أزمة بين مجلس النواب و«التنظيم واإلدارة» بسبب مكافآت المستشارين والخبراء

فى عيدها الثامن

 30يونيو ..حكاية
ثورة غيرت خريطة
المنطقة والعالم

المصير المظلم لجماعة
اإلخوان اإلرهابية

تفاصيل «الخديعة نتائج كارثية ألزمة نقص قائمة مخالفات
الكبرى» فى قضية «الرقائق اإللكترونية العالمية» «ساويرس» فى مشروع
المصرية
األسواق
على
سد النهضة
«زد الشيخ زايد»

«السبابيب» تمنع كشف المستور داخل الهيئة الوطنية لإلعالم
رئيس مجلس اإلدارة

سيد سعيد
رئيس التحرير

محمد طرابيه
اإلصدار الثانى  -العدد 282
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الثمن  ٢جنيه

WWW.Soutalmalaien@yahoo.com

مهزلة :ممثلو جهاز المحاسبات يتقاضون مكافآت من الجهات والشركات التى يقومون بالرقابة عليها
فى الذكرى الـ 20لرحيلها

أسرار مثيرة فى ملف اغتيال
السندريلال سعاد حسنى

حكاية الشاب المعجزة
فى وزارة الشباب والرياضة

تفاصيل
«خناقات»جهاز
المنتخب

مفاجأة :الحكومة ال تلتزم كارتيرون يفتح
باإلجراءات االحترازية طريق عودة فتحى
لمواجهة فيروس كورونا! وسيسيه إلى الزمالك
لماذا طلبت «نجاة الصغيرة» سرعة إحضار الجثمان من لندن؟!!

حقيقة اتهام صفوت الشريف فى الجريمة
هل كانت مذكراتها التى سجلتها على  12شريط
كاسيت سب ًبا فى التخلص منها؟!!

المشروعات القومية فى خطر
بسبب ارتفاع أسعار الحديد

أموال الصناديق
الخاصة
«سداح مداح»!!!

العـدد 282

طاقية اإلخفا

مهزلة :ممثلو جهاز المحاسبات يتقاضون مكافآت
من الجهات والشركات التى يقومون بالرقابة عليها
من بين األشــيــاء غير المقبولة ،قيام ممثلى الجهاز المركزى
للمحاسبات بالحصول على مبالغ مالية مقابل القيام بدورهم فى
الرقابة على بعض الهيئات والشركات.
ونحن هنا ال نتحدث عن رشــاوى يتم الحصول عليها ،بل أموال
يتم دفعها ويتم االتفاق عليها ونشرها فى التقارير الرسمية
للهيئات والشركات.
و م ــن غــيــر الــمــقــبــول أن يــتــم تــحــديــد الــمــقــابــل
المادى لممثلى الجهاز من جانب الشركة أو الجهة
الــتــى يــقــوم بالرقابة عليها ومــراجــعــة حساباتها
ومستنداتها ،فهذا األمر يثير الشكوك ويتعارض
مع قانون حظر وتــضــارب المصالح الــصــادر فى
.2013
واألغـــرب أن الــشــركــات والهيئات لها الحق
فى زيادة هذه المخصصات بشكل دورى ،دون
الرجوع للجهاز.
وس ــواء كــانــت هــذه األمـــوال يحصل عليها
ممثلى جهاز المحاسبات أو الجهاز نفسه
فهو أمــر غير مقبول ويشكك فى مصداقية
بدوى
التقارير الصادرة عنه فى بعض األحيان.
وحتى ال يتصور البعض أننا نردد كلمات انشائية،
نشير إلــى أن ممثلى جهاز المحاسبات حصلوا على
 120ألف جنيه مقابل مراجعة القوائم المالية للشركة المصرية
لمدينة اإلنتاج اإلعالمى عن السنة المالية .2020
كما تقرر زيادة هذا المبلغ إلى  150ألف جنيه فى 2021؟!!

غلق باب الترشح على منصب أمين
عام اتحاد نقابات العمال العرب
قال جبالى المراغى ،رئيس المجلس المركزى لالتحاد الدولى
لنقابات العمال العرب ،رئيس اتحاد العمال المصرى ،إنه من
المقرر أن يتم غلق باب الترشح على منصب األمين العام لالتحاد
الدولى لنقابات العمال العرب يوم .2021-6-24
كان المجلس المركزى لالتحاد الدولى لنقابات العمال العرب،
قد قــرر ،فتح بــاب الترشح على منصب األمين العام لالتحاد
الــدولــى لنقابات العمال الــعــرب ،وعقد المؤتمر
العام الرابع عشر بالقاهرة ،فى شهر يوليو
.2021
ويــشــار إلــى أن االتــحــاد الــدولــى لنقابات
الــعــمــال ال ــع ــرب بــصــدد إعـــــداد األوراق
التنظيمية ،ومتابعة إجراءات
عملية الــتــرشــح ،تمهيدا
لمناقشتها ،وإقرارها من
«المؤتمر العام» فى يوليو
المقبل ،تزامنا مع انعقاد
مؤتمر العمل العربى.
المراغى

إيفاد بعثة شركات بقطاع
األغذية لدولة تنزانيا
يستعد المجلس التصديرى للصناعات الغذائية ،إرســال بعثة
إلى تنزانيا خالل الفترة من  15إلى  18يونيو  ،2021وذلك بهدف
االرتفاع بصادرات القطاع للسوق التنزانى خالل الفترة القادمة
بوصفه أحد أهم األسواق التصديرية للقطاع الغذائى.
وكشف المجلس فى تقرير له ،أن صادرات القطاع لدولة تنزانيا
كانت  11.3مليون دوالر فقط فى  2019مقابل  14مليون دوالر فى
 ،2018وهذه األرقام يمكن زيادتها خالل الفترة المقبلة من خالل
االهتمام والتركيز على هذا السوق.
وأشار المجلس التصديرى ،إلى أن التبغ المصنع بلغت صادراته
 4.7مليون دوالر ،والــســكــر  4.04مليون دوالر ،والــزيــت 1.4
مليون دوالر ،والنشاء  50ألف دوالر ،والشيكوالتة  19ألف دوالر،
والمكرونة  15ألف دوالر ،والكاكاو  13ألف دوالر ،والطماطم 11
ألف دوالر.
وأوضح المجلس ،أن الصادرات السابقة تمثل  99%من إجمالى
صادرات الصناعات الغذائية إلى تنزانيا خالل  ،2019والتى بلغت
 11.3مليون دوالر أمريكى.

المسكوت عنه فى حريق
مخزن حى الهرم
إيمان عاطف
كشفت مصادر مطلعة بمحافظة الجيزة ،أن الحريق الذى نشب فى
احد مخازن اشغاالت حى الهرم ،ومساحته  2000متر مربع ،األسبوع
الماضى ،بفعل فاعل.
بعض الــمــصــادر كشفت ،أن  4أشــخــاص لهم عالقة بالحى وراء
الــواقــعــة ،وان هــذه الــواقــعــة ليست االول ــى الــتــى ترتكب ،بمثل هذه
الطريقة ،مشيرة إلى أنهم معروف عنهم سوء السلوك ،وسبق تورطهم
فى رشاوى وتعاطى أتاوات من األهالى والمواطنين مقابل التستر إلى
مخالفاتهم ،وأوضحت المصادر أن هؤالء األشخاص استعانوا ببعض
سائقى التكاتك فى إشعال الحريق مقابل التوسط لإلفراج عن التكاتك
التى صادروها منهم ،للتغطية على وقائع اختفاء معدات واالت من
المخزن ،تتجاوز قيمتها حوالى  700ألف جنيه ،من بينها  4خالطات
أسمنت ،وثالجات وأجهزة ومعدات وكميات كبيرة من الحديد المسلح.
وأشــارت المصادر إلى أن القيادات األمنية ،بالتعاون مع محافظة
الجيزة يواصلون الليل بالنهار للوصول إلــى حقيقة
اشتعال النيران فى مخزن حى الهرم ،ومحاولة
الوصول إلى الجناة ،إذا ماكانت هناك شبهة
العمد الجنائى.
بينما كشفت مــصــادر أخ ــرى أن بعض
الــبــاعــة الجائلين ،قــامــوا بفعل الحريق
انــتــقــامــا مــن مــســئــولــى الــحــى لــمــصــادرة
بضاعتهم والتضييق عليهم.
بينما قــال مــصــدر أمــنــى مــســؤول إنــه ال
راشد
يمكن الجزم حول سبب نشوب حريق بمخزن
إشغاالت التابع لحى الهرم ،ألسباب كثيرة ،فى
الوقت الذى تعتبر فيه الجهة الوحيدة القادرة على
حسم األمر هى المعمل الجنائى الفتا إلى أن الحماية المدنية انتهت
من عملها وسلمت المكان للشرطة والمعمل الجنائى» وذلــك لحصر
الخسائر والــوقــوف على أسباب الحريق ،واستبعد المصدر األمنى
نشوب الحريق نتيجة ماس كهربائى ،مؤكدا ان «المخزن ليس به اى
توصيالت كهربائية ،الفتا إلى تعدد االحتماالت بسبب مساحة المخزن
الشاسعة وافتقاره إلى سقف قائال «ممكن حد رمى عقب سيجارة».
يذكر أن الحريق وقع فى مخزن حى الهرم ،بشارع الصفا والمروة
بمنطقة الطوابق فيصل ،والذى تتجاوز مساحته.
 2000متر ،حيث اندلع الحرق الهائل فى محتويات المخزن الذى
يحوى المضبوطات الناتجة عن حمالت الحى ،وساهمت  ،12سيارة
إطفاء فى عملية اإلخماد بقيادة اللواءين هانى محمد وعالء السعيد
وبمشاركة العقيد عالء خلوصى.

األربعاء 2021/6/9

توقعات باإلبقاء على أسعار الفائدة
خالل اجتماع لجنة السياسة النقدية
على أســاس شهرى بعد التراجع الــذى شهدته خالل
الشهرين الماضيين والــذى تزامن مع ارتفاع ملحوظ
فى أسعار السلع العالمية فضالً عن ارتــفــاع أسعار
البترول ،نتوقع اإلبقاء على األسعار.
وتراجع التضخم العام السنوى فى إبريل إلى ،4.1%
بانخفاض عن توقعات بلتون بنسبة  ،4.7%ومقارنة
بقراءة شهر مــارس عند  4.5%متأثراً بأسعار السلع
الغذائية ،وتمثل القراءة السنوية ارتفاع بنسبة 0.9%
مقارنة بارتفاعها بنسبة  0.6%فى مــارس وأقــل من
توقعات «بلتون» بارتفاع بنحو  1.4%على أساس سنوى،
بدعم من زيــادة أسعار السلع الغذائية بنسبة ،2.3%
وزيــادة تكاليف النقل بنسبة  1.6%بعد ارتفاع أسعار
البنزين بنسبة  3%بداية شهر أبريل ،الذى كان له تأثير
محدود وفقا ً لتوقعات بلتون.

إسالم خالد
تــوقــع بنك االســتــثــمــار بــلــتــون ،اإلبــقــاء على أسعار
الفائدة خالل اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل
مبررا وجهة نظره إلى الحاجة
يوم  17يونيو الحالى،
ً
للحفاظ على جاذبية االستثمار فى سوق أدوات الدخل
عالميا ،وهو
الثابت ،خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة
ً
طا على التدفقات لــأســواق الناشئة،
ما يشكل ضغ ً
مشيرا إلــى أن التطور على مستوى التضخم يحفز
ً
خفض أسعار الفائدة مع استقرار قراءة التضخم العام
فى النطاق المستهدف من قبل المركزى )%2-/+( 7%
فى المتوسط بحلول الربع الرابع من .2022
وتابع إال أنــه مع استقرار أسعار السلع الغذائية

عامر

عودة العظة األسبوعية
للبابا تواضروس

يترقب الكثير من األقباط موعد عودة العظة األسبوعية للبابا تواضروس
الثانى ،بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ،حيث كانت آخر عظة له
قبل أسبوع اآلالم.
وقال القمص موسى إبراهيم ،المتحدث الرسمى للكنيسة األرثوذكسية ،إن
العظة األسبوعية للبابا تواضروس ستعود مع نهاية فترة الخماسين المقدسة
يوم  23يونيو الحالى.
جدير بالذكر أن عظة قداسة البابا تواضروس الثانى األخيرة كانت أون الين
عبر القنوات المسيحية وصفحة المتحدث الرسمى للكنيسة القس موسى
نظرا لإلجرءات االحترازية للوقاية من
إبراهيم يعقوب ،بدون حضور شعبً ،
انتشار فيروس كورونا.

بسمة  xبسمة

بــاألرقــام الرسمية ..بلغت خسائر
الهيئة الوطنية لــإعــام «ماسبيرو»
خـــال عـــام 7601 ،2020\ 2019
مليون جنيه بزيادة قدرها  536مليون
جنيه عن عــام  2019\ 2018والــذى
كانت فيه الخسائر  7066مليون جنيه.
الجدير بالذكر أن إجمالى الخسائر
المرحلة لماسبيرو بلغت حتى ،2020
 55مــلــيــار و 343مــلــيــون و 5آالف
جنيه!!!
والــســؤال :متى يتوقف نزيف هذه
المليارات؟ ومن المسئول عن كل هذه
المبالغ المهدرة؟ وهل تمت محاسبة
القيادات السابقة والحالية عنها؟!!!

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

محمد عبداللطيف
الرياضة:

محمد الراعى
املستشار القانونى:

عصام االسالمبولى
جرافيك:

أحمـ ـ ــد محمـ ـ ــود
إخراج:

أحمد الريس
جمع تصويرى:

محمود عبدالسالم
املراجعة اللغوية:

عبد الصمد البحيرى
محمود جابر

 340ألف جنيه مكافأة لكل عضو بمجلس إدارة مدينة اإلنتاج اإلعالمى

هيكل
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ب ــاألرق ــام ..أعــضــاء مجلس إدارة مدينة اإلنــتــاج
اإلعــامــى برئاسة اســامــة هيكل ،قــامــوا بصرف 5
ماليين و 250ألف جنيه بواقع  340ألف جنيه لكل
عضو كمكافأة عن عــام  ،2020هــذا المبلغ يضاف
إلــيــه  6آالف جنيه قيمة ب ــدالت حــضــور اإلجتماع
الــواحــد لكل عضو وقــد تم عقد  11اجتماعا ً
لمجلس اإلدارة خالل عام !!!2020

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

محاكمة الفنان أحمد آدم فى اتهامه
بالتهرب من دفع  300ألف جنيه للضرائب

 4.5مليون جنيه تكلفة
عمليات حورية فرغلى
فى أمريكا
صــدمــت الــفــنــانــة حــوريــة
فرغلى جمهورها بكشفها
عــن تكلفة العمليات
الـــجـــراحـــيـــة الــتــى
خضعت لها مؤخرا فى
ال ــوالي ــات المتحدة
األمــريــكــيــة إلص ــاح
أنفها.
حـــوريـــة فــرغــلــى قــالــت
إن تكلقة العمليات الجراحية
األربعة وصلت إلى  4ماليين ونصف
المليون جنيه ،الفتة إلى أن هذا المبلغ
ال يشمل التكلفة اإلجمالية لرحلة
العالج التى تضمنت جلسات أكسجين
بعد العملية والفندق الذى أقامت به.
وعما إذا كانت قد تلقت مساعدة
مادية من قبل البعض ،أكدت الفنانة
المصرية أنها لــن تقبل على نفسها
مساعدة مالية من أحد ولن تطلبها،
قائلة «مــش محتاجة ،ومــش هاخد
حاجة من حد».
يذكر أن حورية فرغلى كانت قد أجرت
 4عمليات جــراحــيــة فــى أنــفــهــا بــواليــة
شيكاغو األمريكية ،وقد عادت مؤخرا إلى
مصر بعد نجاح هذه العمليات.

 7601مليون جنيه خسائر ماسبيرو خالل عام واحد

جريدة

02

تواصل محكمة جنح التهرب
الضريبى ،المنعقدة بالتجمع
الخامس ،برئاسة المستشار معز
صادق ،وحضور المستشار أحمد
غانم وكيل النائب العام ،وسكرتارية
وســام حنفى ،محاكمة الفنان أحمد
آدم ،فى اتهامه بالتهرب من دفع 300
ألف جنيه للضرائب ،فى جلسة االثنين
القادم لالستعالم.
وكشفت عريضة القضية اتهام الفنان
أحــمــد آدم بالتهرب مــن دفــع  300ألف
جــنــيــه ،مــن الــضــرائــب المستحقة على

برنامج «آدم شو» فى فترة عام  ،2013وقد
أجلت نظر الدعوى فى الجلسة المحددة.
الجدير بالذكر أن القانون نص على أن
يعاقب بغرامة ال تقل عن  1000جنيه وال
تجاوز  5000جنيه ،باإلضافة إلى تعويض
يعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها لكل
ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب
من أداء الضريبة المستحقة عليه.
كما أن المتهرب سيعاقب بــأداء غرامة
تتراوح ما بين  200و  2000جنيه فى حالة
عدم تقديمه اإلقــرار الضريبى أو تضمين
اإلقرار بيانات غير صحيحة.

آدم

تفاصيل الصلح بين ريم البارودى وسمية الخشاب

فرغلى

أعلنت الفنانة ريم البارودى عن انتهاء خالفها مع الفنانة
سمية الخشاب ،وذلــك بعد أكثر من عامين من الخالفات
بسبب زواج األخيرة من الفنان أحمد سعد.
ريم البارودى أعلنت ،فى تصريحات لبرنامج« «�theinsid
 ،»erarعن مصالحتها مع سمية ،وذلــك من خــال مكالمة
هاتفية لها مع خبير تجميل مشترك بينهما.
الفنانة المصرية قالت« :هو كان عندها فى االستديو ،وأنا
كنت بكلمه عشان عندى برنامج وبحضرله ،فقالى أنا عند
سمية ،قولتله طيب سلملى عليها ،هو اداها التليفون ،والحتة
دى فرقت جدا».
ريم البارودى عبرت عن سعادتها الشديدة بانتهاء خالفاتها
مع سمية الخشاب ،بسبب ارتباط سمية بطليق الــبــارودى،
حيث كانت تعتبر أنها خطفته منها.

بريشة :محمد الصباغ
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على المكشوف
أكتب إليكم هذه الرسالة ليس بصفتى الصحفية ،ولكن لكونى
ولى أمر أحد طالب الثانوية العامة هذا العام ،بعدما عانينا
أشد المعاناة من نظام جديد وغريب يصر د.طارق شوقى وزير
التعليم على تطبيقه ،فى محاولة لدخول التاريخ حتى لو
كان الثمن مستقبل أوالدنا ومعاناة أولياء أمور بسبب منظومة
لم تتوافر لها مقومات النجاح رغم قيامكم والحكومة بتوفير
اإلمكانيات المادية الالزمة.
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يحاول دخول التاريخ
حتى لو كان الثمن
مستقبل أوالدنا
ومعاناة أولياء األمور

محمد طرابيه يكتب:

متى تتم إقالة طارق شوقى وزير التعليم؟!!

