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اإلعالن عن زيادة أسعار السوالر 
فى أبريل والبنزين أول يوليو

بنك مصر يفوز بجائزة أفضل بنك 
فى إدارة صناديق أسواق النقد

»صالة ديسكو« وترخيص معدية فى النيل وراء اإلطاحة برؤساء أحياء العجوزة والحوامدية
كــشــفــت مـــصـــادر مــطــلــعــة بـــــوزارة التنيمة 
المحلية، أن قرار اللواء محمود شعراوى، وزير 
التنمية المحلية بإقالة رئيسى حى العجوزة 
والحوامدية، فى أقل من 10 أيام، بسبب تخلى 
احــدهــمــا عــن واجــبــات وظيفته، بينما كانت 
االطاحة بالثانى على الترتيب بسبب التزامه 

بالواجب وتحديه لمخالفات القانون.
واشارت إلى انه بالنسبة، لقرار اقالة اللواء 
جــمــال الشبكشى رئــيــس حــى الــعــجــوزة، من 
منصبه، ونقله للعمل بــديــوان عــام محافظة 
الجيزة حتى بلوغه السن القانونية وإحالته 
للمعاش، فيرجع الى أنه ارتكب خطأ جسيما، 
كان مثار سخرية رواد الفيسبوك، كان يمثابة 

تعليمات السيسى حول ترشيد 
الواردات تثير القلق داخل الوزارات

قريبًا رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتفويض المحافظين بتنفيذ قرارات اإلزالة

 طــالــب الــدكــتــور مصطفى مــدبــولــى رئــيــس مجلس 
الوزراء بوضع إطار زمنى سريع للبدء فى اتخاذ إجراءات 
ترشيد الــواردات وذلك فى أقرب وقت ممكن، بالتوازى 
مــع زيـــادة االعــتــمــاد على المنتج المحلى مــن جانب 

الوزارات والجهات الحكومية.
ــواردات من السلع غير  وأوضــح مدبولى أن تقليل الـ
الضرورية والسلع التى لها نظير محلى، من بين القضايا 
التى تستحوذ على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى 

الذى طالب الحكومة بالعمل على تقليل فاتورة الواردات 
من أجــل تشجيع الصناعة المحلية وتقليل العجز فى 

الميزان التجارى.
وكشفت مصادرنا المطلعة أن كل الـــوزارات المعنية 
تقوم حاليا بــإعــداد تقارير خاصة حــول خطة وآليات 
تقليل الـــواردات، تمهيداً لمناقشتها فى اجتماع خاص 
ــوزراء  قبل رفع التقرير فى صورته النهائية  لمجلس ال

للقيادة السياسية.

ــا المطلعة أن د. مصطفى  كــشــفــت مــصــادرن
مدبولى رئيس الـــوزراء ســوف يقوم خــال األيــام 
القادمة  بإصدار قرار بتفويض المحافظين بتنفيذ 

قرارات اإلزالة الخاصة بمحافظاتهم.
فى هــذا السياق أشــار اللواء محمود شعراوى، 
ــدائــم  ــواصــل ال ــت ــى ال ــر الــتــنــمــيــة الــمــحــلــيــة إلـ ــ وزي
والمستمر بين لجنة اســتــرداد أراضـــى الــدولــة 

والمحافظين، بحكم عضويته فى اللجنة، بما يسهم 
فى العمل على سرعة تنفيذ القرارات الصادرة عن 
ــة أية معوقات قد تواجه عمل  اللجنة، وحل وإزال
المحافظين فى هذا الملف، مشيراً إلى أن عدد 
طلبات تقنين أوضــاع األراضــى قد بلغ 278624 
طلباً، وجــاٍر االنتهاء من اإلجـــراءات الخاصة بها 

وتحصيل حقوق الدولة والشعب.

كشفت مــصــادر حكومية مطلعة أن خــطــة اإلصـــاح 
اإلدارى واالقــتــصــادى للدولة تتطلب اتــخــاذ العديد من 
اإلجـــراءات الحازمة، لتكون الموجة قبل األخيرة لزيادة 

األسعار، وتجميد الوضع كما هو عليه حتى عام 2030.
وأضــافــت الــمــصــادر أن الحكومة تتجه لــزيــادة أسعار 
الــوقــود على مرتين خــال عــام 2019، بــدالً من زيادتها 
مرة واحدة بنسبة كبيرة، لتكون الزيادة تدريجية، ال يشعر 
بها المواطن إال قليا فى كل مــرة، الفتة إلى أن قــرارات 
الزيادة فى األسعار تم إعداها فى شهر ديسمبر الماضى، 
تنفيذا لقرارات صندوق النقد الدولى، وستكون على النحو 
التالى: زيــادة فى شهر أبريل، بواقع وبنزين )أوكتان 80( 
من 5.5 جنيه إلى 6.75 جنيه للتر، وبنزين )أوكتان 92( 
من 6.75 جنيهات إلى 8 جنيهات للتر، وبنزين )أوكتان 
95( من 7.75 جنيه إلــى 9 جنيهات للتر، والــســوالر من 

5.5 إلى 6.40 جنيه.
أما خطة الزيادة الثانية فى أسعار الوقود فى شهر يوليو 
أو اكتوبر المقبلين، فستتضمن إلغاء بنزين 80، وجعله 92، 
ليصبح سعره 8.45 قرش، وبنزين 95 إلى 9.20 جنيه، 

أما السوالر فسيرتفع من 6.40 إلى 7 جنيهات.
وأضافت المصادر أن الحكومة أكــدت لصندوق النقد 
الدولى التزامها ووفائها بالوعود بتخفيض الدعم على 

الوقود فى الموازنة العامة للعام المالى 2019-2018.

حصل بنك مصر هــذا الــعــام على جــائــزة أفضل بنك فــى إدارة 
صناديق أســواق النقد واالستثمارات قصيرة األجــل فى أفريقيا 
ــمــرة الــحــاديــة  ــط لــعــام 2019، وتــعــد هـــذه هــى ال والــشــرق األوســ
عشر الــتــى يحصل فيها البنك على الــجــائــزة مــن مجلة جلوبال 
فاينانس Global Finance، وهى إحدى أكبر المجات المالية 
المتخصصة فى العالم، والتى تتخذ من نيويورك مقرا لها وتستند 
المجلة فى اختيارها لهذه البنوك إلى مجموعة كبيرة من المعايير 
المصرفية الدولية باإلضافة إلى آراء مجموعة متميزة من المحللين 

والمصرفيين الدوليين.
وجدير بالذكر أن هــذه الجائزة تمنح ألفضل بنك على مستوى 
الشرق األوسط واألكثر تميزاً من حيث الربحية، جودة خدمة العماء 
المقدمة، الحصة السوقية، األســعــار التنافسية مقارنة بالبنوك 
األخرى، استخدام أحدث التقنيات المصرفية المبتكرة، واستمرارا 
للنجاح فقد فاز بنك مصر بجائزة أفضل بنك إلدارة النقد والسيولة 
وصناديق اســواق النقد فى افريقيا والشرق األوســط لعامى 2009 
و2010 وفى الشرق االوسط لألعوام 2008، 2012، 2013، 2014، 
2015، وأفضل بنك فى إدارة صناديق أسواق النقد واالستثمارات 
قصيرة األجــل فــى الــشــرق األوســـط ألعـــوام 2017،2016،2015، 

.2018
ويعد بنك مصر صاحب أكبر شبكة فــروع على مستوى البنوك 
تصل إلى أكثر من 625 فرًعا بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية، 
باإلضافة إلــى التواجد الخارجى فى االمـــارات العربية المتحدة، 

لبنان، فرنسا، المانيا، الصين، وروسيا. 
ويعتبر هــذا الــفــوز والــحــصــول على هــذا اللقب للمرة الحادية 
عشر تحدياً جديداً وتأكيداً على استمرار ريادته بمجال االستثمار 
مــع تحقيق صناديق استثمار بنك مصر النقدية ألعلى معدالت 
العائد على مستوى الشرق األوســط وذلــك بفضل اإلدارة الكفء 
والفعالة لكافة صناديق استثمار البنك والتعاون مع كبرى الشركات 
المتخصصة فى مجال إدارة الصناديق والمحافظ المالية، هذا 
ويقوم بنك مصر بتقديم باقة متنوعة من صناديق االستثمار تلبى 
كافة احتياجات العماء والمستثمرين ســواء أفــراد أو مؤسسات 
متماشيا مــع تغيرات الــســوق وتــواكــب النهج المصرفى الحديث 
المتطور، بــاإلضــافــة إلى تقديم كــافــة خــدمــات االســـواق المالية 
واالستثمار ومنها؛ خدمات بنوك االستثمار، خدمات امناء الحفظ، 
األوراق المالية، تــرويــج واصـــدار الــســنــدات، التسويق والتطوير 

العقاري، وخدمات أمناء االستثمار. 
هــذا ويعد حصول بنك مصر على تلك الجوائز دليل على قوة 
ماءة بنك مصر المالية ومتانة وضعه وثبات مركزه، وقدرته على 
تحقيق معدالت نمو متصاعدة تشير إلى نجاح استراتيجيته وقدرته 
على تنويع قــاعــدة أصــولــه ويترجم ذلــك فــى اســتــحــواذه على أكبر 
قاعدة عماء للصناديق، ويسعى البنك دائما إلــى تطوير وتعزيز 
قيمة الخدمات التى يقدمها لعمائه بما يتاءم مع شتى المتطلبات 
واالحتياجات مستخدما أحدث الوسائل التكنولوجية العالمية بهدف 

تقديم خدماته بصورة أكثر كفاءة.

على الحجار يحيى الحفل المقام على مسرح سيد درويش باإلسكندرية

هانى شاكر يلتقى بجمهوره فى المسرح الكبير بدار األوبرا 

قرار إقالة رئيس هيئة الكتاب فى »درج« مكتب وزيرة الثقافة

واالستثمارات قصيرة األجل للعام الحادى عشر 
على التوالى من مجلة جلوبال فاينانس العالمية

إيناس تخطط لإلطاحة بـ»الحاج على«.. وتجهز »بهى الدين« مكانه 
علمت »صـــوت الــمــايــيــن« أن قـــرار إقالة 
هيثم الحاج على رئيس هيئة الكتاب، تمت 
طباعته، بأمر من الدكتورة إيناس عبد الدايم، 
وزيــرة الثقافة، وان االعــان عن هذا القرار 
قاب قوسين أو ادنــى، وكــان من المخطط له 
أن يصدر خــال اليومين الماضيين، ولكن 
االقــبــال الكثير مــن الجمهور غير المتوقع، 
على معرض الكتاب وحضور جميع الفعاليات، 
ــذى يقام  وامــتــاء االجنحة، فــى المعرض ال
الول مرة فى مدينة القاهرة الجديدة، والبعيد 
مــســافــات كــثــيــرة عــن رواد الــمــعــرض، أجــل  
صدور القرار واالعان عنه، واستمراره بدرج 

مكتب الوزيرة.
وقالت مصادر مطلعة، إن وزيــرة الثقافة 

كانت تجهز »الحاج على« ليكون كبش الفداء 
الـــذى تضحى بـــه، فــى حــالــة فــشــل معرض 
الكتاب فى نسخته الذهبية، وتعرضها لهجوم 
كبير، مؤكدة أنه رغم نجاح المعرض واإلقبال 
غير المتوقع عند أكثر المتشائمين، لم يشفع 
ذلك عند الوزيرة للتراجع عن قرارها، لعدة 
اسباب، اهمها أن الوزيرة منذ أن تولت حقيبة 
الثقافة، تعلن أنــهــا غير مقتنعة بإمكانات 
»هيثم« ولذلك لم تكترث به وتجاهلت وضع 
أى خطط معه خال إقامة معرض الكتاب، 
فضا عن انها دائما ما تقول للمقربين منها، 
انــه ليس من شلتها، وطباعه مختلفة، وغير 

مرغوب فيه، من جانبها.
واضافت المصادر أن وزيرة الثقافة تعتبر  

رئيس هيئة الكتاب الحالى  محسوبا على 
أحد منافسيها ومنتقديها دائما،  ومنتقدى 
كل القيادات المساندة لها فى الــوزارة، وهو 
ــر الثقافة  ــواحــد نــبــوى وزيـ الــدكــتــور عــبــد ال
األسبق، لتنتقل عدوى االختاف بينها وبينه 
لتصبح بينها وبين  هيثم الحاج الذى تعتبره 
واحدا من رجاله وينقل اليه كل اخبار الوزارة. 
المثير أن وزيـــرة الثقافة لوحت أكثر من 
مرة إلى أنها ترغب فى ان يكون رئيس هيئة 
الكتاب، واحــدا من تاميذها الذين يفهمون 
ــاذا تــريــد، فــى إشـــارة إلى  قبل ان تنطق، مـ
الدكتور أحمد بهى الدين، نائب رئيس الهيئة 
الحالى، على الرغم من أنه كان موجودا فى 
عهدى الــوزيــريــن السابقين، لكنها تريد أن 

تكسب والئه وأنها هى التى اختارته فيما بعد.
يذكر أن وزيرة الثقافة كانت غير متحمسة 
ــل معرض  لــتــأســيــس غــرفــة عــمــلــيــات داخــ
الكتاب لمتابعة رواد الــمــعــرض، والتغلب 
على أى مشاكل تواجه كل االطــراف، ألنها 
كانت تتوقع فشل المعرض، وكــانــت تريد 
فى نفس التوقيت القاء المسئولية كاملة 
على »الحاج على« رئيس الهيئة، إال أنها مع 
نجاح المعرض فى أول يوم، واإلقبال الكبير 
الذى تاحظ، رجعت عن رأيها وقررت على 
ــفــور  تأسيس غــرفــة عمليات، لتحصل  ال
»على اللقطة«، كما يتردد فى لغة الشارع 
المصرى، وتنسب الفضل إليها فى اختيار 

مكان بعيدا عن الضوضاء.

خريطة حفالت النجوم فى عيد الحب

ــار الـــنـــجـــوم  ــ ــب ــ يــســتــعــد عـــــدد مــــن ك
والمطربات إلحياء حفات »الفانتين«، 
حيث يحيى على الحجار الحفل المقام 
على مسرح سيد درويش باإلسكندرية، 
بــيــنــمــا يــغــنــى هــانــى شــاكــر بالحفل 
المقام بالمسرح الكبير بــدار األوبــرا 

بالقاهرة.
أما الفنان عمرو دياب، فقد تعاقد 
على إحياء الحفل المقام بأحد فنادق 

التجمع الخامس غــداً، إلى جانب 
ــذى يــقــيــمــه يـــوم 22  ــ الــحــفــل ال
فبراير الحالى فى جامعة مصر 

للعلوم والتكنولوجيا.
أمــا إيــهــاب توفيق فقد سافر 
إلحــيــاء الحفل الــمــقــام فــى واليــة 
»ناتشفيل« غدا الخميس، ويشاركه 

ــمــطــرب الشعبى  ــاء بـــه ال ــن ــغ ال
طارق الشيخ، وأيمن أبوالليف 
ــان الـــكـــومـــيـــدى أيــمــن  ــنـ ــفـ والـ

منصور.
بينما يلتقى »الكينج« محمد 

ــارات، ويحيى بمصاحبة  منير بجمهوره فى اإلمـ
فرقته الموسيقية بقيادة الــمــوزع شريف نــور- 
الحفل المقام فى قرية دبى العالمية يوم الجمعة 

القادم.
أما محمد حماقى، فيحيى حفل »عيد الحب« 
ــادق الــتــجــمــع الــخــامــس،  ــن ــداً  داخـــل أحـــد ف ــ غ
بصحبة فرقته الموسيقية، حيث يحتفل أيضاً 

وسط جمهوره بألبومه الجديد »كل يوم من ده«.
وكان حماقى قد طرح ألبومه، الذى يحمل اسم 
»كل يوم من ده« فى شكل جديد من خال 20 
أغنية تعاون فيهم مع الشعراء أيمن بهجت 
قمر، ونادر عبد الله، وخالد تاج الدين، 
وأمير طعيمة، ورمضان محمد، وودود، 
وتــامــر حــســيــن، وأحــمــد عــلــى مــوســى، 
والملحنين: عــمــرو مصطفى، وتامر 
على، ومدين، وعزيز الشافعى، وشريف 
تــاج، ومحمد يحيى، وشريف بدر، 
ــادى، والــتــوزيــع  ــن ومحمد ال
الموسيقى: توما، وتميم، 
ونــــادر حــمــدى، ورامـــى 

سمير.

 نسرين إمام 

عمرو دياب تعاقد 
على إحياء حفل 

بالقاهرة الجديدة 

مدبولى

إيناس

الساهر

شاكرحماقىدياب

القشة التى قصمت ظهر البعير، وهو اتهامه 
بالتحدث بأسلوب غير الئــق مع بعض أهالى 
ــة، لــكــن الحقيقة أن  ــاب ــوالق الـــدكـــرور وإمــب بـ
ــه، تــعــود إلــى  ــت ــى إقــال االســـبـــاب الــرئــيــســيــة ف
شهر نوفمبر الماضى عندما قــام ولــى العهد 
السعودى بــزيــارة مصر، وقــام أحــد أصحاب 
صاالت الديسكو فى المهندسين، التابع لحى 
الــعــجــوزة التابع لـ»الشبكشى« بتعليق الفتة 
قماش كبيرة، والتى كتب عليها إدارة ديسكو 
»إيكو«  ترحب بفخامة ولى العهد، ومن يومها 
والوزير، ينتظر اللحظة الحاسمة إلقالة رئيس 
الحى خاصة فى ظل صمته وتجاهله التخاذ 
ــرار جـــرىء تــجــاه صــاحــب »الــديــســكــو«، من  قـ
ناحية، والسخرية واالنــتــقــاد الكبير للواقعة 
وطالت بالطبع وزير التنمية المحلية والحكومة 

على السوشيال ميديا.
وفــى ذات التوقيت تقريبا، أو خــال الفترة  

قرر الوزير أيضا إقالة المهندس محمد صبرى 
رئيس حى الحوامدية ونقله للعمل فى ديوان 
عام محافظة الفيوم، ولكن هذه المرة اإلقالة 
جاءت بسبب رفض رئيس حى الحوامدية منح 
الترخيص الــازم إلحــدى العبارات التى تنقل 
األهالى عبر مياه النيل، وهى العباراة المملوكه 
ألحد األشخاص المنتمين لعائلة أحد عضاء 
مجلس نـــواب  والـــذى كــان يــرغــب أيــضــا فى 
استئجار العبارات والحصول على تراخيص، 
واتخذ من الوزير واسطة كبيرة، وضغوط لم 
يرضخ لها  صبرى وأصر على موقفه بالرفض. 
واضافت المصادر أنه مما زاد من فرص 
إقــالــتــه انــه كــان قــد شــن حملة مكبرة على 
أصحاب المقاهى المملوكة لبعض الكبار، 
فى الفترة األخــيــرة، مما دفعهم إلــى التعهد 
بخلعه من منصبه باالتفاق  مع مسئولى وزارة 

التنمية المحلية.

الشبكشى

توفيق
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عدد المسالت المصرية الموجودة فى بالد العالم المختلفة وصل إلى 23 مسلة ومصر ال يوجد حاليا غير مسلتين

استئصال قبة مسجد الحسين المصنوعة من الخشب واستبدالها بأخرى مصنوعة من المعدن بألمانيا

عدم ترقيم وتسجيل اآلثار المستخرجة بشكل عشوائى من باطن األرض فى السجالت األثرية يسهل مهمة التهريب

محمد طرابيه يكشف:

متحف 
»مارسيليا« يضم 

أكثر من ألفى 
قطعة مصرية 

مع مشرق كل يوم - بدون مبالغة - تواصل الحضارة المصرية العريقة البوح بأسرار جديدة تؤكد عراقتها وتكشف 
المزيد عن ندرة كنوزها األثرية التى ال تقدر بثمن؟

ونظرًا ألهمية هذه القضية فإنها تستحوذ على اهتمامى الشخصى وتدفعنى فى كثير من األحيان للبحث عن إجابات 
للكثير من التساؤالت  التى أتصور أن الكثيرين من أبناء مصر يفكرون فيها  أيضًا، ومن بين هذه التساؤالت:

هل هناك إحصائيات دقيقة للكنوز األثرية المصرية سواء الموجودة داخل مصر أو التى تمت سرقتها أو تهريبها 
للخارج؟ وهل اإلجراءات المتبعة لحماية هذه اآلثار كافية لمنع سرقة وتهريب المزيد منها؟ وهل قمنا باالستفادة منها 

بالشكل األمثل الذى يتناسب مع عراقة وندرة وعظمة هذه اآلثار؟ وما الذى أسفرت عنه محاوالت استعادة كنوزنا 
المسروقة فى الخارج خاصة أنه حتى منتصف القرن التاسع عشر، لم يكن هناك أى تشريع يخص تجارة اآلثار بمصر، 

فقد كانت هناك آالف القطع األثرية من مجوهرات وتماثيل ونقوش وحتى آثار بأكملها قد نزعت من بيئتها األصلية 
لتنضم إلى مجموعات خاصة أو مجموعات متاحف مختلفة حول العالم؟ وهل هناك رقابة حقيقية على البعثات 

األجنبية التى تعمل فى مجال التنقيب عن اآلثار؟ وهل التشريعات القائمة حاليًا كافية للحفاظ على هذه الثروات أم 
أننا فى حاجة إلى قوانين وتشريعات جديدة؟

المسكوت عنه فى ملف سرقات اآلثار المصرية

هــذه بعض التساؤالت التى تشغلنى كثيراً، 
وقد بحثت عن إجابات لها، وقد وجدت الكثير 
منها  مــن خــال دراســـة مهمة للغاية صــدرت 
مــؤخــراً بعنوان »استراتيجية 2030 هل تنقذ 
ــى أعــدتــهــا الباحثة  ــت ــار الــمــصــريــة؟« وال ــ اآلث
شــروق صابر الباحث مساعد بمركز األهــرام 

للدراسات السياسية واالستراتيجية.
ونظرا ألهمية تلك الــدراســة فسوف أفسح 

ــمــجــال لــنــشــر أكــبــر  ال
ــاء فيها  ــدر مــمــا جــ ــ ق
ــرار  ــن أســ لــلــكــشــف عـ
حضارة مصر القديمة 
الــتــى أبـــهـــرت الــعــالــم 
بـــــأســـــره بـــخـــلـــودهـــا 
وروعـــة آثــارهــا، حيث 
تضم مئات اآلالف من 
القطع األثرية العائدة 
إلى العصر الفرعونى 
أو اليونانى أو البطلمى 
اإلسامى، وتوجد تلك 
الــقــطــع فـــى عـــدد من 
المتاحف الموزعة على 
عــمــوم الــمــحــافــظــات، 
ــزال  ــ ــى حـــيـــن ال تـ ــ فـ
أعمال الكشف جارية 

فى مئات المواقع.
الدراسة كشفت أن إشكالية استرداد اآلثار 
المصرية التى ذهبت إلى الخارج عبر عمليات 
ــن أكــثــر اإلشــكــالــيــات التى  الــتــهــريــب، تــعــد م
تصطدم بواقع زيادة تلك العمليات رغم كافة ما 

يتخذ من قوانين لردعها.
وهنا نشير إلــى أن موضوع سرقة وتهريب 
ــار بمصر يــرجــع إلـــى الــعــهــد الــفــرعــونــى،  ــ اآلث
فهناك بردية فرعونية ترجع إلى عهد رمسيس 
التاسع تحدثنا عن أول عملية نهب لآلثار، فإن 
تلك العمليات زادت خــال الفترات األخيرة، 
فكثيرا ما يكون مصير القطع األثرية التى يتم 
استخراجها عبر التنقيب غير الشرعى هو 
بيعها خــارج الــبــاد، حيث تعرض معظم دول 
العالم اآلثار المصرية داخل متاحفها، وتتعدد 
المتاحف تلك، فما بين متحف »اللوفر« الذى 
يزخر بالعديد من اآلثار المصرية، نجد متحف 
»مارسيليا« الــذى يضم أكثر من ألفى قطعة، 
ومتحف »بوسطن« بأمريكا والذى ظفر بتمثال 
للملك منقرع وزوجته الــذى يعد من أهم قطع 
ــار الــفــرعــونــيــة الــتــى تــعــود لعصر الــدولــة  ــ اآلث
ــى متاحف فــى بلدان  الــقــديــمــة، بــاإلضــافــة إل
أخرى منها فى فرنسا التى تحوى آالف القطع 

المصرية.
وفيما يخص المسات المصرية، فى الوقت 
الذى ال يوجد بمصر حاليا غير مسلتين، نجد 
عــدد المسات المصرية الموجودة فى باد 
العالم المختلفة قد وصل إلى 23 مسلة، حيث 

تمتلك مدينة »روما« الحظ األوفر منها لدرجة 
تلقيبها بـ»مدينة الــمــســات« لحصولها على 
سبع مسات مصرية، وبـ»فرنسا« أربع مسات 
مصرية أخــرى، ومسلة واحــدة فى »اسطنبول« 
ــدة فــى »برلين«،  ومسلة فــى »بــروكــســل« وواحـ
ــدة فــى »نــيــويــورك«. كما أن عــدم ترقيم  وواحـ
ــار المستخرجة بشكل عشوائى  وتسجيل اآلث
من باطن األرض فى السجات األثرية يسهل 
مهمة التهريب، ألن أجهزة معاينة األثر المسلج 
بالموانئ والــمــطــارات قــد ال تكتشفها، هذا 
بجانب أيضا انتشار عمليات الطمس وأساليب 
اإلخفاء المتطورة، فغالبية تلك القطع األثرية 
يتم طمسها بالجبس ووضعها داخــل أغطية 

اصطناعية.
وكشفت الدراسة الكثير من  أسرار وطريقة 
عــمــل الــبــعــثــات األجــنــبــيــة فــى مــجــال الحفر 
والتنقيب فــى مــصــر، وتنقسم أهــــداف هــذه 
البعثات إلى ثاثة أنواع »بعثات علمية من أجل 
العلم والتعلم، وبعثات من أجــل سرقة اآلثــار، 
والــبــعــثــات الــتــى حــضــرت إلــى مصر مــن أجل 

تزييف التاريخ«.
وذكرت وزارة اآلثار، أن إجمالى عدد البعثات 
األثرية األجنبية والمشتركة العاملة فى مجال 
ــى مــصــر خـــال الــعــام  التنقيب عــن اآلثــــار ف
2017، قد وصــل إلــى 238 بعثة من 24 دولــة، 
ــاءت كــالــتــالــى: »الفرنسية 49، األمريكية  جـ
40، األلمانية 34، اإلنجليزية 21، اإليطالية 
19، البولندية 17، اليابانية 9، اإلسبانية 

7، السويسرية 6، النمساوية 5، البلجيكية 
5، االسترالية 4، الهولندية 4، الروسية 4، 
المجرية 3، اليونانية 3، الكندية 2، األرجنتينية 
1، التشكية 1، البرازيلية 1، الدومينيكية 1، 
المكسيكية 1، والبلغارية 1. أما اآلن فقد وصل 
عــدد البعثات األثــريــة األجنبية فى مصر إلى 

أكثر من 260 بعثة.
وعــلــى الــرغــم مــن بــعــض اإليــجــابــيــات التى 
تــأتــى مــن وراء تلك البعثات فــى ســيــاق العلم 
ــادة الــتــعــاون بين  ــ والــتــعــلــم، والمتمثلة فــى زي
مصر والــدول المختلفة فى مجال علم اآلثــار، 
واهتمامهم الشديد باآلثار أثناء عمليات الحفر 
واالكتشاف، وما يمتلكون من إمكانيات مادية 
وعلمية تساعد فى عملية االكتشافات األثرية، 
ومــا تقوم به بعض هــذه البعثات من عمليات 
ترميم للقطع األثرية المكشوفة قبل وضعها فى 
المخازن أو بعد تخزينها، فإن هناك اتهامات 
كثيرة موجهة إلــى بعض البعثات األخــرى فى 
عمليات الحفر باالعتماد على مهربين لكونها 
إحدى الوسائل التى تخرج عن طريقها القطع 
األثرية المصرية إلــى الــخــارج، كما حــدث من 
قبل مع حجر رشيد األثــرى، فقد قامت بعض 
هـــذه الــبــعــثــات بــســرقــة بــعــض الــقــطــع األثــريــة 

المكتشف.
وتعد واقعة بعثة متحف اللوفر فى ثمانينيات 

القرن الماضى من أشهر تلك السرقات.
هذا بجانب ما يثار من أن بعض تلك البعثات 
تأتى مدفوعة من بعض الــدول التى با تاريخ 

وحــديــثــة المنشأ، والــتــى تــريــد فــرض نفسها 
بالقوة، لجعل كيان تحت مسمى دولــة، حيث 
يــزخــر المتحف اإلســرائــيــلــى بــمــئــات القطع 
األثرية القديمة، والتى هى عبارة عن قادات 
وتماثيل مصنوعة من الذهب الخالص، حيث 
إن كافة المعارض التى تقوم تحت اسم »فرعون 

كنعان« فى إسرائيل هى آثار مصرية خالصة.
مــا يعزز تلك الــمــمــارســات، غياب الرقابة 
عن تلك البعثات حيث 
إن كـــل بــعــثــة مــنــهــا ال 
يرافقها ســوى مفتش 
آثــار مصرى واحــد فى 
الــغــالــب، كــمــا أن لكل 
بعثة من هــذه البعثات 
ــة بها  ــاصـ مــنــاطــق خـ
ــا  ــد أي وال يـــجـــوز ألحــ
كــان بمن فيهم وزارة 
ــار ومفتشوها من  اآلثـ
االقـــتـــراب مــنــهــا دون 
ــر الــذى  ــ عــلــمــهــم، األم
ــاطــق  ــن يـــجـــعـــل مــــن م
ــر قــطــعــة من  ــائ ــحــف ال

بلدان هذه البعثات.
هــذا بــاإلضــافــة إلى 
قيام أغلب رؤساء هذه 
البعثات بكتابة أبحاثهم ومخطوطاتهم بلغتهم 
األم، وليس باللغة العربية حتى تعود الفائدة 
على المصريين، فضا عن أن تلك البعثات 
تعمل لمصالحها الخاصة، وفقا لما يعود على 
جامعاتها ومعاهدها بالفائدة، فطبقا لقانون 
ــار رقــم 117 الــصــادر عــام 1983  حماية اآلثـ
وتعديات بما فيها التعديات التى أقرت فى 
أبــريــل 2018، فــإن لتلك البعثات حــق النشر 

العلمى للمكتشفات الناتجة عن 
الحفريات التى تقوم بها.

وفى النهاية أؤكد على أهمية 
وخــطــورة ما كشفت عنه هذه 
الدراسة القيمة  الصادرة عن 
جهة بحثية رسمية تحظى 
بــاحــتــرام وتــقــديــر الجميع ، 
ولذلك نتمنى أن  يكون هناك 
ــطــاق واســع  اهــتــمــام عــلــى ن
بكل ما جــاء فيها والتعامل 
معها بــجــديــة تـــامـــة.. وفــى 
هــــذا الـــســـيـــاق أتــمــنــى أن 
يقوم مجلس الــنــواب بعقد 
جــلــســات اســتــمــاع أو يقوم 
بتشكيل لجنة تقصى حقائق 
حــول آثـــار مصر المنهوبة 
والمهربة وخطط الحفاظ 
عــلــيــهــا واالســـتـــفـــادة منها 
بالشكل األمثل حفاظاً على 
تاريخ مصر العريق وحقوق 

كل المعارض 
التى تقام تحت 

اسم »فرعون 
كنعان« فى 

إسرائيل هى 
آثار مصرية 

خالصة

كارثة: غياب 
الرقابة عن 

البعثات حيث 
إن كل بعثة 

منها ال يرافقها 
سوى مفتش آثار 

مصرى واحد 

فضائح 238 بعثة من 24 دولة تعمل فى مصر

أشـــارت دراســـة صـــادرة عــن الــمــركــز الــقــومــى للبحوث 
االجتماعية والجنائية إلى أن محافظتى قنا واألقصر تأتيان 
فى مقدمة المحافظات التى كثرت فيها حوادث التنقيب عن 
اآلثــار، تليهما المنيا وأســوان، ثم الجيزة فالشرقية، حيث 
أكــدت الدراسة أن أكثر من 15 ألف قضية تنقيب واتجار 
فى اآلثار وقعت خال عامى 2009 و2013 بما يعادل نحو 

3000 قضية.
وتعد القوانين التى وضعتها الــدولــة فى الماضى غير 
ــردع تلك العمليات، حيث كــان ينص قــانــون اآلثــار  كافية ل
الــصــادر فى العام 1983 وتعدياته فى العام 2010 على 
ــى السجن مــدة ال تقل عــن 5 ســنــوات وال  عقوبة تصل إل
تزيد على 7 سنوات، وغرامة ال تقل عن 3 آالف جنيه وال 
تزيد على 50 ألف جنيه، لذا أجريت تعديات على قانون 
اآلثار فى العالم الحالى 2018، نصت على السجن المؤبد 
25 عاما وغرامة ال تقل عن مليون جنيه وال تزيد على 10 

مايين لمن قام بتهريب آثار إلى الخارج مع علمه بذلك.

