بنحو  40مليون جنيه،
ومن هنا قد تبين أنه لم تجر عليه تعديالت سواء بالنقص
أو الزيادة خالل السنة المالية.
وأوضــح أن التنفيذ الفعلى عن تحمل الهيئة لتكاليف
ومصروفات بلغت نحو  28مليون جنيه بنقص بلغ نحو 12
مليون جنيه بنسبة تمثل .%30
وأكــد أنه بفحص مجموعة المصروفات البالغ قيمتها
نحو  18.5مليون جنيه تبين اآلتى:
عــدم إدراج أى اعتمادات لبند مصروفات األبحاثوالتجارب على الرغم كمن أهميته بالنسبة لنشاط الهيئة.
 إدراج ربط أصلى لمصروفات الدعاية واإلعــان بلغنحو  8.6مليون جنيه على حين أسفر التنفيذ الفعلى عن
مصروف فعلى بلغ  3.6مليون جنيه بنقص بلغ  5ماليين
بنسبة .58%
وبــشــأن موقف اإليــــرادات التى حققتها الهيئة ،فقد
قدر ربط أصلى لــإيــرادات التى قــدرت للهيئة تحقيقها
خالل السنة المالية  2019-2018بلغ نحو  46.7مليون
جنيه ولم تجر عليه أي تعديالت خالل السنة بالزيادة أو
النقص.
وقد أسفر التنفيذ الفعلى عن تحقيق الهيئة اليــرادات
بلغت نحو  23.6مليون جنيه بنقص بلغ  23.7مليون
جنيه بنسبة  ،% 50.07ويمكن تبيان تطور اإليرادات التى
حققتها الهيئة فى السنوات المالية  2017-2016وحققت
قيمة اإليرادات  32.3مليون جنيه ،وفى عام 2018-2017
وصلت قيمة اإليـ ــرادات إلــى  32.4مليون جنيه بزيادة
 ،0.3%وفى  -2019 2018بلغت قيمة االيــرادات 23.6

126.8

23.7

مليون جنيه قيمة الخسائر
المرحلة للهيئة ..وصافى
األرباح لم يتجاوز مليون جنيه

نقصـا فى إيرادات
مليون جنيه ً
الهيئة ..و 4.2مليون جنيه
عجزًا فى ميزانية النشاط

تعيين مستشارين
«على المعاش»
بماليين الجنيهات بدون
موافقة رئيس الوزراء
مليون جنيه بانخفاض بنسبة .37.2%
واش ــار التقرير المحاسبى الــى أنــه بفحص البيانات
الــــواردة عــن قيمة اإليــــردات فقد تبين عــدم دقــة قيمة
اإليـــــرادات الــمــقــدر تحقيقها س ــواء بالنسبة إليـــرادات
النشاط أو بالنسبة إليرادات األرباح األخرى للسنة المالية
.2019-2018
وبالنسبة لتقدير ربــط أصلى لصافى ربــح العام بنحو
 6.8مليون جنيه للعام المالى  2019-2018اال ان نتيجةة
اعــمــال الهيئة اســفــرت عــن تحقيق خسائر الــعــام «عجز
النشاط» بنحو  4.2مليون جنيه.
وقد ترتب على ذلك أن زاد رصيد الخسائر المرحلة
للهيئة ليصل فى  2019-60 -30إلى نحو  126.8مليون
جنيه.ومما هو جدير بالذكر ان نتيجة اعمال الهيئة فى
السنتين الماليتين  2018-2017و 2017-2016أسفرت
عن تحقيق صافى ربح العام بنحو  1.4مليون جنيه و6.6

مليون جنيه على التوالى.
وأكــد تقرير المحاسبات ،بشأن نتائج تنفيذ موازنة
االستخدامات االستثمارية للهيئة للسنة المالية -2018
 2019من واقع حسابها الختامى ،أن التنفيذ الفعلى أسفر
عن تحقيق استخدامات استثمارية بنحو  0.4مليون جنيه
بنقص بلغ قيمته  2.6مليون جنيه بنسبة بلغت ،%86.6
وقد تمثلت قيمة هذه االستخدامات االستثمارية فى شراء
آالت ومعدات ووسائل نقل.
ورصـ ــد الــتــقــريــر نــتــائــج تــنــفــيــذ م ــوازن ــة الــتــحــويــات
الــرأســمــالــيــة للهيئة للنسة الــمــالــيــة  2019-2018من
واقــع حسابها الختامى ،أنه قدر ربط أصلى للتحويالت
الرأسمالية للهيئة بنحو  6ماليين جنيه ،أدخلت عليه
تعديالت خالل السنة بنحو  5.8مليون جنيه تمثل قيمتها
نحو  % 95من الربط األصلى ليصبح الربط المعدل نحو
 11.8مليون جنيه.

التعليم العالى تواصل تلقى رغبات
طالب الخارج للدراسة بجامعات مصر

بدء تنفيذ زيادات المعلمين من يناير المقبل
قــال الدكتور طــارق شوقى ،وزيــر التربية
والتعليم ،إن تنفيذ قرار الزيادات الخاصة
بالمعلمين بعد إق ــرار القانون فــى مجلس
النواب فى يناير .2021
كــان مجلس الـــوزراء أعلن إق ــرار حوافز
مالية للمعلمين
 حزمة مزايا مالية جديدة لـ 2.1مليونمن المعلمين ومعاونيهم بالتربية والتعليم
واألزه ــر بتكلفة  6.1مليار جنيه تتحملها

الخزانة العامة بخالف األعباء التأمينية
 زيادة  50%فى «بدل المعلم» و 50%زيادةفى حافز األداء.
 زيــادة  25%زيــادة فى مكافأة امتحاناتالنقل من القيمة المقررة فى يونيو .2020
جنيها حافز إدارة مدرسية لكل
 250ً
جنيها
مدير مدرسة أو شيخ معهد و150
ً
شهريا.
للوكيل
ً
 -متوسط الــزيــادات الشهرية المقترحة

جنيها للمعلم إلى
للمعلمين تبدأ من 325
ً
جنيها لكبير معلمين بخالف
475
ً
حافز اإلدارة المدرسى.
إنــشــاء صــنــدوق للرعاية
االج ــت ــم ــاع ــي ــة والــمــالــيــة
للمعلمين بالمهن التعليمية
ومعاونيهم بالتربية والتعليم
واألزهر بدعم نصف مليار
جنيه من الخزانة العامة.

قالت الدكتورة رشــا كمال القائم بأعمال
رئيس اإلدارة المركزية للوافدين بــوزارة
التعليم العالى ،إن اإلدارة تواصل فتح الباب
أمام الطالب بالخارج للتسجيل والدراسة
فــى الــجــامــعــات الــمــصــريــة ،موضحة أن
وزي ــر التعليم الــعــالــى أعــلــن عــن قنوات
الــتــواصــل مــع اإلدارة لــلــحــصــول على
تفاصيل التقديم والخطوات المطلوبة.
وأوض ــح ــت د .رش ــا كــمــال أن ــه من

بشرى للمعلمين ..اعتماد ترقية  334ألف معلم
نسرين إمام
أكد الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية
والتعليم لشئون المعلمين ،أن قــرار ترقية 334
ألف معلم فى مرحلة المراجعة النهائية وسوف
يصدر القرار بعدد من اجتازوا اختبارات الترقية
خالل أيام.
وأوضح نائب الوزير ،فى تصريحات صحفية،
أن هــنــاك اتــجــاهــا لــلــعــمــل عــلــى ربـــط منصة
األكاديمية المهنية للمعلمين بالمنصات الدولية
التــاحــة مزيد مــن فــرص التنمية المهنية أمــام
أعضاء هيئة التدريس ،وهناك خطوات جادة تتم
العتماد المعلم المصرى دوليا مما يمنحه ثقل
وقوة مهنية وأدبية فى المنطقة من خالل اعتماد
االكــاديــمــيــة المهنية للمعلمين مــن جهة دولية
وتحفيز المعلمين لالرتقاء بأدئهم.
خطابا إلى المديريات
وكانت الــوزارة أرسلت
ً
التعليمية لتطبيق خطة تفعيل دور التوجيه الفنى
فى التنمية المهنية فى مجال مــادة التخصص
شاغلى وظائف المعلمين ،وذلك على رأس العمل
من خــال وحــدات التدريب بالمدارس لمعلمى
الــصــفــوف (م ــن الــرابــع االبــتــدائــى إل ــى الثالث
اإلعدادى).
وتــضــمــن الــخــطــاب ،ضــــرورة عــقــد اجــتــمــاع
لموجهى عموم الــمــواد الــدراســيــة لوضع خطة

حجازى
تدريبية للمعلمين فــى م ــادة تخصصهم على
مــســتــوى وحـ ــدات الــتــدريــب بــالــمــدارس بحيث
يتم تجميع المعلمين المستهدفين فــى المادة
الدراسية الواحدة فى نطاق المربع السكنى بحد
أقصى أربعة مــدارس وذلــك بالتعاون مع مدير
إدارة التدريب بالمديرية.
وتشتمل الخطة على أعـــداد المستهدفين
والــقــائــم بــالــتــدريــب ومــكــان وت ــاري ــخ وتــوقــيــت
عقد حلقات التنمية المهنية بما ال يتجاوز
 3ســاعــات يــومـ ًـيــا وبــحــد أقــصــى  3أيـ ــام لكل
مجموعة تدريبية ،ويتم إرسالها بعد اعتمادها

مــن مــديــرى الــمــديــريــات
إلــــى م ــدي ــر األكــاديــمــيــة
المهنية للمعلمين قبل بدء
التدريب.
ويبدأ تنفيذ الخطة فى
وحدات التدريب بالمدارس
اعــتــبــارًا مــن األســبــوع األول
من ديسمبر  2020وتنتهى مع
نهاية ذات الشهر ،ويكون التنفيذ تحت
إشراف أقسام التدريب بــاإلدارات التعليمية،
وإدارة التدريب بالمديرية ،ويتم رفــع تقرير
إحصائى معتمد فى نهاية التدريب إلى مدير
متضمنا اسم
األكــاديــمــيــة المهنية للمعلمين
ً
الــمــادة الــدراســيــة وع ــدد المستهدفين وعــدد
الحضور وعدد الغائبين.
كما تضمن الخطاب ،التنبيه على إدارة
التدريب بالمديرية بالقيام بــإعــداد أدوات
قياس أثــر الــتــدريــب ،على أن يقوم الموجه
الــفــنــى الــمــخــتــص بــقــيــاس أثـ ــر الــتــدريــب
باستخدام تلك األدوات من خالل الزيارات
الميدانية لمتابعة أداء الــســادة المعلمين،
والــتــنــبــيــه عــلــى مــســئــولــى إعــــداد الــجــداول
المدرسية بضرورة وضع حصة اجتماع مادة
لكل تخصص وذلك لتفرع المعلمين ،لمناقشة
ما يتعلق بمادة تخصصهم فى تلك الحصة
ومتابعة نتائج تلك االجتماعات.

ولفت التقرير الى أن التنفيذ الفعلى للهيئة أسفر عن
تحويالت رأسمالية بلغت قيمتها نحو  11.8مليون جنيه
بنسبة  100%من الربط المعدل.
وتابع التقرير ،أنه تبين للجنة الفحص بالجهاز المركزى
لمحاسبات ضآلة االعــتــمــادات التى وجهتها الهيئة من
التمويل الذاتى لمواجهة متطلبات التحويالت الرأسمالية
إذ بلغت نسبتها نحو  6%بقيمة بلغت  0.7مليون جنيه.
وأضــــاف أن الــعــاقــة بــيــن الــهــيــئــة والــخــزانــة العامة
اقتصرت خالل السنة المالية  2019-2018على االعانات
التى حصلت عليها الهيئة من الخزانة العامة ومقدارها
 126ألف جنيه.
وبالنسبة لرصيد صافى األصــول الثابتة للهيئة ،فقد
رصد التقرير المحاسبى أن قيمة صافى األصول الثابتة
فى  2019- 6-30بلغت نحو  1.4مليون جنيه مقابل نحو
 1.7مليون جنيه بنقص بلغت قيمته  0.2مليون جنيه

بنسبة  13%قابل هذه النسبة اآلتى:
نسبة زيــادة فى  2018-6-30بلغت نحو  ،18%جاءت
نتيجة زيادة قيمة صافى األصول فى ذات التاريخ مقارنة
بالرصيد فى  2016-6-30البالغ نحو مليون جنيه بنحو
 0.4مليون جنيه.
وبــشــأن رصــيــد الــمــورديــن وأوراق الــدفــع والــدائــنــون
اآلخرون ،فقد تبين اآلتى:
بلغت قيمة رصيد الموردين وأوراق الدفع والدائينوناآلخــرون فى  2019-6-30نحو  3.6مليون جنيه مقابل
 11مليون جنيه بنقص بلغت قيمته  7.3مليون جنيه بنسبة
 67%قابل هذا النسبة اآلتى:
نسبة نقص بلغت نحو  14%فى  2018-6-30جاءتنتيجة نقص قيمة الرصيد فى ذات التاريخ بنحو 1.8
مليون جنيه عن قيمة الرصيد فى  2017-6-30البالغ
نحو  12.7مليون جنيه.
نسبة زيــادة بلغت نحو  15%فى  2018-6-30جاءتنتيجة زيــادة الرصيد فى ذات التاريخ بنحو  1.6مليون
جنيه عن قيمة الرصيد فى « 2016-6-30البالغ نحو
11مليون جنيه «.
وفى ختام التقرير المحاسبى ،اصــدرت لجنة الجهاز
الــمــركــزى للمحاسبات ،الــتــى رص ــدت المخالفات عدة
توصيات وهى:
وضع برنامج سنوى يكفل تحليل أداء كافة المؤسساتوالبرامج التعليمية وقياس مستوى جودة األداء وتحديد ما
قد يوجد من جوانب القصور وما يلزم لتالفيها تحقيقا
لمستوى الجودة المطلوب.
العمل على تطوير المعايير التى تستخدم لقياسمستوى عناصر جــودة المؤسسات والــبــرامــج التعليمية
بما تتواكب مع المعايير الدولية ويتفق فى ذات الوقت
مع خصوصية البيئة التعليمية والثقافية واالجتماعية
للمجتمع التعليمى فى مصر وبمشاركة منه فى عملية
التطوير.
امــتــداد أعمال التقويم واالعتماد التى تضطلع بهاالهيئة للمؤسسات التعليمية العربية واألجنبية غير العاملة
فى مصر كسبيل لتنمية موارد الهيئة.
الــتــرويــج لنشاط الهيئة وبــاألخــص فــى مجال تقديمالخدمات واالستشارت بمقابل.
ب ــح ــث زيـــــادة رس ـ ــوم اصـــــدار شـــهـــادات االعــتــمــادللمؤسسات التعليمية ،فضال عن رسوم التظلم من قرارات
الهيئة وذلك بصفة دورية.
اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لتحصيل الغرمات التىتقررها أحكام المحاكم المختصة الناجمة عن مباشرة من
يشارك فى أعمال التقويم واالعتماد وتقديم استشارات أو
دورات تدريبية للمؤسسات محل التقويم أو األفصاح عن
البيانات والمعلومات المتعلقة بأعمال التقويم قبل صدور
قرار الهيئة بحسبان أن حصيلة هذه الغرامات تعد أحد
مصادر موارد الهيئة.
 وضع حكم المادة « »11من القانون رقم  82لسنة 2006بإنشاء الهيئة القومية لضمان جــودة التعليم
واالعتماد موضع التنفيذ فيما قضت به من التزام
الهيئة برفع تقرير سنوى عن نائج أعمالها وتوصياتها
لرئيس مجلس النواب بما يمكن المجلس من تقييم
وتقويم أداء الهيئة.

الــمــقــرر أن يستمر بــاب التقديم مفتوح أمــام
الطالب الوافدين للتقديم للدراسة بالجامعات
المصرية حتى  31ديسمبر الحالى ،على أن
يــكــون بعد هــذا الــمــوعــد سيتم التقديم وفقا
للدراسة بالبرامج الخاصة فقط ،التى تتيحها
الجامعات.
وأشـ ــارت ،إلــى أن التقديم أون اليــن بسبب
إجراءات الوقاية من فيروس كورونا ،وذلك وفقا
لقرارات المجلس األعلى للجامعات.

رئيس جامعة حلوان :طالب الجامعة يتمتعون بأخالق ومثل
عليا وال توجد إحالة لعدد من الطالب للشئون القانونية

شوقى

نفى الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان،
ما يتردد من شائعات عن إحالة عدد من الطالب
للشئون القانونية للتحقيق معهم وفصلهم ،لضبطهم
فى أوضــاع مخلة بــاآلداب تتنافى مع قدسية الحرم
الجامعى ،مؤكدا بضرورة توخى الحذر فى التعامل
مع مواقع التواصل االجتماعى ودعا إلى عدم االلتفات
إلى الشائعات المغلوطة التى تهدف إلى إثــارة البلبلة
بين طالب الجامعة.
وأكد رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تحرص على
إقامة الندوات اإلرشادية والتوعوية والثقافية لطالب
الجامعة بمقتضيات الحياة الجامعية ،موضحا أن
طــاب الجامعة يتمتعون بالقيم والمبادئ والحكمة
ـحــا أن الجامعة تــشــدد على منع
والــمــثــل عليا ،مــوضـ ً
دخول أى شخص داخل الحرم الجامعى دون تقديم ما
يثبت شخصيته والهدف من الــزيــارة واإلذن المسبق
من اإلدارة المتوجه إليها ،وذلــك حفاظا على سالمة
الطالب واإلنشاءات الجامعية.
ودعــا رئيس جامعة حلوان إلــى عــدم االنصياع وراء
من ينشر اخبار كاذبة تهدف إلــى إثــارة البلبلة ونشر
الشائعات فى الجامعة.

نجم
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أهمها المحليات والعمل
واألحوال الشخصية وتنظيم
اإلفتاء واإليجارات القديمة

قانونا على
أخطر ً 50
أجندة مجلس النواب القادم
محمد طرابيه

وهــنــا نــســأل :مــا مصير الــقــوانــيــن الــتــى سبق أن
ناقشتها اللجان النوعية بالبرلمان ولــم يتمكن من
إقــرارهــا بشكل نهائى؟ ومــا أهــم هــذه القوانين التى
تم ترحيلها من المجلس المنتهية مدته والتى سيتم
ترحيلها للمناقشة فى البرلمان الجديد؟!!.
ورداً على هــذه الــتــســاؤالت ،نشير إلــى مــا أعلنه
المستشار محمود فوزى األمين العام لمجلس النواب،
أنه وفقا للسوابق البرلمانية والئحة المجلس ،فإن
مــشــروعــات الــقــوانــيــن الــمــقــدمــة مــن الــنــواب والــتــى
لــم يتمكن الــبــرلــمــان مــن مناقشتها خ ــال الفصل
التشريعى األول ستسقط بانتهاء الفصل ،مضيفا:
«أما مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والتى
لن يتمكن المجلس من مناقشتها سيتم إخطار رئيس
الحكومة بها مــن قبل رئيس مجلس الــنــواب خالل
الخمسة عشر يوما التالية من افتتاح دور االنعقاد
األول من الفصل التشريعى الثانى حتى يتبين موقف
الحكومة منها ،وما إذا كانت تريد استمرار البرلمان
فــى مناقشتها أم ال ،وذل ــك وفــقــا لــلــمــادة  180من
الالئحة الداخلية لمجلس النواب والتى تنص على
أن «يخطر رئيس مجلس الوزراء خالل الخمسة عشر
يوما التالية الفتتاح دور االنعقاد األول من كل فصل
تشريعى بمشروعات القوانين التى لم تفصل فيها
الهيئة التشريعية السابقة ،وإذا لم تطلب الحكومة
من رئيس المجلس استمرار النظر فى المشروعات
الــمــذكــورة خــال شهرين مــن تــاريــخ إخــطــار رئيس
مجلس ال ــوزراء ،اعتُ برت غير قائمة ،أمــا إذا طلبت
الحكومة نظرها ،فيحيلها مجلس النواب إلى اللجنة
النوعية المختصة».
ومن الممكن أن تكتفى اللجنة النوعية المختصة فى
شأنها بما انتهى إليه رأى اللجنة السابقة ،إذا كانت
قد وضعت تقريرا فيها.
مــن ناحية آخـــرى ،نشير إلــى أن هــنــاك أكــثــر من
 50قانونا ً ستكون لها االولوية فى البرلمان القادم،

مشروعات القوانين المقدمة من النواب تسقط بانتهاء الفصل التشريعى
مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والتى لم يتمكن المجلس من
مناقشتها سيتم إخطار رئيس الحكومة بها من قبل رئيس البرلمان
البرلمان القادم يقر قوانين اإلجراءات الجنائية والهيئات القضائية
قانون المحليات ضمن األولويات األولى لكون انتخابات اإلدارات
المحلية هو االستحقاق الدستورى الثالث واألخير
قوانين «المحليات أو قانون اإلدارة المحلية والعمل
واالحوال الشخصية وتنظيم اإلفتاء ،واإليجار القديم،
واإلجـــراءات الجنائية ،والهيئات القضائية ،وإنشاء
مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية ،يقوم على
شئونها المشتركة) .وربما من أهم هذه القوانين ،هو
قانون المحليات.
وفيما يتعلق بقانون المحليات ،رجح خبراء الشأن
البرلمانى أن يكون
ترتيب قــانــون المحليات ضمن األولــويــات األولــى
فى أجندة البرلمان الجديد ،نظراً لكون انتخابات

اإلدارات المحلية هو االستحقاق الدستورى الثالث
واألخــيــر ضمن مشهد الحياة السياسية فى مصر.
كما تعد اإلدارات المحلية هى الضلع الثالث فى مثلث
السلطة التنفيذية بعد الرئيس ،والحكومة .بخالف
جهت بتضمين اإلدارات المحلية
أ ّن الدولة المصرية و ّ
سلطة ال مركزية ،أى لها استقاللية نسبية فى سلطة
جه رئيس الجمهورية بأنها
اتخاذ القرار .بخالف أن و ّ
ستكون منصة مهمة للمشاركة الشبابية فيها.
الجدير بالذكر أن البرلمان المنتهية واليته لم ينجح
فى سن قانون اإلدارة المحلية ،بسبب رفض األحزاب

واالئتالفات
مــــنــــاقــــشــــتــــه
لتضمنه مـــواد غير
منطقية ،حسب روايتهم.
وكـ ــانـ ــت أبــــــرز مــاحــظــات
األحزاب على القانون:
 أن األحـــزاب لــن تستطيع خوضانتخابات برلمانية ومحلية فى عام واحد.
أن ال ــم ــدن الــجــديــدة ال تــخــضــع لـــــإدارات
المحلية بــل لـــوزارة اإلســكــان ،وبالتالى يتعين لها
مجلس أمناء وليس مجلس محلى ،ويكون بالتعيين.
ولكن عالج ذلك وزير اإلسكان بإقراره تشكيل مجلس
األمناء باالنتخابات وليس بالتعيين ،على أن تحتفظ
الوزارة بتبعية المجتمعات العمرانية الجديدة لها.
 أن القانون يمنع وصول من هم أقل من  35سنةإلى منصب المحافظين والنواب ،وهو ما يتنافى مع
توجه الدولة.
 االعتراض على تعريف مشروع المحليات بفئةالفالحين والعمال فقط ،وحملة المؤهالت الدنيا.
وه ــو مــا يــتــعــارض مــع تــوجــه الــدولــة بتمكين حملة
المؤهالت العليا.
أيضا على نظام االنتخاب ،حيث
 كان االعتراضً
ترغب األح ــزاب أن تكون بالقائمة المطلقة بنسبة
 100%للمقاعد ،وليس كما ذكر القانون بأن تنقسم
المجالس بين  25%للفردى ،و 75%للقائمة .وكان مبرر
النظام المذكور فى القانون أنه قد يفتح لعودة تيار
اإلسالم السياسى.
وبمناسبة قرب بدء أعمال مجلس النواب الجديد،
نتمنى أن تختفى فى البرلمان القادم بعض الصور
السلبية التى انطبعت فى أذهان نسبة ليست بالقليلة
من المصريين بسبب أداء البرلمان الحالى طوال

طلبات اإلحاطة واألسئلة التى تقدم بها النواب رغم كثرتها من ناحية الكم كانت دون المستوى

الخمس
ســــــــنــــــــوات
الماضية.
فــــى م ــق ــدم ــة ه ــذه
السلبيات ع ــدم اإلهــتــمــام
بــالــجــانــب الــرقــابــى مــن جانب
البرلمان ،الذى يعد السلطة الرقابية
األعلى فى مصر على الحكومة حيث أن
الجانب الرقابى كان شبه مغيب عن البرلمان
الحالى بدليل أنه لم يناقش سوى استجواب وحيد
عن انهيار الخدمات الصحية فى مستشفى بوالق
الــدكــرور ،رغــم أن االســتــجــواب هــو األداة الرقابية
األكبر.
كما أن مستوى طلبات اإلحاطة واالسئلة التى تقدم
بها النواب رغم كثرتها من ناحية الكم إال أن معظمها
لــم يكن قويا ولــم يناقش قضايا ذات أهمية كبيرة
لقطاعات عريضة من المواطنين مما أعطى انطباعا ً
لــدى الكثيرين أن المجلس الحالى لــم يقم بــدوره
الرقابى على الوجه المطلوب.
وفــى النهاية أقــول إننا نريد برلمانا ً يكون قــادراً
على محاسبة الحكومة ومواجهة الفساد ،إلى جانب
القيام بدوره المطلوب فى دعم القيادة السياسية فى
مواجهة اإلرهاب والتحديات الخارجية والداخلية وما
تقتضيه دواعى األمن القومى داخليا ً وخارجيا.