رسـالة إلـى الـرئيس السيسى

إجراء االمتحانات بنظام يجمع بين النظامين اإللكترونى والورقى أكبر دليل على فشل المنظومة
سيادة الرئيس
أردت أن أؤكد لكم هذه الرسالة حتى ال يسارع البعض
باتهامى بأننى أنتمى أو أقــوم بالترويج ألكاذيب تبثها
جماعة اإلخوان اإلرهابية أو أننى من أصحاب المصالح
ومافيا الكتب الخارجية ،أو من المدرسين الذين يتوهم
الــوزيــر أنــه أضــر بهم ونــجــح فــى الــقــضــاء على مافيا
الدروس الخصوصية؟!
سيادة الرئيس
أوجه لسيادتك الشكر على قيامكم بإصدار توجيهات
بأن يتم إجــراء االمتحانات بنظام يجمع بين النظامين
إيجابيا
اإللكترونى والورقى ،وهو األمر الذى وجد صدى
ً
عند مئات اآلالف من األســر المصرية ،خاصة بعدما
أصابنا الفزع لفترة طويلة بسبب فشل أبنائنا الطالب
فى الدخول على منصة االمتحان؟
سيادة الرئيس
نرجو أن تتفضل بإصدار تعليمات أخــرى بــأن تكون
األسئلة فى االمتحانات واضحة بشكل كبير وأال تكون
فى صــورة «لوغاريتمات» ،وأن تكون هناك اختالفات
بين اإلجابات بحيث ال تكون متشابهة إلى درجة التوافق
وهــو األمــر الــذى يثير فــزع الطالب وحيرتهم وبالتالى
لن تكون لديهم القدرة على اختيار اإلجابة الصحيحة،
وكفى ما عاناه أبناؤنا وبناتنا على مدى األعوام الثالثة
من قلق وخوف كبير على مستقبلهم بسبب غياب الرؤية
الواضحة لهذا النظام الــذى ثبت بالدليل القاطع أنه
فاشل ويحتاج لمحاسبة طارق شوقى على جرائمه فى
حق الطالب وأولياء األمور.
سيادة الرئيس
لماذا ال تحاسب وزير التعليم على جريمة عدم تطوير
الكتب الدراسية ،رغم أنه كان لديه الوقت الكافى لذلك،
وكان من الوجب عليه أن يطور مناهج الصف الثالث على
األقل خالل العامين الماضيين ،ولكنه لم يفعل.
وكذلك محاسبته على جريمته فى عدم طبع الكتب
المدرسية ومطالبة الطالب بتحميلها من أجهزة التابلت
والرجوع إليها وقت الحاجة؟ هل يعقل ياسيادة الرئيس
أن يتم إج ــراء االمتحانات بطريقة جــديــدة بناء على
مناهج قديمة؟
وإذا كــان الــوزيــر قــد قــال فــى مؤتمره الصحفى مع
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى يوم الخميس الماضى:
«إن جــوهــر التطوير بالمنظومة التعليمية هــو تغيير
طريقة االمتحانات واألسئلة؟ «فلماذا لم يقم بتطوير
المناهج وتحديثها وتزويدها بالتدريبات الكافية بدالً
من سياسات «الترقيع» التى أرهقت الطالب وأولياء
األمور؟!!
سيادة الرئيس
هل الوزير طارق شوقى الذى ليس له عالقة بالتعليم
متخصصا فى الهندسة الميكانيكية ،قــام قبل
لكونه
ً
الــشــروع فــى تطبيق نظامه الــوهــمــى بالحصول على
موافقات أو إجــراء التعديالت التشريعية الالزمة من
السلطة التشريعية والممثلة فى مجلس النواب « لم يكن
قائما وقت بدء تنفيذ المشروع «؟
مجلس الشيوخ ً
ولعل أكبر دليل على التخبط الحكومى أن الحكومة
قامت منذ أيــام بسحب مشروع قانون النظام الجديد
للثانوية العامة من مجلس النواب بحجة إجراء المزيد
من اإلضافات والتعديالت عليه؟
سيادة الرئيس
هــل تــابــعــت تــصــريــحــات ط ــارق شــوقــى الــتــى حيرت
الطالب وأولياء األمور ومنها أن االمتحانات سوف تكون
من خارج المنهج وأن الطالب لن يحصلوا على مجاميع
عالية مثلما كان يحدث فى السنوات الماضية؟
بالله عليكم يا سيادة الرئيس :هذه التصريحات أال
تمثل إحباطا ُ للطالب والدليل أن أغلبيتهم قالوا لنا
كأولياء أمــور« :احنا نذاكر ليه طالما االمتحانات من
خارج المنهج وآخرتها مش هانجيب مجموع كبير؟!!».
سيادة الرئيس
هــل تعلم أن طــارق شوقى لــم يقم هــو ووزارتـــه على
مدار ثالث سنوات كاملة بتغيير أو تطوير صفحة واحدة
فى أى كتاب مدرسى درســه الطالب طــوال هــذا العام
والعامين السابقين ،أى أنه يريد إجــراء امتحان بنظام
جديد رغم أن الطالب يدرسون المناهج القديمة؟
وهــل تعلم سيادتكم أن عمليات تــدريــب المدرسين
على النظام الجديد لم تكن سوى وهــم و«كدبة كبيرة
«حيث إن التدريب كانت مدته تتراوح ما بين يــوم إلى
ثالثة أيــام وهــى فترة كما تــرى قليلة جــداً ولــم يستفد
منها المدرسون سوى الحصول على شهادة ورقية تفيد
حصولهم على هذه الدورات؟!!
سيادة الرئيس
أرجــو أال تكون قد صدقت تصريحات طــارق شوقى
الــتــى زع ــم فيها أن هــنــاك دوالً كــبــرى طلبت تطبيق
التجربة المصرية فى تطوير التعليم ،وهــذه أكذوبة،
فــدولــة مثل فنلنده التى ذكــر الــوزيــر أنها طلبت ذلك
تعد إحــدى الــدول المتقدمة عالميا فى مجال التعليم

تساؤالت
نتمنى
اإلجابة عنها

نتمنى إصدار تعليمات بأال تكون
أسئلة االمتحانات فى صورة
«لوغاريتمات» تعجيزية

السيسى

االعتراف باألخطاء هو أول الطريق
لإلصالح الحقيقى البعيد عن الشعارات
الجوفاء والتصريحات الكاذبة

إذا كانت هناك رغبة حقيقية فى استكمال منظومة التعليم فيجب أن تكون بدايتها اإلطاحة بطارق شوقى
تطبيق النظام الجديد دون الحصول على موافقة من السلطة التشريعية غباء سياسى وقانونى
أكبر دليل على التخبط قيام الحكومة منذ أيام بسحب مشروع قانون النظام الجديد للثانوية العامة من مجلس النواب
عمليات تدريب
المدرسين على
النظام الجديد لم
تكن سوى وهم
و«كدبة كبيرة»

الطالب ألولياء األمور:
«إحنا نذاكر ليه طالما
االمتحانات من خارج
المنهج وأخرتها مش
هانجيب مجموع كبير؟!!»

اإلدعاء بأن هناك
دو ًال كبرى طلبت
تطبيق التجربة
المصرية فى تطوير
التعليم ..أكاذيب!!!

دولة اإلمارات المصنفة
عربيا رقم واحد فى
مجال التعليم ألغت
تجربة التابلت فى
مدارسها بعد عام واحد

وليست بحاجة من قريب لتطبيق تجربتنا التى كتبت
شهادة وفاتها قبل تطبيقها لعدم توافر المقومات الفنية
والتكنولوجية والتدريبية رغم مرور  3سنوات على بدء
التجربة الفاشلة التى استنزفت أولــيــاء األمــور ماديا ً
ونفسيا أما الطالب فقد عانوا وال يزالون حتى اآلن من

شوقى

تخبط السياسات وعدم وضوح الرؤية الخاصة بعمليات
التطوير «الفنكوشية»!!
سيادة الرئيس
أقسم لك بالله صاد ًقا أن نجلى الطالب فى إحدى
ال ــم ــدارس الحكومية بــالــجــيــزة قــد أبلغنى فــى الــعــام

ما الذى أضافه نظام التابلت للطالب بعد  3سنوات كاملة من بدء التجربة؟
هل مجرد النجاح فى الدخول على منصة االمتحان يعد شهادة نجاح للوزير وأعوانه؟
هل يعقل أن يتم إجراء االمتحانات بطريقة جديدة رغم أن المناهج قديمة؟
لماذا لم يقم بتطوير المناهج وتزويدها بالتدريبات الكافية بد ًال من سياسات «الترقيع» ؟!!

الماضى أن «السبورات اإللكترونية» تم وضعها بالفعل
داخل الفصول ولكنها ال تعمل وعندما سألته عن السبب
قــال لــى« :ألنــهــا مقفول عليها بقفل حــديــد» ،ولذلك
قمت باالتصال هاتفيا بمدير اإلدارة التعليمية التابع
لها المدرسة لمعرفة السبب فقال لى« :بصراحة إحنا

قافلين عليها عشان العيال ما يكسروهاش»؟!
هــذا مثال بسيط ياسيادة الرئيس لتعرف أن هذه
المنظومة هزلية ولم يتم االستفادة منها بأى شكل من
األشكال ،ويؤسفنى القول إن أى كالم يقال عكس ذلك
مجرد أكاذيب ال عالقة له على اإلطــاق بالواقع الذى
نعيشه؟!!
سيادة الرئيس
هناك نقطة مهمة لم ينتبه لها الكثيرون ،وهى أن فترة
امتحانات الثانوية العامة سوف تكون متزامنة مع الفترة
التى ستقوم فيها إثيوبيا بالملء الثانى لسد النهضة،
وأعتقد أننا فى تلك الفترة سنكون مشغولون جميعا بهذه
القضية التى تمثل حياة ومستقبل مصر وشعبها ،ومن
الــضــرورى أن نكون متماسكون لمتابعة هــذه القضية،
ولذلك نتمنى أن تصدر توجيهاتك للحكومة بأن تكون
رحيمة بالطالب عند وضــع اإلسئلة حتى ال يتعرض
الطالب لصدمات جديدة تضاف إلــى قائمة األزمــات
التى تسببت فيها هــذه المنظومة لهم وألســرهــم على
مدى ثالث سنوات ،ونتمنى أن يحدث ذلك مع التشديد
على اللجان لمنع الغش أو التسريب ،حتى ال تكون هناك
عند ظهور النتائج حالة من القلق واالحتقان وربما تكون
لها تداعيات أخرى خاصة أن نتيجة هذا العام يتوقف
عليها مصير ومستقبل أبنائهم الــذى تعبوا وتحملوا
الــمــشــاق والــصــعــاب على كــافــة المستويات لينجحوا
بتقديرات كبيرة ويلتحقون بالكليات التى يحلمون بها.
سيادة الرئيس
هل سألت نفسك أو وجهت هذا السؤال للوزير :ما
الــذى أضافته تجربة التابلت للطالب بعد  3سنوات
كاملة من بدء التجربة؟ وهل مجرد النجاح فى الدخول
على منصة االمتحان يعد شهادة نجاح للوزير وأعوانه؟
اإلجابة ياسيادة الرئيس :إن تجربة التابلت لم تضف
جــديــداً لإلطالق بل كانت «مضيعة للوقت» ،وكــان من
الواجب على الوزارة أن تقوم بتطوير المناهج الدراسية
بشكل يتناسب مع بدء التجربة ال أن تتم رغم عدم تطوير
أى مادة من المواد التى يدرسها الطالب فى القسمين
العلمى واألدبى؟
وفى رأيى الخاص أنه إذا كان الهدف من التجربة
هو دخول الطالب عصر التكنولوجيا ،فأنتم تعلمون
ياسيادة الرئيس أن األطــفــال حتى فــى ســن مــا قبل
المدرسة يستطيعون التعامل مع التكنولوجيا على
الــتــابــلــت والــمــحــمــول ويــقــومــون بــمــمــارســة األلــعــاب
اإللكترونية ويعرفون كيف يرسلون اإليميالت ويكتبون
الرسائل عبر الماسنجر والواتس آب وغيرها؟!!
سيادة الرئيس
هــل تعلم أن دولــة اإلمـ ــارات الشقيقة والمصنفة
عربيا رقــم واحــد فى مجال التعليم سبق أن طبقت
تجربة التابلت فى مدارسها لمدة عام واحد ثم قررت
إلغائه بعد ثبوت فشل التجربة ،فلماذا نكابر نحن وقد
حققت تجربتنا فشالً ذريعا على مدى ثالث سنوات
كاملة؟!!
سيادة الرئيس
أرجو أن تكون هناك محاسبة شاملة لطارق شوقى
وكل من عاونه فى تطبيق هذه المنظومة عقب انتهاء
امتحانات الثانوية العامة مباشرة ،وأن تقوم سيادتكم
باتخاذ قــرار بتشكيل لجنة خاصة لتقصى الحقائق
حــول ما تم فى عملية التطوير الوهمية للتعليم فى
مصر على مدى ثالث سنوات ،ونتمنى أن يكون هناك
ممثلين لجهات سيادية ورقــابــيــة ومجلسى النواب
والــشــيــوخ فــى عضوية هــذه اللجنة لضمان الجدية
والحيادية ونتمنى أن تجيب هذه اللجنة على تساؤالت
متعلقة بهذا الشأن منها:
كــم بلغت التكلفة الــمــاديــة الــتــى تحملتها الــمــوازنــة
العامة للدولة منذ بــدء تنفيذ هــذه العملية ،ســواء فى
عمل الشبكات أو أجهزة التابلت أو شــراء «السبورات
اإللكترونية» وكذلك عمليات التدريب؟ و ما حقيقة تعاقد
الوزارة مع شركات يساهم فى ملكيتها أشخاص مقربون
لقيادات فى الــوزارة؟ وما الــذى حققته هذه المنظومة
على أرض الواقع خالل ثالث سنوات؟ وما أسباب فشل
إجراء اإلمتحانات إليكترونيا؟ ولماذا لم يحصل الوزير
على الموافقات القانونية والتشريعية قبل البدء فيها؟
سيادة الرئيس
أثــق أن ســيــادتــك ســوف تنتصر لمئات اآلالف من
األسر المصرية التى عانت طوال ثالث سنوات وال تزال
المعاناة مستمرة حتى اآلن ،وســوف يكون هناك قرار
بإقالة طــارق شوقى بعدما ثبت فشله التام فى تطوير
التعليم على مــدى أكثر مــن  6ســنــوات ،ألن االعــتــراف
باألخطاء هو أول الطريق لإلصالح الحقيقى البعيد عن
الشعارات الجوفاء والتصريحات الكاذبة.
ولــذلــك أقـــول :إذا كــانــت هــنــاك رغــبــة حقيقية فى
استكمال منظومة التعليم فيجب أن تــكــون بدايتها
باإلطاحة بطارق شوقى من وزارة التعليم ثم محاسبته
على جرائمه فى حق الماليين من المصريين.

نطالب بتشكيل لجنة خاصة لتقصى الحقائق حول ما تم فى عملية التطوير الوهمية للتعليم
نتمنى أن يكون هناك ممثلون لجهات سيادية ورقابية ومجلسى النواب والشيوخ فى عضوية هذه اللجنة
يجب الكشف عن حجم التكلفة المادية التى تحملتها الدولة
ما حقيقة التعاقد مع شركات مملوكة لمقربين من قيادات الوزارة؟!
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تفاصيل «الخديعة الكبرى» فى قضية سد النهضة
تشغيل السد يشكل تهديدًا لألمن
واالستقرار فى منطقة شمال شرق إفريقيا
إيمان عاطف
لــقــد أصــبــح مــن الــواضــح تــمــامـا ً أن أســلــوب
المراوغة والخداع االستراتيجى الذى تمارسه
إثــيــوبــيــا بــشــأن م ــلء وتشغيل مــا يسمى بسد
النهضة اإلثيوبى الكبير يشكل تهديداً لألمن
واالســتــقــرار فــى منطقة شــمــال شرق
إفريقيا ،ومكمن الخطورة أن حكومة
آبــى أحــمــد تــرغــب وللمرة الثانية فى
فــرض سياسة األمــر الــواقــع من خالل
المضى قــدم ـا ً فــى بــدء الــمــلء الثانى
لخزان السد فى موسم األمطار القادم،
يوليو  ،2021ولو كان ذلك بدون اتفاق.
ويؤكد الخبراء السبب الرئيسى لفشل
جوالت المفاوضات الثالثية بين إثيوبيا
والسودان ومصر منذ نحو عشر سنوات
 والتى شهدت فى بعض جوالتها دعموحــضــور ال ــوالي ــات الــمــتــحــدة والبنك
الدولى واالتحاد اإلفريقى  -هو عدم
توافر حسن النية من الجانب اإلثيوبى.
ال ي ــوج ــد اتـ ــفـ ــاق ح ـ ــول ال ــق ــواع ــد
الــعــامــة الحاكمة لمنهج الــتــفــاوض أو
حتى المفاهيم األساسية التى ترتبط
بالنظام القانونى لنهر النيل بشكل عام.
هــذه بعض الحقائق والــوقــائــع التى
كشفتها دراســة مهمة للغاية أعدها د .حمدى
عبدالرحمن بعنوان «إثيوبيا والخديعة الكبرى»،
والــتــى كشفت أن تصريحات وزي ــرة الخارجية
السودانية السيدة مريم الصادق المهدى التى
عبرت فيها عن توظيف إثيوبيا لقضية السد
من أجل تركيع وإخضاع دولتى المصب لتحقيق
أحالم الهيمنة اإلثيوبية ،تعبر عن حقيقة ما وراء
هذه المفاوضات العبثية.
وكشفت أنــه ال توجد رغبة حقيقية للتوصل
ضــا عــن ذلــك تحاول
إلــى تسوية قانونية ،وعــو ً
األداة اإلعالمية اإلثيوبية وبشكل منهجى الترويج
لمجموعة من المغالطات واألساطير التى ترسخ

لمفاهيم المظلومية التاريخية التى عانى منها
اإلثيوبيون فــى نفس الــوقــت الــذى تــحــاول فيه
«شيطنة» الموقف المصرى إن صح التعبير.
وأكــدت الــدراســة على أنــه من الواضح تماما ً
أن مصر أضــحــت فــى الخطاب االستراتيجى
اإلثــيــوبــى ،والسيما منذ بــدايــة األلفية ،بمثابة
«ال ــع ــدو» الـــذى يمثل تــهــديــداً لــأمــن القومى
اإلثيوبى ،وهو ما يعنى ضرورة انتهاج
كافة األساليب لمحاصرتها وعزلها
وتقويض نفوذها فى منطقة القرن
اإلفــريــقــى .وفــى هــذه الحالة سوف
يشكل الــســد الكبير أداة للتحكم
والسيطرة االستراتيجية لخنق مصر
وكسر إرادتها.
ولألسف الشديد ثمة قــوى دولية
وإقليمية تساند إثيوبيا وتدعمها
إلعادة تخطيط المنطقة من الناحية
الجيواستراتيجية .والشــك أن ذلك
يــعــكــس ت ــح ــوالً ف ــارقـ ـا ً ف ــى الــرؤيــة
اإلثــيــوبــيــة لمصر الــتــى كــانــت على
الــرغــم مــن الــطــاق بين الكنيستين
الــمــصــريــة واإلثــيــوبــيــة عـــام 1959
والــخــاف حــول قضايا النيل تظل
بمثابة الــصــديــق.أتــذكــر افتتاحية
صحيفة «إثيوبيان هيرالد» التى نعت
وفاة جمال عبد الناصر فى سبتمبر
 1970والتى جاء فيها« :ال يمكن أن يرحل ناصر
دون اإلشــادة به .لقد أصبح شخصية أسطورية
فى عصره .على مــدى السنوات األربــعــة عشر
من قيادته المرموقة ،ربما يكون ناصر قد قدم
لمصر أكثر مما فعل أسالفه خالل فترة 1400
عام .فبينما قام أجداده ببناء األهرامات للموتى،
قام هو ببناء سد أسوان لألحياء...لقد خسرت
إثيوبيا برحيله صديقا ً عظيماً».
والــيــوم حينما ننظر إلــى حــمــات الكراهية
والتضليل التى يقودها النظام الحاكم من قصر
ها
مينليك أقــول لنفسى :حقا ً إن إلثيوبيا وجو ً
أخرى كثيرة.

السبب الرئيسى
لفشل جوالت
المفاوضات
الثالثية هو عدم
توافر حسن
النية من الجانب
اإلثيوبى

إثيوبيا تستخدم العديد من التكتيكات المراوغة والخادعة من أجل التوظيف السياسى للسد
من المهم للغاية أن نفهم أوالً طريقة التفكير
اإلثيوبية قبل الرد على مغالطات وأكاذيب حكومة
آبى أحمد بشأن السد ومياه النيل بشكل عام .ثمة
عوامل تاريخية وثقافية وحتى الهوتية دفعت إلى
أن تصبح مفاهيم االستثنائية اإلثيوبية موجها ً
لسلوك إمبراطورية الحبشة تجاه دول الجوار.
أصبحت إثيوبيا بانتصارها فى معركة عدوة
التاريخية الدولة اإلفريقية الوحيدة التى ألحقت
هزيمة مدوية بالمستعمر األوروبــى ،و ُيكمل هذه
الصورة االستثنائية اعتقاد الكثير من األحباش
أن بالدهم متميزة ثقافيا ً بل ومختارة وذلك من
منطلق الهــوتــى ديــنــى ،فــى كــل احــتــفــال بذكرى
ع ــدوة يتم تصوير الــســد مــن الناحية الرمزية
على أنه بمثابة انتصار جديد ربما لتوحيد األمة
المنقسمة على ذاتــهــا والــتــى ال تجد مــا يؤلف
بينها سوى العودة إلى الماضى وأساطير الكتب
القديمة.
انطالقا ً مــن هــذه الحالة والرغبة فــى تطويع
اإلرادة المصرية وبمساندة من قوى دولية كانت

إثيوبيا تفكر دوم ـا ً فى تحويل مجرى نهر النيل،
بيد أن فكرة إنشاء سد على النيل األزرق ارتبطت
بفترة حكم اإلمــبــراطــور هيالسالسى وتحديداً
فى أواخــر الخمسينيات عندما تم تكليف مكتب
االستصالح األمريكى بإعداد دراسة عن السدود
اإلثــيــوبــيــة .وبالفعل صــدر التقرير عــام 1964
واقترح موقع السد الحالى فى إقليم بنى شنقول
عــلــى بــعــد نــحــو أربــعــيــن كيلو مــتــراً مــن الــحــدود
السودانية وأطلق عليه آنذاك سد الحدود.
تم إحياء الفكرة مع ميلس زيناوى ابتداء من عام
 1993الذى كان يحلم بأن تصبح المياه اإلثيوبية
بــمــثــابــة الــذهــب األزرق والــتــى يــتــم مقايضتها
بالمال ،وعليه لم تكن تصريحات السفير دينا
مفتى المتحدث باسم الخارجية اإلثيوبية لقناة
الجزيرة عن إمكانية بيع المياه مجرد زلة لسان،
حيث تعكس النوايا الحقيقية من أجــل الهيمنة
والسيطرة.
ومع ذلك تحولت فكرة السدود اإلثيوبية إلى
واقع ملموس عام  2009حيث تم إجــراء المسوح

اإلدعاء بأنه مشروع
تنموى ..أكذوبة!!
استخدمت إثيوبيا منذ البداية نهج الــروايــة الــواحــدة التى
تصور سد النهضة على أنه مشروع تنموى إقليمى ..لقد روجت
النخبة السياسية الحاكمة  -والتــزال -لفكرة أن المشروع لن
يتسبب فى أى ضرر جسيم لدولتى المصب ،بل سوف يحقق
فوائد للمنطقة ،ويضمن حق إثيوبيا فى التنمية ..فى نفس
الــوقــت ال ــذى رفــضــت فيه طلب مصر إجـــراء دراسـ ــات فنية
مــن جهات دولــيــة محايدة حــول سالمة السد وآثـــاره البيئية
واالجتماعية ..وقد دأبت إثيوبيا على استخدام هذه اللغة فى
الترويج للمشروع على الصعيدين اإلقليمى والــدولــى ..يقول
زيناوى فى حفل اإلعالن عن السد« :إننا مصممون على القضاء
على الفقر فى بلدنا ..العديد من األصدقاء يقفون معنا؛ إن
امتناننا لشركائنا فــى التنمية ال حــدود لــه ..قبل أن نحشد
جهودنا للقضاء على الفقر ،أعاقت قــرون من اإلفقار مسيرة
تنميتنا وغلت أيدينا عن ممارسة حقنا فى استخدام مــوارد
أنهارنا» ..تحاول آلة الدعاية اإلثيوبية التبشير بأن كهرباء السد
ســوف تحقق أحــام  70مليون إثيوبى ..هنا تكمن المغالطة
الكبرى ،حيث إن الغرض الحقيقى للسد ليس إنتاج الكهرباء،
فقد كان التصميم األساسى يقوم على وجود خزان بسعة 14
مليار متر مكعب ،وهو ما يكفى وزيادة إلنارة عموم البالد ،ولكن
تم رفع الطاقة االستيعابية لخزان السد عدة مرات لتصل إلى
 74مليار متر مكعب وهو ما يؤثر ال محالة على التدفق السنوى
لمياه النهر التى تصل لدولتى المصب.