المليارات الضائعة فى عمليات الترميم3000 قضية اتجار وتنقيب عن اآلثار سنويا
بــجــانــب الــســرقــة والــنــهــب، تــتــعــرض اآلثـــار 
المصرية إلــى إهمال كبير، فعملية استخراج 
بعض هذه اآلثار اتسمت خال اآلونة األخيرة 
ــســاؤالت، حــيــث تــتــم تلك  ــت ــل ــإهــمــال مــثــيــر ل ب
العمليات دون اتباع األسس والقواعد والتقنية 
الستخراجها والتعامل معها، باإلضافة إلى 
إهدار الكثير من األموال إلعادة ترميم بعضها، 
لتصبح أســوأ أو تتلف وأخــرى تنتظر الترميم، 
هذا بجانب قلة أعــداد المتاحف التى تكشف 

عن المعالم األثرية للسياح.
ولعل ما حدث فى شهر أكتوبر 2017 خير 
دليل على ذلــك، فقد شهد مستشفى سمنود 
الــمــركــزى بمحافظة الغربية واقــعــة مؤسفة، 
ــرى و5 قطع  تتمثل فــى اكتشاف تــاج عمود أث

أثرية من طــراز األعــمــدة النخيلية، تعود إلى 
األســـرة الخامسة الفرعونية، وتـــؤرخ التاريخ 
ــاء قــيــام الــعــمــال بــالــحــفــر فى  ــن الــفــرعــونــى أث
المستشفى لوضع أســاســات المبني الجديد 
له، وانتقلت لجنة من اآلثــار لمعاينة األحجار، 
وبــدال من أن يتم نقل تلك اآلثــار إلى المتحف 
للحفاظ عليها اكتفى المسئولون بتجنيبها فى 
أحد أركان المستشفى، تحت تهديد ما يحدث 
حولها من إنشاءات وتوسعات إنشائية جديدة 
بالمستشفى، وتشوين مــواد البناء من الرمل 
والــزلــط واألســمــنــت بــجــوار اآلثـــار، وفــى وقت 
استخراج تلك اآلثار تعرض تاج العمود للسقوط 
على األرض أثناء رفعه بواسطة »ونش« عماق 
على سيارة نقل تابعة لهيئة اآلثــار، هذا فضا 

عن تعريض بعض اآلثــار اإلسامية وغيرها 
للتدمير بعد ترميمها، فبالرغم من أن أهم 

قواعد الترميم هى صيانة األثــر دون أن 
يفقد أثريته وعدم استخدام مواد ضارة 
بـــه، فــإنــه يــتــم اســتــئــصــال قــبــة مسجد 
الحسين المصنوعة من الخشب، والتى 
كانت غير تالفة وال تحتاج للترميم، 
ــهــا بـــأخـــرى مــصــنــوعــة من  ــدال ــب واســت
المعدن بألمانيا، ما أفقد األثر أثريته، 
وعند ترميم مسجد عمرو بن العاص 
تم استخدام مــادة »البيتوفين الباك« 

بــطــريــقــة خــاطــئــة دون أن يــتــم دهــن 
الــســطــج بــالــجــيــر أوال فتساقط 

الباك من شدة الحرارة.
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حكم للمحكمة الدستورية يفتح الطريق أمام عودة الجمعيات اإلخوانية

مطالبات أمريكية للسلطات المصرية برفع القيود المفروضة على المصريين المسافرين من وإلى  إسرائيل

فى العشرين من ديسمبر، أعلنت السلطات المصرية 
إســقــاط الجنسية المصرية عــن ياسمين نسيم  التى 
تبلغ من العمر 21 عاماً وتقيم  فى إسرائيل. وفى البيان 
الصادر عن مكتب رئيس الــوزراء مصطفى مدبولى، تمت 
اإلشــارة إلــى أن القرار جــاء نتيجة حصول ياسمين على 
الجنسية اإلسرائيلية دون إخطار السلطات المصرية 
بــذلــك.. واستشهد المسئولون بالقانون رقــم 26 لعام 
1975 الذى ينص فى أحد أجزائه على أنه يجوز إسقاط 
الجنسية عــن أى شخص »إذا ُوِصـــف فــى أى وقــت بأنه 

صهيونى«.
وقد أثار هذا القرار موجة 
ــاط  ــدل عــارمــة فــى األوســ جـ
اإلعـــامـــيـــة الــمــصــريــة.. إذ 
ــذه الـــمـــرأة هى  اتــضــح أن هـ
حــفــيــدة مــحــمــد نــســيــم، أحــد 
ــاط  ــضــب ــاصــر حـــركـــة »ال ــن ع
األحرار« التى قامت بثورة 23 
يوليو 1952 وهو ضابٌط سابق 
ــارات مــعــروٌف  ــخــب فــى االســت
ــيــات  ــى عــمــل ــ بـــمـــشـــاركـــتـــه ف
تجسس سابقة ضد إسرائيل.

هــذه بعض الحقائق التى 
ــدر عــن  ــ كــشــفــهــا تـــقـــريـــر صـ
ــام  »مــعــهــد واشــنــطــن« مــنــذ أي
ــوان: »قــضــايــا الجنسية  ــعــن ب
المصرية-اإلسرائيلية عائٌق 

أمام التطبيع«.
التقرير أكــد أن الحكومة 
المصرية قد أقدمت فى العام 

الماضى على سحب الجنسية من تسعة أشخاص مسلمين 
وأقباط يقيمون فى إسرائيل.

وفى الوقت نفسه ُسمح عموماً للمصريين الذى حصلوا 
على الجنسية من دول أجنبية أخرى باالحتفاظ بجنسيتهم 

األصلية.
وفى الوقت الراهن، يندرج معظم المصريين المقيمين 

ــى  ــاث فــئــات.. الفئة األول فــى إســرائــيــل ضمن إحـــدى ث
تضم المغتربين غير الشرعيين الذين يسعون بالدرجة 
األولى إلى اّدخــار أكبر قدر ممكن من المال قبل عودتهم 
ــى مــصــر، فــى حين تــتــكــّون الفئة الثانية مــن مقيمين  إل
دائــمــيــن يــدفــعــون الــضــرائــب 
ويتمتعون بالحقوق والمزايا 
الكاملة فى إسرائيل كالرعاية 
الصحية والضمان االجتماعى 
والــمــشــاركــة فــى االنتخابات 

البلدية.
أمــا الفئة الثالثة فتتألف 
من المصريين الذين حصلوا 
على الــمــواطــنــة اإلسرائيلية 
ــة.. وعــــادة مــا يكون  ــكــامــل ال
ــراد مــدفــوعــيــن  ــ ــ ــؤالء األفـ ــ هـ
فــى التنّعم بمختلف المزايا 
الــتــى يــقــّدمــهــا جـــواز السفر 
اإلســرائــيــلــى مــقــارنــةً بــجــواز 
السفر المصري.. لكن العديد 
منهم يتعّرض لسوء المعاملة 
على يــد السلطات المصرية 
خـــال ســفــرهــم إلـــى بــادهــم 
لـــزيـــارة عــائــاتــهــم أو خــال 
عودتهم إلى إسرائيل.. ويمكن 
للمسلمين المصريين الحصول على الجنسية اإلسرائيلية 
من خال الــزواج مع اإلسرائيليين، ويتم ذلك عموماً عن 
طريق الحصول على تأشيرة إقامة سنوية والنجاح فى 
تجديدها لمدة خمس سنوات، ثم توكيل محاٍم للحصول 
على الجنسية فى المحاكم، باإلضافة إلى ذلــك، فإن أى 
طفل ُيولد عن زواج بين العرب اإلسرائيليين والمصريين 

يحصل تلقائياً على الجنسية اإلسرائيلية.
ُيذكر أن الجالية المصرية فى إسرائيل التى تعّد باآلالف 
قامت بالضغط على القاهرة منذ سنوات لاعتراف بها 
عبر نشرها إعانات رفيعة المستوى فى أهم الصحف 
وإرسالها رسائل إلى وزارة الشئون الخارجية وسلطات 
الهجرة بهذا الشأن.. وفى نهاية المطاف، رضخت السفارة 
المصرية فى تل أبيب وطلبت من قادة الجالية )ومقرها 
فى الناصرة( إنشاء هيئة رسمية لها.. وفى فبراير 2017، 

وافقت الحكومة اإلسرائيلية على تأسيس جمعية غير 
ربحية سّميت »الجالية المصرية بإسرائيل« وهدفها 
»تسيير شئون األقلية المصرية فى إسرائيل«، ثم تم إرسال 
ميثاق الجمعية إلى السفارة المصرية - التى لم ُتْقِدم بعد 

على إصدار أى رد على اإلطاق بهذا الخصوص.
وكــشــف التقرير أن هــنــاك ثــاثــة عــوامــل تساعد فى 
توضيح سبب ميل السلطات فى القاهرة إلى إظهار هذا 

التعّنت تجاه المواطنين المصريين اإلسرائيليين، وهى:
- تــرى السلطات المصرية فى كل مصرى متزوج من 
إسرائيلية جاسوساً محتماً، وهذه الشكوك تساوراألجهزة 

األمنية بشكل خاص.
- ال تزال هذه السلطات تعتقد أن اإلسرائيليين يريدون 

الحط من مكانة مصر ألنها أكبر البلدان العربية وأقواها.
- تعتقد السلطات المصرية أن الــوضــع االقتصادى 
السيئ لبادها قد يدفع الشباب المصرى الفقير إلى 
البحث عن الــزواج مع إسرائيليات بدافع اليأس - ولهذا 

تنتهج تكتيك معاقبة مثل هذه الزيجات ووسمها بالعار.
وتحت عنوان: »توصيات فى مجال السياسة العامة« 
ــرور مــا يقرب من  كشف  التقرير أنــه على الــرغــم مــن م
أربعين عاماً من السام، والتمثيل الدبلوماسى المتبادل، 
والتعاون السياسى واألمنى الرفيع المستوى بين البلدين، 
ــزال الحكومة المصرية مــتــرددة فــى تقّبل إسرائيل  ال ت
بالكامل.. فا ُيسمح للمصريين بالذهاب إلى إسرائيل دون 
إذٍن مباشر من األجهزة األمنية - وإسرائيل هى واحدة 
من بين ستة عشر بلداً فقط تواجه قــيــوداً على السفر 
إليها »من مصر« بهذه الصرامة.. وال يزال أبناء الجالية 
المصرية فى إسرائيل يواجهون نقصاً حاداً فى التعاون من 
قبل القاهرة، بما فى ذلك خطر فقدان جنسيتهم األصلية.

وأضــاف التقرير أنه نظراً للتأثير السلبى الذى تخلّفه 
مثل هــذه السياسات على التطبيع بين مصر وإسرائيل 
ــع  ــى األوسـ ــل ــي ــســام الــعــربــى -اإلســرائ وعــلــى مــســألــة ال
نطاقاً، يجب على المسئولين األمريكيين التطرق إلى 
هــذه المسألة بوتيرة وصــراحــة أكــبــر عند تعاملهم مع 
القاهرة.. وقد يبدو رفع القيود المفروضة على المصريين 
المسافرين من إسرائيل وإليها كمسألة بسيطة مقارنةً 
بالعديد من المسائل الكثيرة المتعلقة باألمن والتجارة بين 
الطرفين، ولكن حتى خطوة صغيرة نحو قيام عاقات أكثر 

وداً تمثل تقدماً كبيراً.

هواتف وأجهزة هواوى ZTE متهمة بالتجسس على المصريين ونقل تفاصيل المكالمات لدول وجماعات بمقابل مادى!

منذ 5 سنوات استثمرت الصين فى تكنولوجيا 
ــصــراع العالمى فــى مجال  االنــتــرنــت لتدخل ال
تكنولوجيا المعلومات بفاتورة بلغت 200 مليار 
يـــورو أى 4 تريليونات جنيه مــصــرى، مــن أجل 
أن يــكــون التنين الصينى أحــد أبـــرز الاعبين 
على الجيل الخامس مــن اإلنترنت وهــو مــا بدأ 
بالتحقق فعلًيا من خال الشركتين العماقيتين 
»هــــواوى« و»زد تــى إيـــه«، لكن هــذا الــتــوســع لم 
ُيعجب األمريكان وال األوروبيين وكذلك اليابانيين 
الموالين للغرب والمعاديين لليابان بسبب نزاع 
على الحدود ودعم الصين لكوريا الشمالية إلنتاج 
صواريخ باليستية حاملة لــرؤوس نووية، وهو ما 

يقلق اليابان.
لكن ليست هذه القصة، وإنما اتهام السياسيين 
فــى الــواليــات المتحدة األمريكية وعلى رأسهم 
الرئيس دونالد ترامب، لشركة هــواوى أنها تقوم 
بــدور تجسسى خاصة أن مالكها كــان يعمل فى 
الجيش الصينى وله عاقات وطيدة بالمخابرات 
الصينية، وتسببت المزاعم األمريكية لتوقيف 
ابنته فى كندا بصفتها لمديرة المالية لهذا الكيان 
العالمى الضخم، إذ تختص الشركة ليس فقط 
فى انتاج الهواتف الذكية منخفضة السعر وعالية 
الجودة بل إنها تنتج معدات وأجهزة نقل البيانات.

وصلت األزمـــة التى فــى ظاهرها حماية أمن 
معلومات البشرية فى كوكب األرض، وفى باطنها 

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار 
حنفى على جبالى، منذ أيام، ببطان نص المادة 42 من 
قانون الجمعيات األهلية رقــم 84 لسنة 2002، والــذى 
يمنح الحكومة المصرية، الحق بحل أى جمعية أهلية 
حال تغيير نشاطها أو تلقى أمــوال خارجية أو غير ذلك 
من حــاالت، ما قد يفتح الطريق أمــام عــودة جمعيات تم 
تجميدها لعاقتها باإلخوان، وجمعيات أخــرى مرتبطة 

بدوائر خارجية.
وجــاء الحكم بعد طلب الرئيس عبدالفتاح السيسى 
بإعادة النظر فى قانون الجمعيات األهلية العام الماضى، 
بعد احتجاجات فى الداخل والخارج عليه، ألنه يقلص من 
نشاط الجمعيات ويضع عليها ضوابط صارمة تؤثر سلبا 

على نشاطها.
وقبل صدور قانون عام 2017 حلّت الحكومة المصرية 
المئات مــن الجمعيات األهلية التى اعتبرتها تمارس 
أعماال مشبوهة ومرتبطة بجماعة اإلخـــوان، بداية من 

نهاية عام 2013 وعلى مدار السنوات الخمس الماضية.
فى هذا السياق كشف محمد الذهبى أستاذ القانون 
الــدســتــورى، فى تصريحات نشرها موقع العرب الذى 
يبث من لندن إن أهمية الحكم الجديد تكمن فى موقف 
الجمعيات التى تم حلها اآلن، وبناء على الحكم أضحى 

قرار إلغائها السابق غير دستورى، وتحق لها العودة بأثر 
رجعى.

ويوضح الذهبى أن حكم المحكمة الدستورية ال يجوز 
الطعن عليه، ويطبق على كافة مؤسسات الــدولــة بأثر 

حالى ورجعى.
من جانبها لم تعلق الحكومة المصرية على القرار أو 
تتحدث عن تبعاته عقب صدوره، لكن بعض الخبراء فى 
القانون يقولون إن »الحكم يعنى عودة أنشطة الجمعيات 
األهلية التابعة لمؤسسات تتعامل وتمول كيانات إرهابية، 
ما يعنى وضع الحكومة فى مأزق قانونى وأمنى، وعليها 

البحث عن طريقة لتجاوز هذه العقدة«.
ويــدحــض هــذا الحكم مــا يــتــردد مــن معلومات بشأن 
تسييس القضاء فى مصر، ويــرى فيه بعض المراقبين 
خطوة تحسب للدولة وليس عليها، ومهما حمل من دالالت 
سياسية فى غير صالحها، فهو يقدم أما جديدا لمن 

لجأوا للقضاء أو شككوا فى نزاهته.
ــة فـــى مــصــر أحــد  ــي ويـــعـــّد قـــانـــون الــجــمــعــيــات األهــل
المنغصات المستمرة، إذ تعرض القانون الصادر فى عام 
2017 النتقادات دولية متعددة طالبت بضرورة تعديله لما 
يعكسه من تقييد للحريات والعمل المجتمعى. واضطر 
الرئيس السيسى إلى إصدار قرار بتعديله وطرحه للحوار 

المجتمعى فى نوفمبر الماضى، وال يزال النقاش مستمرا 
حوله، ألن البعض يخشى أن يعاد استنساخه مرة أخرى.

وأكد الباحث القانونى أحمد جمال، أن القانون الجديد 
للجمعيات والمؤسسات األهلية يشوبه خلل دستورى آخر 
مقترن بمخالفة المواد 75 و93 للدستور الخاص بشأن 

إنشاء الجمعيات األهلية بمجرد األخطار.
وأوضح أن القانون فرض مجموعة من القيود على عمل 
المجتمع المدنى بتلك المواد وضاعف من صعوبة فكرة 
إنشاء جمعية مدنية تساعد فى تنمية المجتمع بالطريقة 

التقليدية.
ــراره مــن طرف  ــ ــى أن الــقــانــون تــم إق وأشـــار جــمــال إل
البرلمان فى وضع استثنائى كانت تعيشه الدولة المصرية 
ما أدى إلــى تشديد عــدد من الــمــواد، وكــان اللغط حوله 
متوقعا، السيما فى ما يتعلق بمواد العقوبات السالبة 
للحرية، رغم أنها منصوص عليها فى قانون العقوبات، 

وبناء على ذلك تحرك الرئيس المصرى لتعديله.
ويقلل البعض من خطورة حكم المحكمة الدستورية 
ــقــانــون الحالى  بــشــأن عـــودة كــيــانــات اإلخـــــوان، ألن ال
للجمعيات األهلية يعطى الحق للقضاء اإلدارى بحلها، 
وهــو مــا يضمن عــدم تحول األمــر إلــى ثغرة لجماعات 

اإلسام السياسى للعودة مجددا.

الحكم ببطالن نص المادة 42 من قانون الجمعيات األهلية ال يجوز الطعن عليه ويطبق على كل مؤسسات الدولة بأثر حالى ورجعى

الواليات المتحدة واليابان ودول أوروبية وكندا منعت الشركتين من العمل وتجمع أجهزة الهواتف معدات أخرى من األسواق

إسقاط الجنسية عن حفيدة  محمد نسيم أعاد فتح الملف

 خالد عبدالرحمن

 عادل عبدالله

أنــهــا حــرب على الصين وروســيــا وكــوريــا 
الشمالية خوًفا من سيطرة هــذه الــدول 
على أمــن المعلومات خاصة مــع تحول 
ــدول الغربية لاعتماد على االنترنت  ال
فى كل شىء حتى فى التحكم فى البيوت 
والعمليات الجراحية وكل شيء سيكون 
عبر التكنولوجيا وبالتالى يمكن وفًقا 
ــعــربــى أن تــهــاجــم الصين  للمعتقد ال
الواليات المتحدة واليابان ودول أوروبية 
وكــنــدا عــن بُعد دون تحريك جيوش أو 
تــقــوم ببيع بــيــانــات ســكــان هـــذه الـــدول 
لشركات أو دول ُمــعــاديــة، لذلك منعت 
ــخــذت بعض  الشركتين مــن العمل وات
ــراءات لــجــمــع أجــهــزة  ــ ــ ــذه الــــدول اج هـ
ــواق،  الــهــواتــف مــعــدات أخــرى مــن األسـ

يأتى ذلك فى حين ان الحكومة المصرية تعاقدت 
بشكل رسمى مع شركة هواوى إلمدادها بأجهزة 
إلدارة بيانات والتواصل داخل العاصمة اإلدارية 
ــا يتم  ــد تــصــل م الــجــديــدة الــتــى ق
استثماره فيها لـــ200 مليار دوالر 
ــى جــانــب وضــعــهــا الــســيــاســى  ــ إل
واألمنى الخاص إذ ستضم قصر 
الرئاسة ومبانى حكومية ومقرى 
وزارتى الداخلية والدفاع ومبنى 
البرلمان وغيرها من المناطق 

السكنية والتجارية والصناعية.
ــب شــريــف فــخــرى  ــائ ــن عــبــر ال
ــيــس ائــتــاف  مــســتــشــار رئ
األغلبية البرلمانية »دعم 
مصر« لشئون تكنولوجيا 

المعلومات، من استمرار عمل الشركات الصينية 
بدون الحصول على تعهدات منها بما يتم تداوله، 
خاصة أن شركة فودافون البريطانية العاملة فى 
الــســوق المصرية، أوقــفــت التعامل معها بشكل 
مؤقت لحين ثبوت صحة موقف الشركة العالمية 
التى تؤكد أنها ال تقوم بالتجسس على العماء 
مــن خــال وضــع أجــهــزة دقيقة الخــتــراع أنظمة 
االتــصــاالت، متسائًا: »كــيــف لنا أن نتأكد أن 
الشركتين الصينين ال تتبعان مكالمات وبيانات 
المصريين، خــاصــة وأن أســعــار هــواتــف هاتين 
ــل مــن أســعــار هــواتــف فــى ســوق  الــشــركــتــيــن أقـ
وبأعلى جــودة وهــو ما يضع الكثير من عامات 

االستفهام«.
وطالب شريف فخرى بضرورة تدخل الجهات 
المعنية لحماية أمن معلومات المصريين، فى ظل 
استغال المواقع العالمية مثل فيس بوك وجوجل 
وغيرها لبيانات المستخدمين مــن خــال تتبع 
حركة بحثهم على اإلنترنت وتقدم لهم محتويات 
إعانية تجارية أو سياسية أو دينية ممولة من 
قبل شركات أفراد آخرين ما يعنى أن هناك طرفا 
ثالثا يحصل على بيانات المستخدمين وهــو ما 
ُيعتبر فى كل دول العالم جريمة تسمى »اختراق 
خصوصية المستخدمين«، وهى جريدة أيًضا فى 
القانون المصرى الحالى والقوانين اإللكترونية 
التى يعتزم البرلمان إصدارها فى الفترة القادمة 
لتنظيم التجارة اإللكترونية لكن لم يستخدم أحد 
هــذه الرخص القانونية إلقامة دعــاوى قضائية 
فردية أو جماعية كما هو الحال فى الدول الغربى.

العاصمة 
اإلدارية تعمل 

بأجهزة مدعومة 
من شركة هواوى

تزايد مبيعات 
هواتف الصين 
فى مصر يسبب 
قلًقا برلمانيـًا

أى طفل يـُولد عن 
زواج بين العرب 

اإلسرائيليين 
والمصريين يحصل 

تلقائيًا على الجنسية 
اإلسرائيلية

سحب الجنسية 
من تسعة 

أشخاص 
مسلمين 

وأقباط يقيمون 
فى إسرائيل

السفارة المصرية فى تل أبيب  
ترفض التعليق على موافقة 

الحكومة اإلسرائيلية على 
تأسيس جمعية »الجالية 

المصرية بإسرائيل« 

إسرائيل واحدة من 
بين ستة عشر بلدًا 

تواجه قيودًا على 
السفر إليها من مصر
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أسرار اجتماعات »الجهات العليا« لتعديل الدستور
وقبل اإلعالن رسمًيا عن التعديالت اجتمعت 
بعض القيادات األمنية بأعضاء مجلس النواب 
فــى الــمــحــافــظــات، وأبــلــغــوهــم بــرؤيــة الــقــيــادة 
السياسية فى طريقة االعــتــراض على تعديل 
الدستور حتى ال ُيحدث أحًدا إثارة للرأى العام 
ُتعكر صفو االستفتاء، وذلك من خالل إصدار 
بيان موحد يتم إرساله لوسائل اإلعالم ونشره 
فى كل الصفحات الرسمية للنواب المعترضين 

الذين يتركزون فى تكتل 30-25.
وبعد تقديم ائتالف دعم مصر مقترح تعديل 
ــور وتـــحـــديـــًدا  ــتـ الـــدسـ
17 مــادة يــوم األحــد 3 
ــرب نـــواب  ــر، سـ ــراي ــب ف
المعارضة تفاصيل عن 
استهداف شيخ األزهر 
الدكتور أحمد الطيب، 
ــذه الــتــعــديــالت،  ــى هـ ف
وذلــك لوسائل اإلعــالم 
ــة  ــي الــقــطــريــة واإلخــوان
والتركية، فما كان منهم 
إال أن زادوا فــى حدة 
ــهــم للرئيس  ــقــادات ــت ان
السيسى والــحــكــومــة، 
ووسط ضغط من بعض 
المسئولين اإلماراتيين 
ــن  الـــــقـــــريـــــبـــــيـــــن مـ
»السيسى« تم التراجع 
عـــن تــقــلــيــص حــصــانــة 
ــات شــيــخ  ــ ــيـ ــ ــالحـ ــ وصـ
ــذى كــان يتواجد فــى مؤتمر عالمى  األزهـــر ال
لــأخــوة اإلنــســانــيــة فــى العاصمة اإلمــاراتــيــة 
أبوظبى، فى ذات وقت تقديم التعديالت، ليتم 

االكتفاء بـ16 مادة فقط.
وفــى مساء اليوم ذاتــه، حل هيثم الحريرى 
ضيًفا على قــنــاة العربية الــحــدث، المملوكة 
للسعودية، وهــو مــا فسره البعض بمعارضة 
المملكة التى يقودها األمير محمد بن سلمان 
ولى العهد، للتعديالت 
الـــدســـتـــوريـــة، إذ أن 
األمـــيـــر ســبــق وتسبب 
فـــى مـــواقـــف مــحــرجــة 
للقيادة السياسية عدة 
مرات آخرها ما تعرض 
لــه مستشاره تركى آل 
الشيخ من إهانات من 

جمهور النادى األهلى.
ــر  ــ ــ وأصـــــــــدرت دوائ
صنع الــقــرار فى بعض 
الجهات العليا، تعليمات 
لــكــافــة رؤســــاء تحرير 
الصحف وبرامج التوك 
ــعـــدم نــشــر أى  شــــو، بـ
أخــبــار عــن التعديالت 
الدستورية حتى لو بيان 
رسمى من البرلمان أو 
ائتالف األغلبية أو أى نائب أو جهة، إال من 
خالل نشرة وكالة أنباء الشرق األوســط )أ ش 
أ(، وهــو ما سبب حرجا للصحفيين العاملين 
فــى هــذه المؤسسات الصحفية واإلعالمية، 
إال أنه صدرت تعليمات فقط لجريدة الشروق 
المملوكة للناشر إبراهيم المعلم ورجل األعمال 
أحمد محمد حسنين هيكل، باتخاذ موقًفا 
ُمغايًرا وحرية الحركة فى النشر، حتى يظهر 
أنــه يوجد من يخرج عن السياق وُيــعــارض أو 
على األقــل يتوسع فى النشر، رغــم أن رئيس 
تحرير الصحيفة عماد الدين حسين هو أحد 
أشهر المدعوين على طاولة الرئيس السيسى 
ــة وكـــذلـــك رئــيــس  ــي ــداخــل ووزراء الـــدفـــاع وال

الحكومة فى غالبية اللقاءات العامة والخاصة 
وكذلك فى السفريات الخارجية معهم.

فــى اجــتــمــاع الــمــكــتــب الــســيــاســى الئــتــالف 
األغلبية البرلمانية، حضر أغــلــب األعــضــاء 
وجميعهم من نــواب الشعب، وكــان الهدف من 
ــذى سبق المؤتمر الصحفى يوم  االجتماع ال
السبت الموافق 2 فبراير الجارى، ليس وضع 
رؤيــة التعديالت ألنها موضوعة من األســاس، 
بل ترتيب األدوار وفًقا للتعليمات األمنية، إذ 
اقترح عدد من النواب أن يقوموا بتوزيع منح 
أو رشـــاوى انتخابية بعد مــوافــقــة البرلمان 
على التعديالت الدستورية والسماح بإجراء 
استفتاء شعبى عليها وفًقا للمادة رقم 226 من 
الدستور، واقترح بعض النواب أن يتم توزيع 
شنط رمضان بمناسبة اقتراب الشهر الكريم 
فى شهر مايو القادم أى مع الموعد التقريبى 
لالستفتاء، وبعد نقاش واسع بين النواب، قرروا 
أال يسموها شنطة رمضان بل »معونة الغالبة« 
أو »حــق المواطن« وستحتوى الشنطة على 2 
كيلو سكر و2 برطمان صلصة و3 زجاجات 
زيت و دجاجتين وكيلو لحم، بينما اقترح بعض 
النواب االكتفاء بتوزيع مبالغ مالية كالتى تم 
توزيعها فى االنتخابات األخيرة وستتنوع حسب 
المنطقة إذ ستبدأ بـ20 جنيها للصوت وتصل 
إلــى 150 جنيها، وهــذه المبالغ قابلة للزيادة 
وفًقا لحجم اإلقبال فإذا وجد اإلقبال ضعيفا 
ــادة المبالغ  كاالنتخابات الرئاسية سيتم زيـ
والعكس صحيح، على أن ُيمول األثرياء فى كل 
حى ومنطقة ومحافظة هذه المبالغ أو شنط 
الغالبة أو كالهما، وفــًقــا لــأعــداد المأمولة 
ــل مــنــطــقــة، وســـوف يــتــولــى المسئولين  فــى ك
فــى جــهــات عليا بــكــل محافظة متابعة هــذه 
األمــور، كما اقترح البعض االستعانة بعدد من 
البلطجية و»الهتيفة« لزوم عملية التصويت على 
االستفتاء، وحث المواطنين واجتذاب األصوات 
للدخول إلــى لجان االقــتــراع، فى حين تحفظ 
البعض على هــذا المقترح لما قــد يثيره من 
مشاكل بين دوائــر الــرأى العام وهو ما قد يتم 
نقله على مواقع التواصل االجتماعى من خالل 
تسجيالت الفيديو أو كتابة التعليقات وتتصيده 
وكــاالت األنــبــاء واإلعـــالم اإلخــوانــى والقطرى 

والتركى.
وتوافق أعضاء االئتالف على أمرين لجذب 
أصــوات المواطنين ليقولوا »نعم« للتعديالت 
الدستورية التى سيكون البرلمان قــد وافــق 
عليها بأغلبية ثلثى األعــضــاء الــذيــن هــم فى 
األســاس من أعضاء االئتالف الــذى انضم له 
النواب عن طريق حــزب مستقبل وطــن التابع 
ــدى الــجــهــات الــســيــاديــة مــن خــالل تغيير  إلحـ
الصفة الحزبية التى انتخب عليها ما يحتم 
إســقــاط عضوية الــنــواب المنضمين للحزب 
واالئتالف مًعا وُيبطل عملية االستفتاء، وكان 
التوافق على أن ينزل كل نائب فى دائرته قبل 
االستفتاء بقرابة شهرين على األقــل ويقدم 
تقريًرا يومًيا لمكتب جهاز األمــن الوطنى فى 
محافظته عــن مــا قــام بــه وردود الفعل وعن 
تخوفاته ســواء من بعض األشخاص أو األمور 
وهو ما حدث فى االنتخابات الرئاسية األخيرة 
ولــم يــؤت ثــمــاره وتسبب فــى غضب الرئيس 
السيسى بعد ذلـــك، أمــا األمـــر الــثــانــى الــذى 
وصفه أغلب الحاضرين بأنه أتى ثمارًا جيدة 
فهو قيام رجال الشرطة فى كل دائرة انتخابية 
بإجراء دوريات والمرور على المقاهى ومناطق 
تــجــمــعــات الــشــبــاب والــمــواطــنــيــن وإرســالــهــم 
للتصويت خــاصــة فــى المناطق الشعبية إذ 
نجحت هــذه الطريقة فى انتخابات الرئاسة 
وأنــقــذت الموقف خاصة فى آخــر يــوم لتخرج 

نسبة المشاركة الئقة أمام المجتمع الدولى.

االتفاق على 
السماح 
لجريدة 

»الشروق« 
بنشر آراء 
معارضة 
للتعديل

اقتراحات 
نواب األغلبية 

لتشجيع 
المواطنين 
للتصويت 

بـ»نعم« لتعديل 
الدستور

 تسعيرة 
الصوت تبدأ 

بـ20 إلى 150 
جنيها قابلة 

للزيادة بحسب 
كثافة اإلقبال 

والمنطقة

وثيقة تعديل الدستور تم إعدادها فى اجتماع داخل »جهة مهمة« بحضور شخصيات رفيعة املستوى ومدبوىل وزين ورشوان
كواليس اجتماعات 

بعض القيادات األمنية 
بأعضاء مجلس النواب 

فى المحافظات

  

سر حذف المادة 
الخاصة بتقليص 

صالحيات وحصانة 
شيخ األزهر 

تفاصيل اجتماع نواب دعم 
مصر للتوقيع على وثيقة 
تعديل الدستور فى مقر 

االئتالف بالتجمع الخامس 

ــوارات متواصلة  شهدت األيـــام الماضية حـ
وساخنة عن تعديل الدستور، ومــا بين ُمؤيد 
وُمــعــارض وُمتحفظ وحــذر وقلق، لم تكن هذه 
حقيقة المشهد، فهناك ما دار خلف األبــواب 
المغلقة وداخل غرف كبار المسئولين فى بعض 
الجهات السيادية ومجلس النواب والتجمعات 
السياسية الــمــؤيــدة والــُمــعــارضــة للتعديالت 

الــدســتــوريــة، ويتضمن 
ــرار  ــ ــن األسـ الــكــثــيــر مـ
والتفاصيل التى سيتم 
ــالل الــفــتــرة  كشفها خـ

المقبلة.
ــذه  ــا هـ ــنـ ــتـ ــى وقـ ــتـ حـ
االقـــتـــراحـــات تخضع 
ــتــنــقــيــح والــتــعــديــل  ــل ل
ــا لــلــُمــتــغــيــرات، إذ  ــًق وف
أصــــدر تــكــتــل األقــلــيــة 
الــبــرلــمــانــيــة 30-25، 
ــرارًا داخــلــًيــا بتجنب  ــ ق
الفريق اإلعالمى التابع 
له من نشر أى بيانات 
صحفية أو االتــصــال 
ــل اإلعـــــــالم  ــ ــائـ ــ ــوسـ ــ بـ
ــيــة  ــعــرب ــة وال ــمــصــري ال
واألجــنــبــيــة، وأن يكون 
ــقـــط إعـــــداد  دوره فـ

المواد الصحفية على أن يرسلها نواب التكتل 
الذين ال يتجاوز عددهم 30 نائبا برلمانيا، إلى 
الصحفيين واإلعالميين المؤيدين ألفكارهم، 
كما قرر النواب المعارضين االكتفاء بالتنسيق 
فيما بينهم من خــالل جــروب واتساب مسجل 
على أرقــام هواتف محمولة اشتروها مسبًقا 

بأسماء أقارب لهم تجنًبا للمتابعات األمنية.
كما أن المؤتمر الصحفى واإلعالمى الذى 

عقده التكتل المعارض 
داخل الحزب الناصرى 
بــوســط الــقــاهــرة، جاء 
ــض مــجــلــس  ــ ــ ــد رف ــعـ بـ
النواب السماح للنواب 
عقد اجتماعهم إلعالن 
مــوقــفــهــم مـــن تــعــديــل 
ــور والــمــعــروف  ــدســت ال
مسبًقا برفض التعديل 
شكاًل وموضوًعا بحجة 
أن ائـــتـــالف األغــلــبــيــة 
ــيـــة »دعــــم  ــانـ ــمـ ــبـــرلـ الـ
ــدم بطلب  ــق مـــصـــر«، ت
مــمــاثــل قبلهم بيومين 
وتــم رفــض طلبه لذلك 
ــم  ــواب دعـ ــ ــ ــع نـ ــمـ ــتـ اجـ
مــصــر الموقعين على 
وثيقة تعديل الدستور 

فى مقر  االئــتــالف بشارع التسعين بالتجمع 
الخامس بالقاهرة الجديدة.

وقد أُعدت وثيقة تعديل الدستور فى اجتماع 
تم داخل أحد األجهزة السيادية وتمت الموافقة 
عليها باجتماع قــيــادات وشخصيات رفيعة 
المستوى إلى جانب حسين زين رئيس الهيئة 
الوطنية لإلعالم وضياء رشــوان رئيس الهيئة 
الــعــامــة لــالســتــعــالمــات والــدكــتــور مصطفى 
ــس مــجــلــس الـــــــوزراء، لتحديد  ــي ــى رئ ــول مــدب
توقيت وطريقة عــرض التعديل فى البرلمان 
إلعطاء إشــارة البدء الئتالف األغلبية ليكون 
هو الواجهة التى تحركها الرئاسة واألجهزة 

األمنية.