 5أسباب لتراجع تدفق االستثمار المباشر إلى مصر
أحمد صالح
على الــرغــم مــن أن مصر تحتل المرتبة األولـــى فى
تلقى االستثمارات األجنبية المباشرة ،بما
إفريقيا فى ِّ
يشير إلــى فــرص مستقبلية واع ــدة؛ لكن ال تــزال هنالك
قيود ينبغى التصدى لها ،ال سيما وأن أزمة كورونا بخالف
طا على تدفق
مشكالت استثمارية أخــرى فرضت ضغو ً
هذه االستثمارات ،حتى إنها سجلت أقل مستوى له فى 6
سنوات ونصف ،وذلك خالل الربع األول من عام .2020
هــذه الحقائق كشفتها دراس ــة مهمة للغاية أصدرها
المركز المصرى للفكر والدراسات االستراتيجية بعنوان
«تــحــديــات تــدفــق االستثمار المباشر إلــى مــصــر» والتى
أعدتها د .نهى بكر.
الــدراســة أكــدت أن الــدول المتقدمة والنامية تتنافس
عــلــى أكــبــر نــصــيــب مــن تــدفــق االســتــثــمــارات األجنبية
المباشرة لتحقيق معدالت تنمية اقتصادية واجتماعية
مرتفعة تساعد فى حل مشكالت البطالة ،وعجز موازين
المدفوعات ،وضعف معدالت االدخار واالستثمار ،ناهيك
عن دفع التجارة والنمو االقتصادى ،لما يوفره من الحصول
على التكنولوجيا المتقدمة ،ورأس المال.
وتحتفظ مصر بمركزها األول بين الــدول اإلفريقية،
متلق لالستثمار األجنبى المباشر فــى إفريقيا،
كأكبر ٍ ّ
فطبقا ألحــدث تقارير اتجاهات االستثمار الصادرة عن
ً
منظّمة األمم المتحدة للتجارة والتنمية «األونكتاد» ،سجلت
مصر  8.5مليارات دوالر أمريكى قيمة االستثمار األجنبى
المباشر فى عام  ،2019بزيادة نسبتها  5%عن عام ،2018
إال أن تركّز نحو  70%من إجمالى تلك االستثمارات فى
قطاعى النفط والغاز ،يمثل نقطة ضعف لبقية القطاعات
االقتصادية األخــرى التى ال تزيد مساهمتها على 30%
المتبقية.
وقد أظهرت بيانات البنك المركزى المصرى أن صافى
االستثمار األجنبى المباشر سجل أقل مستوى له فى 6
سنوات ونصف وذلــك خــال الربع األول من عــام ،2020
تــزامـ ًنــا مــع ظــهــور جائحة فــيــروس كــورونــا المستجد..
وبحسب بيانات البنك المركزى ،وصل صافى االستثمار
األجنبى المباشر خالل الربع األول من  2020إلى 970.5
مليون دوالر مقابل نحو  2.3مليار دوالر خــال الفترة
نفسها مــن  ،2019بنسبة تــراجــع  .58.5%ويــعــد هــذا
الرقم هو أقل مستوى مسجل فى بيانات البنك المركزى
منذ الــربــع الــثــالــث مــن عــام  ،2013والـــذى بلغ 745.4
مليون دوالر .وعل ّل البنك المركزى هــذا التراجع بعدم
التيقن الناجم عن تداعيات جائحة كــورونــا على خطط
المستثمرين الدوليين وتدفقات االستثمار المباشر على
مستوى العالم.
وكشفت الدراسة أن أسباب جاذبية مصر االستثمارية
فى الفترة ما بعد عــام  ،2014تعود لموقعها الجغرافى
االستراتيجى ،واإلمكانات السياحية الفريدة ،واحتياطيات
الطاقة الكبيرة ،والــســوق المحلية وقــدرتــهــا الشرائية،
واتفاقيات التجارة الحرة المو َقّعة مع تكتالت اقتصادية،

أزمة جائحة كورونا وانكماش االقتصاد
العالمى والخليجى ساهم فى الحد من
تدفق االستثمارات األجنبية
ونجاح اإلصــاحــات التى تقوم بها السلطات ،باإلضافة
إلى السيولة القادمة من الخليج العربى ،وتتّ جه تدفقات
االستثمار فى مصر إلى قطاع النفط والغاز ،تليه قطاعات
البناء ،والتصنيع ،والعقارات ،والخدمات المالية .وقد وفد
االستثمار األجنبى المباشر بشكل رئيسى من االتحاد
األوروب ــى ،تليه الــواليــات المتحدة والــدول العربية ،وتعد
المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين فى مصر.
وأوضحت د .نهى بكر أنه يمكن إجمال أبرز جهود الدولة
فى تعزيز تدفقات االستثمار األجنبى فيما يلي:
 إص ــاح التشريعات الــخــاصــة باالستثمار كقانوناالســتــثــمــار ،وقــانــون الــشــركــات ،وقــانــون اإلفـــاس ،وكــذا
إصــاح البنية التحتية من الطرق ،والمرافق ،والموانئ،
والمياه ،وغيرها من مظاهر البنية التحتية التى تؤثر على
جذب وسير االستثمار.
 -تشكيل مجموعات برئاسة رئــيــس مجلس ال ــوزراء

تكلفة العمالة واإلنتاج فى مصر
أكبر من دول أخرى مثل بنجالديش
أو فيتنام أو نيبال وإثيوبيا
والمجموعة الوزارية لالستثمار ،ومجموعة تحسين مناخ
االستثمار ،وتعظيم مشاركة القطاع الخاص ،ومواجهة أهم
التحديات التى تواجه المستثمرين فى مصر ،والتباحث
حول إيجاد حلول جذرية لها خالل المرحلة المقبلة.
 ميكنة هيئة االســتــثــمــار إلجـــــراءات حــصــر بياناتإلكترونيا
االستثمارات األجنبية من خالل إتاحة النماذج
ًّ
على الموقع اإللكترونى للهيئة لتقديم بيانات االستثمارات
األجنبية بشكل ربع سنوى.
 زيــارات المسئولين الميدانية لاللتقاء بالمستثمرينبمختلف القطاعات والــقــيــادات التنفيذية للمحافظات
ورؤس ــاء جمعيات المستثمرين ،وممثلى بعض البنوك،
بهدف مناقشة التحديات التى تواجه المستثمرين ،ووضع
حلول جذرية لها ،وتخطى العقبات القائمة أو التى قد
تطرأ فى ملف االستثمار.
 -تفعيل التنسيق مع ال ــوزراء المختصين والمسئولين

الحكوميين لتحسين مــنــاخ االســتــثــمــار وح ــل مشكالت
ً
فضل عن قيام المسئولين عن االستثمار
المستثمرين،
بأنشطة وفــاعــلــيــات تــرويــجــيــة ،وتنظيم زيــــارات دوري ــة
للمشروعات القومية الكبرى ،كما تعمل اللجنة الوزارية
لفض منازعات االستثمار على حل المنازعات الخاصة
بالمستثمرين وتذليل العقبات.
 وضع ضوابط لنموذج عقد بين الدولة والمستثمرينعلى النحو الذى ُيجنب الدولة المشكالت التى تتعلق بمدى
جدية المستثمرين فى تنفيذ البرنامج الزمنى لمشروعاتهم
االستثمارية ،ومن ثم تالفى الدخول فى منازعات قانونية
حول أحقية الدولة فى فسخ التعاقد من عدمه ،خاصة فى
حالة وجود تعاقد مع مستثمرين أجانب أو دخولهم ضمن
الكيان القانونى للمشروع.
 وضــع بــرنــامــج لــتــدريــب وتــوعــيــة العاملين بـــإداراتاالستثمار التابعة للمحافظات بمختلف أنحاء الجمهورية،

ارتفاع تكلفة التمويل أدى إلى عزوف المستثمرين عن ضخ استثمارات جديدة وتوجيه «الفوائض» لشراء أدوات الدين الرتفاع العائد وانخفاض المخاطر
المستثمرون يشتكون من عدم وجود مناخ أعمال ثابت ويطالبون بسياسات ضريبية واضحة ال تتغير باستمرار

بهدف توحيد المفاهيم ،وتنمية مهارات العاملين القائمين
على تنفيذ إجـ ــراءات إقــامــة الــمــشــروعــات االستثمارية
وذلـ ــك خـــال شــهــر مـ ــارس  .2020فــضـ ًـا عــن تطوير
المناطق الحرة ،مع افتتاح مراكز خدمات المستثمرين فى
المحافظات.
من ناحية أخرى كشفت الدراسة أنه يمكن إجمال أبرز
أسباب تراجع تدفق االستثمارفيما يلي:
 -١أسهمت أزمة جائحة كورونا ،وانكماش االقتصاد
العالمى والخليجى ،فى الحد من تدفق االستثمارات
األجنبية إلى مصر .كما لعبت التوترات التجارية العالمية
دورا فى تقليل تحركات رأس المال ،حيث إن انخفاض
ً
االســتــثــمــار األجــنــبــى الــمــبــاشــر فــى مــصــر ج ــاء نتيجة
عالميا،
انخفاض تدفقات االستثمار األجنبى المباشر
ًّ
بجانب زي ــادة مخاطر االقتصاد العالمى ،مــع تصاعد
نــزعــة الحماية الــتــجــاريــة ،فــى ظــل الــصــراع األمريكى
الصينى.
 -٢تُعد تكلفة العمالة واإلنتاج فى مصر أكبر من دول
أخرى مثل بنجالديش أو فيتنام أو نيبال وإثيوبيا ..األمر
الذى يدعو إلى رفع مستوى العمالة فى مصر من خالل
تطوير التعليم المهنى ،وتوفير البرامج التدريبية التى
تُسهم فى خلق ثقافة عمل محترفة ورفع اإلنتاجية.
 -٣وجــود اختالالت هيكلية ،فالزيادات المتتالية فى
أســعــار الــفــائــدة أثّـــرت على تــدفــقــات االستثمار بجميع
أشــكــالــه ،حيث يــؤدى ارتــفــاع تكلفة التمويل إلــى عــزوف
المستثمرين عــن ضــخ اســتــثــمــارات جــديــدة مــن ناحية،
وتوجيه فوائض األموال المتاحة لالستثمار لشراء أدوات
الدين الرتفاع العائد وانخفاض المخاطر من ناحية أخرى.
 -٤االحــتــيــاج لتحسين بيئة األعــمــال ،ومــرونــة سوق
العمل ومكافحة البيروقراطية ،وزيادة الشراكة مع القطاع
ثابتا ،وسياسات
الخاص ،فالمستثمر يريد مناخ أعمال ً
ضريبية واضــحــة ال تتغير بــاســتــمــرار ،كما يــوجــد بعض
المستثمرين األجــانــب ينتظرون اســتــقــرار السياسات
الضريبية فى مصر.
 -٥عدم انتهاج الحكومة سياسة سريعة لتقديم حلول
تنظيمية عــادلــة للقطاعات الــتــى تترنح مــن الخسائر
مثل قطاع البناء ،الــذى داوم على الشكوى من االحتياج
لتدخل حكومى تنظيمى ،مما ال ُيعطى االنطباع األفضل
للمستثمرين األجانب الذين يدرسون فرص االستثمار فى
مصر.
 -٦تحتل مصر المرتبة ال ـــ 93مــن بين  140دولــة فى
مؤشر التنافسية العالمى ،التابع للمنتدى االقتصادى
جهودا متكاملة لتحسين ترتيب
العالمى ،وهو ما يستدعى
ً
مصر فى هذه المؤشرات ،ولتعطى رسالة جاذبة للمستثمر
األجنبى.
وأوضحت الــدراســة أنــه ،فى ضــوء التحديات والجهود
المشار لها ينبغى تبنى منهج متكامل آللــيــات تنشيط
ـدءا مــن استكمال إص ــاح البيئة
االستثمار األجــنــبــى ،ب ـ ً
تعقيدا وأكثر شفافية ،بجانب
التشريعية ،بحيث تصبح أقل
ً
تشجيع المزيد من االستثمارات األجنبية والمحلية ،مع
توفير حوافز تشجيعية فى إطار قانون االستثمار الجديد،
وإعطاء أولوية لتنمية المناطق الواعدة ،األمر الذى يكفل
االستفادة من الفرص الواعدة لالستثمارات فى مصر.
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أسرار إمبراطورية «بنات حواء» فى مصر
 9وزيرات و 90نائبة ومازالت «نون النسوة» تحلم بالمزيد من التمكين

إيمان بدر
يعد الــرئــيــس عبد الــفــتــاح السيسى
مــن أكــثــر الــزعــمــاء المصريين والــعــرب
احتراما لحقوق المرأة وتقديرا لدورها،
ويكفى أنــه أول رئــيــس مــصــرى يتقدم
بالشكر ألمهات شهداء القوات المسلحة
إبــان احتفاالت مصر بذكرى انتصارات
اكتوبر المجيدة ،وهو أيض ًا أول رئيس
مصرى تصل الــمــرأة فى عهده لمنصب
الــمــحــافــظ وتعيبن مستشار لرئيس
الجمهورية ويصبح لدينا فى حكومة
واحــدة  8وزيـــرات من النساء ،ولــم تعد
الحقائب الوزارية النسائية قاصرة على
الشئون االجتماعية كما كــان معتادا،
بــل أصــبــحــت الــمــرأة تــتــولــى ألول مــرة
حقائب مثل التجارة والصناعة والثقافة
والــســيــاحــة واالســتــثــمــار والتخطيط
والصحة وغيرها من الحقائب ذات الصلة
المباشرة باألمن القومى للبالد ،ولما ال
إذا كانت مستشارة الرئيس لشئون األمن
هى السيدة فايزة أبو النجا ،وبشكل عام
تضم حكومة الدكتور مصطفى مدبولى
الحالية  8وزيـــرات مــن النساء وسيدة
تشغل منصب محافظ بدرجة وزيرة ،هن
نيفين القباج وزيــرة التضامن ،ونيفين
جامع وزيــرة الصناعة والتجارة ،ورانيا

فى قوائم االئتالفات واألحزاب ،لتصبح
نسبة النساء  15بالمئة مــن إجمالى
علما بأن نسبة النساء
أعضاء المجلسً ،
كانت  2%فقط فى برلمان  ،2012أما
انــتــخــابــات مجلس الــشــيــوخ فقد
حفظت حــق الــتــاء المربوطة
بنسبة  10بالمئة من المقاعد،
ب ــاإلض ــاف ــة إلــــى الــنــائــبــات
المعينات.
وألن الــــدور التشريعى
ه ــو أحـــد أهـــم ال ــدوري ــن
الــمــنــوطــيــن بالمجلس
النيابى إلــى جانب دوره
الـــرقـــابـــى ،صــــدرت فى
عهد البرلمان الحالى
الــعــديــد م ــن الــقــوانــيــن
المنصفة للمرأة ،بداية
من تعديل الدستور ذاته
الذى كفل لها كوتة للترشح
عــلــى نــســبــة مـــن مــقــاعــد
ً
وصول إلى قوانين
البرلمان،
أخــرى تمس حياة كــل نساء
وبنات مصر ،فى مقدمتها قانون
تغليظ عــقــوبــة خــتــان اإلنـــاث،
وقانون تجريم الحرمان من الميراث
وقــانــون عقوبة المتهربين مــن دفع
النفقة والمتعنتين عن سداد مستحقات
الــمــطــلــقــة ،وق ــان ــون مــكــافــحــة جــرائــم
التحرش اإللكترونى وقــانــون الخدمة

المشاط وزيــرة التعاون الدولى ،وهالة
زايــد وزيـــرة الصحة والــســكــان ،ونبيلة
مكرم وزيــرة الهجرة وشئون المصريين
بــالــخــارج ،وهــالــة الــســعــيــد وزيـــرة
التخطيط وإيــنــاس عبدالدايم
وزيــرة الثقافة ،وياسمين فؤاد
وزي ــرة البيئة ،باإلضافة إلى
محافظ دمياط منال عوض،
أم ــا عــن نـــواب الـــــوزراء من
السيدات فهناك غادة نبيل
نــائــب وزيـــر االتــصــاالت،
وغـــادة شلبى نائب وزيــر
السياحة واآلثار ،وبذلك
تكون نسبة النساء داخل
مجلس الــوزراء تصل إلى
ربع المجلس.
وبما أننا نعيش أجــواء
االنتخابات البرلمانية
ولدينا مجلس نواب حالى
مـــازال مستمرا ،ويخوض
نوابه ونائباته االنتخابات
وهــــم حــامــلــيــن الــحــصــانــة
البرلمانية ألول مرة فى تاريخ
الحياة السياسية ،من األهمية أن
نذكر إن هذا المجلس يعد نموذجا
لتمكين الـــمـــرأة فــى عــهــد الــقــيــادة
السياسية الحالية ،حيث يضم نحو ٩٠
نائبة منهم  ١٤فقط معينات والباقى
منتخبات مــا بين مستقالت وعضوات

المدنية الـــذى يحمى حــقــوق الــمــرأة
العاملة وقــانــون التأمينات والمعاشات
الـــذى كفل حــقــوق الــمــرأة فــى القطاع
الخاص والعمالة غير المنتظمة.
وعلى خلفية ذلــك تبرز تساؤالت من
نوعية هل حصلت الــمــرأة فى مصر بل
والعالم على حقوقها بما يتناسب مع
نسبة تعداد النساء الذى يقترب أو ربما
يفوق الــرجــال ،ومــا هى المعوقات التى
تواجهها فــى سبيل تحقيق التمكين
الــســيــاســى واالق ــت ــص ــادى الــــذى يليق
بمكانتها بوصفها نصف المجتمع الذى
يرعى المجتمع بأكمله.
ولــإجــابــة عــلــى هـــذه الــتــســاؤالت
أعــلــنــت وزارة الــتــخــطــيــط بــقــيــادة
الدكتورة هالة السعيد أن لديها خطط
طموحة تهدف إلى زيادة تمثيل المرأة
ومسئولياتها القيادية سواء فى القطاع
العام أو على مستوى المجتمع ككل ذلك
مع التركيز على التكافؤ بين الجنسين
وتوفير قوة عاملة متنوعة وأماكن عمل
شاملة ،مؤكدة أن استراتيجية 2030
تستهدف الــوصــول إلــى تمثيل المرأة
المصرية فى المناصب القيادية إلى
 %30بحلول عــام  ،2030ليتكرر نفس
السؤال حول مدى إمكانية تحقيق ذلك
فــى ضــوء الــواقــع على األرض وماهى
العقبات التى تحول دون الوصول إلى
تلك األهداف وغيرها.

يمثلن  %25من مجلس الوزراء و %15فى مجلس النواب وتوقعات بزيادة النسبة إلى  %30بحلول عام 2030
أبرزها األمية وتدنى األجور ومتطلبات البيت واألسرة

تحديات وأزمات فى الحياة العملية والخاصة
األولوية فى التشغيل ال تزال للرجال وليس للكفاءات

مازالت األرقام والنسب التى توضح
حجم تمثيل المرأة فى المناصب وفى
سوق العمل واالقتصاد متدنية للغاية،
وهو ما يستوجب تحليل هذه األرقام
للوقوف على األســبــاب والمشكالت
التى تقف عائق فــى سبيل التمكين
الحقيقى للمرأة المصرية.
مؤخرا
ـدرت
وحــول تلك الفكرة صـ
ً
دراســــة بــعــنــوان» تــحــديــات ال تــزال
تــواجــه ال ــم ــرأة الــمــصــريــة فــى ســوق
العمل» ،أعدتها آالء برانية الباحثة
بالمركز المصرى للفكر والدراسات
اإلستراتيجية ،وأوردت «أالء» خالل
دراستها بعض من هذه التحديات وفى
مقدمتها األمية التى وصفتها الباحثة
بــأنــهــا تــحــد مــن قـ ــدرة الــنــســاء على
االلتحاق بمجاالت العمل المختلفة.
وتــنــاولــت بــاألرقــام بيانات الجهاز
المركزى للتعبئة العامة واإلحــصــاء
الــتــى كشفت عــن بــلــوغ مــعــدل األمية
للذكور  21.1%مقابل  30.8%لإلناث،
مشيرة إلى أن أغلب هذه النسبة من
ً
اإلنـ ــاث ال يــتــاح لــهــن الــحــصــول على
وظــيــفــة فــى الــقــطــاع الــرســمــي ،مما
يضطرهن إلــى العمل غير الرسمى
فى ظروف قاسية وأجور منخفضة.
وعــلــى ذكـ ــر تــدنــى األجـــــور ال ــذى
سببا آخــر من أسباب انخفاض
يعد ً
مــشــاركــة ال ــم ــرأة فــى س ــوق الــعــمــل،
أظهرت نتائج مسوح القوى العاملة
أن متوسط األجــر األسبوعى للذكور
يزيد على اإلناث فى القطاع الخاص،
وقــد أف ــاد الجهاز الــمــركــزى للتعبئة
العامة واإلحــصــاء ،فى هــذا الصدد،
إلى انخفاض متوسط األجــر النقدى
وفقا للمهن مقارنة
الشهرى لإلناث ً
بالذكور ،وعلى سبيل المثال ،يفوق
متوسط رواتــب الــذكــور على اإلنــاث،
فى مستوى القطاعين العام والخاص.
حيث سجل المتوسط العام لألجر
جنيها ،مقابل
الشهرى للذكور 4480
ً
جنيها متوسط الراتب الشهرى
4088
ً
لإلناث.
وألن الــمــوروث الشعبى والتقاليد
فى المجتمعات العربية مازالت تُصر
على أن المرأة خلقت للزواج والبيت
ورعــايــة األط ــف ــال ،تــوضــح الــدراســة
أن اإلن ــج ــاب يــأتــى كــمــحــدد رئيسى
إلمكانية تشغيل الــمــرأة ،حيث تقل
احــتــمــاالت تشغيلها إذا ك ــان لديها
أطفال ،وذلك ألنه فى أغلب األحيان
ال تــتــوفــر خــدمــات رعــايــة لألطفال
فى الفئات المنخفضة والمتوسطة
الدخل ،وحتى بالنسبة لمن يستطعن
تحمل نــفــقــات ه ــذه الــخــدمــات فــإن
الخيارات المتاحة تصبح محدودة وال

تتماشى مع ساعات العمل ،وال تتوافر
فيها فــرص الحصول على الرعاية
لألطفال دون الثالثة من العمر.
وفــى هــذا السياق ووفـ ًـقــا لتعداد
ال ــس ــك ــان فـــى م ــص ــر ،بــلــغ عــدد
األطـ ــفـ ــال دون ال ــس ــادس ــة ما
يــقــرب مــن  16مــلــيــون طفل،
فــى حــيــن كشفت البيانات
الــحــكــومــيــة أن ع ــدد دور
الــحــضــانــة الــمــرخــصــة
من سن يــوم إلــى أربع
ســـــنـــــوات حـــوالـــى
 14500حــضــانــة
فــقــط مــوزعــة على
أن ــح ــاء الــجــمــهــوريــة
المختلفة مــمــا يعكس
حــجــم الــفــجــوة بــيــن عــدد
الـــحـــضـــانـــات الــرســمــيــة
الخاضعة لرقابه الدولة وبين
مجمل عدد األطفال.
وعلى ذكر الثقافات والتقاليد
الــمــوروثــة واألعـــراف االجتماعية
أساسيا فى مساهمة
دورا
ًّ
التى تلعب ً
المرأة فى سوق العمل ،أكدت الورقة
الــبــحــثــيــة عــلــى حــقــيــقــة ال يمكن
إنــكــارهــا ،تتمثل فــى أن نسبة
كــبــيــرة مــن المجتمع مــازالــت
مقتنعة بعدم أحقية المرأة
فى الحصول على وظيفة
مــائــمــة ألن وظيفتها
األســاســيــة تــكــمــن فى
رعــــــايــــــة الـــمـــنـــزل
واألســـــــرة ،وحــتــى
إذا لـــــزم األمـ ــر
ل ــخ ــروج ال ــم ــرأة
للعمل العــتــبــارات
مــعــيــشــيــة فــحــيــنــهــا
يجب أن تكون األولوية
ف ــى الــتــشــغــيــل لــلــرجــال
وليس للكفاءة إذا ما كانت
الوظائف شحيحة.
ومن الجدير بالذكر أن هذا
االت ــج ــاه ال يقتصر عــلــى مصر
فــقــط ،فــقــد أك ــد الــمــســح الــدولــى
ال ــت ــاب ــع لــمــنــظــمــة «بـ ــرومـ ــونـ ــدو»،
وهـ ــى مــنــظــمــة تــهــتــم بـــإرســـاء قيم
الـــمـــســـاواة وعـــــدم الــتــمــيــيــز بين
الجنسين ومــنــاهــضــة الــعــنــف ضد
الــمــرأة ،بالشراكة مــع هيئة األمــم
المتحدة لــلــمــرأة ،بــشــأن المساواة
بين الجنسين فى الشرق األوســط
وشــمــال إفــريــقــيــا ،أن ثــاثــة أرب ــاع
ال ــرج ــال والــنــســاء ال ــذي ــن شملهم
المسح فى لبنان والمغرب وفلسطين
وكذلك مصر يؤيدون أولوية تشغيل
الرجال على النساء.

حقيقة ضعف مشاركة المرأة
فى البيزنس وسوق العمل
معدل المساهمة فى قوة العمل  %67.6للذكور و %18لإلناث
على الرغم من االهتمام الذى حظيت به قضية التمكين االقتصادى للمرأة؛
إال أن مساهمتها فى النشاط االقتصادى والنمو ما زالــت أقــل بكثير من
المستوى الممكن ،فبحسب تقرير منظمة العمل الدولية «االستخدام
واآلفــاق االجتماعية فى العالم :لمحة عامة عن اتجاهات المرأة لعام
 ،»2018جاء معدل مساهمة النساء فى القوى العاملة فى العالم أقل
بحوالى  26.5%من معدل مساهمة الرجال.
فوفقا للجهاز المركزى
وال تختلف المعدالت على الصعيد المحلي،
ً
للتعبئة العامة واإلحصاء ،بلغ معدل المساهمة فى قوة العمل بين الذكور
 ،67.6%بينما بلغ  18.3%لــإنــاث ،أمــا عــدد المشتغلين فقد وصــل إلى
 26.021مليون مشتغل ،منهم  21.290مليون مشتغل من الذكور بنسبة ،81.8%
مقابل  4.731ماليين فقط من اإلنــاث المشتغالت بنسبة  18.2%من إجمالى
المشتغلين.
ووفقا لنتائج بحث القوى العاملة فإن عدد المتعطلين بلغ  2.094مليون متعطل
ً
( 962ألــف ذكــر 1.132 ،مليون أنثى) بنسبة  7.5%من إجمالى قــوة العمل ،وكشف
البحث عن انخفاض معدل البـطالة بين الذكور ليصل إلى  4.2%فى قوة العمل ،بينما
ارتفع معدل البطالة بين اإلناث ليصل إلى  22.4%من إجمالى اإلناث فى قوة العمل ،األمر
ً
تساؤل حول مشكالت النساء فى دخول سوق العمل ،وقــدرة القطاعات المو ِلّدة
الذى يثير
للوظائف على استيعاب عمالة النساء ،وتوفير بيئة عمل مناسبة لهن.

قادرات على رفع الناتج المحلى
اإلجمالى بنسبة %34

على الصعيد االقتصادى يؤكد خبراء التخطيط والتنمية المجتمعية
اقتصاديا وإتاحة المزيد من الفرص للنساء فى سوق
أن تمكين المرأة
ً
العمل ،ال يحقق طموحات بنات حــواء فقط ،وإنما يساهم فى تنمية
المجتمع والنهوض باقتصاد الدولة ككل ،حيث أشارت وزارة التخطيط
المصرية فــى تقاريرها الرسمية إلــى أن التمكين االقــتــصــادى للمرأة
إلحاحا على المستوى المحلى،
والتصدى لمشكلة البطالة النسائية يعد أكثر
ً
مؤكدة أنه إذا تمكنت المرأة المصرية من تحقيق تكافؤ الفرص فى القوى
العاملة فإن الناتج المحلى اإلجمالى فى مصر قد يشهد زيادة بنسبة .34%
وبالرغم من أن األم المصرية هى وزيرة االقتصاد والتخطيط فى غالبية إن لم
يكن جميع البيوت المصرية ،ومع ذلك ال يزال تمثيل اإلناث فى الوظائف اإلدارية
منخفضا عند مستوى  ،15.9%مقابل  84.1%للذكور ،وتطمح االستراتيجية
العليا
ً
الوطنية إلى زيادة هذه النسبة لتصل إلى  27%من المناصب والوظائف القيادية بحلول
.2030

روشتة حل المشكالت وتحقيق التمكين
ضرورة االهتمام بالتعليم وتطبيقات العمل من المنزل

استخلصت الباحثة آالء برانية من المعلومات التى أوردتها فى
دراستها بعض المقترحات والحلول لتحقيق المشاركة الفعالة فى
جميع مجاالت سوق العمل ومستويات صناعة القرار ،مشددة
نسائيا فقط ولكنه أحــد المطالب
مطلبا
على أن ذلــك ليس
ً
ً
األساسية لتحقيق التنمية والمساواة فى المجتمع.
وأشارت «برانية» إلى أن ذلك يتطلب بذل المزيد من الجهود من
أجل انخراط النساء فى سوق العمل بشكل أكثر فاعلية ،وذلك عن
طريق اتباع عدة آليات فى مقدمتها إنتاج ونشر بيانات مصنفة
حسب النوع بانتظام ،يتم من خاللها متابعة خطوات تمكين المرأة

وتوثيق نسب مشاركتها فى الحكومة والقطاع الخاص.
وألن األمية هى العائق األكبر فى سبيل تحقيق هذا التمكين،
تطرقت الــدراســة إلــى ضـــرورة زيـــادة مــعــدالت الــتــحــاق اإلنــاث
بالتعليم خــاصـةً الجامعى ،بما يتماشى مــع احتياجات سوق
العمل ،باإلضافة إلــى أهمية دور الــدولــة فى العمل على زيــادة
التمثيل المناسب للمرأة فى مجالس إدارة الشركات والمؤسسات
الحكومية العامة.
ولحل مشكلة الزوجات واألمهات وتحقيق التوافق بين العمل
ومتطلبات الــمــنــزل والــحــيــاة األســريــة ،تــنــاولــت الباحثة فكرة

تطبيقات العمل من المنزل ،وإضفاء بعض المرونة على عدد
ساعات العمل وتوقيتاته بالنسبة للمرأة بما يساهم فى تعزيز
قدرتها على العمل وتحقيق المكاسب المالية والوظيفية دون
الفتة إلى أن تلك الفكرة مطبقة بنجاح
اإلخالل بمتطلبات بيتهاً ،
فى العديد من الــدول المتقدمة وفى مقدمتها االتحاد األوروبــى
واليابان.
وفيما يتعلق بحقوق األطفال من أبناء األم العاملة يجب أيضا ً
تفعيل مواد القانون التى تلزم المنشأة الحكومية والخاصة بتوفير
دور حضانة ألبناء العامالت والعاملين.
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حكايات الجميالت تكشف تفاصيل مثيرة

خفايا العالم السرى للطائرات الخاصة فى مصر
باألسماء ..أصحاب الطائرات الخاصة رجال أعمال
وفنانين ونجمات حصلن عليها كهدية من األثرياء

إيمان بدر

أحالم

اعتدنا أن تكون هدية الزواج شقة فاخرة
أو فيلال أنيقة أو حتى قصر ضخم ،مع شبكة
مؤخرا أصبحت
ماسية ومبالغ مليونية ولكن
ً
الموضة لدى األثرياء هى الطائرة الخاصة،
لدرجة أن المهتمين بأخبار الطبقة «الهاى
كالس» يتتبعون أخبار زيجات النجمات من رجال
األعــمــال فى ضــوء ســؤال واحــد هو «جــاب الطيارة
والأل» ،وعلى سبيل المثال حينما تزوجت الفنانة درة
من أحد رجال األعمال قبل أسابيع كان السؤال األهم
هو هل العريس أهداها طائرة خاصة ،وحينما تبين

أنه لم يفعل تندرت بعض صفحات السوشيال ميديا
على الفنانة بعبارة» ياعينى عليكى وعلى بختك يا
بنتى».
وبعيدا عن حكايات الفنانات الجميالت ،وقصص
ً
الحب الملتهبة مع األثرياء التى تتوج بهدية طائرة
عادة بالطالق ،من المعروف
تحلق فى السماء وتنتهى ً
أن عدد ليس بالقليل من رجال األعمال المصريين
والعرب يمتلكون طائرات خاصة ،والغريب أن الرأى
العام ال يسمع عن تلك الطائرة التى يملكها الثرى إال
حينما يتزوج من فنانة ويخصص الطارئة لتنقالتها،
غالبا مــا تكون تتنقل مــن القاهرة إلــى لندن
التى
ً
لقضاء وقت ممتع مع زوجها الذى أغدق عليها من ماله
فأصبحت تمتلك قصر أو فيلال فى القاهرة باإلضافة

إلى أماكن فاخرة لإلقامة فى العواصم
الــعــالــمــيــة ،وحــتــى لــو انتقلت الفنانة
لإلقامة معه فى الــخــارج فهى تستخدم
الطائرة فى القدوم إلى مصر لزيارة أسرتها
أو لعمل شوبنج حول العالم.
وفى هذا السياق تبرز تساؤالت من نوعية
كيف يمكن للشخص أن يمتلك طائرة خاصة،
ومــاهــى الــشــروط والــخــطــوات ،واألهـــم مــا هى
استخدامات تلك الطائرة بخالف تخصيصها
لــلــزوجــة النجمة ،يعنى إذا كــان الــثــرى وزوجــتــه
وعائالتهم يقيمون فى نفس الدولة فما هى الحاجة
المتالك الطائرة ،تساؤالت نحاول اإلجابة عنها من
خالل السطور التالية.