تصريحات المتحدث باسم الخارجية اإلثيوبية
عن إمكانية بيع المياه تعكس النوايا
الحقيقية من أجل الهيمنة والسيطرة
القضية تتجاوز الجوانب الفنية لتصبح مسألة
سياسية بامتياز يتم توظيفها لتحقيق أحالم
وأساطير النخب الحاكمة فى أديس أبابا

ابى أحمد

المطلوبة فى المنطقة .وفى عام  2010تم تسليم
التصميمات الخاصة بالسد ،وخالل تلك الفترة
كــان العمل يتم بشكل ســرى وأطــلــق عليه اسم
«الــمــشــروع إك ــس» ،وفــى عــام  2011تــم التعاقد
مع شركة سالينى اإليطالية على التنفيذ ،وقد
استخدمت إثيوبيا فى مراحل تصميم وبناء سد
النهضة العديد من التكتيكات المراوغة والخادعة
من أجــل التوظيف السياسى للسد واستخدامه
لدعم مكانتها اإلقليمية والدولية.
ومــن الــمــاحــظ أن الــتــصــرفــات األحــاديــة من
الــجــانــب اإلثــيــوبــى كــانــت تــهــدف ومــنــذ اإلع ــان
المنفرد عن بناء السد إلــى إرســال رسالة قوية
إلــى كل من مصر والــســودان مفادها أن إثيوبيا
لم تعد بحاجة إلــى موافقتهما المسبقة كشرط
الزم لتشييد أى مشروعات تنموية على حوض
النيل األزرق ،وعليه يصبح من الواضح تماما ً أن
قضية سد النهضة تتجاوز الجوانب الفنية لتصبح
مسألة سياسية بامتياز يتم توظيفها لتحقيق
أحالم وأساطير النخب الحاكمة فى أديس أبابا.

خطة إلقامة مشروعات مستقبلية أخرى على حوض النيل األزرق
لجأت إثيوبيا إلى رفض النظام القانونى لنهر النيل
وفــق ـا ً لنظرية «الصحيفة الــبــيــضــاء» الــتــى ال تُلزمها
بــأى معاهدات خــال العهد االستعمارى مثل معاهدة
 1902والمعاهدة األنجلو -مصرية الموقعة عام 1929
باإلضافة إلى معاهدة مياه النيل لعام  1959بين مصر
والــســودان .وبــدالً من ذلــك ،دعــت دول المنبع األخــرى
التى تبنت «مبدأ نيريرى» إلى ضرورة التقسيم المنصف
لمياه النيل على أســاس معاهدة جــديــدة على مستوى
جميع دول الحوض .وقد استغلت إثيوبيا تغير الخطاب
العالمى حــول استخدام المياه لصالحها .ففى الوقت
الذى كانت فيه المعاهدات والقوة العسكرية هى القاعدة
فى السابق ،يتم اليوم الترويج لمفاهيم األمن اإلنسانى
واالستخدام المنصف والمتساوى لموارد المياه بشكل
متزايد ..أسهم ذلك كله فى ظهور مبادرة حوض النيل
عام  1999بين البلدان العشرة المشاطئة لحوض النيل..
كــان هــدف الــمــبــادرة هــو تحقيق التنمية االجتماعية
واالقتصادية المستدامة من خالل االستخدام العادل
والمنصف للنيل ..وقد أسفرت المفاوضات عن تطوير
إطار عمل جديد لتقاسم المياه بمقتضى اتفاقية اإلطار
التعاونى (أو اتفاقية عنتيبي) لتحل محل معاهدة ..1959
بيد أن المعارضة المصرية والسودانية أوقفت العملية،
حيث إنها نصت على أن دول المنبع لن تحتاج إلى موافقة
مصر المسبقة على مشروعات المياه فى دول المنبع.
سيكون األم ــن المائى ب ــدالً مــن «الــحــقــوق التاريخية»
وفقا للمادة ( 14ب) من
هو المعيار الستخدام المياهً ،
اتفاقية عنتيبى ..ولعل ذلك يفسر لنا سعى إثيوبيا لربط
مفاوضات سد النهضة باتفاقية التعاون اإلطارى ،األمر
الــذى يسمح لها بالحديث عــن تقاسم المياه وإطــاق
يدها فى إقامة مشروعات مستقبلية أخرى على حوض
النيل األزرق .وربما يكون تصديق إثيوبيا على اتفاقية

تصديق إثيوبيا على اتفاقية عنتيبى إثيوبيا تعترف بترسيم الحدود مع
يستهدف فقد مصر والسودان أى السودان وإريتريا وفقاً التفاقية 1902
أمل فى طرح المواد المثيرة للخالف لكنها ترفضها وتصفها باالستعمارية
فيما يتعلق بمياه النيل
مرة أخرى على مائدة التفاوض
عنتيبى فى يونيو  2013يعنى فى مدلوله أن تفقد مصر
والسودان أى أمل فى طرح المواد المثيرة للخالف مرة
أخــرى على مــائــدة التفاوض وهــو مــا يكرس سياسات
فرض األمر الواقع التى تنتهجها إثيوبيا.
إن مــفــهــوم مــعــاهــدات الــحــقــبــة االســتــعــمــاريــة فى
الــخــطــاب اإلثــيــوبــى يمثل الخديعة الــكــبــرى ،حيث إن
إثيوبيا نفسها هى نتاج تلك المعاهدات التى أبرمت
زمــن التكالب االســتــعــمــارى على إفــريــقــيــا ،ولــو قبلنا
بهذا المنطق لتقلص حجمها بحيث تفقد العديد من
األقاليم التى ضمتها بالحيلة والــخــداع أو بالتآمر مع
القوى االستعمارية األخرى .والعجيب أن مفهوم إثيوبيا
نفسه فى نظر الكثير من الشعوب الخاضعة مثل بنى
شنقول والصوماليين والعفر هو مفهوم استعمارى .ثمة
ازدواجية واضحة فى الخطاب اإلثيوبى ،فبينما اعترفت
إثيوبيا بترسيم الــحــدود مــع الــســودان وأريــتــريــا وفقا ً
التفاقية  1902فإنها ترفضها وتصفها باالستعمارية

فيما يتعلق بمياه الــنــيــل .فــى عــام  ،1902تــم إرســال
الدبلوماسى اإلنجليزى جون هارينجتون إلى أديس أبابا
للتفاوض بشأن معاهدة لترسيم الــحــدود بين إثيوبيا
(وهى دولة مستقلة كاملة السيادة) والسودان .وبالفعل
تم التوقيع على المعاهدة األنجلو-إثيوبية فى  15مايو
من نفس العام فى أديــس أبــابــا ..وتنص المادة الثالثة
 وفقا ً للنص اإلنجليزى من االتفاقية -على أن «يتعهدصاحب الجاللة اإلمبراطور مينليك الثانى ملك ملوك
إثيوبيا أمــام حكومة جاللة ملك بريطانيا بعدم إنشاء
أو السماح ببناء أى عمل على النيل األزرق أو بحيرة
تانا أو السوباط ،يكون من شأنه إيقاف تدفق مياههم
إال باالتفاق مــع حكومة جاللته البريطانية وحكومة
السودان» .يعنى ذلك بصراحة شديدة ال لبس فيها وال
غموض قيام إثيوبيا بالحصول على إذن مسبق من كل
من الحكومتين البريطانية والسودانية لبناء أو تشغيل
مشاريع المياه.

وم ــع ذلـ ــك ،تــلــجــأ إثــيــوبــيــا إل ــى ال ــخ ــداع مــن خــال
االعتماد على النسخة األمهرية من االتفاقية وتؤكد
على استحالة إيــقــاف تدفق المياه تماما ً عــن دولتى
المصب .ويالحظ أن التناقض الكبير هو أن النسخة
اإلنجليزية تطلب من مينليك الحصول على إذن مسبق
من كل من الحكومتين البريطانية والسودانية لتشغيل
مــشــاريــع الــمــيــاه ،بينما تشير النسخة األمــهــريــة إلى
الحكومة البريطانية وحــدهــا .واليقتصر األمــر على
اتفاقية  ،1902حيث تــوجــد اتفاقيات أخ ــرى – كما
ذكرنا -حاكمة لمياه النيل.فالمعاهدةاألنجلو-مصرية
لعام  1929هى معاهدة ثنائية بين مصر وبريطانيا ،التى
مثلت السودان ومستعمراتها فى شرق إفريقيا (كينيا
وأوغندا وتنجانيقا) .وقد اعترفت المعاهدة بالحقوق
التاريخية والطبيعية لمصر ومنحتها حق النقض على
أى مشاريع تقام على طول نهر النيل وروافده .باإلضافة
إلى ذلك ،خصصت معاهدة مياه النيل فى عام ،1959
 55.5مليار متر مكعب من إجمالى تدفق المياه لصالح
مصر ،بينما يحصل الــســودان على  18.5مليار متر
مكعب .كما وقعت إثيوبيا فى عــام  1993باعتبارها
دولــة مستقلة وذات سيادة مع مصر على إطــار تعاون
القاهرة تعهدت فيه بعدم تنفيذ مشاريع مائية تضر
بمصلحة مصر والتشاور حول مشروعات تقليل الفاقد
وزيــادة تدفق مياه النيل ..ولعل ذلك يوضح كذب وزيف
االدعاء اإلثيوبى ،فقد كانت إثيوبيا نفسها سواء فى عام
 1902أو عام  1993دولة مستقلة وذات سيادة ..كما أن
أساس العالقات الدولية اإلفريقية الذى أقرته منظمة
الوحدة اإلفريقية (والتى تحولت إلى االتحاد اإلفريقى
بعد ذلك) يقوم على مبدأ التوارث الدولى ورفض مبدأ
«الصحيفة الــبــيــضــاء» ال ــذى طالبت بــه بعض الــدول
اإلفريقية المستقلة حديثاً.
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نتائج كارثية ألزمة نقص
«الرقائق اإللكترونية العالمية»
على السوق المصرية
قطاع السيارات فى مصر تأثر بأزمة نقص الرقائق نظرًا العتمادها على مكونات خارجية بشكل أساسى
نسرين إمام
حاليا بالعديد من التحديات االقتصادية الناجمة
يمر العالم ً
عــن انتشار فــيــروس كــورونــا فــى نهاية عــام  2019والــتــى لم
تتوقف عند اآلث ــار االقتصادية الكلية فقط ،مثل انكماش
الناتج اإلجمالى العالمى ،وتراجع حركة التجارة بين البلدان؛
بل إنها تعدت ذلــك لتضرب أصغر المكونات االقتصادية.
فقد وجه وباء كورونا ضربة قوية لقطاع الرقائق اإللكترونية
أساسيا فى الكثير
وأشباه المواصالت ،الــذى يعتبر مكو ًنا
ً
من القطاعات والصناعات األخــرى ،وبحسب تحليل أجــراه
بنك «جــولــدمــان ســاكــس» ،فــإن أزمــة نقص الرقائق وأشباه
الموصالت سوف تلقى بظاللها على  169صناعة من أهمها
مشيرا إلى أن القطاعات التى
السيارات واألجهزة اإللكترونية،
ً
تنفق أكثر من  1%من إجمالى ناتجها على أشباه الموصالت
سوف تتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر باألزمة .ورغــم أن
مصر ال تعتبر من البلدان الــمــوردة للرقائق ،إال أنها ليست
بمعزل عن التأثيرات السلبية لتلك األزمة.
هذه الحقائق كشفتها دراسة مهمة بعنوان «تأثير الدومينو»:
انتقال أزمة نقص الرقائق العالمية للسوق المصرية» والتى
أعدتها الباحثة بسنت جمال ،والتى كشفت أن هناك عوامل
تضافرت لتصب فى تفاقم أزمة الرقائق وأشباه الموصالت
والتى يتمثل أهمها فى انتشار فيروس كــورونــا الــذى فرض
طا ضخمة على سالسل التوريد العالمية ،وأسفر
بالفعل ضغو ً
عن تراجع العرض بسبب إغالق عدد كبير من مصانع إنتاج
الرقائق رغم ارتفاع الطلب عليها.
وكشفت الدراسة أن هذه األزمــة ُيمكن أن تؤثر على إنتاج
نحو  1.3مليون سيارة من اإلنتاج العالمى خالل الربع األول،
وفـ ًقــا لشركة «آى إتــش إس مــاركــت» ،حيث أجــبــرت األزمــة
العديد من شركات السيارات العالمية على اتخاذ قــرارات
إجبارية بتقليص حجم اإلنتاج ،وتعديل خطط وأنظمة العمل
بالمصانع.
حيث أعــلــن عــدد ضخم مــن شــركــات صناعة الــســيــارات
العالمية ،مثل «فولكس فاجن» و«جــنــرال مــوتــورز» و«فــورد»
«وتــويــوتــا» و«دايــمــلــر» و«بــى إم دابــلــيــو» وغــيــرهــا ،عــن خطط
لخفض اإلنتاج بشكل ملحوظ ،وإغــاق عــدد من مصانعها،
وتسريح العمالة لفترة مؤقتة استجابة لنقص الرقائق الذى
يؤثر على سير العمل بشكل سليم.
ولــم يتوقف األمــر عند صناعة الــســيــارات ،بــل وصــل إلى

شركة «غبور أوتو»
أعلنت عن عدم إمكانية
تغطية أعداد السيارات
المطلوبة منها

الشركات المشاركة فى
مبادرة إحالل السيارات قد
تتأخر فى تسليم الدفعات
الخاصة بها أو تعتذر عنها
ارتفاع أسعار عدد كبير من الطرازات المختلفة للسيارات بقيمة وصلت إلى  15ألف جنيه
الشركات التكنولوجية ،التى شهدت ازدهارًا فى أعمالها العام
الماضى ،حيث اضطرت «آبل» إلى تأخير إطالق «آيفون »12
لمدة شهرين بسبب نقص الرقائق ،كما حذرت «سامسونج»
من تأثر عملياتها بسبب أزمة الرقائق ،مؤكدة انتقال األزمة

حدث فى شركة كبرى إلنتاج البترول

«عفروتو» موظف المهمات يترقى بقدرة
قادر لمنصب مديرالعالقات العامة وكلمة
السر ..نسيب وقريب رئيس مجلس اإلدارة
أصبح «عفروتو» موظف المهمات حديث الجميع فى إحدى شركات البترول،
حيث تحول من موظف صغير ،بــاإلدارة المركزية للمهمات بالشركة ،براتب
شهرى ال يتجاوز  6آالف جنيه الى منصب مدير عالقات عامة ،براتب وحوافز
وبــدالت سفر وتنقالت ومظهر ،وغيره من بنود الوجاهة فى إدارة العالقات
العامة ،تتجاوز  45ألف جينه شهريا.
سبب دهشة العاملين بالشركة يرجع الى أن الموظف يطلقون عليه لقب
«عفروتو» صغير السن ،وال يمتلك سوى أقل عدد من السنوات التى تؤهله
للترقية متخطيا مــا يــزيــد على  35موظفا منهم على األق ــل  12فــى نفس
تخصصه ،هم األحق منهم بتولى المنصب ،الذى ظل فارغا لمدة ثالث سنوات.
وحــاول العاملون بالشركة فك لغز ،اختيار موظف المهمات ،حتى كشفت
الصدفة وحــدهــا ســر اللغز ،ولعبت دوره ــا فــى فــك اللوغاريتم ،حيث
اكتشفوا أن الموظف «عفروتو» يرتبط بعالقة نسب وقرابة
برئيس مجلس إدارة الشركة.
المثير أن الموظف عفروتو ،بعد توليه المنصب بدأ
فى تكوين تحالف قوى لمواجهة من يحاول االقتراب
منه ،حيث نجح فى التوسط لترقية أحد الموالين له
على قطاع الخدمات االجتماعية والمثير والغريب
أيضا أن يوجد بقطاع البترول أكثر من  ٥موظفين
لــهــم أقــدمــيــة وأصــحــاب تخصص فــى الــقــطــاع،
وكذلك تمادى فى استغالل النفوذ والصالحيات،
معلنا دون حياء أنــه يستمدها من رئيس مجلس
إدارة الــشــركــة ،بــاعــتــبــاره قريبه «ونــســيــبــه» وأنــه
أحــد رجــالــه المقربين ،وكــأن الشركة أصبحت
تدار وكأنها خارج قطاع البترول على الرغم من
المجهودات الكبيرة التى يقوم بها المهندس طارق
المال وزيــر البترول ،وحرصه على تعميم المساواة
والعدالة االجتماعية بين كافة العاملين بالشركات
المال
التابعة لقطاع البترول إال أن ذلك غاب عن شركة االنتاج
الكبرى.
وق ــال مــصــدر بالشركة إن الحساب داخ ــل الشركة غاب
وأصبح التعامل يتم فيها وفقا للهوى ،فمنذ تعيين الفتى المدلل
«عفروتو» مديراً عاما ً للعالقات العامة ،فى المنصب الذى ظل شاغرا لمدة 3
سنوات ،والجميع بين مترقب وغير مصدق لما يحدث ،غير أن المنصب كان
محجوزا حتى حصل عليه «الفتى المحظوظ» ،الفتا إلى أن الطامة الكبرى التى
تستدعى تدخل وزير البترول ،أن الموظق سبق وأن تم رفض ترشيحه من الهيئة
على مدار  5مرات متتالية مما يدعو للتساؤل والحيرة؟
وأوضــح المصدر أن الكارثة األكبر تتمثل فى ترقية أحد الموالين لمدير
العالقات العامة (الفتى المدلل) على إدارة النشاط الرياضى وكل مؤهالته
أنه أحد األعضاء الجدد المنضمين لـ«لوبى» مدير العالقات العامة بالشركة،
حيث تم نقله من اإلدارة العامة للمهمات متخطيا أكثر من  ٨أفراد مستوفيين
وحاصلين على المؤهل المناسب.
وطــالــب المصدر ،بــضــرورة تدخل وزيــر البترول النــهــاء هــذه المهزلة،
والتحقيق مع قام بتصعيد الفتى المدلل الىمنصب مدير عالقات عامة،
رغم أن هيئة البترول وشركات اإلنتاج رفضت من قبل مجرد ترشيحه لهذا
المنصب  3مرات سابقة.