اليوم ..  أولى جلسات   البرلمان   لزيادة   مدة   الرئاسة   بالدستور   
فى نهاية   الجلسات   األخيرة   لمجلس   النواب   األسبوع   الماضى 
أعلن   الدكتور   على عبدالعال   رئيس   المجلس،   أن   المجلس   سيوزع  
 نسخة   من   التعديالت   الدستورية   التى تقدم   بها   ائتالف   األغلبية  
 البرلمانية   لدعم   مصر،   إال   أن   رسالة   وصلت   النواب   والصحفيين  
 البرلمانيين   عصر   يــوم   األحــد   الماضى،   بتقديم   موعد   جلسات  
 البرلمان    ٤    أيام   بشكل   مفاجئ،   يومى األربعاء   والخميس   بدال   من  
 المواعيد   المعتادة   التى تكون   غالبا   يوم   األحد   وأحيانا   السبت،  
 وبعد   إرســال جــدول   األعــمــال   الــذى ضم   فى نهاية   جلسة   اليوم  
 األربعاء   مناقشة   التعديالت   الدستورية،   تم تغيير ميعاد   الجلسة  

 لتبدأ  فى العاشرة   صباحا   بدال   من   الـ2  ظهًرا . 
تعديل   ميعاد   جلسة   اليوم،   له   العديد   من   الدالالت   حيث   لم   توزع  
 نسخ   التعديالت   على النواب   قبل   ميعاد   المناقشة   بأسبوع   كما   وعد  
 الدكتور   على عبدالعال   أن   تحديد   يوم   المناقشة   بشكل   مفاجئ  
 ودون   سابق   إنــذار   وتبكير   ميعاد   بدء   الجلسة   كلها   تضع   عالمات  
 استفهام   وتكشف   ارتباكا   داخل   الغرف   المغلقة   لأجهزة   السيادية  

 التى   ترعى التعديالت   الدستورية   من   أجل   مد   فترة   رئاسة   الرئيس  
 عبدالفتاح   السيسى.

ويعقد   مجلس   النواب،   على مدار   اليوم   األربعاء   وغًدا   الخميس،  
 تقرير   اللجنة   العامة   عن   مبدأ   تعديل   بعض   مواد   الدستور   بناء   على  
 طلب   ُمقدم   من   ) 155  عضًوا (  أكثر   من   ُخمس   أعضاء   المجلس  

  ، والذى انتهت   بالموافقة   باألغلبية   المقرره   قانونا . 
يذكر   أن   اللجنة   العامة   بمجلس   النواب   وافقت   بأغلبية   األعضاء  
ً   على   التعديالت   الدستورية   التى   تقدم   بها   عدد   من    المتطلبة   قانونا

 أعضاء   المجلس   وذلك   بما   يفوق   ثلثى   األعضاء . 
وكــان   المستشار   أحمد   سعدالدين،   األمــيــن   الــعــام   لمجلس  
 الــنــواب،   صــرح بــأن   الدكتور   على عبدالعال   رئيس   المجلس  
 قرر   تقديم   موعد   انعقاد   جلسات   المجلس   العامة   لتصبح   يوم  
 األربعاء   القادم   الموافق   13   فبراير   فى تمام   الساعة   العاشرة  
ً   يــوم   األحــد   الموافق    صباحا   بــدالً   من   موعدها   المحدد   سلفا

 السابع   عشر   من   فبراير . 

 خالد عبدالرحمن
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زين

الطيب

مجلس   النواب  
 يعقد   جلستين  

 عاجلتين   وحالة  
 ارتباك   بالغرف  

 المغلقة

األخبار 
الرسمية 

للتعديالت يتم 
بثها فقط من 

خالل وكالة 
أنباء الشرق 

األوسط  
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إلغاء التذكرة 
الصفراء.. 

والخضراء 5 
جنيهات والحمراء 

7 جنيهات 

»الشيخ« يثري الفتنة بني صحفيى املواقع اإللكرتونية والجرائد الورقية 

العنانى يدعو 11 سفريا الفتتاح مقربة متواضعة ومجهولة املعالم باملنيا 

الشيخ

األربعاء  2019/2/13

قريبـًا.. تذكرة مترو 
األنفاق بـ»10 جنيهات«

وزير اآلثار يواصل مسلسل خداع الحكومة.. ويعلن عن كشف أثرى »فنكوش«
كشفت مصادر مطلعة بــوزارة 
اآلثار، أن الدكتور خالد العنانى، 
ــر اآلثـــــار، قـــام بــاســتــدعــاء  ــ وزي
مصطفى وزيــرى األمين العام 
للمجلس االعلى لآلثار، وعنفه 
بشدة بالغة موجها لــه اللوم، 
واتهامه بالتسبب فى إيقاعه 
فــى فــخ االكــتــشــافــات األثــريــة 
الوهمية، التى ال تسمن وال 
تغنى مــن جـــوع، حــيــث  تلقى 
طــعــنــة جـــديـــدة مـــن الــخــلــف، 
بعد ان فــوجــئ بــأن المقبرة 
ــن عــنــهــا مــنــذ عــدة  ــى اعــل ــت ال
ايــام بمحافظة المنيا، ودعــا 
اليها 11 سفيرا من 11 دولة، 
لحضور حفل افتتاح المقبرة 
واالعــان عن االكتشافات االثرية 
بــهــا،  إال أنـــه  تــعــرض لـــدش  ســاخــن من 
اإلحــراج أمام سفراء دول العالم  بعد أن 
علق أحــد السفراء بــأن االكتشاف ليس 
مهما بــالــضــرورة خاصة أن المومياوات 
المكتشفة عادية جدا، ومختلفة عن باقى 
ــرة، فــى قيمتها  ــمــؤث ــة ال ــري الــكــشــوف االث
ــى أن هــذه المومياوات  ــة، الفــتــة إل ــري األث
مجهولة الــهــويــة، وال تحدد العصر الــذى 
تواجد فيه اصحابها وال تؤدى إلى إضافات 
جــديــدة فــى علم االكتشافات األثــريــة ولن 
ــرى جـــديـــدا وال أى  ــ تــضــيــف لــلــتــاريــخ األثـ

معلومات او علوم. 
وأكـــدت الــمــصــادر أن العنانى أيقن هذه 
ــن الــعــام  ــرى األمــي ــ ــمــرة أن مصطفى وزي ال
للمجلس األعلى لآلثار، حريص على توريطه، 
فــى اكــثــر مــن كشف اثـــرى يــخــرج وهميا،ال 
طــائــل مــنــه، موضحة ان االمـــر لــم يستدع 
اســتــضــافــة 11 ســفــيــرا وأســـرهـــم، حيث  

أصر أكثر من سفير على اصطحاب اسرته، 
وذلك على نفقة وحساب الحكومة المصرية 
المتمثلة فى وزارة اآلثــار، ومن بينهم سفير 
مالطة، وزوجته، باإلضافة إلى ممثلى دول 
الخليج والعرب من الدبلوماسيين، وتوفير 

إقامة وإعاشة كاملة لهم.
وكــانــت »صــوت المايين« قــد نشرت فى 
العدد السابق كواليس االكتشافات الوهمية 
فى وزارة اآلثــار وتعرض العنانى لحالة من 
االكــتــئــاب الشديد بعد أن تعرض لمواقف 
محرجة متكررة وصلت مسامعها للقيادة 
السياسية لدرجة أنه تم لومه لوما شديداً، 
وذلك بعد أن أعلنت الوزارة أكثر من مرة عن 
اكتشاف أثــرى جديد فى منطقة ما ثم يتم 
التراجع، بعد اكتشاف ذلك أنه وهمى، وذلك 
من خال تقارير وهمية كان يقدمها للوزير 
كل من مصطفى وزيرى األمين العام للمجلس 
األعــلــى لــآلثــار والشهير داخـــل ديـــوان عام 
الــوزارة برجل »الزمبيل« نسبة لما قدمه من 
دور المرشد السياحى فى برنامج الطرائف 
ــون« وكانت عبارة »الزمبيل«  ــز عنخ آم »رام
لزمة يستخدمها فــى كــل حلقة مــن حلقات 
البرنامج،  وعلى الرغم من أن  العنانى هو 
من أتى بمصطفى وزيرى امينا عاما للمجلس 
األعلى لآلثار »ندبا« إال أن وزيرى لمعت فى 
عينيه وزاد طموحه لتولى منصب الوزير 
عقب إشـــادة الرئيس لــه فــى افتتاح متحف 
ســوهــاج الــقــومــى فــى اغــســطــس الــمــاضــى، 
ــوزراء والقيادة السياسية  وانبهار رئيس الـ

بالشرح الوافى  لمصطفى وزيرى.
وتاقت طموحات وزيرى مع  مشاكل إلهام 
صــاح مدير عــام قطاع المتاحف بــالــوزارة  
مع الوزير، وعلمها برغبة الوزير فى إقالتها 
من منصبها ونقلها لوظيفة إداريــة بديوان 
عــام الــــوزارة بعيدا عــن قــطــاع المتاحف، 

ــرى يتقرب من مديرة  األمــر الــذى جعل وزي
عام المتاحف، من خال إحدى الصحفيات 
المرتبطة بعاقة جيدة باالثنين، والتى كانت 
ــواء عليهما بعيدا عن  أداة لتسليط األضــ

الوزير.
المثير أن »وزيـــرى« استطاع ان يسيطر 
على إدارة اإلعام والعاقات العامة  نفسها 
بالوزارة حيث شهدت الفترة األخيرة خروج 
بيانات من الوزارة دون علم الوزير أو اإلشارة 
إليه فى البيان ما يؤكد أن اللوبى نجح فى 
إحكام سيطرته والتخطيط بقوة لإلطاحة 
بالوزير فــى أقــرب فــرصــة، السيما أن ثمة 
عاقات متوطدة أصبحت معبرا عن الحال 
بين األمين  العام  ومجلس الــوزراء آما فى 
ان يشهد التشكيل الوزارى المقبل االستعانة 
باألمين العام  وتصعيده بدال من العنانى فى 

منصبه.
وكــان  وزير اآلثــار قد أعلن عن أول كشف 
أثــرى لمصر فى عــام 2019؛ بمنطقة »تونا 
الجبل« بمحافظة المنيا يشمل جبانة يوجد 

بها ما يقرب من 40 مومياء.
وقــال العنانى - خال المؤتمر الصحفى 
ــرى - إن  العالمى لإلعان عن الكشف األث
منطقة »تونا الجبل« للعام الثالث على التوالى 
ــرى جــديــد بها،  ــان عــن كــشــف أثـ يــتــم اإلعــ
مضيفا أن الكشف األثــرى عبارة عن جبانة 
يوجد بها ما يقرب من 40 مومياء باإلضافة 
إلى عدد من األوانــى الفخارية تم اكتشافها 

بالتعاون بين وزارة اآلثار وجامعة المنيا.
وأكـــد أن هــنــاك العديد مــن االكتشافات 
األثــريــة التى تشهدها مصر سيتم اإلعــان 
ــاد بالتعاون بين وزارتـــى  عنها قريبا، وأشـ
اآلثار والسياحة ومحافظة المنيا فى تنظيم 
الحدث العالمى الذى يشهد حضور أكثر من 

10 سفراء للدول األجنبية.

فضيحة.. رئيس التنظيم واإلدارة يشترى سكوت اإلعالميين بـ»180 ألف جنيه«

مخالفات بالماليين داخل شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة
يبدو أن انهيار سمعة شركة شرق الدلتا للنقل 
والسياحة والتى كانت يوما ما من أكبر الشركات 
فى مجالها على مستوى مصر لم يكن من فراغ، 
فبعد جولة على صفحة الشركة بموقع التواصل 
االجتماعى »فيس بــوك« ستجد مئات الشكاوى 
من مواطنين  كان لهم نصيب التعامل مع الشركة، 
والتى لم تقتصر مخالفاتها على درجــة الخدمة 
الــتــى تقدمها لركابها، بــل أن المستندات التى 
حصلت عليها »صــوت المايين« تؤكد أن هناك 
حالة من اإلهمال والفساد اإلدارى ضربت مفاصل 
الشركة مما كان له األثر الكبير فى وصولها لهذه 

الحالة المتردية.
فى هذا السياق كشف تقرير رسمى صادر عن 
الجهاز الــمــركــزى للمحاسبات عــن  العديد من 
المخالفات مثل تخفيض قيمة بعض السيارات 
ــع مايين وثمانمائة  حــوالــى 40 ســيــارة بنحو أرب
ــف جــنــيــه  قــيــمــة اضــمــحــال تــلــك الــســيــارات  ألـ
مقابل تحميلها على الخسائر المرحلة بقائمة 
المركز المالى دون تأثير قائمة الدخل بالمخالفة 
لما يقضى بــه معيار المحاسبة الــمــصــرى رقم 
31 وكـــذا اللجنة الــدائــمــة للنظام المحاسبى 
ــدد 6 ســيــارات  الــمــوحــد،بــاإلضــافــة لتجنيب عـ
بحساب أصــول محتفظ بها بغرض البيع بنحو 
1.2 مليون جنيه تمثل صافى القيمة  الدفترية 
بالمخالفة لتوصيات اللجنة المشكلة لتوحيد 
ــاك الـــســـيـــارات بــشــركــات  ــس ومـــعـــدالت إهــ أسـ
نقل الــركــاب بــشــأن حصر الــســيــارات المتوقفة 
والتى تجاوز عمرها عشر سنوات وال جــدوى من 
إصاحها وحساب القيمة العادلة لها ومعالجة 

الفروق الناتجة عن ذلك بقائمة الدخل.
وأوضح التقرير أنه تمت تعلية الخسائر المرحلة 
بنحو 36.384 قيمة الــمــنــصــرف مــن مكافآت 
الجمعية العمومية دون تحميلها على حساب 
ــر على  ــور بقائمة الــدخــل مــمــا كـــان لــه األثـ األجــ
نتائج األعمال حيث تم اعتماد المكافآت  والتى 

حالة من الجدل والتاسن أثيرت الفترة األخيرة 
على مواقع التواصل االجتماعى، »الفيس بوك« 
والسوشيال ميديا »الجروب الذى يضم عشرات 
الصحفيين الذين يقومون بتغطية أخبار الجهاز 
الــمــركــزى للتنظيم واالدارة«، حيث إتــهــم بعض 
الصحفيين مــن الــمــواقــع اإللكترونية، مسئولى 

الجهاز بتجاهلهم، وتصنيفهم على أنهم درجــة 
ــة   ــورقــي ثــانــيــة، وتــمــيــيــز صــحــفــيــى الـــجـــرائـــد ال

وإعاميى القنوات والبرامج الفضائية عليهم. 
وذلك على إثر تنظيم الجهاز المركزى للتنظيم 
واإلدارة، ورشة عمل لمدة ثاثة أيام بأحد فنادق 
العين السخنة مــن درجــة الخمس نــجــوم، كلفت 
خزينة الجهاز 180 الف جنيه، على األقــل، حيث 
كانت تكلفة الصحفى أو اإلعــامــى فى الليلة 3 
آالف جنيه، وبإجمالى 180 ألف جنيه، لعدد 20 

صحفيا وإعاميا تمت دعوتهم.
واتهم بعض الصحفيين الذين لم تتم دعوتهم 
رئيس الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة بتمييز 
بعض الصحفيين على اآلخرين، وبتمييز صحفيى 
الصحف الورقية على اإللكترونية، ما أثار الفتنة 
بين الصحفيين اإللكترونيين، ونظرائهم الذين 
يعملون فــى الــجــرائــد الــورقــيــة، حيث تــم تجاهل 
ــن يــعــمــلــون  فــى مــواقــع  ــذي جميع الصحفيين ال

إلكترونية وليس لها ظهير ورقى.

ــه أقـــام ورشــة  واتــهــم بعضهم رئــيــس الجهاز أن
العمل فــى محاولة منه لكسب ود االعاميين، 
ــار ضــد الــجــهــاز، أو  وضــمــان عـــدم نــشــرهــم أخــب
نشر أى سلبيات عن تأخر مسابقات التعيينات، 
ومخالفة الجهاز لتطبيق قانون الخدمة المدنية، 
كما اتهموا رئيس الجهاز بــاهــدار الــمــال العام، 
وعدم اتباع سياسة التقشف التى دعا اليها رئيس 
الجمهورية، باقامة ورشة العمل فى فندق خمس 

نجوم واقامة وإعاشة مميزة.

كشفت مصادر مطلعة بجهاز تشغيل مترو األنفاق، أن الجهاز 
انتهى من برمجة أجهزة الحاسب الحالى، فى مكاتب صرف 
تذاكر المترو بجميع المحطات، الستخراج تذكرة  فئة العشرة 
ــى جميع  ــى يستطيع الـــراكـــب اســتــخــدامــهــا ف ــت جــنــيــهــات، وال
المحطات، لمرة واحــدة فقط، وذلــك تمهيدا لتنفيذ المرحلة 

المقبلة من رفع اسعار التذاكر.
وأضــافــت الــمــصــادر أن لــون الــتــذكــرة المستحدثة »بنى« 
وقيمتها 10 جنيهات، بينما سيتم إلــغــاء التذكرة الصفراء 
الــتــى قيمتها 3 جــنــيــهــات، ليكون 
ــى الستخدام محطات  الحد األدن
الــمــتــرو بــالــتــذكــرة فــئــة الخمس 
جنيهات، ولونها »أخضر«، بينما 
تظل الــتــذكــرة الــحــمــراء كما هى 
بنفس السعر »7 جنيهات«، ولكن 
سيتم تقليص وتخفيض عــدد 
الــمــحــطــات الــمــســمــوح للراكب 
اجــتــيــازهــا بــالــتــذكــرة الــحــمــراء، 

لتحل محلها التذكرة »البنى« ذات 
الـ»10 جنيهات« لجميع المحطات.

وأشــارت المصادر إلى أن د. هشام 
ــى اقــنــاع  ــر الــنــقــل نــجــح ف ــ ــات وزي عــرف
ــوزراء، بالموافقة على زيــادة  مجلس الـ
اسعار تذاكر المترو، على اعتبار أن 
قيمة تذكرة المترو الصفراء ال تتناسب 
تماما مــع أســعــار الــركــاب فــى الـــدول الخارجية، باإلضافة إلى 
اضطرار الــوزارة وهيئة جهاز تشغيل المترو، إلى هذه الزيادة، 
لتقديم خدمات محسنة وافضل للركاب، وصيانة عربات المترو 

والجرارات، فضا عن تنفيذ مشروع الخط الرابع. 
وأظهرت المصادر أن هناك موافقة مبدئية من الحكومة، على 

اقتراح وزيــر النقل ورئيس جهاز المترو، لكن لم يتم تحديد الوقت 
ــادة.. مشيرة إلــى أن د. مصطفى  ــزي المناسب لــإلعــان عــن هــذه ال
مدبولى رئيس الوزراء طلب من وزير النقل ورئيس جهاز تشغيل المترو، 
دراسة وافية عن مقترحاتهم بهذه الزيادة، واالسباب التى من خالها 
يستطيعان اقناع المواطنين بالرضا او على االقــل تقبل زيــادة سعر 

التذكرة.
ــك فــى الــوقــت الـــذى فــاجــأ وزيـــر النقل بــصــرف مكافآت  يــأتــى ذل
مضاعفة للعامين بالجهاز، مع بداية السنة الجديدة، وهو ما يتعارض 
ويثير حالة من اللغط، فى ظل إصرار وزير النقل ورئيس جهاز تشغيل 
المترو على وجود خسائر كبيرة وضخمة، بسبب مشاكل الصيانة وكثرة 

األعطال  فى الخطوط الثاثة.

تمثل الــواقــعــة المنشأة لصرف المكافأة وذلــك 
بالمخالفة لمبدأ االســتــحــقــاق فضا عــن عدم 
تحميل حساب األجور بقيمة مكافأة العام المالى 
2017/2016حيث تم صرف ثاثة أشهر منها بما 

قيمته نحو 9.6 مليار جنيه.
يكشف التقرير عن عدم قيام الشركة باحتساب 

الضريبة المرحلة بالمخالفة لقانون الضرائب رقم 
91 لسنة 2007 وكــذا معيار المحاسبة المصرى 
رقم 64، وعدم تحميل المصروفات بنحو 1.291 
ــواردة من محافظة  مليون جنيه قيمة المطالبة ال
القاهرة مقابل حق انتفاع الشركة بموقف عبود 
طوال ثاث سنوات والتى تم االتفاق على جدولتها 

على 36 شهر بــفــائــدة 7 بــالــمــائــة  )حــيــث قامت 
الــشــركــة بــســداد نــحــو 577 ألـــف جــنــيــه ظهرت 
كرصيد مدين ضمن حساب اإلنــجــازات المدينة 
المستحقة( فضا عن عدم االلتزام بالسداد طبقا 

للجدولة.
من ناحية أخرى تضمن المخزون نجو 501 ألف 

جنيه قيمة أصناف راكدة فضا عن وجود العديد 
من األصناف بطيئة الحركة بالمخازن لماركات 
سيارات إنتهى العمل بها منذ سنوات دون إعادة 
قــيــاس قيمة الــمــخــزون طبقا لما يقضى معيار 

المحاسبة المصرى رقم )2(.
كما تم أنه بلغت أرصــدة العماء المتوقفة منذ 
ســنــوات نحو 1.615 مليون جنيه مــن إجمالى 
رصيد الحساب نحو 9.477 مليون جنيه ومدون 
ــف جــنــيــه ويـــرى  ــ ــه مــخــصــص بــنــحــو 599 أل عــن
التقريرعدم كفاءته ووجــوب تدعيمه بما يتناسب 

مع موقفها القضائى.
وقد تبين وجــود العديد من المبانى واألراضــى 
والشقق والمحات والكافتيريات غير مستغلة 
منذ سنوات، باإلضافة لعدم االنتهاء من محطة 
الماظة الجديدة والبالغ تكلفتها نحو 537 ألف 
جنيه ضمن مشروعات تحت التنفيذ منذ سنوات، 
وعــدم قيام الشركة بالتأمين الشامل على جميع 
ســيــارات العهدة المطلوبة بالرغم مــن توصيات 
الجمعيات المالية المتعاقبة بضرورة إعادة النظر 
ــداد دراســة  فــى السياسة التأمينية للشركة وإعـ

متكاملة للتأمين على سيارات الشركة.
ــد الــتــقــريــر أن الــشــركــة لـــم تــحــصــل على  ــ وأك
أى عــوائــد مــن استثماراتها بالشركة المصرية 
للمشروعات المتكاملة )ترجمان جــروب( والبالغ 
نحو 11.552 مليون جنيه وعــدم تحديد الشركة 
لموقفها مــن تلك االســتــثــمــارات فــى ظــل وجــود 
العديد من المؤشرات السلبية على تعثر المشروع 
وتراجع نتائج أعماله وعدم تحقيق عائد اإلستثمار 
ــدم تحميل حساب  الــمــرجــو مــنــه فــضــا عــن عـ
المصروفات بقيمة االلتزامات واألعباء الــواردة 
من عقد إيجار محطة نقل الركاب بميناء القاهرة 

البرى.
وكشف التقريرعن إجمالى خسائربلغت نحو 
180 مليون جنيه بنسبة 217.6 من رأس المال 
المصدر والمدفوع ما يتعين إعمال ما تقضى به 
المادة رقم 38 من القانون 203 لسنة 1991 والبند 
الرابع من المادة 25 من الائحة النتفيذية لذات 

القانون.

نكشف
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بفرمان من هالة زايد

ممنوع حضور الصحفيين واإلعالميين 
اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب

قـــرر الــدكــتــور محمد الــعــمــارى رئــيــس لجنة 
الــصــحــة بمجلس الـــنـــواب، الــخــضــوع لضغوط 
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، التى اشترطت 
للحضور الجتماع لجنته البرلمانية يوم الخميس 
الماضى الموافق 7 فبراير، أن تكون ُمغلقة على 
عــدد مــن نـــواب الشعب بعيًدا عــن الصحفيين 
ــام، لتتمكن مــن سرد  وكــامــيــرات وســائــل اإلعــ
انـــجـــازات وزارتـــهـــا خـــال عـــام 2018 دون أن 
ُيقاطعها أحد، وذلك بعد ان تهربت من اجتماع 
اللجنة منذ 3 أسابيع بينما حضرت اجتماع لجنة 
الشئون األفريقية للحديث عــن نقل التجربة 
المصرية التى وصفتها بالناجحة إلى دول القارة 

السمراء وأوروبا.
كما برزت ضغوطات الوزيرة فى عقد االجتماع 
ــدرج فى جــدول لجان  بصورة مفاجئة دون أن ُي
األســبــوع كما هو معمول بــه، وتخصيص موعد 
بعد انتهاء جلسات البرلمان بيومين لتتأكد من 
سفر غالبية نواب لجنة الصحة إلى محافظاتهم 
لمتابعة شئونهم العامة والخاصة ليكون عدد 
الحضور قليل خاصة وأن االجتماع كان فى وقت 
يوم الخميس الظهيرة أى أنه »موعد قاتل«، أى 
أن أى نائب من األقاليم سُيعانى أشد المعاناة 
على الــطــرق أو الــقــطــار عند ذهــابــه او عودته 
لمحافظته، وهــذه ليست المرة األولــى إذ سبق 
هذا االجتماع الطارئ الــذى ُعقد أثناء اإلجــازة 
البرلمانية األخيرة عقب حادث وفاة وتسمم عدد 
من المواطنين فى مركز ديــرب نجم بمحافظة 
الشرقية بسبب مشكلة فى أجهزة الغسيل الكلوى 

بمستشفى حكومى.
وزيـــرة الصحة ُتقابل بهجوم حــاد مــن أعضاء 
لجنة الصحة وكذلك من باقى أعضاء البرلمان، 
بسبب ضــعــف الــخــدمــات الــصــحــيــة والــعــاجــيــة 
بالمستشفيات الحكومية ونــقــص األدويــــة فى 
ــوزارة فى تسهيل إجــرءات  الصيدليات وتعنت الـ
تسجيل العقاقير الطبية الــجــديــدة بضغط من 
ــة التى ُتسيطر عليها شركات  مافيا تجارة األدوي
األدويـــة متعددة الجنسيات التى تستحوذ على 
حــوالــى 75% مــن ســوق الـــدواء الــمــصــرى، كذلك 
تأخر الوزارة فى عهد »هالة زايد« فى تقليل قوائم 
االنتظار للمرضى للحصول على الخدمات الطبية 
المختلفة، أيــًضــا فشلت الــــوزارة فــى السيطرة 
عــلــى بــيــع بــعــض الــصــيــدلــيــات ومـــخـــازن األدويـــة 
الــمــرخــص لــهــا، للعقاقير الطبية الــمــدرجــة فى 
قائمة الممنوعات لشيوع استخدامها كمخدرات، 

ــى جــانــب مــعــانــاة الــمــرضــى مــن أخــطــاء  إلـ
األطباء وضعف الكوادر فى التمريض ونقص 
المعدات وتجهيزات غرف العمليات والعناية 
الــمــركــزة واجــهــزة الغسيل الكلوى وأجهزة 
األشعة والتحليل بالمستشفيات الحكومية 
باإلضافة إلى تأخر تطبيق منظومة التأمين 
الصحى االجتماعى الشامل منذ أشهر، على 
حد ذكر النائبة إلهام المنشاوى عضو لجنة 

الصحة.
وتــســاءلــت النائبة إلــهــام الــمــنــشــاوى، فى 
تصريح لـ»صوت المايين«: إذا كانت الوزيرة 
تــرى أن تجربتها فريدة وأنها لم تحدث فى 
تاريخ البشرية من وجهة نظرها فلماذا تتهرب 
وتخاف من مواجهة النواب فى حضور وسائل 
اإلعام؟ مضيفةً: الوزيرة باختصار تخاف من 
الفضيحة وانكشاف أن كل ما تقوم به ما هو 
إال شو إعامى، خاصة وأن حملة 100 مليون 
صحة هى مــبــادرة رئاسية، وأرى أنــه كــان من 
األفضل بداًل من عاج المواطنين بعد مرضهم 
أن يتم تدارك ذلك من البداية من خال الوقاية 
ومكافحة األمــراض من جذورها، ويفترض أن 
ذلك هو دور الحكومة وليس مــداواة المرضى 

بعد أن ينهض الفيروس أو البكتيريا جسدهم.

عزبة طارق شوقى.. وزارة التعليم سابًقا!!!

منذ أن وصــل الدكتور طــارق شوقى لمنصب 
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وهو يواصل 
إثارة الجدل حوله ومن اختارهم، خاصة أن لديه 
جيش من المستشارين ال يعلم أحــد الفرق بين 
ــا منهم وال يـــدرون هــم أنفسهم الــدور  وظيفة أًي
ــه حــتــى تــحــول وضعهم  الــمــطــلــوب أن يــقــومــوا ب
إلــى موقع الموظف المؤقت الــذى يحصل على 

آالف الجنيهات شهرًيا 
ــاق، ومــا  ــدون عــمــل شــ ــ ب
يثير الكثير من العجب 
هــم الــمــنــتــمــون للمكتب 

اإلعامى للوزير.
طـــارق شــوقــى، حصل 
على لقب »اللى مبيعش 
لــه مستشار إعــامــى«، 
فبعد أن أزاح الفريق 
ــى الـــــذى جــاء  ــ ــام اإلعــ
ــهــالــى  ــور ال ــتـ ــدكـ بـــه الـ
الــشــربــيــنــى، أتـــى بأحد 
اإلعـــامـــيـــيـــن الــشــبــاب 
المحسوب على إحــدى 
الــمــؤســســات الــســيــاديــة 
ــد  وهـــــو الـــمـــذيـــع أحــم
ــشــار  ــســت ــم خـــــيـــــرى، ك
إعامى ومتحدًثا رسمًيا 

فى آن واحد، وخصص له مكتًبا بسكرتارية ومدير 
مكتب منفصل ما جعل »خيرى« يتحول لظاهرة 
تليفونية فقط دون أن يساهم عملًيا فى الصحف 
أو أى تطوير ألداء المكتب اإلعامى، ليذهب بعد 
أشهر قليلة من تولى »شوقى« الوزارة، ليأتى محله 
أحمد صابر كمستشار إعــامــى فقط، لُيعانى 
الصحفيين المتخصصين فى تغطية أخبار الوزارة 
مــن ضعف الــتــواصــل فــى ظــل مــراقــبــة »صــابــر« 
لمسئولى الوزارة وعدم السماح لهم بالحديث وأى 
مسئول يعطى تصريحات لصحيفة أو قناة حتى 
وإن فضل إخفاء اسمه يتم تعقبه وإبــاغ الوزير، 
ــوزارة منذ أسابيع قليلة  وذلــك إلــى أن أعلنت الـ
اختيار أمينة خيرى الصحفية فى مكتب جريدة 
الحياة اللندنية فى مصر، لتكون متحدًثا إعامًيا 

لكنها لم تظهر لها أى أمارات حتى اليوم.
ومع كل ذلك تجلت قرارات الوزير غير المبررة، 
فــى تعيينه ناشطة مؤسسة بمبادرة »علمنى«، 
كمستشارة له لشئون »التعليم المجتمعى«، رغم 
ماحظات إحدى الجهات الرقابية على تعيينها، 

بسبب وجود عاقات تجارية وعقود وبروتوكول 
خاصة عقدتها مع الـــوزارة.. لم يكن تعيين هذه 
المستشارة فقط هــو محل الــجــدل، فقد سبق 
وتــم تعيين شريكها فى الشركة بوظيفة »منسق 

صحفى«.
وامتدت تعيينات »طارق شوقى« العجيبة، الى 
اختياره لمستشارة لــه للعاقات االستشارية، 
مع أن الـــوزارة لم تعرف تعريفا لهذا المصطلح  
كما أن دور المستشارة غير مفهوم للعاملين فى 
ــوزارة، كما استحدث الــوزيــر منصباً جديداً  ــ ال
عين له مستشارًا وهو »مستشار الوزير لشئون 
السوشيال ميديا« ومهمته التجول داخــل مواقع 
التواصل االجتماعى و»جــروبــات« أولياء األمــور 
وإبــاغ الــوزيــر بما يــدور، إلــى جانب حوالى 20 
مستشارًا بالوزارة ال عاقة لهم بالتربية والتعليم 

وبدون عمل معلوم مفيد أو محدد.
فى هــذا السياق أكــد الكاتب الصحفى وجيه 
الصقار المتخصص فى شئون التعليم أن الوزارة 
دأبــت أخيرا على اختيار نوعيات من القيادات 
لــإدارات والمديريات ممن لم يمارسن التعليم، 
منهن معلمات تربية رياضية أو زراعية أو تدبير 
منزلى دون فرصة للمجتهدات لتجد الحصيلة 
حالة من الضياع فى مختلف المواقع مع تخطى 
الكفاءات وأصحاب األولوية بالدورات العلمية، 

نيللى الزيات معاون الوزير لشئون 
الطفولة لديها شركة نيوتن 

للخدمات التعليمية فى مصر 
واإلمارات وأحد موردى الوسائل 

التعليمية للمدارس فى مصر
ــوزيــر بنحو 25 مــســتــشــارا، معظمهم  ثــم جــاء ال
من الفتيات والسيدات با سابق خبرة أو عمل 
بالتعليم، بينما أعلن على عكس الحقيقة - أنه 
ليس عنده هــذا الــعــدد ألنــه ليس تــرامــب رئيس 
أمريكا وأن مستشاريه سبعة فقط ال يحصلون 

على أى مكافأة من الدولة.
وكشف الصقار عــن بعض مــن عينهن الوزير 
بمكافآت مجزية وســيــارة بسائق خــاص وهــن:  
نيلى الــزيــات مــعــاون الــوزيــر لــشــئــون الطفولة 
)عندها شركة نيوتن للخدمات التعليمية فى 
مصر واإلمارات وأحد موردى الوسائل التعليمية 
للمدارس فــى مــصــر(، إنجى مشهور مستشارة 
ــوزيــر لاحتياجات الــخــاصــة، حبيبة حسنى  ال
عــز مــســتــشــار الـــوزيـــر للتعليم الــفــنــى )عندها 
25 ســنــة كــانــت مــنــدوبــة تــســويــق(، هــنــد جــال 
مستشارة الوزير للمشروعات القومية والعاقات 
ــه؟!(، دينا  ــ ــ اإلســتــراتــيــجــيــة )مــعــرفــش يــعــنــى اي
البرعى مستشارة الوزير للتقويم التربوى وتطوير 
االمتحانات، نيرمين النعمانى مستشارة الوزير 
للعاقات الدولية،  يسرا عام مستشار الوزير 
للترويج والتسويق، نيفين حمودة مستشار الوزير 
للعاقات االستشارية، هبة رزق  مستشار الوزير 
لدعم المشروعات، حنان جودة مستشار الوزير 
إلعداد القيادات والتنمية، شيرين حمدى مشرف 

االدارة المركزية لمكتب الــوزيــر، اسماء الديب 
مستشار الوزير للمديريات والمدارس، مصطفى 
مجدى حسين طالب بكلية اإلدارة باألكاديمية 
العربية للنقل البحرى )19 سنة(، أحمد صابر 
مستشار الوزير ومدير عاقات عامة بشركة؟؟ 
حاصل على دبلوم، لتنظيم الحفات والعاقات 
العامة، أمينة خيرى مستشارة الــوزيــر لاعام 

)مستشار البنك الدولى(. 
ورداً على مــا أعلنه د. طــارق شوقى أن معه 
سبعة مستشارين ال يتقاضون مليما من الــوزارة، 
كشف الــصــقــار أن هذا 
الكام غير حقيقى حيث 
إن هناك بندا يرصدون 
عــلــيــه وهـــــو: »األودو« 
ويــتــبــع الــمــنــح الــدولــيــة 
ويخصص مبالغ خيالية 
من المنح لهؤالء األفراد 
دون أن يــخــضــع ألى 
ــة مــن الـــدولـــة، ألن  رقــاب
هــذه المبالغ ليست من 
الــمــيــزانــيــة، والمسموح 
به فى هذا النظام %20 
مــن المنحة أى مايين 
الجنيهات التى »تهلب« 
تحت عناوين: اجتماعات 
ومــــصــــاريــــف إداريـــــــة 
ومــكــافــآت وغيرها دون 
أى حــســاب، بــاإلضــافــة 
إلى فرقة مندوبى اإلعانات والتسويق المعينين 
أخيرا على ميزانية الوزارة ألغراض غير تعليمية، 

ومنهم جبهة الكتيبة األلكترونية هذه. 
وأعلن الصقار أن المستشارين المسموح بهم 
قانونا ثاثة: أولهم المستشار القانونى وينتدب 
مــن مجلس الــدولــة ويحصل على 60% مكافأة 
مــن التعليم حسب راتــبــه الرسمى، والثانى هو 
المستشار المالى وينتدب مــن وزارة المالية، 
ويتلقى راتــبــه ومكافآته مــن وزارتـــه فــقــط، أما 
الثالث فهو المستشار اإلعــامــى ويتلقى راتبا 
مــحــدودا مــن منحة »األودو« ولــيــس مــن أمــوال 
ــك مــايــحــدث هــو تبديد  ــوزارة، وفيما عــدا ذل ــ الـ

ألموال الدولة. 
وفى النهاية نؤكد أن حق الرد والتوضيح مكفول 
ألى طرف ممن وردت أسمائهم فى هذا التقرير 
لــإدالء برأيه إعمااًل لحق الــرد وكشف الحقائق 
للرأى العام واحتراًما للدستور الــذى يؤكد على 
ــرورة المكاشفة والــشــفــافــيــة وحــريــة تـــداول  ضــ

المعلومات.