ياسمين صبرى ليست األولى والقائمة تضم صفاء أبو السعود وإسعاد يونس وسمية الخشاب

ملياردير خليجى وراء حكايات الطائرات وفنانات
«ضراير» اشتركن فى زوج واحد وطائرة واحدة
أثارت صورة النجمة ياسمين صبرى داخل
طائرتها الخاصة حالة من الجدل على مواقع
التواصل االجتماعى ،ليس لكونها أول فنانة
تمتلك طائرة خاصة ،ولكن لمقارنتها بصورة
سيدة المطر أو بائعة الترمس ،وحتى بعد
أن انتهت أزمة السيدة نعمات وتبين أنها من
ذوى األمــاك ولديها بيت ملك فى الصعيد،
وبــعــد أن التقت بها ياسمين داخ ــل فيلتها،
عادت المقارنات داخل األوساط النسائية بين
السيدة المسنة التى تزوجت عاطل يصغرها
بسنوات عــديــدة وأصبحت مجبرة أن تنفق
عليه ،وبين الفنانات الالتى يتزوجن من أثرياء
لتكون الطائرة الخاصة مجرد هدية زواج بعد
مهر بماليين الــدوالرات وشبكة من األلماس
وقصور وفلل داخل وخارج مصر.
وم ــن مــفــارقــات الــقــدر أن حــكــايــة طــائــرة
ياسمين صبرى أصبحت حديث الــرأى العام
خ ــال نوفمبر  ،٢٠٢٠بينما فــى مــثــل هــذا
الــتــوقــيــت مــن الــعــام الــمــاضــى وتــحــديــداً فى
نوفمبر  ،٢٠١٩كانت أروقــة السوشيال ميديا
تتناول قصة طائرة خاصة أخرى لممثل آخر،
ال يستحق ذكر اسمه ،نشر صورته أثناء وجوده
داخل غرفة القيادة وبسببه تم إيقاف الطيار
عن العمل ،وشــاءت عدالة السماء أن يعاقب
هذا الممثل المغرور على فعلته وأن يتم إيقافه
عن العمل هو اآلخر فى نفس الشهر ولكن بعد
مرور عام كامل ،من واقعة نشر صورته يقود
طائرته الخاصة.
وفى هذا السياق من المالحظ أن غالبية
مالكى الطائرات الخاصة فى مصر إما رجال

رجل أعمال مصرى أخذ
طائرته من هدى رمزى
وأهداها لميرفت أمين
وعليها «طقم ألماظ»
أعــمــال أو فنانين ،وبـ ــاألدق فــنــانــات حصلن
على الطائرة الخاصة كهدية من الــزوج الذى
البد أن يكون رجل أعمال فى الغالب خليجى
ـادرا ما يكون مصريا ،رغم
أو ثــرى عربى ون ـ ً
امــتــاك مصريين ُكــثــر للطائرات الخاصة،
ولــكــن عــلــى مــا يــبــدو الــمــصــريــون ال يــهــدون
طائراتهم للزوجات إال فيما ندر.
وبالنظر إلــى قائمة الفنانات الحاصالت
على تلك الهدية الثمينة نجد فى مقدمتهن
الفنانة صفاء أبــو السعود ،التى تزوجت من

أشهرهم ساويرس وأبوالعينين وهشام طلعت
مصطفى وجمال السادات وعبدالحكيم عبدالناصر

الملياردير السعودى الــراحــل الشيخ صالح
كامل فى الثمانينيات ،وتركت الفن وتفرغت
إلدارة شبكة قــنــوات رادي ــو وتلفزيون العرب
المملوكة له ،وخصص لها طائرة خاصة تتنقل
بها ما بين لندن والقاهرة والرياض.
وإذا كانت قصة الــزواج من ثرى عربى هى
القاسم المشترك فى غالبية قصص الطائرات
الخاصة ،نجد أن العاصمة البريطانية لندن
أيــض ـا ً تــتــكــرر فــى معظم الــحــكــايــات ،حيث
تزوجت الفنانة جيهان نصر من رجل األعمال

السعودى سعود الشربتلى وأهــداهــا طائرة
وقصرا تقيم به فى لندن وقصر آخر
خاصة
ً
لعائلتها فى القاهرة ،ومثلما تشاركت جيهان
نصر وشيرين سيف النصر فى بطولة مسلسل
«من الــذى ال يحب فاطمة» تشابهت حكايات
زواجــهــمــا فــى بــعــض األمــــور ،حــيــث تــزوجــت
«سيف النصر» هى األخرى من رجل األعمال
السعودى عبد العزيز آل إبراهيم وأهداها
قصرا فى لندن وطائرة خاصة ،ولكن الفارق
بين جيهان وشيرين أن األخــيــرة طلقت من

هى الفنانة الوحيدة التى اشترت لنفسها الطائرة ولم تحصل عليها من زوجها

الراقصة دينا تمتلك طائرة أمريكية تستخدمها فى «السبوبة»

مصريون يمتلكون طائرات
خاصة منهم رجال أعمال
وأبناء رؤساء
يعد النائب البرلمانى رجــل األعــمــال محمد أبو
العينين من أبــرز مالكى الطائرات الخاصة ،ولديه
طائرتان من طــراز «جرومر فايف» و«جلف سترين
 ،»550وهو حاصل على رخصة طيران لذلك يقوم
بالقيادة بنفسه.
أم ــا عــن آل س ــاوي ــرس نــجــيــب ونــاصــف وسميح
ووالدهم أنسى ساويرس ،فيمتلكون ثالث طائرات
من طراز «جلوبال اكسبريس» و«سالينجر» و«»f900
تسع األول ــى لـــ 14راكــب ـا ً والثانية  8ركــاب والثالثة
10ركــــاب ،أمــا الــراحــل حسين ســالــم فــكــان يمتلك
أيضا هشام طلعت مصطفى
طائرتين ،وتضم القائمة ً
ولديه طائرة «جــرومــر فــايــف» ،ومحمد شفيق جبر
طائرته «آر  ،»54وحامد الشيتى لديه طائرة من طراز
«سيسنا» ،إبراهيم كامل طراز «توبوليف  ،»204إيهاب
عــوض يمتلك طــائــرة طــراز «إتــش إس  ،»145كريم
غبور طــراز «سيسنا» ،أحمد بهجت طائرة «فالكون
 ،»900طارق نور طائرة من طراز «تشالينجر» ،أحمد
عز طائرة «الرجيت  »60وطائرة «جلف ستريم».
أما رامى لكح وأيمن الجميل ومنصور عامر وأحمد
حسنين هيكل ،فكل منهم يمتلك طــائــرة «فالكون
 ،»900فيما يملك محمد ثابت طائرة من طراز «هوكز
 ،800ولدى كل من رؤوف غبور وهانى بيرزى طائرة
طراز «سيسنا  »550لكل منهما.
وال تقتصر القائمة على رجــال البيزنس فقط،
ولكن هناك أبــنــاء رؤس ــاء تحولوا إلــى أثــريــاء بعد
رحيل أبائهم ،منهم عبد الحكيم جمال عبدالناصر
ويمتلك طائرة «ليبرجيت» ،وجمال أنــور السادات
طائرة «سيسنا».

ياسمين

الرجل الثرى وعــادت إلــى القاهرة بعد أربع
سنوات ،أما جيهان فمازالت زوجة «الشربتلي»
وتقيم معه ما بين لندن وكندا وأنجبت له ابن
وثالت بنات جميعهم اآلن فى سن الشباب.
وعــلــى نفس ال ــدرب س ــارت الفنانة سمية
الخشاب الــتــى تــزوجــت مــن ثــرى خليجى لم
تفصح عن اسمه حتى بعد الــطــاق ،ولكنها
خــال فترة ال ــزواج صرحت بأنها تــزوره فى
مقر إقامته بلندن شهريا على متن الطائرة
الــخــاصــة الــتــى خصصها لــهــا ،ول ــم تكشف
«الــخــشــاب» هــل اســتــرد الــرجــل طــائــرتــه بعد
الطالق أم ال.
وعلى ذكر استرداد هدايا الــزواج ،حدث
ه ــذا األمـ ــر مــع رج ــل أعــمــال آخ ــر ولكنه
مصرى هــو مصطفى البليدى الــذى تــزوج
النجمة المعتزلة هــدى رمــزى وأه ــدى لها
وطاقما من ألماس ،وطلقها
طائرة خاصة
ً
ثــاث مــرات ،وبعد الطالق األخير استعاد
الطائرة وطاقم ألماس لتفاجئ بأن النجمة
ميرفت أمين التى تزوجها «البليدى» بعد
شهور قليلة مــن طــاق هــدى تــرتــدى نفس
الطاقم وتحلق فى السماء بنفس الطائرة.
ولـ ــم تــكــن هـ ــدى ومــيــرفــت فــقــط هما
الفنانات المتشاركات فى طائرة األزواج
األثــــريــــاء ،ول ــك ــن ه ــن ــاك إس ــع ــاد يــونــس
وشيريهان وكلتاهما متزوجات مــن رجل
األعــمــال األردنـ ــى عــاء الــخــواجــه ،الــذى
خصص لهما طائرة واحــدة ومــازال يجمع
بين الــزوجــتــيــن وعالقتهما جــيــدة بشكل
غريب على الوسط الفنى.

رغـــم أنــهــا ت ــزوج ــت عــرفـ ًـيــا من
رجــل األعمال المصرى حسام أبو
الفتوح ولــكــن األخــيــر لــم يخصص
طائرة للراقصة دينا ،وإنما اشترتها
هى لنفسها من  -حر مالها -بعد
أن ظلت تشترط على مــن يطلبها

أبوالعينين

ساويرس

إلحـــيـــاء زفـــــاف أو حــفــل خــاص
بــالــخــارج أن يخصص طــائــرة لها
ولفرقتها لتنقلهم إلى مكان الحفل،
ومؤخرا اشترت دينا لنفسها طائرة
ً

فردا تكفى لنقلها
أمريكية تسع ً ١٥
مــع أعــضــاء فرقتها إلــى حيث تقع
السبوبة.

هيفاء

الباحثون عن الحرية يفضلون التنقل بطائراتهم الخاصة

أسعارها تتراوح بين  4و  40مليون دوالر
بالعودة إلى تاريخ الطيران الخاص نجد أن فكرة تملك الطائرات
الخاصة بــدأت من الــواليــات المتحدة األمريكية ،ومنها انتقلت إلى
منطقة الشرق األوسط منذ عام .2000
وتكشف التقارير االقتصادية أن سعر الطائرة الخاصة يتراوح مابين
 4إلى  40مليون دوالر ،طب ًقا لمقاسها وحجمها والمواصفات المطلوبة
علما بأن امتالك طائرة خاصة يحتاج الى مصروفات كبيرة،
فيهاً ،
حيث تقدر التكاليف الثابتة لتشغيل طائرة قيمتها  30مليون دوالر،
بحوالى  3.2مليون دوالر سنويا ،وتشمل الرواتب والمبيت للعاملين بها
باإلضافة إلى مصروفات التأمين والصيانة والتصاريح ،أما بالنسبة
للتكاليف المتغيرة ،فهى مرتبطة بعدد ساعات التشغيل وتقدر فى
المتوسط بحوالى  3آالف دوالر فى الساعة.
وإذا كــان إجمالى حجم ســوق الطيران الخاص فى العالم ،الذى
تصل قيمته إلى  9مليارات دوالر ،فمن المؤكد أن للطائرات الخاصة
استخدامات غير الوجاهة االجتماعية واستعراض الثراء ،ولكن بسبب
خاصة رجــال األعمال للسفر فى رحــات عمل
حاجة بعض الفئات
ً
تتطلب سرعة االنتقال للخارج خاصة فى ظل الظروف والمتغيرات
الــجــديــدة فــى عــالــم الــطــيــران وكــذلــك االجـــــراءات المعقدة للسفر
بالمطارات واستخراج التذاكر وتحديد مواعيد الرحلة وغيرها ،حيث
أحيانا ال توجد مقاعد بالطائرة تكفى لسفر رجل االعمال وبصحبته
وفد يضم شركاءه ومستشاريه وغيرهم ..ومن ثم يصبح امتالكه لطائرة
خاصة ضــرورة لكى يتنقل بها بحرية فى أى وقــت يشاء وبصحبته
األشخاص الذين يريدهم فى رحلته سواء للعمل أو لقضاء اإلجازات.
وبالرغم من ذلك يؤكد خبراء الطيران أن امتالك الطائرة ال يعنى
إلغاء اإلجراءات الرسمية إلنهاء سفر رجال األعمال فامتالكه الطائرة
يقتصر فقط على السرعة وحرية التنقل أما اإلجراءات داخل المطار
فيتم تطبيق جميع إجراءات السفر عليهم مثل فحص الجوازات وتطبيق
اإلجراءات األمنية على المسافرين وحقائبهم وكذلك ضرورة الحصول
وأيضا تطبيق اإلجــراءات
على تأشيرة الدخول للدولة المتجه اليها
ً
الجمركية عند وصوله المطار مثل أى راكب عادى.

أبرزها سيسنا وفور جى وتشالنجر

مطار القاهرة يحصل على  500دوالر عن كل طائرة
تتنوع طائرات رجال األعمال وتختلف طرازاتها حسب استخداماتها،
فقد تكون طائرات صغيرة طراز سيسنا وهى سعة  4ركاب فقط ويوجد
منها طراز آخر سعة راكبين وهى خاصة بالتدريب فى معاهد الطيران
لتخريج الطيارين أو استخدامات الهواة كما توجد طائرة أخرى صغيرة
طراز  G4أو التشالنجر وسعتها ما بين  6و 10ركاب وهذه الطائرات
الصغيرة الحجم تقتصر إمكانياتها على أنها تضم كابينة القيادة للطيار
ومقاعد الركاب وتعمل بمحركين نفاثين.
وعلى الصعيد االقتصادى تؤكد إحصائيات مطار القاهرة أن متوسط
الرحالت اليومية ما بين  8و 10رحالت ،ويقوم المطار بتحصيل 500
دوالر عن كل طائرة تستخدم صالة  4المخصصة الستقبال الطائرات
الخاصة بمطار القاهرة مع تسديد  50دوالرا عن كل فرد من ركابها
األجانب ،و 200جنيه للمصريين الذى يرغبون فى المرور من الصالة،
وإذا أراد الراكب استخدام صالون كبار الزوار فيقوم
بتسديد  100دوالر ترتفع الــى 500
دوالر فى حالة استخدامه
الصالون الملكى فى
الصالة.

اإلرهاب النسائى ..خريطة الميليشيات «الحريمى» المسلحة
ظاهرة اإلرهاب النسائى ليست ظاهرة حديثة ولكن لها جذورها
الممتددة وفقا لطبيعة السياقات الزمنية والمكانية المختلفة ،ولكن ما
جرى هو تطور واستحداث أدوار للنساء داخل التنظيمات اإلرهابية وحجم
مشاركتها فيها ،فخالل ثالثة عقود انتقل دور المرأة من األدوار التقليدية
(الزوجة ،األم ،أعمال التطيب والتمريض ،جمع األموال والتبرعات
والمعلومات) إلى أدوار غير تقليدية ومستحدثة أكثر خطورة منها
(الدعاية االلكترونية ،التجنيد ،التدريب ،واألعمال اللوجستية ،تنفيذ
العمليات االنتحارية ،الشرطة النسائية والرقابة ،المشاركة فى العمليات
المسلحة والسيطرة.
فى الوقت الذى تطورت فيه أدوار النساء وأدواتها واستراتيجياتها
ووظائفها المتنوعة داخل الجماعات الراديكالية ،اتخذ العمل النسائى
العنيف منحنيات تطور أخرى على مستوى مأسسة هذا النشاط وتكوين
ميلشيات وفرق وكتائب تنظيمية مسلحة ونوعية للنساء الستيعاب حجم
النساء المنضمات إليها وتوظيفها بشكل أكثر راديكالية ،مما يخلق تحدى

الجذور
التاريخية
ال تعد ظاهرة اإلرهاب النسائى
ظــاهــرة جــديــدة أو مستحدثة،
ولكنها قــديــمــة بــقــدم حــركــات
العنف والتطرف ،وهــى تختلف
بــاخــتــاف الــســيــاقــات الزمنية
والــمــكــانــيــة ،يــربــطــهــا البعض
ب ــم ــوج ــات اإلرهـــــــاب والــعــنــف
المتعاقب خالل القرن الماضى،
فتطور شكل التنظيم النسائى
ال ــم ــس ــل ــح ارتــــبــــط بــتــطــويــر
اســتــراتــيــجــيــات الــجــمــاعــات
اإلرهابية المسلحة.
تمتد مــوجــة حــركــات العنف
واإلرهـــاب لعقود متتالية ،وهى
مــوجــات متداخلة ومتشابكة،
يـــــــزداد مــــن خ ــال ــه ــا تــعــقــيــد
وت ــرك ــي ــب ال ــن ــش ــاط الــعــنــيــف
خاصة مع تعاظم أيديولوجيته
وأطــــروحــــاتــــه ،وهـــنـــا يــرصــد
« »David C. Rapoportفى
دراسته عام  2002أربعة موجات
للعنف واإلرهــاب اتسمت بطابع
أيديولوجى وهى كالتالى:
 الــمــوجــة األولـــى (مــن 1880حــتــى  )1920وهــــى الــمــوجــة
األناركية.
 الموجة الثانية ( 1920حتى )1969الموجة التحررية فى
مواجهة االستعمار.
 الـــمـــوجـــة ال ــث ــال ــث ــة (م ــنالستينات حتى  )1979موجة
اليسار الجديد.
 الــمــوجــة الــرابــعــة ( 1979حتى  )2004الجماعات الدينية
الراديكالية.
خالل تلك الموجات األربعة لم
تكن المرأة بمعزل عنها ،ولكنها
شــاركــت فــى الــمــوجــات األربــعــة
بدرجات مختلفة وتحت غطاء
أيــديــولــوجــى مــخــتــلــف ،كــانــت
جزءا من الحركات
دائما
النساء
ً
ً
اإلرهابية كداعمين ومقاتالت،
( )2ومــا يهمنا هنا هــو التركيز
عــلــى الــمــوجــة الــرابــعــة ،والــتــى
تعد امــتــدادا للموجة الثالثة،
حيث إن صعود التيارات الدينية
الراديكالية خاصة اإلسالمية
جاءت من رحم الصراع مع التيار
اليسارى واالشتراكى فى مرحلة
ما بعد االستقالل وتأسيس الدول
القومية.
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الراديكالية الدينية والنساء

مثلت الموجة الرابعة من صعود تيارات
«السلفية الجهادية» والجماعات التكفيرية
منطلق جديد فــى تعقد ظــاهــرة اإلرهــاب
والعنف ،وهى موجة تأسست على خلفية
ال ــدع ــوة إل ــى تــأســيــس خــافــة إســامــيــة
وتكفير األنــظــمــة السياسية والقانونية
واالقتصادية الحاكمة ،باإلضافة إلى تكفير
ونبذ المنظومات االجتماعية المتعددة،
ورفــض اآلخ ــر ،وذلــك عبر شرعنة دينية
لحمل السالح فى هــدم تلك المجتمعات

عبر « الهجرة ،الدعوة ،التمكين ،الجهاد»،
وبــالــرغــم مــن أن السلفية بشكل عام
والجهادية منها بوجه خــاص تخدم
أيــديــولــوجــيــا مــتــشــددة ومتطرفة
حول المرأة ومناسكها المتعددة،
إال أنــهــا عــمــلــت عــلــى توظيف
وتجنيد النساء فــى صفوفها
عبر مراحل مختلفة وموجات
متعددة نذكر أبــرز مالمحها
فى اآلتى:

تحول نوعى

فى التسعينيات شهدت العديد من المناطق ظهور
أدوار للمرأة المسلمة فــى عــدد مــن التشكيالت
المسلحة خاصة فى المناطق المتنازع عليها
مثل فلسطين وكشمير ،وتصاعد دورهــا
فأصبحت مقاتلة وسجينة واسيره كما فى
الحالة الجزائرية فى العشرية السوداء،
( )5ومع بلوغ األلفية الجديدة وصعود

التحول األكبر

غياب التنظير فى السنوات األولى
تشير الدكتورة «نادية سعد الدين» إلى
أن مفهوم الجهادية النسائية كمفهوم داللى
تعود جذور هويته األيديولوجية فى السلفية
والقطبية ،حيث كان «سيد قطب» أول من
أفرد فى كتابه «معالم فى الطريق» الحديث
عــن الــنــســاء «الــمــجــاهــدات» ودورهــــن فى
إعــادة أسلمة الدولة والمجتمع عبر العمل
المسلح العنيف )3( .ولكن توقفت األدبيات
المرجعية فــى التنظير لمسألة إش ــراك
النساء فى العمل الجهادى المسلح.
وبمراجعة األدبيات المرجعية للتنظيمات
الــراديــكــالــيــة كـــ «كــتــاب الــفــريــضــة الغائبة

بعد انــدالع الموجة األولــى
من ثــورات الربيع فى (تونس،
سوريا ،مصر ،اليمن) ومع تعقد
الــمــســألــة الــســوريــة ودخـ ــول الــبــاد
ف ــى مــعــتــرك ال ــح ــرب األهــلــيــة ،وصــعــود
تنظيم داعـــش وســيــطــرتــه عــلــى مناطق
الــمــوصــل وال ــرق ــة وإع ــان ــه « خــافــتــه»
أخــذت النسائية الجهادية منحنى آخر
أكثر راديكالية وبشكل متسارع ،حيث
عكفت الوسائل اإلعالمية المختلفة
للتنظيم على تجنيد ومخاطبة النساء
للهجرة واالنتقال إلــى أرض
التنظيم ،وأعــطــى التنظيم

لمحمد عــبــد الــســام ف ــرج وه ــو أحــد
مــؤســســى ال ــح ــرك ــات الــجــهــاديــة فى
مصر» ،ووثيقتى االعــتــراف والخالفة
ووثيقة حتمية المواجهة ووثيقة فلسفة
الــمــواجــهــة ،وغــيــرهــا م ــن األدب ــي ــات
المختلفة فــى فــتــرة السبعنيات التى
اعتمدت عليها الجماعات الجهادية،
لم نجد صدى فيها ألى ملمح تنظيرى
لتفعيل أدوار النساء داخــل التنظيمات
الــراديــكــالــيــة ،ولكنها اعــتــمــدت بشكل
أساسى على الطابع الذكورى دون النظر
لدور المرأة وتخصيص لها أدوار مستقلة.

أدوار تقليدية

مع دخــول العالم اإلسالمى فى سنوات ما
بعد  1979والــتــطــورات السياسية والدينية
بقيام الثورة اإليرانية وتوقيع اتفاقية السالم
بــيــن مــصــر وإســرائــيــل ،اتــخــذت الجماعات
السلفية منحنى اكثر راديكالية تجاه المنظومة
السياسية الحاكمة ،وبدء التأسيس والتنظير
للعمل المسلح بشكل تطبيقى ،وهنا بدء تشكيل
جماعات مسلحة وجهادية متسعة فى مناطق
متفرقة ،ومعها بــدء إعــادة النظر فى مسألة
إشراك النساء داخل التنظيمات المسلحة.
مع نهاية الثمانينيات كان العالم اإلسالمى
يشهد العديد مــن التحوالت حيث مزيد من
الــصــراعــات السياسية والدينية الداخلية،

باإلضافة إلى التدخالت األجنبية العسكرية،
وهنا تــزايــد دور التشكيالت المسلحة كنوع
من المقاومة للتدخالت األجنبية والمطالبة
بــاالنــفــصــال أو االســتــقــال ،وبــــدأت تصدر
فتاوى تدعو المرأة للتضامن والمساندة فى
التنظيمات المسلحة ،وكانت أبرز تلك الفتاوى
« فتوى لعبد الله عــزام « فقد أفتى بخروج
الــمــرأة للجهاد دون أذن وليها إذا استعدى
االمــر وتعرضت البالد اإلسالمية لالحتالل
أو تم اإلعتداء على األم ــة»( ،)4ومن هنا برز
دور المرأة المساند وفتح عبد الله عزام الباب
للمرأة للجهاد ،لكن ظل دور المرأة فى تلك
الفترة محدد فى العمليات غير القتالية.

تشكيالت دينية

هى تنظيمات أو تشكيالت نسائية مستقلة
أو مؤسسة داخل تنظيمات دينية ،تسعى إلى
تطبيق الشرائع الدينية ،وفرض أيديولوجية
دينية ،أو تأسيس دول دينية.
 بنات األمة الكشميرية «Dukhtaran-»e-Millat
يعتبر «بــنــات األمــــة» أقـــدم التنظيمات
النسائية اإلسالمية المسلحة ،والــذى مازال
نشطا حــتــى اآلن ،وه ــو التنظيم النسائى
اإلســامــى المسلح الوحيد المستقل ،وهو
أحد التنظيمات المدرجة على قوائم اإلرهاب
فى الهند ،وهو يتكون من مجموعة من النساء
األصــولــيــات الساعيات إلــى ضمان االلــتــزام
بتطبيق الشريعة اإلسالمية ،أنشئ فى عام
 1987على يــد «أســيــا ان ــدراب ــى» المعروفة
بكونها إسالمية محافظة ونسوية متطرفة،
وبرز دور التنظيم فى محاربة الغزو األمريكى

ألفغانستان  2001معتبراً أن الرئيس األمريكى
«ج ــورج بــوش» أســوأ عــدو لألمة اإلسالمية،
وطــالــب بــضــرورة محاربة أمريكا ومقاطعة
منتجاتها ..يهدف «بنات األمــة» أيضا إلى
تــحــريــر كشمير مــن قــبــضــة الــهــنــد وضمها
إلــى باكستان تأكيدا منه أن قضية كشمير
قضية دينية والجهاد إلزامى فيها ،كما يعمل
عــلــى مــحــاربــة االنــحــال األخــاقــى وفــرض
االلتزام بالزى اإلسالمى عند الكشميريات،
فقد استخدم التنظيم وســائــل غير قانونية
لــفــرض عــقــائــده ،وتـــورط فــى مــداهــمــة عدد
مــن الــمــطــاعــم والــفــنــادق الــمــقــدمــه للخمور
ومــنــع ت ــداول ــه ــا ،كــمــا ق ــام بــمــداهــمــة بــيــوت
الدعارة وقفلها ،ونادى التنظيم بضرورة عدم
االخــتــاط بــيــن الجنسين وإغـ ــاق محالت
اإلنترنت حتى ال تنتشر المفاسد ،وعمل على
إغالق السينما فى كشمير.

تيار «الــجــهــاد العالمى» وتأسيس تنظيم القاعدة
أخــذ دور الــمــرأة منحنى أكــثــر راديــكــالــيــة وتــزايــد
انــخــراط الــمــرأة فــى الــعــمــل الــمــســلــح ،وم ــع الــغــزو
األمــريــكــى ألفغانستان  2001والــعــراق فــى 2003
ظهرت مشاركات النساء فــى األعــمــال االنتحارية
ســواء بشكل فــردى أو بشكل تنظيمى سمة مميزة
لتعقد الظاهرة اإلرهابية.