إلى قطاع التكنولوجيا.
وفــى سياق متصل ،أشــارت شركة «جيجاست» ،المصنعة
للهواتف الذكية وأجهزة منزلية ذكية ،إلى تأثر حوالى  80%من
إنتاجها بنقص الرقائق اإللكترونية ،وذكرت شركة «إيه فى إم»

أن الموردين ألغوا عمليات تسليم طلبيات الرقائق قبل وقت
قصير من موعدها المحدد.
وتحت عنوان «األزمة والسوق المصرية» ،أوضحت الدراسة
أن مصر

تصنف على رأس القائمة العالمية فــى صناعة تجميع
الــســيــارات وشــركــات تــوريــد الــســيــارات فــى منطقة الشرق
األوســط وشمال إفريقيا ،وحتى عــام  ،2018امتلكت مصر
مصنعا لتجميع السيارات ،واستحوذت المكونات
حوالى 12
ً
المحلية على  17%فقط مــن المنتج الــنــهــائــى ،وتستهدف
الحكومة الــوصــول بتلك النسبة إلــى  46%خــال السنوات
المقبلة.
وبناء على ذلك ،كان من المتوقع تأثر قطاع السيارات فى
مصر بــأزمــة نقص الرقائق نــظـ ًـرا العتمادها على مكونات
خارجية بشكل أســاســى ،وهكذا أعلنت شركة «غبور أوتــو»
منتصف أبــريــل الــمــاضــى عــن عــدم إمكانية تغطية أعــداد
السيارات المطلوبة منها فى ظل مــبــادرة إحــال السيارات
نظرا
للعمل بالغاز الطبيعى التى أطلقتها وزارة المالية،
ً
لألزمة التى تواجه شركة «هيونداى» من نقص وحدات التحكم
اإللكترونى.
كما واجهت صناعة السيارات المصرية عج ًزا فى مدخالت
إنتاجها ،بعد توقف مصانع الرقائق اإللكترونية ()ECU
العالمية بسبب الجائحة ،وفى هذا الشأن ،صرح األمين العام
لرابطة مصنعى السيارات «خالد سعد» بأن الفترة الحالية
تشهد صعوبات كبيرة أمــام مصنعى الــســيــارات فــى مصر،
متوقعا معاناة
بسبب نقص العديد من مستلزمات اإلنــتــاج،
ً
موضحا أن الشركات
الــشــركــات المحلية مــن قلة اإلنــتــاج،
ً
المشاركة فى مبادرة إحــال السيارات قد تتأخر فى تسليم
الدفعات الخاصة بها أو تعتذر عنها إذا لم تتوافر تلك الشرائح
اإللكترونية.
وكانت النتيجة الطبيعية لذلك هى ارتفاع أسعار عدد كبير
من الطرازات المختلفة للسيارات بقيمة وصلت إلى  15ألف
جنيه ،منذ بداية شهر يناير الماضى وحتى اآلن ،بسبب أزمة
الرقائق العالمية وتأجيل استيراد بعض شحنات مكونات
ً
فضل عن ارتفاع
السيارات المستخدمة فى اإلنتاج المحلى،
تكاليف شحن السيارات فى الموانئ البحرية بنحو  ،300%مما
قد يــؤدى إلى التأثير على مصانع التجميع المصرية ونقص
بعض الطرازات من السوق المصرية خالل الفترة المقبلة.
أخيراُ ،يمكن القول إن األمر قد بدأ بفيروس كورونا الذى
ً
ساهم فــى التأثير على الــعــرض والطلب فــى ســوق الرقائق
بشكل ملحوظ ،حيث انخفض العرض بسبب إغالق المصانع
المنتجة لها لفترات طويلة وانحسار الموردين فى بعض الدول،
بالتوازى مع ارتفاع الطلب فى سوق اإللكترونيات ،وتعافى قطاع
السيارات لينتهى األمر بالتأثير الواضح على السوق المصرية،
وهذا ما ُيعرف بـ«تأثير الدومينو» أو «.»Domino Effect

ألفا
المرحلة األولى تشمل  7280من بين ً 60

موظفا قبل االنتقال للعمل فى العاصمة اإلدارية
خطة تدريب ً 7280
التدريب على الموضوعات المتعلقة برفع الوعى
الوطنى ومفاهيم وأبعاد األمن القومى
إسالم خالد
تبذل الحكومة كل جهودها حاليا ً لوضع الترتيبات النهائية،
لتنفيذ المرحلة االولى ،لنقل موظفى الجهاز اإلدارى للدولة ،إلى
حى ال ــوزارات بالعاصمة اإلداريــة الجديدة ،حيث مقار أعمالهم
الجديد ،والتى من المقرر أن يبدأ تنفيذ الدفعة االولى من المرحلة
األولــى النتقال الموظفين ،خالل األسابيع القادمة ..ويبلغ عدد
الموظفين الذين تم تأهيلهم وتدريبهم لبدء المرحلة األولى ،نحو
 7281موظفا ،بمعظم الجهات بالجهاز اإلدارى للدولة.
فى هذا السياق قال المهندس هانى محمود ،مستشار رئيس
الـــوزراء لــإصــاح اإلدارى ،إن الــدولــة قامت بعمل تقييم كامل
لــقــدرات  60ألــف مــوظــف سيتم نقلهم إلــى العاصمة اإلداريـــة
الجديدة ،فى اللغة العربية واإلنجليزية ومهارات الحاسب اآللى
و 7مهارات شخصية ،وبدأ تدريب هؤالء األشخاص منذ سبتمبر
الماضى ،وسيتم االنتهاء من هذا التدريب فى سبتمبر .2021
وكشفت مصادر مطلعة ،أن الموظفين تم تدريبهم على أحدث
وسائل التكنولوجيا الحديثة التى تتناسب مع نظام التحول الرقمى،
فضال عن حصولهم على دورات تدريبية فى السلوكيات وضبط

الــنــفــس ،وحــســن المظهر ،وتأهيلهم لتقديم أفــضــل الخدمات
للمواطنين وطــرق التعامل معهم بشكل حضارى وراق ،وغير من
اساليب ووسائل التدريب التى تتماشى مع استراتيجية الدولة
فــى النهوض بالجهاز اإلدارى والــقــضــاء على عــوامــل وسلبيات
البيروقراطية والروتين ،وكان الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة قد
أصدر مؤخرا أكد على االنتهاء من تدريب  7281موظفا مرشحا
لالنتقال للعاصمة اإلداري ــة،وس ــط إجـــراءات احــتــرازيــة مشددة
للوقاية من فيروس كورونا.
وأوضــح الجهاز أن الخطة التنفيذية لتدريب موظفى الجهاز
اإلدارى للدولة المرشحين لالنتقال إلى العاصمة اإلدارية الجديدة
اشتملت على حزمة برامج أساسية تقدم لكل المرشحين ،وتشمل
تزويد الموظفين بالموضوعات المتعلقة برفع الوعى الوطنى
وباللياقة الوظيفية ،ومفاهيم وأبعاد األمن القومى ،وتحديات األمن
القومى المصرى ،وشــرح مفهوم حــروب الجيل الرابع ،ومقومات
نجاح الدولة ،ونطاقات األمن القومى ،والتوعية بمؤسسات الدولة
المصرية والمشروعات الكبرى التى يتم تنفيذها فى المجاالت
المختلفة ،ومفاهيم الحوكمة ومكافحة الــفــســاد ،فضال عن
أساسيات الكتابة الرسمية باللغة العربية والمهارات األساسية
الستخدام الحاسب اآللى.

سمسرة وبيزنس واستيالء على مكافآت اللجان

حكاية الشاب المعجزة فى وزارة الشباب والرياضة

صبحى

مــا طــار طير وارتــفــع إال كما طــار وقـــع ..مثل ينطبق
ويندرج على الشاب المعجزة فى وزارة الشباب والرياضة
والـــذى قــرر الــوزيــر مــؤخــرا تنحيته وأبــعــاده عــن تنظيم
المؤتمرات والــلــقــاءات واالجــتــمــاعــات الخاصة بالوزير
بسبب تكرار تورطه فى الوقوع فى مخالفات مالية وإدارية
جسيمة.
الشاب الذى يطلق عليه فى ديوان عام الــوزارة ،الشاب
الروش والمعجزة ،حاصل مؤخرا على درجة دكتوراة ،لكنه
أبعد ما يكون عن مبادئ وقيم هذه الدرجة العلمية ،كما
يقول زمالؤه فى ديوان عام الــوزارة ،بسبب تصرفاته غير
المسئولة ،وتكرار تورطه وارتكابه مخالفات ،تضعه تحت
طائلة القانون.

بــدأت وقائع مخالفات الشاب المعجزة الــروش ،تظهر
فى العلن ،بعد سنوات كان يرتكبها فى الخفاء ،مع نجاح
وزارة الشباب والــريــاضــة ،فــى خطف األضـــواء بتنظيم
الــعــديــد مــن الــبــطــوالت الــدولــيــة الــهــامــة ،حتى أصبحت
المخالفات األخيرة بمثابة القشة التى قضت على روشنة
الشاب المعجزة ،وحرمته من امتيازات كثيرة كان يحصل
عليها ،فى عهد الوزير الحالى الدكتور أشــرف صبحى،
مستغال عطف الوزير عليه ومعاملته بشكل الئق وطيب،
لكنه ركل المعاملة الطيبة وراح يرتكب مخالفات تسيء
للوزارة قبل أن تسيء له ،ومن بينها االستيالء على مكافآت
مالية ،فى بطولة بطولة دولية أقيمت فى شــرم الشيخ،
وخصصتها الـــوزارة لزمالئه وبعض اإلعالميين الذين

عينتهم الــوزارة باللجنة االعالمية للبطولة ،ثم كرر نفس
التجربة ،فى بطولة كأس العالم للرماية ،التى أقيمت بنادى
الصيد بمدينة  6أكتوبر ،واستولى على  80%من مكافآت
اإلعالميين ،المكلفين بتكوين اللجنة اإلعالمية للبطولة،
واكتفى فقط بتوزيع المكافآت على بعض المقربين منه.
المثير أن ارتكابه لهذه المخالفات وصــل الــى مسامع
وزير الشباب والرياضة ،مؤخرا ،فقرر على الفوز استبعاد
الشاب «ال ــروش» من تنظيم كافة المؤتمرات واللقاءات
واالجــتــمــاعــات فــى الــــوزارة ،خــاصــة بعد أن تــقــدم بعض
زمالئه فى ديوان عام الــوزارة بشكاوى ضده للوزير ،وكان
قــرار تجميد نشاط الشاب «الــروش» فيما يتعلق بتنظيم
مؤتمرات الوزارة واللقاءات اليومية واألسبوعية للوزير.

ملف خاص

فى عيدها
الثامن
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حقيقة اتهام نظام الثورة بعدم تحسن أحوال المواطن العادى المعيشية رغم ضخامة اإلنجازات
الثورة هى فعل استثنائى لقلب نظام الحكم فى دولة ما ،وتشترك جميع الثورات فى أن
هدفها هو تحقيق حلم التغيير ،وفى كل األحوال البد وأن يتحقق هذا الهدف ،بغض النظر
سواء جاء التغيير لألفضل أو لألسوأ ،وعن أسباب ثورات الشعوب يقول الخبراء السياسيون
أن الشعوب تثور إما لخلع نظام حكم جائر من وجهة نظر الثائرون ضده ،أو لرفض خصوع
بالدهم لالحتالل الخارجى.
وعلى سبيل المثال ثار المصريون ضد الحملة الفرنسية فى ثورتى القاهرة األولى والثانية،
وضد االحتالل البريطانى فى ثورة  ،1919أما عن نظام الحكم الملكى الفاسد فلم يسقطه
ثورة الشعب وإنما حركة الجيش فى  23يوليو  1952التى انضم إليها الشعب وساندها بعد
أن اتخذت إجراءات ذات بعد اجتماعى واقتصادى.
وبما أننا نعيش هذه األيام أجواء االحتفاالت بإحياء العيد الثامن لثورة  30يونيو ،2013
التى نزلت فيها جموع المصريين إلسقاط حكم جماعة اإلخوان اإلرهابية ورفض الفاشية
الدينية ،من األهمية أن تبرز عالمات استفهام حول مدى نجاح هذه الثورة فى تحقيق
أهدافها على مدار الثمان سنوات ،وما هى األهداف التى لم تتحقق ،وهل نزل الثالثين
مليون مواطن إلى الشوارع ليهتفون «يسقط يسقط حكم المرشد» ،بحثا عن استعادة
هوية الدولة المصرية المدنية وتحقيق المواطنة وتطبيق القانون فقط ،أم أن للثورة أهداف
أخرى اقتصادية وإجتماعية على غرار «العيش والحرية والعدالة االجتماعية والكرامة

اإلنسانية» التى اندلعت من أجلها ثورة  25يناير .2011
وبما أن كل عمل بشرى يحقق إنجازات وال يخلو من اإلخفاقات ،فهل فشلت الثورة فى تحقيق
بعض أهدافها ،أو باألدق ماذا قدم نظام الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى أتت به الثورة
للمصريين ،ولماذا يتهم هذا النظام رغم ضخامة إنجازاته ومشروعاته بأن المواطن العادى
ورجل الشارع لم يشعر إال بالغالء الناتج عن إجراءات اإلصالح االقتصادى.
والسؤال األهم هو هل تحمل الشعب هذه اإلجراءات القاسية لعلمه بأنها أوضاع مؤقتة
سوف يجنى ثمارها بعدف فترة قصيرة ،أم لخوفه من عودة حكم اإلخوان اإلرهابى ً
وعمل
بنظرية «لو لم تفعل ثورة  30يونيو شئ غير أنها أطاحت باإلخوان والفاشية الطائفية
لكفى» ،ألنها ثورة شعارها األوحد «يسقط حكم المرشد» ،أى أنها اندلعت الستعادة دولة
القانون والمؤسسات الوطنية وإسقاط حكم الجماعة أو العشيرة الطائفية المذهبية ،الذى
أدى فى جميع الدول وجميع التجارب السابقة والحالية إلى حرب إهلية واقتتال طائفى
وصراعات مذهبية وعرقية ،وصلت لذبح الناس وبيع النساء سبايا وجوارى فى األسواق بعد
هتك أعراضهن.

إيمان بدر

ما الذى حققته الثورة حتى اآلن وإلى أى مدى نجحت فى تحقيق أهدافها؟
لوالها لبيعت نساء مصر فى أسواق الجوارى على غرار ماحدث لألزيديات فى العراق
نعلم أن ثورة  30يونيو أسقطت أول رئيس إخوانى
جــاســوس ،ثبتت إدانــتــه بتهمة التخابر مــع الخارج
وإفشاء أســرار بــاده ،كما تكشفت مؤامرات توطين
اإلرهابيين من كل أنحاء العالم فى سيناء لتحويلها
إلى إمارة داعشية أو والية مستقلة عن مصر ،بعد أن
أصدر محمد مرسى قرارات العفو الرئاسى واإلفراج
عن عتاة اإلجــرام اإلرهابى المحكوم عليهم بالمؤبد
واإلع ــدام كما أعــاد الهاربين منهم من الــخــارج إلى
البالد ،بهدف تجميعهم فى سيناء ،بصفقة هيالرى
كلينتون الشهيرة مع قيادات اإلخــوان ،وما فعله من
أجلهم نظام الرئيس األمريكى آنــذاك بــاراك أوباما
بهدف الصعود بهم إلى سدة الحكم.
وب ــال ــط ــب ــع لــســنــا ب ــح ــاج ــة إل ـ ــى ت ــوض ــي ــح ه ــذه
الــســيــنــاريــوهــات الــتــى يــؤكــدهــا مــاحــدث فــى دولــة
مثل الــعــراق سلمها اإلخ ــوان لألمريكان ،وتصاعد
فيها نفوذ تنظيم داعــش االرهــابــى الــذى خــرج من
رحــم جماعة اإلخ ــوان ليولد على أيــدى األمريكان،
حاليا تستعد النفصال إقليم
والنتيجة أن الــعــراق
ً

كــردســتــان عــنــهــا ،نــاهــيــك عــن وثــائــق بــيــع الفتيات
األزيديات بعد اغتصابهن ،ووقائع ذبح الرجال حتى
من المسلمين معتنقى المذاهب الشيعية والمخالفة
للتوجه الداعشى.
وليس األمر ببعيد عنا فى مصر ،حيث لم ننس
وقائع ذبح المواطنين الشيعة فى أبو النمرس إبان
حكم اإلخـــوان ،وقتل وسحل وتعذيب المصريين
مسلمين ومسيحيين أمــام قصر االتحادية وأمــام
مكتب اإلرشاد فى المقطم ،واستشهاد الصحفيين
والمعارضين للحكم اإلخوانى اإلرهابى ،الذى فقد
شرعيته مــع إه ــدار أول قــطــرة مــن دم ــاء الشعب
األعزل ،وهو ما يعيدنا إلى فكرة لو لم تفعل الثورة
شــىء غير إنقاذ مصر من مصير العراق وسوريا
والــيــمــن وليبيا لــكــفــى ،حــيــث قــدمــت للمصريين
دول ــة مــوحــدة كاملة تــقــوم على المواطنة وحرية
العقيدة وحرية ممارسة الشعائر ،بدون كبت دينى
أو قمع طائفى أو إرهــاب واعــتــداء على الحريات
العامة والخاصة.

كيف شعر رجل الشارع بالتغيير فى حياته اليومية وظروفه االقتصادية؟
حل مشكالت الكهرباء والوقود وتوفير السلع الغذائية والتموينية
دائما ما يردد البعض عبارة «وإحنا استفدنا إيه لما اإلخوان
مشيوا» ،وحتى حينما تصدر تقارير المنظمات المصرفية
واالقتصادية الدولية لتؤكد على ارتفاع معدالت النمو وتراجع
نسب التضخم وتحسن األحوال االقتصادية ،يخرج علينا آخرون
ليتساءلوا ماذا عاد على «أبوالعيال» البسيط من وراء كل ذلك.
ولإلجابة على هــذا الــســؤال علينا أن نعود إلــى ماقبل ثورة
 30يونيو ،حيث كان هذا المواطن يقضى معظم وقته فى ظالم
دامس بسبب انقطاع الكهرباء ،بل ويخسر جزءا ليس بالقليل من
دخله حين يحترق موتور الثالجة أو المروحة لنفس السبب ،ولم
يستطع نظام اإلخوان حل هذه المشكلة إال بعد أن اكتشفوا أن
وراءها الواد اللى بيشد السكينة ليصبح الحل للتغلب على الحر
القاتل هو ارتــداء فانالت قطونيل والجلوس فى غرفة واحدة
وتشغيل مروحة يتيمة.
وعلى غرار أزمة الكهرباء كان المواطن معرض إلى أن يفقد
حياته فى طابور الخبز مثلما يفقد وقته وجهده وينفذ صبره
فى طابور محطة البنزين والسوالر ،ناهيك عن جرائم إحراق
وتخريب المصانع والمنشآت والفنادق؛ لرغبة أثرياء اإلخوان
وحيتان الجماعة وشركاءهم القطريين واألتــراك فى السيطرة
على مفاصل االقتصاد وتشغيل كــل مــن هــو إخوانجى فقط،
وعليه كانت مخططات تدمير صناعات النسيج والمفروشات
والمالبس والسجاد المصرية لصالح اإليرانية والتركية وحتى
صناعة منتجات األلــبــان المصرية وبيزنس البقالة والسوبر

ماليين المصريين يعملون فى
المدن الجديدة والمشروعات
العمالقة ومعدل البطالة
يتراجع ألدنى مستوياته
ً
وصول إلى بيع قناة
ماركت المصرية لصالح المنافس التركى،
السويس واآلثـــار الفرعونية بــل وأهــرامــات الجيزة لشركات
قطرية يتشارك فيها أقطاب اإلخ ــوان ،وفــى مقدمتهم خيرت
الشاطر وحسن مالك وعبدالرحمن سعودى وغيرهم.
ولم تأتى ثورة  30يونيو  2013إلحباط هذه المخططات فقط،
والحتى لتوفير الكهرباء بعد إنشاء المحطات وتوفير الوقود من
البترول والغاز الطبيعى بعد تحقيق االكتفاء الذاتى منه واالتجاه
للتسييل ثم للتصدير.
ولكن جــاءت الــثــورة بنظام إستطاع أن يحفر قناة جديدة
ويشيد  14مدينة متطورة ،باإلضافة إلى مدينة الرخام ومدينة

الدواء ومدينة الجلود وأكبر مزارع سمكية فى الشرق األوسط
وأكبر مــزارع للثروة الحيوانية ،باإلضافة إلى تشغيل المصانع
المغلقة والمتعثرة ،وإقامة مجمعات صناعية جديدة ،كل هذه
حاليا ،وبعد
المشروعات وفــرت ماليين فرص العمل للشباب ً
اكتمال تشغليها ستوفر مليارات االستثمارات والتدفقات اإلجنية
والمحلية ،ما يوفر المزيد من فرص العمل ويرفع مستوى الدخل
للمواطن ،ويوفر المنتجات فى األســواق ويزيد الناتج القومى
اإلجمالى.
وعلى ذكــر توفير السلع فــى األس ــواق لــوال مــشــروع الصوب
الــزراعــيــة لما استطاع «أبــو العيال» أن يجد ألوالده الخضر
والفاكهة والدقيق واألرز والسكر ،بل وبأسعار مدعمة ،ضمن
خاصة فى ظل تفشى جائحة كورونا التى
المنظومة التموينية،
ً
أغلقت المطارات وأوقفت اإلستيراد لفترة ،جعلت دول تعجز
عن توفير رغيف الخبز وأخرى تعجز عن توفير السلع وعن دفع
مرتبات الموظفين ،بينما حققت مصر االكتفاء الذاتى خالل
الفترة ذاتها واستمرت فى دفــع الــرواتــب وضبط األســعــار بل
وتراجعت بعض أسعار الخضراوات والفواكه ،واستمرت تصرف
السلع المدعمة للمستحقين على بطاقات التموين ،بل وقفزت
أرقــام التصدير لتصبح مصر هى سلة الغذاء للعالم ،كل ذلك
بفضل إنجازات نظام الثورة التى أطاحت بنظام إخوانى ،وصل
كيلو البصل فى عهده إلى  20جنيها ،وهو أمر ال يوجد مواطن
مصرى وحيد وال بيت واحد لم يتضرر منه.