تعيين 25 
مستشارًا 

معظمهم من 
الفتيات والسيدات 

بال سابق خبرة أو 
عمل بالتعليم 

باألسماء: قائمة 
المستشارين 

المعينين 
بمكافآت مجزية 

وسيارة بسائق 
خاص

 خالد عبدالرحمن

مكالمة هاتفية من مستثمرين أمريكان لوزيرة 
 الصحة وراء تراجع وكيلة »صحة البرلمان« عن

تصريحات بوجود مخدر جديد لألطفال

أحدثت تصريحات الدكتورة 
إيناس عبدالحليم، وكيل لجنة 
الصحة بمجلس النواب، خال 
ــام الــمــاضــيــة، جـــدالً كبيًرا  ــ األي
لدرجة أن مواقع ووكـــاالت أنباء 
عربية وروسية نقلتها، خاصة أنها 
ــان األطفال  كانت تتحدث عن إدم
لمخدر جــديــد فــى األســـواق عبارة 
عن حلوى جيلى على شكل الفراولة، 
وهــى تلك الحلويات التى قالت إنها 
ُتــبــاع أمـــام الـــمـــدارس، خــال اجتماع 
للجنة فى حضور مسئولين من وزارة 
الصحة يــوم االثنين 4 فبراير الجارى 
أثـــنـــاء مــنــاقــشــة ظـــاهـــرة اإلدمـــــان بين 
الشباب واألطفال، لكنها عادت لتتراجع 
بسرعة عن تصريحات فى مساء نفس 
اليوم، وخرجت رئيسة اإلدارة المركزية 
لقطاع الصيدلة بــوزارة الصحة الدكتور 
رشا زيــادة اليوم التالى، لتنفى وجود أى 
مــواد مخدرة تباع فى الصيدليات، رغم 
أنــهــا كــانــت حــاضــرة لاجتماع الـــذى لم 
يتناول الحديث عــن بيع حلويات داخــل 

الصيدليات.
»صــوت المايين« علمت مــن مصادر 
مطلعة، أنه فى مساء اليوم ذاتــه، أجرى 
مسئول شركة أمريكية شهيرة تقوم بإنتاج 

حلوى الجيلى، باالتصال بــوزيــرة الصحة 
الدكتورة هالة زايــد، بصفتها مشرفة على 
صحة وســامــة األغــذيــة وتحليل العينات 
بصفة دورية، إذ اعتبرت هذه الشركة التى 
تحدث المسئول فيها بلهجة شــديــدة مع 
الوزيرة، أن تصريحات النائبة البرلمانية 
ُتــمــثــل تــعــدًيــا عــلــى اســتــثــمــارات الــواليــات 
المتحدة فى مصر، وأن مسئولى الشركة 
ــاًدا ويبلغون سفارة  سيتخذون مــوقــًفــا جـ
بلدهم إذا لم تتحرك الحكومة فــورًا، وهو 
مــا تمت االستجابة لــه فـــورًا حيث أجــرى 
المسئول اإلعامى بــوزارة الصحة اتصاالً 
بأحد معدين برنامج عمرو أديــب المذاع 
على قناة ام بى سى مصر، وموقع فالصو 
الــمــمــلــوك للمحامى خــالــد أبــوبــكــر الــذى 
تــربــطــه عــاقــات قــويــة مــع المستثمرين 
العرب واألجانب فى مصر، ليخرج تكذيب 
على لسان النائبة إيناس عبدالحليم لـ8 
مواقع إخبارية عربية وعالمية ومصرية، 
وهــى حادثة جديدة من نوعها، إذ اكتفى 
ــى مــوقــعــه  ــل ــر ع ــخــب ــنــشــر ال »أبـــوبـــكـــر« ب
اإللكترونى وعــدم نشر ذلــك فى برنامجه 
عــلــى قــنــاة الــحــيــاة حــتــى ال ينفضح أمــره 
أمــام المشاهدين، ليكون برنامج صديقه 
ــب هــو حلقة الــوصــل  الــمــقــرب عــمــرو أديـ

للدفاع عن المستثمرين األجانب.

اتهاما يـُطارد »زايد«.. أبرزها 
نقص األدوية واألجهزة وعدم 
وجود أماكن للمرضى واحتكار 

الشركات األجنبية لألدوية وتأخر 
تطبيق قانون التأمين الجديد 
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تنظيم الحمدين يقدم الدعم املاىل واللوجستى واالستخباراتى للجماعات املتطرفة

النظام القطرى يهدف من دعمه للجماعات اإلرهابية إضعاف األنظمة العربية واستنزاف جيوشها 

08خط أحمر األربعاء  2019/2/13
العـدد 248

خطة تركيا واإلخوان لالنتقام 
من مصر والسيسى 

القصة الكاملة لسيطرة التنظيم القطرى على التنظيمات اإلرهابية
البد من اإلشارة قبل تناول قضية دعم الدوحة لإلرهاب 
والجماعات المتطرفة، إلى أن التخاذل العالمى واإلقليمى 
تجاه سياسات الدوحة، وغض الطرف عن أنشطة قطر 
المفضوحة، كــان هــو السبب الرئيسى فــى اتــســاع رقعة 
إنــعــدام األمــن وانتشار الفتن ونشر الفوضى واالقتتال 
فى المنطقة، وأيضا وصول األنشطة اإلرهابية إلى دول 
أوروبــيــة وتمكن الجماعات المتطرفة مــن زعــزعــة أمن 

واستقرار دول عديدة فى العالم. 
فــى  هــذا اإلطـــار كشف تقرير أصـــدره مركز المزماة 

للدراسات واألبــحــاث بعنوان: 
ــقــصــة الــكــامــلــة لسيطرة  »ال
تنظيم قطر على التنظيمات 
اإلرهابية« أن تنظيم الحمدين 
قــد نــجــح فــى تــســويــق أفــكــاره 
ونـــهـــجـــه لـــــدى الـــجـــمـــاعـــات 
الــمــتــطــرفــة، وإقـــنـــاع قــيــادات 
هــذه الجماعات بالتعاون مع 
النظام القطرى بعد صياغته 
لــأهــداف الــمــرجــوة مــن قبله 
ومدى تطابقها مع أهداف هذه 
ــة، محفزا  ــي األنــظــمــة اإلرهــاب
لــهــم بــتــقــديــم الــدعــم الــمــالــى 
واللوجستى واالستخباراتى، 
بــعــد الــتــأكــيــد عــلــى الــعــمــل 
بسرية تامة بما يخدم أهداف 
الطرفين.. ولتحقيق ذلك تبنى 
الــنــظــام الــقــطــرى ومـــن خــال 
جراثيمه اإلعامية، التسويق 
ــدة جــــــواز اســـتـــخـــدام  ــاعـ ــقـ لـ
ــف عــنــد  ــ ــن ــ ــع ــ اإلرهـــــــــــاب وال

الضرورة والحاجة، وبثها فى أفكار العامة من الشعوب 
العربية واإلسامية، عن طريق جماعاته المتطرفة التى 
عملت تحت غطاء الدعوية وعلى رأسها تنظيم اإلخــوان 
المسلمين، فكانت هذه األفكار السبب فى انضمام الكثير 
مــن الشباب لهذه الجماعات اإلرهــابــيــة، مــا جعل قــادة 

الــتــطــرف يــثــقــون أكــثــر فأكثر 
بتنظيم الحمدين ويدفعهم إلى 
تشكيل تــحــالــفــات وعــاقــات 

على كافة المستويات؟
ـــر أن  ـــريـ ــقـ ــتــ ــ وكـــــشـــــف ال
السلطات القطرية تقوم منذ 
زمـــن بــالــتــرويــج لــفــكــرة دعــوة 
بــعــض الــجــمــاعــات اإلرهــابــيــة 
ــوان، وأن مهمتها  ــ مــثــل اإلخــ
األساسية دينية وهــى الدعوة 
ــر بــالــمــعــروف  ــ إلـــى الــلــه واألم
والنهى عــن المنكر، ونجحت 
أيــــضــــا فـــــى إقـــــنـــــاع بــعــض 
ــيــة بــذلــك  ــعــرب ــحــكــومــات ال ال
ــا مــصــر - وفقا  وعــلــى رأســه
لما جاء فى التقرير -  وبذلك 
تمكنت مــن مــراوغــة األجــهــزة 
األمنية واإلفــات من رقابتها 
الــشــديــدة، حيث اكتفت تلك 
ــزة بــمــتــابــعــة ومــراقــبــة  ــهـ األجـ
أنشطة الجماعة، ولم تتبن نهج 

إيقاف أنشطتها أو منعها والتحذير منها، وقد حققت قطر 
وأذرعها اإلرهابية من هذه المخططات نجاحات كبيرة 
للغاية، بحيث تمكنت تلك الجماعات من إخفاء إرهابيتها 

والظهور بلباس التقوى حتى خدعت الكثير من الشباب 
العربى، واستطاعت االنتشار فى أكثر من دولة مثل مصر 
وتونس وليبيا واألردن ودول خليجية وغيرها، وبقيت على 
استعداد لتلقى الضوء األخضر من القيادات المرتبطة فى 
نهجها وقراراتها بالقيادة القطرية، لنزع اللثام والكشف 
عــن وجــهــهــا اإلرهـــابـــى الحقيقي. وأصــبــحــت األنشطة 
القطرية اإلرهابية تنقسم إلى قسمين: األول هو ذاتى، 
وهو الــذى تمارسه بنفسها، من خال تنفيذ االغتياالت 
والــتــهــديــدات واألنــشــطــة اإلرهــابــيــة والقتل والتفجير.. 
والثانى هو ما تدفع اآلخــر للقيام بــه، من خــال تقديم 
الدعم اللوجستى والــمــادى والمعنوى وتقديم الخبرات  

لجماعت إرهابية أخرى تنشط ضد األنظمة العربية.
وأشـــار التقرير إلــى أن تنظيم الحمدين وباستخدام 
اإلخــوان وأفكارهم المضللة، كان وال يــزال يشكل »جسر 
العبور« الذى يمر من خاله المتطرفون فى طريقهم إلى 
ــرى، وبالفعل  االنضمام إلــى الجماعات اإلرهــابــيــة األخـ
فقد مــر عبر تنطيم الحمدين أعـــداد ال بــأس بها من 
عناصر الــقــاعــدة والــجــهــاد اإلســامــى وداعـــش وجبهة 
النصرة… وغيرها، كما أن التنظيم أيضا يعتبر من بين 
طرق التشيع أيًضا.. ومن خال دراســة األنماط والسبل 
التى اعتمدتها الحكومات العربية وأجهزتها األمنية فى 
تعاملها مع التنظيم القطرى وشريكه اإلخــوانــى، يمكن 
ــى األخــطــاء والــقــصــور الــتــى استطاعت هذه  التوصل إل
التنظيمات من خالها أن تنشئ قاعدة شعبية ونفوذ لها 
ــدول العربية وخاصة مصر وتونس التى  فى عــدد من ال
كانت معروفة بعلمانيتها ورفضها ألى تشدد دينى، وأهم 
هذه األخطاء هو السماح لوسائل اإلعام القطرية وعلى 
رأســهــا شبكة الــجــزيــرة مــن البث واالنــتــشــار والعمل فى 
األقطار العربية، وأيًضا الفشل فى  تفكيك أفكار الحمدين 
واإلخــوان وكشف تناقضاتها وتاعبها، أو باألحرى عدم 
إعطاء األهمية الــازمــة لتفكيك هــذا الفكر الشيطانى 
مــن قبل الحكومات العربية وأجهزتها، حتى أصبحت 

ــذى ينشط ويركز  الــدوحــة مــصــدرا وصانعا لــإلرهــاب ال
على إضعاف األنظمة والحكومات العربية من خال نشر 
الفوضى وعــدم االستقرار. إن أهم نتيجة لغض الطرف 
عن األنشطة القطرية وإهمال تفكيك الفكر اإلخوانى من 
قبل الحكومات العربية، واالكتفاء بمراقبة أنشطة هذه 
الجماعات فى الــدول العربية من قبل األجهزة األمنية، 
كانت انضمام أعــداد كبيرة من الشباب العربى »المغرر 
بهم« إلى هذه الجماعة التى قدمت نفسها على أنها البيت 
السعيد فى الدنيا، والطريق األوسع واألسرع واألضمن إلى 
الجنة فى اآلخــرة، فأصبحت 
جيوش عناصرها المغرر بها 
والــتــى هــى جــزء مــن المجتمع 
الــمــدنــى والــمــكــون الجامعى 
ساح بيدها تستقوى به على 
الحكومات واألنظمة العربية، 
وتــحــولــت إلــى أدوات ضاربة 
وفــعــالــة لتنفيذ المخططات 
ــة فى  ــ ــي ــ ــوان الــقــطــريــة واإلخــ
المنطقة. وخـــال الــســنــوات 
ــن عــمــر تنظيم  ــة مـ ــمــاضــي ال
الــحــمــديــن، عملت السلطات 
القطرية على تنويع مكونات 
جماعات التنظيم اإلخــوانــى، 
فئويا وفكريا وثقافيا وحتى 
عــرقــيــا، مــا جعل لها العديد 
ــارات لــلــتــواصــل مع  ــخــي مــن ال
الجماعات اإلرهابية المنتشرة 
ــط والــقــارة  فــى الــشــرق األوسـ
األفريقية، واستخدامها كأداة 

ضاربة عند اللزوم.  
وخلص التقرير إلى نتيجة مهمة للغاية، وهى أن قيادات 
تنظيم الحمدين قــد تعمدت على جعل تنظيم اإلخــوان 
عبارة عن محطة وجسر يعبر منه الشباب المغرر بهم إلى 
الجماعات اإلرهابية، مع الحرص على استمرار التواصل 
مع هذه العناصر، والتى تتحدث التقارير عن أن بعضهم 
ــادات  ــي ــحــوا مـــن أبــــرز ق أصــب
التنظيمات اإلرهابية األخرى، 
ــروا بـــالـــوالء  ــمـ ــتـ ــهــم اسـ ــكــن ول
لــلــنــظــام الــقــطــرى واالتــصــال 
ــه، وهـــو الــســر من  ــادات ــي مــع ق
ــدرة تنظيم الحمدين  وراء قـ
عــلــى الــســيــطــرة عــلــى أنشطة 
وتوجهات الجماعات اإلرهابية 
ــؤكــد  ــطــقــة.. وت ــمــن ــى ال ــل فـ كـ
طبيعة أنــشــطــة التنظيمات 
اإلرهابية وأهدافها وطريقة 
إدارتها، أن هناك دعما ماليا 
وفكريا وسياسيا ولوجستيا 
ــقــاه من  ــل ــت واســتــخــبــاراتــيــا ت
ــطــات الــقــطــريــة، ومــن  ــســل ال
يقود عملية إدارة االتصاالت 
ــة بــيــن  ــ ــري ــســ ــ والــــقــــنــــوات ال
ــة مع  ــيـ ــابـ الــتــنــظــيــمــات اإلرهـ
بعضها البعض من جهة، ومع 
قــيــادات تنظيم الحمدين من 
ــرى، هــم قــيــادات من  جهة أخـ
ــى  جــمــاعــة التنظيم اإلخـــوانـــى الــتــى تنشط بشكل دول
وتعمل وتتحرك بسرية تــامــة، وهــو مــا تــؤكــده التقارير 
التى تحدثت عن حركة األمــوال بين دول أوروبــيــة وقطر 

وتركيا ومصر أثناء حكم 
اإلخــوانــى محمد مرسى 
ــدد مــن التنظيمات  وعــ
ــة الــمــنــتــشــرة  ــيـ ــابـ اإلرهـ
فــى المنطقة.. وتثبت 
الـــدراســـات واألبــحــاث 
أن  كـــل الــتــنــظــيــمــات 
اإلسامية اإلرهابية 
ــا  ــ ــ ــه ــ وعـــــــلـــــــى رأســ
ــدة وداعــــش  ــاعـ ــقـ الـ
وبوكوحرام وغيرها، 
تــتــشــارك فــى نفس 
المنظومة الفكرية 
واأليديولوجية التى 
ــا  جـــــاءت جـــذورهـ
من عقيدة وأفكار 
ــوان،  جماعة اإلخـ
ــت وال  والــتــى روجـ
ــروج لــهــا  ــ ــ ــزال ت ــ ــ ت
السلطات القطرية 
عـــبـــر مــنــظــومــتــهــا 
اإلعـــــــــامـــــــــيـــــــــة 
ــى  ــت والـــفـــكـــريـــة، وال

كلما اتسعت دائرتها 
ــرة  ــ ــســعــت مــعــهــا دائ ات

ــة  ــطـ ــشـ اإلرهـــــــــاب واألنـ
ــة فـــى المنطقة  ــيـ ــابـ اإلرهـ

ــول أى جماعة  ــذا فــعــنــد تــتــبــع أصــ والــعــالــم، لـ
إرهابية، يظهر بشكل واضح ارتباط هذه الجماعة 

بالفكر والعقيدة اإلخوانية المدعومة من قطر، 
والــتــى تــقــوم على قــاعــدة »اســتــخــدام العنف عند 
الـــضـــرورة«.. ويــهــدف تنظيم الحمدين مــن دعمه 
للجماعات اإلرهــابــيــة، إضــعــاف األنظمة العربية 
واستنزاف جيوشها كأحد أهم الطرق إلقامة دولة 
الخافة اإلســامــيــة بزعامة الــقــيــادات اإلخوانية 
التى تعمل بإمرة الحمدين، لــذا، فإنه يمكن القول 
إن الجماعات اإلرهابية بكافة مسمياتها، هى عبارة 
عن منظومة وشبكة قطرية بلباس إخــوانــى، يدعم 
أعضاؤها بعضهم البعض، مع السماح الختافات 
ــان، غير أن  فكرية وأيــديــولــوجــيــة فــى بعض األحــي
النهج واألهــداف واحــدة، لذلك فإن غالبية قيادات 
التنظيمات اإلرهابية األكثر شهرة وهــى القاعدة 
وداعـــش وبــوكــو حـــرام والــشــبــاب كــانــوا أعــضــاء فى 
تنظيم اإلخوان، الذى يمكن اعتباره على أنه البوابة 
الرئيسية الــتــى تــقــود إلــى الــجــمــاعــات اإلرهــابــيــة، 
ومقرها فى الدوحة.. لذا، فقد حرصت قطر كثيرا، 
ــرشــاوى ودفـــع الــمــلــيــارت، على منع تصنيف  عبر ال
ــات  ــوالي جــمــاعــة اإلخــــوان كمنظمة إرهــابــيــة فــى ال
المتحدة األمريكية رغــم وجــود توجه كبير وقــوى فى 
اإلدارة األمريكية لتنصيف تنظيم اإلخــوان كجماعة 
إرهابية، قطر وتركيا لعبت دورا كبيرا فى منع حدوث 
ــر، ألن إدراج تنظيم اإلخــــوان عــلــى قائمة  هـــذا األمــ
ــاب األمــريــكــيــة يــحــرم الــجــمــاعــة والــمــؤســســات  ــ اإلرهـ
والتنظيمات التابعة لها من التواجد فى أوروبا وأمريكا، 
وفى كل األحوال إذا أقر ذلك المشروع فإن ذلك سيحرم 
هذه الجماعة فى العمل فى العديد من الــدول المهمة 
غير أوروبــا وأمريكا مثل ماليزيا، وستتوالى الــدول فى 
عزلة هــذا التنظيم ومحاربته، مــا يعنى أفــول النفوذ 

القطرى تماما.

تصر السلطات التركية على إيجاد موطئ قدم لها فى ليبيا 
بــأى ثمن وبــأى طريقة، وبعد أن وجــدت األبـــواب الشرعية 
والقانونية مغلقة أمــامــهــا، لجأت إلــى القفز عــن األســوار 
وانتهاك القوانين واألعراف الدولية، واختراق الداخل الليبى 
عن طريق صناعة ودعم الجماعات اإلرهابية، حتى أصبحت 
تركيا دولــة محتلة لجزء من األراضــى الليبية التى يسيطر 

عليها اإلرهابيون المدعومين من تركيا ويأتمرون بأمرها.
والكثير من التقارير الحكومية أكدت تورط تركيا فى دعم 
اإلرهاب فى ليبيا، وكان المسئولون فى الجمارك الليبية قد 
أعلنوا فى ديسمبر الماضى أنهم ضبطوا وأوقــفــوا سفينة 
تركية محملة باألسلحة فى ميناء الخمس شــرق العاصمة 
طرابلس، وكانت هــذه السفينة تحمل أطنانا من األسلحة 
والذخائر القادمة من تركيا، كذلك كانت اليونان قد أعلنت 
فى السابق ضبط سفينة تركية كانت متجهة إلى ليبيا بحوالى 

500 طن من المتفجرات.
هذه بعض الحقائق التى كشفت عنها دراسة مهمة صدرت 
مؤخراً بعنوان: »أهداف مدمرة تسعى وراءها تركيا من تهريب 

األسلحة إلى ليبيا«. 
الــدراســة أشــارت إلــى أن العديد من التقارير واإلثباتات 
على أن تركيا ال تزال تصر على دعم اإلرهاب واإلرهابيين فى 
ليبيا عبر تزويدهم باألسلحة واألمــوال، وهو ما يعد انتهاكا 
صارخا لقرارات مجلس األمــن وعبثا بأمن واستقرار ليبيا 
ودول شمال أفريقيا.. ويرجع العديد من المحللين والخبراء 
اتساع رقعة اإلرهاب فى ليبيا، إلى قيام تركيا بنقل األسلحة 
والذخائر للجماعات اإلرهابية، إضافة إلى دعم قطر المالى 
المستمر لهذه الجماعات، حيث ال تزال أنقرة تزود الجماعات 
اإلرهابية فى ليبيا بطرق عديدة وملتوية، وهناك سفن وبواخر 

ضخمة محملة باألسلحة والذخائر تنطلق من تركيا وتصل 
إلى الموانئ الليبية وتوزع على الجماعات اإلرهابية، إضافة 
إلى ذلك، فقد ضبطت القوات األمنية الليبية مرات عديدة 
مركبات وشاحنات تحمل أسلحة تركية وتتجول فى المدن 
والقرى الليبية بهدف توزيعها على جماعات إرهابية منتشرة 
فى عدة مناطق من ليبيا، و ذلك ما أكده عبد القدير عبدالله 
ابیس،  قائد شرطة طبرق، والــذى أعلن عن ضبط وتوقيف 
مركبات محملة باألسلحة التركية فى المدينة، عــاوة على 
ذلــك فقد أعلن مسئولون فى مصراتة عن ضبط حاويات 
مليئة باألسلحة التركية تحمل ملصقات أدوات منزلية وألعاب 
أطــفــال، ما يشير إلــى أن أنقرة تمكنت بالفعل نقل العديد 

من شحنات األسلحة إلــى جماعاتها اإلرهابية تحت غطاء 
التجارة والتصدير والمساعدات اإلنسانية وغيرها، حتى أثار 
ذلك قلق الجزائر التى ترى خطورة على أمنها من األنشطة 
والتحركات التركية فى ليبيا، فالجزائر واثقة من أن جزءا من 
األسلحة التى تهربها تركيا إلى ليبيا تصل مباشرة للجماعات 

اإلرهابية فى الجزائر. 
وكشفت الدراسة أن هذا النمط من اإلصرار التركى على 
دعم اإلرهاب فى ليبيا، يؤكد أن المشرف الرئيسى على هذه 
العمليات هو رجب طيب أردوغــان، والــذى تمكن من تحويل 
تركيا إلى دولة أمنية دكتاتورية يستطيع فيها االنفراد بالرأى 
والــقــرار، وهــو مخطط كــان قد رســم من قبل تنظيم جماعة 

اإلخـــوان الــدولــى، كنوع من السيطرة على تركيا وخيراتها 
ــوان االستراتيجية، والتى  وتكريسها لخدمة مصالح اإلخـ
لن تتحقق إال بنشر ودعــم وتوسيع دائــرة اإلرهـــاب.. وتؤكد 
التقارير الصادرة من الداخل التركى، أن أردوغان أوكل مهمة 
ترخيص ومتابعة هذه السفن والبواخر المحملة باألسلحة إلى 
ليببيا، إلى جهاز المخابرات التركى، ليبقى الموضوع بعيدا 

عن األنظار واإلعام. 
وأشــارت الدراسة إلى أن تركيا تهدف من دعم اإلرهاب 
فى ليبيا إلى تقويض أى عملية سام وأيضا تعزيز فرصة 
وصـــول اإلســامــيــيــن المتطرفين الــمــدعــومــيــن مــن قطر 
والسودان وتركيا إلى سدة الحكم، لتحويل ليبيا بعد ذلك 

إلى مستعمرة إخوانية، واستغال خيراتها ومواردها النفطية 
ــوان الــمــدمــر، ولــيــس هذا  فــى خــدمــة مــشــروع تنظيم اإلخــ
فقط، فإن رغبة أردوغان من االنتقام من الرئيس المصرى 
ــان السياسى  السيسى ال تـــزال تسيطر على عقل أردوغــ
وتشغل اهتمامات قيادات اإلخــوان، الذين فقدوا عاقات 
مهمة فى الداخل المصرى بعد سقوط اإلخــوان، لذا فإن 
تنظيم اإلخوان يسعى إلى تحويل ليبيا إلى ماذ للجماعات 
المتطرفة واإلهاربية الستهداف استقرار مصر ومحاولة 
استعادة المتطرفين إلى السلطة. كما ترى تركيا وقطر أن 
ليبيا هى البوابة التى يمكن من خالها تهريب األسلحة إلى 
باقى الجماعات اإلرهابية المنتشرة فى أفريقيا، وقد أثبتت 
التقارير أنها نجحت بالفعل إلى نقل جزء من األسلحة إلى 
العديد من الجماعات اإلرهابية فى أفريقيا وعلى رأسها 
بــوكــوحــرام النيجيرية، وجماعة أنــصــار الــديــن، وجماعة 
التوحيد والجهاد فى مالى، وحركة الشباب الصومالية. 
وبعبارة أخرى، فإن تركيا وقطر قد تحولتا إلى أدوات لتنفيذ 
المشروع اإلخوانى فى دول شمال أفريقيا، حيث أصبحت 
تركيا المزود الرئيسى للجماعات اإلرهابية باألسلحة فى 
ليبيا ودول شمال أفريقيا، وقطر المزود الرئيسى بالمال، 
ويهدف التنظيم إلى تحول 
أراض فى أفريقيا إلى 
قـــواعـــد ومــعــســكــرات 
تـــدريـــب اإلرهــابــيــيــن 
الستخدامهم للضغط 
على الــحــكــومــات من 
جـــهـــة وضــــــرب أمـــن 
ــرار الـــــدول  ــ ــق ــ ــت واســ
الـــعـــربـــيـــة الـــداعـــمـــة 
ــمــكــافــحــة اإلرهـــــاب  ل
مثل مصر والسعودية 

واإلمارات وغيرها.

قيادات الجماعة وأردوغان يخططون لالنتقام من السيسى بعدما فقدوا عالقات مهمة فى الداخل املصرى بعد سقوط اإلخوان

التنظيم 
هو الممول 

الرئيسى لعناصر 
القاعدة والجهاد 

اإلسالمى 
وداعش وجبهة 

النصرة 

قيادات تنظيم 
الحمدين تستخدم 

تنظيم اإلخوان 
كمحطة وجسر يعبر 
منه الشباب المغرر 
بهم إلى الجماعات 

اإلرهابية

قيادات قطر تتواصل 
مع الجماعات 

اإلرهابية المنتشرة 
فى الشرق األوسط 

والقارة األفريقية 
وتستخدمها كأداة 
ضاربة عند اللزوم

قيادات اخوانية تتولى 
عملية إدارة االتصاالت 

والقنوات السرية بين 
التنظيمات اإلرهابية 

مع بعضها البعض من 
جهة ومع قيادات تنظيم 
الحمدين من جهة أخرى

تنظيم اإلخوان يسعى 
إلى تحويل ليبيا إلى مالذ 

للجماعات المتطرفة 
واإلرهابية الستهداف 

استقرار مصر

تركيا وقطر يرون أن ليبيا 
هى البوابة التى يمكن من 

خاللها تهريب األسلحة 
إلى الجماعات اإلرهابية 

المنتشرة
تركيا تحتل جزءا من األراضى الليبية التى يسيطر عليها اإلرهابيون 

أردوغان

حسين

السيسى

 سحر محمود
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باألسماء والمواقع
خريطة الثروات األثرية 

الضائعة والمنهوبة فى مصر
كنا أول دولة قامت بتبوير األراضى الخصبة ثم أهدرت املليارات على استصالح الصحراء حتى اقرتبنا من املجاعة املائية وثورة الجياع

تركنا قصورًا نادرة تتحول إىل خرابات وأوكارًا للدعارة واملخدرات فى قلب القاهرة وذهبنا لننفق مئات املليارات على بناء مدن وعواصم جديدة بال تاريخ

نبنى مسجدًا وكنيسة فى العاصمة اإلدارية الجديدة 
وندمر مساجد ومنابر مدينة األلف مئذنة الخالدة

نعلم أن المعمار هو صانع الحضارة اإلنسانية، لذلك 
احتفينا ببناء وافتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميالد 
المسيح بالعاصمة اإلداريــة الجديدة، كما امتألت نفوسنا 
بالفخر حين شاهدنا بعض أحياء تلك العاصمة نفسها، 
مثلما نترقب افتتاح باقى المدن العالمية الجديدة، من رفح 

إلى اإلسماعيلية ومن العلمين إلى المنصورة وكلها تحمل 
صفة الجديدة، ولكن يبقى السؤال: هل حافظنا على مالدينا 
من مدن وما بها من كنوز ثقافية وحضارية ومعمارية، تمثل 
تــاريــخ مصر وتحكى فــصــوال خــالــدة مــن تــاريــخ الحضارة 
البشرية، لنكمل عليها ببناء مدن ومعالم حضارية جديدة، أم 
أننا معتادون على أن نهدم ونهمل القديم لننفق األموال على 
بناء الجديد، على طريقة كل حاكم يأتى يسير على منجزات 

سابقة باالستيكة ليمحوها، ثم يبدأ من أول السطر؟
ــدول محلك سر،  ووفــقــاً لــهــذه الــرؤيــة الــتــى تظل بها الـ

ــوادى والدلتا   أتلفنا تربة مصر الــزراعــيــة الخصبة فــى الـ
بالتجريف والتبوير تارة وبالبناء عليها تارة أخرى، ثم ذهبنا 
نهدر المليارات على استصالح الصحراء حتى اقتربنا من 

المجاعة المائية ووالفقر الزراعى والغذائى.
وبالنظر إلى تاريخ مصر الذى يمتد إلى ما قبل التاريخ 
اإلنــســانــى، نجد مسالتنا الفرعونية فــى عــواصــم أوروبــا 
والقطع األثرية الذهبية تعرض فى معارض العالم وتباع 
فى مزادات الدول التى تعرف قيمة هذه المقتنيات، وتنشأ 
لكل قطعة متحف أو معرض خصيصاً لها، بينما نحن نسرق 

آثارنا أو نكدسها داخل مخازن غير مؤهلة لتعبث بها الفئران 
والحشرات.

وفى الوقت الــذى نجد فيه دولــة مثل السعودية تتمرد 
على فكرة االكتفاء بالسياحة الدينية، وتخلق لنفسها 
سياحة أثرية وترفيهية نواتها مدينة العال، التى ال تمتلك 
ــة التاريخ الفرعونى  إال سلسلة جبال قديمة، نجد دول
واإلســالمــى والقبطى، التى يمتد تاريخها من الفراعنة 
إلى اإلغريق ثم البطالمة والرومان والعرب والفاطميين، 
نجدها تترك مساجدها ومعابدها وقصورها التى ال تقدر 

ــار للدعارة والمخدرات،  بمال لتتحول إلى خرابات وأوك
تحيط بها العشوائيات وتالل القمامة والحيوانات الضالة 
والمشردين والمتسولين، ناهيك عن سرقة محتويات هذه 
القصور والمعابد واختفاء مقتنيات أصحابها من الحلى 
إلى المخطوطات والسجاجيد واألثاث، لنفاجأ بها تباع فى 
المزادات وتعرض ليس فقط فى معارض أوروبا وأمريكا، 
ولكن فى معارض الــدول الخليجية التى أنشأتها حديثاً، 
عمال بفكرة اللى مالوش تاريخ يشترى تاريخ للبيع، ممن 

لديهم تاريخ ال يعرفون قيمته.