للمرأة مساحة كبرى داخله فى كافة األدوار
اللوجستية والدعوية والترويجية والتجنيدية
والقتالية.
ف ــى تــلــك األثـــنـــاء انــفــتــحــت ك ــل الــفــصــائــل
والتنظيمات المسلحة األخرى بدرجات متفاوتة
من تزايد االهتمام والتركيز على تجنيد عناصر
نسائية وتــكــويــن فــرق وكــتــائــب نسائية كاملة
داخــلــهــا ،فيما تكونت فــى تلك األثــنــاء أيضا
تشكالت نسائية أخــرى للدفاع عــن أراضيها
وأع ــراض ــه ــا ف ــى مــواجــهــة تــلــك التنظيمات
المسلحة خاصة فى سوريا والعراق التى ظهرت
بها عــدة كتائب نسائية لــلــدفــاع عــن النساء
ومقاومة داعش.

مستويات اإلرهاب النسائى العنيف
تختلف درجــات ومستويات العمل النسائى
المسلح ،حيث تشير السردية التاريخية لهذا
العمل العنيف إلــى تنوع مستوياته بين ثالث
مستويات مختلفة ،تـــدور فــى فلك الفردية
والجماعية ،حيث إنها أن تؤثر على ديمومة هذا
النشاط وتختلف درجات تأثيره المختلفة.
اإلرهاب النسائى
يتمثل النوع األول فى العمل الفردى وغالبا ما
يشكله «االنتحاريات» خارج األطر التنظيمية،
وهو نمط تقوم به سيدة أو أكثر ،وقد يتواجد
هــذا النمط داخــل التنظيمات الكبرى ولكن
دون هيكلته فــى كتائب أو ف ــرق ،وهــو نمط
وجد فى تنظيم القاعدة ،فيما يتشكل النمط
الثانى فى اإلرهــاب العائلى وهو نمط يقوم

أنماط التشكيالت
النسائية المسلحة

خــال الثالثين عاما الماضية
شــهــدت دول الــعــالــم اإلســامــى
ومنطقة الشرق األوس ــط ،تطورا
وتحوال جديدا فى مستوى التنظيم
المسلح للمجموعات النسائية،
فــقــد ح ــدث تــحــول عــلــى مستوى
الــدوافــع مــن مــقــاومــة االستعمار
والــتــحــرر الوطنى إلــى تشكيالت
نسائية مسلحة ديــنــيــة مــن أجــل
تطبيق الشريعة أو غير دينية بحثا
عن الحرية واالستقالل وإسقاط
النظم السياسية الحاكمة.
تــتــســم الــتــشــكــلــيــات الــنــســويــة
الــمــســلــحــة بــكــونــهــا جــمــاعــات
أو خــايــا عنقودية ،قليلة العدد
والعدة ،بسيطة التسليح ،محدودة
ال ــن ــش ــاط ،س ــرع ــان م ــا تــتــعــرض
للتفكك والتحلل ،ويرتبط مصير
معظمها بمصير التنظيم األم الذى
تنمى إليه.

على استخدام العائالت أى أشخاص تربطهم
صــات قــرابــة فــى تنفيذ عمليات انتحارية،
كما أرســل تنظيم الــقــاعــدة الــزوجــيــن ساجدة
ال ــرش ــاوى وحــســيــن الــشــمــرى فــى تفجيرات
عــمــان  ،2005ويــعــتــبــر تــنــظــيــم داعــــش أكــثــر
التنظيمات استخدامها لهذا النمط حيث ارتكب
الشقيقان العنزى جرائم قتل باسم التنظيم
فــى الــســعــوديــة( ،)6أمــا المستوى الثالث فهو
األكثر ديمومة واستمرارا وهو التنظيم والهيكلة
للنشاط النسائى العنيف سواء داخل تنظيمات
مستقلة أو عبرة هيكلته فى كتائب وفرق وخاليا
ضمن تنظيمات كبرى ،وهى تشكالت تستقى
أفــكــارهــا ومرجعيتها مــن السياقات الزمنية
والمكانية التى تنشأ بها.

نساء القاعدة
لــم يهتم مؤسس تنظيم القاعدة « أســامــة بن
الدن» وخليفته أيــمــن الــظــواهــرى ب ــدور الــمــرأة
واقتصرت خطابتهن على منع المرأة من المشاركة
فى العمليات القتالية ،وانحسرت الــمــرأة تحت
زعامتهم فى أدوراها التقليدية ،ثم تطور الخطاب
المتعلق بالمرأة داخــل التنظيم على يــد» يوسف
العييرى» مؤسس فرع التنظيم بالسعودية ،فقام
بإصدار مجموعة من الكتب تــدور حول أدوارهــا
رك ــز مــن خــالــهــا عــلــى ضــــرورة ادخــــال النساء
فــى األدوار اللوجستية ،كما أجــاز قيام المرأة
بالعمليات االنتحارية فى موضوع له بعنوان «هل
انتحرت حــواء أم استشهدت؟» عندما دافــع عن
حواء براييف الشيشانية واعتبرها شهيدة بعدما
قامت بتفجير نفسها بالقوات الروسية.
ومن خالل رجل القاعدة بالسعودية تطور دور
المرأة وظهر ذلك مع إصدار أول مجلة نسوية فى
التنظيم باسم «مجلة الخنساء» سبتمبر ،2004
صــدرت عــن «المكتب االعــامــى النسوى ببالد
العرب» وقد خصصها التنظيم للنساء ،وكانت «
أم أسامة» هى المسئولة عن المجلة وهى امرأة
مصرية اعتقلتها السلطات السعودية بعد التأكد
من نشاطها اإلعالمى التابع للقاعدة.
بعد احــتــال الــواليــات المتحدة للعراق عام
 2003ب ــدأ التنظيم ينظر بشكل آخ ــر للمرأة
بــاعــتــبــارهــا ق ــوة يــجــب اســتــغــالــهــا ،خــاصــة بعد

صــدور قانون اإلرهــاب وتصاعد اعتقال النساء
السنة ،وتنامى االنقسامات والحرب األهلية بعد
االحتالل.
بــادر أبو مصعب الزرقاوى «رجــل القاعدة فى
العراق ،بتطوير قــدرات المرأة ومحاولة دمجها
فى األعمال القتالية ،وأظهر ذلك فى أحد خطابته
بقوله ان لــم يكن هــنــاك رج ــال فعليهم إفساح
الــمــجــال للنساء الــحــرائــر لشن الــحــروب وعلى
الرجال التزام منازلهن ( ،)14وبــدأ يدعو بتمرد
الــمــرأة على وضــعــهــا( )15وخاطبها فــى 2005
قائال «هذه رسالة إلى الحرائر من نساء الرافدين
خاصة ،وإلى نساء األمة عامة أين أنتن من هذا
الجهاد المبارك؟ ومــاذا قدمتن لهذه األمــة؟ أال
تتقين الله فى أنفسكن؟ أتُربين أوالدكن ليذبحوا
على موائد الطواغيت؟ أرضيتن بالخنوع والقعود
عن هذا الجهاد؟».
حققت رسالة الــزرقــاوى نجاحا فعليا وانتقل
دور المرأة للممارسة فنفذت العمليات االنتحارية،
وقــامــت «ســاجــده الــريــشــاوى» الــقــاعــديــة فــى 9
نوفمبر من نفس العام بمحاولة تفجير نفسها
بفندق فــى عــمــان ،وبعد وفــاة الــزرقــاوى ،2006
تولى أبــو عمر البغدادى وتــم تأسيس أول كتيبة
لالنتحاريات عــام  2008على يــد أحــد زوجــات
زعــمــاء التنظيم وتــدعــى «أم سلمة» فــى شمال
العراق وتعتبر أول الكتائب االنتحارية فى العراق.

أكبر لدى السلطات األمنية فى مواجهتها وتغير أطروحات «ذكورية العمل
العنيف» ،فكيف كانت بداية تلك التنظيمات؟ وما هى أبرز تشكيالتها
المسلحة؟ وما هى أبرز مرجعياتها الفكرية؟ وما هى أدوار النساء داخل
تلك التشكيالت؟
هذه بعض الحقائق والمعلومات والتساؤالت المثيرة التى رصدتها
وكشفتها وأجابت عنها دراسة مهمة للغاية صدرت مؤخراً بعنوان
«اإلرهاب النسائى ..خريطة الميليشيات النسائية المسلحة خالل ثالثة
عقود (الجذور ،الدوافع ،الوظائف) ،والتى نستعرض تفاصيلها الكاملة فى
سياق هذا الملف ،للكشف عن جذور مسألة اإلرهاب النسائى تاريخيا،
ونسعى إلى رصد ألبرز التنظيمات والتشكيالت النسائية المسلمة
المسلحة فى أخر ثالث عقود ،من أجل التعرف على أبرز أنماط تلك
التشكالت ودوافعها ومرجعيتها الفكرية.

أحمد صالح

اإلرهاب النسائى

كتيبة خنساء داعش

يعد تنظيم الدولة اإلسالمية المكنى «داعــش» من أكثر التنظيمات
اإلرهابية المسلحة فى تجنيد وإشــراك النساء فى العمل المسلح،
ويعتبر التنظيم امــتــدادا لجماعة الــزرقــاوى التى أدخلت النساء فى
التنظيمات المسلحة ،كما يصنف داعش على أنه من أكثر التنظيمات
اجتذابا وتجنيدا للنساء األجنبيات ،وعمل التنظيم منذ سيطرته على
الموصل بالعراق والــرقــة فى سوريا فى  2014إلــى ضم العديد من
النساء إلى تنظيمه عبر التجنيد أو االختطاف وشاركت المرأة داخل
التنظيم فى أدوار اجتماعية واداري ــة ولوجستية كأمهات وزوجــات
ومعلمات ،حتى تدرجت الدوار وظيفية وقتالية مهمة داخــل التنظيم
فبدأت تشارك للتخطيط للعمليات التفجيرية ،ومــن هنا تم تكوين
مليشيات نسائية خاصة بالتنظيم.
وفــى يوليو  2014أعلن تنظيم داعــش عن إنشاء أول لــواء نسائى
خاص باسم كتيبة الخنساء ،وقال « أبو أحمد» أحد مسؤولى التنظيم
« أنه تم إنشاء كتيبة الخنساء لرفع الوعى بالدين اإلسالمى ومعاقبة
وبناء على ذلك تتمثل وظائف الكتيبة فى
النساء الغير ملتزمين دينياً»،
ً
مجاالت الدعوة والتعليم واألمن والشرطة ،فقامت على تطبيق الشريعة
اإلســامــيــة واألم ــر بالمعروف والنهى عــن المنكر ومــراقــبــة النساء
ومتابعتهم ومحاسبة الخارجين منهن عن تعاليم اإلســام ،وانتشرت
نساء الكتيبة فى الشوارع وقمن بمعاقبة المتبرجات وغير الملتزمات

نساء «شباب المجاهدين»
الصومالية
حركة الشباب المجاهدين هــى حركة سلفية إسالمية تم
تأسيسها فى أوائــل عام  ،2000تسعى القامة دولة على أسس
الشريعة اإلسالمية ،أدركــت حركة الشباب دور المرأة وقوتها
وسعت لتغير دور الــمــرأة فأصبحت تقوم بتجنيد المقاتلين،
واتضح دورهم فى تجنيد عدد من المقاتلين من كينيا وكيسمايو،
كما قام نساء الحركة بجمع التبرعات ووضــح ذلك فى قضية
أمينة فرح على وحوا محمد حسن التى أدانتها الواليات المتحدة
االمريكية نتيجة التأكد من دورهم فى جمع االموال من الجاليات
الصومالية بأمريكا وإرسالها للتنظيم.
تقوم نساء الحركة بجمع المعلومات اإلستخبارية عن المنشآت
الحكومية والــقــوات الــدولــيــة بــالــصــومــال لمساعدتها للقيام
بالعمليات العسكرية ومجابهة التهديدات ومنع الهجمات(،)32
وتهريب االسلحة ونقل المتفجرات ،والقيام بالعمليات االنتحارية،
ويظهر ذلك فى انفجار يوليو  2019التى قامت به امراة كفيفة فى
مكتب عمدة العاصمة وتبنته حركة الشباب.

األرامل السوداء بالشيشان
ظهر العنصر النسائى فى الصراع الشيشانى بشكل قوى فى
يونيو  2000بعدما قامت حواء بارايف البالغة من العمر  17عام
بتفجير شاحنه ممتلئة بالمتفجرات فى قوات روسية وهى أول
أمــراة تنفذ عملية انتحارية فى الشيشان ،ثم سميت الظاهرة
باالرامل السوداء من قبل اإلعــام الروسى والــدولــى ،وتحددت
أهدافهم فى استهداف أفراد األمن الروسى وذلك للثأر واالنتقام
لمقتل ازواجهن وأفــراد عالئلتهم على يد القوات الروسية فى
حرب الشيشان االولى والثانية ،فقررن أن يكون مصيرهم مثال
أزواجهن النتمائهم نفس الفكر.
تبنت الحركة عدد من العمليات االرهابية ،أكثرهم بروزففى23
أكتوبر  2002عندما قامت  19سيدة مرتدين مالبس ســوداء
وقنابل على أجسادهن من بين  41مسلح بالهجوم على مسرح
«دبروفكا» فى موسكو واحتجزوا أكثر من  800رهينة ،وانتهى
الهجوم باإلفراج عن الرهائن.
وتشير البيانات الــمــرصــودة حــول العمليات االنتحارية فى
الشيشان أنه بين عامى ( )2005 ،2000شهدت البالد ما يقارب
من ( )110عملية انتحارية نفذت منها السيدات ( )47عملية
انتحارية بنسبة بلغت ( )43%من حجم تلك العمليات ،فيما نفذ
الــرجــال ( )63عملية انتحارية بنسبة بلغت ( )57%مــن حجم
العمليات االنتحارية المنفذة فى الشيشان خالل الخمس سنوات.

تشكيالت غير دينية
هى تنظيمات وأشكال للجماعات النسائية المسلحة غير
الدينية ،ال ترفع شعارات دينية ،ولكنها تعمل فى إطار حمل
السالح فى مواجهة األنظمة الحاكمة ،مدعية القتال من أجل
الحرية واالستقالل والديمقراطية ومقاومة الفقر واالضطهاد
والتهميش ،فهى أقرب إلى التنظيمات اليسارية والليبرالية،
كــمــا أن مــن تــلــك التنظيمات مــا هــو ينتمى إل ــى الــتــيــارات
االنفصالية.

باللباس الشرعى االسالمى والمقصرات ،وواضعى العطور.
وكن يقمن بمعاقبة المرأة الخارجة عن القواعد بشكل سريع عن
طريق الجلد أو استخدام الكماشة « وهى الة حادة متعددة األسنان»،
كما قمن بالتجسس على النساء من خالل االندماج واالختالط داخل
الحشود ،ولجأ التنظيم الستخدام ســيــدات الكتيبة فــى العمليات
االنتحارية.
من أشهر نساء الكتيبة «ندى القحطانى» السعودية التى كلفت من
قبل أمير التنظيم «أبو بكر البغدادى» بإنشاء فرع من النساء للتنظيم
فى وال ية الحسكة ،وأيضا «ايمان البغا» الحاصلة على درجة الدكتوراه
فى الشريعة االسالمية،وإلتحقت بالتنظيم وبايعته اكتوبر  ،2014بعد
ان تركت التدريس وقدمت استقالتها من جامعة الدمام لتذهب للتنظيم
وتشارك فيه وتحاول جاهدة تجنيد الفتيات ومحاولة استقطابهم داخل
التنظيم.
تتعدد المجموعات داخل الكتيبة أمثال مجموعة «أم ريحان – أم
عمارة» ،وتنشط الكتيبة فى األنبار بالعراق وفى الرقة بسوريا (.)24
واندثرت الكتيبة واختفى دورهــا مع تراجع تنظيم داعش منذ أواخر
عام  ،2017ليتم إعادة استخدام النساء داخل التنظيم فى إطار غير
مؤسسى واإلقــامــة ب ــأدوار القتال داخــل كتائب الــرجــال أو عمليات
التجنيد واالستقطاب أحيانا أو تنفيذ العمليات االنتحارية.

لواء الزينبيات الحوثى

على الطريقة االيرانية فى استخدام النساء
فى الثورة االيرانية  1979قامت حركة أنصار
الله الحوثيين بتشكيل لــواء الزينبيات ،وقد
تشكل قبل سقوط صنعاء فى أيدى الحوثيين
 2014فى صعدة ،ولعب دور بارز فى الصراع
اليمنى وتزايد نفوذه بعد مقتل الرئيس اليمنى
السابق» على عبد الله صــالــح» فــى ديسمبر
.2017
وتمثلت أهــم مهامه فــى أعــمــال الحسبة
ومــراقــبــة الــســيــدات لمنعهم مــن الــخــروج عن
قواعد الشريعة اإلسالمية وقمع المعارضيين،
وقــمــع أى عــمــل مــعــارض او ص ــوت مــعــارض
للحوثيين ،واقتحام البيوت وتفتيشها بغرض
النهب والتخريب ،واعتقال النساء المعارضة

والــمــشــاركــة فــى الــمــظــاهــرات االحتجاجية،
وفى  6أكتوبر  2018قامت ميليشيات الحوثى
بالقبض على  34طالبة لدورهم فى التخطيط
الحتجاجات عبر مواقع التواصل االجتماعى
وفــى نفس الــيــوم قــامــت الزينبيات باعتقال
 33أمــراه فى احتجاجات الجوع التى قام بها
سيدات جامعة صنعاء ،وبالفعل نجحت الكتيبة
فى تكميم االفواه واسكات المعارضيين وقمع
العديد من المظاهرات.
خضعت نساء الزينبيات للعديد من الدورات
القتالية للتدرب على القتال واستخدام مختلف
األسلحة الخفيفة والثقيلة ،وتطورات قدراتها
القتالية فشاركت نساء الكتيبة فى زرع االلغام
والعبوات الناسفة.

األرامل السوداء
أطلق على نساء تنظيم بوكوحرام «
األرامــل الــســوداء» وتعتبر جماعة بوكو
ح ــرام جماعة إرهــابــيــة مسلحة تنشط فى
نيجيربا وتأسست عام  2002يقودها « أبو مصعب
الــبــرنــاوى» ،وصنفت من قبل الحكومة النيجيرية بانها
منظمة ارهابية ،وتعتبر من أكثر التنظيمات استغالل للمراة
فقد قامت بخطف العديد من السيدات والفتيات وتجنيدهم،
واستغاللهم فى العمليات القتالية خاصة وأن النساء ال يتم تفتشيها فى
الحواجز األمنية نظرا الن التقاليد واالعراف تمنع تفتيش السيدات،وبذلك
يسهل عليهم اخفاء القنابل تحت مالبسهم.
وتعتبر أولى عمليات التنظيم التى أثرت ضجة إعالمية وتم فيها
استغالل النساء ،عندما قامت الجماعة باختطاف  276طالبة
من تالميذ مدرسة الثانوية بقرية شيبوك  ،2014وتم تجنديهم
تبع التنظيم واجبارهم على القيام بعمليات انتحارية ،كما يستغل
التنظيم السيدات التى قتل ازواجهن فى المواجهات مع الحكومة
الستخدامهم كانتحاريات.

النمور السوداء السريالنكية
وهـــى حــركــة شــكــلــت ضــمــن فــصــائــل « نــمــور التاميل
السريالنكية» التى تعد حركة انفصالية قومية سيرالنكية
تسعى لتأسيس تاميل إيــام مستقل ،وتــم تأسيسها عام
 ،1976تمثل دور النساء داخل التنظيم فى التجنيد وجمع
األمــوال والتبرعات والمساعدات الطبية،ومع مرور الوقت
غير التنظيم استراتيجياته فــى اســتــخــدام النساء فبدء
استغاللهم فى العمليات العسكرية وتم إنشاء جناح عسكرى
لهم تحت تحت مسمى « النمور الــســوداء» ،ونفذت النساء
حــوالــى  %30إلــى  %40مــن إجمالى العمليات االنتحارية
التى تبناه التنظيم ،وكان أبرز هجوم له فى  21مايو 1991
عندما قامت شابة انتحارية تابعة للتنظيم بتفجير عدد
من القنابل اليدوية فى مقاطعة تاميل نــادو الهندية .وقد
انتهى هذا التنظيم بعد أن حلت الحركة األم «نمور التاميل
السريالنكية» بعد الحملة األمنية التى شنتها الحكومة
السريالنكية على التنظيم فى .2009

نساء سوريا المتمردات
فى سوريا تشكلت مجموعة من الكتائب النسائية التابعة
للجيش الحر الــســورى ،ففى عــام  2012تم تشكيل كتيبة
بنات الوليد وهــى تضم مجموعة مــن السيدات الحرائر
لمناهضة نظام بشار األســد وحماية أنفسهم من وحشية
جيشه ،وجاءالبيان التأسيسى للكتيبة من خالل مقطع فيديو
بث على االنترنت وأكــدوا انهم يسعون لالنتقام من نظام
االسد على الجرائم المتتالية فى حق الشعب السورى الحر
والحرائر السوريات ،وتنشط الكتيبة فى حمص وحلب.
قــام الجيش الحر بتأسيس كتيبة « أمــنــاء عائشة» فى
نوفمبر  ،2013لتساعد كتيبة بنات الوليد فى مهمامها ،وقد
تم إنشاء كتيبة حرائر الريف الشمالى من نساء ريف حلب
رداً على استخدام تنظيم الدولة للنساء.
وتأسست كتيبة هبون عرب فى اكتوبر  2017فى مدينة
الطبقة ،هى كتيبة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية ،وسميت
الكتيبة على إســم مقاتلة من وحــدات حماية المراة قتلت
فى المعارك الخاصة حملة « غضب الــفــرات» فى مدينة
الرقة ،ويتدربن نساء الكتيبة لمنع أى خطر يمس منطقتهم
والمناطق المحيطة.

اإلرهاب النسائى
وفقا ً آلخــر إحصائيات مؤشر اإلره ــاب العالمى ( Global
 )2019 Terrorism Indexتضاعف عدد الهجمات االنتحارية
النسائية من ( )4هجمات فى عام  2013إلى ( )22هجوم انتحارى
خالل  ،2018فيما سجل المؤشر العالمى تنفيذ أكثر من ()300
هجوم انتحارى للنساء منذ عام  1985وحتى  2018ترتب عنها
سقوط ما يقارب من ( )3071ضحية.
أكدت احصائيات المؤشر أن غالبية الهجمات االنتحارية التى
وقعت فى الفترة من ( 2014وحتى  )2019نسبت إلى تنظيم « بوكو
حرام» فى نيجيريا ،حيث تورط التنظيم فى تنفيذ ( )146عملية
انتحارية خالل تلك الفترة أودت بحياة ( )900حالة وفــاة .فيما
رصد المؤشر العالمى تــورط ( )8جماعات إرهابية فى توظيف
اإلرهاب النسائى فى منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا .يأتى
تنظيم «داعش» كأكثر التنظيمات توظيفا لهذا النمط العنيف بعد
«بوكو حرام» حيث تورط التنظيم فى تنفيذ ( )23هجوم انتحارى
للنساء منذ .2014

لم تتوقف الهجمات االنتحارية
النسائية عــنــد الــفــتــرة الزمنية
الــتــى رصــدهــا الــمــؤشــر ولــكــن شهد
عــام  2019ومطلع  2020استمرار
تنفيذ تلك األنماط من العمليات،
باإلضافة إلــى شهد تطور متزايد
فى أدوار النساء بشكل عــام داخل
التنظيمات خــاصــة بــعــد تــراجــع
تنظيم « داعــش» وخسارته ألغلب
عــنــاصــره مــن ال ــرج ــال واســتــمــرار
نــهــج «بــوكــو حــــرام» واتــجــاه عــدد
مــن التنظيمات األخـــرى لتجنيد
وتــوظــيــف الــنــســاء فــى عملياتها
اإلرهابية حتى باتت سمة مميزة
للعمل العنيف.
بالرغم من أن بيانات وإحصائيات
الـــ  GTDأشـــارت إلــى أن الهجمات
االنتحارية للنساء مازالت تشكل
نسبة صغيرة من مجموع العمليات
االنتحارية اإلجمالية منذ (1985
إلــــى  ،)2018إال أن ــه ــا أســقــطــت
م ــق ــوالت «ذكـــوريـــة التنظيمات
المسلحة» لــتــؤكــد عــلــى خــطــورة
تجاهل دراســـة «الــعــمــل النسائى
المسلح» وخلفياته األيديولوجية
والفكرية واالجتماعية ،فقد عملت
ظــاهــرة «اإلرهــــاب النسائى» على
تعقد مسألة اإلره ــاب بشكل عام،
ووضعت البرامج والسياسات األمنية
االحتياطية فــى مــوضــع المسألة
بعد سهولة اختراقها فى عدد من
العمليات اإلرهــابــيــة ،كما وضعت
القانونيين أم ــام تــحــدى أكــبــر فى
صياغة عقوبات اإلرهــاب وتعريف
مسألة التطرف العنيف والهجرة
النسائية إلى المناطق المسلحة،
ووضعت العالم أجمع فى مواجهة
ظاهرة «العائدات» وأبنائهم ،على
الــمــســتــوى الــقــانــونــى والــســيــاســى
واالجتماعى واألمنى.
تشير البيانات الكمية المرصودة
والــتــحــلــيــات الكيفية عــن توقع
اســتــمــرار وتــزايــد حجم العمليات
النسائية المسلحة خالل السنوات
الــقــادمــة ،وربــمــا تعقدها بشكل
يصعب تتبعها ورصــدهــا ،خاصة
فى ظل تنامى واستمرار العمليات
اإلرهابية ،وتزايد عدد التنظيمات
المسلحة والمتمردة فى كثير من
بلدان العالم.
تشير الــحــواضــن االجتماعية
واالقتصادية والسياسية المعاصرة
والتى بــدأت فى التعقد فى العقد
األخــيــر ،مــع التوسع فــى سياسات
العولمة والــرأســمــالــيــة إلــى توقع
تضاعف نشاط اإلرهــاب النسائى،
ودخــولــه فــى مــراحــل أخـــرى ربما
بتزايد عدد التشكيالت النسائية
المسلحة المستقلة لــلــدفــاع عن
حقوقها وحرياتها المسلوبة.
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أخبار تهمك

انتهاء فترة تركيب الملصق
اإللكترونى للسيارات

إسالم خالد
أعلنت وزارة الداخلية عــن انــتــهــاء فــتــرة تركيب الملصق
اإللكترونى فى  31ديسمبر .2020
وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين مالكى المركبات بكافة
أنواعها بسرعة التوجه إلــى إدارات الــمــرور المختصة على
مستوى الجمهورية لتركيب الملصق اإللكترونى.
وفى ذات اإلطار تواصل الــوزارة تقديم الخدمة اإللكترونية
التى تمكن مالكى المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص
الــســاريــة مــن القيام بطلب تركيب ملصق إلكترونى وســداد
إلكترونيا من خالل موقع بوابة مرور مصر،
الرسوم المطلوبة
ً
على أن يتم تسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة
الجديدة الــمــدون بها (ذات ملصق إلكترونى) وكــذا استالم
الملصق اإللكترونى وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين
بوحدة المرور عن طريق شباك واحد فقط.
ويتم استخدام الخدمة على النحو التالى:
تسجيل البيانات الــخــاصــة بالمواطن عــن طــريــق الموقع
الرسمى لــوزارة الداخلية  www.moi.gov.egأو الدخول
مباشرة على بوابة مرور مصر .traffic.moi.gov.eg
اختيار خدمات المركبات.
اختيار خدمة سداد رسوم إصدار ملصق إلكترونى.
سداد رسوم الخدمة المطلوبة.
هذا ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية
مساء تيسيراً إلجــراءات تثبيت الملصق
حتى الساعة الثامنة
ً
اإللكترونى فقط ..باإلضافة للفترة الصباحية ،وحتى انتهاء
المدة المحددة.
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آخر مهلة لشركات التمويل العقارى
لتوفيق أوضاع لجنة المراجعة

آخر كالم ..فترة التصالح
على مخالفات البناء
تنتهى  31ديسمبر

أصدر الدكتور محمد عمران ،رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية،
ق ــراراً رقــم  96لسنة  2020بتعديل قــرار مجلس إدارة الهيئة رقم
 87لسنة  ،2015باشتراطات الالئحة الداخلية بشركات التمويل
العقارى ،ونصت المادة األولى من القرار ،على أن يضاف مادة جديدة
برقم (الثالثة مكرراً) إلى قــرار مجلس إدارة الهيئة رقم  87لسنة
 2015باشتراطات الالئحة الداخلية بشركات التمويل العقارى ،نصها
اآلتى:
المادة الثالثة مكرراً :يلتزم مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة للمراجعة
من عدد فــردى من األعضاء ال يقل عن  3من بين أعضاء مجلس
اإلدارة غير التنفيذيين ،ويــجــوز أن تضم اللجنة فــى عضويتها
أعضاء من خــارج الشركة ،ويجب أن يكون غالبية أعضاء اللجنة
من المستقلين على أن يكون رئيس اللجنة من بينهم ،وفى جميع
األحــوال ،يجب أن يكون أعضاء اللجنة من المشهود لهم بالكفاءة
والخبرة فى مجال عمل الشركة ،وأن يكون عضو منهم على األقل
لديه خبرة بالشئون المالية والمحاسبية ،كما يجوز للجنة أن
تستعين بمراقب الحسابات أو من تراه مناسبا ً لحضور اجتماعاتها
من غير أعضائها.
كما يلتزم مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة للمخاطر
من عــدد فــردى من األعــضــاء ال يقل عن  3يكون
غالبيتهم مــن بين أعــضــاء مجلس اإلدارة غير
التنفيذيين واألعــضــاء المستقلين ،ويــجــوز أن
تضم اللجنة فــى عضويتها أعــضــاء مــن خــارج
الــشــركــة ،ويــجــب أن يــكــون رئــيــس اللجنة من
األعضاء غير التنفيذيين أو المستقلين.
وحددت المادة الثانية ،للشركات
التى تــزاول نشاط التمويل
العقارى القائمة فى تاريخ
الــعــمــل ب ــه ــذا ال ــق ــرار،
توفيق أوضــاعــهــا وفقا ً
لــه فــى م ــدة أقصاها
 31ديسمبر .2020
عامر

وافـ ــق مــجــلــس الــــــوزراء ،بــرئــاســة الــدكــتــور
مصطفى مدبولى ،رئيس مجلس الــوزراء ،على
مد فترة التقدم للتصالح على مخالفات البناء،
حتى  31ديسمبر.
وص ــرح المستشار ن ــادر ســعــد ،المتحدث
الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء ،بأن الموافقة
جــاءت استجابة لمطالب عدد من المواطنين
ال ــذي ــن تــزاحــمــوا عــلــى الـــوحـــدات اإلداريـــــة
المخصصة الستقبال طلبات التصالح فى
األيام األخيرة ،وكذا استجابة لمطالب عدد من
الجمعيات األهلية التى تتولى حاليا ً سداد قيمة
التصالح ألهالينا من القرى األكثر احتياجاً.
وأشــار المستشار نــادر سعد إلــى أن رئيس
الوزراء أكد خالل االجتماع حرص الدولة على
تقنين أكبر عــدد من المواطنين ألوضاعهم،
وهو ما يسهم فى تحقيق فوائد مباشرة لهم،
موضحا ً أن هناك تكليفات مــحــددة للجهات
الحكومية المعنية بتيسير إجراءات قبول أوراق
التصالح من المخالفين ،حتى نحقق جميعا ً
الهدف من إصــدار هــذا القانون ،وهــو تقنين
األوضاع للمبانى المخالفة.

مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن األمراض المزمنة مستمرة حتى نهاية العام
تــواصــل وزارة الــصــحــة والــســكــان تنفيذ
مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للكشف
المبكر عــن األمـ ــراض المزمنة واالعــتــال
الكلوى واالســتــمــرار فــى فحص المواطنين
حتى  31ديسمبر.
ودعت وزارة الصحة والسكان المواطنين
عاما للتوجه إلى أماكن تقديم
فوق سن الـً 40
خدمات المبادرة إلجراء الفحوصات الطبية
ال ــازم ــة ،كــمــا يــجــب عــلــى الــمــواطــنــيــن أقــل
ـامــا ويــعــانــون مــن أمـــراض مزمنة
مــن  40عـ ً
التردد على المبادرة لالطمئنان على حالتهم
الصحية.
وقــالــت إنــه فــى حالة التأكد مــن اإلصابة

استمرار تلقى طلبات
العدادات الكودية

بــأمــراض مزمنة يتم إحــالــة الــمــريــض إلى
المستشفيات إلجــراء الفحوصات المتقدمة
وتــلــقــى الــعــاج بشكل دورى بــالــمــجــان من
الفتا إلى أن العمل
خالل «كــارت المتابعة»ً ،
بــالــمــبــادرة مستمر ط ــوال أي ــام األســبــوع من
مساء.
صباحا حتى التاسعة
الساعة التاسعة
ً
ً
يــذكــر أن الــخــدمــات المقدمة بالمبادرة
تــشــمــل الــكــشــف ع ــن األمــــــراض الــمــزمــنــة
(س ــك ــر ،ضــغــط الـــــدم ،ق ــل ــب) ،كــمــا تــقــدم
خدمة الكشف المبكر عن االعتالل الكلوى
لمرضى األم ــراض المزمنة ،وقياس مؤشر
كتلة الجسم ،باإلضافة إلــى تقديم التوعية
أيضا للمترددين على المبادرة.
الصحية ً

«المهن الطبية» يواصل تلقى طلبات االشتراك
ألول مرة والتجديد واإلضافة بمشروع العالج
أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة،
أنــه قــرر مد فترة تلقى طلبات التحول من المحاسبة بنظام
الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع حتى
نهاية الــعــام ،من خــال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء
اإللكترونية.
وأوضــح شاكر أن شركات توزيع الكهرباء الـــ 9على مستوى
الجمهورية ب ــدأت فــى عمل المقايسات الــخــاصــة بتركيب
عدادات الكهرباء الكودية مسبوقة الدفع لحوالى  2مليون وحدة
مخالفة الذين تقدموا بطلبات من خــال المنصة الموحدة
لخدمات الكهرباء اإللكترونية ،مؤكدا أن آخــر موعد لتلقى
طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلــى تركيب
العدادات الكودية مسبوقة الدفع  31ديسمبر الحالى.
وتابع شاكر ،أن التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى
العداد الكودى مسبوق الدفع ال يعتبر سندا قانونيا لملكية
العقار المخالف لقواعد المحليات ،مؤكدا أنه من المتوقع أن
يتمكن المواطن من تغير ملكية العداد بعد االنتهاء من إجراءات
التصالح مع المحليات ،ولن تكون هناك أى أعباء مالية لتغير
الملكية من رقم كودى لعداد يحمل اسم مالك الوحدة ،وذلك
سيكون بناء على جواب التصالح.

مد أجل مسابقة سهير القلماوى
لألطفال حتى آخر يناير 2021
أعلن المجلس األعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمى ،عن
إقامة مسابقة «سهير القلماوى لألطفال» فى فرعى القصة والرسم
بعنوان «بلدى مصر» إلى أخر شهر يناير .2021
وتتعدد جوائز المسابقة حيث تبلغ قيمة الجائزة األولــى 3000
جنيه ،والجائزة الثانية  2000جنيه ،والثالثة  1000جنيه ،بجانب
عشر جوائز بقيمة  500جنيه ،وشهادات تقدير لعشرة فائزين «لكل
فرع» ،وقد جاءت شروط المسابقة على النحو التالى:
أن يكتب الطفل ويرسم عن بلده وعن نفسه وأحالمه وأمنياته،
ويــكــتــب ويــرســم مــا يــحــب وم ــا ال يــحــب فــى بــلــده ،وأال يــزيــد سن
ـامــا ،وأن تكون الــرســومــات المقدمة بجميع
المتسابق عــن  18عـ ً
األلوان ما عدا القلم الفحم ،وأال يزيد مقاس اللوحة عن 70 - 50
سم ،ويقدم المتسابق ثالث نسخ (مكتوبة على الكمبيوتر) فى فرع
القصة ،وأال يتقدم المتسابق باإلنتاج المسابقة أخــرى حتى يتم
اإلعالن عن النتيجة ،وأال يكون قد فاز بنفس اإلنتاج فى أى مسابقة
أخرى ،كما يجب على المتقدم التوجه إلى إدارة المسابقات بمقر
المجلس األعلى للثقافة لملء استمارة المسابقة وتسليم ما يلى:
صــورة شهادة ميالد الطفل ،وصــورة ضوئية من بطاقة الرقم
القومى لــولــى األم ــر ،وخــطــاب بنك بــرقــم حــســاب ولــى األم ــر ،أو
إرسالها على العنوان التالي :اش الجبالية  -األوبــرا  -الجزيرة -
المجلس األعلى للثقافة ،ويتم ملء االستمارة وطباعتها من الموقع
الرسمى للمجلس.www.scc.gov.eg :

يــواصــل اتــحــاد نــقــابــات الــمــهــن الطبية،
تلقى طلبات االشــتــراك ألول مــرة والتجديد
واإلضافة بمشروع العالج لعام  ،2021ومن
المقرر أن يستمر فتح باب االشتراك حتى 30
ديسمبر  ،2020على أن تبدأ االستفادة أول
يناير .2021
وحـــدد مــشــروع الــعــاج قيمة االشــتــراك
ألعضاء نقابات «األطــبــاء البشريين ،أطباء
األسنان ،الصيادلة ،األطباء البيطريين» ،على
النحو التالى:
 - 1العضو الــذى مر على تخرجه من عام
وحتى  5سنوات 290 ،جنيها ،الزوج /الزوجة
 365جنيها ،قيمة االشــتــراك لكل ابــن 145
جنيها ،أحد الوالدين  660جنيها.
 - 2العضو ال ــذى مــر على تخرجه من
 6سنوات وحتى  10سنوات 365 ،جنيها،
الزوج /الزوجة  495جنيها ،قيمة االشتراك
لــكــل ابـ ــن  275جــنــيــهــا ،أحـ ــد الــوالــديــن

 760جنيها.
 - 3العضو الــذى مر على تخرجه من 11
عاما وحتى  15عاما 435 ،جنيها ،الــزوج/
الزوجة  585جنيها ،االبــن  325جنيها ،أحد
الوالدين  960جنيها.
 - 4العضو الذى مر على تخرجه أكثر من
 15سنة 510 ،جنيها ،الــزوج /الزوجة 690
جنيها ،االبن  385جنيها ،أحد الوالدين 990
جنيها.
 - 5األرامــــل والــمــعــاشــات 580 ،جنيها،
الزوج /الزوجة  725جنيها ،االبن  ،290أحد
الوالدين  990جنيها.
وأك ــد االتــحــاد أنــه تسهيال على األعــضــاء
وحــفــاظــا عــلــى ســامــتــهــم ،يــمــكــن تــجــديــد
االشــتــراك بــمــشــروع الــعــاج مــن خــال عدة
طرق هى :الدفع اإللكترونى عن طريق الموقع
الرسمى لمشروع العالج ،أو من خالل حساب
اتحاد نقابات المهن الطبية.

بدء تسليم أراضى اإلسكان المميز واالجتماعى بمدينة حدائق أكتوبر
دينا أيمن عبدالفتاح
أكد الدكتور عاصم الجزار ،وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات
العمرانية ،أن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر ،سيبدأ يــوم األحد
 ،2021/1/3وحتى يوم الخميس  ،2021/3/18تسليم قطع أراضى
اإلسكان المميز بمنطقة  168فدانا ،وقطع أراضى اإلسكان االجتماعى
القرعة الخامسة بجوار إبنى بيتك  7بالمدينة.
وأوضــح المهندس أشــرف فتحى ،رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق
أكتوبر ،أنه سيتم تسليم قطع أراضــى اإلسكان المميز بمنطقة 168
فدانا ،القطع من  ،30 :1يوم األحد  ،2021/1/3والقطع من ،60 :31
يوم االثنين  ،2021/1/4والقطع من  ،90 :61يوم الثالثاء ،2021/1/5
والقطع من  ،120 :91يــوم األربــعــاء  ،2021/1/6والقطع من :121
 ،150يــوم األحــد  ،2021/1/10والقطع من  ،180 :151يــوم االثنين
 ،2021/1/11والقطع من  ،210 :181يــوم الثالثاء ،2021/1/12
والقطع من  ،240 :211يوم األربعاء  ،2021/1/13والقطع من :241
 ،270يوم الخميس  ،2021/1/14والقطع من  ،300 :271يوم األحد
 ،2021/1/17والقطع مــن  ،330 :301يــوم االثنين ،2021/1/18
والقطع من  ،360 :331يوم الثالثاء .2021/1/19
والقطع من  ،390 :361يــوم األربــعــاء  ،2021/1/20والقطع من
 ،420 :391يوم الخميس  ،2021/1/21والقطع من  ،450 :421يوم
األحد  ،2021/1/24والقطع من  ،480 :451يوم االثنين ،2021/1/25
والقطع من  ،510 :481يوم الثالثاء  ،2021/1/26والقطع من :511
 ،540يوم األربعاء  ،2021/1/27والقطع من  ،570 :541يوم األحد
 ،2021/1/31والقطع مــن  ،600 :571يــوم االثنين ،2021/2/1

والقطع من  ،630 :601يوم الثالثاء  ،2021/2/2والقطع من :631
 ،660يوم األربعاء  ،2021/2/3والقطع من  ،690 :661يوم الخميس
 ،2021/2/4والقطع من  ،720 :691يوم األحد  ،2021/2/7والقطع
من  ،750 :721يوم االثنين  ،2021/2/8والقطع من  ،780 :751يوم
الثالثاء  ،2021/2/9والقطع من  ،810 :781يوم األربعاء ،2021/2/10
والقطع من  ،840 :811يوم الخميس  ،2021/2/11والقطع من :841
 ،870يــوم األحــد  ،2021/2/14والقطع من  ،879 :871يــوم االثنين
 ،2021/2/15وتخصيص األي ــام مــن الثالثاء  ،2021/2/16وحتى
الخميس  ،2021/2/18لمن تخلف عن االستالم فى المواعيد السابقة.
وأضــــاف رئــيــس الــجــهــاز :ســيــتــم تسليم قــطــع أراضــــى اإلســكــان
االجتماعى القرعة الخامسة بجوار ابنى بيتك  ،7القطع من :587
 ،616يــوم األحــد  ،2021/2/21والقطع من  ،646 :617يــوم االثنين
 ،2021/2/22والقطع من  ،676 :647يــوم الثالثاء ،2021/2/23
والقطع من  ،706 :677يوم األربعاء  ،2021/2/24والقطع من :707
 ،736يوم الخميس  ،2021/2/25والقطع من  ،766 :737يوم األحد
 ،2021/2/28والقطع من  ،796 :767يوم االثنين  ،2021/3/1والقطع
من  ،826 :797يوم الثالثاء  ،2021/3/2والقطع من  ،856 :827يوم
األربعاء  ،2021/3/3والقطع من  ،886 :857يوم الخميس ،2021/3/4
والقطع من  ،916 :887يــوم األحــد  ،2021/3/7والقطع من :917
 ،946يوم االثنين  ،2021/3/8والقطع من  ،976 :947يوم الثالثاء
 ،2021/3/9والقطع من  ،1001 :977يــوم األربــعــاء ،2021/3/10
وتخصيص يومى الخميس  2021/3/11واألحــد  ،2021/3/14لمن
تخلف عن االستالم بقطع أراضــى اإلسكان االجتماعى ،واأليــام من
االثنين  2021/3/15وحتى الخميس  ،2021/3/18لمن تخلف عن
االستالم بقطع أراضى اإلسكان المميز واإلسكان االجتماعى.
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أجندة المحاكم

محاكمة يوسف بطرس غالى بقضيتى كوبونات الغاز و«فساد الجمارك»
كوبونات مؤمنة ،ضمن مشروع تطوير أسلوب توزيع
أســطــوانــات البوتاجاز مــن خــال كوبونات مطبوعة
بإجمالى مبلغ  28مليو ًنا و 536ألف جنيه.
وحددت المواد  ،114 ،113 ،112من القانون رقم
 58لسنة  1937عقوبة كل موظف عام اختلس أمواالً
أو أوراقا ً أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته.
من ناحية أخرى ،تواصل محكمة جنايات القاهرة،
إع ــادة محاكمة يوسف بطرس غــالــى ،وزيــر المالية
األســبــق ،التهامه بــاإلضــرار العمدى بــأمــوال الجهة
التى يعمل بها فى القضية المعروفة إعالميا بـ»فساد
الجمارك» يوم  6يناير للمرافعة.
وأسندت النيابة للمتهم تهم تخصيص «سيارات
محجوزة بالجمارك» لجهات الــدولــة ،باإلضافة
الســتــخــدام مطابع وزارة «الــمــالــيــة» فــى الدعاية
االنتخابية لشخصه خالل االنتخابات البرلمانية
عام .2010
كانت محكمة جنايات القاهرة ،قضت فى وقت
غيابيا  15سنة ليوسف
سابق ،بالسجن المشدد
ً
بطرس غالى ،وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ
 35مليو ًنا و 791ألف جنيه ،وبغرامة مساوية لقيمة
هذا المبلغ التهامه باإلضرار العمدى بأموال الجهة
التى يعمل بها.

عماد شوقى
تستكمل محكمة جــنــايــات الــقــاهــرة ،المنعقدة
بالتجمع الخامس ،برئاسة المستشار صبحى اللبان،
محاكمة يوسف بطرس غالى ،وزيــر المالية األسبق،
فى القضية رقــم  6لسنة  2013جنايات ثــان مدينة
نصر ،والمعروفة بقضية «كوبونات الغاز» ،فى جلسة
 29ديسمبر للمرافعة.
كــانــت محكمة جــنــايــات الــقــاهــرة ،قــضــت فــى 23
أبريل  ،2013بمعاقبة يوسف بطرس غالى بالسجن
غيابيا فى القضية ،وتقدم دفاعه بطلب إلعادة
المؤبد
ً
إجراءات المحاكمة.
ونسبت النيابة لـ «بطرس» تهمة ارتكاب جرائم
العدوان على المال العام ،واإلضرار العمدى به بما
قيمته نحو  20مليون جنيه ،والتزوير فى محررات
رسمية.
وكشفت تحقيقات نيابة األمــوال العامة العليا عن
قيام يوسف بطرس غالى باستصدار موافقة الدكتور
أحمد نظيف ،رئيس الــوزراء األسبق على التعاقد مع
شركة «ثرى إم إيجيبت ترادينج ليمتد» ،بوكالة شركة
«إكسيل للنظم» على صفقة توريد عدد  45مليون دفتر

المتهمون باالستيالء على  500مليار جنيه
أمام محكمة الجنايات
دينا أيمن عبدالفتاح
تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة
المنعقدة بالعباسية ،بــرئــاســة المستشار
مــجــدى عــبــد ال ــب ــارى ،مــحــاكــمــة  17متهما
باالستيالء على  500مليار جنيه ،بالقضية
رقـــم  5322لــســنــة  ،2020ف ــى جــلــســة 20
ديسمبر لمرافعة الدفاع.
وكــشــف قـ ــرار اإلح ــال ــة قــيــام المتهمين
بــاالســتــيــاء عــلــى ممتلكات ال ــدول ــة ،والــتــى
قدرتها األجــهــزة المعنية بمبلغ  500مليار
جنيه مصرى مــن أم ــوال الــدولــة ،وذلــك من
خالل االستيالء على أراضٍ وممتلكات للدولة
بمحررات مزورة مسجلة بمحكمة البدرشين
الجزئية وسجالت الشهر العقارى.
وشملت أسماء المتهمين كال من «رضوان
ع» ،و«أحــمــد س» ،و«عــمــار إ» ،و«نسرين ا»،
و«ول ــي ــد إ» ،و«مــحــمــود ع» ،و«مــحــمــد ف»،
و«أحــمــد إ» ،و«ف ــؤاد إ» ،و«ص ــاح الــديــن م»،

 29ديسمبر ..الحكم على  10إخوان بتهمة
تنظيم وإدارة «تحالف الشرعية اإلرهابى»
محكمة جنايات القاهرة ،المنعقدة فى التجمع الخامس ،برئاسة
المستشار حمدى الشنوفى ،قــررت حجز محاكمة  10متهمين
بتنظيم جماعة إرهابية تابعة لجماعة اإلخــوان ،وحــرق عدد من
سيارات الشرطة ،لجلسة  29ديسمبر الحالى للحكم.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين هم« :محمود .م» ،هارب،
و«م ــخ ــت ــار.ر» ،مــحــبــوس ،و»عــبــد ال ــل ــه.ج» ،مــحــبــوس ،و«عــبــده.
ع» ،و«محمد .ط» ،و«مــحــمــد.ع» ،ه ــارب ،و«مــحــمــد.ع» ،هــارب،
و«محمد.ع» ،و«أحمد.ى» ،و«محمود.م».
وأســنــدت النيابة للمتهمين األول والثانى ،تهمة تولى وقيادة
جماعة أسست على خالف أحكام القانون الغرض منها تعطيل
القانون والعمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من
ممارسة أعمالها ،واإلضرار بالوحدة الوطنية والسالم االجتماعى،
وكــان اإلرهــاب وسيلتهما لتحقيق أغراضهما ،بــأن تولى المتهم
األول قيادة الجماعة المسماة « تحالف دعم الشرعية» ،إحدى
أذرع جماعة اإلخــوان اإلرهابية ،بينما تولى المتهم الثانى إدارة
إحدى المجموعات النوعية المنبثقة عن تلك الجماعة ،والتى تقوم
بالتنسيق مع الجماعة األولــى لتنفيذ أعمال عدائية ضد الدولة
المصرية ،كما اشترك المتهمان مع باقى المتهمين من الثالث
للسابع ،فى التحريض على حرق عدد من مركبات الشرطة تنفيذا
لغرض إرهــابــى ،بــأن قــام المتهم األول حــال وجــوده خــارج مصر
بإمداد المتهمين باألموال والعتاد إلتمام جريمتهم.
كما أسندت النيابة للمتهمين من الثالث حتى األخــيــر ،تهمة
االنضمام لجماعة أسست على خالف أحكام القانون ،والغرض
منها منه مــؤســســات الــدولــة مــن مــمــارســة أعمالها ،واإلض ــرار
بالوحدة الوطنية والسالم االجتماعى ،وكــان اإلرهابم وسيلتهم
لتحقيق أغراضهم ،كما اشترك المتهمين من الثانى حتى األخير
فــى تظاهرات أخلت بــاألمــن الــعــام المصرى ،كما حــازا المتهم
التاسع سالخا ً ناريا ً «مششخناً»« ،بندقية آلية» ،بدون تصريح.

النطق بالحكم فى محاكمة
المتهمين بخلية «داعش النزهة»
حجزت الدائرة  5إرهاب ،المنعقدة بمجمع محاكم طرة ،برئاسة
المستشار محمد السعيد الشربينى ،محاكمة متهمين اثنين
التهامهما بحيازة مفرقعات ،واالنضمام لتنظيم داعش فى القضية
المعروفة بخلية «داعش النزهة» ،فى جلسة  28ديسمبر للحكم.
وكانت النيابة وجهت للمتهمين األول عبد الله عبد الــرؤوف
أحمد عالم «محبوس» ،عامل ،وحسام عزام محمد مرسى ،مدرب
كمال أجسام ،فى القضية رقم  179لسنة  2020النزهة ،أنه خالل
الفترة من عام  2013وحتى  28ديسمبر  ،2015بدائرة قسم شرطة
النزهة أســس المتهم األول جماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم
دعش اإلرهابى ..وجاء فى أمر اإلحالة انضمام المتهم الثانى لتلك
الجماعة اإلرهابية ،ووجه للمتهمين تهم حيازة مواد مفرقعة.

و«أشـــرف س» ،و«محمد ص» ،و«حــســن ع»،
و«وليد إ» ،و»محمد خ» ،و«فؤاد م».
وكشفت تحقيقات نيابة األم ــوال العامة
العليا فــى القضية رقــم  5322لسنة 2020
قــيــام المتهمين خــال الفترة مــا بين يوليو
 2009حتى فبراير  2020بتزوير محررات
رســمــيــة وســرقــة مــســتــنــدات أصــلــيــة رسمية
ورفع دعاوى شكلية وتحرير محاضر نزاعات
على أراضٍ ملك الــدولــة بأحياء الجيزة و6
أكتوبر والبدرشين مملوكة ألجــهــزة الدولة
الممثلة فى هيئة األوقاف المصرية واإلصالح
الزراعى وهيئة المدن الجديدة والمجتمعات
الــعــمــرانــيــة ،وكــذلــك تــحــريــر مــحــاضــر صلح
وتزوير رول القاضى واخطارات قيد دعاوى
والبسوها لبس الحقيقة بأن قاموا بتوجيها
إل ــى هيئة قــضــايــا الــدولــة وهــيــئــة االوقـــاف
المصرية لاليهام بصحة إجراءات اختصامها
وذيلوها بتوقيعات نسبت زورا إلى كاتب أول
المحكمة كما قــامــوا بتوثيق تلك األحــكــام
بسجالت مأمورية الشهر العقارى.

محكمة النقض تحدد مصير طعن
المتهمين بـ«فض اعتصام رابعة»
مــحــكــمــة الــنــقــض ،قــــررت حــجــز الــطــعــون
المقدمة من المتهمين فى القضية المعروفة
إعالميا بـ»فض اعتصام رابعة» ،على األحكام
ً
ال ــص ــادرة بحقهم ب ــاإلع ــدام شــنـ ًـقــا والسجن
الــمــشــدد مــن  5ســنــوات حــتــى الــمــؤبــد لـــ28
ديسمبر الحالى للحكم.
كانت محكمة جنايات القاهرة قضت فى 8
متهما بينهم قيادات
أكتوبر  ،2018بإعدام 75
ً
فى جماعة اإلخوان اإلرهابية ،التهامهم بالقتل
ضمن اتهامات أخرى أثناء فض اعتصام ميدان
رابعة العدوية فى أغسطس .2013
وأبــرز المحكوم عليهم باالعدام هم صفوت
حجازى ،ومحمد البلتاجى ،وعصام العريان،
وعبدالرحمن الــبــر ،وط ــارق الــزمــر ،وعاصم
عبدالماجد ،وعمر زكى وأسامة ياسين وجدى
غنيم ،و ٦٦آخرين.
كــمــا قــضــت الــمــحــكــمــة بــالــســجــن الــمــؤبــد
لإلخوانى محمد بديع وباسم عودة و ٤٤آخرين
متهما
فــى نــفــس الــقــضــيــة الــتــى تــضــم 739
ً
بعضهم هارب ،وقضت المحكمة أيضا بمعاقبة
عاما،
 374متهما بالسجن المشدد لمدة ً 15
ـضــا بالسجن عشر ســنــوات لـــ 23متهمين
وأيـ ً
بينهم أســامــة محمد مــرســى ،و 22آخــريــن
«أحداث.
وكانت النيابة أحالت المتهمين للمحاكمة
الجنائية فى القضية رقم  34150لسنة 2015

«جنايات القاهرة» تواصل محاكمة
المتهم بقتل «شهيد الشهامة»

تــواصــل محكمة جــنــايــات الــقــاهــرة ،محاكمة محمود
الــشــاذلــى و«شــهــرتــه شــنــدى» التهامه بقتل المجنى عليه
إعالميا بـ»
المواطن أحمد حسن أحمد رزق والمعروف
ً
شهيد الشهامة» عمدا مع سبق اإلص ــرار بسالح أبيض،
والشروع فى قتل والد المجنى عليه مع سبق اإلصرار بذات
السالح فى السالم فى جلسة  20ديسمبر.
كــان النائب العام أمــر بإحالة المتهم محمود الشاذلى
وشهرته «شــنــدى» إلــى محكمة الجنايات؛ التهامه بقتل
المجنى عليه أحــمــد حسن أحــمــد رزق عــمـ ًـدا مــع سبق
اإلصــرار بسالح أبيض ،وقد اقترنت تلك الجناية بجناية
أخرى وهى أنه فى ذات الزمان والمكان شرع فى قتل والد
المجنى عليه المذكور مع سبق اإلصرار بذات السالح.

محمود عزت أمام «استئناف
القاهرة» فى «اقتحام الحدود»

حددت محكمة استئناف القاهرة ،جلسة  19ديسمبر الحالى
لنظر أول ــى جلسات إع ــادة محاكمة محمود ع ــزت ،القائم
بأعمال مرشد اإلخ ــوان ،بقضية اقتحام الحدود الشرقية،
على الحكم الصادر ضده باإلعدام شنقا ،أمام الدائرة األولى
إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان
الشامى ،قضت فى  16يونيه  ،2015بالسجن المؤبد لـ20
متهما واإلعــدام شنقا للقائم بأعمال المرشد محمود عزت
و 99آخرين التهامهم فى قضية اقتحام السجون المصرية
واالعــتــداء على المنشآت األمنية والشرطية وقتل ضباط
شرطة إبان ثورة يناير .2011
وتعود وقائع القضية إلى عام  2011إبــان ثــورة يناير ،على
خلفية اقتحام سجن وادى النطرون واالعتداء على المنشآت
األمنية ،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم «االتفاق
مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس ،وقيادات التنظيم
الدولى اإلخوانى ،وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من
الفوضى إلســقــاط الــدولــة المصرية ومؤسساتها ،وتدريب
عناصر مسلحة من قبل الحرس الــثــورى اإليــرانــى الرتكاب
أعــمــال عدائية وعسكرية داخ ــل الــبــاد ،وض ــرب واقتحام
السجون المصرية».