أبرز األخطاء واإلخفاقات بعد  30يونيو
زيادة أعباء الرسوم والتصالح والمخالفات على المصريين
يــقــول المحللون السياسيون إن الــثــورة
ُت ــس ــأل ع ــن أهــدافــهــا إذا م ــا نــجــحــت فى
ال ــوص ــول بــمــن ق ــادوه ــا إل ــى الــحــكــم ،ومــن
ثم يحسب لثورة  30يونيو كما أشرنا أنها
أطــاحــت برئيس خــائــن جــاســوس ،ومنحت
المصريين ألول مــرة فــى تاريخهم فرصة
حقيقية الخــتــيــار مــن يحكمهم مــن األلــف
إلــى الياء ،حيث كــان الشعب هو من طالب
ً
ممثل فى الفريق أول عبدالفتاح
الجيش
رافعا
السيسى بــأن ينحاز إلرادة الشعب
ً
ش ــع ــارات «انـــــزل ي ــا ســيــســى مــرســى مش
رئــيــســى» ،ووفـ ًـقــا للدستور حينما توافقت
قــوى الــثــورة على تعيين المستشار عدلى
رئيسا مؤقتا للبالد ،عــادت جموع
منصور
ً
الشعب تطالب «السيسى» نفسه بأن يخلع

زيه العسكرى ،ويترشح للرئاسة ،ومثلما جاء
ترشحه ب ــإرداة شعبية تم انتخابه بأغلبية
ساحقة.
وعــلــى خلفية ذل ــك تــعــد إن ــج ــازات نظام
السيسى هى إنجازات ثــورة  30يونيو التى
أتـــت بـــه ،وألن لــكــل نــظــام بــشــرى أخــطــاء
وإخفاقات ،تأتى أخطاء حكومات السيسى
ضمن قائمة أوجه قصور الثورة ذاتها.
وفى مقدمة هذه األخطاء ،سياسة التوسع
فى فرض الضرائب والرسوم وتنوع وتعدد
جوانب تحصيلها ،حيث لم ينس المصريون
رسوم التصالح فى المبانى المخالفة ورسوم
التوثيق فى الشهر العقارى ومخالفات البناء
على األراضى ،ناهيك عن االرتفاع الجنونى
فى قيمة فواتير الكهرباء والغازالطبيعى

والــمــيــاة ،وقـــرارات وقــف إص ــدار تراخيص
البناء التى أضــرت بقطاعات ضخمة من
العمالة واألسر المصرية.
وفى هذا السياق يطالب الخبراء بضرورة
التعامل بشكل مختلف ليس فقط مع ملفات
الضرائب والفواتير ،ولكن مع ملف تعظيم
موارد الدولة بشكل عام ،ألنه ال يمكن لدولة
أن تعتمد فى مواردها على تنفيض جيوب
المواطن ،بأى يكون مصدر دخلها األساسى
هــو تعظيم الــضــرائــب والــرســوم فــى مقابل
إلغاء وتقليص الدعم ،وهو ما دفع متابعى
مواقع التوصل االجتماعى إلى تداول منشور
ساخر للفنان الراحل نجاح الموجى يقول
فى أحد أفالمه « أسافر أروح فين وأنا ورايا
حكومة بصرف عليها».

متى وكيف تتحقق األهداف المؤجلة ؟! تعزيز الديمقراطية ودعم تمكين
روشتة اقتصادية لتحقيق ما الشباب وتوسيع شرايين المعارضة
يريده « أبوالعيال» من الثورة

على جانب آخــر يطالب االقتصاديون بعدم إلغاء
الدعم بشكل كلى ولكن يجب ترشيده وتقنين وضمان
وصوله إلى مستحقيه.
وبالعودة إلى التاريخ القريب نجد أن ثورة  23يوليو
 52تحولت من حركة عسكرية إلى ثورة شعبية حينما
أصـــدرت قــوانــيــن اإلصـــاح الــزراعــى مــراعــيــة البعد
اإلجتماعى ،ومــن ثــم تصبح ثــورة 30يونيو مطالبة
بإصدار المزيد من القرارات التى توسع مظلة الحماية
االجتماعية للفقراء ،ليس فقط ببرامج التكافل
واإلعانة ولكن بتوفير المزيد من فرص العمل ورفع
مستوى الدخول والمرتبات ،للقضاء على الفقر.

نــظــراً ألن الــحــقــوق السياسية والــمــدنــيــة التــقــل أهمية عــن الحقوق
االقتصادية واالجتماعية تتهم ثورة  30يونيو بأنها أتت بحكم ذو خلفية
علما بأن الرئيس
عسكرية ،ال يسمح بالمعارضة الوطنية والرأى اآلخرً ،
السيسى دائما ما يؤكد أنه فخور بشباب مصر ودورهم الوطنى ،وسعيد
بــأن مصر شابة وغالبية سكانها أعمارهم دون األربعين ،ومــن أجلهم
أقيمت مؤتمرات الشباب المحلية والدولية برعاية وحضور الرئيس وكامل
أعضاء الحكومة ،كما تأسست منظمة الشباب لتفريخ الكوادر والقيادات
السياسية وكذلك تنسيقية شباب األحزاب والبرنامج الرئاسى.
وبالرغم من ذلــك مــازالــت المطالبات للدولة بــأن تفتح المزيد من
خاصة مع القوى المعارضة
قنوات التواصل مع الــشــارع السياسى،
ً
واآلراء الشابة ،وأن تتيح رئات جديدة لتنفس الحريات وشرايين للتعبير
عن كل وجهات النظر بما فيها المعارضة والمخالفة لتوجهات النظام
الحاكم ،ألن النقد أســاس اإلصـــاح ،ولــذلــك يجب فتح بــاب الحوار
المجتمعى فى مختلف القضايا ،واألخذ بآراء الخبراء الوطنيين ،لتحقيق
حقا من يقرر مصيره فيما يتعلق بأمور
الشفافية وليصبح الشعب هو ً
حياته ومستقبل بالده.

العـدد 282
األربعاء 2021/6/9

كشف المستور

07

المصير المظلم لجماعة اإلخوان اإلرهابية
قفزت على الثورة ووصلت لسدة الحكم ثم فقدت الشرعية والشعبية

وقتما كان مرشحاً لرئاسة الجمهورية ،سؤل المشير عبد
الفتاح السيسى عن مصير جماعة اإلخوان فى عهده
حال انتخابه رئيسا لمصر ،ووقتها قال بحدة صارمة
إنه لن يكون للجماعة وجود فى مصر إبان فترة حكمه،
الذى بدأ فى مثل هذه األيام قبل  7أعوام ،وتحديدا
فى مطلع يونيو  ،2014وبالرغم من تحقق ما قاله
الرئيس السيسى ولكن المراقب لتطورات األوضاع
يرى أن الرجل لم يتخذ ضد الجماعة إجراءات عنيفة
للقضاء عليها ،على غرار ما فعله الرئيس الراحل جمال
عبد الناصر ،أو الرئيس الراحل أنور السادات فى أواخر
عهده ،حيث لم يتم اعتقال القيادات بشكل استثنائى
ولم يخضع أحد لقرارات أو محاكمات خارج إطار القضاء
وفقاً لنصوص الدستور ،وحتى إعالنها جماعة إرهابية لم
يأت بقرار منه ولكن بحكم قضائى صدر فى عام ،2013
أى قبل أن يصل السيسى إلى سدة الحكم.
وبالعودة إلى التاريخ القريب ،نقرأ تصريحات صدرت عن
المحامى اإلخوانى المنشق ثروت الخرباوى ،الذى أكد

فى حوار صحفى نشر عام  2007أن جماعة اإلخوان
تلفظ أنفاسها األخيرة ،وفى طريقها للفناء ،مشيرًا إلى
أن هذا األمر سوف يستغرق وقتا طويال ،الفتاً إلى أن
الديناصورات ال تموت فجأة بل تستغرق عقوداً طويلة
من االحتضار.
وعلى ما يبدو جاءت ثورة  25يناير  2011لتمنح
الجماعة قبلة الحياة ،حيث لم تطل فى عمرها بعض
الوقت فقط ،ولكن قفزت بها إلى رئاسة البالد ،بعد أن
احتلت غالبية مقاعد البرلمان ،وهى خطوة وصفها
الخبراء بأنها حبل أو طوق ،ولكنه ليس للنجاة ،بل لتشنق
الجماعة به نفسها وتموت إلى األبد.
حيث كانت النتائج المباشرة لوصول الجماعة للحكم،
هو انكشاف حقيقة تنظيم ال يملك أى رؤية سياسية أو
إصالحية ،غير قادر على التعامل مع
مشكالت الدولة والمجتمع ،بل
ويفتقد حتى للمرجعية الدينية
السمحة فى التعامل مع الناس،

كيف استطاعت الجماعة
السيطرة على الشارع
ولماذا فشلت بعد ذلك؟!!

ثروت الخرباوى توقع نفوق الديناصور منذ أواخر عهد مبارك

الخرباوى

نوح

مختار نوح :الناس بتدعى عليهم بعد ما كانت بتدعى لهم
وبرز الخطاب اإلقصائى التكفيرى فى مواجهة القوى
السياسية الوطنية ،ناهيك عن سياسات االستحواذ
والتكويش على مفاصل الدولة والسلطة وإزاحة كل
التيارات األخرى ،بل ومغازلة تيارات العنف الجهادية

الراديكالية.
ومع انتهاج العنف وإهدار دماء المصريين ،لم تسقط
شرعية الرئيس اإلخوانى محمد مرسى فقط بل سقطت
شعبية الجماعة فى الشارع ،خاص ًة أنها استمرت فى

استعداء المصريين وتصاعدت ممارساتها اإلرهابية
بعد عزل رئيسها وإسقاط نظامه ،وهو ما جعل حتى
الذين تعاطفوا معه وقت عزله يشعرون بالغضب
والسخط على جماعة تقتل الضباط والجنود من أبناء
العائالت المصرية ،بل وتستهدف المدنيين األبرياء
وتحرق دور العبادة وتقتل المصليين وتخرب مرافق
الدولة ،وعبرت عن هذه الحالة تصريحات للقيادى
اإلخوانى السابق مختار نوح قال فيها (وقتما كان يتم
القبض علينا إبان حكم مبارك كانت الناس بتدعى لنا
واآلن حين يتم إلقاء القبض على أحد قيادات أو كوادر
اإلخوان بيسمعوا الناس فى الشارع بتدعى عليهم).
وعلى خلفية ما سبق تبرز تساؤالت حول مصير جماعة
اإلخوان ،وهل نفق الديناصور أخيرا.

إيمان بدر

التجربة السياسية كشفت
خطابهم اإلقصائى
واستعداء المجتمع

باألسماء :هؤالء دعموا الجماعة رغم الخالف
األيديولوجى معها لكن (اإلخوان ملهمش أمان)

نظام الجماعة فشل فى إدارة
األزمات اليومية للمصريين

دائما ً ما تتردد فى األوساط السياسية عبارة أن اإلخوان سرقوا ثورة ٢٥
يناير  ،٢٠١١أو بعبارة أخرى أنهم لم يشاركوا فى الثورة منذ بدايتها ولكنهم
قفزوا عليها لتصل بهم إلــى ســدة الحكم ،ليبقى السؤال هو كيف حققت
الجماعة ذلــك ،وكيف سيطرت ليس فقط على الشارع والناخب ،ولكنها
كسبت ود واحترام النخب السياسية واإلعالمية حتى من المنتمين لتيارات
ناصرية ويسارية ،بينها وبين اإلخوان تاريخ دموى.
يجيب عن هذه التساؤالت أحمد زغلول الباحث السياسى بمركز اإلنذار
المبكر ،الذى أعد دراسة بعنوان (جماعة منبوذة ،هل كفر الشارع المصرى
باإلخوان المسلمين) ،وفى سياق ورقته البحثية أكد زغلول أن القدرة على
الحشد وتحريك الــشــارع تتوقف على عــدة عوامل فى
مقدمتها وج ــود مجموعة أو مجموعات منظمة
ذات عالقات متشعبة مع تيارات أخــرى ووجــود
مــشــروع أو فكرة تتجمع حوله هــذه التيارات
لتجذب الرأى العام أو العقل الجمعى للمجتمع،
باإلضافة إلى وجود سياق عام أو بيئة محيطة
حاضنة لهذا الحراك.
وطــبــق الباحث تلك الــعــوامــل على جماعة
هيكل
اإلخـــوان قبل وبعد السقوط ،حيث كانت فى
البداية جماعة منظمة ذات عالقات قوية بالنخب
السياسية واإلعالمية ،وفــى ظل حالة السيولة
السياسية استطاعت الجماعة أن ترفع شعارات
ثورية ديمقراطية ،جعلتها األكثر شعبية وتأثيرا
على الشارع ،واألكثر قدرة على الحشد.
أمــا عن حــال الجماعة حالياً ،فقد تمزقت
داخــلــيــا بــســبــب االنــشــقــاقــات والــصــراعــات
حامد األيدلوجية واإلداريــة والمالية ،وفقدت قياداتها
صورة القدوة ،كما تبين عدم امتالكها ألى مشروع،
ناهيك عــن دخولها فــى صــدامــات مــع الــدولــة بسبب
انتهاج العنف.
وفى السياق ذاته فقدت الجماعة تعاطف النخب السياسية واإلعالمية
ورمــوز الفكر ،وبتطبيق هذه األفكار على أرض الواقع ،نجد أن شخصية
بحجم الكاتب الكبير الراحل وحيد حامد ،طالما أكد أن له أصدقاء من
داخل جماعة اإلخــوان ،فى مقدمتهم عصام العريان ،واستعان بمواقف من
حياة العريان وعبدالمنعم أبو الفتوح فى مسلسل (الجماعة) الجزء األول ،بل
وكان العريان دائم التردد والتودد للكاتب الكبير محمد حسنين هيكل ،قطب
التجربة الناصرية ،ولكن بعد وصول الجماعة إلى الحكم ،تغيرت المعاملة
وظهرت روح التعالى والرغبة فى إقصاء المعارضين ،ودخلت الجماعة فى
معارك حتى مع اإلعالميين الذين كانوا قد أعلنوا دعمهم لمحمد مرسى
إبان ترشحه للرئاسة فى مؤتمر فندق «فيرمونت» الشهير ،وبدالً من تشكيل
حكومة ائتالفية واسعة تضم كافة التيارات ،فوجئ الــرأى العام بقيادات
الجماعة تتطاول على رموز إعالمية بحجم الراحل حمدى قنديل ،الذى دعم
ترشح «مرسى» للرئاسة رغم كون قنديل ناصريا ،وهو ما يعيدنا إلى مقولة
الرئيس الراحل جمال عبد الناصر (اإلخوان ملهمش أمان).

يجمع متابعو الشان اإلخوانى ،إنه لوال وصول اإلخوان إلى سدة الحكم
لظل المواطن العادى يحترم أعضاء الجماعة ،ويؤمن بأنهم ناس «بتوع
ربنا» ،ولظل شعار « اإلسالم هو الحل» بمثابة حلم يجمع المصريون على
أنه المنقذ من كل مشكالت الحياة وفى مقدمتها الفساد والفقر واتساع
الهوة بين الطبقات ،حيث أجادت جماعة اإلخوان اللعب على وتر التدين
الفطرى للشعب المصرى ،كما نجحت على مدار عقود فى تغذية السمت
اإلسالمى للمسلمين ،بل ومغازلة األقباط بتقديم نفسها كجماعة وسطية
معتدلة تنتهج المنهجية السلمية فى التعامل مع اآلخر ،ولذلك ضم مكتب
اإلرشاد قيادى مسيحى شهير هو الدكتور رفيق حبيب.
ومن ثم ظلت شعبية الجماعة تتصاعد لدى الشارع المصرى إلى أن
موضحة إنه لم
وصلت للحكم ،حيث تناولت الدراسة هذا الواقع بالتحليل
ً
السياسية لإلخوان المسلمين امتالكها أ ّي ميزة
يبدو فى ضوء التّ جربة ّ
المجتمع من تَقبلها ودعم تَجربتها ،كما ساهمت التجربة
ّ
نسبية تُمكن ُ
السياسية للجماعة بتفاصيلها القريبة من ذاكرة المجتمع فى التأكيد على
عدم قدرتها على التطور وابتكار حلول ألزماتها فى ظل إستمرار فشل
النظام فى إدارة التعامل مع األزمات اليومية المختلفة للمجتمع ،فى ضوء
المواقف المناهضة لها والــذى أرجعته الجماعة إلى «الدولة العميقة»
وبقايا النظام السابق.
المخرج الذى ارتآه نظامهم الحاكم لألزمات،
إضافة إلى ما سبق كان َ
تغذية ِ
لحكمهم واستعداء قطاعات من
للمخالفين ُ
الخطابات اإلقصائية ُ
المجتمع على قطاعات أخرى ،إضافة إلى ُمغازلة ِ
القطاعات الجهادية.
وضربت الــدراســة ً
مثال على ذلــك ،بما حــدث فى أحــد المؤتمرات،
حيث برز خطاب تكفير المجتمع فى حضور رأس النظام محمد مرسى
دون إعالنه التحفظ على ذلــك وهــو ما بــرز فى مؤتمر «هيئة الحقوق
واإلصالح الشرعية لنصرة سوريا» – ُمنتصف يونيه  -2013ففى حضور
رئيس البالد حينئذ هاجم السلفى محمد عبد المقصود أصحاب دعوات
الخروج فى  30يونيو قائالً« :اسأل الله أن ينصر اإلسالم ويعز المسلمين،
ويجعل يوم  30يونيو يوم عزة لإلسالم والمسلمين ،وكسر لشوكة الكافرين
والمنافقين» ،كما بارك «مرسى» الدعوات التى طرحت لذهاب المصريين
للجهاد فى سوريا ضد نظام بشار األسد ،وهو ما ا ُعتبر تشجيعا ً منه لتلك
الدعوات والتى استهدف صرف األنظار عن دعوات المعارضة للخروج.

حل الجماعة هو الحل
مستقبل غامض وتحديات تهدد
عالقة التنظيم بالمجتمع
راهــن اإلخ ــوان على الرئيس األمريكى الحالى جو بــايــدن ،باعتباره
قــادرا على إقناع النظام المصرى بإعادتهم للمشهد السياسى ،وهو
مــا لــم يــحــدث ،وحــول تلك الفكرة قالت الــدراســة حتى وإن كــان وجــود
ياسية أو اتفاقات
الجماعة ّ
السياسى مرتبط ببعض التّ فاهمات َ
الس ّ
مصالح  -قد تحدث ذات يوم بعيد -داخل مستويات السلطة العليا ،إال
أن الوجود المجتمعى هو التحدى الحقيقى أمام اإلخوان المسلمين فى
السلبية التى لحقت بعالقة التّنظيم بالمجتمع فى سنوات
ظل التّراكمات ّ
التمدد السياسى.
بالسلوكيات العامة والخاصة
َحتفظ
ت
َزال
ت
ال
ة
ي
الجمع
الذاكرة
خاصة أن
ّ
ّ
التى لمسها عموم المجتمع من التّنظيم وسياسياته وأفراده ،وهذه الذاكرة
– على مستوى المدى المنظور -ستُشكل تحد ّيا ً ُيص ّعب من قُدرة التّنظيم
على إعــادة بناء حواضنه وتمدده فى المجتمع ،كما أنــه فى حــال عودة
هما أمام قُدرة
التّماسك التّنظيمى ّ
الداخلى ستكون سابق التّجربة عائ ًقا ُم ً
التّنظيم على َجذب أعضاء ُجدد ،لتجديد دماء التنظيم العتيق وإستدامته،
فى ظل الحواجز المجتمعية التى نشأت بين التنظيم والمجتمع والتى
تراكمت عبر خطاب التكفير الذى غذّ ته الجماعة.
سلوك ال ُعنف الذى سلكته واستباحه مجموعات العنف التابعة
كذلك ُ
خسائر بشرية ومالية
السلوك الذى أسفر عن َ
لها لدماء المصريين ،وهو ّ
كبيرة ُيص ّعب إلى حد كبير تجاوزها ،وعلى خلفية ما سبق يصبح حل
الجماعة هو الحل.