»مصر ميكس كل حاجة والعكس«

ــو الــكــنــز  ــعــد اإلرث الـــحـــضـــارى لــمــصــر هـ ي
الحقيقى الــذى تمتلكه هــذه الــدولــة، والحفاظ 
عليه هــو الركيزة األولـــى للتنمية المستدامة، 
وعلى الرغم من إصــرار مصر على تحقيق رؤية 

الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة، 
وورود مــــــا يــخــص 
االهتمام بالتراث ضمن 
ــدى  ــت ــن ــم تـــوصـــيـــات ال
ــادى ومــؤتــمــر  ــصـ ــتـ االقـ
ــة  ــحــضــاري ــة ال ــمــي ــن ــت ال
ــة  ــرعــاي الـــمـــنـــعـــقـــدان ب
الـــرئـــيـــس عــبــدالــفــتــاح 
ــى عـــام  ــ ــى فـ ــسـ ــيـ ــسـ الـ
2015، بمناسبة تدشين 
قناة السويس الجديدة، 
ــم من  ــرغـ ــل وعـــلـــى الـ بـ
ــوز األثـــريـــة الــتــى  ــن ــك ال
تمتلكها مــصــر، والــتــى 
يــــعــــود بـــعـــضـــهـــا إلـــى 
عصور ما قبل التاريخ 
وتمتد إلى بداية القرن 
ــه ال  ــ ــن، إال أن ــشــري ــع ال
يــوجــد فــى مــصــر ســوى 
7 مــنــاطــق فــقــط ضمن 

قائمة التراث اإلنسانى لمنظمة اليونسكو، بينما 
دولــة مثل المغرب لديها ضعف هذا العدد، أى 

14 منطقة.
ــؤخــراً دراســـة  ــدرت م ــول تــلــك الــفــكــرة صـ وحـ
بعنوان: »الحفاظ على التراث الثقافى والعمرانى 
لمصر«، أعدتها الدكتورة جليلة القاضى، أستاذ 
التخطيط العمرانى بجامعات فرنسا، أشــارت 
خاللها إلى أن مصر فقدت تراثا ثقافيا ال يقدر 
بثمن، وأصبحت كل المدن بال طابع وتــم هدم 
وإزالـــة معظم األنــويــة الثقافية للمدن، وحلت 

محلها عمائر اسمنتية ال طابع لها.
وحذرت الدكتورة جليلة فى سياق دراستها من 
ضياع معالم مدينة األلــف مئذنة، فى مواجهة 

معالم المقاولين وأصابع اإلهمال.
وتطرقت الــدراســة إلــى أثــر بأهمية حديقة 
األزهر الذى حجبت فى مواجهة أحياء عشوائية 
أحاطت بالقاهرة مثل بوالق الدكرور وامبابة، كما 

حجبت تلك العشوائيات مــآذن وقباب خلدتها 
لوحات فنانين عالميين، على مر العصور، كما 
تمت ســرقــة العناصر المعمارية مــن حشوات 

األبواب والمقابض والتكسيات النحاسية.
وباألسماء تناولت خبيرة التخطيط العمرانى 
بعض المنابر التى سرقت، وأبرزها منبر جابى 
بك الــرمــاح، فيما صــدر خــالل العام المنقضى 
قرار حكومى أحاطته عالمات استفهام عديدة 
يتعلق بتفكيك 55 منبرا أثــريــا وكــرســى مقرئ 
ــا، تــم وضعها فــى مــخــازن غير  ــري ومصحفا أث
مؤهلة، ناهيك عــن فــك منبر مسجد أبــو بكر 
مزهر الذى يعود بنائه إلى القرن الخامس عشر 
وإلقائه فــى مخزن مــن مــخــازن القلعة وصفته 

الدراسة بأنه مخزن سئ السمعة.
وبـــــشـــــكـــــل عـــــام 
أوضحت الباحثة أن 
الــقــصــور المملوكية 
ــت  ــحــول بـــأكـــمـــلـــهـــا ت
ــات خاوية  إلــى خــراب
ــط جــــــرداء  ــ ــوائ ــحــ ــ ب
بــعــد ســرقــة األبـــواب 
والشبابيك والنجف 
والسجاجيد واألثاث.

وطـــرحـــت الــورقــة 
ــاؤال  ــسـ الـــبـــحـــثـــيـــة تـ
حول مصير القاهرة 
التاريخية الــتــى يتم 
تـــشـــويـــه نــســيــجــهــا 
ــى كـــل يـــوم،  ــعــمــران ال
ــا  ــ ــارهـ ــ واصـــــفـــــة آثـ
الفريدة بأنها تعانى 
من إهمال شديد، بل 
ــرق بعضها تحت  وغـ

المياة الجوفية.
ــقــاضــى« ســيــاســة الــدولــة التى  وانــتــقــدت »ال
وضعت اآلثار خارج إطار اهتمامها، على الرغم 
مما تعرضت له هذه اآلثــار من سرقات وتدهور 
إبان سنوات االنفالت األمنى، ومازالت تعانى من 
اإلهمال رغم استتباب األمن، وهو ما يهدد بنقل 
القاهرة من قائمة مدن التراث المميز لليونسكو 

لتوضع فى قائمة تراث فى خطر.

خفايا قرار 
الحكومة بنقل 

55 منبرًا أثريـًا 
إلى مخازن 

القلعة سيئة 
القاهرة تنتقل السمعة

من قائمة 
التراث المميز 
لليونسكو إلى 

قائمة تراث 
فى خطر

تحديات تواجه الحفاظ على التراث

مصر وقعت على مواثيق المنظمات العالمية ولم تلتزم بها!!!
رغم اتهام فاروق حسنى ورجاله بسبب البيروقراطية وفقر الموظفين وجهل المسئولين

بالفساد وبيع اآلثار

عهد مبارك كان األكثر 
حرصًا على حماية 

وترميم المواقع التراثية

بالرغم من تهمة الفساد التى تالحق 
جميع رموز نظام الرئيس األسبق حسنى 
ــاروق حسنى  ــ مــبــارك، ومـــن أبــرزهــم ف
وزير الثقافة فى عهده الذى الحقته هو 
ورجــالــه تهم بيع اآلثـــار وتخريب تــراث 
مصر، أوردت الــدراســة بعض الوقائع 

التى تثبت عكس ذلك.
ومــن بين هــذه الوقائع ذكــرت أنــه تم 
ترميم 150 منشأة تاريخية فى قاهرة 
ــان  ــاخـ ــذت مــنــظــمــة األغـ ــفـ الــمــعــز، ونـ
ــادة إحــيــاء منطقة  ــدا إلعـ مــشــروعــاً رائـ
الــدرب األحــمــر، ونفذت وزارة الثقافة 
ــارع الــمــعــز ومنطقة  مــشــروع إحــيــاء شـ

الفسطاط ومجمع األديان.
ــة إلـــى أن إيــــرادات  ولــفــتــت الـــدراسـ
ــذاك قــفــزت لــتــفــوق دخــل  ــ الــســيــاحــة آن
قــنــاة الــســويــس وتــحــويــالت المصريين 
بالخارج، وأصبحت هى المصدر األول 
من مصادر الدخل القومى، إال أن كل 
ذلك تبدد اآلن وتدهورت أحوال المعالم 
األثــريــة وتــراجــع الــدخــل فــى ظــل غياب 
سياسة الحفاظ على الــتــراث الثقافى 
وتفشى الجهل والفساد، حتى وصلنا إلى 

تقنين نهب كنوز مصر بحجج مختلفة.

ــمــا مــا تــرجــع الــحــكــومــة المصرية  دائ
ــى نقص  فشلها فــى تحقيق أى هــدف إل
وقلة الموارد، علماً بأن كل جنيه ينفق على 
حماية التراث يمكن أن يحقق أرباحا تفوق 
أضعاف ما تم إنفاقه، حال وجود منظومة 
متكاملة قــادرة على تعظيم هــذه القيمة 
واالســتــفــادة منها سياحياً واقــتــصــاديــاً، 
ــك مــازالــت الــدولــة تتجاهل تلك  ومــع ذل
القيمة وترجع ما آلــت إليه أحــوال كنوز 
مصر التراثية إلى نقص وضعف الموارد 
المالية الالزمة، وعدم وجود آليات لتوفير 
مــوارد جديدة، من خالل تحديد مصادر 
مستحدثة وضخها بشكل عقالنى فى 
ــتــراث وإجـــراء  عمليات الــحــفــاظ على ال

أعمال الصيانة وإعادة التأهيل.
وإذا كانت الدولة ونحن نصدقها أكدت 
أنها مولت بناء العاصمة اإلدارية الجديدة 
ــرهــا مـــن الــمــشــروعــات الــعــمــالقــة  وغــي
مــن تــبــرعــات المصريين وفــى مقدمتها 
مساهمات رجال األعمال، فلماذا ال تدار 
حملة جمع تــبــرعــات مــن هـــؤالء لرعاية 
ــار، على غــرار الحملة التى  وترميم اآلثـ
قــادهــا الكاتب الــراحــل جمال الغيطانى 
لــلــحــفــاظ عــلــى مــعــالــم تــــراث الــقــاهــرة 
الفاطمية، أم أن هؤالء الممولين العقاريين 
دائماً ما يعلون القيمة الربحية على القيمة 
الثقافية والــحــضــاريــة، ويفضلون هدم 
القصور والمعالم التراثية ليشيدوا فوقها 
األبراج والموالت، لتحل الثروة األسمنتية 
محل الكنوز الجمالية والتاريخية التى ال 

تقدر بأموال العالم.

وألن الفلوس والــفــســاد وجــهــان لعملة 
ــارت الـــدراســـة إلـــى خــطــورة  واحــــدة، أشــ
الــتــحــدى المتعلق بتفشى الــفــســاد فى 
المحليات والمؤسسات المنوط بها حماية 
التراث، واصفة هذه الجهات الحكومية 
بأنها تتعامل مع التراث كسلعة يتم نهبها 

بشكل منظم وبيعها لمن يدفع أكثر.
وألن القاعدة تقول إن من أمن العقاب 
أساء األدب، شددت الدراسة على أهمية 
تعديل القوانين وتغليظ العقوبات بشرط 
تفعيلها، موضحة عقبة كــؤود تتمثل فى 
قــصــور التشريعات والــقــوانــيــن وحالتها 
البالية، التى لم تعد تتناسب مع طبيعة 
المناطق التراثية وتفردها، واألدهــى أن 
القوانين المصرية ال تتسق مع المواثيق 
ــتــى وقــعــت عليها مــصــر مع  ــة ال ــي ــدول ال
منظمات حماية التراث العالمية، كما ال 

تتوافق مع طبيعة العصر وتطوره.
وربطت الدراسة بين ذلك وبين قصور 
الجهاز اإلدارى المؤسسى للدولة وطابعه 
ــدد الــجــهــات  ــروقــراطــى، وتــكــاثــر عـ ــي ــب ال
المنوط بها مهمة الحفاظ على التراث 
وعــدم التنسيق فيما بينها، ناهيك عن 
فقر وجهل حراس التراث من الموظفين 
ــيــارات  ــى اخــت والــمــســئــولــيــن، وصــــوالً إلـ
الدولة نفسها وتوجهاتها السياسية التى 
تعكس صورة واضحة لتضارب المصالح، 
واالنـــحـــيـــاز لــمــصــلــحــة رؤوس األمــــوال 
الريعية، التى تبحث عن الكسب السريع، 
وال تراعى البعد الثقافى فى استثماراتها.

فى مقدمتها التلوث البيئى وغياب الوعى المجتمعى وعدم اإلحساس بأهمية التراث

على الرغم من التطور الذى شهدته مصر 
وريادتها وسبقها عن كل دول المنطقة فى 
مجال التراث الحضارى والثقافى، إال أنها 
ــواجــه الــعــديــد مــن الــتــحــديــات الــتــى تعيق  ت

محاوالت الحفاظ على هذا التراث الثرى.
ــورة جــلــيــلــة بــعــض هــذه  ــتـ ــدكـ وأوردت الـ
التحديات، موضحة أنــه فى مقدمتها يأتى 
القصور فى مفهوم التراث نفسه، مشيرة إلى 
المؤسسة المختصة بالتراث فى مصر مازال 
اسمها وزارة اآلثار، أى أن فهمها للتراث فى 
هذا اإلطار يبقى محصوراً على األثر فى حد 

ذاته، وليس ما يحيط به.
ومن وجهة نظر الباحثة فإن عملية الحفاظ 
على التراث يجب أن تأخذ فى االعتبار عدة 

أبــعــاد مــن بينها الــشــوارع المحيطة باألثر، 
بمبانيها وطبيعة سكانها وعاداتهم والحرف 

التقليدية السائدة بينهم.
وفــى هــذا السياق فــإن الــدولــة متمثلة فى 
وزارة اآلثار تهتم بترميم األثر نفسه، وتترك 

محيطه يتدهور.
وتطرقت »الــقــاض« إلــى التحدى المتعلق 
ــة إلـــى أن الــمــنــشــآت  ــت بــالــبــعــد الــبــيــئــى الف
المعمارية والتجمعات العمرانية ومــا فيها 
ــق تــاريــخــيــة تعتبر أكــثــر عناصر  مــن حــدائ
التراث هشاشة، نتيجة وجودها داخل الكتلة 
الحضرية والضواحى القريبة، ما يعرضها 
لمخاطر التلوث البيئى وســـوء االستعمال 
والكثافة البنائية والتدهور لغياب الصيانة 

ومــن ثم االنــدثــار، الفتة إلــى أن الــواقــف فى 
أعلى نقطة داخــل حديقة األزهـــر العريقة 
على سبيل المثال ال يرى إال مبانى عشوائية 
وتالل من القمامة ومياة المجارى بين البيوت 

المتهالكة.
وربطت الدراسة بين ما سبق وبين غياب 
ــوعــى المجتمعى بأهمية هـــذه الــمــواقــع  ال
وأهــمــيــة الــحــفــاظ عليها كـــتـــراث، أو حتى 

اإلحساس بها كتراث.
وأرجعت أستاذ علم التخطيط العمرانى 
ذلــك إلــى الــصــراع بين التحديث ومتطلبات 
الــنــمــو الــســكــانــى والـــزحـــف الــبــنــائــى وبــيــن 
تجمعات تراثية عتيقة، كثيراً ما تعوق عمليات 

تكثيف المبانى وشق الطرق وخالفه.

هؤالء يتعاملون مع التراث 
كسلعة يتم نهبها بشكل 

منظم وبيعها لمن يدفع أكثر

 إيمان بدر

حسنى

وزيرى
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المحكمة اإلدارية العليا تحدد مصير إضافة 
العالوات الخمس ألصحاب المعاشات

16 فبراير.. أولى جلسات محاكمة وزير الزراعة 
األسبق صالح هالل فى الكسب غير المشروع

تعقد محكمة استئناف الــقــاهــرة،  فى 
جلسة 16 فبراير الحالى، أولــى جلسات 
محاكمة وزير الزراعة األسبق صالح الدين 

هالل التهامه بالكسب غير المشروع.
تــعــقــد الــمــحــاكــمــة بــرئــاســة المستشار 
مجدى عبد البارى وعضوية المستشارين 
محمد عبد الحكيم رضوان ومحمد األمير 

أبو كريشة.

كـــان جــهــاز الــكــســب غــيــر الــمــشــروع قد 
ــر الــزراعــة  انــتــهــى مــن تحقيقاته مــع وزيـ
ــدعــوى  ــه ال وجـــه إلقـــامـــة ال ــأن األســـبـــق ب
الجنائية، إال أن النائب العام المستشار 
نبيل صــادق، طعن على هــذا الــقــرار أمام 
محكمة جنايات القاهرة التى وافقت على 
قـــرار الــنــائــب، وتــمــت إحــالــة القضية إلى 
محكمة استئناف الــقــاهــرة الــتــى حــددت 

جلسة المحاكمة.
وأسندت النيابة لصالح الدين هالل ألنه 
خالل الفترة من مايو 2015 حتى أغسطس 

2015 بصفته مــن الخاضعين للقانون 
رقـــم 62 لسنة 1975 فــى شـــأن الكسب 
غير المشروع، وزيــرا للزراعة واستصالح 
األراضــى حصل لنفسه ولغيره على كسب 
ــأن قبل عضوية عاملة له  غير مــشــروع ب
وألسرته بالنادى األهلى للرياضة البدنية 
ــطــار له  كــمــا قــبــل مــالبــس لــه ولنجله وإف
ولعشرين فردا من أسرته بفندق كمبنسكى 
وتليفونين محمولين هــواوى وأى فون كما 
هو موضح بالتحقيقات بلغت قيمتها 403 

آالف جنيه.

تــصــدر المحكمة اإلداريــــة العليا برئاسة 
المستشار أحمد الفقى نائب رئيس مجلس 
الدولة، الحكم فى الطعون المقامة من وزيرة 
الــتــضــامــن االجــتــمــاعــى عــلــى حــكــم محكمة 
القضاء اإلدارى والقاضى منطوقه بإضافة 
80٪ من قيمة آخر خمس عــالوات إلى األجر 
المتغير ألصحاب المعاشات، فى جلسة 21 

فبراير الحالى.
ــى رئــيــس  ــام الـــدعـــوى الـــبـــدرى فــرغــل ــ  أقـ
ــب بضم  ــحــاد أصــحــاب الــمــعــاشــات، وطــال ات
الخمس عالوات إلى األجر المتغير ألصحاب 
المعاشات، وقضت المحكمة لصالحه ما دعا 
وزارة التضامن وهيئة مفوضى الدولة بالطعن 

على الحكم أمام المحكمة اإلدارية العليا.

إعادة محاكمة مرسى و23 
آخرين بـ»التخابر مع حماس«

18 فبراير.. بدء محاكمة المتهم 
باختطاف طائرة مصر للطيران

الحكم فى دعوى فرض 
الحراسة على نقابة األطباء

القضاء اإلدارى ينظر دعوى وقف قرار رسوم العمرة

الحكم فى طعن »أوبر وكريم« على حكم وقف نشاطهما

»جنايات القاهرة« تستكمل جلسات محاكمة 
7 متهمين باالتجار بالبشر فى عين شمس

محاكمة حسن مالك و21 آخرين فى قضية »اإلضرار باالقتصاد«

تــنــظــر  محكمة الــقــضــاء اإلدارى، 
الدعوى المقامة من المحامى الهيثم 
هاشم سعد، لوقف تنفيذ قــرار وزارة 
السياحة بفرض رســم على من سبق 
لهم أداء العمرة، فى جلسة 16 فبراير 
الحالى  لــإعــالن بالتدخل مــن أحد 

المعتمرين.
وكــان تقرير هيئة مفوضى الدولة 
ــد أن تــكــرار الــعــمــرة ال يعد سببا  أك
ــوزارة فــى فــرض هذه  ــ لنشوء حــق ال
المبالغ، وأن الوزارة ال تقدم خدمات 
لراغبى العمرة وال تحمل جهد تبذله 
اإلدارة مــن جانبها، فــال تصلح أن 
تكون وعاء لرسم يحق لإدارة جباية 

هذه الرسوم.
ــح ســعــد أن الــتــقــريــر أوصــى  وأوضــ
بإلغاء قرار وزير السياحة وذلك بسبب 
عدم جواز إنشاء ضرائب أو تعديلها أو 
إلغائها إال بقانون، وذلــك وفقا لمواد 
الدستور ومــا استقر عليه العمل فى 
المحكمة الدستورية العليا والقضاء 

اإلدارى.
وأشار سعد إلى أن التقرير اعتبر أن 
المبلغ المحدد من قبل الــوزارة ال يعد 
من بين الرسوم التى حددها القانون 
المنظم لشركات السياحة، وأنـــه ال 
تــفــرض ضريبة إال بــقــانــون مستوف 

أوضاع وشروط فرضها وجبايتها.

حجزت المحكمة اإلداريـــة العليا، برئاسة 
المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس 
ــة، الطعن المقام مــن شركتى »أوبـــر«  ــدول ال
و»كريم« المختصتين بالنقل الجماعى، لوقف 
تنفيذ وإلغاء الحكم وقــف نشاطهما، ووقف 

عملهما فى مصر، للحكم بجلسة 23 فبراير.
يذكر أن هيئة المفوضين بالمحكمة اإلدارية 
العليا أوصــت بعدم قبول الطعن شكاًل لرفعه 
مــن غير ذى صــفــة، وبــإلــغــاء الحكم المطعون 
فيه، والقضاء مجدًدا برفض طلب وقف تنفيذ 
قــرار جهة اإلدارة السلبى، باالمتناع عن إلغاء 
تراخيص تسيير مركبات السيارات الخاصة 
ورخـــص قــائــدهــا، حــال استخدامها فــى غير 

الغرض المبين فى رخصتها.
 كانت هيئة قضايا الدولة ممثلة للحكومة، 
وشركتى »أوبر وكريم«، أقاموا الطعن وذكروا 
ــة عن إصدار  فيه أن »امتناع الجهات اإلداري
ــقــرارات الــالزمــة، لتوفيق أوضـــاع الشركة  ال
حفاظا على حقوق العاملين بها يشكل قرارًا 
سلبًيا باالمتناع مخالف لصحيح حكم القانون 
والدستور«، مؤكًدا أن استمرار ذلك االمتناع 
يؤدى إلى زيادة نسبة البطالة فى ظل الظروف 

التى تمر بها البالد.
ــخــاص  ــيــق ال ــتــطــب ــد الـــطـــعـــن، أن »ال ــ وأكـ

تستكمل محكمة جنايات الــقــاهــرة، المنعقدة 
بالتجمع الــخــامــس، بــرئــاســة المستشار السيد 
ــبــدوى أبــو الــقــاســم، عقد جلسات محاكمة 7  ال
متهمين بتشكيل جماعة إجرامية مارست االتجار 
فــى األعــضــاء البشرية بمنطقة عين شمس، فى 

جلسة 17 فبراير.
كشفت تحقيقات أحمد أبــو الليل مدير نيابة  

ــراف الــمــســتــشــار  ــإشـ حـــــوادث شـــرق الــقــاهــرة بـ
أحــمــد عــز الــديــن المحامى الــعــام األول لنيابة 
شــرق الــقــاهــرة، عــن أن المتهمين »عبد الرحمن 
ع« وشهرته »الطليانى« 20 سنة مبيض محارة 
و»عبد الله ر« نجار و»طــارق. أ« وشهرته »كشرى« 
19 سنة »عــايــدة. إ« وشهرتها »أم جنا« 23 سنة 
عاملة و»شعبان. م« عامل و»ياسر. م« فنى صيانة 

و»محمود ى« وشهرته »أبــو جنا« هــارب كونوا فى 
غضون 2016 بمنطقة عين شمس جماعة إجرامية 
منظمة يقوم على إدارتــهــا شخص توفى وتستغل 
حالة الضعف والحاجة للمال لدى بعض المواطنين 
وتستئصل أعضاءهم البشرية، لبيعها لمن يدفع 
المال ما ترتب عليه إصابة المواطنين »عماد. ح« 

و»بدر. م« و»طفل« بعاهة مستديمة.

بالشركتين مرخص من قبل وزارة االستثمار، 
أى أنه قانونى«، وفى 17 نوفمبر 2017 أخذت 
الشركتان موافقة من الدولة للعمل، وانتظرتا 
إصدار قانون رسمى من مجلس النواب ينظم 
عملها، األمر الذى يشير إلى أن عمل الشركة 

قانونى ورسمى.

ــف عــمــل  ــوقـ ــر الـــحـــكـــم عـــلـــى مـ ــؤثـ ــن يـ ــ ولـ
الــشــركــتــيــن، عــقــب مــوافــقــة مجلس الــنــواب 
مؤخرا على قانون تقنين وضع تسيير مركبات 
الــســيــارات الــخــاصــة، ورخـــص قــائــدهــا حال 
ــغــرض المبين فى  اســتــخــدامــهــا فــى غــيــر ال

رخصتها.

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة 
ــرة، مــحــاكــمــة الــقــيــادى  بــمــجــمــع مــحــاكــم طــ
اإلخوانى حسن مالك وعبدالرحمن سعودى 
ــرار باالقتصاد  و21 آخــريــن بقضية »اإلضــ

القومى« فى جلسة 13 فبراير الجارى .
كــان النائب الــعــام المستشار نبيل أحمد 
صادق، قد أحالت حسن مالك وعبدالرحمن 
سعودى، و21 متهًما إلى المحاكمة فى ختام 
التحقيقات التى أجرتها نيابة أمــن الدولة 

العليا.

وكــانــت نيابة أمــن الــدولــة العليا بإشراف 
المستشار خالد ضياء، المحامى العام األول 
للنيابة، قد قامت بضبط حسن مالك، وأجرت 
تفتيشا لمسكنه، فعثرت على مطبوعات 
تنظيمية تضمنت خطط جماعة اإلخـــوان 
اإلرهــابــيــة لـــإضـــرار بــاالقــتــصــاد الــقــومــى 
عــن طريق خلق طلب مستمر على الــدوالر 
األمريكى لخفض قيمة الجنيه المصرى أمام 
العمالت األجنبية، والقيام بعمليات إرهابية 
تستهدف رجــال القوات المسلحة والشرطة 

وقــطــاع السياحة، خــاصــة الــوفــود الروسية 
واألوروبية.

كما عثرت النيابة على مطبوع تضمن قائمة 
بالشركات األمريكية واإلماراتية والسعودية 
العاملة فــى مصر وخريطة لخطوط الغاز 
ــل مــصــر بــغــرض استهدافها  الطبيعى داخـ
بعمليات إرهــابــيــة، فضال عــن الــعــثــور على 
مطبوع صادر عن جماعة اإلخــوان اإلرهابية 
يحرض على استعمال الــقــوة والعنف لقلب 

نظام الحكم القائم بالبالد.

تستكمل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة 
بمجمع محاكم طــرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، 
إعــادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و23 متهًما من 
قــيــادات وعناصر جماعة اإلخـــوان، فى قضية اتهامهم بارتكاب 
جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البالد، وإفشاء 
أسرار األمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل 
مصر وخارجها بقصد اإلعــداد لعمليات إرهابية داخــل األراضــى 
المصرية، والمعروفة بالتخابر مع حماس، فى جلسة  17 فبراير 

الحالى.
 كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع 
منظمات أجنبية خارج البالد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل 
البالد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البالد لدولة أجنبية ومن يعملون 
لمصلحتها، وتمويل اإلرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض 
ــؤدى إلــى المساس  التنظيم الــدولــى لــإخــوان، وارتــكــاب أفــعــال ت

باستقالل البالد ووحدتها وسالمة أراضيها.

حددت محكمة االستئناف 18 فبراير الحالى، لنظر أولى جلسات 
محاكمة سيف الدين مصطفى محمد إمــام محكمة الجنايات، 
المتهم فى القضية المعروفة إعالمًيا بـ»اختطاف طائرة مصر 
للطيران«، باالستيالء عن طريق التهديد والترويع على وسيلة من 
وسائل النقل الجوى، وتعطيله سيرها عمًدا وخطفه واحتجازه 
وحبسه لركابها وأفــراد طاقمها تحقيًقا لغرض إرهــابــى، فضاًل 
عن ترويجه ألفكار ومعتقدات جماعة اإلخــوان اإلرهابية الداعية 

الستخدام العنف، وذلك أمام محكمة جنايات العامرية.

تصدر محكمة األمــور المستعجلة بعابدين، الحكم  فى دعوى 
فرض الحراسة القضائية على نقابة األطباء فى جلسة الثالثاء  19 

فبراير.
 كانت محكمة األمور المستعجلة  قد قررت برئاسة المستشار 
الهادى محمد حجز الدعوى المقامة من الطبيب هانى سامح، ضد 
نقيب األطباء، والتى يطالب فيها بفرض الحراسة القضائية على 

نقابة األطباء، لجلسة 30 يناير الجارى للنطق بالحكم
 واستند مقيم الدعوى إلى »امتناع األطباء عن تنفيذ القانون 
بــخــصــوص وضـــع الــحــد األقــصــى ألســعــار وكــشــوفــات الــخــدمــات 
الطبية، واستغالل نقابة األطباء لصالح فئة قليلة من المنتفعين 
والمتربحين على خالف أهــداف إنشاء نقابة األطباء المنصوص 

عليها قانوًنا«.

 عماد شوقى

الحكم فى دعوى حل مجلس 
نقابة الصيادلة

»جنح أمن الدولة« تحدد مصير محيى 
عبيد نقيب الصيادلة المعزول 

تصدر محكمة األمور المستعجلة، الحكم فى دعوى حل مجلس 
نقابة الصيادلة بعد عقد عموميتين متضاربتين مــن النقيب 
الموقوف محيى عبيد، ومجلس نقابة الصيادلة، واتخاذ قرارات 

متضاربة فى جلسة 13 فبراير المقبل.
وكان الصيدلى عبد العليم نجاح، أقام دعوى حملت رقم 2030 
لسنة 2018 ذكر فيها أن الخالفات الداخلية بين أعضاء مجلس 
النقابة، ومنع دخول الصيادلة إلى مقر النقابة، وتعرض الدكتور 

إسالم عبد الفاضل إلى اعتداء وإصابته.
ــواه إلـــى عــقــد جمعيتين مــضــادتــيــن فــى مايو  واســتــنــد فــى دعــ
ــمــرار فــتــح حــســابــات الــنــقــابــة بــالــبــنــوك للنقيب  الــمــاضــى، واســت
والمجلس، ووجــود أختام للطرفين، باإلضافة إلى توقف مشروع 

العالج الخاص باتحاد نقابات المهن الطبية، بسبب تلك األزمات.
وكانت محكمة القضاء اإلدارى، قضت حكما فى الدعوى رقم 
40765 لسنة 72 ق بوقف تنفيذ وإلغاء دعــوة الجمعية العمومية 
غير العادية التى عقدت فى 14 مايو 2018، وما ترتب عليها من 

آثار، وتأييد وقف المدعو محيى عبيد عن ممارسة مهام منصبه.

تستكمل محكمة جنح أمن الدولة العليا طــوارئ، عقد جلسات  
محاكمة محيى عبيد، نقيب الصيادلة المعزول، فى 24 فبراير 
الحالى، فى اتهامه، بتهمة التعدى على الصيدلى إســالم عبد 
الفاضل وإصابته بإصابات بالغة بسبب نزاع على مجلس النقابة 

وقع فى شهر أكتوبر الماضى.
 كانت نيابة وسط القاهرة الكلية، قد أحالت المتهم للمحاكمة 
العاجلة، أمام محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ، بعدما جدد 
قاضى المعارضات بمحكمة عابدين أمــر حبسه 15 يوما على 
ذمــة التحقيق، وسبق أن قــررت نيابة وســط القاهرة، بإشراف 
المستشار أيمن بــدوى، المحامى العام حبس عبيد، 4 أيــام على 

ذمة التحقيقات.

24 فبراير.. أولى جلسات محاكمة 
المتهمين برشوة وزارة التخطيط

حـــدد الــمــســتــشــار محمد رضـــا شــوكــت رئــيــس محكمة 
استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء األعــلــى، جلسة 
24 فبراير الحالى، لبدء محاكمة »عماد. أ  43 سنة« مدير 
إدارة العقود والمشتريات بـــوزارة التخطيط و»محمد.ع 
47 سنة« مدير عام إحدى الشركات، و»خالد. أ 44 سنة« 
رئيس قطاع بــإحــدى الشركات التــهــام مسئول التخطيط 
بطلب نسبة 1٪ مــن قيمة المستحقات الخاصة بشركة 
المتهمين، والبالغ قيمتها مليون و319 ألفا و257 جنيها 
على سبيل الرشوة وأخذ منها مبلغ مليون و245 ألفا و300 
جنيه مقابل صرف المستحقات المالية الناشئة عن عمليات 
تــوريــد أجــهــزة حاسبات وبــرامــج ميكرو ســوفــت لــلــوزارة، 
تعقد المحاكمة برئاسة المستشار د. أسامة أنور الجامع 
وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدى عبد 

المجيد ومدحت فاروق خاطر.
كــشــفــت الــتــحــقــيــقــات عـــن قــيــام مــديــر إدارة الــعــقــود 
والمشتريات بوزارة التخطيط بطلب وأخذ رشوة من المتهم 
الثانى بواسطة المتهم الثالث مبالغ مالية على سبيل الرشوة 
وهــى نسبة  1٪ مــن قيمة المستحقات المالية الخاصة 
بالشركة، طرف الوزارة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته 

وهو صرف المستحقات.

نظر دعوى تعويض قطر 
ألسر شهداء اإلرهاب

تــواصــل الــدائــرة 9 تعويضات بمحكمة جنوب القاهرة 
االبتدائية،  نظر الدعوى المقامة من أســر 5 من شهداء 
العمليات اإلرهابية بمصر، للمطالبة بتعويضهم بـ150 مليون 
دوالر من قطر وأميرها تميم بن حمد إليوائهم إرهابيين 
ثبت تورطهم فى عمليات إرهابية، فى  جلسة 14 فبراير 

الحالى لتقديم المستندات واإلعالن الدبلوماسى.
كــان حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق 
ــدعــوى بصفته وكــيــاًل عــن يحيى كامل  ــام ال اإلنــســان، أقـ
جــاويــش، والــد الشهيد الــمــالزم مصطفى يحيى، وعيسى 
عــودة سالم عــودة، بشمال سيناء، ومحمود محمد فتحى، 
مــن الــقــاهــرة، وشــكــرى محمد خــلــف، مــن شــمــال سيناء، 
وميرفت أحمد محمد، من اإلسماعيلية، طالبوا بالتعويض 
 عــن استشهاد ذويــهــم فــى عمليات إرهــابــيــة تمولها قطر

بشمال سيناء.

عبيد

هالل

مرسى



11 العـدد 248
األربعاء  2019/2/13 عيد الحب

اإلغريق أقاموه بمناسبة عيد زواج كبري اآللهة من »امُلزة بتاعته« والرومان اعتربوه عيدًا للربيع والخصوبة

 ذكرى عيد الحب
 تعود إلى ماقبل الميالد

»الفالنتين« فى مصر شكل تانى
مع اقتراب منتصف 
شــهــر فــبــرايــر عــــادًة ما 
تــغــرق الـــشـــوارع وواجــهــات 
وفاترينات المحالت بطوفان 
من اللون األحــمــر، وتقفز أسعار 
ــراء حتى  ــمـ ــحـ بـــاقـــات الـــــــورود الـ
الصناعية منها، كما يــزدهــر سوق 
ــا وتــرتــفــع مــبــيــعــات الــدبــاديــب  ــهــداي ال
ــحــمــراء والــتــى تــحــمــل قلوبا  خــاصــةً ال
مكتوب عليها  i love you، وألن شبابنا 
اعتادوا على تقليد التقاليع بما فيها أعياد 
الرعب والهلع وعبدة الشيطان، نجد غالبيتهم 
يحملون هــذه الدباديب إلــى الشريك اآلخــر فى 
قصة الحب أو عالقة االرتــبــاط العاطفى، دون 
أن يعلم أيــا من الطرفين ســواء الشاب أو الفتاة 
شيئًا عن أصل تلك المناسبة، التى اختلفت حولها 

اآلراء.
ــى الماضى البعيد نجد أن قدماء  وبــالــعــودة إل
اإلغــريــق اليونانيين هم أول من احتفل بيوم الف 
النتين وجعلوه عيدا للعشاق والرومانسية، ألنه وفًقا 

لمعتقداتهم الوثنية فقد شهد هذا اليوم زواج كبير 
اآللهة »زيــوس« من عشيقته أو مزته اإللهة »هيرا«، 
التى فازت به بعد صراع مع ربة الجمال »أفروديت«.