متهمـا باالتجار
الحكم على ً 18
بالبشر وتهريب المهاجرين
جنايات مدينة نصر أول المقيدة برقم 2985
لسنة  2015كلى شــرق الــقــاهــرة ،ألنــهــم فى
غضون الفترة مــن  21يونيو  2013حتى 14
أغسطس  2013بدائرة قسم شرطة أول مدينة
نصر بمحافظة القاهرة دبــروا تجمهرا مؤلفا
من أكثر من خمسة أشخاص بمحيط ميدان
رابعة العدوية شأنه أن يجعل السلم واألمــن
العام فى خطر.
وكان الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء
الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم

وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم االعتداء على
أشخاص وأمــوال من يرتاد محيط تجمهرهم
أو يخترقه من المعارضين النتمائهم السياسى
وأفكارهم ومعتقداتهم ومقاومة رجال الشرطة
المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع
سبق اإلصــرار والترصد والتخريب واالتالف
العمدى للمبانى واألمــاك العامة واحتاللها
بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل
النقل البرية وتعريض سالمتها للخطر وتقييد
حركة المواطنين وحرمانهم من حرية العيش.

«جنايات المنصورة» تبدأ جلسات محاكمة المتهمين بخطف وقتل الطفلة «أروى» بالشرقية
تنظر محكمة جنايات المنصورة ،فى التاسع
عشر من شهر ديسمبر الحالى ،أولــى جلسات
المتهمين األربعة بخطف وقتل الطفلة «أروى»
عصفورة الجنة ،ومــن بين المتهمين نجل عم
والــدة الطفلة المدبر للواقعة لمروره بضائقة
مالية.
تــعــود الــواقــعــة إلــى شهر سبتمبر الماضى،
عندما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار ،مدير
أمن الشرقية ،إخطارا من مأمور مركز شرطة
أبوكبير ،يفيد بالغا من «إسراء ج»  26سنة ربة
منزل مقيمة عزبة التل التابعة لقرية طوخ مركز
أبوكبير ،باختفاء نجلتها «أروى»  5سنوات أثناء
لهوها على أرجوحة حديد أمام المنزل.
وبعدين يومين من تحرير البالغ ،تلقى مدير
إخطارا
أمن الدقهلية ،اللواء رأفت عبد الباعث،
ً
من مدير المباحث الجنائية ،اللواء مصطفى
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كمال ،بــورود بالغ إلى مركز شرطة ميت غمر،
بــعــثــور أح ــد األهــالــى عــلــى جــثــة طفلة بقرية
بشال ،وغير معروف ظروف وفاتها ،تم إخطار
النيابة العامة ،والــتــى أمــرت بنقل الجثة إلى
مستشفى المنصورة الدولى ،وانتداب الطبيب
الشرعى لبيان سبب الوفاة ،وتبين من التحريات
وبمراجعة بالغات الغياب تبين اختفاء طفلة
تدعى» أروى ع ح ح»  5سنوات مقيمة عزبة التل
التابعة لقرية طوخ مركز أبوكبير.
وتــوصــلــت تــحــريــات األجــهــزة األمــنــيــة ،إلــى
أن وراء ارتكاب الواقعة «أحمد م إ»  18سنة
حــاصــل عــلــى دبــلــوم ثــانــوى تــجــارى ،نــجــل عم
والدة الطفلة ،باالستعانة بـ 3من أصدقائه هم
«أحمد ف»  18سنة حالق و«نور ال ع»  20سنة
سائق و»محمد ع ع»  19سنة حالق ،حيث اتفق
المتهمون فيما بينهم على خطف أحد األطفال

وطلب فدية من أسرته وعندما فشلوا ،قرروا
خطف «أروى» نجلة ابــنــة عــم المتهم األول،
أثناء لهوها أمام المنزل ،ولكن لم يتمكنوا من
تنفيذ مخططهم بسبب تــعــرف الطفلة على
المتهم األول ،وخوفا من افتضاح أمرهم كتموا
أنفاسها حتى توفيت ثم اصطحبوا الجثة فى
سيارة وألقوها وســط الــزراعــات بناحية ميت
غمر ،وتم القبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة
العامة ،التى قــررت حبسهم أربــعــة أيــام على
ذمة التحقيقات ،مع مراعاة التجديد لهم فى
الــمــواعــدى القانوينة ،وتــم إحالتهم لمحكمة
جنايات المنصورة ،فيما تطوع «محمد عبد
الحميد الصادق» المحامى المؤسسة المصرية
للنهوض بأوضاع الطفولة فرع الشرقية ،لتولى
قضية الطفلة «أروى» وقام بزيارة أسرتها وتم
عمل توكيل له.

حجزت محكمة جنايات الــقــاهــرة ،المنعقدة بالتجمع
الخامس ،برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى ،جلسة
متهما باالتجار بالبشر.
 22ديسمبر الحالى ،للحكم على 18
ً
وكــشــف قــــرار اإلحـــالـــة ف ــى الــقــضــيــة رقـ ــم  21لسنة
 2019حــصــر أمـ ــوال عــامــة عــلــيــا ،أن المتهمين أســســوا
ونظموا وأداروا جماعة إجرامية منظمة ألغــراض تهريب
المهاجرين ،مكونة مــن عــدة أشــخــاص تعمل وفــق تنظيم
يتمثل فــى اصطناع المتهمة األول ــى للمحررات الــمــزورة
التى تستخدم لتهريب المهاجرين ،وإدارة الثانى والثالث
لتلك الجماعة وتــوزيــع المهام على أعضائها ،فضال عن
قيام المتهم الثانى بتحديد وتنسيق حجز مواعيد مقابالت
راغبى الهجرة غير الشرعية لدى سفارات الدول األجنبية،
وقــيــام المتهم الثالث بالتوسط لــدى أعــضــاء الجماعية
اإلجرامية واستقطاب راغبى الهجرة ،وتسليمهم المحررات
المصطنعة المطلوبة لتقديمها لــلــســفــارات الستخراج
تأشيرات دخول تلك الدول من أجل الحصول بشكل مباشر
على منافع مادية.

العـدد 278
األربعاء ٢٠٢٠/12/16

نجوم وفنون
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أسرار حفالت النجوم فى رأس السنة الجديدة
سحر محمود
رغ ــم تــداعــيــات فــيــروس كــورونــا عــلــى المستوى
العالمى واإلقليمى والدولى ،إال أنها لم تمنع إقامة
حــفــات رأس الــســنــة الــجــديــدة الــتــى يــشــارك فى
إحيائها نجوم ونجمات الصف األول فى مصر.
حيث يحيى كل من الهضبة عمرو ديــاب ،والنجم
تامر حسنى ،للمرة األولى فى مكان واحد حفل رأس
السنة الجديدة ،حيث من المقرر أن يقيم كل منهما
ً
حفل فى فندق ريكسوس بمدينة شرم الشيخ ،حيث
سيكون حفل الهضبة يــوم  30ديسمبر ،بينما حفل
تامر يوم  31ديسمبر.
وأكـــــد الــمــســئــولــون عـــن تــنــظــيــم الــحــفــل أنــه
سيقتصر عــلــى نـ ــزالء وضــيــوف فــنــدق ريــكــســوس

ب ــش ــرم ال ــش ــي ــخ ،وت ــع ــد الــحــفــلــتــيــن مـ ــن أضــخــم
ال ــح ــف ــات الـــتـــى س ــت ــق ــام بــمــصــر تـــزامـــ ًنـــا مــع
العام الجديد.
بينما يستعد الفنان كاظم الساهر إلحياء حفل
رأس السنة  2021هذا العام فى العاصمة اللبنانية
بيروت يقام الحفل فى «سى سايد بافيون» ،واألسعار
من  400دوالر إلى .900
أمــا الفنانة شيرين عبد الــوهــاب فسوف تحيى
حفال غنائيا ليلة رأس السنة  2021ليلة رأس السنة
بصحبة الفنان صابر الرباعى بأحد الفنادق الكبرى
المطلة على النيل وتــراوحــت أســعــار تــذاكــر حفل
شيرين عبد الوهاب وصابر الرباعى فى رأس السنة،
ما بين  10و 15ألــف جنيه لفئة « ،»VIPو 8آالف
جنيه للفئة.
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تفاصيل رسائل الحب والغرام
بين حال شيحة ومعز مسعود

علقت الفنانة هنا شيحة على أنباء ارتباط شقيقتها
حال بالمنتج والباحث معز مسعود بعد أن أعلن الثنائى
عن عالقتهما ألول مرة منذ أيــام ،وذلك خالل لقائها
ببرنامج ( ETبالعربى) ،على هامش حضورها العرض
الخاص لفيلم «حظر تجول» خالل فعاليات مهرجان
القاهرة السينمائى الدولى.
وق ــال ــت هــنــا« :إن شقيقتها ح ــا ل ــم تــتــزوج
المنتج معز مسعود بعد وهى ال تــزال فى مرحلة
االرتباط» ،وفق (لها).
وأضافت «أول حاجة مبروك ..دا اختيار وراحة
شخصية والــلــى بيحب بيحب دى حاجة محدش
يقدر يتحكم فيها».
ويذكر أن الثنائى معز مسعود وحال شيحة قد أعلنا ارتباطهما
للمرة األول ــى بعد أن نشر مسعود مقطعا ً مــن أغنيته الخاصة
 Fighterعــبــر حــســابــه عــلــى تــطــبــيــق ال ــص ــور والــفــيــديــوهــات
(انستغرام) ،وكتب قائال« :لقد سجلت مؤخراً بواسطة هاتفى جزءاً
من أغنيتى المقبلة  Fighterالتى عزفتها على الجيتار ،وهى أغنية
كتبتها سنة .»2007
وتابع موجها حديثه إلــى حال شيحة« :هــذه األغنية لك يا فتاة،
رحلتنا واحدة» ،مضيفا« :لقد ابتعدنا عن المياه الضحلة».
وردت حــا شيحة عــلــى رســالــة مــعــز لــهــا ونــشــرت مجموعة من
الفيديوهات الخاصة به عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات
(انستجرام) ،وخاللها كان يتحدث عن التسامح والتحاور بين الشعوب
واألديان.
وكتبت حال شيحة معلقة باللغة اإلنكليزية« :هذا هو أنت يا حبيبى،
معز مسعود الحقيقى ،كل ما تحدثت عنه فى هذا الفيديو عن الحقيقة
والحب والجمال ،»،قبل أن تضيف بالعربية« :لتعارفوا كالم من القلب أنا
كنت محتاجة اسمعه وكل الناس محتاجة تسمع الكالم ده ومحتاجينه
دلوقتى لينا وألوالدنا ،وكل المعانى الجميلة فى حياتنا اللى بتدينا توازن
جميل ومهم».
وأكملت« :الفيديو ده مهم وأنت مهم ومؤثر وأنا عارفة كويس أنت إيه
وجــواك إيه وكل الناس اللى بتحبك عارفين وعندك لسه طريق كبير
مستنيك وأنا كمان».

يمتع فيه معجبيه وجمهوره بباقة من أجمل ما غنى،
بأحد فنادق القاهرة يوم  31ديسمبر ،يليه تقدم فقرة
استعراضية للراقصة صافيناز ونجوم الغناء الشعبى
محمود الليثى وأمينة وسمر الحسينى.
بينما يــشــارك الفنان التونسى صابر الرباعى،
بإقامة حفله على مسرح المنارة بمنطقة التجمع
الخامس بالقاهرة الجديدة فى يــوم  25ديسمبر،
حــيــث طــرحــت الــشــركــة المنظمة للحفل  5فئات
للتذاكر الخاصة بالجمهور وجــاءت كالتالي« :الفئة
األولى بمبلغ  1800جنيه ،والثانية بملبغ  1500جنيه،
والفئة الثالية بمبلغ  1200جنيه ،والفئة الرابعة
بـ 900جنيه ،والخامسة واألخيرة بملغ  600جنيه».
كــمــا يــشــارك الــنــجــم الــلــبــنــانــى ص ــوت الجبل
عاصى الحالنى ،فى حفالت الكريسماس بأحد
فنادق القاهرة.

هيفاء وهبى تشكك فى فعالية لقاحات فيروس «كورونا»
فــاجــأت الــفــنــانــة اللبنانية هيفاء
وهــبــى ،متابعيها بــنــشــر قــصــة على
خاصية (الــســتــوري) ،عبر حسابها
ال ــرس ــم ــى عــلــى تــطــبــيــق الــصــور
(انستجرام) ،بالتشكيك فى فعالية
لقاح فيروس (كــوفــيــد ،)-19بعد
أن أُعلن عن اكتشافه.
ـامــا ولم
ـ
ع
«40
وقــالــت هيفاء:
ً
يتم اكتشاف أو الــوصــول لعالج
للوقاية مــن مــرض السرطان أو

اإليـــدز ،ومحتاجين على األق ــل 100
سنة كمان ،حتى البرد العادى الشائع
م ــال ــوش عــــاج ،بــخــصــوص فــيــروس
كــورونــا ،فى أقــل من سنة تم اكتشاف
تطعيم لــه ،وعايزنى أخ ــده ،أل شكرا
مش عايزة مش هاخده».
وتداول متابعون ما قالته وهبى
ع ــن م ــوض ــوع لــقــاح كــورونــا
على نطاقٍ واســع ،وسط
انقسام اآلراء

بشرى تكشف سر طلبها مدفن
من خطيبها كمؤخر زواج
طلبت الفنانة المصرية ،بشرى ،طلب غير تقليدى من خطيبها كمؤخر
للزواج ،ما أثار جدال على مواقع التواصل االجتماعى مؤخرا ،حيث طلبت
بشرى من خطيبها أن يقيم لها مدفنا بدال من شرائه شبكة لزواجها.
وأوضحت بشرى« :الموت ليس بعيدا عنا ،وهذا العام خسرنا الكثير
من أصدقائنا وأساتذتنا الذين توفوا ،باإلضافة إلى شباب صغير فى
السن ،ومنهم صديق لى من نفس عمرى الذى توفى خالل نومه ،ومن
الطبيعى أن نفكر فى أن ال شخص أو شيء يدوم فى هذه الدنيا» ،وفق
(سبوتنيك).
واحتفلت الفنانة بشرى بخطبتها على رجل األعمال سالم هيكل
فى حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى بدورته الرابعة فى موقف
مفاجئ لها على السجادة الحمراء.
وعن حقيقة فارق السن وبين خطيبها بعد انتشار العديد من
األخبار التى تفيد بأنها تكبره بـ 6أعوام ،نفت ُبشرى األمر جملة
وتفصيال مؤكدة إنهما فى نفس السن وال تكبره كما ذكرت بعض
المواقع اإللكترونية.

انطالق المهرجان القومى للمسرح المصرى

يطلق المهرجان القومى للمسرح
المصرى برئاسة الفنان القدير يوسف
إسماعيل دورته الـ 13فى الفترة من 20
ديسمبر  2020وحتى  4يناير . 2021
المهرجان القومى للمسرح المصرى
غير مــن الئحته التنظيمية السابقة
وجــعــل التسابق فــى مسابقتين فقط
هما مسابقة (الــعــروض المسرحية)
ومــســابــقــة (الــمــقــال) والــتــى تنقسم
إلــى« :النقدى التطبيقى» و«الــدراســة
النظرية» ،كما حــددت اللجنة العليا
للمهرجان من خــال عــدة اجتماعات
فــى الــفــتــرة الــســابــقــة الــجــهــات التى
مــن يحق لها االشــتــراك فــى مسابقة
الــعــروض المسرحية وهـــى( :البيت
الفنى للمسرح وف ــرق الهيئة العامة

بين مــؤيـ ٍـد ،وســاخــر مــن إدالء
موضوع
هيفاء برأيها فى
ٍ
حــــســــاس ل ــل ــغ ــاي ــة،
وخـــــــــارج ن ــط ــاق
تخصصها.

لــقــصــور الــثــقــافــة والــفــرق المستقلة
والــــحــــرة وال ــب ــي ــت ال ــف ــن ــى لــلــفــنــون
الشعبية واالســتــعــراضــيــة وف ــرق دار
األوبـــــرا الــمــصــريــة ومــركــز الهناجر
للفنون ومــراكــز اإلبـــداع الفنى وفــرق
الــمــســرح الــخــاص والــمــعــهــد الــعــالــى
للفنون المسرحية والعرض الفائز من
مسابقة مواسم نجوم المسرح الجامعى
والعرض الفائز من مسابقة الجامعات
وفرق الهواة والنقابات الفنية والمسرح
الكنسى ومنظمات المجتمع المدنى
وزارة الشباب وفرق الشركات والبنوك
والــمــســرح العمالى) ،أمــا عــن شــروط
المسابقة فقد وضعت على الصفحة
الرسمية للمهرجان بالفيس بوك.

وقف قنوات المهرجانات
على اليوتيوب
تواصل الدائرة الثانية بمحكمة القضاء االدارى بمجلس الدولة ،
نظر دعوى تطالب بوقف جميع القنوات عبر موقع اليوتيوب التى ُيبث
عليها أغانى المهرجانات فى جلسة  3يناير المقبل.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم  28291لسنة  74ق ،كال من
ضد وزيــر اإلعــام ورئيس المجلس األعلى لتنظيم اإلعــام ورئيس
الجهاز القومى لتنظيم االتصاالت بصفاتهم.
وأوضحت الدعوى أن نقيب الموسيقيين أصدر بيانا جاء فيه ،إنه
فى إطار الجدل المجتمعى الحاصل على الساحة المصرية ووجود شبه
اتفاق بين كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التى باتت تهدد الفن
والثقافة العامة بسبب ما يسمى بأغانى المهرجانات ،والتى هى نوع من
أنواع موسيقى وإيقاعات الزار وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات
غير أخالقية فى كثيرٍ منها ،وقد أفــرزت هذه المهرجانات ما يسمى
بـ»مستمعى الغريزة» ،وأصبح مؤدى المهرجان هو األب الشرعى لهذا
االنحدار الفنى واألخالقى ،وقد أغرت حالة التردى هذه بعض نجوم
السينما فى المساهمة الفعالة والقوية فى هذا اإلسفاف.
أيضا ،أنه ال يقبل ما
وتضمنت الدعوى أن نقيب الموسيقيين أكد ً
مؤخرا من تجاوز باأللفاظ فى حفل أقيم بإستاد القاهرة من أحد
حدث
ً
هؤالء حسن شاكوش ،والتعدى بكلمات تخالف العرف القيمى وتتعدى
على الرواسخ الثابتة للمجتمع المصرى ،كما شمل أيضا منع الفنان
محمد رمضان ،وعلى ضــوء ذلــك فــإن النقابة ســوف تعيد النظر فى
كل التصاريح بالغناء أو عضوية النقابة فى ضوء المعايير والقيم التى
يقبلها المجتمع.
وأضـــاف سمير صــبــرى المحامى ،أن امتناع جهة اإلدارة
عــن إصـــدار ق ــرار بــوقــف جميع الــقــنــوات الــتــى تــعــرض أغانى
المهرجانات على موقع يوتيوب يعد قرارا سلبيا من جهة اإلدارة
حيث حرص المشرع على إباحة الطعن فى الــقــرارات السلبية
شأنها فى ذلك شأنا لقرارات اإليجابية.

محمد صبحى يحتفل بمرور نصف قرن على دخوله عالم الفن
تقام يوم الجمعة القادم  18ديسمبر إحتفالية « 50سنة فن» التى
يحتفل فيها النجم الكبير محمد صبحى بمرور نصف قرن على
مسيرته الفنية ويكرم خاللها أكثر من  100مبدع ممن ساهموا فى
هذه المسيرة باإلبداع والنجاح وتشمل قائمة المكرمين مبدعين
من أجيال مختلفة ما بين رفقاء طريق وأساتذة ومعلمين وتالمذة
لألستاذ محمد صبحى.
وهذه القائمة من المكرمين الذين شاركوا فى رحلة « 50سنة
فن» لمحمد صبحى تشمل الفنانين :جميل راتــب وممدوح وافى
وشوقى طنطاوى وعبدالله إسماعيل ومحمود القلعاوى وسامى
فهمى وشعبان حسين وعبدالله مشرف ومحمود أبوزيد وخليل

مرسى وأركــان فؤاد وايمن عزب ومجدى صبحى ورياض الخولى
وأحــمــد آدم وصــاح عبد الله وف ــادى خفاجة وســامــح الشجيع
وشريف محسن وعبدالرحيم حسن وحازم القاضى ويوسف داود
وهانى رمزى وماجد الكدوانى وفتحى عبدالوهاب وأحمد وفيق
ومصطفى شعبان ويوسف فوزى وعزت أبو عوف ومحمد أبو داود
ونبيل الحلفاوى وصالح رشوان والفنان القدير الدكتور سعد أردش
كأستاذ ومعلم للنجم محمد صبحى والدكتور هانى مطاوع كمدرس
له فى البدايات ..والفنانات نيفين رامز وهناء الشوربجى وسعاد
نصر وعبلة كامل وسيمون وأمــل إبراهيم وعبير فــاروق وزينب
وهبى ونيرمين كمال وريم أحمد وهدى هانى وسميرة عبد العزيز

وسماح السعيد وندى ماهر وميرنا ذكرى ومنى زكى ومها أبو عوف
ووفاء عامر وسمية األلفى والهام شاهين وشريهان وسناء جميل
وصابرين ووفاء صادق وإيمان سركسيان وسماح أنور ونيللى.
والمنتجون :محمد عمارة ومحمد فــوزى وعمرو الصيفى،
والمؤلفون :لينين الرملى ود .يسرى خميس ومهدى يوسف
ومحمد بــغــدادى وأيمن فتيحة ،أمــا المخرجون فهم :أحمد
بــدر الــديــن ون ــور ال ــدم ــرداش ومحمد فــاضــل وعـــادل صــادق
ومحمد راضى ومدحت السباعى وعمر عبد العزيز ،باإلضافة
لمهندسى الديكور :د .سمير أحمد ود .صبرى عبدالعزيز
وحسين العزبى ومحمد الغرباوى».

اإلعالن عن النتائج فى حفل سيقام فى دبى
يوم  27ديسمبر الحالى

األهلى ومحمد صالح
ينافسان على جائزة
األفضل فى القرن الـ21
أعلن مجلس دبى الرياضى ،قائمة المرشحين الرسمية لجوائزه «جلوب سوكر» فى ،2020
والتى تتضمن اختيار أفضل العب كرة قدم ومدرب وناد فى القرن الحادى والعشرين.
وشهدت الترشيحات ،التى صوت جمهور الختيارها ،وجود األهلى المصرى فى قائمة
األندية ،وظهور نجم نادى ليفربول ،المصرى محمد صالح مع أساطير اللعبة ،فى التنافس
على جائزة األفضل فى القرن الحالى.
وسيتم اإلعالن عن النتائج فى حفل سيقام فى مدينة دبى اإلماراتية يوم
 27ديسمبر الحالى.

األندية المرشحة للفوز
بجائزة أفضل نادٍ

إعداد :عادل عبدالله

قائمة المرشحين لنيل
جائزة أفضل العب
األهلى المصرى

اإليطالى أندريا بيرلو.
األوكرانى أندريه شيفشينكو.
اإلسبانى أندريس إنييستا.
الهولندى آريين روبن.
البرتغالى كريستيانو رونالدو.
اإلنجليزى ديفيد بيكهام.
اإليطالى فابيو كانافارو.
اإليطالى فرانشيسكو توتي.
اإلنجليزى فرانك المبارد.
اإليطالى جيانلويجى بوفون.
اإلسبانى إيكر كاسياس.
البرازيلى كاكا.
الفرنسى كيليان مبابي.
األرجنتينى ليونيل ميسي.
البرتغالى لويس فيجو.
الكرواتى لوكا مودريتش.
األلمانى مانويل نوير.
المصرى محمد صالح.
البرازيلى نيمار.
األلمانى فيليب الم.
البولندى روبرت ليفاندوفسكي.
البرازيلى رونالدينيو.
البرازيلى رونالدو.
اإلسبانى سيرخيو راموس.
اإلنجليزى ستيفن جيرارد
اإلسبانى تشافي
السويدى زالتان إبراهيموفيتش
الفرنسى زين الدين زيدان

يوفنتوس اإليطالى

برشلونة اإلسبانى

بايرن ميونيخ األلمانى

ليفربول اإلنجليزى

مانشستر يونايتد اإلنجليزى

باريس سان جيرمان الفرنسى

ريال مدريد اإلسبانى

أفضل مدرب
األسكتلندى أليكس فيرجسون
اإليطالى كارلو أنشيلوتى
الفرنسى ديدييه ديشامب.
األلمانى يواخيم لوف.
البرتغالى جوزيه مورينيو.
اإلسبانى بيب غوارديوال.
البرازيلى لويس فيليبى سكوالرى.
اإليطالى مارتشيللو ليبي.
اإلسبانى فيسنتى ديل بوسكى.
الفرنسى زين الدين زيدان.
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األهلى يواصل رحلة البحث عن مهاجم أجنبى
كتب – ضياء خضر

موسم انتحارى
ينتظر أحمد الشيخ
مع بيراميدز
صــفــحــة ج ــدي ــدة ف ــى رحلته
الــكــرويــة بــدأهــا أحــمــد الشيخ
الــجــنــاح األيــســر الــســابــق لفريق
الـــنـــادى األه ــل ــى بــعــد انــتــقــالــه
لصفوف فريق بيراميدز فى صفقة
انتقال حــر ،بعد انتهاء عالقته
بالقلعة الحمراء.
وقــبــل ســاعــات مــن إغـــاق باب
الــقــيــد وقـــع الــشــيــخ عــلــى عقود
انتقاله لــنــادى بيراميدز والتى
تــمــتــد حــتــى صــيــف عـــام ،2023
وجـــــاء انــضــمــام العــــب األهــلــى
السابق لصفوف فريق بيراميدز
بــعــد ت ــط ــورات ســاخــنــة أحــاطــت
بمستقبل الالعب الذى كان على
أعتاب االنتقال لفريق الزمالك.
وكــــان مــســئــولــو الــزمــالــك قد
توصلوا التفاق مع أحمد الشيخ
على انضمامه للفريق األبيض،
وف ــى سبيل ذل ــك حصلت لجنة
الــكــرة بــالــقــلــعــة الــبــيــضــاء على
مــوافــقــة رســمــيــة مــن البرتغالى
جايمى باتشيكو مــدرب الفريق
لضم الالعب السابق لألهلى ،لكن
فــى الــلــحــظــات األخ ــي ــرة رفضت
اللجنة الثالثية التى تدير نادى
الــزمــالــك إتــمــام الصفقة بداعى
االلتزام بمبادئ النادى وهو ما تم
تفسيره فــى وقــت الحــق بغضب
مسئولى الــنــادى مــن تصريحات
سابقة لالعب أحمد الشيخ حملت
انتقاصا من قدر نادى الزمالك.
ً
وســيــكــون أحــمــد الــشــيــخ على
موعد مع مجموعة تحديات فى
مغامرته المنتظرة مع بيراميدز،
والتى يمكن وصفها بأنها مفترق
طــــرق فـــى مــســيــرة الـــاعـــب مع
الساحرة المستديرة.
وســيــكــون الــتــحــدى األول أمــام
ً
متمثل فى نيل ثقة
أحمد الشيخ
األرجنتينى أروابارينا مدرب فريق
بيراميدز للدخول فى حساباته
لــلــتــشــكــيــل األســـاســـى لــلــفــريــق،
وتجنب تــكــرار السيناريو الــذى
عاشه داخل جدران النادى األهلى
لعدة مواسم من حيث الغياب عن
المشاركة والظهور فى المباريات
على فترات متابعدة.
ويــــزيــــد مــــن ص ــع ــوب ــة مــهــمــة
الــشــيــخ فـــى نــيــل ثــقــة الــجــهــاز
الفنى بشكل سريع كــون الالعب
لــم يخض معظم فــتــرة اإلعـــداد
الخاصة بفريقه الجديد ،حيث
جــاء انضمامه إلــى صفوفه قبل
أيــام قليلة من انطالق منافسات
الدوري.
كــذلــك لــن يــكــون طــريــق أحمد
الشيخ نحو التشكيل األســاســى
مفروشا بالورود،
لفريق بيراميدز
ً
فى ظل وجود عدد من المنافسين
بــنــفــس مــركــزه وفـــى مقدمتهم
رمــضــان صبحى الــذى ُينتظر أن
يكون النجم األول للفريق األزرق
فى الموسم الجديد.
وسيكون الشيخ ُمطالب ببذل
جــهــد ُمــضــاعــف فــى الــتــدريــبــات
لــمــزاحــمــة منافسيه فــى مركز
الجناح األيــســر ،وفــى مقدمتهم
بالطبع رمضان صبحى ومن خلفه
الــثــاثــى إســــام عــيــســى وعــمــر
لعيونى وإبراهيم عادل.
وأيضا يتطلع أحمد الشيخ لرد
ً
اعتباره كالعب كــرة قــدم بعدما
لم يحصل على فرصة كاملة داخل
جــدران النادى األهلى على مدار
عــدة مــواســم ،لينتهى بــه الحال
ضــمــن قــائــمــة الــاعــبــيــن الــذيــن
استغنى عنهم الــفــريــق األحمر
بنهاية الــمــوســم الــمــاضــى ،وهــو
السيناريو الذى ال يرغب الالعب
فــى تــكــراره مــعــه م ــرة أخـــرى مع
بيراميدز.
وإضافة إلى ذلك يتطلع الالعب
لــفــرض نــفــســه عــلــى التشكيل
األســاســى لفريق بيراميدز على
أمل الدخول فى حسابات الجهاز
الفنى لمنتخب مصر خالل الفترة
المقبلة.
يــذكــر أن أحــمــد الشيخ انضم
لصفوف األهــلــى فــى صيف عام
 ،2015واستمر فى صفوفه لمدة 5
سنوات قضى منهم موسم ونصف
معارًا ما بين فريقى مصر المقاصة
واالتفاق السعودى ،وشارك الشيخ
فــى  59مــبــاراة بقميص األهــلــى
سجل خاللهم  13هدفا وصنع 4
أهداف أخرى.