خفايا وجود عنف كامن داخل
الجماعة وتنظيم سرى لم ينحل
خطاباتهم عن السلمية والوسطية أكاذيب
فضحتها جرائم العنف واإلرهاب
موضحة إنــه بعزل
تطرقت الــدراســة إلــى فترة ما بعد عــزل مرسى،
ً
المناهض للنظام
الجماعة عن الحكم يبدأ االرتباك فى أدائهم السياسى ُ
الجديد ويتنامى مسار العنف ويخرج للعلن وهو األمر الذى يعنى عمليا ً
وجــود عنف كامن ظــل قائما ً داخــل الجماعة دون تفكيك جــدى ،رغم
خطابهم المستمر بنبذ العنف والــذى ما كان إال نتيجة أوضــاع سياسية
سابقة اختفت ُمسبباتها فى العصر الراهن وانعدمت صلة التنظيم به مع
اشتباكهم لعقود مضت فى العملية السياسية سواء فى النقابات المهنية أو
البرلمان ثم رئاسة الجمهورية فى وقت الحق.
وتبدو وجهة نظر الباحث أحمد زغلول التى تناولتها ورقته البحثية،
وضوحا إذا قرأت على خلفية تصريحات سابقة للواء فؤاد عالم وكيل
أكثر
ً
مباحث أمن الدولة األسبق وعضو المجلس القومى لمكافحة اإلرهاب،
فكريا مع أعضاء التنظيم السرى أو
شخصيا كان ال يلتقى
والذى أعلن أنه
ً
ً
النظام الخاص وهو الجناح المسلح للجماعة ،وكان «عالم» يقول باألسماء
فكريا
إنه ال يمكن أن يلتقي مع مهدى عاكف أو محمد بديع لكن يلتقى
ً
مع عصام العريان وأبو العال ماضى ،على اعتبار أنهم يرفضون العنف
ويتبعون المنهجية السلمية ،ولنفس السبب كانت رموز التيار الليبرالى
من أمثال عمرو حمزاوى وعمرو الشوبكى ووحيد عبدالمجيد تدافع عن
اإلخوان كفصيل سياسى وطنى معتدل.
ولكن مع عودة العنف وإعادة إنتاج التنظيم السرى بأسماء جديدة مثل
حركة «حسم» ولواء الثورة» وغيرها من الجماعات المسلحة التى خرجت
من رحم الجماعة ،بل ومنها من بايع تنظيم القاعدة ثم داعش ،وجميعها
استهدفت تخريب البالد وقتل العسكريين والمدنيين ،وهنا أدرك الجميع
قابعا فى مخبأه فى انتظار العودة
أن التنظيم السرى لم ينته وإنما كان ً
الستئناف نشاطه والتكشير عــن أنيابه فــى مواجهة المجتمع ،الــذى
كشف حقيقة الجماعة اإلرهابية اإلجرامية حينما خرج مفتيهم يوسف
القرضاوى بنفسه ليعلن أن أبوبكر البغدادى زعيم تنظيم داعش اإلرهابى
هو فى األصل شاب إخوانى.

أزمة بين مجلس النواب و«التنظيم واإلدارة»
بسبب مكاقآت المستشارين والخبراء
أحمد صالح

دنيا
البرلمان

صــدق أو ال تــصــدق ..الــجــهــاز الــمــركــزى للتنظيم
واإلدارة يرفض االستجابة لمجلس النواب بالكشف
عن طبيعة المصروف الفعلى من المكافآت الشاملة
التى يتقاضاها الخبراء الوطنيين واألجانب والمكافآت
التى يتقاضاها المستشارين بالجهات الداخلة فى
الموازنة العامة للدولة.
حــيــث طــلــب مــجــلــس الـ ــنـ ــواب مــمــثــاً فـــى لجنة
الــخــطــة وال ــم ــوازن ــة ،عــنــد نــظــر الــحــســاب الــخــتــامــى
لــلــمــوازنــة الــعــامــة ،مــوافــاتــه بــبــيــان بــأعــداد الــخــبــراء
الــوطــنــيــيــن واألجــــانــــب والــمــســتــشــاريــن بــكــل جهة
مــن الــجــهــات الــداخــلــة فــى الــمــوازنــة الــعــامــة للدولة
وال ــم ــع ــاي ــي ــر الـــتـــى ي ــت ــم مـ ــن خ ــال ــه ــا اإلس ــت ــع ــان ــة
بهم وطبيعة األعــمــال الموكلة إليهم والــمــبــالــغ التى
يتقاضونها.
واستجابة لذلك قــام د .محمد معيط وزيــر المالية
بمخاطبة رئيس الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة فى

هذا الخصوص لموافاة وزارة المالية بهذه البيانات
إال أنها لم توافى بهذا البيان حتى اآلن.
من جانبها قامت وزارة المالية بإرسال بيان لمجلس
النواب حول هذا الموضوع ولم يكن شامالً وبشكل
وافى لكافة الجهات الداخلة فى الموازنة العامة.
يذكر أنه كان قد تم تخصيص مبلغ  46مليون جنيه
قيمة المكافآت الشاملة للخبراء الوطنيين فى موازنة
العام المالى  2020إلى جانب  96مليون جنيه تحت
مسمى «مكافآت المستشارين»!!
وهنا نسأل :متى يتدخل الرئيس السيسى والجهات
السيادية فى مثل هــذه القضايا الخطيرة المتعلقة
بالمال العام؟ وإلــى متى تستمر الحكومة فى اتباع
سياسة « الجزر المنعزلة»؟ ولماذا ال يقوم مجلس
النواب الــذى يعد أكبر جهة رقابية فى مصر بطلب
حــضــور رئــيــس جــهــاز الــتــنــظــيــم واإلدارة والــزامــة
باإلفصاح عــن كــل تفاصيل مطالباته بالكشف عن
طبيعة عمل وقيمة ما يحصل عليه الخبراء الوطنيين
واألجانب والمستشارين داخل الجهات الداخلة فى
الموازنة العامة للدولة؟

التضييق على إقامة النساء بالفنادق..
مخالف للدستور والقانون!!!

مطالبات برلمانية
بفتح ملف
«الفطر األسود»
تقدمت النائبة إيناس عبد
الــحــلــيــم ،ب ــس ــؤال بــرلــمــانــى،
بشأن اإلستراتيجية الوقائية
االستباقية الخاصة بمواجهة
مرض «الفطر األسود».
وأكــدت «عبد الحليم» خالل
بــيــان أصـــدرتـــه ،أن الــســاحــة
الطبية والوقائية العالمية بها
تطورات وتحورات ومضاعفات
متالحقة سببها االنتشار الكبير
لجائحة وبــاء فــيــروس كورونا
المستجد  ،19-Covidالــذى
بـــات يــؤثــر عــلــى الــعــديــد من
أعضاء الجسم بشكل متزايد،
حتى انتشر على أثره ما يسمى
بـ«الفطر األسود».
وأوضــــحــــت عـــضـــو مــجــلــس
الــنــواب ،أن الفطر األســـود هو
ع ــدوى فطرية خطيرة نــادرة
تسببها مجموعة من القوالب
تسمى الفطريات المخاطية
الــمــنــتــشــرة فــى جميع أنــحــاء
البيئة بين الــغــرف واألســطــح
الــرطــبــة والــتــربــة والــنــبــاتــات
والـــــخـــــضـــــراوات والـــفـــواكـــه
المتعفنة.
وطــالــبــت النائبة الحكومة
بــتــوضــيــح اإلســتــراتــيــجــيــة
الــوقــائــيــة الــتــى تــنــوى وزارة
الــصــحــة والــســكــان والــجــهــات
التنفيذية المعنية بــاألمــر
تــنــفــيــذهــا فــــى ســبــيــل كــبــح
جماح انتشار ذلــك المرض فى
مــصــر ،فــضـ ًـا عــن الكشف عن
البروتوكوالت العالجية التى
يتم اتباعها فــى عــاج مرضى
الــفــطــر األســـــود ،والــمــنــشــآت
الصحية ومستشفيات عامة
ووحــــــدات صــحــيــة مخصصة
ومــجــهــزة لــعــاج مــصــابــى ذلــك
المرض داخل مصر أم ال.
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«السبوبة» تمنع فتح ملفات
الهيئة الوطنية لإلعالم
منذ أسابيع طلب مجلس النواب ممثالً فى لجنة الخطة والموازنة برئاسة
د .فخرى الفقى تشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة
الرقابة اإلداريــة لتقييم فاعلية وكفاءة السياسات والخطط التى وضعها
مجلس إدارة الهيئة الوطنية لإلعالم خالل السنوات المالية الثالثة وبحث
مسببات عدم تحقيق هذه السياسات والخطط.وطلب المجلس موافاته
بتقرير شامل حول هذا الموضوع.
كانت لجنة الخطة والموازنة قد إنتقدت فى تقرير رسمى عدم إنعكاس
مردود خطط التطوير الهيكلية والمالية واإلدارية التى أقرها مجلس إدارة
الهيئة الوطنية لإلعالم رغم زيــادة الخسائر المرحلة للهيئة منذ سنوات
وحتى اآلن.
وهنا نسأل :أين لجنة اإلعالم والثقافة فى مجلس
النواب برئاسة د .درية شرف الدين والتى احتفلت
منذ أيام بعيد ميالدها الرابع والسبعين من هذا
الموضوع المهم؟ أم أن اللجنة قد قــررت عدم
فتح هذا الملف حرصا ً على « سبوبة « رئيستها
درية شرف الدين التى تقدم برنامجا ً أسبوعيا ً
على شاشة القناة األولى بعنوان « حديث العرب
مــن مــصــر « والـ ــذى يــتــم اإلعـ ــان عــنــه – فى
سابقة فريدة من نوعها – عبر شريط األخبار
يومياً ،وكذلك الحفاظ على « سبوبة « وكيل
اللجنة يوسف الحسينى والذى يقدم برنامج «
التاسعة « على شاشة القناة األولــى أيضا ً رغم
أنه سبق فصله رسميا من التليفزيون المصرى؟
ونـ ــسـ ــأل :أال يــعــد عــمــل دريـــــة وي ــوس ــف فى
بــالــتــفــرغ
التليفزيون مخالفا ً للقانون والدستور الــذى يلزم النائب
لمهام عمله البرلمانى وكذلك يتعارض مع مــواد القانون رقم  106لسنة
 2013قانون بشأن حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة الصادر فى
عام .2013
من ناحية آخــرى نشير إلى أن المادة  29من القانون رقــم  178لسنة
 2018بشأن إصــدار قانون الهيئة الوطنية لإلعالم تنص على أن «تنشر
الهيئة تقريرا سنويا عن جهودها ،ونشاطها يتضمن ما تراه من اقتراحات
فى نطاق اختصاصاتها ،ويبلغ هذا التقرير إلى رئيس الجمهورية ومجلس
النواب ،ويناقش التقرير باللجنة البرلمانية المختصة ،وتضع اللجنة تقريرا
عنه أمام مجلس النواب».
ولذلك نسأل :هل قام حسين زين رئيس الهيئة الوطنية لإلعالم بإعداد
هذا التقرير؟ وهل تمت مناقشته فى لجنة الثقافة واإلعالم بمجلس النواب
وفقا لنص القانون ،خالل الدورة البرلمانية الحالية والتى سوف يتم فضها
خالل األسابيع القليلة القادمة؟ وهل ستكون اللجنة محايدة فى تقريرها
المقدم للبرلمان فى هذا الشأن فى ظل عمل د .درية شرف الدين رئيسة
اللجنة ووكيلها يوسف الحسينى فى التليفزيون المصرى؟ أم أن الدستور
والقانون الذى أقسم حسين زين ودرية شرف الدين ويوسف الحسينى على
احترامه يطبق حسب المزاج والمصالح؟!

أموال الصناديق الخاصة
«سداح مداح»!!!
تــقــدمــت الــنــائــبــة أمـــيـــرة صـــابـــر ،عضو
مجلس النواب عن تنسيقية شباب األحــزاب
والسياسيين ،بطلب إحاطة للمستشار حنفى
جــبــالــى ،رئــيــس المجلس ،لتوجيهه إلــى كل
مــن رئــيــس مجلس الــــوزراء ووزيـــر الداخلية
ووزيــر السياحة ،بشأن التضييق على إقامة
النساء بالفنادق وهو األمر المخالف للدستور
والقانون.
وذكـــــرت ف ــى طــلــبــهــا الــمــقــدم أن الــطــلــب
بشأن تداعيات قرارهم والتعليمات األمنية
والتنبيهات الصادرة من وزارة الداخلية للفنادق
والبنسيونات وجميع المنشآت ذات الصلة
وبــاألخــص فــنــادق النجمة الــواحــدة والثالث
نجمات بعدم السماح للسيدات المصريات أو
مواطنات دول مجلس التعاون الخليجى اللواتى
تقل أعــمــارهــن عــن  40ســنــة ،دون ســواهــن،
بتسجيل الــوصــول بمفردهن واإلقــامــة دون
أزواجهن أو أقاربهم ذكور الدرجة األولى.
وفقا للتأسيس الدستورى
وقالت النائبة إنه ً
والقانونى ألحقية النساء فى التمتع بالنزل
الفندقية ،ينطوى عدم السماح للنساء باإلقامة
فى الفنادق على تمييز ضد المرأة وحجر على
أهليتها القانونية ،وفرض وصاية قبلية تتنافى
مع مدنية الدولة المصرية ،وهــدر لحقوقها
الدستورية «كمواطن مصرى مكتمل األهلية

مكافئ للرجل»؛ فتكمن المخالفة الصريحة
لــنــصــوص الــدســتــور ،وم ــا تمخض عنها من
نصوص تجريم وردت فى قانون العقوبات.
وذكــرت فى طلبها الوقائع والشهادات التى
يستند عليها تقديم طلب اإلحــاطــة ،إذ إن
قواعد مكتوبة تضعها بعض الفنادق فى مواقع
الحجوزات اإللكترونية على شبكة االنترنت،
تنص على« :عــدم السماح للنساء المصريات

أو من الخليح تحت األربعين باإلقامة لديها
دون مرافق ذكر من أقاربها للدرجة األولــى»،
وتتعدد الوقائع ،والشهادات النسائية بمنعهن
التسجيل لإلقامة بالفنادق بمفردهن ،سواء
كان ذلك بالتصريح إدارة الفندق لهم شفاهة
بالتعليمات اآلمنية ،أو بعدم ذكر هذا الشرط
صراحةً ،بل بالتحجج باكتمال الحجوزات.
وطالبت النائبة وزاة الداخلية بالكشف عن
حقيقة وجود قرار مكتوب يخص منع النساء
من اإلقامة بالفنادق من عدمه ،ومدى صحة
وجـــود تعليمات شفهية مــن بــعــض إدارات
المباحث كما يــرجــح ،وفــقـا ً لــشــهــادات إدارة
الــفــنــادق؟ ،ومدنا بــاإلجــراءات التى اتخذتها
تطبيقا لواجبها الدستورى،
وزارة الداخلية
ً
لكفالة تمتع النساء بحرية الحركة واإلقامة،
حيال اشتراط بعض الفنادق فى الحجوزات
اإللكترونية وج ــود مــرافــق ذكــر مــن الــدرجــة
األول ــى لقبول إقــامــة النساء بها ،وهــو األمــر
مكتوبا.
الذى جعل القرار السلبى المزعوم
ً
وتــســاءلــت عــن اإلجـــــراءات الــتــى اتخذتها
كــل مــن وزارتـــى الداخلية والسياحة للتنبيه
أيا كانت أعمارهن
والتوضيح بأحقية النساء ً
فــى اإلقــامــة بــالــفــنــادق ،بما يتضمن إصــدار
الجهات المعنية تعليمات للفنادق بقبول إقامة
النساء المصريات دون تمييز عن الذكور.

أبرزها فى مكاتب الشهر العقارى والبريد والبنوك وشركات االتصاالت ومجالس المدن

مفاجأة :الحكومة ال تلتزم باإلجراءات
االحترازية لمواجهة فيروس كورونا!
انتقد النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب التصريحات
التى تصدر من عدد من المسئولين بإن المواطن ما زال غير ملتزم باإلجراءات
االحترازية لمواجهة فيروس كورونا «كوفيد .»19
وقال «زين الدين» فى طلب إحاطة موجه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس
مجلس الــوزراء إننى أدعو رئيس الحكومة لزيارة اى موقع تنفيذى أو خدمى أو
مصرفى داخل نطاق اى محافظة أو مدينة ليرى بنفسه أن موظفى مكاتب الشهر
العقارى والبنوك وشركات االتصاالت ومكاتب البريد ومجالس المدينة وغيرها
من المواقع االخرى وقد تخلوا عن أبسط االجراءات االحترازية لمواجهة فيروس
كورونا وهى ارتداء الكمامات بعيداً عن نظافة المكاتب والطرقات ودورات المياه.
ووجــه النائب محمد عبد الله زيــن الدين تحية قلبية إلــى جميع العاملين
والمهندسين والفنيين داخــل مختلف المشروعات القومية الكبرى التى
تنفذها الــدولــة فــى جميع أنــحــاء الــبــاد والــمــزارعــيــن المصريين
الشرفاء فى حقولهم ألنهم فى مقدمة من يلتزمون التزاما
كامال وحقيقيا بجميع التعليمات واإلجــراءات االحترازية
لــمــواجــهــة فــيــروس كــورونــا مطالبا مــن الحكومة
أن تمثل الــقــدوة والمثل فــى جميع الجهات
الــتــنــفــيــذيــة والـــمـــواقـــع وال ــخ ــدم ــات
الــجــمــاهــيــريــة فـــى تــطــبــيــق هــذه
اإلجــراءات لمواجهة هذا الفيروس
الخطير الذى ينتشر بصورة رهيبة.

أعلن المهندس أحمد السجينى ،رئيس لجنة اإلدارة
المحلية ،أن اللجنة ستخصص يوم االثنين األول من كل
شهر لمتابعة جهود ال ــوزارات المعنية لحوكمة إجــراءات
الصرف للصناديق الخاصة وفقا لتوصية اللجنة ،ووفقا
لــقــرار وزيــر التنمية المحلية الــصــادر خــال شهر مايو
الجارى.
وأشــار السجينى ،إلى أن اللجنة فى
إطــــار تــخــصــيــص أيــــام للمتابعة،
فموضوع التصالح فى مخالفات
الــبــنــاء مخصص لــه كــل أول يوم
أحد فى الشهر ،وموضوع اللوائح
ســيــكــون عــلــى جــــدول اعــمــال
اللجنة اجتماع شهرى لمتابعة
جهود وزارتــى المالية والتنمية
الــمــحــلــيــة والــجــهــاز الــمــركــزى
للمحاسبات ،ومــجــال تحديث
الــنــظــام اإلدارى وحوكمة
اإلدارة المحلية.
وأضــــــاف رئ ــي ــس لجنة
اإلدارة ال ــم ــح ــل ــي ــة ،أن
توصيات البرلمان ملزمة
والبــــد م ــن تــنــفــيــذهــا ،وهــى
تستهدف تحقيق الصالح العام.
مــن جانبه ،قــال النائب محمد الحسينى ،وكيل لجنة
اإلدارة المحلية بمجلس النواب ،إن هناك إهــدارا للمال
الــعــام فــى الــوحــدات المحلية ،وهــنــاك مكافآت وحوافز
تصرف فى غير وجهها ،وهناك خلل فى الصرف ،واألمر
يحتاج لتشديد الرقابة ،وحوكمة عملية الصرف من
الصناديق الخاصة ،مؤكدا ضرورة اعتماد اللوائح
من وزارة المالية.
وأشــــار الــحــســيــنــى ،إلـــى أنـــه يــجــب رفــض
اعتماد أى موازنة ألى محافظة قبل اعتماد
لــوائــح ال ــص ــرف ،مــتــســائــا عــن ســبــب عــدم
إصدار الئحة موحدة على مستوى الجمهورية
لتالف الرصف ،وقال إن هناك مكافآت وهمية
تصرف فى المحليات ،وهناك إهــدار مال عام،
مستطردا« :هاتولنا كشف واحد للمكافآت فى أى
محافظة».