وتنتقل القصة من اليونان إلــى الــرومــان، الذين 
اعتبروه عيًدا للربيع والخصوبة وتقديم القرابين 
لآللهة احتفاال ببداية فصل ازدهار الحدائق وتفتح 
الزهور، فيما يذهب المسيحيين إلى أن هذا اليوم 
الرابع عشر من فبراير هو ذكــرى إعــدام القديس 
فالنتين الذى اضطهده امبراطور الرومان الوثنى 
بسبب اعتناق »فاالنتينيوس« هذا للمسيحية ورفضه 
العودة للوثنية حتى دفع حياته ثمنا للحب اإللهى، 
وألن الله محبة اتخذ المسيحيين من ذكرى إعدام 
هذا القديس المحب لدينه، عيدا للحب المقدس، 
علًما بأن هذا اإلسم حمله قديسين أحدهما عاش 
ــر فــى مدينة تــورنــى، وكالهما تم  فــى رومـــا واآلخـ
إعدامه فى نفس التاريخ ولكن على فترات زمنية 
متباعدة، أمــا عن أوجــه الشبه بينهما فال تقتصر 
على اإلسم فقط، ولكن كالهما عاشا فى العصور 
الوسطى وتعرضا لالضطهاد من الحكم الرومانى، 
بسبب تمسكهما باعتناق المسيحية، والغريب أن 

كالهما تم إعدامها فى نفس اليوم - 14 فبراير- 
ويقال أنهما دفنا بنفس الكنيسة.

وعلى الرغم من أن يوم الرابع عشر من فبراير 
فى التقويم الميالدى الغربى يوافق يوم السادس من 
يوليو فى التقويم القبطى الشرقى، ولكن مسيحيو 
الشرق األرثوذكس ال يحتفلون بعيد الحب فى يوليو، 
ولكن عادة ما يحتفل به الجميع فى فبراير، ألن هذا 
التاريخ يحل خارج أيام الصوم المسيحى، وبالتالى 
يحق لهم ممارسة الحب بين الزوجين وإقامة أكاليل 

الزواج وجبنيوت الخطوبة.
وألن كل شــىء فى مصر البــد أن يكون مختلفا، 
خرج الكاتب الصحفى مصطفى أمين من محبسه 
يوم 4 نوفمبر عام 1988، وأثناء سيره فى الشارع 
ــازة أحــد  شــاهــد أمـــر اســتــرعــى انــتــبــاهــه وهـــو جــن
المتوفين ال يتبعها سوى 3 أشخاص، ما دفع الرجل 
إلــى أن يتبنى فى مقاله اليومى »فكرة« دعــوة ألن 
ــاء التى  ــى قيم المحبة واإلخــ يــعــود المصريين إل
عرفوا بها، ومن أجل تلك المبادئ أنشأ مصطفى 
صندوق ليلة القدر للتكافل االجتماعى، وحين دعا 
إلى أن يكون يوم 4 نوفمبر هو عيد الحب الخاص 

بالمصريين، واجهته انتقادات عنيفة بسبب تصاعد 
النبرة المتأسلمة ونشاط جماعة اإلخوان اإلرهابية 
وغيرها من التيارات المتشددة فى فترة الثمانينات 

والتسعينات.
وعلى الرغم من أن الرجل عاش العصر الذهبى 
للعشق والرومانسية فى زمن عبد الحليم حافظ، 
وارتبط بعالقات صداقة قوية مع مطربى القلوب 
الــعــاشــقــة مــن أم كــلــثــوم إلـــى الــعــنــدلــيــب األســمــر، 
ولكنه دافــع عن فكرته مؤكدا أنــه ال يقصد الحب 
الرومانسى، وإنما يدعو إلى عودة التراحم والمودة 

بين المصريين.
وألنــنــا اآلن فــى عــصــر »عـــض قــلــبــى وال تعض 
رغيفى«، لم نعد نعرف عن شهر فبراير سوى أنه 
ــزاوج القطط الــضــالــة، الــتــى يــهــوى بعض  مــوســم تـ
الشباب واألطــفــال متابعة طقوسها العاطفية فى 

الشوارع والخرابات.

  إيمان بدر 

منهم من اعتبره بدعة وآخرون أجازوه على سبيل 
المودة لألزواج والمخطوبين فقط

تشمل باقة الورد الصناعى والمج والميدالية والذهب الصينى

فى الماضى كان الصراع بين كيلو الكباب وبوكيه الورد 
وحاليـًا سندوتش الطعمية يتفوق على الوردة الحمراء

غياب الرومانسية بسبب الفقر وتدنى التعليم وارتفاع نسبة البطالة والعنوسة والطالق

سر اختالف العلماء حول حكم الدين 
فى االحتفال بعيد الحب

قائمة هدايا »الفالنتين« 
األقل سعرا واألكثر تداواًل

حكاية الحب فى حياة المصريين من أغانى عبد الحليم إلى »سنجة« محمد رمضان ومهرجانات أوكا وأورتيجا
فى أواخر عهد الرئيس األسبق حسنى مبارك، ومع تدهور 
الحالة االقتصادية لغالبية الشعب المصرى وهبوط الطبقة 
الوسطى إلــى حــدود الفقر، وقتها ناقشت المخرجة هالة 
خليل فى فيلمها »أحلى األوقات«، معضلة المقارنة بين الورد 
والكباب، وهل يدخل »أبو العيال« على زوجته حاماًل باقة من 
الزهور الحمراء أم كيلو كباب، وخالل األحداث صرخ المبدع 
الراحل خالد صالح مؤكدا أن كيلو الكباب بمئة جنيه وبوكيه 

الورد بمئة جنيه، يبقى األكل أولى، »عشان العيال تتغذى«.
ومن المالحظ هنا أن الفترة التى تناولها هذا الفيلم فى 
أوائــل األلفية الحالية، كانت تمثل مرحلة انتقالية ما بين 
عصر الرومانسية المفرطة التى أغرقت المصريين فى ظل 
تصاعد الحلم الناصرى والنهوض بالطبقة الوسطى علمًيا 
وثقافًيا واجتماعًيا، حيث كانت أغانى وأفــالم عبد الحليم 
حافظ تبلور هــذه المشاعر، ومــا بين مرحلة العشوائية 
الصارخة التى نعيشها حالًيا، وتعكسها أفالم محمد رمضان 

وأغانى سعد الصغير.
وألن االقتصاد بظروفه ال ينفصل عن أحــوال المجتمع 
والناس، التى تعكسها السينما، استمر الفن يطارد أحالم 
الرومانسية التى بــدأت شمسها تغرب وتغيب تدريجيا فى 
فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضى، فظهرت 
أفالم من نوعية »حبيبى دائًما«، لتطرح فكرة اتساع الفجوة 
بين الطبقات، وهــل ينتصر الــحــب على الفقر والــفــوارق 
الطبقية واالجتماعية، ليحمل موت الحبيبة إسقاط يشير 

إلى انتهاء عصر الرومانسية.
ولــم يكن دور الفن هــو رصــد حالة العشق لــدى الشعب 
المصرى فقط، ولكن لعب المطرب كاظم الساهر بأشعار 
نزار قبانى دورًا فى إحياء مظاهر الرومانسية بشكل مؤقت، 
وأصبحت جماهيره تعبر عن إعجابها به من خــالل قذفه 

بالدباديب الحمراء.
وبما أن الفن مرآة الواقع، تحول المزاج العام سريعامع 
ــورات الخريف العربى التى أفــرزت أســوأ ما فينا، تحول  ث
ــى سينما البلطجة حيث أفـــالم السبكى بما فيها من  إل
سنج وســيــوف وقتل ودم، ورقــص خليع على أنــغــام أغانى 
المهرجانات الهابطة واإليحاءات الجنسية الصريحة، لتصبح 
شخصية البلطجى األجير أو سائق التوكتوك المدمن فى 
أفالم محمد رمضان هى البطل الشعبى الذى يغازل حبيبته 
على أنغام مهرجانات أوكا وأورتيجا، وترد هى عليه بأغانى 
من نوعية »عندى ظروف« و»بص أمك«، وال مانع من أن تقدم 
له هدية عيد الحب شريط ترامادول، بعد أن أصبحت لدينا 
أعلى نسبة لتعاطى حبوب الهلوسة بين الشباب بل والفتيات، 
لتقول الفتاة لحبيب القلب فى لحظات الرومانسية »عضم يا 

حبيبى« فى إشارة لتعاطى عقاقير العظام.
ــراء عــلــم االجــتــمــاع  وبتحليل هـــذه الــظــواهــر يــؤكــد خــب
االقتصادى على أن الرومانسية اختفت من حياة الشباب 

والفتيات، بسبب الظروف االقتصادية وتفشى الفقر وتدنى 
ــفــاع نسبة البطالة، فارتفعت نسبة  مستوى التعليم وارت
العنوسة وظهرت حمالت من نوعية »خليها تعنس«، التى 

ردت عليها البنات بحملة خليك »جنب أمك«.
وبالرغم من قسوة يوم »الفاالنتين« على الشباب والفتيات 
الغير مرتبطين من العوانس والمطلقين، حتى أن هؤالء 
اعتادوا أن يدشنوا فى عيد الحب هاشتاج »ارحموا إخواتكو 
السناجل«، و»السنجلة جنتلة« وخالفه، وبالرغم من ذلك لم 
تغيب الرومانسية عن حياة الُعزاب والعوانس فقط، ولكن 
حتى المتزوجين بــات شبح الــطــالق يــطــارد بيوتهم، حيث 
تجاوزت أعــداد المطلقات والمطلقين فى مصر 15 مليون 
حالة، منها مليون واقعة طالق خالل العام الماضى 2018 
فقط، وغالبية هــؤالء من الشباب والشابات األقــل من سن 

الخامسة والثالثين.
وإذا كــان الطالق هو أبغض الــحــالل، ولكنه فى حاالت 
كثيرة يأتى إنقاذ من مصير أكثر سوداوية، بمعنى أن الرجل 

حين يطلق زوجــتــه أفضل مــن أن يقتلها هــى وأطــفــالــه، أو 
يدفعها لقتله وذبح طفلها، كما يحدث وتطالعنا الصحف كل 
يوم بحوادث تحول خاللها العنف األســرى من الضرب إلى 
القتل والخيانة، بل واغتصاب األب لبناته واعتداء االبن على 
أمه، علما بأن تلك الوقائع ال تقتصر على الطبقات الفقيرة 
ومحدودة التعليم فقط، بل تظهر أيًضا فى أوساط األغنياء 

والمثقفين ومنهم الطبيب ورجل األعمال وغيرهما كثيرون.
واألدهى أنه حتى لو استطاع الزوجان أن يواصال حياتهما 
بال طالق وال عنف، فإنها بالطبع ستخلو من الرومانسية، 
وستغيب عنها احتفاالت عيد الحب ودباديبه، فى ظل ارتفاع 
أسعار الهدايا والتورتات والحلويات، وتدنى الدخول بشكل 
جعل رب األسرة - الذى نسى إسم اللحمة - ال يقارن بوكيه 
الورد بكيلو الكباب، ولكنه حالًيا يفاضل بين الوردة الحمراء 
القماش التى تباع بـ 2 جنيه، وبين سندويتش الطعمية الذى 
ال يقل سعره هو اآلخــر عن الجنيهان، وبالطبع الطعمية 

تكسب.

»فى اختالفهم رحمة«، هكذا يتعامل المسلمون مع قضايا 
دينهم المستحدثة والتى لم ترد بشأنها نصوص صريحة فى 
القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وحول مدى حرمانية 
أو كراهية االحتفال بعيد الحب رأى بعض رجــال الدين أن 

االحتفال بهذا العيد حــرام، لكونه بدعة، مستندين على قول 
الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إن كل بدعة ضاللة وكل 

ضاللة فى النار، باإلضافة إلى الحديث الشريف الذى حدد أعياد 
المسلمين بيومى الفطر واألضحى فقط.

وعلى جانب آخــر جــاءت فتاوى معتدلة تقول إن العيدين المباركين هما 
األعياد الدينية للمسلمين، ولكن اإلسالم لم يحرم إلى جانب االحتفال بهما أن 
نحتفل باألعياد االجتماعية والوطنية، ومن ثم يصنف عيد الحب كأحد األعياد 
االجتماعية التى يتقارب فيها الزوجين، ويعيشا لحظات السكن والمحبة، أو 
يقدم كال منهما هدية لآلخر تطبيقا لمبدأ المودة والرحمة بين الزوجين، 
وأيًضا وفًقا لقوله صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا، وال مانع من أن يهادى 
الشاب خطيبته وترد له الهدية، طالما بقيت العالقة فى إطار محترم، وبمباركة 

أسرتها وأسرته.
أما عن الفتاوى السلفية التى دائًما ما تبدو متشددة بشكل يثير الجدل بل 
والسخرية أحياناً، من المعروف أن أبو إسحاق الحوينى كان قد حرم االحتفال 
بهذا العيد، أو غيره من األعياد التى وصفها بالخالعة وإثــارة غرائز الحريم 

تحديدا، وكأنما حرم الله إثارة غرائز المرأة وأباح ذلك للرجل.
أما الدكتور ياسر برهامى الذى أفتى من قبل بأن الزوج عليه أن يهرب ويترك 
زوجته لمن يريدون اغتصابها وقتلها حتى ينجو بنفسه، فليس مستغرباً أن يكفر 
الرجل الذى يقدم لزوجته هدية فى الفاالنتين، أو حتى يحتفل معها ويقول لها 
»كل سنة وانتى طيبة«، ألنه فى رأى »برهامى« عيد وثنى نصرانى، ال يجوز 

للمسلم االحتفال أو حتى االعتراف به، ألن ذلك يعتبر عودة لعصور الوثنية.

من حسن حظ الــســادة المتزوجون، أن عيد الحب 
يحل هذا العام ليلة الخميس، وصباحه جمعة، وهو ما 
يتيح للزوجين قضاء لحظات رومانسية، احتفااًل بليلة 

عطلة نهاية األسبوع.
أمــا عــن الطلبة والمراهقين، وألن هــؤالء يقضون 
معظم أوقاتهم فى سناتر وموالت الدورس الخصوصية، 
فيحتفلون به بعزومات فى كافتيريا المول، أو بقطعة 

شيكوالتة وعلبة عصير من الكشك المواجه للسنتر.
وعن أكثر الهدايا تدوااًل بين هؤالء، والتى هى األقل 
سعًرا تبين أن األسواق تعج بدباديب صغيرة اليزيد سعر 
الواحد منها عن 35 جنيها، وهناك أيًضا أكواب »المج« 

المكتوب عليها إسم الحبيبة أو أول حرف منه وكذلك 
الميداليات المنقوش عليها األسماء، وسعر الواحدة 
منها حوالى 25 جنيها، أما العشاق الفقراء فال يجدون 
إال باقة الــورد الصناعى الصغيرة التى يتراوح سعرها 
من 5 جنيهات إلى 20 جنيها، كلما زادت أعداد الورود 

القماشية.
ومع جنون أسعار الذهب ال يجد الخاطب سوى أن 
يتقدم لخطيبته بخاتم من الذهب الصينى أو الفضة 
أو االكــســســوار وإن كــان سعره لــم يعد يقل عــن المئة 
جنيه، ومن ثم انضم الذهب الصينى إلى قائمة هدايا 

األغنياء.

برهامى أفتى بأنه 
عودة للوثنية 

والحوينى قال: »دى 
حاجات تثير الغرائز«

برهامى
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الفساد على كل شكل ولون داخل قطاع التليفزيون
ــى الــشــكــوى  ــعــود إلـ ــذه الــقــضــيــة ت بــدايــة هـ
المقدمة من اإلعالمية د. هويدا فتحى مدير 
عــام تقييم أداء الشاشة بقطاع التليفزيون 
إلى النيابة اإلدارية برقم 858 بتاريخ 25 مايو 
2014، والتى كشفت فيها عن خروج كاميرات 
لبرنامج »إشاعة وال« إلعــداد تقارير خارجية 
مما يترتب عليه صــرف مبلغ مــالــى شهرى 
وقــدره 7000 جنيه وبإجمالى مبلغ 150 ألف 
جنيه تقريبا دون استخدام مونتاج فى حين  أنه 

ال تتم إذاعة أية تقارير خارجية فى البرنامج.
وفــى شهادتها أمــام النيابة اإلداريـــة كشفت 
د.هويدا أنه لم يتم إذاعــة أية تقارير خارجية 
فــى البرنامج منذ عــام 2011 وحتى 2014، 
ــه طلب منها فــى فــبــرايــر 2014  وأضــافــت أن
اعتماد خروج الكاميرات لهذا البرنامج أثناء 
شغلها منصب رئيس القناة الثانية إال أنها 
ــم فوجئت  ــروج الــكــامــيــرات ث ــررت وقـــف خـ قـ
ــذا الــشــأن وعليه  ــمــادات مــالــيــة فــى هـ ــاعــت ب
أخــطــرت مــجــدى الشــيــن رئــيــس التليفزيون 
ــة  ــ ــ ــاد اإلذاع ــحــ ــ ــس ات ــيـ ــر رئـ ــ ــي ــ ــام األم وعــــصــ
والتليفزيون شفوًيا وبعد ذلك تقدمت بشكواها 

إلى النيابة. 
واســتــمــرت التحقيقات فــى تلك 
ــى مــــدى أكـــثـــر مـــن 4  ــل ــة ع ــقــضــي ال
ــة  ســنــوات ، ثــم قامت النيابة اإلداريـ
بـــإرســـال خــطــاب رســمــى تــلــقــاه عــالء 
حافظ  رئيس اإلدارة المركزية للشئون 
القانونية بقطاع التليفزيون فــى 30 
ديسمبر 2018، بخصوص القضية رقم 
87 لسنة 61 قضائية، والخطاب يتضمن 
قرار النيابة اإلدارية بإحالة 7 من العاملين 
بالقناة الثانية إلــى المحاكمة التأديبية 

لمستوى اإلدارة العليا.
 وقــد تضمن خطاب النيابة أسماء كالً 
مــن: المخرج جــمــال سعيد ســالــم مرسى، 
وأشرف السيد عبدالعزيز معد برامج بالقناة 
الثانية - الدرجة األولى - وناصر بيومى على 
السيد كبير مخرجين بالقناة وسعد محمد 
الــســيــد محمد الــشــافــعــى – مــخــرج منفذ - 
وناهد سالم نائب رئيس القناة الثانية – حالًيا 
بالمعاش - وعــبــدالــمــولــى سعيد مــديــر عام 
البرامج الثقافية وأنوار كمال مدير عام برامج 

المرأة والشباب – حالًيا بالمعاش -.
ــؤالء  وكــشــفــت تــحــقــيــقــات الــقــضــيــة أن هـ
األشخاص قاموا خالل الفترة من مارس 2011 
وحتى فبراير 2014 بالخروج على مقتضى 
الــواجــب الوظيفى ولــم يـــؤدوا العمل المنوط 
بهم بأمانة وسلكوا مسلكًا ال يتفق مع قواعد 

الواجب الوظيفى، حيث لم يقم المخرج جمال 
سعيد بــإذاعــة الــتــقــاريــر الــخــارجــيــة لبرنامج 
»إشاعة وال« رغم اعتماده للميزانية مما ترتب 
عليه صرف مبالغ مالية دون وجه حق لكل من 

أشرف السيد وناصر بيومى.
وكــشــفــت التحقيقات أن الــمــخــرج لــم يقم 
بتسجيل حلقات البرنامج لمدة ثالث سنوات، 
ولــم يقم كذلك بتسجيل تقارير خارجية فى 
بعض الحلقات بالرغم من خــروج الكاميرات 
الالزمة مما ترتب عليه صرف مبالغ بدون وجه 

حق عن ذلك.
ــرف السيد  وبالنسبة لمعد الــبــرنــامــج أشـ
عبدالعزيز، فقد كشفت التحقيقات أنــه لم 
يقم بإعداد التقارير الخارجية للبرنامج خالل 
الفترة من أول مارس وحتى 31 ديسمبر 2013 
مما ترتب عليه حصوله بــدون وجــه حق على 

مبلغ 87 ألفا و400 جنيه.
كما تبين عــدم قــيــام المخرج نــاصــر بيومى  
بإخراج التقارير الخارجية للبرنامج وحصل رغم 

ذلك على 87 ألفا و750 جنيها بدون وجه حق.

ــى هــذا اإلطـــار أيــًضــا تبين أن المخرج  وف
المنفذ سيد محمد السيد خــرج بالكاميرات 
فى بعض الحلقات – لدينا تواريخها – لتصوير 
تقارير خارجية ولم يقدم أية تقارير عن هذه 
األيام مما كان من شأنه خروج الكاميرات دون 
مقتضى  والمفاجأة أنه لم يكن مختًصا بذلك 

من األساس – وفقا لم كشفته التحقيقات -.
أما ناهد سالم نائب رئيس القناة الثانية - 
أحيلت للمعاش فى أغسطس الماضى - فقد 
تقاعست عن القيام باإلشراف والمتابعة على 
القائمين بالبرنامج لــمــدة أكــثــر مــن عامين، 
مما تــرتــب عليه خـــروج الــكــامــيــرات بمعرفة 
القائمين بعمل التقارير الخارجية رغم عدم 
إذاعــتــهــا، والــمــفــاجــأة أن نــاهــد ســالــم  قامت 
باعتماد  ميزانيات الصرف مما ترتب عليه 
صـــرف مــبــالــغ دون وجـــه حــق لــكــل مــن ناصر 
بيومى وأشرف السيد، وهى نفس التهمة التى 
كشفتها التحقيقات  وتضمنها قــرار اإلحالة 
للمحاكمة التأديبية لكل من عبدالمولى سعيد 

وأنوار كمال.

وفى هذا السياق نشير إلى أن عالء حافظ 
رئــيــس اإلدارة الــمــركــزيــة للشئون القانونية 
بقطاع التليفزيون قد تسلم الخطاب المتضمن 
ــة  فــى  القضية رقــم 87  ــ ــرار النيابة اإلداري ق
لسنة 61 قضائية  بإحالة السبعة أشخاص 
الــســابــق ذكـــر أســمــائــهــم فــى الــمــقــال السابق 
للمحاكمة التأديبية لمستوى اإلدارة العليا يوم 

30 ديسمبر  2018.
وفى هذا الخطاب تم التأكيد على عدم جواز 
ترقية المتهمين المبينة أسمائهم بقرار االتهام 
ــك وفــًقــا  ــواز قــبــول اســتــقــاالتــهــم وذلـ ــدم جـ وعـ

للقواعد القانونية المقررة.
وهنا نسأل: إذا كان خطاب النيابة اإلدارية 
قد ألــزم قــيــادات التليفزيون بذلك فكيف تم 
السماح بحصول إحــدى المتهمات فــى هذه 
القضية وهــى ناهد سالم نائب رئيس القناة 
الثانية بالحصول على مكافأة نهاية الخدمة 
فى منتصف شهر يناير 2019 أى بعد إحالتها 
للمعاش لبلوغها السن القانونية بأربعة أشهر 
رغم أن القوانين واللوائح تمنع صرف مثل هذه 
المستحقات فى حال وجود أى قضايا منظورة 

أمام الهيئات القضائية والمحاكم.
ملحوظة: »جميع قيادات قطاع التليفزيون 
السابقين والحاليين يعلمون أن ممدوح يوسف 
رئيس القناة الثانية السابق وعضو اللجنة 
التأسيسية لنقابة اإلعالميين حالًيا قــد تم 
خصم جزء من مستحقاته المالية عند صرف 

مكافأة نهاية الخدمة فى قضية مماثلة«.
والــســؤال األهـــم: مــا المعايير الــتــى تحكم 
ــة الــخــدمــة   ــاي ــه ــرف مــكــافــآت ن عــمــلــيــات صــ
ــيــرو؟ وهــل  ــقــيــادات والــعــامــلــيــن فـــى مــاســب ــل ل
تحكمها لوائح وقوانين أم أنها تخضع للرغبات 
ــواء الشخصية؟ وكــيــف تم  ــ والــمــصــالــح واألهـ
صـــرف الــمــكــافــأة لــنــاهــد ســالــم الــتــى أحيلت 
للمعاش فــى أغسطس الماضى فــى حين لم 
يتم صرف نفس المكافأة – على سبيل المثال 
وليس الحصر - للمخرج على غيث مدير عام 
البرامج الثقافية السابق بالقناة األولى رغم أنه 
أحيل للمعاش فى مــارس 2018 أى قبل ناهد 

سالم بخمسة أشهر؟!!.
ونسأل أيًضا: متى تتوقف مهازل »الميزانيات 
المضروبة« فى برامج قطاع التليفزيون؟ ومتى 
تنتهى فــضــائــح مــســلــســالت »الــتــنــصــيــص فى 
السبوبة« بين بعض القيادات الكبرى فى المبنى 
والقطاع وبين العاملين والتى يتم فيها وضع 
أسماء لشخصيات ال عالقة لها فعلًيا بالبرامج  
فى الميزانيات ويتم التنصيص مع الكبار عقب 

صرف المبالغ شهرًيا؟!!.

رغم تحفظنا على حفظ الكثير من قضايا الفساد ومنع فتح ملفاتها 
إال أن هناك بعض القضايا التى تقوم الجهات الرقابية بفتح ملفاتها 

بشكل موضوعى وجاد، وهو األمر الذى نتمنى أن يكون القاعدة وليس 
االستثناء فى كل القطاعات والهيئات وفى مقدمتها الهيئة الوطنية 

لإلعالم.
أقول هذا الكالم بمناسبة حالة القلق التى انتابت عددا من قيادات 

قطاع التليفزيون المصرى بسبب إحالة عدد من العاملين والقيادات فى 
القناة الثانية للمحاكمة التأديبية فى إحدى قضايا تسهيل االستيالء 

على المال العام.

ننشر التفاصيل 
الكاملة إلحالة 7 من 

القيادات والعاملين 
للمحكمة التأديبية

خفايا بروتوكول »الموكوسين« بين 
ماسبيرو»وإعالم المصريين«!!! حكاوى وبالوى من داخل 

مدينة اإلنتاج اإلعالمى
منذ أيــام  استضاف اإلعالمى تامر أمين فى برنامجه »آخر 
النهار« على قناة النهار النائب أسامة هيكل رئيس  لجنة اإلعالم 
والثقافة واآلثار بمجلس النواب ورئيس مجلس اإلدارة  والعضو 
المنتدب لمدينة اإلنتاج، وخالل الحوار أدلى هيكل بتصريحات 
نتوقف أمامها فى السطور القادمة  من خالل الكشف عن عدد 

من المالحظات وطرح عدًدا من التساؤالت حول ما جاء 
فى هذا الحوار.

قــال هيكل  - مــع حفظ األلــقــاب  - إن الشركة 
ســـددت ديونها ولكنه لــم يقل إن الشركة عليها 
قــضــايــا مــن بينها حــكــم نــهــائــى وبـــات بتعويض 
المستثمر سركيس أليان بمبلغ 60 مليون جنيه، 
وهنا نسأل: أليست هذه ديون على الشركة لم 
تتخلص منها بعد  ويجب عليها سدادها تنفيًذا 

ألحكام القضاء؟
وقال أيًضا إن الشركة تعمل بنظام المنطقة 

الحرة وكــررهــا أكثر من مــرة  ولكنه يتعمد 
عــــدم ذكــــر أن الـــشـــركـــة تعمل 

فـــى ظـــل قـــانـــون الــشــركــات 
الـــمـــســـاهـــمـــة 159 لــســنــة 
1981 الـــذى تتضمن مــواده 
كـــافـــة حـــقـــوق الــمــســاهــمــيــن 

بــمــا فيها الــجــمــعــيــات العامة 
لــلــشــركــة واالنـــتـــخـــاب ألعــضــاء 

ــاب  ــت ــت ــن االك مــجــلــس اإلدارة عـ
الــعــام وهــو نفس الــقــانــون تعمل به 

كافة الشركات مصرية كانت أو غير 
ــا مسألة المنطقة الحرة  مــصــريــة، أم

فهذا فقط من أجل أن الشركة والشركات 
والقنوات الفضائية التى تعمل داخــل مدينة 

ــوم الــجــمــارك والــضــرائــب  ــاج مــعــفــاة مــن رسـ ــت اإلن
السارية فقط ال غير.

وفى نفس الحوار قال هيكل إن الشركة فى طريقها لتحسين 
أجــور العاملين بها ألنــه وعلى حسب قوله غير راضــى عنها،  
وليسمح لنا أن نسأله: إذا كان هذا رأيــك فلماذا تقوم بتعيين 

العشرات بالشركة وهى ليست فى حاجة إليهم؟ ولماذا تخالف 
الئحة شئون العاملين التى تمنع مزاولة الموظف عمل آخر مثلما 
هو الوضع مع السيدة رانيا حمودة التى تعمل وتتقاضى راتب 

مستشار وفى نفس الوقت تعمل مقدمة برامج بقناة CBC؟؟
وفى هذا السياق نسأل أيًضا: أين حقوق المساهمين مالك 
الشركة أليس لهم حقوق فى أموالهم التى دفعوها 
إلنشاء الشركة التى يعمل فيها العاملون فهل 
تستطيع صــرف أربـــاح لهم ولوجنيها واحــدا 

فقط عن كل سهم مملوك لهم؟
وفــيــمــا يتعلق بــحــديــث هيكل عــن قيامه 
بتدريب العاملين بالشركة نسأل: على ماذا 
دربتهم؟؟ هل تقصد دورات الدبلوماسيه هل 
هذا تدريب يفيد تخصصاتهم التى اليوجد 

بها دبلوماسيه؟؟
وقــال رئيس مدينة اإلنــتــاج اإلعــالمــى رًدا 
على ســؤال تامر أمــيــن:  بماذا استفدت من 
األرشيف اإللكترونى وهل حصلت على مقابل 
مالى مــن هيئة االستعالمات وكانت 
اإلجابة بالنفى وقال »ده علشان أفتح 
سوق للشركة فى هذا المجال« فهل 
هذا الكالم يعقل فى وقت تعانى فيه 

الشركة من أزمات مالية؟
ونسأل أيًضا: ما خطتك للوصول 
بالشركة لتحقيق أربــاح تساوى على 
األقل 10% من رأس المال الذى يقدر 
بـــ2 مليار جنيه؟ ولماذا لم تــرد على ما 
كشفه تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات 

األخير حول ممارسات الشركة الخاطئة فى عهدك؟
وبمناسبة حديث هيكل عن األشخاص الذين تم تعيينهم 
بالشركة، هل قمت بعمل إعالن رسمى لهذه الوظائف لتحقيق 

مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع أم تم تعيينهم بدون إعالن؟
وفى النهاية نؤكد أننا نرحب بأى رد أو تعقيب يرد إلينا من 
النائب أسامة هيكل أو الشركة بشكل رسمى حول ما أثرناه من 

مالحظات وتساؤالت ألن هدفنا كشف الحقائق للرأى العام.

متى يحاسب »زين والشين وقابيل« بسبب فشل تطوير القناة األولى؟!!

هذه الحالة حدثت نتيجة عدم وضوح  الرؤية حول هذا االتفاق 
وبنوده ونتائجه المتوقعه، خاصة فى ظل حالة الفشل التى تعرض 
لها المبنى فى عمليات التطوير الوهمية فى القناة األولى والتى لم 

تحقق أية نتائج تذكر على مدار أكثر من عام كامل.
وكــشــفــت مــصــادرنــا المطلعة أن حــالــة الــدهــشــة زادت بين 
العاملين فى ماسبيرو بسبب توقيع البروتوكول مع شركة »إعالم 
المصريين«، وهى الشركة المثيرة للجدل والتى لم تحقق أى نجاح 
يذكر فى القنوات والمواقع والصحف التى تديرها والدليل حجم 
اإلعالنات المنخفض فيها واالستغناء عن المئات من العاملين 
والتأخر فى سداد مرتبات العاملين خاصة فى الفضائيات التابعة 

للشركة.
ولــذلــك نــســأل: مــا هــى »كــرامــات« إعــالم المصريين حتى يتم 
تمكينها من الدخول فى شراكة مع ماسبيرو؟ وكيف ستكون وكيل 
إعالنى لبعض القنوات الكبرى التابعة لماسبيرو رغم أنها فشلت 
فى تسويق قنواتها إعالنيا وفى مقدمته الحياة واألون تى فى؟ 
ولماذا تم تجاهل العديد من القطاعات التى تقوم بالتسويق داخل 
المبنى العريق وفى مقدمتها القطاع االقتصادى وشركة صوت 
القاهرة التى كــان تامر مرسى رئيس شركة إعــالم المصريين 

مجرد موظف فيها؟!.
المثير فى الموضوع أن شكرى أبوعميرة عضو الهيئة الوطنية 
لإلعالم صرح فى »جروب ماسبيرو 2019« أن إعالم المصريين 
لن يطور محتوى برامج ماسبيرو بل سيكتفى بتوفير اإلعالنات 

ناسًيا أن من يجلب اإلعالن يفرض المحتوى الذى يريده.

فى ظل استمرار فشل ما يسمى بتطوير قناة مصر 
األولـــى، يتساءل الكثيرون: لــمــاذا ال تتم محاسبة من 
ــى بــدايــة مــن حسين زيــن رئيس  أطــلــق قــنــاة مصر األولـ
الهيئة الوطنية لإلعالم والذى حصل على عدد كبير من 
الترقيات فى زمن قياسى وصلت به إلى قمة ماسبيرو 
دون أن يقدم أى شىء لمكانه ولماسبيرو ومرورا بمجدى 
الشين رئيس التليفزيون السابق والذى يعتبر تاريخه كله 
سلسلة من اإلخفاقات الشديدة وانتهاًءا بنائلة فــاروق 
القائمة بأعمال رئيس قطاع التليفزيون والشهيرة بلقب 
»سيدة االجتماعات األولى« بماسبيرو، والتى لم تقدم أى 
جديد منذ لحظة شغلها لمنصب رئيس التليفزيون وحتى 
اآلن  لدرجة أنها استجابت للضغوط ووافقت على منع 
إذاعــة حلقات برنامج »مصر تنطلق« التى تم تصويرها 

للكشف عــن انــجــازات الــرئــيــس السيسى والحكومة، 
رغم المجهود الكبير الــذى تم بذله فيها ورغــم سلسلة 
االجتماعات التى كان معظمها فى ساعات متأخرة من 

الليل مع فريق العمل ومع ذلك لم ير البرنامج النور.
وكذلك الحال بالنسبة لخالد قابيل المكلف بتسيير 
ــاء القناة  ــن ــى ومــهــنــدس تــشــريــد أب ــ أعــمــال الــقــنــاة األول
وتوزيعهم على القنوات األخــرى رغــم وعــوده المعسولة 
والــتــى أفـــاق منها الجميع على كــارثــة، حيث لــم يثبت 
كرامة واحدة تشفع له بشغل مقعده بل ولم تكتفى سيدة 
االجتماعات األولى بماسبيرو نائلة فاروق باإلبقاء عليه 
بل أسندت إليه اإلشــراف على القناة الثانية وهو األمر 
الذى قوبل برفض واستياء الكثير من العاملين فى القناة 

الثانية.