رغم إغــاق باب القيد وانطالق منافسات
الموسم الــكــروى الجديد إال أن إدارة الكرة
بالنادى األهلى لم تغلق ملف تدعيم صفوف
الفريق األحــمــر ،وتــواصــل تحركاتها لتعزيز
هــجــوم الــفــريــق بصفقة جــديــدة خــال فترة
االنتقاالت الشتوية المقبلة.
ورغم عدم نجاح محاوالت اإلدارة الحمراء
فــى الــتــعــاقــد مــع مــهــاجــم أجــنــبــى فــى فترة
االنتقاالت األخــيــرة ،إال أن الجنوب أفريقى
بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق األحمر
ما يــزال يتمسك بضرورة ضم مهاجم جديد
فــى فترة القيد المقبلة ،وهــو مــا أعلنه عنه
صــراحــة م ــؤخ ـ ًـرا بــخــصــوص حــاجــة الفريق
استعدادا للمشاركة
لعنصرين من طراز خاص
ً
فى بطولة كأس العالم لألندية المقررة بشهر
فبراير المقبل بدولة قطر.
حاليا للبحث عن أكثر
وتسعى إدارة األهلى
ً
مــن بديل أجنبى لتعزيز مركز المهاجم فى
االنتقاالت الشتوية ،وعرض األسماء المرشحة
على المدرب موسيمانى للحصول على ضوء
أخضر منه للدخول فى مفاوضات معهم.
مؤخرا
وطلب مسئولو األهلى من موسيمانى
ً
تحديد اسم من بين أجانب الفريق لفتح باب
الرحيل أمامه فى فترة االنتقاالت المقبلة،
حــال نــجــاح الــنــادى فــى ضــم مهاجم إجنبى،
وتدور ترشيحات الرحيل بين النيجيرى جونيو
أجايى واألنجولى جيرالدو ،فى ظل استحالة
تفريط الــنــادى فى خدمات أى من التونسى
على معلول والمالى أليو ديانج والمغربى بدر
بانون.
ورغــم أن توقعات كثيرة كانت تشير لقرب
رحــيــل األنــجــولــى جــيــرالــدو بنهاية الموسم
الماضى ،إال أن الالعب وعلى غير المتوقع
اســتــمــر مــع الــفــريــق األحــمــر بــنــاء عــلــى رأى
المدرب موسيمانى والذى يراه بديل ضرورى
فــى مــركــز الــجــنــاح األيــمــن الـــذى ال يتواجد

أجايى

جيرالدو

جيرالدو وأجايى على قائمة الضحايا
المحتملين للوافد المنتظر
فيه ســوى زميله حسين الشحات ،وقــد يكون
جــونــيــور أجــايــى الضحية األقـ ــرب فــى فترة
االنتقاالت المقبلة بسبب وجود بدائل بالجملة
فــى مــركــز صــانــع األلــعــاب الـــذى يشغله مع
الــفــريــق األحــمــر ،مثل محمد مــجــدى قفشة
ووليد سليمان وناصر ماهر والالعب الشاب
المنتظر عــودتــه قريبا مــن اإلصــابــة محمد
محمود.
وفــى سياق متصل يترقب مسئولو النادى
األهلى مصير األوروجويانى جاستون سيرينو
مهاجم فريق صن داونــز الجنوب أفريقى من
المشاركة مع األخير فى افتتاح مشوار الفريق
ببطولة دورى أبطال أفريقيا.
وسعى األهلى لضم سيرينو لصفوفه خالل

فترة االنتقاالت األخيرة ،لكن المطالب المالية
الضخمة لنادى صن داونــز حالت دون إتمام
الــصــفــقــة ،ليتم إغـــاق ب ــاب الــقــيــد المحلى
فى مصر قبل أيــام دون أن ينجح األهلى فى
الحصول على خــدمــات الــاعــب بعد تمسك
الــنــادى الــجــنــوب أفــريــقــى بالحصول على 5
ماليين يــورو للتفريط فــى خــدمــات مهاجمه
األروروجوياني.
وأشــــار ســيــد عــبــد الــحــفــيــظ مــديــر الــكــرة
بالنادى األهلى فى تصريحات إعالمية مؤخرا
إلى أن الالعب سيرينو يظل ضمن اهتمامات
القلعة الحمراء رغــم أن الــنــادى لم يوفق فى
ضمه خالل الميركاتو األخير.
ونــوه مدير الكرة باألهلى إلــى أن ناديه قد
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يبدو أن األيام القليلة المقبلة ،ستشهد العديد
من الصدامات بين حسام البدرى المدير الفنى
للمنتخب المصرى األول لكرة القدم ،وبين عمرو
الجناينى رئيس االتــحــاد المصرى لكرة القدم،
بسبب معسكرات المنتخب المصرى فى المرحلة
استعدادا للتصفيات المؤهلة إلى بطولة
المقبلة،
ً
كأس األمم األفريقية.
األزمـــــة ب ـ ــدأت عــنــدمــا طــلــب حــســام
الــــبــــدرى ،تــنــظــيــم مــعــســكــر مغلق
للفراعنة خــال شهر ديسمبر
ال ــج ــارى ،إال أن األمـــر قوبل
بالرفض القاطع مــن جانب
خصوصا
عمرو الجناينى،
ً
وأن م ــس ــاب ــق ــة الـــــــدورى
الممتاز انطلقت منذ أيــام
قليلة وال يــوجــد أى وقــت
للتأجيل.
وحـــــاول الـ ــبـ ــدرى ،تنظيم
مــعــســكــر لــلــفــراعــنــة لــمــدة 72
س ــاع ــة ،م ــن أجـــل الــتــعــرف على
الالعبين الــجــدد الــذى سيقع عليهم
خصوصا أن القائمة ستكون محلية
االختييار،
ً
فقط ،إال أن الجناينى رفض كافة ضغوط البدرى
من أجل تنظيم أى معسكر.
وطــلــب ال ــب ــدرى تــحــديــد مــواعــيــد معسكرات
خصوصا
المنتخب المصرى فى الفترة المقبلة،
ً
أنــه يحتاج إلــى تحقيق حالة مــن التجانس بين
الالعبين القدامى والــجــدد الــذى سيقع عليهم
االختيار فى المرحلة المقبلة.
ويفكر حــســام الــبــدرى ،الــلــجــوء إلــى الدكتور

أخبار النجوم
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سيرينو

الصفقات الجديدة تعزز طموح جمهور بورسعيد..

العودة ألفريقيا هدف المصرى فى الموسم الجديد

صدام منتظر بين البدرى والجناينى

أشــــرف صــبــحــى وزيــــر الــشــبــاب
والــريــاضــة ،مــن أج ــل التنسيق
بــشــأن الــمــرحــلــة الــمــقــبــلــة ،فى
ظل الضغوطات التى تحاصر
م ــج ــل ــس ال ــج ــب ــاي ــة إلن ــه ــاء
مــســابــقــة الــــــدروى الــمــصــرى
الممتاز.
يــأتــى ذلـــك ف ــى ال ــوق ــت ال ــذى
أظهر فيه مازن مــرزوق ،رئيس لجنة
المسابقات ،العين الحمرا للعديد من
أندية الــدورى المصرى الممتاز،
خـــصـــوصـــا ب ــع ــد تــغــلــيــظ
ً
الـــعـــقـــوبـــات ال ــخ ــاص ــة
بــاألنــديــة ف ــى الــفــتــرة
األخيرة.
وفى حال انسحاب
أى فريق من خوض
أى الــلــقــاءات طبقا
للحاالت الموضحة،
فى هذا البند يعتبر
الــفــريــق المنسحب
الجناينى
مــهــزومــا بنتيجة 0-3
ويخصم من رصيده ثالث
نــقــاط إضــافــيــة تخصم على
الــفــور بــاإلضــافــة إل ــى غــرامــة مالية
ق ــدره ــا مــلــيــون جــنــيــه ،وي ــح ــق للجنة
المسابقات تحويل األمــر للعرض على
لجنة االنضباط إذا رأت ضرورة لذلك.
وف ــى ح ــال انــســحــاب فــريــق فــى أكثر
من مباراة خــال الموسم يعتبر الفريق
منسحبا من المسابقة ،ويهبط إلى أدنى
درجــة وتــوقــع عليه العقوبات التى يقدرها
مجلس إدارة االتحاد المصرى لكرة القدم.

يصرف النظر بشكل نهائى عن ضم الالعب
حــال أشــركــه ن ــادى صــن داونـــز فــى مباريات
النسخة الــجــديــدة مــن بطولة دورى أبطال
أفريقيا ،وفــى هــذه الحالة لن يكون بمقدور
األهلى االستفادة من الالعب فى النسخة
ذاتها من دورى األبطال ،حال ضمه الفريق
األحــمــر لصفوفه فــى فــتــرة االنتقاالت
المقبلة.
ويستعد فريق صن داونز الجنوب
أفــريــقــى الفــتــتــاح م ــش ــواره فى
النسخة الــجــديــدة مــن بطولة
دورى أبطال أفريقيا بمواجهة
فريق جوانينج البوتسوانى
ف ــى دور الـــــــ ،32حــيــث من
المقرر أن يلتقى الفريقان فى
لقاء الذهاب أحد يومى  22أو  23ديسمبر
الجارى ،على أن يلتقيا فى جولة اإلياب أحد
يومى  5أو 6يناير المقبل.
ومن المنتظر أن يتابع األهلى مباراتى
صــن داونــــز المنتظرتين بـــدور ال ـــ32
ـارا لمعرفة ما
ب ــدورى األبــطــال ،انــتــظـ ً
إذا ك ــان ســيــتــم إشــــراك ســيــريــنــو فى
المباراتين أو أحدهما من عدمه ،وفى
حال تم إشــراك الالعب األوروجويانى،
ُينتظر أن يصرف األهلى النظر عن التعاقد
معه خالل الموسم الجارى بشكل نهائى.
وفـــى حـــال ل ــم يــشــتــرك ســيــريــنــو م ــع صن
داونــز بــدورى األبطال حتى موعد فترة القيد
المقبلة ،من المحتمل بقوة أن يكرر األهلى
محاولته لضم الالعب.
وتنص لوائح بطولة دورى أبطال أفريقيا
على عــدم ج ــواز مــشــاركــة نفس الــاعــب مع
فريقين مختلفين بنفس النسخة من البطولة،
وبناء على ذلــك وفــى حــال شــارك سيرينو مع
صن داونــز بــاألدوار األولــى من دورى األبطال
فلن يكون بمقدور األهلى – حال ضم الالعب
 االستفادة من المهاجم األوروجويانى حتىنهاية النسخة نفسها من البطولة.
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البدرى

انــطــلــقــت بــطــولــة ال ـ ــدورى الــمــصــرى
الممتاز للنسخة الجديدة ،2020/2021
وذلـ ــك بــعــد فــتــرة وج ــي ــزة م ــن انــتــهــاء
الــنــســخــة الــمــاضــيــة الــتــى تــعــتــبــر هى
األط ــول مــن ناحية الــمــدة الزمنية بين
جميع الــنــســخ الــمــاضــيــة ،نــظـ ًـرا لفترة
الــتــوقــف الــطــويــلــة الـ ــذى فــرضــت نفسها
ـراريــا لــمــدة  4أشــهــر كــامــلــة ،بسبب جائحة
اضــطـ ً
فيروس كورونا.
وتحمل كل الفرق على عاتقها أحالم
وطموحات تسعى لتحقيقها خالل
الــمــوســم الــجــارى ،بعد ميركاتو
قوى ومميز شهد نجاح العديد
مــن الــفــرق فــى ضــم مجموعة
كبيرة مــن الــاعــبــيــن ،بهدف
تحقيق أهدافها فــى الموسم
الــجــديــد ،وجـ ــاء عــلــى رأســهــا
النادى المصرى الــذى نجح فى
ضم  9صفقات هم أحمد رفعت
ومحمد عنتر من الزمالك ،وأحمد
شديد قناوى من اإلنتاج الحربى وأحمد
دعدور من بيراميدز وعالء عطا ومصطفى
سلطان وعصام ثــروت من نــادى مصر ،ومعاذ
أنــور من ناشئين األهــلــى ،وك ــازادى كاسينجو من الــوداد
المغربى ،باإلضافة إلــى استعادة خــدمــات عبداللطيف
«جريندو» بعد انتهاء إعارته مع حــرس الــحــدود ،وكذلك
عودة الثنائى المصاب إسالم صالح ومحمد صالح ،إلى
جانب البوركينى سعيدو سيمبورى بعد انتهاء مشكلته مع
النادى البورسعيدى ،ليصبح الفريق مكتمل الصفوف.
وتعول الجماهير البورسعيدية على نجاح المدير الفنى
للمصرى على ماهر فى مهمته مع الفريق األخضر ،التى
بدأها فى نهاية الموسم الماضى ونجح فى تحقيق نتائج
طيبة دفــعــت الجماهير لتشبيه بالعميد حــســام حسن،

أخبار النجوم

أخبار النجوم

الذى عاش المصرى معه أفضل فتراته الكروية ،إذ نجح
الفريق البورسعيدى تحت قيادته فى تحقيق المركز الرابع
بجدول ترتيب الــدورى العام مرتين ،والمركز الثالث مرة
واحــدة ،وبلغ مع الفريق نهائى بطولة كأس مصر ،وخاض
نهائى السوبر المحلى ،كذلك قاد أبناء بورسعيد لنصف
نهائى بطولة الكونفيدرالية للمرة األولى فى تاريخ النادى
بمسماها الحالى.
ويسعى المصرى هــذا العام للعودة إلــى المشاركة فى
البطوالت اإلفريقية مــن جــديــد ،بعد أن غــاب عنها فى
الموسم الماضى عقب احتالله المركز السابع فى جدول
ترتيب ال ــدورى الــعــام ،بعد أن تــواجــد فــى المربع
الذهبى خالل األربع سنوات التى سبقت هذا
الموسم.
وتنتظر جماهير المصرى ومجلس
إدارتــه الــمــردود اإليجابى الــذى من
الــمــتــوقــع أن تــفــرضــه الــصــفــقــات
الجديدة على أداء الفريق خاصة
الثنائى أحــمــد رفــعــت ال ــذى تألق
بشكل الفت للنظر خالل الموسم
الماضى مــع االتــحــاد السكندرى،
وك ــذل ــك مــهــاجــم الـ ـ ــوداد الــســابــق
كاسينجو ال ــذى ش ــارك مــع الفريق
ماهر
الــمــغــربــى ف ــى بــطــولــة دورى أبــطــال
إفريقيا ،وظهر بمستوى جيد.
وتأمل المدينة الباسلة فى استمرار الفريق
على مــســاره الصحيح مــع على مــاهــر ،بعد التذبذبات
التى حدثت فى عهد الثنائى السابق إيهاب جالل وطارق
العشرى خالل الموسم الماضى ،قبل أن يخلفهما ماهر
الــذى كــان مــاهـ ًـرا بالفعل فــى قــيــادة السفينة الخضراء
وأنقذها بعد أن كانت مهددة بالغرق.
الجدير بالذكر أن المصرى خاض تحت قيادة على ماهر
 14مباراة فى الموسم الماضى ،نجح خاللهم فى تحقيق
الفوز  8مــرات ،منهم  5مباريات متتالية دفعت المصرى
إلى إنهاء المسابقة المحلية فى المركز السابع بعد أن كان
يصارع على الهبوط.

أخبار النجوم

كاسونجو يبحث عن
فرصة فى الخليج

مصطفى محمد فى
انتظار «ولى العهد»

نجل شيفو ضيف دائم
فى تدريبات الزمالك

غــادر القاهرة الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم
الزمالك السابق خالل الساعات الماضية ،متجها ً إلى
بالده وذلك بعد أن رفع الفريق األبيض اسمه من قائمة
العبيه الخاصة بالموسم الجديد.
ورغــم امتالك كاسونجو لعدد من العروض المحلية
عــلــى رأســهــم عـ ــروض مــن أنــديــة االت ــح ــاد وســمــوحــة
وسيراميكا والبنك األهلى ،إال أنــه فضل تأجيل حسم
مصيره إلــى فقرة االنتقاالت المقبلة التى ستبدأ فى
شهر فبراير المقبل فى مصر ،ولكن ستكون فى موعدها
الطبيعى فى شهر يناير فى أغلب الدوريات الخارجية.
ويسعى كاسونجو لخوض تجربة جديدة فى إحدى
الــدوريــات الخليجية ،لتعويض تجربته الماضية مع
الوحدة التى لم تكلل بالنجاح رغم البداية القوية لالعب
مع الفريق السعودى.

يترقب مهاجم الفريق األول لكرة القدم بنادى الزمالك
مصطفى محمد استقبال مولوده األول ،خالل األشهر
القليلة المقبلة ،بعد أن دخل الالعب الشاب إلى عش
الزوجية فى شهر يونيو الماضي.
واحـــدا مــن أهــم العناصر
ويعتبر مصطفى محمد
ً
األساسية فى صفوف الزمالك ،إذ يرفض النادى األبيض
فكرة رحيل الالعب عن صفوف القلعة البيضاء لما يمثله
من أهمية فنية كبيرة داخل صفوف الزمالك ،وذلك على
الرغم من وصول عدة عروض احترافية لضمه.
وبزغ نجم مصطفى محمد خالل الموسم الماضى فى
البداية مع المنتخب األولمبى الذى نجح فى التتويج معه
ببطولة كأس األمم اإلفريقية تحت  23عاما ،كما حصل
على لقب هداف البطولة ،ليعود إلى الزمالك وينجح فى
احتالل مقعد أساسى بعد أن كان ُيعتمد عليه كبديل.

يحرص محمد عبدالشافى الظهير األيسر لفريق
الكرة األول بنادى الزمالك ،على اصطحاب نجله
معه ،فى مران الفريق األبيض بين الحين واآلخر،
بناء على طلب الطفل.
ً
وأصبح الطفل الصغير متعلقا ً بالذهاب إلى نادى
الزمالك بشكل كبير ،وذلــك لمشاهدة التدريبات
والالعبين ومشاركتهم فى بعض األحيان ،إذ ظهر
نجل العب الزمالك المخضرم يركل الكرة بقدمه
اليسرى على طريقة والـــده ،ليثبت صحة المثل
الشعبى الــمــعــروف «اب ــن ال ــوز ع ـ ــوام» ..وش ــارك
عبدالشافى أساسيا ً مع الزمالك خــال الموسم
المنقضى ،حتى تعرض لإلصابة بكسر فى عظمة
الترقوة خالل مباراة األهلى بالدور الثانى ،ليغيب
الالعب من وقتها عن المالعب حتى اآلن.
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الزمالك يتحرك لتأمين بن شرقى بعقد جديد
مع القلعة البيضاء.
وفى نفس اإلطار قررت لجنة الكرة
بــنــادى الــزمــالــك ،تعديل عقد أحمد
سيد «زيزو» جناح الفريق األبيض من
الناحية المالية ،وذلــك للحفاظ على
استمراره مع الزمالك لفترة أطــول،
فى ظل اهتمام بعض األندية األوروبية
بالحصول على خدمات الالعب ،الذى
أساسيا بالفريق األبيض
بات عنصر
ً
خالل الفترة الماضية.
وكـــــان زيـــــزو نــفــى األنـ ــبـ ــاء الــتــى
تـ ــرددت فــى األونـ ــة األخــيــرة حــول
وجــــود مــفــاوضــات مــعــه من
قبل مسئولى الــنــادى األهلى
لضمه ،موضحا ً أن هذه األنباء
ال أس ـ ــاس لــهــا م ــن الــصــحــة،
مـ ــشـ ــدداً عــلــى أنــــه مــلــتــزم
بتعاقده مع الفريق األبيض.
وفــى نفس الوقت يسعى
مسئولو الــزمــالــك لتعديل
عقد أحمد فتوح الظهير
األيــســر لــلــفــريــق األبــيــض
خ ــال الــفــتــرة الــحــالــيــة،
خــاصــة أنــه يحصل على
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شهدت األيام القليلة الماضية اتفاق
مسئولى ن ــادى الــزمــالــك مــع الليبى
مــهــنــد ع ــون وكــيــل أعــمــال التونسى
فرجانى ساسى العــب الفريق األول
لــكــرة الــقــدم بــالــنــادى األبــيــض ،على
تجديد تــعــاقــده مــع القلعة البيضاء
لــمــدة مــوســمــيــن مــقــبــلــيــن ،عــلــى أن
يــتــم تــوقــيــع الــعــقــود الــجــديــدة بشكل
رســمــى خ ــال األيـ ــام المقبلة خــال
جلسة ستجمع كــل األطـ ــراف ،وذلــك
عقب توفير مقدم التعاقد الالعب
التونسى الذى رحب باالستمرار مع
الزمالك لفترة جديدة.
ويسعى مسئولو نادى الزمالك
ـض ــا لــتــمــديــد الــتــعــاقــد
أي ـ ً
مــع الــمــغــربــى أشـــرف بن
ش ــرق ــى ج ــن ــاح الــفــريــق
األب ــي ــض خـــال الــفــتــرة
الحالية ،وذلك من أجل
الــحــفــاظ عــلــى الــاعــب
لفترة أط ــول مــع القلعة
الــبــيــضــاء ،الســيــمــا أنــه
يــعــتــبــر م ــن أهـ ــم عــنــاصــر
الـــزمـــالـــك خـــــال الــفــتــرة
األخــيــرة ،إذ يتبقى لالعب
الــمــغــربــى مــوســم واحـــد فى
تعاقده مع الزمالك ،بخالف
الموسم الــجــارى ،وعلى أثر
ـادى
ذل ــك ق ــرر مــســؤولــو الــنـ
زيزو
األبـــيـــض عــقــد جــلــســة مع
الالعب خالل األيــام القليلة
المقبلة من أجل حسم ملف
تمديد تعاقده لفترة جديدة،
مــع زيـــادة المقابل الــمــادى
الــذى يحصل عليه الالعب
المغربى فى عقده الجديد

مقابل مادى ضئيل أسوة بباقى عقود
العبى الزمالك ،وكانت إعارة الالعب
انتهت مع فريق سموحة التى امتدت
إلى موسم ونص ،وقام مسئولو النادى
األب ــي ــض بــقــيــد ال ــاع ــب ف ــى قائمة
الفريق للموسم الجديد فى ظل إصابة
محمد عبدالشافى ،وعدم وجود بديل
لعبد الله جمعة خالل الفترة الحالية.
وعلى صعيد مختلف قــررت لجنة
الــكــرة بــنــادى الــزمــالــك تجهيز الئحة
ج ــدي ــدة خ ــاص ــة بــالــمــســابــقــات فى
الموسم الحالى ،حيث استقر أعضاء
اللجنة على تعديل الالئحة المعمول
بها خــال الــوقــت الحالى ،وذلــك من
أجل تحفيز الالعبين على المنافسة
عــلــى ك ــاف ــة ال ــب ــط ــوالت ف ــى الــفــتــرة
المقبلة ،فى ظل عدم اقتناع مسئولى
لجنة الكرة بالالئحة الحالية التى كان
أقــرهــا أمير مرتضى المشرف على
فريق الكرة األول بالقلعة البيضاء فى
وقت سابق.
ومــن ناحية أخــرى أبلغ البرتغالى
جايمى باتشيكو المدير الفنى لفريق
الــكــرة األول بــنــادى الــزمــالــك ،إدارة

ترضية مالية
فى انتظار زيزو
وفتوح

فتوح

الكرة بالنادى األبيض برفضه
لــرحــيــل ًأيـــــا م ــن الــاعــبــيــن
الــصــاعــديــن وعــلــى رأسهم
حــســام أشـ ــرف وأســامــة
فــيــصــل وأح ــم ــد عــيــد،
وذلــك بعد تلقيهم عدة
عــــــــروض م ـ ــن بــعــض
أنــديــة الــــدورى ،حيث
أكد المدرب البرتغالى
لمسئولى الــزمــالــك أن
الــثــاثــى يــمــثــلــون قــوام
ال ــف ــري ــق األبـــيـــض فى
الــمــســتــقــبــل الــقــريــب،
مــشــيــراً إلــى أنــه يرغب
فـــى مــنــحــهــم الــفــرصــة
خالل الموسم الجارى ،وقيدهم فى
القائمة اإلفريقية مثلما حــدث مع
أحمد عيد فى الموسم الماضى.
ويـ ــرغـ ــب بــاتــشــيــكــو فـ ــى تــجــهــيــز
الصاعدين بشكل جيد والوصول بهم
ألعلى فورمة ،باإلضافة إلــى البحث
فــى قطاع الناشئين عــن المزيد من
المواهب لمنحهم الفرصة ،فى ظل
رغبته فى سد النقص ببعض المراكز
داخــل الــفــريــق ،وتخفيض الميزانية
فيما يتعلق بالصفقات الجديدة
ل ــل ــزم ــال ــك خ ـ ــال الــمــوســم
المقبل.
وكان الجهاز الفنى السابق
لــلــزمــالــك ب ــق ــي ــادة الــفــرنــســى
بــاتــريــس كــارتــيــرون ،ق ــام بتصعيد
مجموعة من الناشئين خالل الموسم
المنقضى ومنحهم فرصة المشاركة
فــى الــمــبــاريــات الــرســمــيــة ،خاصة
أن سياسة المدرب الفرنسى تميل
بــشــكــل كــبــيــر لــاعــتــمــاد عــلــى فئة
الالعبين الشباب ،والصاعدين من
قطاعات الناشئين.