مجلس النواب يفتح ملف مخالفات «ساويرس»
فى مشروع «زد الشيخ زايد»
هشام محمود
تقدم النائب هشام حسين ،أمين سر لجنة االقتراحات
والشكاوى بمجلس النواب بطلب إحاطة جديد للمهندس
مصطفى مدبولى رئيس مجلس الـ ــوزراء ،والمهندس
عاصم الــجــزار وزيــر اإلســكــان والمرافق والمجتمعات
العمرانية ،بــشــأن مخالفات مــشــروع زد الشيخ زايــد
المملوك لرجل األعمال نجيب ساويرس.
وأكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح
السيسى تــحــرص خ ــال الــفــتــرة األخــيــرة عــلــى وضــع
ضــوابــط صــارمــة تجاه مخالفات البناء بعد أن عانى
الــشــارع منها بمختلف المحافظات ،ومــن ثــم صــدرت
اشتراطات البناء الجديدة التى يتساوى أمامها جميع
المواطنون مع دخولها حيز التنفيذ فى األول من يوليو
المقبل بعد أن دخلت مرحلة التجربة مع بداية مايو
الجارى.
ولفت إلــى أنــه رغــم كل هــذه الجهود إال أن مدينة ٦
أكتوبر تشهد خالل هذه المرحلة مخالفات تضر البنية
التحتية لها مــن خــال االرتــفــاعــات التى يتم تنفيذها

ثورة النواب ضد شركات
التوظيف الوهمية
تقدم الدكتور أيمن محسب ،عضو مجلس النواب ،بطلب إحاطة موجه
لرئيس مجلس الوزراء ،ووزير القوى العاملة ،بشأن انتشار عدد الصفحات
الوهمية عبر مواقع التواصل االجتماعى ،التى تروج لوجود وظائف شاغرة
وتستقطب الشباب فى خطوة الغرض منها النصب عليهم
فقط واستنزاف أموالهم.
وأوضح عضو مجلس النواب ،أن الفترة األخيرة
شــهــدت انــتــشــار ع ــدد مــن الــصــفــحــات الوهمية
لشركات وهمية ال أســاس لها علل أرض الواقع،
ويتم استقطاب الشباب من خالل الترويج بوجود
وظائف شاغرة بمرتبات كبيرة لجلب أكبر شريحة
مــن الــشــبــاب ،ويــتــم دفــع مقابل مــالــى مقابل ملئ
اســتــمــارة بيانات شخصية أو مــا شــابــه فــى خطوة
الغرض منها جمع مبالغ مالية فقط.
وطالب عضو مجلس النواب ،وزارة القوى العاملة
التصدى لمثل هذه الممارسات ،من خالل تحذير
وتــوعــيــة الــمــواطــنــيــن بــخــطــوة ه ــذه الصفحات
الــوهــمــيــة ،وع ــدم االنــســتــيــق خلفها ،بــاإلضــافــة
لتنظيم ملتقى توظيف معتمدة لالعالن عن فرص
العمل الشاغرة فى الشركات والمصانع ،لقطع الطريق
على هؤالء الذين يمارسون أعمال النصب على المواطنين.
وشدد عضو البرلمان ،على ضرورة تغليظ عقوبة ممارسة أعمال النصب
عبر مواقع التواصل فى القانون الجديد ،وتنظيم عدد من حمالت التوعية
والتثقيف للمواطنين بــضــرورة عــدم مشاركة هــذه المنشورات الوهمية
المضيفة دون الوقوف على حقيقة المعلومات المتداولة بها.

الطن وصل لـ  15ألف جنيه

المشروعات القومية فى خطر
بسبب ارتفاع أسعار الحديد
حذر المهندس فوزى السيد عضو مجلس الشعب األسبق وخبير اإلسكان
والبناء من سياسة إغراق صناعة حديد التسليح مؤكداً أن سعر طن حديد
التسليح وصل إلى  15ألف جنيه ،األمر الذى يؤثر على حركة
البناء والتشييد وارتفاع أسعار الوحدات السكنية.
وطــالــب السيد فــى بــيــان لــه ،بــضــرورة التدخل
السريع والعاجل من الحكومة لكبح جنون ارتفاع
اسعار الحديد خاصة أن ذلك االمــر سوف يؤدى
تلقائيا ً إلــى االرتــفــاع الكبير فى أسعار وحــدات
االســكــان بمختلف أنــواعــه بــمــا فيها اإلســكــان
االجــتــمــاعــى إضــافــة إلــى التأثير السلبى على
المشروعات القومية الكبرى ومبادرة حياة كريمة
مقترحا ً على الحكومة ايــجــاد بــدائــل حتى ال
تحتكر بعض الــشــركــات للحديد وتتحكم
فى أســعــاره كما تريد مقترحا ً إنشاء عدة
شركات للحديد تكون تابعة للحكومة مع
اجـ ــراء تــحــديــث وتــطــويــر شاملين لشركة
الحديد والصلب بحلوان بدالً من تصفيتها.
وأعــرب النائب عن ثقته فى قــدرة حكومة
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
على الــتــدخــل الــســريــع والــعــاجــل فــى هــذا الملف
المهم خاصة ان حديد التسليح أصبح واحداً من أهم
الصناعات االستراتيجية والمهمة فى ظل المشروعات
القومية العمالقة الــتــى اطلقها الرئيس عبد الفتاح
السيسى فــى جميع أنــحــاء الــبــاد وتعتمد
اعــتــمــاداً كبيراً على حديد
التسليح.

بأكثر من مشروع وعلى رأسها مشروع «زد الشيخ زايد»
من قبل شركة أورا للتطوير العقارى المملوكة للمهندس
دورا
نجيب ساويرس وذلك ببلوغ ارتفاعات األبــراج ً ٢٠
بما يزيد على  ٦٠مترا ،وهو األمر الذى يتم تبريره بأنه
تعويضا لترك مساحات على المستوى األراضــى ،وهو
أمر غير مقنع خاصة أنه سيكون بال عائد على الدولة
ومخالف لكل ضوابط الحاالت المشابهة من جانب هيئة
المجتمعات العمرانية كالتجمع الخامس.
مــن ناحية أخ ــرى تــقــدم الــنــائــب عــمــرو القطامى
عضو مجلس الــنــواب ،موجه للدكتور رئيس مجلس
الوزراء والدكتور وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات
العمرانية.
وجــاء الطلب المقدم بشأن االرتفاعات التى يتم
تنفيذها بمشروع زد الشيخ زايد من قبل شركة أورا
للتطوير العقارى المملوكة للمهندس نجيب ساويرس،
حيث أن ارتفاعات االبراج بلغت  20دور بما يوازى 90
مترا األمر الذى يخالف قانون البناء رقم  119لسنة
ً
.2008
كما ذكر الطلب أن هذا باالضافة إلى الضغط الذى
يمثلها األبراج على البنية التحتية لمدينة الشيخ زايد 6
أكتوبر من كهرباء ومياه وصرف صحى.

اتهام شركات االتصاالت بـ«النصب» على المواطنين
تكلفتها من الرصيد ،رغم طلب العميل إلغاءها
أكثر من مرة.
وت ــاب ــع الــنــائــب ،ال ب ــد م ــن وقــفــة م ــع هــذه
ال ــش ــرك ــات ،م ــن خـــال دور ك ــل م ــن الــجــهــاز
القومى لتنظيم االتصاالت وكذلك جهاز حماية
المستهلك ،فى الرقابة على الشركات والتأكد
من جــودة الخدمة التى تقدم للعمالء وبحث
أى شــكــاوى مــن جانب المشتركين تجاه تلك
الشركات والعمل على حلها ،مشيرا إلى تلقيه
عدد كبير من الشكاوى بسبب تلك الظاهرة.
وأوض ــح النائب ،أن المشكلة تكمن فــى أن
تلك الشركات تقوم باالشتراك للعميل فى تلك
الخدمات دون طلبه أو موافقته الصريحة،
وهــو األم ــر ال ــذى يــتــعــارض مــع أبــســط حقوق
المستهلك ،مشيرا إلى أن تلك الشركات يمكنها
عــرض ما تقدمه من خدمات عبر موقعها أو
رسائلها ،ليقرر العميل ما يريده أو يحتاجه من
تلك الخدمات.

طالب النائب حسانين توفيق ،عضو لجنة
االتــصــاالت وتكنولوجيا المعلومات بمجلس
الشيوخ ،الجهاز القومى لتنظيم االتصاالت،
وجهاز حماية المستهلك ،بمواجهة ظاهرة قيام
شركات االتصاالت بخصم رصيد من العمالء
مقابل االشتراك فى خدمات لم يطلبها العميل.
وقــال توفيق ،إن هناك ظاهرة تقوم بها من
شــركــات االتــصــاالت خــال الفترة الماضية،
يعانى منها المشتركين ،وهــى قيام شركات
االتصاالت باالشتراك للعمالء لديهم فى عدد
مــن الــخــدمــات دون أن يطلب الــعــمــاء ذلــك
االشــتــراك ،ويتم محاسبة العمالء على تكلفة
تــلــك الــخــدمــة شــهــريــا وخــصــمــهــا مــن رصيد
العمالء.
وأضــاف حسانين توفيق المشكلة األكبر فى
تلك الظاهرة ،هى أن عند اكتشاف العمالء
بالخصم من رصيدهم مقابل تلك الخدمات،
يحاولون إيقافها أو إلغائها ،إال أنهم يفشلون
فــى ذل ــك ،حيث تستمر الــخــدمــة ويــتــم خصم

ترشح أمين المجلس األعلى للجامعات
لرئاسة جامعة القاهرة ..مخالف للقانون
خالد عبدالرحمن
أحــال المستشار عبد الوهاب عبد الــرازق رئيس
مجلس الشيوخ االقتراح برغبة المقدم من الدكتورة
رانــدا مصطفى وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى
واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ
وأمينة المرأة بحزب حماة وطن حول تطبيق قواعد
الشفافيه فى التقدم لمنصب رئيس جامعه القاهرة
ال ــى لجنة التعليم والــبــحــث العلمى واالتــصــاالت
وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس.
وكشفت الدكتوره راندا مصطفى أن هناك مخالفة
صــريــحــة وصــارخــة لــقــانــون تــعــارض الــمــصــالــح فى
ترشح الدكتور محمد لُطيف أمين المجلس األعلى
للجامعات لرئاسه جامعة القاهرة من أكثر من جهة،
حيث هناك مخالفة ترشحه للقانون رقم ( )106لسنة
 2013فى شأن حظر تعارض مصالح المسئولين فى
الدولة ،ومخالفة ترشحه لمبدآى المساواة وتكافؤ
الفرص.
وأوضحت «مصطفى» أن الهدف من طرح الموضوع
هــو التأكد مــن شفافية إجـ ــراءات الترشح الختيار
قــيــادات الــجــامــعــات وال ــوص ــول إل ــى افــضــل نــمــوذج
يتماشى مع عراقة جامعاتنا المصرية.
وأشارت النائبة ،إلى أنه ورد للجنة التعليم شكاوى
حــول إجـ ــراءات الترشح فــى بعض الجامعات منها
واقعة ترشح أمين المجلس األعلى للجامعات لمنصب
رئاسة جامعة القاهرة وما يثار حول ذلك من لغط عن
ارتكاب مخالفة صريحة للقانون رقــم ( )106لسنة
 2013فى شأن حظر تعارض.
وتابعت :إن الدكتور محمد لطيف أمين المجلس
األعلى للجامعات ،كان قد تقدم بطلب ترشح لمنصب
رئيس جامعة القاهرة فــى وقــت هــو فيه على رأس
عمله أمينا للمجلس األعلى للجامعات حيث صدر
القرار رقم  293لسنة  2021والخاص بمعايير
اختيار الــقــيــادات الجامعية تحت
إشـــرافـــه عــلــى مــراحــل
إع ــداد الــقــرار،

وتوقيعه القرار المنشور واستمارة البيانات المرفقة
به بجريدة الوقائع المصرية ،وإعداده قوائم األسماء
التى تم ترشيحها واختيارها فى لجنة ترشيح جامعة
انتهاء إلى تشكيل اللجان واختيار من يكون
القاهرة،
ً
عضوا بها،
وبحكم موقعه ذلك أيضا اطلع على طلبات الترشيح
وعلى برامج المرشحين ،وتم استالمها تحت إشرافه
عن طريق موظف يعمل تحت رئاسته بل إنه مارس
كــافــة األعــمــال المرتبطة باختيار رئــيــس الجامعة
وتعامله المباشر دون غيره من المرشحين مع أعضاء
اللجنة واألجــهــزة المعنية والسلطات ذات الصلة،
كما ثبت ممارسة األمــيــن مهام عمله فــى المجلس
فى أثناء فترة الترشح وبعدها من واقع المخاطبات
واالجتماعات التالية.
وأش ــارت الــدكــتــورة ران ــدا مصطفى إلــى أن أمين
المجلس األعلى للجامعات ،والــذى يتنافس حاليا
مع مرشحين آخرين لرئاسة جامعة هو أيضا وبنص
الــمــادة  ٨مــن الــقــرار الـــــوزارى الــصــادر فــى يناير
الماضى بشأن اختيار القيادات الجامعية وبصفته
أمــيــن للمجلس األعــلــى لــلــجــامــعــات رئــيــســا للجنة
االستشارية القانونية المشكلة بالمجلس
األعــلــى لــلــجــامــعــات ،والــتــى تختص
بكل مــا يتعلق باختيار رؤســاء
ال ــج ــام ــع ــات وعـــمـــداء

الكليات والمعاهد وهــذا كله اختراق واضــح لقانون
تــعــارض الــمــصــالــح الـــذى يحظر عــلــى المسئولين
فــى الــدولــة فــى كــل حالة يكون للمسئول الحكومى
أو الشخص المرتبط به مصلحة مادية أو معنوية
تــتــعــارض تــعــارضــا مطلقا أو نسبيا مــع مــا يتطلبه
منصبه أو وظيفته من نزاهة واستقالل وحفاظ على
المال العام أو تكون سببا لكسب غير مشروع لنفسه
أو للشخص المرتبط ،وتجنبا الحتمال وقــوع ضرر
للمصلحة أو الوظيفة العامة ،وأوجب عليهم حال ذلك
إزالة هذا التعارض إما بالتنازل عن المصلحة أو ترك
المنصب أو الوظيفة العامة للحيلولة دون وقوع ضرر
للمصلحة العامة.
ولفتت إلــى وجــود إخــال واضــح بمبادئ الدستور
التى أكدت على االلتزام بتحقيق تكافؤ الفرص بين
الجميع دون تمييز ،وعلى أســاس أنهم أمــام القانون
سواء ،ضمانا ألسس الكفاءة دون محاباة أو وساطة
فــى شغل الوظائف العامة ،وتعزيزا لقيم النزاهة
والشفافية كمحدد لحسن أداء الوظيفة العامة حيث
تقدم أمين المجلس األعلى للجامعات بطلب ترشحه
لمنصب رئيس جامعة القاهرة أثناء شغله منصب
أمين المجلس األعــلــى للجامعات ،على الــرغــم من
إعــداده كما أشرنا فى الجزئية األولى  -لكل مراحل
الــقــرار رقــم ( )293لسنة  2021واســتــمــارة معايير
المفاضلة ،والــمــنــشــوران بتوقيعه عليهما بجريدة
الــوقــائــع الــمــصــريــة ،فضال عــن إعـ ــداده لملف فتح
باب الترشح لوظيفة رئيس جامعة القاهرة باألوراق
والمستندات المطلوبة لذلك واألســمــاء المرشحة
للجان المختصة ،وتلقى طلبات الترشيح واإلطــاع
على ملفات المتقدمين خاصة البرامج المقترحة
منهم.
وفى ذلك تجاوز لكل القيم القانون ومعايير الحياد
والشافية واحترام القانون ،ومبادئ المساواة وتكافؤ
الفرص والضمانات القانونية ،وبما يجب معه والحال
كذلك استبعاده من قائمة المرشحين للوظيفة.
وأضــافــت الــنــائــبــة :ق ــررت الــمــادة الــرابــعــة من
قــرار وزيــر التعليم العالى رقــم  293لسنة 2021
بشأن إع ــادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح
رؤســـاء الــجــامــعــات وعــمــداء الكليات والمعاهد
وتنظيم عملها وإجراءات وشروط الترشخ ومعايير
المفاضلة ،أن يــكــون المتقدم للترشح لمنصب
رئيس الجامعة من األســاتــذة العاملين وأن يكون
قد شغل وظيفة أستاذ لمدة خمس سنوات «وعلى
رأس عمله بالجامعة لمدة سنتين على األقل بينما
المذكور يتولى حاليا منصب أمين عاما المجلس
األعلى للجامعات لمدة  ٤سنوات ولم يتحقق فيه
الشرط وإذا كان أمين المجلس األعلى للجامعات
يظل شاغال للوظيفة حكما) ،أمــا مباشرة مهام
الوظيفة فيشترط لــه التواجد على رأس العمل
حقيقة ال افتراضا ،ومن هنا نالحظ تمييز المادة
الرابعة بين «شغل» وظيفة أستاذ لمدة خمس
سنوات فيقبل ترشيح من سبق إعارته
أو كان فى إجــازة طالما استوفى مدة
الخمس سنوات على األقل ،وبين أن
يكون «على رأس عمله» بالقيام فعال
بالعمل بالجامعة.

دنيا
البرلمان

إدراج مسار العائلة
المقدسة فى المناهج
وجــــه الـــدكـــتـــور إيـــهـــاب رمـــزى
عضو مجلس الــنــواب تحية قلبية
لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا
اإلسكندرية وبــطــريــرك الكنيسة
المرقسية على اهتمامه الكبير
بالترويج السياحى لمسار العائلة
الــمــقــدســة مــطــالــب ـ ًا مــن الــدكــتــور
طارق شوقى وزير التربية والتعليم
والتعليم الفنى والــدكــتــور خالد
عبد الــغــفــار وزيـــر التعليم العالى
والبحث العلمى بتنفيذ اقتراح البابا
تــواضــروس بــادخــال مــســار العائلة
المقدسة فــى المناهج التعليمية
بالمدارس والجامعات.
وأع ــل ــن « رمــــزى « ف ــى بــيــان له
اتــفــاقــه الــتــام مــع تــأكــيــد قــداســة
البابا تــواضــروس بــأن مسار العائلة
الــمــقــدســة فــخــر ألى مــصــر مــؤكــد ًا
ض ــرورة أن تعطى الحكومة خاصة
وزارات السياحة واآلثـــار والثقافة
والتربية والتعليم والتعليم العالى
والتنمية المحلية أكــبــر اهتمام
لــلــتــرويــج عــالــمــيـ ًا لــمــســار العائلة
الــمــقــدســة حــتــى تــســتــعــيــد مصر
لمكانتها المرموقة على خريطة
السياحة العالمية.
وقـــال الــنــائــب إن مــســار العائلة
المقدسة له أهميته الكبرى عالمي ًا
فــالــعــالــم كــلــه يــتــابــعــه خــاصــة أن
السياحة الدينية خارج أى منافسة
عالمية وال تتأثر بأى أحداث مشير ًا
إلى أن العالم كله يحسد مصر عليه
وعلى الجميع أن يدرك جيد ًا مدى
قيمة المقدسات الدينية المصرية
وأنها تحظى بأكبر اهتمام عالمى
وكان قداسة البابا تواضروس الثانى
بابا اإلسكندرية وبطريرك الكنيسة
المرقسية ،خالل احتفالية إحياء
مسار رحلة العائلة المقدسة قد أكد
أننا عشنا فى العصور الفرعونية
والمسيحية واإلسالمية ،وعشنا كل
هذه العصور ،ونفتخر بها ومن هذا
تكونت حضارتنا العظيمة.
وتــابــع :قــداســة البابا تــواضــروس
الثانى بابا اإلسكندرية وبطريرك
الكنيسة المرقسية قائالً :الحضارة
الــمــصــريــة تـــوجـــد تــحــت جــلــود
المصريين.
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آخبار تهمك

انتهاء فترة قبول طلبات التحويل
لحاجزى اإلسكان االجتماعى
إسالم خالد
قال الدكتور عاصم الجزار ،وزيــر اإلسكان والمرافق
والمجتمعات العمرانية ،إنــه تــم مــد فترة قبول طلبات
التحويل للحاجزين ممن هــم خ ــارج أولــويــة (الــمــدن/
الــمــراكــز) الــتــى ال تــتــوافــر بها وحـــدات سكنية حالياً،
وكــذلــك الــتــى يــوجــد بــهــا وحـ ــدات ج ــار تنفيذها ضمن
لمنخفضى الدخل ،بعدد من
برنامج اإلسكان االجتماعى ُ
اإلعالنات ،وذلك حتى يوم األربعاء  30يونيو .2021
وقــال وزيــر اإلســكــان ،إنــه تقرر مــد فترة التحويالت،
نظراً لإلقبال الكبير والمتزايد من المواطنين على تقديم
طلبات التحويل للعمالء الحاجزين باإلعالنات التالية
(اإلعــان الثامن «الكراسة الحمراء /مراحل التشطيب
– الزرقاء /تحت اإلنشاء» – اإلعالن التاسع – اإلعالن
الحادى عشر – اإلعــان الثانى عشر – اإلعــان الثالث
عشر – اإلسكان القومى من  – 2009 :2005النقابات
«محدودى الدخل»).
وذلــك للتحويل إلــى المشروعات المتوافر بها فائض

وحدات ،على أن تكون الوحدة بنفس السعر (سواء داخل
المتقدم
نطاق المحافظة أو محافظة مجاورة للمحافظة ُ
عليها) ..وكذلك بشرط انطباق شروط الحجز عليهم.
مــن جانبه أعلن صــنــدوق اإلســكــان االجتماعى ودعــم
التمويل العقاري ،أنه يشترط لقبول التحويل ،عدم قيام
العميل باسترداد مقدم جدية الحجز ،أو يكون قد سبق
التخصيص لــه أو سبق تقدمه بطلب تحويل باإلعالن
المتقدم عليه.
األصلى ُ
وأوضـ ــح أن ه ــذه الــفــرصــة األخــيــرة والــنــهــائــيــة أمــام
الحاجزين للتحويل ،مع العلم أن عــدم تقدم الحاجزين
ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوافرة حاليا ً والوحدات
الجارى تنفيذها بـكل من (المدن /المراكز) التى ال تتوافر
بها وحدات سكنية – بطلباتهم خالل الفترة المحددة فإن
سيعد عدوالً عن االستمرار فى الحجز.
ذلك ُ
كما يعتبر الحجز الغــي ـاً ،ويلتزمون بــاســتــرداد مبلغ
ُمقدم جدية الحجز الخاص بالوحدة السكنية ،وبالنسبة
للحاجزين بكفر الشيخ ،سيتم إرجــاء البت فى ضــرورة
المشكلة بين
التحويل من عدمه ،بعد انتهاء أعمال اللجنة ُ
الصندوق والمحافظة.