هيكل

الشينزين

د. هويدا فتحى



باألرقام: مفاجآت فى قائمة الـ 10 نجوم األغلى بالدورى المصرى
يبقى العب كرة القدم مثله كمثل أى سلعة خاضعة لمبدأ 

العرض والطلب، ويزيد سعره أحيانـًا ويقل فى أحيان أخرى، 
ولكنه يظل على الدوام من أغلى السلع فى ظل الماليين 

التى تنهال على الالعبين خالل فترتى االنتقاالت الصيفية 
والشتوية.

وترصد »صوت الماليين« فى هذا التقرير، قيمة الالعبين 

األغلى حاليـًا فى الدورى المصرى طبًقا لقيمة تعاقداتهم 
مع أنديتهم دون التعرض لالعبين المعارين، وذلك عقب 

موسم االنتقاالت الشتوية الذى أغلق أبوابه قبل أيام، فى ظل 
الدخول القوى لنادى بيراميدز الذى غير توازنات انتقاالت 

الالعبين ودفع مبالغ لضم بعضهم لم يكن يوما يعتقد كثيرون 
أنها قد يتم دفعها لالعبين فى الدورى المصرى خالل العصر 

الحالى، لذا فقد حصد النادى أغلبية مقاعد القائمة، فى حين 
نافس األهلى بالعبين هما حسين الشحات وصالح محسن، 

ودخل الزمالك غمار المنافسة بوجود العبه الجديد فرجانى 
ساسى.

 إعداد: عادل عبدالله

األهلى يالحق بالعبني.. والزمالك ينافس بـ»ساسى«كينو يغرد أواًل.. وبرياميدز يكتسح القائمة

كينو )175.61 مليون جنيه مصرى( 

أحمد الشناوى )53 مليون جنيه مصرى(

إيريك تراورى )35 مليون جنيه مصرى(

جون سيفوينتس  )87 مليون جنيه مصرى(

فرجانى ساسى )36 مليون جنيه مصرى(

حسين الشحات )87.4 مليون جنيه( 

على جبر )43 مليون جنيه مصرى(

كريستيان بينافينتى )120 مليون جنيه مصرى(

صالح محسن )32 مليون جنيه مصرى(

عبداهلل السعيد ) 44 مليون جنيه مصرى(

مــاركــوس دا سيلفا فرانسا مــن مواليد 10 
سبتمبر 1978، والمعروف باسم كينو، هو العب 
كرة قدم برازيلى الذى يلعب دور المهاجم لـنادى 

بيراميدز.
كينو بدأ مسيرته االحترافية خارج البرازيل 
مــوســم 2015 رفــقــة فــريــق أطــلــس المكسيكى 
وقــرر فريق بالميراس شــراء عقد الالعب فى 
يناير مــن 2017 لــيــشــارك مــع بــالــمــيــراس فى 
78 مــبــاراة مسجالً 17 هدفاً بقميص الفريق 

األخضر.
تعد صفقة انتقال كينو من صفوف بالميراس 
إلــى بيراميدز مطلع الموسم الــجــارى مقابل 
8.60 مليون يورو أى ما يوازى 175.61 مليون 

جنيه مصرى هى األغلى فى تاريخ بطولة 
ــدورى المصرى، ووفــًقــا لتصريحات  الـ
وكيل أعماله فقد يغادر فريق بيراميدز 
نهاية الموسم الحالى بعد تلقيه عدة 

عروض مغرية.

أحـــمـــد نـــاصـــر مـــحـــمـــود مــعــوض 
الشناوى من مواليد 14 مايو 1991 
فـــى بــورســعــيــد هـــو العـــب كـــرة قــدم 
مصرى يلعب فى نادى بيراميدز قادًما 
من نادى الزمالك، وفى منتخب مصر 

لكرة القدم.
انتقل فى االنتقاالت الشتوية لعام 
2012 إلى نــادى الزمالك على سبيل 
اإلعــارة لمدة موسم واحد من النادى 
المصرى ثم عاد إلى ناديه بعد إلغاء 

الموسم.

عــاد إلــى نــادى الزمالك فى صفقة 
كلفت خزينة الزمالك 6 ماليين جنيه 
خالل االنتقاالت الصيفية 2014 لمدة 
5 مــواســم، وشـــارك مــع الــزمــالــك فى 

دورى أبطال أفريقيا 2014.
انــضــم لــصــفــوف بــيــرامــيــدز لمدة 

ثـــالث مــواســم تنتهى فــى 30 
يــونــيــو 2021 مــقــابــل 3 
ماليين دوالر حصل عليها 

ــادى الزمالك أى مايعادل  ن
53 مليون جنيه مصرى.

إيريك تــراورى العــب كــرة قــدم من 
بوركينا فــاســو، ويلعب حالًيا لنادى 
بيراميدز فى مركز الجناح الهجومى 

األيمن. 
ــالده فى  وقــد شــارك مــع منتخب ب
بطولة أمم أفريقيا للمحليين 2014، 

وخرج معه من مرحلة المجموعات. 
ــن صــفــوف  ــ ــب م ــالعــ ــ ــل ال ــقـ ــتـ وانـ
الــمــقــاصــة لــبــيــرامــيــدز لــمــدة خمس 
ــون جنيه  ــي ــل 35 مــل ــم مــقــاب ــواسـ مـ
مصرى، وينتهى التعاقد معه فى 30 

يونيو 2023.

جون سيفوينتس من مواليد 23 يوليو 1992 
)26 عاًما( وحصل على لقب هــداف الــدورى 
اإلكـــــوادورى عــام 2014 برصيد 28 هــدًفــا، 
ــداف بــطــولــة كــوبــا أمــريــكــانــا عـــام 2017  وهــ

برصيد 5 أهداف.

بدأ مسيرته الدولية مع منتخب اإلكوادور فى 
8 يونيو 2017 وانضم لنادى بيراميدز مطلع 
ــورو علًما  الــعــام الــجــارى مقابل 4.3 مليون ي
بأن التعاقد مع الالعب ينتهى يوم 31 ديسمبر 

العام القادم وبذك تكون مدة التعاقد عامين .

ــارس 1992، العــب  مـــن  مــوالــيــد 18 مـ
كرة قدم تونسى يلعب حالًيا لصالح نادى 

الزمالك المصرى.
لعب ساسى مباراته الدولية األولــى مع 
المنتخب التونسى األول فى 8 يونيو 2013 
أمــام منتخب سيراليون حيث شــارك فى 

المباراة كأساسًيا ولعب المباراة كاملة.

وكــــان مــرتــضــى مــنــصــور رئــيــس نـــادى 
الــزمــالــك قــد أكـــد عــلــى تحمل تــركــى آل 
الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية كافة 
تكاليف الصفقة كاملة علًما بــأن القيمة 
الحالية لالعب تبلغ حولى 1.8 مليون يورو 
أى مايعادل 36 مليون جنيه مصرى وينتهى 

التعاقد معه فى 30 يونيو 2021.

من مواليد 19 مايو 1994، بمدينة ألكاال 
دى إيناريس فى إسبانيا هو العب كرة قدم 
بــيــروفــى، يلعب كــالعــب وســط انتقل فى 

2019 لنادى بيراميدز.
وبدأ مسيرته الكروية مع الفريق الثانى 
لريال مدريد اإلسبانى ثم انتقل لصفوف 
ميلتون دونز اإلنجليزى، قبل أن يرحل نحو 

شارلروا البلجيكى.

ــا  ــارك ــى صــحــيــفــة م ــاء فـ ــ ــا ج حــســب مـ
اإلسبانية، فإن عقد بينافينتى بعد التمديد 
كــان سينتهى يــوم 5 يونيو 2019 أى بعد 
ستة شــهــور، وعــلــى الــرغــم مــن ذلــك فإن 
ــى صــفــوف بــيــرامــيــدز  الــالعــب انــتــقــل إلـ
الــمــصــرى مــقــابــل ســتــة مــاليــيــن يـــورو أى 
مايعادل 120 مليون جنيه مصرى تقريًبا 

وينتهى تعاقده فى 30 يونيو 2022.

انتقل صاحب الـــ20 عاًما إلــى صفوف 
النادى األهلى قادًما من إنبى خالل فترة 
االنــتــقــاالت الــشــتــويــة، الــمــوســم الماضى 
ــورو أى مايعادل 32  مقابل 1.6 مليون ي
مليون جنيه تكبدتها خزينة النادى األحمر 

وتبلغ مدة التعاقد أربع مواسم ونصف.
ــاراة لــه مــع منتخب مصر  لعب أول مــب

األول يــوم 8 سبتمتبر 2018 وكانت أمام 
النيجر فى تصفيات كأس األمم األفريقية 
2019، حين دفع به المدير الفنى خافيير 
أجييرى بدًيال فى الدقيقة 57 بــداًل من 
مــروان محسن.. وبعد نزوله بـــ16 دقيقة 
سجل أول أهدافه الدولية وانتهت المباراة 

بفوز مصر 6 - 0.

عبد الله محمود سعيد محمد مواليد 
عــام 13 يوليو 1985 هــو العــب كــرة قدم 
مــصــرى يلعب فــى نـــادى بــيــرامــيــدز، حتى 
اختير كأفضل العــب فــى موسم 2016–
ــان فــى صــفــوف األهــلــى،  2017  عندما ك
ــفــوز ببطولة  ــقــرن فــى ال ــادى ال وســاعــد نـ
الــــدورى الــمــمــتــاز مــرتــيــن ودورى أبــطــال 
أفريقيا مرتين.. وكــان من ضمن األسماء 
ــم 2018  ــال ــع ــى شـــاركـــت فـــى كـــأس ال ــت ال

بروسيا.
لــعــب عــبــد الــلــه الــســعــيــد لإلسماعيلى 

منذ الصغر حتى سن 26 عــام.. وفــى 14 
سبتمبر2011 انتقل عبد الله السعيد إلى 
الــنــادى األهــلــى المصرى، ووافـــق السعيد 
على االنتقال لبيراميدز مطلع العام الجارى 
ــدة، بــعــدمــا تــم تلقيه  ــا مــن أهــلــى جـ ــادًم ق
عــرًضــا بالحصول على 15 مليون جنيه 
كاش قيمة الـ6 شهور األولى فى عقده مع 
ــادى، على أن يحصل على 30 مليون  ــن ال
جنيه ســنــوًيــا صافية الــضــرائــب، وينتهى 
التعاقد معه 30 يونيو 2020 لتكون مدة 

التعاقد موسم ونصف.

ــا لــنــادى  حــســيــن الــشــحــات يــلــعــب حــالــًي
األهــلــى الــمــصــرى.. وقــع مــع نـــادى مصر 
ــراءات  المقاصة وذلـــك بعد أن أنــهــى إجـ
انتقاله إلى صفوف الفريق لمدة 5 مواسم 
فــى 31 أغــســطــس 2014، وفـــى 8 يناير 
2018 انتقل إلــى نـــادى العين اإلمــاراتــى 
معارًا لمدة ستة أشهر، ثم على سبيل البيع 

النهائى لمدة 3 سنوات.

ــى الــتــعــاقــد مع  ــى ف نــجــح الـــنـــادى األهــل
الشحات صاحب الـ 26 عاًما، والقادم من 
صفوف فريق العين اإلماراتى خالل فترة 
االنتقاالت الشتوية الجارية بمقابل 4.35 
مليون يورو لمدة أربع مواسم  لتصبح تلك 
الصفقة بذلك األغــلــى على اإلطـــالق فى 

تاريخ النادى المصرى الكبير.

مــن مــوالــيــد 10 يــنــايــر 1987 
ــة هــو  ــدريـ ــنـ ــكـ ــمــحــافــظــة اإلسـ ب
العــب كــرة قــدم مصرى فى نادى 
بيراميدز ومنتخب مصر، حصد 
ــادى الــزمــالــك عــلــى بطولة  مــع نـ
ــدة  ــرة واحـ الـــــدورى الــمــصــرى مـ
وعــلــى كــأس مصر مرتين وعلى 
كــأس السوبر مــرة واحـــدة  وعلى 

صعيد المنتخب المصرى، شارك 
معه فى كأس العالم 2018.

انضم لصفوف بيراميدز قادًما 
من الزمالك فى 9 يوليو الماضى 
ــورو أى  ــ مــقــابــل 2.15 مــلــيــون ي
مايعادل 43 مليون جنيه مصرى 
وينتهى التعاقد فى 30 يونيو العام 

الجارى.
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كهربا يبحث عن عالج 
لظهره فى ألمانيا

طارق حامد من عشاق 
الماكينات 

التأهيل يعيد 
كاسونجو إلى القاهرة 

تــوجــه محمود عبدالمنعم »كــهــربــا« العب 
ــام القليلة  ــ الــزمــالــك إلـــى ألــمــانــيــا خـــال األي
الماضية استغاال لغيابه عن مباراة الزمالك 

األخيرة أمام النجوم.
ويعانى »كهربا« من آالم فى فقرات الظهر 
األمر الذى اضطره للسفر إلى ألمانيا من أجل 

عمل الفحوصات الازمة.
ــع الـــزمـــالـــك مــوســًمــا  ــدم »كـــهـــربـــا« مـ ــقـ ويـ
استثنائًيا، إذ نجح الاعب فى قيادة فريقه 
للفوز فى أكثر من مباراة، بخاف نجاحه فى 

إحراز 9 أهدف حتى اآلن فى بطولة الدورى.

يميل طارق حامد العب وسط الفريق األول لكرة 
القدم بنادى الزمالك، ومنتخب مصر إلى تشجيع 

منتخب ألمانيا.
وظهر طارق حامد مؤخًرا مرتدًيا قميص منتخب 
الماكينات األلمانية فى مونديال روسيا األخير، مع 
أحد أصدقائه فى إحدى صاالت الجيم أثناء تأديته 

بعض التدريبات.
وكان تركى آل الشيخ مالك نادى بيراميدز طلب 
الحصول على خدمات طــارق حامد من الزمالك 
خال فترة االنتقاالت الشتوية األخيرة، وهو األمر 
الذى رفضه مسئولو األخير، لما يمثله الاعب من 

إضافة قوية للفريق األبيض.

يستعد الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم 
الفريق األول لكرة القدم بنادى الزمالك والمعار 
إلـــى نـــادى الــوحــدة الــســعــودى لــمــدة 6 أشــهــر، 
للمجىء إلى القاهرة خال األيام القليلة المقبلة.

وكـــان كاسونجو تــعــرض إلصــابــة فــى الكتف 
خال مباراة فريقه مع اتحاد جدة فى الــدورى 
ــى غــيــابــه عن  ــو مـــا ســـيـــؤدى إلـ الـــســـعـــودى، وهـ

الماعب لمدة تقترب من الشهر.
ويــأتــى سبب حضور كاسونجو إلــى القاهرة 
مــن أجـــل الــخــضــوع لــبــرنــامــج تأهيلى هــنــا فى 
أحدالمراكز الطبية، للتعافى من اإلصابة قبل 

العودة إلى الملعب من جديد

أخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجوم
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األهلى يتحصن بـ»الجماهير« فى حملة »التصعيد الثالثى«
ــور داخل  بين عشية وضحاها أصبحت األم
الــنــادى األهلى على صفيح ساخن، وذلــك فى 
ــرارات الــمــفــاجــئــة الــتــى اتخذها  ــقـ ــاب الـ أعــق
المجلس األحــمــر فــى اجتماعه الــطــارئ الــذى 

عقد بداية األسبوع الجارى.
واتــخــذ المجلس األحــمــر بــرئــاســة محمود 
الخطيب موقًفا قاطًعا فيما يخص المباريات 
المؤجلة للفريق فى بطولة الدورى، حيث تمسك 
بخوض مبارياته وفًقا لجدول بطولة الــدورى 
الــمــعــلــن حــتــى نــهــايــة مـــارس الــمــقــبــل، ورفــض 
اســتــبــدال أى مــبــاراة للفريق ببطولة الـــدورى 

بمباراة من بطولة أخرى.
ــخــوض مــبــاريــاتــه  وكــذلــك تــمــســك الـــنـــادى ب
بحضور جماهيرى وحمل اتحاد الكرة مسئولية 
إحــضــار الموافقات األمنية الــازمــة لحضور 
الجماهير، حال نقل مباريات الفريق لماعب 
ال تسمح بوجود جماهير فى المباريات التى 
تقام عليها، كما أعلن النادى مقاطعة النسخة 
المقبلة من البطولة العربية بسبب ما اعتبره 
ــاءات متكررة صــدرت مــن تركى آل الشيخ  إسـ
رئيس االتحاد العربى لكرة القدم تجاه إدارة 

القلعة الحمراء.
كذلك صعد مجلس األهلى أزمته مع مرتضى 
ــزمــالــك، حــيــث قــررت  ــادى ال مــنــصــور رئــيــس نـ
اإلدارة الحمراء التقدم بشكاوى أمــام االتحاد 
األفريقى لكرة القدم »كاف« واللجنة األوليمبية 
الدولية بسبب حضور رئيس الزمالك اجتماع 
اتحاد الكرة مع األنــديــة قبل أيــام رغــم صدور 
قــرار إيــقــاف بحق رئيس القلعة البيضاء من 

الكاف واللجنة األوليمبية.
حالة التأييد التى أبدتها جماهير النادى 
ــواصــل االجــتــمــاعــى  ــت األهـــلـــى عــبــر وســـائـــل ال
للقرارات األخيرة لمجلس إدارة النادى استقبلها 
مجلس الخطيب بحالة من السعادة، خصوًصا 
وأنه ضمن بذلك ظهيًرا جماهيرًيا قوًيا يساند 
التوجه األخير للمجلس األحمر، وتصعيده ضد 
كل من اتحاد الكرة وتركى آل الشيخ ومرتضى 

منصور.

ويعتبر الخطيب ومجلسه والجماهير بمثابة 
حصن منيع وورقة تفاوض قوية فى يد إدارته، 
فى حال تم اللجوء إلى طاولة المفاوضات فى 
الفترة المقبلة برعاية من الــدولــة إليجاد حل 
لألزمة المثارة حول المباريات المؤجلة ببطولة 

الدورى.
ويدرك المجلس األحمر أن المخاوف األمنية 
من تزايد حالة التوتر فى أوســاط الجماهير 

الكروية ستكون دافًعا لبعض الجهات فى الدولة 
للتدخل إلنهاء هذه األزمة، بصورة تكون مرضية 
ــنــادى األهــلــى وجــمــاهــيــره باعتبارها  إلدارة ال

صاحبة األغلبية فى الشارع الكروى المصرى.
على جانب آخــر يبدو أن الفترة المقبلة قد 
تشهد حالة من التوتر فى العاقة بين إدارة 
النادى األهلى والمغربى وليد أزارو مهاجم فريق 
الكرة األول بالنادى، البعيد حالًيا عن مباريات 

الفريق بسبب اإلصابة.
وخال األيام األخيرة تلقى 
أزارو صــدمــة قــويــة بعدما 
رفضت إدارة الــنــادى األهلى 
بشكل قــاطــع بعض المطالب 
المالية التى أبلغها بها الاعب 

فى الفترة الماضية.
وطلب أزارو زيادة قيمة عقده 

الــســنــوى مــع الشياطين الحمر 
لتصل إلى 16 مليون جنيه سنوًيا، 

بــداًل من القيمة الحالية للعقد والبالغة 
نحو 700 ألــف دوالر أى مــا يـــوزاى 13 

مليون جنيه سنوًيا.
وجاءت المطالبة األخيرة ألزارو بزيادة 
قيمة عقده فى أعقاب انضمام حسين 
ــى صــفــوف الــفــريــق األحمر  الــشــحــات إل
ــا مــن نـــادى العين اإلمـــاراتـــى، فى  قــادًم
صفقة كلفت خزينة النادى نحو 5 مايين 

دوالر.
وبسبب القيمة المالية الكبيرة لعقد 

الشحات السنوى مع النادى والتى تتخطى 
الـــ15 مليون جنيه، طالب أزارو برفع قيمة 
عقده إلى 16 مليون جنيه ليتساوى مع الوافد 

الجديد على الفريق األحمر.
وعكست هذه الخطوة من أزارو وجود حالة 
غيرة لدى المهاجم المغربى، والذى يرغب أن 
يكون ضمن نجوم الفئة المالية األولى للفريق 

األحمر.
وتشير الــدالئــل إلــى أن موقف إدارة النادى 
األهلى الرافض لفكرة زيادة القيمة المالية لعقد 
أزارو، قد يعجل بنهاية مشوار الاعب المغربى 
مــع الشياطين الحمر وبالتحديد خــال فترة 

االنتقاالت الصيفية المقبلة.
ومن الوارد أن تبادر إدارة النادى األهلى ببيع 
أزارو ألحد األندية الخارجية حال تلقيها عرًضا 
مغرًيا للحصول على خدماته، خصوًصا وأن 
فكرة اإلبقاء عليه وتجديد عقده الحالى تبدو 
صعبة إلــى حــد كبير، خصوًصا وأن الاعب 
سيتمسك وقتها بمطالب مالية كبيرة تفوق 

سقف التعاقدات الموجود فى النادى األهلى.

:» عامر حسين فى حواره لـ»

بطوالت أفريقيا كلمة السر فى »فتنة المؤجالت«
يوًما بعد اآلخــر تــزداد األمــور تعقيًدا فيما 
يتعلق بمسابقة الدورى الممتاز، التى اشتعلت 
أجواؤها فى الفترة األخيرة بسبب مؤجات 
الــنــادى األهــلــى، والــتــى أصبحت هــى األزمــة 
األكــبــر التى تهدد مصير بطولة الـــدورى فى 

نسختها الحالية.
ــد مــجــلــس إدارة اتـــحـــاد كـــرة الــقــدم  وعــق
ــدة، جلسة مع  ــوري المصرى برئاسة هانى أب
األنــديــة مــؤخــًرا مــن أجــل الحديث عــن كيفية 
الخروج من األزمة، إال أنه لم يتم الوصول إلى 

حلول حتى اآلن. 
»صــوت المايين« التقت مع عامر حسين 
رئيس لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة، من 
أجل معرفة كيفية االنتهاء من المسابقة فى 

الموسم الحالى.
ــة الــتــى نشبت بــيــن أنــديــة  مــا رأيـــك فــى األزمــ

الدورى؟
- ليس لى دخــل بهذه األزمـــات أنــا مهمتى 
تتمثل فــى وضــع جــدول للمباريات وتسليمه 
التــحــاد الــكــرة على أن يتم اعــتــمــاده مــن قبل 
المجلس ألن لجنة المسابقات ترفع توصيات 
بالجدول المقترح ولكنها لــم تتخذ قــرارات 

نهائية.
ماذا عن أزمة األهلى وبيراميدز؟

- األزمة تتمثل فى اعتراض بيراميدز على 
مؤجات النادى األهلى حتى اآلن ولكن األمر 
خـــارج عــن إرادتــــى فــى ظــل ارتــبــاط األهــلــى 
بــمــبــاريــات فــى دورى أبــطــال أفــريــقــيــا وكــان 

يشارك فى البطولة العربية أيًضا.
 ما رأيــك فى البيان األخير لمجلس النادى 

األهلى؟
- الــنــادى األهــلــى مــن حقه إصـــدار بيانات 
وفًقا لما يراه فى مصلحة سياسته ولكن اتحاد 
الكرة أيًضا ولجنة المسابقات بشكل خاص 

تنظم المسابقة وفــًقــا للمصلحة الــعــام دون 
مجاملة نادى على حساب آخر.

هل ترى أن ذلك يساهم فى تعقيد األمور فى 
مسابقة الدورى؟

- بكل تأكيد، كــل ذلــك يساهم فــى تراجع 
المسابقة بشكل عام ويجعلها تفقد منافستها 
الحقيقية فى الهدف الذى يسعى إليه العديد 

من الفرق فى المسابقة خصوًصا الكبار.
ما ردك على اتهامك بمجاملة النادى 

األهلى؟
- لم ولــن أجامل النادى األهلى وكيف يتم 
مجاملة الفريق األحمر كما يتردد أنا مهمتى 
وضــع جــدول المباريات فقط ولــم يوجد أى 
مهمة لى بخاف ذلك وكل ما يتردد فى هذا 

الشأن عار تماًما من الصحة.

ما رأيك فى تهديد بيراميدز والزمالك عدم 
االستمرار فى الدورى؟

ــه ومـــا عليه  ــًدا مــا ل - كــل فــريــق يعلم جــي
وأعتقد أن هذا األمر يخص كل مجلس إدارة 
وال أحد يستطيع التدخل فيه سواء من قريب 

أو من بعيد.
وما عقوبة االنسحاب من الدورى؟

- يصدر قــرارا بهبوط الفريق إلى الدرجة 
الرابعة ويبدأ فى المنافسة من جديد حتى 

يصعد إلى مسابقة الدورى الممتاز مجدًدا.
ــالـــك أو  ــزمـ  وهــــل يــتــم تــطــبــيــق ذلــــك عــلــى الـ

بيراميدز؟
- هــذه الئــحــة يــوقــع عليها جميع مجالس 
إدارات األندية وال أحد يستطيع أن يخلف ذلك 
فاألمر وقتها سيكون اتحاد الكرة بصفته جهة 

تنفيذية.
وكيف يتم االنتهاء مــن مسابقة الـــدورى فى 

موعدها؟
- هــنــاك حــل وحــيــد لــانــتــهــاء مــن جميع 
المسابقات المحلية قبل بطولة كــأس األمم 
األفريقية والــذى يتمثل فى انسحاب الفرق 
المصرية من البطوالت األفريقية فى الموسم 
ــى، ألن بــطــوالت الــكــاف فــى نسخها  ــحــال ال
ــة التى  الحالية هــى السبب األول فــى األزمـ

نشهدها حالًيا بخصوص المباريات المؤجلة.
وما هو الموعد المحدد حال استمرار الفرق 

فى المنافسات األفريقية؟
- تم وضــع شهر أغسطس المقبل موعًدا 
مبدئًيا من أجل االنتهاء من بطولتى الــدورى 
والــكــأس، على أن يتم تحديد مــوعــد الحق 

لمباراة السوبر المحلى.
وماذا عن بطولة كأس مصر؟

ــأس مصر شــأنــه شــأن الــــدورى، ولكن  - ك
نسعى لــوضــع تــصــور فــى المرحلة المقبلة، 
يقتضى بإنهاء بطولة الكأس فى موعد أقصاه 

شهر أغسطس أيًضا.

أزمة الدورى تنتظر تدخل الدولة 
بعد فشل وساطات أبوريدة

ساعة بعد أخرى تزداد أزمة المباريات المؤجلة 
ببطولة الدورى تعقيًدا، فى ظل تمسك كل طرف 
من أطرافها بوجهة نظره ورفــض البعض منهم 

لفكرة الحلول الوسط.
وكانت األزمة تفجرت بعدما هدد ناديا الزمالك 
وبــيــرامــيــدز )متصدر ووصــيــف بطولة الـــدورى( 

ــاراة فــى البطولة إال  بــعــدم خــوض أى مــب
بعد أن يخوض فريق النادى األهلى 

ــز الـــثـــالـــث(  ــركـ ــمـ )ًصــــاحــــب الـ
مبارياته المؤجلة مــن الــدور 
األول للبطولة وبالتحديد 
لقاء القمة أمــام الزمالك 
والمقرر له يوم 30 مارس 

المقبل.
وعــقــب جلسة األنــديــة 
ومجلس اتحاد الكرة بدأت 
ــد الــتــكــهــنــات حــول  ــزاي ــت ت

وجود نية لتبديل لقاء األهلى 
ــان مــقــررًا  وبــيــرامــيــدز الـــذى ك

إقــامــتــه نــهــايــة فــبــرايــر الــجــارى 
ليكون ضمن دور الـ16 لبطولة الكأس 

بداًل من كونه ضمن بطولة الدورى.
ــراح بموافقة مــن تــركــى آل  ــت وقــوبــل هــذا االق
الشيخ مالك نادى بيراميدز، والذى رحب بمواجهة 
األهلى فى هذا التاريخ تحت مظلة بطولة الكأس 
وليس الـــدورى، متمسكًا بعدم لعب لقاء الــدور 
الثانى للدورى بين بيراميدز واألهلى إال بعد أن 
يخوض األخير لقاء القمة المقرر أواخــر مارس 

المقبل.
وعادت األمور إلى نقطة الصفر مرة أخرى بعد 
إعان القرارات التى اتخذها مجلس إدارة األهلى 
برئاسة محمود الخطيب فى اجتماعه الطارئ 

الذى ُعقد بداية األسبوع الجارى.
وأعــلــن األهــلــى رفــضــه تبديل لــقــاء بيراميدز 

المقرر يوم 28 فبراير الجارى من بطولة الدورى 
إلــى بطولة الــكــأس، وتمسكت اإلدارة الحمراء 
بخوض فريقها مبارياته ببطولة الـــدورى وفًقا 
للجدول المعلن مسبًقا حتى نهاية مارس المقبل، 
ليقرر اتحاد الكرة تأجيل لقاء بيراميدز واألهلى 

لما بعد لقاء القمة بين األهلى والزمالك.
وكشفت تلك التطورات عن تعثر كل الجهود 
الــوديــة التى بذلها هانى أبــوريــدة رئيس اتحاد 
الــكــرة فــى األيـــام األخــيــرة، إلقــنــاع مجلس 
إدارة األهــلــى بقبول فكرة مواجهة 
بيراميدز نهاية الشهر الجارى 
تــحــت مــظــلــة بــطــولــة الــكــأس 

وليس بطولة الدورى.
وأمـــــام حــالــة الــشــقــاق 
الـــمـــوجـــودة بــيــن مجلس 
ــرة  ــكـ ــاد الـ ــ ــحـ ــ إدارة اتـ
وأطــراف أزمة المؤجات 
ــك  ــ ــالـ ــ ــزمـ ــ األهــــــلــــــى والـ
ــتـــزايـــد  وبــــيــــرامــــيــــدز، تـ
احـــتـــمـــاالت تـــدخـــل جــهــات 
بالدولة من أجل الضغط على 
كل األطــراف للقبول بحل وسط 

ُيسدل الستار على هذه اإلشكالية.
وتشير الــدالئــل إلــى أن األجــهــزة الرسمية 
بالدولة ترفض بشكل مطلق فكرة إلغاء بطولة 
ــدورى، خصوًصا وأن اللجوء إلــى هــذا الحل  ــ ال
ــى شــكــل الـــدولـــة الــمــصــريــة والــقــطــاع  يــســيــئ إلـ
الرياضى فيها، فضًا أن أنه سيكون نقطة سوداء 
فى حق مصر وهــى تستعد الستضافة نهائيات 

أمم أفريقيا بعد أشهر قليلة.
ومن غير المستبعد أن تتم دعوة كافة أطراف 
تلك األزمة إلى مائدة حوار برعاية أحد الجهات 
الــســيــاديــة فــى الــدولــة، والــتــى ستنقل تعليمات 
صريحة لكافة هذه األطــراف بضرورة إنهاء هذه 
المشكلة والقبول بحل وســط يضمن استمرار 

منافسات بطولة الدورى.

عشاق »القلعة الحمراء« ورقة تفاوض قوية فى يد مجلس الخطيب

إيمرى يقرب مشوار 
الننى مع أرسنال 

من النهاية 
يــبــدو أن رحــلــة محمد 
الننى العب وسط منتخب 
ــع فـــريـــق أرســـنـــال  ــر مـ ــص م
اإلنجليزى قد قاربت على 
نــهــايــتــهــا، فـــى ظـــل تــزايــد 
ــول احــتــمــال  الــتــكــهــنــات حـ
ــب الــمــقــاولــون  ــل العـ ــي رح
السابق عن الفريق اللندنى 
ــاالت  ــق ــت ــــال فــتــرة االن خ

الصيفية المقبلة.
وفــى ظــل تــأكــد استمرار 
اإلسبانى أوناى إيمرى على 
رأس الجهاز الفنى ألرسنال 
فـــى الـــمـــوســـم الــجــديــد، 
تبدو فرص استمرار الننى 
مـــع الــمــدفــعــجــيــة ضئيلة 
للغاية، خصوًصا وأن الفترة 
الماضية كشفت عما يمكن 
اعتباره حالة عــدم قناعة 
ــدرب اإلســبــانــى  ــ ــم ــ مـــن ال

باعب الفراعنة.
ومــنــذ جــلــوس الــمــدرب 
إيمرى على كرسى المدير 
الفنى لفريق أرسنال بداية 
الــمــوســم الـــجـــارى خــلــًفــا 
للمخضرم أرسين فينجر، 
لم يظهر الننى مع الجانرز 
إال على فــتــرات متباعدة، 
حــيــث ظـــل مــعــظــم الــوقــت 
أســيــًرا لدكة االحتياط أو 
ــارج قــوائــم فــريــقــه فى  ــ خ

الكثير من المباريات.
ــة الــمــوســم  ــدايـ ومـــنـــذ بـ
الــحــالــى لــم يــشــارك الننى 
ــوى فــى 10  مــع أرســـنـــال سـ
مباريات رسمية بمختلف 
البطوالت، بواقع 5 مباريات 
فى بطولة الدورى األوروبى 
ــدورى  ــ ــات فــى ال ــاري ــب و3 م
اإلنجليزى، ومباراة واحدة 
فــى كــل مــن بطولتى كأس 
ــأس الــرابــطــة  ــ االتـــحـــاد وك
اإلنجليزيين، وخــال هذه 
المباريات العشرة لم يسجل 
ــدف واكــتــفــى  الــنــنــى أى هـ
بصناعة هــدف وحيد على 
مدار 714 دقيقة لعب كاملة 

شارك بها.
وفـــى ظـــل وضــــوح وجــهــة 
نظر الــمــدرب إيــمــرى تجاه 
الننى لم تعد إدارة أرسنال 
تمانع فى فكرة االستغناء 
عن خدمات العب الفراعنة 
خــال الميركاتو الصيفى 
القادم، وهو ما جعل الاعب 
ــبــحــث عـــن وجــهــة  يــبــدأ ال
جـــديـــدة لــانــتــقــال إليها 

بنهاية الموسم الجارى.
ويبرز نــادى ليستر سيتى 
باعتباره الوجهة المحتملة 
للننى فى الموسم الجديد، 
ــث أبــــدى حــامــل لقب  ــي ح
الـــدورى اإلنجليزى سابًقا 
اســتــعــداده لــدفــع مبلغ 15 
مــلــيــون جنيه إسترلينى 
لضم العب وسط الفراعنة، 
وهو المبلغ الذى تراه إدارة 
أرسنال مرضًيا لها من أجل 
التفريط فــى الننى الــذى 
يرتبط مع النادى اللندنى 
بعقد يمتد حتى صيف عام 

.2022
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مدافع النادى األهلى 
يحتفل بعيد ميالد نجله 

صالح جمعة يحذر من 
أكونت مضروب

ألبوم حماقى يأسر 
»رمضونا«

ــادى األهــلــى  ــن ــاع ال ــرف قــلــب دفـ ــام أيــمــن أشـ أقـ
احــتــفــاًل بسيًطا فــى منزله بمناسبة ذكــرى عيد 
الميالد الثانية لنجله فارس، حيث اقتصر حضور 
الحفل على أفـــراد العائلة والمقربين مــن أســرة 

الالعب وزوجته.
وعــبــر حــســابــه الــرســمــى عــلــى مــوقــع الــتــواصــل 
الجتماعى »انستجرام« نشر أيمن أشــرف صورة 
له وهو يحتضن نجله بجوار تورتة عيد ميالده، إلى 

جانب بعض الصور الخاصة بالطفل الصغير.
وتــجــدر اإلشـــارة إلــى أن الجهاز الفنى للنادى 
األهلى بــات يعتمد فى الفترة األخيرة على أيمن 

أشرف فى مركز قلب الدفاع بجوار سعد سمير.