متسلحـا بـ«دروس الماضى»..
ً

بيراميدز يبدأ موسمه الثالث وعينه على درع الدورى
نجح نــادى بيراميدز فى فــرض اسمه
الساحة على الكروية المصرية وذلك بعد
موسمين فقط من تكوينه ،إذ ظهر بقوة
على المستوى المحلى واستطاع منافسة
القطبين على البطوالت المختلفة ،بعد
سنوات طويلة لم يجدا خاللها أى تواجد
من جانب أندية الدورى لمنافستهما ،إلى
أن ظهر النادى السماوى على الساحة.
ووصل بيراميدز إلى المباراة النهائية
مــن بــطــولــة الــكــونــفــيــدرالــيــة اإلفريقية
للنسخة األخ ــي ــرة ،وذلـــك رغ ــم حــداثــة
عهده ،وحقق رقما قياسيا بالفوز فى عدة
مباريات متتالية بالبطولة القارية ليصبح
أول فريق مصرى يحقق هــذه األرق ــام،
ولكنه سقط فــى الــلــقــاء النهائى أمــام
نهضة بركان المغربى ،فى لقاء كان عليه
العديد من عالمات االستفهام بخصوص
القرارات التحكيمية.
وش ــه ــدت األيـــــام الــمــاضــيــة انــطــاق
بطولة الــــدورى الــمــصــرى الممتاز فى
نسخته الــجــديــدة  ،2020/2021الــذى
استعد له بيراميدز بضم صفقات قوية
للغاية فى رسالة واضحة من مسئوليه،
بعدم التفريط فى المنافسة على أى من
البطوالت خالل الموسم الجارى ،إذ ضم
الفريق السماوى كالً من رمضان صبحى
وشريف إكــرامــى وأحمد فتحى وأحمد
الــشــيــخ ومــحــمــود وادى وأحــمــد سامى
وكريم الطيب.
ويسعى نــادى بيراميدز للفوز ببطولة
الــدورى المصرى هذا الموسم ،وكذلك
تــعــويــض خ ــس ــارة لــقــب الــكــونــفــدرالــيــة
فــى الموسم الــمــاضــى ،ولما ال فــى ظل

سيراميكا ينذر قدامى الدورى ويبحث
عن لقب «الحصان األسود»
كتب – محمد الصايغ

كتب – ضياء خضر

مجموعة النجوم التى يضمها الفريق
الــتــى تثقل مــن حظوظه فــى المنافسة
عــلــى أى لــقــب ،وكــذلــك فــى ظــل تمتعه
باستقرار إدارى ومالى يمكنه من الحفاظ
على الهدوء داخل الفريق دون ظهور أى
أزم ــات مــن شأنها التأثير بشكل سلبى
على تركيز الالعبين.
وي ــح ــاول بــيــرامــيــدز خـــال الــمــوســم
الحالى تــدارك األخطاء التى وقــع فيها
سابقا ً فى ظل توافر كل العوامل لديه،
لــدخــول عــالــم الــكــبــار مــن خ ــال بــوابــة
البطوالت ،والتى كان على رأسها خسارة
نقاط عديدة أمــام فريق صغيرة خالل
مــبــاريــات ســهــلــة ،وكــذلــك االتــفــاق على
استمرار الجهاز الفنى الجديد بقيادة
األرجنتينى رودولــفــو أروابــاريــنــا ومنحه
الفرصة كاملة ،دون إحداث أى تغييرات
بدورها تأثر بالسلب على الفريق مثلما

أخبار النجوم

أخبار النجوم

حدث خالل الموسم الماضى بعد إقالة
الفرنسى سيباستيان ديسابر فى وقت
مبكر ،وتعيين الكرواتى أنتى تشاتشيتش
بدالً منه ،الذى فقد على يده الفريق لقب
الكونفيدرالية.
ثالث العوامل السلبية التى أثرت على
بيراميدز فــى الموسم الماضى ،كانت
ع ــدم امــتــاكــه لالعبين بـــدالء جيدين
على قــدر مستوى األساسيين ،وهــو ما
وفــرتــه إدارة الــنــادى هــذا الــمــوســم من
خالل تدعيم كل المراكز بصفقات قوية
التى ستثقل الفريق ســواء على مستوى
األساسيين أو حتى البدالء.
فــهــل سيستمر بــيــرامــيــدز فــى فــرض
سيطرته على الساحة كقوة ال يستهان
بها ،ويكلل مجهوداته بــأول بطولة فى
تــاريــخ ال ــن ــادى ،ه ــذا مــا ســنــراه خــال
الموسم الحالى.

أخبار النجوم

لعنة الكورونا تعطل
تألق كوكا مع
أولمبياكوس

استطاع فريق سيراميكا كليوباترا الصاعد حدي ًثا
إلى دورى األضواء والشهرة فى إحراج نادى اإلنتاج
الحربى ،بعد الفوز عليه بهدفين ،بالمباراة التى
جمعتهما ،فــى إطــار منافسات الجولة األول ــى من
مسابقة الدورى المصرى الممتاز.
نادى اإلنتاج الحربى يعد من األندية الكبيرة فى
خصوصا وأنــه يمتلك مدربا مخضرما
الــدورى،
ً
بحجم مختار مختار ،وهو ما يعد جرس
إن ــذار مــن الفريق الصاعد للعديد
من األندية الكبيرة فى المسابقة
المحلية.
وسـ ــيـ ــكـ ــون أمــــــــام ف ــري ــق
سيراميكا ،فرصة كبيرة من
أج ــل تحقيق الــهــدف الــذى
يسعى إليه والــذى يتمثل فى
تحقيق لقب الحصان األسود
فى مسابقة الــدورى المصرى
شعبان
الممتاز والمنافسة على المربع
الذهبى بالمسابقة.
الصفقات الجديدة
أبرز فريق سيراميكا كليوباترا  22صفقة
جديدة أبرز المعلم صالح جمعة بعد فسخ تعافده مع
النادى األهلى ،والحاوى محمد إبراهيم الذى فضل
االنتقال إلى فريق سيراميكا بعد انتهاء تجربته مع
فريق مصر المقاصة.
وجــاءت باقى الصفقات كالتالى :أحمد محسن
ومحمد تونى ومحمد مسعد وميدو جابر من مصر
للمقاصة ،ورجب بكار من بيراميدز ،وعبد الرحمن
ب ــودى وعــبــد الــلــه محمود مــن وادى دجــلــة وأحمد
أمــيــن أوف ــا مــن الــشــرقــة لــلــدخــان ،ومحمد جمال
حارس المقاولون العرب ،وخالد جمال العب يانى
شهير التركى األسبق ،واإليــفــوارى كوامى ألفونسو

«فونسينيو» ،كوامى بونسو العــب الترجى ،محمد
حسن مــن الــزمــالــك ،الغانى وينفول كوبينا ،خالد
صبحى من الجونة وعامر عامر من اإلنتاج الحربي
وســيــف تقا ومــاكــســويــل بــاكــوه بــاإلضــافــة للمدافع
التونسى سيف تقا ،والجناح الغانى ماكسويل باكوه.
اإلمكانيات المادية
يمتلك فريق سيراميكا كليوباترا من اإلمكانيات
ـادرا على تجاوز كافة
المادية ،ما يجعل الفريق ق ـ ً
الكبوات التى تقع فيها العديد من األندية التى
تشارك فى دورى األضواء والشهرة ،مثل
إقامة معسكرات وصرف مستحقات
العبين ورحيل مدرب وغيرها من
األمور األخرى.
ويعتبر فريق مصر المقاصة
خير مــثــال على ذل ــك ،حيث
كــان يعتبر مــن أفضل الفرق
بــالــدورى المصرى الممتاز،
إال أن األزمة المالية الطاحنة
الــتــى كــان يمر بــهــا ،أدت إلى
تــدهــور الفريق ورحــيــل العديد
من الالعبين وكذلك المدير الفنى
إيهاب جالل ،بعد تراكم مستحقاته.
ويعتبر محمد أبوالعينين ،رئيس مجلس
إدارة النادى ،من أهم رجال األعمال فى مصر الذين
لديهم القدرة على ضخ أموال عديدة من أجل البقاء
فى الدورى الممتاز.
مدرب واعد
يمتلك فريق سيراميكا مدربا ً واعــداً يدعى هيثم
شعبان ،استطاع أن ينتشل الفريق من القسم الثانى
حتى الصعود إلى مسابقة الدورى المصرى الممتاز،
ليبدأ تاريخ جديد مع فرق الدورى الممتاز.
ويتوقع الجميع أن يكون هيثم شعبان هو مفاجأة
الموسم الجديد بالنسبة للمدربين ،فى ظل اآلباء
التى ترددت حوله بأنه سيكون األفضل.

إعداد :محمد الصايغ  -سارة عبدالباقى

هيثم فاروق يقتحم
عالم الفروسية

أقارب موسيمانى
يظهرون فى التتش

الخماسى يجمع الصقر
مع رفقاء الفراعنة

بــدأ هيثم فــاروق نجم نــادى الزمالك السابق فى
ممارسة هواية رياضية جديدة على هامش تواجده
بشكل دائم فى العاصمة القطرية الدوحة ،الرتباطه
بالعمل فى شبكة قنوات «بى إن سبورتس» الرياضية.
تشجيعا من بعض أصدقائه
وتلقى هيثم فــاروق
ً
فى الدوحة لتجربة رياضة الفروسية «ركوب الخيل»،
وبالفعل بدأ نجم الزمالك السابق فى تحسس خطواته
األولى فيه هذه الرياضة على سبيل التسلية.
مؤخرا صورة له عبر حسابه على
ونشر هيثم فاروق
ً
موقع التواصل االجتماعى «انستجرام» وهو يجلس
على ظهو أحد األحصنة وقد ارتدى الخوذة الشهيرة
بــأبــطــال الــفــروســيــة ..وانــتــقــد هيثم فـــاروق مــؤخـ ًـرا
األغنية الساخرة التى غناها المطرب الشعبى طارق
الشيخ خالل استضافته ببرنامج «أبلة فاهيتا».

حرص الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير
الفنى لفريق الكرة األول بالنادى األهلى على دعوة
مجموعة مــن أقــاربــه لــزيــارة مــقــر الــنــادى األهــلــى
بالجزيرة.
وظــهــر أقـ ــارب الــمــدرب الــجــنــوب أفــريــقــى برفقته
داخ ــل ملعب مختار التتش بمقر القلعة الــحــمــراء،
والتقطوا مجموعة من الصور التذكارية داخله ،وحرص
موسيمانى على توضيح بعض المعالم المحيطة بالنادى
لهم ومنها برج القاهرة المطل على ملعب التتش.
مؤخرا لحصد
وقاد موسيمانى فريق النادى األهلى
ً
لــقــب بــطــولــة دورى أبــطــال أفــريــقــيــا بــعــد الــفــوز على
الزمالك فى المباراة النهائية للبطولة ،كما تــوج مع
الفريق بلقب بطولة كأس مصر بعد الفوز على طالئع
الجيش بركالت الترجيح فى النهائي.

يــحــرص أحــمــد حسن نجم وقــائــد منتخب مصر
السابق على خــوض مباريات كــرة قــدم خماسية من
وقت آلخر بهدف الحفاظ على لياقته البدنية.
مــؤخــرا مــبــاراة خــمــاســى داخــل
وخـــاض الــصــقــر
ً
مالعب أحــد األنــديــة بالقاهرة جمعته مع مجموعة
من زمالئه السابقين فى منتخب مصر وفى مقدمتهم
طارق مصطفى نجم الزمالك السابق والمدرب العام
الحالى للمنتخب األول ،وأحمد عيد عبد الملك العب
الزمالك السابق ،وأحمد عبد الغنى مهاجم منتخب
مصر فريق حرس الحدود السابق ،بجانب عدد من
أصدقاءهم المشتركين من خارج الوسط الكروى.
وينشغل أحــمــد حــســن حــالــيــا بالعمل فــى مجال
اإلعالم حيث يقوم بتقديم برنامج إذاعى يومى يحمل
اسم «ملعب الصقر» .

لم يكن الحظ حليفا لمهاجم
منتخب مصر أحمد حسن كوكا
والذى لم يكتب القدر له استمرار
انطالقته المميزة فى الموسم
الحالى مع فريق أولمبياكوس
اليونانى ،بعدما جاءت إصابته
بــفــيــروس كــورونــا لتعطله عن
مــواصــلــة الــتــألــق م ــع الــفــريــق
اليونانى.
وتــــعــــرض كـــوكـــا لــإصــابــة
بفيروس كورونا خالل تواجده
م ــع مــنــتــخــب مــصــر ف ــى تــوجــو
مــنــتــصــف ال ــش ــه ــر ال ــم ــاض ــى،
لخوض مباراة الجولة الرابعة
من تصفيات أمــم أفريقيا ،وتم
اكتشاف إصابة كوكا بالفيروس
التاجى بعد خضوعه لفحص
طبى فــى مــطــار الــقــاهــرة عقب
عودة بعثة المنتخب من توجو.
ورغــم مــرور شهر تقريبا على
اكتشاف إصابة كوكا بفيروس
كورونا ،إال أن نادى أولمبياكوس
مـــؤخـــرا عن
الــيــونــانــى أعــلــن
ً
مــهــاجــمــه ال ــم ــص ــرى سيغيب
لنهاية شهر ديسمبر الجارى عن
المالعب.
وبــرر النادى اليونانى الغياب
ال ــط ــوي ــل لــلــمــهــاجــم ال ــدول ــى
بمعاناته من مضاعفات صحية
نتيجة إصاباته بفيروس كورونا،
دون أن يشير النادى إلى طبيعة
تلك المضاعفات أو تفاصيلها.
ومـــنـــذ إصـــابـــتـــه بــفــيــروس
كــورونــا وحــتــى اآلن غــاب كوكا
عــن  8مــبــاريــات خــاضــهــا فريق
أولمبياكوس ،بواقع  5مباريات
فى الــدورى اليونانى و 3لقاءات
بدور المجموعات ببطولة دورى
أبطال أوروبا.
واســـتـــهـــل كـــوكـــا الــمــوســم
الحالى بشكل مميز مــع فريق
أولمبياكوس ،حيث شــارك مع
الــفــريــق بـــ  10لــقــاءات رسمية
سجل خاللهم  5أه ــداف وصنع
هدفين آخرين.
وقبل التوقف الــدولــى تمكن
ك ــوك ــا مـــن فــــرض نــفــســه على
الــتــشــكــيــل األســـاســـى لــفــريــق
أولــمــبــيــاكــوس ،حــيــث أشــركــه
أساسيا فــى آخر
الجهاز الفنى
ً
 3لــقــاءات خــاضــهــا مــع الفريق
ببطولة الدورى اليونانى.
وال شــك أن الــغــيــاب الطويل
لــاعــب أحــمــد حسن كــوكــا عن
المالعب والـــذى ستصل مدته
لنحو شهر ونــصــف سيكون له
ظــــال ســلــبــيــة عــلــى مــســتــوى
المهاجم الدولى.
ولـــن يستعيد كــوكــا مكانه
فــى التشكيل األســاســى لفريق
أولــمــبــيــاكــوس بــســهــولــة بعد
جاهزيته من الناحية الصحية،
ـوصــا وأنـــه سيكون افتقد
خــصـ ً
حساسية المباريات لطول فترة
غيابه عن المستطيل األخضر.
والمؤكد أن كوكا بات الخاسر
األكــبــر عــلــى الــمــســتــوى الفنى
مــن غيابه اإلجــبــارى الحالى،
خصوصا وأن هذا الغياب عطل
ً
بــصــورة أو بــأخــرى االنــطــاقــة
المميزة التى كان بدأ يقدمها مع
فريق أولمبياكوس.
وفــــى حــــال لـــم يــنــجــح كــوكــا
فــى تــقــديــم مــســتــويــات جيدة
بــعــد عـــودتـــه لــلــمــشــاركــة مع
أولمبياكوس ،أو بقائه لفترة
طــويــلــة عــلــى مــقــاعــد بـــدالء
الفريق اليونانى مــن الـــوارد أن
يفقد الالعب مكانه فى حسابات
الــجــهــاز الفنى لمنتخب مصر
للمرحلة المقبلة.
ومـــــن الـــمـــقـــرر أن يــخــوض
الــمــنــتــخــب مـــبـــاراتـــيـــن فــى
شهر مـــارس المقبل ،فــى إطــار
الجولتين الخامسة والسادسة
لتصفيات بطولة أمم أفريقيا،
وفـــــى حـــــال لــــم يــظــهــر كــوكــا
بالمستوى المطلوب مع فريقه
قبل هاتين المواجهتين فقد
يــتــم اس ــت ــب ــع ــاده مـــن قــائــمــة
الـــفـــراعـــنـــة لـــحـــســـاب أحـــد
المهاجمين المحليين.
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نوعـا من ترف الكتابة ،أو محاولة من
الحديث عن الغش وعدم فعالية األدوية ،لم يكن ً
جانبنا إليقاظ قضية مدفونة فى مجاهل العقول ،لكنه حديث حى ،يقظ ،يحتل مرتبة
متقدمة من اهتمامات الغالبية أنا منهم وتتزايد وتيرة االهتمام بهذا الملف الشائك
بصورة الفتة فى ظل الظروف العالمية الحالية ،حيث ترتفع التحذيرات من مخاطر
وتداعيات فيروس» كورونا» ،وحيث تتسابق كبريات شركات تصنيع الدواء العالمية
إلنتاج اللقاحات ،وما بين هذا وذاك تتزايد الشكوك فى مصداقية التقارير الصادرة عن
الدول المنتجة للقاحات ،وبالطبع ال يمكن بحال من األحوال إبعاد السياسة عن جدل
الميديا ،أو بمعنى أكثر دقة ،منافستها إلبراز االرتياح لمنتج والخوف من منتج آخر
بحسب المصالح الدولية ،وهى المصالح التى تحدد بوصلة اتجاه اإلعالم.

األخيرة

على الرغم من أن بوادر األمل بدأت تلوح فى األفق ،بما يريح البشرية من توحش
تلك الجائحة ،خاصة بعد التقارير المرتبطة بالمنتج الصينى الذى جرى تجريبه
والتأكد من فعاليته ،إال أن صراع الشركات الضخمة سيفتح الباب أمام التشكيك
فى إطار المنافسة الشرسة لجنى المليارات ،وأخشى أن تطال عمليات الغش
اللقاحات التى تنتظرها شعوب العالم ،ال فرق بين بلدان غنية وأخرى فقيرة ،فالغش
والتالعب فى األدوية صار وسيلة رائجة للتربح على حساب الكثيرين فى كل أرجاء
العالم ،وبالطبع منهم المصريون ،ممن يعانون من األمراض المزمنة والمتوطنة،
واألمراض الطارئة التى تحتاج لعالجات عاجلة كالجلطات وأمراض القلب ،وأمراض
الكبد والسرطان وغيرها.

سيد سعيد يكتب:

صيدليات تقوم ببيعه بدون ضوابط لجنى األرباح

انتبهوا ..الدواء المستورد
فيه سم قاتل

هالة

بعيدا عن تزايد الشكوك حول مصداقية التقارير الصادرة عن الدول المنتجة للقاحات كورونا
ال يمكن إقصاء السياسة ً

مدبولى

التخوف من الغش لم يكن من قبيل التعبير عن الشك،
بقدر ما هو جزء من حقيقة باتت معلومة للمواطن العادى،
كما هى معلومة لدى الجهات المعنية باألمر ،خاصة إذا علمنا
مؤخرا ،العديد من مصانع بير
أن الجهات الرقابية ضبطت،
ً
السلم ،جميعها يقوم بإنتاج عبوات دوائية لمنتجات مصرية
وأخــرى مستوردة ،بــدون ضوابط علمية ورقابية ،بما يعنى
أنها غير مطابقة للمواصفات القياسية ،التى حددتها منظمة
الصحة العالمية والمراكز الدولية العتماد الدواء.
وكنا قــد أكــدنــا فــى مقالنا السابق على أن
ال ــدواء قضية أمــن قــومــى ،ألنها تخص
صحة  100مليون مصرى ،يتعرضون
ألبشع أنواع العبث بحياتهم وتهديد
مصائر أسرهم من فئة منحرفة،
تقوم تلك الفئة باستغالل حاجة
الناس الملحة للشفاء السريع من
األمراض التى أنهكت أجسادهم،
حيث يتم خداعهم وبيع السموم
لــهــم عــلــى أنـــه دواء لتحقيق
أربــاح خيالية من تجارة غير
مشروعة ،وكانت هيئة الدواء
الــمــصــريــة قــد حـــذرت قبل
 3أش ــه ــر م ــن خـ ــال عــدة
نـــشـــرات أصـــدرتـــهـــا ،من
أدويـ ــة مغشوشة مــوجــودة
بـــــــاألســـــــواق ،وط ــال ــب ــت
التفتيش الصيدلى بضبط
األدويــــــة غــيــر الــمــطــابــقــة
لــلــمــواصــفــات وتــحــريــزهــا
وإعدامها ،وبالفعل تم ضبط
كميات هائلة من األدوية المعبئة،
جرى تصنيعها فى المناطق النائية
البعيدة عن عيون الجهات الرقابية،
مــثــل مــحــافــظــة كــفــر الــشــيــخ وأخ ــرى
مستوردة ،تم ضبطها بكميات هائلة
فى جنوب سيناء.
يــــا ســـــــــادة ..عــلــيــنــا أن نــعــى
الحقيقة الــتــى ال يمكن ألى أحد
أن يتجاهلها ،ومفادها أن الــدواء
سلعة وصناعة استراتيجية تتعلق
بصحة المواطنين ،والصحة كما
يــعــرف الــقــاصــى والـــدانـــى ،هى
جزء ال يتجزأ من األمــن القومى
لــلــبــاد ،فــمــن دون األصــحــاء ال
تــقــوى المجتمعات على اإلنــتــاج
أو اإلبـــداع ،وال أبالغ إذا قلت أن
العبث بالصحة يهدد بقاء األمم ويهدد
قدرتها على النماء.
ال ــاف ــت لــلــنــظــر ف ــى قــضــيــة الــتــاعــب
بمكونات الــدواء» الغش فى المادة الفعالة»،

السبب وراء انتعاش تجارة الدواء منتهى
الصالحية هو رفض الشركات استرجاعه

الغش فى المادة الفعالة ظاهرة عالمية وليست
مقصورة على مصر أو بلدان العالم الثالث
أنها ظاهرة عالمية وليست مقصورة على مصر أو بلدان
العالم الثالث وحدها ،وإن كانت تمثل فى أفريقية وشرق
آسيا نسبة كبيرة عن بقية الدول المتقدمة ،التى توجد لديها
إمكانيات ،تستطيع من خاللها الكشف السريع عن عمليات
الغش ،بل والحد من انتشاره.
هذا النشاط المجرم عالميا تديره مافيا دولية ،تحقق منه
عوائد بالمليارات وهــذا ما أشرنا إليه فى مقالنا السابق،
مؤكدين أن هؤالء فقدوا ضمائرهم ،وال يتورع أى منهم عن
ارتــكــاب أى جــرم مــن أجــل الكسب الــحــرام ،فــهــؤالء وجــدوا
ضالتهم فــى غــيــاب الــرقــابــة الحقيقية ،أو تستر الجهات
المسئولة عــن مــراجــعــة مــقــاديــر صناعة الــــدواء ،بحسب

المعمول به فى كل شركات اإلنتاج العالمية ،وراحــوا يعبثون
بمقادير المواد الفعالة فى الدواء أو تعبئة الدواء بدون مادة
فعالة ،مما أفقدها جدواها ،بما يعنى أنها تصبح هى والعدم
سواء ،وهذه جريمة فى حق المجتمع.
األدوي ـ ــة الــمــســتــوردة لــم تــكــن بــعــيــدة عــن الــنــشــاط غير
المشروع ،فهذه األدوية رغم ارتفاع أسعارها ،ورغم أنها تكبد
الدولة أمــواال طائلة ،إال أنها لم تكن فى مأمن من عمليات
الغش ،فبحسب تقارير جمعية مكافحة غش الدواء بباريس،
سنويا
إنــه مــا بين  700ألــف و 800ألــف شخص يــمــوتــون
ً
بسبب الغش فى الــدواء وتهريبه من مكان آلخــر ،وأن األمر
ال يقتصر فقط على الفقراء فى البلدان النامية ،لكنه يمتد

مخاوف من أن يطال الغش اللقاحات
التى تنتظرها شعوب العالم

بصورة كبيرة إلى أوروبا والواليات المتحدة األمريكية ،ومن
المعروف فى هذا الشأن الذى نحن بصدده ،فإن ملك البوب
مايكل جاكسون ،مات بسبب جرعة دواء خاطئة ،كما أن عدد
ضحايا الغش فى الــدواء داخل الواليات المتحدة األمريكية
تحديدا نسبتهم أعلى من الذين لقوا مصرعهم فى حوادث
ً
الطرق.
الباب الخلفى لرواج الدواء المستورد أو الذى يحمل عالمة
تجارية لشركة أجنبية هم أصحاب الصيدليات ،الذين اتجهوا
نحو االتــجــار فيها لجنى الكثير مــن األربـــاح ،والتهرب من
الضرائب ،وتضم قائمة األصناف المستوردة أدوية لألمراض
الخطيرة والمزمنة والمكمالت الغذائية التى تباع على أنها
أدوية ،حيث يتم تهريبها عن طريق الحدود ،وتتعامل العديد
من الصيدليات مع الدواء المهرب ،ألنه غير مدرج فى قوائم
رسميا.
األدوية المصرح بتداولها بعد اعتمادها
ً
ليس ما سردناه عن الــدواء المستورد ،هو كل ما يتعلق
بهذا األمــر ،فهناك جوانب ينبغى أن تكون حاضرة فى تلك
القضية ،التى أصر على أنها فى غاية األهمية ،فهذه األدوية
تحيط بها الشكوك من كل جانب ،تــارة حــول سالمتها من
حيث الفعالية ،وتــارة أخــرى التشكيك بــاألســاس فى كونها
دواء ،كما أن طريقة تداولها مريبة.
أمــا األدوي ــة المصنعة فــى الــداخــل مــن خــال الشركات
ذات السمعة الطيبة والخبرات
ـوعــا
الــواســعــة ،فــهــى ال تــجــد نـ ً
مــن التقدير الشعبى ،والسبب
هو لجوء األطباء لكتابة الــدواء
المستورد فــى الــروشــتــة ،وهــذا
األمر يحتاج إلى تفسير ،حتى ال
تفقد واحدة من أهم الصناعات
االستراتيجية سمعتها أمام حالة
العبث التى تجتاح سوق الــدواء
ال ــم ــص ــرى ،كــمــا يــجــب ،وه ــذه
ضــرورة ملحة ،إخضاع العبوات
الــدوائــيــة للفحص فــى معامل
عــلــمــيــة مــتــخــصــصــة ،لــضــمــان
تطبيق المعايير الخاصة بالمادة
الفعالة.
جــــوانــــب أخــــــرى ي ــج ــب أن
تــكــون مــحــل اعــتــبــار مــن وزارة
الصحة وأجهزة الدولة األمنية
والرقابية بتنوع مسمياتها ،منها
الجانب المتعلق باألدوية منتهية
الصالحية» اكسبير» ،أو التى
قاربت صالحيتها على االنتهاء،
فــبــدال مــن إرجــاعــهــا للشركات
المنتجة إلعــدامــهــا والتخلص
منها ،صــار لها ســوق رائجة ،حيث يتم اإلعــان عن بيعها
على صفحات الفيسبوك ،أو اإلعالن عنها على الحوائط،
واألخــطــر هو بيعها» أشــرطــة» ويتم وضعها داخــل عبوات
وأغــلــفــة تحمل اســم الــــدواء ،بــتــاريــخ صالحية ســـارٍ  ،أما
الجريمة األكبر فهى وصــول تلك األدويــة إلــى مصانع بير
السلم» غير المرخصة» إلع ــادة تعبئتها ،ثــم طرحها فى
الصيدليات للبيع من جديد فى المناطق النائية واألرياف،
حيث تقوم بعض الصيدليات بشرائها بأسعار ضئيلة ،وبيعها
ـاحــا طائلة ال تتناسب مــع النسبة المقررة
بما يحقق أربـ ً
للمكسب من بيع الدواء.
الــغــش مــن أج ــل تحقيق مــكــاســب عــلــى حــســاب صحة
المواطن ،ال يمثل فى تقديرى مجرد جريمة غش عادية،
لكنها تمثل خيانة عظمى ،فالجريمة تهدد صحة المواطنين،
بما يعنى أنها جريمة بحق اإلنسانية ،باعتبار أن الــدواء
تجاريا فحسب وبــدال من أن يكون الصانع
منتجا
ليس
ً
ً
والبائع محل ثقة وآمــان ،تحول إلــى محور شك،
وهنا مكمن الخطورة ،وقد حذرت تقارير عدة
صــادرة من المركز المصرى للحق فى الدواء
من عمليات تداول األدوية المنتهية الصالحية،
حيث أرجعت تلك التقارير األسباب الرئيسية
وراء انتعاش ســوق ال ــدواء منتهى الصالحية
إلى رفض شركات الدواء استرجاع الدواء الذى
قاربت صالحيته على االنتهاء.
العبث بالمادة الفعالة امتد إلى ما هو أبعد من
الــدواء المنتهى الصالحية ،بما يعنى أن العبوات
التى تباع تحت مسمى دواء ،ليست ســوى سم قاتل،
خاصة إذا علمنا أن المضبوطات التى حــرزت فى مصنع
تحت بير السلم فى مدينة بلطيم بمعرفة الجهات الرقابية،
وجــدت لجان التفتيش والضبط كميات هائلة من البودرة
المجهولة ولبن األطفال ،يتم تعبئتها فى كبسوالت على أنها
تمهيدا لطرحها فى األســواق ،واألمــر ال يكلف
مادة فعالة،
ً
سوى مطبوعات لكتابة اسم الدواء وسعره وصالحيته كنوع
خداعا ،فالصيدلى بالتأكيد لديه
من الخداع ،وربما ليس
ً
دراية باألدوية وشكلها ولون المادة الكيميائية ،مهما كانت
عملية الغش متقنة ،ففى النهاية األمر يتعلق بالضمير ،فإذا
فقد بائع الصحة ضميره ،صار ً
قاتل.
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