يدرس صالح جمعة صانع ألعاب النادى األهلى 
التقدم ببالغ أمام مباحث اإلنترنت ضد القائمين 
على حساب بموقع التواصل الجتماعى يحمل 

اسمه.
ونشر صالح عبر حسابه الرسمى على انستجرام 
ــذى  صـــورة لحساب الفيسبوك »الــمــضــروب« وال
يبدو أنه موثق، وحذر الالعب من التعامل مع هذا 
الحساب قائاًل إنه غير مسئول عن أى شىء ُينشر 

من خالله.
يذكر أن صالح جمعة تم قيده مؤخًرا فى القائمة 
المحلية لفريق النادى األهلى، وذلــك بعد انتهاء 

إعارته فى صفوف الفيصلى السعودى.

كشف رمضان صبحى جناح أيسر فريق الكرة 
األول بالنادى األهلى عن إعجابه الشديد باأللبوم 

األخير الذى أطلقه النجم محمد حماقى قبل أيام.
ويحرص رمضان صبحى على الستماع أللبوم 
حماقى الجديد خالل قيادته لسيارته أثناء ذهابه 
ــران األهــلــى وعــودتــه منه إلــى منزله بشكل  إلــى م

يومى.
ــى صفوف  وكـــان رمــضــان صبحى قــد انــضــم إل
األهلى فى يناير الماضى على سبيل اإلعارة لمدة 
6 أشهر قادًما من فريق هيدرسفيلد اإلنجليزى، 
ومن المرجح أن تمدد إدارة األهلى إعارة رمضان 

لموسم إضافى.
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قرر مسئولو نادى الزمالك تأجيل حسم 
ملف عــودة الالعبين المعارين فــى بداية 
الــمــوســم الــجــديــد لحين انــتــهــاء الموسم 
الحالى بعد تقييم جميع الالعبين الذين 
ــواء فــى مطلع الموسم  تــمــت إعــارتــهــم سـ
الحالى أو فــى فــتــرة النــتــقــالت الشتوية 
األخيرة، واستقر مسئولو النادى على عودة 
لعــب وحــيــد فقط وهــو مصطفى محمد 
مهاجم القلعة البيضاء المعار إلــى نــادى 
طــالئــع الــجــيــش فــى ظــل حــاجــة الــالعــب 

لخدماته.
وكان الزمالك أعار الثنائى رزاق سيسيه 
وأحمد داودا لالتحاد السكندرى ومحمد 
أشــرف روقــة وعماد فتحى وأحمد رفعت 
لنــبــى، بــخــالف إعـــارة شيكابال ألبــولــون 
اليونانى وباسم مرسى لسموحة ومحمود 
دونجا لإلسماعيلى والكونغولى كاسونجو 
للوحدة السعودى وإسالم جمال ومصطفى 
محمد وأحــمــد مــوســى كــابــوريــا للطالئع 
باإلضافة إلى معروف يوسف لعب الوسط 

النيجيرى المعار لنادى الشرطة العراقى.
وتتوقف عودة أى من كاسونجو ومعروف 
يوسف ورزاق سيسيه على موقف الرباعى 
األجنبى المحترف بالفريق األبيض وهم 
التونسيين حمدى النقاز وفرجانى ساسى 

والمغربيين حميد أحداد وخالد بوطيب.
ــر يــخــطــط مــســئــولــو  وعـــلـــى صــعــيــد آخــ
نـــادى الــزمــالــك للتعاقد مــع إمـــام عاشور 
ــق غــزل  ــري ــف ــاجــم ب ــمــه ــط ال ــوسـ ــب الـ ــ لع
المحلة والمعار لنادى حرس الحدود لمدة 
موسمين، بعد تــألــق الــالعــب مــع الفريق 

العسكرى فى الموسم الحالى.
ويستهدف الزمالك ضم الالعب فى فترة 
النتقالت الصيفية المقبلة فى ظل صغر 
سنه وإجادته اللعب فى مركز صانع األلعاب 

والجناح.
ويحق لغزل المحلة بيع الالعب أثناء فترة 
إعــارتــه للفريق العسكرى على أن يحصل 

حــرس الــحــدود على نسبة مــن عــائــد بيع 
الالعب وفقا لعقد اإلعارة بين الناديين.

وفى سياق مختلف يخشى محمد إبراهيم 
صانع ألعاب الفريق األول لكرة القدم بنادى 
الزمالك تهميش دوره مع الفريق بعد تعذر 
ــادى فــى فــتــرة النــتــقــالت  ــن رحــيــلــه  عــن ال

الشتوية الماضية.
ــان الــالعــب طلب مــن جــروس المدير  وك
الفنى للفريق األبيض الموافقة على رحيله 
عــلــى سبيل اإلعــــارة ســـواء لإلسماعيلى 
أو ســمــوحــة وتــعــثــرت مــفــاوضــات انتقاله 

ــدراويــش فــى الــلــحــظــات األخــيــرة التى  ــل ل
سبقت غلق باب القيد.

ــارك كـــبـــديـــل فــى  ــشــ ــ ــب ي ــــالعــ ــان ال ــ ــ وك
المباريات إل أنه يخشى تهميش دوره مع 

الفريق فى الفترة المقبلة.
  وعلى صعيد آخر يستضيف ملعب برج 
الــعــرب مــبــاراة الفريق األفريقية المقبلة 
أمام نصر حسين داى الجزائرى فى الجولة 
الثانية لمباريات دور المجموعات للبطولة 
الكونفدرالية، فى ظل تمسك األمن بإقامة 
المباريات التى تشهد حــضــورًا جماهيًرا 

مكثًفا فى ملعب بــرج العرب بسبب رفض 
ــمــبــاريــات الــجــمــاهــيــريــة بملعب  إقــامــة ال

بتروسبورت.
ويخوض الفريق األبيض مبارياته المحلية 
على ملعب بتروسبورت وينتظر مسئولو 
الــنــادى األبــيــض إخــطــار إدارة نصر 
ــوصــول  حــســيــن داى بــمــوعــد ال

خالل األيام القليلة المقبلة.
وعـــــلـــــى جـــــانـــــب آخــــر 
ينتظر أســامــة إبــراهــيــم 
الظهير األيــمــن لفريق 
اإلســمــاعــيــلــى نتيجة 
الشكوى التى تقدم بها 
ضد إدارة نادى الزمالك 
لــلــمــطــالــبــة بمستحقاته 
ــدى الــقــلــعــة  ــ ــرة لـ ــأخـ ــتـ ــمـ الـ
ــضــاء، بــعــدمــا رحــــل عن  ــي ــب ال

النادى منذ عام.
ــان الــالعــب رحـــل عــن القلعة  وكـ
البيضاء فــى يناير الــمــوســم الماضى 
وانتقل إلى سموحة فى ظل قيده بقائمة 

النتظار وقتها.
وحــاول الظهير األيمن الحصول على 
مستحقاته بصورة ودية إل أنه قام بشكوى 
الــنــادى فــى ظــل تجاهل مسئولى القلعة 

البيضاء له.
ومــن ناحية أخــرى  يــدرس مجلس إدارة 
نادى الزمالك سفر وفد من النادى  برئاسة 
أمــيــر مــرتــضــى إلـــى تــونــس خـــالل الفترة 
المقبلة، وذلــك للحصول على توقيع أيمن 
بن محمد ظهير أيسر الترجى التونسى من 

أجل ضمه بداية من الموسم المقبل..
وكان مسئولو النادى تواصلوا مع الالعب 
قبل التحرك بشكل رسمى لضمه خاصة 
وأن القيمة المالية للعقد الخاص بالالعب 
ــراره الــنــهــائــى لــالنــضــمــام إلــى  ــ ستحسم ق
القلعة البيضاء مــن عدمه فــى ظــل رغبة 
الترجى لتجديد عقده الــذى ينتهى بنهاية 
الموسم الحالى ما يحول دون ضمه بشكل 

مجانى للزمالك.

سفرية منتظرة 
لتونس من أجل 

عيون ظهير الترجى 

لقب الكأس شرط تجديد 
عقد دياز مع بيراميدز 

بـــدأ الــجــهــاز الــفــنــى للمنتخب المصرى 
بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى، التفكير 
فــى معسكر شهر مــارس الــذى اقــتــرب من 
النــطــالق، آمـــالً فــى تجهيز منتخب قوى 
ــأس األمــم  اســتــعــداًدا لمنافسات بطولة ك

األفريقية.
ــأس األمــم  وتــســتــضــيــف مــصــر بــطــولــة كـ
األفــريــقــيــة فــى النسخة المقبلة المقرر 
إقامتها فى شهر يونيو المقبل، حيث تنتهى 

فى شهر يوليو المقبل.

ويستعد أحفاد الفراعنة لمواجهة النيجر 
يوم 22 مــارس المقبل فى ختام التصفيات 
المؤهلة إلى بطولة كأس األمــم األفريقية، 
علًما بأن المنتخب حسم تأهله إلى بطولة 

كان.
ــرى،  ويـــرغـــب الــمــكــســيــكــى خــافــيــيــر أجــي
فــى ضــم بعض الالعبين الــجــدد، مــن أجل 
تجربتهم فــى مــبــاراة النيجر، إضــافــة إلى 
مواجهة نيجيريا التى يخوضها الفراعنة فى 

شهر مارس أيًضا.
ويغيب الــدولــى المصرى محمد صــالح، 
ــاراة  ــزى، عــن مــب ــي ــجــل ــاح لــيــفــربــول اإلن جــن

النيجر المقبلة، خــصــوًصــا وأن الــمــبــاراة 
تحصيل حاصل، فضالً عن رغبة الخواجة 

المكسيكى فى ضم عناصر بديلة.
كما يبحث أيًضا، الجهاز الفنى للمنتخب 
المصرى، ضم لعبين جدد، فى ظل تألقهم 
مــع أنــديــتــهــم فــى مسابقة الــــدورى أمــثــال 

محمود عالء وعبد الله جمعة وغيرهما.
ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطنى 
مباراة ودية أمام نظيره النيجيرى فى معقل 
األخــيــر يــوم 26 مــارس المقبل، وذلــك فى 
أولى التجارب التحضيرية التى سيخوضها 

الفراعنة استعدادا لنهائيات أمم أفريقيا.

ــاز، المدير  يستعد األرجنتينى رامــون دي
الــفــنــى الــجــديــد لــفــريــق بــيــرامــيــدز، لبدء 
ــواره ومــســيــرتــه بـــالـــدورى الــمــصــرى  ــشـ مـ

الممتاز.
وكان تركى آل الشيخ مالك نادى بيراميدز 

قرر إقالة حسام حسن المدير الفنى، 
ــك  ــزمــال ــع ال عــقــب الـــتـــعـــادل مـ

بثالثة أهـــداف لكل فريق، 
ليأتى بــرامــون ديـــاز بــدًل 
ــمــدرب  ــه، ليصبح ال مــن
األرجنتينى أغلى مدير 

فنى بالقارة األفريقية.
ــاز فــى بناء  ويــأمــل دي
فريق قوى يحصل على 
كــل الــبــطــولت الموسم 

المقبل، خاصة أن هذا 
الــعــام المنافسة أصبحت 

صعبة فــى ظــل تألق وتصدر 
الزمالك للمسابقة المحلية، وذلك 

وفًقا لتركى آل الشيخ مالك نادى بيراميدز 
الـــذى أشـــار إلـــى صــعــوبــة الــحــصــول على 
ــدورى هــذا الموسم، وكــل طموحاته هذا  ال
العام تكمن فى الحصول على مركز مؤهل 

لبطولة أفريقية.
وبالنسبة للمدرب األرجنتينى فإنه يأمل 
فــى بــدء مــشــوار جديد مــن التألق، خاصة 
بعدما حقق نتائج سيئة للغاية مــع اتحاد 
جـــدة، وجــعــل الــفــريــق يحتل الــمــركــز قبل 
األخير بالدورى السعودى، األمر الذى عجل 

برحيله عن النادى.
ــاز إلعـــادة هيبته وتألقه مرة  ويحتاج دي
أخرى، إلزالة الصورة الذهنية السيئة التى 

اُتخذت عنه خالل تدريبه لتحاد جدة.
ــواردة مــن داخـــل نــادى  ــ ــبــاء ال وتشير األن
بيراميدز أن تركى آل الشيخ مالك النادى 
يشترط حــصــول الــفــريــق على لقب كأس 
مصر لتفعيل بند التجديد التلقائى 
ــــى عــقــد  ــه ف ــي الـــمـــنـــصـــوص عــل
ــادى،  ــن الــمــدرب ديـــاز مــع ال
ــدرب  ــ ــ ــم ــ ــ ويـــــرتـــــبـــــط ال
األرجــنــتــيــنــى حــالــًيــا مع 
بيراميدز بعقد ينتهى 
ــمــوســم  ــى نـــهـــايـــة ال ــ ف
الــــــــجــــــــارى، ويـــحـــق 
لـــلـــطـــرفـــيـــن تـــمـــديـــده 
لــمــوســم إضـــافـــى وفــى 
ــة ســتــصــل  ــالـ ــحـ ــذه الـ ــ هـ
القيمة اإلجمالية للتعاقد 
لمدة موسم ونصف لما يزيد 

على7 ماليين دولر.
ومن المنتظر أن يبدأ المدرب األرجنتينى 
مسيرته مع بيراميدز من مــبــاراة سموحة 
المقرر لها الخميس الموافق الرابع عشر 

من فبراير الجارى.
ويحتل بيراميدز المركز الثانى فى جدول 
ترتيب بطولة الـــدورى برصيد 42 نقطة، 
ــواقــع 11 فـــوز و9  ــن21 لــقــاء ب حــصــدهــا مـ
تعادلت وخسارة وحيدة، وخالل المباريات 
الـــ21 سجل الفريق 39 هدًفا ودخل مرماه 

22 هدفا.

األبيض يستهدف نجم المحلة.. ومحمد إبراهيم يخشى التهميش

 كتبت – سارة عبد الباقى

 ضياء خضر

 محمد الراعى

رأى

الزمالك يؤجل حسم ملف المعارين لنهاية الموسم 

 كتب – محمد الصايغ

اتــحــاد الــكــرة اإلنجليزى حذر 
مــحــمــد صـــالح هــــداف ليفربول 
وهــداف الــدورى بعقوبات مغلظة 
ــكــرار ســقــوطــه داخــل  فــى حــالــة ت
منطقة الجزاء، لم تشكو الحكام 
مـــن صـــالح ولـــم يــكــتــب أحــدهــم 
ــه يــدعــى السقوط  فــى تــقــريــره أن
ــة جـــزاء  ــربـ ــحــصــول عــلــى ضـ ــل ل
ــم يــثــبــت الــحــكــام  خـــادعـــة، إذن ل
ادعــاءات صالح ولم يعلن أحدهم 
إدانــتــه، ولــو كــان الــحــكــام أدانـــوا 
صــالح كــانــوا أعــطــوه إنـــذارا بعد 
ادعـــائـــه الــســقــوط فـــى منطقة 
الــجــزاء، تــحــذيــرات اتــحــاد الكرة 
اإلنجليزى ليست مؤامرة إلرهاب 
صــالح وليست مــؤامــرة إلسقاط 
لــيــفــربــول وإبـــعـــاده عـــن صـــدارة 
ــدورى ولكن التحاد يسعى ألن  ال
تــكــون الــكــرة اإلنــجــلــيــزيــة جميلة 
ــداع  ــى خـ مــمــتــعــة ول تــعــمــد عــل
الــحــكــام ول يــوجــد فيها أخــطــاء 
تحكيمية حــتــى تضمن الــعــدالــة 
والمساواة فى فــرص كل األندية 
للفوز بالبريميرليج، لكن عندنا 
فى مصر الدورى فاشل ومواعيده 
ملخبطة وأخطاء الحكام بالجملة 
والــجــمــيــع يخطط لــفــوز األهــلــى 
بـــالـــدورى ألن الــشــركــة الــراعــيــة 
ــات  ــالنـ ــاســب وإعـ ــك هــاتــحــقــق م
ــدورى،  ــال أكــبــر مــع فــوز األهــلــى ب
ولألسف إن اتحاد أبوريدة شغال 
موظفين عند الــشــركــة الراعية 
ويــحــصــلــون مــنــهــا عــلــى مــرتــبــات 
شــهــريــة تــتــخــطــى نــصــف مليون 
لكل عضو يعمل بالستديوهات 
التحليلية، والــقــنــوات التى تنقل 
الــمــبــاراة تجامل األهــلــى وتهاجم 
أى حكم ل يجامل األهلى ويعلقوا 
لــه المشانق، ويكفى أن الحكام 
ألغت هدفين فــى مرمى األهلى 
بحجج أونطة فى مباراتيه أمام 
إنبى وحــرس الــحــدود، وتــم طرد 
ــبــى لــمــجــرد حــديــثــه مع  لعـــب إن
ــوم لعــبــو  ــق ــحــكــم، فـــى حــيــن ي ال
األهلى بالتشويح والتلويح للحكام 
بطريقة غير لئقة تجعل الناشئين 
يتعلمون سوء السلوك طالما أنهم 
يرون الحكام يهانوا ول يوجد من 
يحميهم، واستكمال للسيناريو 
الهابط المخجل أصــدر مجلس 
ــحــاد  ــحــدى ات ــت ــى بـــيـــاًنـــا ي ــلـ األهـ
ــرار  ــــض أى قـ ــد رف ــؤكـ ــرة ويـ ــكـ الـ
ــحــاد، ويشترط حضور  لــهــذا الت
جماهيره فى مبارياته المتبقية 
ــدورى، وكــالــعــادة ألن التحاد  ــال ب
ضــعــيــف وعــيــنــيــه مــكــســورة قــرر 
تأجيل مباراة األهلى مع بيراميدز 
لما بعد مــبــاراة القمة خــوًفــا من 
تــهــديــدات تــركــى آل شــيــخ مالك 
ــادى بــيــرمــيــدز، لــألســف اتــحــاد  نـ
ــام األهــلــى  ــ أبـــوريـــدة ضــعــيــف أم
ــرعــوب مــن تــركــى آل  وخــايــف وم
شــيــخ ومــرتــضــى مــنــصــور رئيس 
الزمالك ولكنه »عامل أسد« على 

أندية الغالبة.
ــى  ــر مــجــلــس األهــل ــ غـــريـــب أم
برئاسة الخطيب يلتزم الصمت 
أمــام إهانات واتهامات تركى آل 
الشيخ لهم بالحصول على مئات 
الماليين والــســاعــات الذهبية، 
ويكتفى بعمل بــالغــات وشكاوى 
ــصــور بحجة  ــن ــضــى م ــد مــرت ضـ
أنــه مــوقــوف وممنوع مــن حضور 
اجتماعات اتحاد الكرة، رغم أن 
الجميع يعلم أن قـــرارات اللجنة 
األولــيــمــبــيــة والتـــحـــاد األفــريــقــى 
بــإيــقــاف مــرتــضــى كلها قـــرارات 
أونـــطـــة غــيــر مـــؤثـــرة ومــكــانــهــا 
ــالــة ألن مرتضى  ــزب صــفــيــحــة ال
الــحــاكــم بــأمــره فــى الــزمــالــك ول 
يترك حقوق ناديه، ويبقى السؤال: 
لماذا ل يجرؤ الخطيب ومجلسه 
فى شكوى تركى آل الشيخ أو حتى 
الــرد على التــهــامــات والماليين 

والساعات؟
العالم كله يسعى لتطوير الكرة، 
وتحقيق العدالة والنزاهة لالمتاع، 
وتــحــقــيــق الـــمـــلـــيـــارات لــخــزيــنــة 
الــدولــة، ولكن لألسف الرياضة 
فى مصر سبوبة تنهبها عصابة، 
ــضــى ان  ــى ومــرت ــرك واســتــطــاع ت
يكشفا العصابة، وهــذا  ل يعنى 
أن بعض تصرفات تركى ومرتضى 
منطقية ولكنهما يلجآن ألسلوب 
التهديد والوعيد لكشف خطايا 
الجبالية والــعــصــابــة، باختصار 
عندنا المنظومة فاسدة وتحتاج 

إلى نسفها.

منظومة فاسدة

المنتخب يرفع شعار اإلحالل والتجديد فى معسكر مارس 

سيسيه
شيكاباالمرسى

دياز
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قبل أن تقرأ، وقبل أن تتفق أو تختلف مع أطروحاتى.. علينا جميعـًا 
اإلقرار بالمسلمات البديهية، التى ال تقبل الجدل حولها، سواء بين 
مؤيد هنا أو معارض هناك.. الدساتير، بمعنى أى دستور، فى العالم 
من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه، فى البلدان العظمى أو 

النامية والفقيرة، هى إنتاج بشرى، وليس قرآنا نزل من السماء، ال يجوز 
االقتراب منه، أو المساس بمحتواه، لذا فإن الدعوات الرامية لتغييره 

كامال، أو تعديل بعض نصوصه، البد وأن تكون محل اعتبار ونقاش 
موضوعى، وفى إطار المسئولية الوطنية، دون سواها، وليس بالتربص 

أو االصطياد فى الماء العكر أو اصطناع التأويالت للنيل من نبل الغرض، 
وألنه إنتاج بشرى يخضع للتطوير والتجويد، وفق المستجدات وبحسب 

الحاجة إلى التطوير، الهادف لنهوض المجتمع وسالمته واستقراره 
األمنى والسياسى.

سيد سعيد يكتب:

التوزيع مؤسسة األهرام

ــى تــمــت كتابته  ــحــال يـــا ســـــادة.. الــدســتــور ال
وصياغته وفق هوى سياسى وفى مرحلة اتسمت 
بالضبابية، من وجهة نظرى، ففى عالم السياسة 
ال توجد باألساس أغراض نبيلة أو مدينة فاضلة، 
ألن أصــحــاب التوجهات السياسية والحزبية، 
يحشدون دومــا الـــرأى الــعــام لترسيخ أفكارهم 
وتطلعاتهم، وفى هذا السياق علينا عدم إغفال 
مشاركة أصحاب التوجهات السياسية والحزبية، 
هــؤالء كانوا طرًفا فاعالً ومــؤثــًرا فى مناقشات 
إعــداد الدستور داخــل اللجان المتنوعة، وهذا 
ليس ابتكارًا مصرًيا خالًصا، فالمتعارف عليه 
فى كل بلدان العالم، أن واضعى الدساتير يمثلون 
شرائح وفئات المجتمع بتنوع ثقافاتهم وأوضاعهم 
االجتماعية والمهنية وفئاتهم العمرية، وال بد أن 
يــكــون  جميع هــؤالء بمنأى عــن الــغــرض والهوى 
أثناء اإلدالء بدلوهم فى مناقشة وإعداد وصياغة 
الوثيقة الــدســتــوريــة، قبل عرضها لالستفتاء 
ــذى يــوافــق عليها بــكــل مــا فيها أو  الــشــعــبــى، الـ
يرفضها بكل ما جاء بمتنها، باعتبارها عقًدا بين 
أطــراف المجتمع وليس بين الحاكم والمحكوم، 
فبموجب العقد، تتشكل السلطات والمؤسسات، 
وفى ضوء الوثيقة، يأتى الحاكم  وبموجبها أيًضا، 
تحدد صالحياته وفترات حكمه، وهــو ما جرى 
فعلًيا فى إعــداد الدستور المصرى الــذى يدور 
بشأنه الجدل فى اآلونة األخيرة، وتحديًدا منذ أن 
تقدم عدد من نواب البرلمان بطلب إلجراء بعض 
التعديالت عليه، وهذا أقره الدستور ذاته، أى أن 
الرغبة فى تعديل بعض النصوص، تأتى بطلب 
من رئيس الجمهورية، أو خمس أعضاء مجلس 
النواب، وفى النهاية الرأى النهائى للشعب الذى 

يوافق أو يرفض التعديالت.   
تــابــعــت مــثــل  بقية المهتمين بــالــشــأن الــعــام 
السجال الدائر والنقاش المحتدم فى السوشيال 
ميديا حــول الوثيقة الدستورية، وتعديل بعض 
الــمــواد المثيرة للجدل، وإن تباينت أو اختلفت 
وجهات النظر حول الطريقة والتوقيت، لكن هنا 
البد من التوقف قليالً.. ما أثار دهشتى هو ذلك 
الكم الهائل من ارتــداد البعض فى رؤاهــم حول 
الدستور، هناك بعض األصوات وجهت االتهامات 
بال حدود للدستور وتعتبره دستورًا يكرس للحكم 
العسكرى، بل وصفوه بأنه دستور العسكر، هى 
ــوات الــتــى تــرفــض التعديالت وتتهم  ذات األصــ
التوجه نحوها بأنها تكريس لحكم الــفــرد، كل 
ذلــك فى تقديرى الشخصى يخرج عن النقاش 
الــمــوضــوعــى حـــول تــعــديــالت بــعــض الــنــصــوص، 
ويذهب باألمور إلى مناح أخــرى ترمى لرفض 

التطور داخل المجتمع، وهذه هى الكارثة.   
الالفت لالنتباه بالنسبة لى وأعتقد أنه 
كان الفًتا لنظر كثيرين غيرى، أن الجدل 
المشتعل لم يخل من مخاوف تخص 
إغــفــال ثــوابــت الحماية االجتماعية 
أو القفز عليها، وال أنكر أن تلك 

ــى نفسى، نعم هــنــاك ثقة  الــمــخــاوف تسربت إل
فى القيادة السياسية ومشروعها اإلستراتيجى 
ــحــفــاظ عــلــى المكتسبات  ــمــوى، لــكــن ال ــن ــت وال
االجتماعية يضمن عــدم العبث بها، وهــذا هو 
المهم ويأتى قبل أهمية أى نصوص أخرى، فضالً 
عن أن هناك بحسب ما 
ــه عــن وجــود  ــداول جــرى ت
ــات  ــئ ــف ــعــض ال ــب كـــوتـــة ل
المجتمعية، مثل المرأة 
والشباب وغير ذلك، هذا 
األمر يجب التوقف أمامه 
كثيًرا، والتحير من الغرق 
فــى دوامـــاتـــه مستقبالً، 
ــة«  فــتــحــديــد نــســبــة »كــوت
لبعض الفئات، ينسف من 
األســاس، فكرة المساواة 
فــى الحقوق والــواجــبــات 
بــيــن أفــــــراد الــمــجــتــمــع 
الـــواحـــد، كــمــا أنـــه يخلق 
أزمــات أثناء االنتخابات 
النيابية، بالضبط مثل 
ــة الــتــى حــيــرت كل  ــ األزم
ــراء االنــتــخــابــات فى  خــب
إيـــجـــاد حـــل النــتــخــابــات 
المحلية بسبب الــكــوتــة، الــتــى تمنح المجالس 
برمتها ألفراد ومرشحى الكوتة.. وهو األمر الذى 
لم يمكن من إجــراء االنتخابات المحلية، فضالً 
عــن أن التفاصيل ليست مــن صميم الدستور 
فتوزيع النسب يجب أن يلزم األحــزاب وغيرها، 
ال أن توضع فى الدستور بشكل يحدث أزمة فى 

االختيارات. 
كــمــا أنـــه يــجــب الــنــظــر فــى الــصــالحــيــات غير 
المحدودة التى منحها الدستور للبرلمان بما يمكن 
األغلبية أو األكثرية داخله، من القدرة على توجيه 
القرار وتحديد قواعد اللعبة والمناورة السياسية، 
بــهــدف تحقيق مكاسب حزبية ومــصــالــح ذاتية 

للنواب أنفسهم.
وهــذه مخاوف ال يمكن تجاهلها لعدة أسباب 
فى مقدمتها، انحدار مستوى الثقافة البرلمانية 
لدى الطامحين فى الحصانة، والكثير منهم  لم 
يبلغوا مرحلة النضج البرلمانى المنشود، وهذا 
التصور ليس اتهاما عشوائيا ألقيه جــزاًفــا، أو 
رغبة من جانبى فى التقليل من قــدرات النواب، 
لكنها وجهة نظرى لواقع ال أستطيع إخفاءها على 
طريقة دفــن الــروؤس فى الــرمــال، والــواقــع يؤكد 

ذلــك، فعدد ليس هيًنا من النواب صــاروا 
يصرخون فى الفضائيات، رغم 

أن المكان المالئم لطرح 
التصورات وإبداء 

المعارضة هــو قاعة المجلس، وليس القنوات 
الفضائية.

ــدم  على الــرغــم مــن أن مصر إحـــدى أهــم وأق
الــدول التى عرفت الحياة النيابية والحزبية، إال 
ــذى أفــرزتــه التجارب العملية على  أن الــواقــع ال
األرض، خاصة فى العقود األربعة األخيرة، يؤكد 
أن دور النائب اقتصر فقط على تقديم الخدمات 
الشخصية، عبر الحصول على المميزات لذويه 
والمقربين له من ناخبيه فى دائرته، األمر الذى 

أنتج فعلًيا مجالس تشريعية 
عقيمة كسيحة غير قــادرة 
عــلــى اإلبـــــداع والــفــعــل، أو 
على األقل فهم دورهــا الذى 

حــدده الدستور شــأن كل 
برلمانات العالم، 

والــــذى يتمثل 
ــى تــشــريــع  فـ
الـــقـــوانـــيـــن 
ــة  ــ ــاب ــ ــرق ــ وال

على أداء الحكومة ومناقشة االتفاقيات الدولية 
ومساءلة الوزراء.

لم يكن الــنــواب وحدهم السبب الرئيسى فى 
تفشى ثقافة النائب الخدمى على حساب الدور 
الرقابى والتشريعى، لكن هناك أسبابًا أخرى 
ال يمكن إغفالها، أهمها أن الحكومات وأنظمة 
الحكم المتعاقبة ساهمت فى اضمحالل الثقافة 
البرلمانية وترسيخ مبدأ »اللى عايزاه الحكومة 
هو اللى هييجى« عبر ترسيخ ثقافة التزوير التى 
مهدت النــفــراد حــزب الحكومة بالسيطرة على 
المقاعد البرلمانية على مدار عدة عقود، األمر 
الذى حال دون تطور أداء النواب على المستويات 
كافة، بل جعلهم أســرى إرضــاء المتحكمين فى 
القرار الحزبى من ناحية، واالنصياع للحكومات 
التى ظلت تدفع المقابل للنواب لعدم تفعيل الدور 

الرقابى لهم من ناحية أخرى.
أيًضا، الصالحيات الدستورية فى ظل عدم 
وجــود حــزب حاكم، من شأنها عرقلة توجهات 
رئيس الدولة، فضالً عن أنها تفتح الباب أمام 
عــودة نــواب الخدمات والتأشيرات من جديد، 
عبر التلويح بالموافقة أو عدم 

الموافقة على تشكيل الحكومة بالتربيطات وعقد 
الصفقات، األمـــر الـــذى يخلق نــوًعــا مــن تبادل 
ــوزراء »شيلنى وأشيلك«  المصالح بين النواب وال
على حساب الدور األساسى للبرلمان وهو إصدار 
ــاألدوات  التشريعات ومــراقــبــة أداء الحكومة بـ
القانونية »االســتــجــواب، 
طلب اإلحاطة، ومساءلة 
الوزراء«، يضاف إلى تلك 
الــمــخــاوف أن السلطات 
ــواب  ــنـ ــتـــى يــمــلــكــهــا الـ الـ
ــود لــتــكــريــس  ــقـ ســــوف تـ
قواعد الفساد واإلفساد 
داخــل مؤسسات الدولة، 
مـــن خـــالل الــمــجــامــالت 
والــوســاطــات وغــيــر ذلك 
من األمور التى سادت فى 
العقود الماضية وأوصلت 
الــــبــــالد إلـــــى مــــا نــحــن 
ــد أن  ــذا أجـ فــيــه اآلن، لـ
هناك ضــرورة بــأن تؤول 
صالحية تعيين الحكومة 
واختيار أعضائها لرئيس 

الجمهورية.
المشاهد العبثية التى 
تجتاح السوشيال ميديا، تتجاوز حدود المسئولية 
الوطنية فى تلك المرحلة التى تمر بها البالد، 
باعتبارها مرحلة حرجة بل فارقة واستثنائية 
مــن الــتــاريــخ، نــظــرا لما يــحــاك ضــد الــدولــة من 
مؤامرات دولية، إلنهاك مؤسساتها، فضال عن 
أن هناك مشروعات بدأ تنفيذها وتحتاج إلرادة 
قوية التمامها، وهى مشروعات تنموية تمثل نقلة 

حضارية للدولة المصرية.
إغراءات الصالحيات الدستورية غير المسبوقة 
للبرلمان، صنعت حالة من الهوس وتنامى تطلعات 
ــراد واألحـــــزاب والـــقـــوى السياسية  ــ بــعــض األفـ
للسيطرة على البرلمان بــاألمــوال، وهــذا وحده 
ــوجــود خــطــر حــقــيــقــى  يــهــدد مكتسبات  كـــاف ل
الحماية االجتماعية وتمثيل الكوادر القادرة على 

المشاركة.
مــا يحدث على الساحة اآلن يؤكد جملة من 
الحقائق ال يمكن إنكارها أو القفز عليها بأى 
حال من األحوال، مفادها أن غالبية الرأى العام، 
يثقون فى القيادة السياسية، ويقفون خلفها ألجل 
االســتــمــرار فــى الــمــشــروع السياسى والتنموى 
الذى بدأ فعلًيا وبــدأت مالمحه تظهر جلية على 
أرض الواقع، لذا لم يكن غريًبا أن تؤيد الشرائح 
المجتمعية تعديل الــمــواد للحد من تغول بعض 
السلطات على مقاليد األمور فى البلد، خاصة إذا 
علمنا أن ما يدور فى الكواليس عن حجم اإلنفاق 
المشبوه فى االنتخابات النيابية، وهــو ما يدفع 
لمزيد من المخاوف حال عدم تعديل المواد 
الكارثية التى تخلق برلماًنا ضاغًطا 
لتلبية مصالح أعضائه على حساب 
مؤسسة الرئاسة والحكومة 

والسلطات األخرى.

عفوًا.. الدستور ليس كتابـًا سماويـًا والشعب صاحب الكلمة  
األصوات التى وجهت االتهامات بال حدود للدستور واعتبروه يكرس للحكم العسكرى هى ذات األصوات التى ترفض التعديالت  وتتهم التوجه نحوها بأنها تكريس لحكم الفرد

الجدل 
المشتعل لم 

يخل من مخاوف 
تخص إغفال 

ثوابت  الحماية 
االجتماعية أو 

القفز عليها

إغراءات الصالحيات 
الدستورية غير 

المسبوقة للبرلمان 
صنعت حالة من 

الهوس االنتخابى 
وتنامى تطلعات 

السيطرة

تحديد »كوتة« لبعض الفئات ينسف من األساس فكرة 
المساواة فى الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع 
الواحد كما أنه يخلق أزمات أثناء االنتخابات النيابية