 20يونيو ..انتهاء موعد االشتراك فى مهرجان
إبداع مراكز الشباب فى دورته الثالثة
أعلن الدكتور أشــرف صبحى وزير
الشباب والرياضة ،مد فترة االشتراك
فى مهرجان إبــداع مراكز الشباب فى
دورته الثالثة ،وألول مرة إبداع األندية
الرياضية حتى يوم  20يونيو المقبل،
وتــنــظــم وزارة الــشــبــاب والــريــاضــة
مهرجان «إبداع  »3تحت رعاية الرئيس
عبدالفتاح السيسي ،يــأتــى ذلــك فى
إطــار سعى وزارة الشباب والرياضة
وحرصها على منح الفرصة كاملة لكل
المبدعين والموهوبين.
وجــاء قــرار وزيــر الشباب والرياضة
بناء على رغبة اآلالف ممن تواصلوا
مــع وزارة الــشــبــاب ومــوقــع المسابقة
الرسمي ،وطالبوا بمد فتح باب التقدم
للمسابقة ،نــظــرا لــوجــود امتحانات

لديهم منعتهم من استكمال رفع باقى
أعمالهم ،ومــع تــزايــد أع ــداد الشباب
الــذيــن يطلبون بمد فترة االشــتــراك،
وافقت وزارة الشباب والرياضة ،رغبة
منها فى تلبية طموحات وآمــال آالف
الشباب المبدعين.
جدير بالذكر أن فتح باب االشتراك
فى المسابقة كان مقررا له فى الفترة
مــن األول حتى  30مــايــو قبل الــقــرار
الوزارى بالمد  15يوما جديدا.
ويــتــضــمــن م ــه ــرج ــان «إبـــــــداع ،»3
التنافس بين الموهوبين من الشباب
ً
مختلفا ،هى:
مجال
والفتيات فى 12
ً
«التمثيل ،والغناء ،والعزف ،والمراسل
اإلذاعـــــى والــتــلــيــفــزيــونــى ،واإلن ــش ــاد
الدينى والترانيم ،واألفــام القصيرة،

استمرار استقبال طلبات فتح
مكاتب تحفيظ القرآن الكريم

تواصل اإلدارة العامة لشئون القرآن الكريم ،التابعة
لقطاع المعاهد األزهرية ،قبول طلبات فتح مكاتب أهلية
لتحفيظ القرآن الكريم تحت إشراف األزهر الشريف من
يوم السبت الموافق  2021 /5 /22وحتى يوم الخميس
الموافق  ،2021 /6 /17على أن يتقدم الراغبين بفتح
طبقا لنماذج محددة إلى إدارة
المكاتب بتقديم الطلبات ً
شئون القرآن الكريم بالمنطقة األزهرية التابعين لها.
ومــن جانبه قــال الشيخ حسين خلف الله مدير إدارة
الــمــكــاتــب ب ــأن االمــتــحــان س ــوف يعقد فــى شــهــر يوليو
2021م بمبنى رئاسة قطاع المعاهد األزهرية مع التزام
المتقدمين باإلجراءات االحترازية.
وعن شــروط فتح مكتب لتحفيظ القرآن الكريم تحت
إشراف األزهر الشريف:
 - 1طلب فتح مكتب لتحفيظ الــقــرآن تحت إشــراف
األزهر الشريف (يحصل عليه من المنطقة األزهرية).
 - 2يجب أن يكون المكان موجودا بالفعل عند المعاينة،
وكذلك يكون التحفيظ فيه قائما.
 - 3يجب أال يقل المكان عــن حجرتين متوسطتين،
ويكون جيد التهوية وبه حمام.
 - 4إحضار كشف مدون فيه أسماء الطالب الموجودين
على ذمة المكتب بحيث ال يقل عددهم عن خمس عشرة
طالبا ،وتكون أعمارهم أكبر من خمس سنوات وأقل من
خمس عشرة سنة.
 - 5صــورتــان ضوئيتان مــن الــرقــم الــقــومــى بالنسبة
لصاحب المكتب.
 - 6صــورتــان ضوئيتان مــن الــرقــم الــقــومــى بالنسبة
للمحفظ القائم على المكتب.
 3 - 7صور شخصية للمحفظ.
 - 8عقد بيع أو إيجار للمكتب.
 - 9إيصال كهرباء يحمل نفس عنوان المكتب المدون
بعقد البيع أو اإليجار.
 - 10صورة المؤهل للمحفظ
 - 11صورة المؤهل لصاحب المكتب
وأكــدت اإلدارة العامة لشئون القرآن الكريم ،ضرورة
تــقــدم الــمــســتــنــدات الــســالــفــة إل ــى إدارة شــئــون الــقــرآن
بالمنطقة األزهــريــة الــذى يقع المكتب فــى دائرتها ثم
تقوم اإلدارة بالتنسيق مع صاحب المكتب لتحديد موعد
لمعاينة المكتب على الطبيعة ،الفتة إلــى أنــه فى حال
الموافقة المبدئية على المكتب يتم تحديد امتحان
للمحفظ فى شهرى يناير أو يوليو من كل عام ،ويكون مقر
االمتحان رئاسة قطاع المعاهد األزهرية (اإلدارة العامة
لشئون القرآن الكريم).

والــفــنــون الــتــشــكــيــلــيــة ،واالب ــت ــك ــارات
العلمية ،والشعر ،وألول مرة« :الموال
الشعبى ،والتعليق الرياضى ،والمهارات
الحركية» .وتشمل فعاليات المهرجان
مراحل عدة ،من بينها:
 يــتــم خــالــهــا تــقــديــم األع ــم ــالالــخــاصــة بــالــمــســابــقــة «أون اليـــن»
وفقا للشروط على الموقع الرسمى
للمهرجان.
تصفية األعمال المتقدمة للمهرجان
وتصعيدها للمرحلة النهائية من خالل
لجنة المشاهدة لكل مجال ،وتصعيد
 120متسابقا ،بــواقــع  5متسابقين
ألعضاء مراكز الشباب و 5متسابقين
ألعـــضـــاء األنـ ــديـ ــة ال ــري ــاض ــي ــة ،فى
كل مجال.
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معرض القاهرة الدولى
للكتاب ينطلق  30يونيو

تنطلق فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته
الـ ،52يوم  30يونيو ،ويستمر حتى  15يوليو المقبلين ،بمركز
مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس ،تحت شعار «هوية
مصر :الثقافة وســؤال المستقبل» ،وبذلك بعد تأجيله عن
موعده األصلى يناير الماضى.
ـرا ،عبر تدشين
ـ
ـك
ـ
ـب
ـ
م
بــدأت
ـدادات
يشار إلــى أن االســتــعـ
ً
موقعا إلكترونيا خاصا بمعرض القاهرة الدولى للكتاب،
وجـــاء تصميم مــوقــع لــلــمــعــرض ،يــأتــى تماشيا مــع توجه
الدولة المصرية نحو التحول التكنولوجي ،إذ تقوم وزارة
الثقافة اآلن على تصميم بوابة إلكترونية للهيئات ،تتضمن
مواقع وصفحات لكافة اإلصـــدارات الثقافية التى تصدر
عن الـــوزارة ،كذلك تكون خاصة بأخبار ال ــوزارة والهيئات
الحكومية التابعة لها.
وق ــررت اللجنة أن تأتى هــذه ال ــدورة تحت شعار «هوية
مصر :الثقافة وسؤال المستقبل» ،ووقع اختيار اللجنة على
الكاتب يحيى حقى شخصية المعرض هذا العام.
وألول مرة تقرر اللجنة اختيار شخصية خاصة لمعرض
كتاب الطفل ،ووقع اختيارها على الكاتب عبد التواب يوسف،
كما رأت اللجنة استمرار االحتفاء بمئوية الكاتب والمترجم
ثروت عكاشة ،والشاعر صالح عبد الصبور عبر أحد محاور
الفعاليات الثقافية بالمعرض ،إضافة إلى طباعة مجموعة
مــن مؤلفاتهم ضمن احــتــفــاالت وزارة الثقافة بالكاتبين
الكبيرين.

الصيف يبدأ فلكيا االثنين
يوما
 21يونيو ويستمر ً 92

انطالق امتحانات الدور األول للدبلومات  19يونيو
موضحة أن ال ــوزارة انتهت أيضا من مقابالت
األع ــض ــاء الــمــرشــحــيــن للعمل ك ــرؤس ــاء لجان
ومراقبين أوائــل ورؤس ــاء لجان نظام ومراقبة
ولجان إدارة.
وأوضحت المصادر أن اللجان الفنية لواضعى
االمــتــحــانــات انــتــهــت أيــضــا م ــن وضـــع أسئلة
االختبارات وجار طباعتها وتظريفها ،موضحة
أن األسئلة تشمل مناهج الترم األول والثانى
وفقا لتوزيع المقررات الدراسية ،مشيرة إلى أن
االختبارات ستراعى الظروف االستثنائية التى
مر بها العام الدراسى بسبب جائحة كورونا.
وتابعت المصادر :أنه سيتم توفير بيئة
صحية للمعلمين واألعضاء القائمين على
االمتحانات ســواء داخــل لجان المراقبة
أو أثــنــاء التصحيح ،مــوضــحــة أن تأمين
الــطــاب صحيا ضــمــن أول ــوي ــات الـ ــوزارة
خالل التحضير ألعمال االمتحانات.

دينا أيمن عبدالفتاح
تنطلق االخــتــبــارات التحريرية لــلــدور األول
لطالب الدبلومات الفنية خالل الفترة من 19
يونيو حتى  1يوليو .2021
من جانبه كشف الدكتور محمد مجاهد ،نائب
وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى ،أن
امتحانات شهادة الدبلومات الفنية تعقد ورقيا
مثل كل عام بورقة إجابة وورقة أسئلة ولم يحدث
أى تغيير فى طرق أداء الطالب لالختبارات.
فيما أك ــدت مــصــادر مسئولة ،أن الطالب
انتهوا من ملء االستمارة اإللكترونية التى تمت
إتاحتها للطالب خالل الفترة الماضية ،مشيرة
إلى أن أكثر من  700ألف طالب من المقرر أن
ي ــؤدوا امتحانات شــهــادة الدبلومات فــى جميع
النوعيات «صناعى وزراعــى وفندقى وتجارى»،

امتحانات الثانوية األزهرية تبدأ  19يونيو
حــدد قطاع المعاهد األزهــريــة موعد انــطــاق امتحانات الشهادة
الثانوية الدور األول لتنطلق يوم  19يونيو وتنتهى يوم  1أغسطس ،على
أن تبدأ امتحانات الــدور الثانى للثانوية يوم  4سبتمبر وتنتهى يوم 13
سبتمبر.
ويواصل قطاع المعاهد األزهرية ،ترقيم استمارات الشهادة الثانوية
األزهرية ،حيث تشير األرقــام األولية إلى تخطى عدد المتقدمين 120
ألف طالب وطالبة من القسمين األدبــى والعلمى ،ولن يقيم األزهــر أى
نظرا ألن االمتحانات ستقام بنفس
امتحانات تجريبية لطالب الثانوية ً
اإلجــراءات التى أقيمت بها العام الماضى دون تغيير ،وسيطبق نظام
البوكليت كما تم تطبيقه من قبل.
وللعام الثانى على التوالى سيتم تصحيح كل مادة على حدة فور انتهاء
االمتحان ،ولن يتم االنتظار حتى نهاية االمتحانات فى جميع المواد كما
كــان متبعا فى السنوات السابقة ،حيث سيتم مضاعفة أعــداد مراكز
التصحيح بما يضمن عدم التزاحم ،مع توفير كافة اإلجراءات االحترازية
والوقائية لحمايتهم من عدوى فيروس كورونا المستجد.
بعد تراجع التضخم ..هل تنخفض أسعار الفائدة؟ بنك استثمار يجيب

انتهاء فترة التقدم للقيد بجدول تحت التمرين بنقابة الصحفيين  15يونيو
تنتهى فترة التقدم للقيد بجدول تحت التمرين
بنقابة الصحفيين  15يونيو .2021
وكــان مجلس النقابة قــد وافــق على مــد الفترة
إلتاحة مدى زمنى أطول للصحف العشر المتقدمة
للتكويد بالنقابة الستيفاء الــشــروط الـ ــواردة فى
الئحة القيد وموافاة اللجنة المشكلة من المجلس
للفحص بها ،وكذلك األمر بالنسبة للصحف الثمانى
الموقوف القيد منها لموافاة اللجنة المشار إليها

بما يفيد معالجة سبب اإليقاف ،وذلك حتى يتسنى
للجنة فــى الحالتين عــرض مــا تتوصل إلــيــه على
مجلس النقابة فور االنتهاء من مقترحاتها التخاذ
قراره.
وأوضــــح ضــيــاء رشــــوان نــقــيــب الصحفيين أن
الحرص على مصائر شباب الصحفيين العاملين فى
عدد من الصحف الجديدة التى تقدمت للحصول
على قــرار باعتمادها فــى لجنة القيد والصحف

الموقوف القيد منها ،هو الدافع وراء هذا القرار،
وذلــك إلتاحة الفرصة لشباب الصحفيين للتقدم
لها فور االنتهاء من الفحص النهائى والمنصف لكل
هذه الصحف ،ودعا رشوان رؤساء تحرير الصحف
المشار إليها ومسئولى اإلدارة بها ،إلى سرعة العمل
على توفيق أوضاعهم ،حتى يتسنى لمجلس النقابة
اتخاذ قــرار قبل نهاية المهلة المحددة ،مما ييسر
للزمالء الجدد تقديم أوراقهم إلى لجنة القيد.

 12يوما ً تفصلنا عن فصل الصيف وموعد االنقالب الصيفى،
حيث يبدأ الصيف فى نصف الكرة الشمالى فى يــوم  21من
يونيو المقبل.
وبعد االعتدال الربيعى تستمر حركة الشمس الظاهرية فى
االتجاه نحو شمال خط االستواء تدريجيا ،ويواصل ميل أشعة
الشمس فى الزيادة فيزداد طول النهار تدريجيا وينقص طول
الليل ،فى حين يحدث العكس فى نصف الكرة الجنوبي ،حتى
تصبح أشعة الشمس عمودية تماما على مدار السرطان (23.5
درجة شماال) حول يوم  21من شهر يونيو (االنقالب الصيفى).
وف ــى ي ــوم  21مــن يــونــيــو يــحــدث الــصــيــف فــى نــصــف الــكــرة
الشمالي ،ويحدث الشتاء فى نصف الكرة الجنوبى ،على أن
يكون الوضع معکوسا لما هو عليه خــال االنــقــاب الشتوي.
ووفقا للحسابات الفلكية فيبدأ فصل الصيف اإلثنين  21يونيو
وطوله  92يوم و 19ساعة و 49دقيقة.
وفى يوم االنقالب الصيفى ( 21يونيو) يبلغ طول النهار أقصاه
فى نصف الكرة الشمالي ،وفى هذا اليوم بالنسبة إلى األماكن
الواقعة بين خط عرض ( )47 30وخط عرض ( )66 33يتصل
الشفق المسائى بالشفق الصباحي ،وتسمى الليالى فى هذه
الحالة «الليالى البيضاء» (.)white nights
وفى هذا اليوم أيضا ال تغرب الشمس بالنسبة إلى األماكن
الــواقــعــة فــى المنطقة المتجمدة الشمالية (خــط عــرض 33
 66فأكثر شماال) ،ويظل النهار لمدة  24ساعة ،وتسمى هذه
الظاهرة ظاهرة شمس منتصف الليل (،)Midnight sun
وفى الوقت نفسه ال تشرق الشمس بالنسبة إلى األماكن الواقعة
فى المنطقة المتجمدة الجنوبية (خــط عــرض  66 33فأكثر
جنوب) ،فيسود الليل لمدة  24ساعة ،وعكس ذلك يحدث أثناء
االنقالب الشتوى.

 15يونيو ..انتهاء مهلة تقديم
القوائم المالية لشركات البورصة

أعــلــن الــدكــتــور محمد عــمــران رئــيــس الهيئة العامة
مد
للرقابة المالية ،موافقة مجلس إدارة الهيئة على ّ
مدة تقديم القوائم المالية للشركات المقيد لها أوراق
أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة
إلشراف ورقابة الهيئة عن الفترة المالية المنتهية فى 31
مارس  2021إلى  15يونيو .2021
وكانت لجنة القيد بالبورصة المصرية ،قد قررت
منح  7شركات مهلة إضافية إلرســال القوائم المالية
خالل  15يوما من تاريخ انتهاء المهلة الممنوحة بقرار
لجنة القيد بتاريخ  2021/04/11وعلى أن يعاد عرض
موقف الشركات على لجنة القيد فى حالة عدم االلتزام
بإرسال القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى
 2020/12/31بنهاية المهلة الممنوحة لها وذلــك فى
ضوء أحكام المادة  64من اإلجراءات التنفيذية لقواعد
قيد وشطب األوراق المالية ،وهم أوراسكوم لالستثمار
القابضة ،الــوادى العالمية لالستثمار والتنمية ،جولدن
بيراميدز بالزا ،األهلى للتنمية واالستثمار ،نايل سيتى
لالستثمار ،جينيال تورز ،جهينة للصناعات الغذائية.
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نسمع كثيراً عن أسماء مجموعة من البيوت األثرية فى
مصر ،نحفظ أسماءها نظراً ألن معظمها تحولت إلى مراكز
لإلبداع الفنى والثقافى ،وتساهم فى الحفاظ على استمرار
الفنون التراثية الشعبية.
هذه المراكز اإلبداعية أدت إلى زيادة اإلقبال على فنون
تراثية كادت أن تنقرض ،منها فنون التنورة وخيال الظل
وعروض األراجوز والمولية ،والفنون الموسيقية الكالسيكية،
وأشكال متنوعة من فنون مسرح العرائس.
وحققت الكثير من البيوت األثرية المصرية شهرة جديدة
تختلف عن شهرتها كمعالم أثرية ،وذاع صيت اهتمامها
بالفنون ليتجاوز حدود الوطن إلى كافة أرجاء العالم.
فى السطور القادمة نكشف أهم أسرار وحكايات أشهر
البيوت األثرية فى مصر المحروسة.

دينا أيمن عبدالفتاح

بيت السنارى
يقع بحارة منجى بوسط القاهرة ،شيد فى عام  1794من قبل
رجــل سودانى يدعى إبراهيم كتخدا الــذى سمى بالسنارى نسبة
لمدينته (مدينة ســنــار) ،وعند مجيء الحملة الفرنسية لمصر
اتخذته الحملة مسك ًنا لعدد من علمائها وفنانيها.
يشبه المنزل فى تخطيطه المنازل اإلسالمية فى تلك الفترة
حيث يتوسط الدار فناء به نافورة صغيرة وبه بعض أشجار النخيل
وتطل عليه مشربيات قاعات المنزل.
ويتكون المنزل من ثالثة طوابق بالطابق يوجد المطبخ وغرفة
المياه التى بها بئر صغير إلمــداد المنزل بحاجته من الماء ،وبها
أيضا ،أما الطابق الثانى فيحتوى على السالملك الخاص
مخازن ً
بتجمع الرجال ،والحرملك الخاص بتجمع النساء بالدار ،ويحتوى
الطابق الثالث على عدد من الغرف التى يبدو أنها كانت مخصصة
لسكان المنزل.

بيت الكريتلية
(متحف جاير أندرسون)

بيت «الست وسيلة»
فــى أحــضــان القاهرة التاريخية ،بالقرب من
جامع األزهر الشريف يقع بيت «الست وسيلة» أو
كما يطلق عليه زائــروه بيت الشعر العربى ،ويعد
هذا المنزل ملتقى الشعراء ومملكتهم ،ففيه تخرج
أجمل األشعار ،وهو بناء ُيشعرك بروعة العمارة
اإلسالمية بكل ما تحويه من تفاصيل معمارية
فنية وزخارف فى غاية الجمال.
ش ـ ِّيـ َـد هــذا المنزل السكنى فــى عــام 1646م،
ُ
ويقع المنزل بمنطقة «الباطنية» ،تحديدا فى
شــارع «عطفة العينى» على بعد أمتار قليلة من
جامع األزهر ،وقام بإنشائه األخوان «عبد الحق»
و»لطفى» أبناء «محمد الكنانى» ،حيث يشير النص
التأسيسى على إزار سقف مقعد بهذا المنزل ،أن
من أن أنشأه هو الحاج عبد الحق وشقيقه لطفى
أوالد محمد الكنانى ،ثم أخذت ملكية البيت فى
االنتقال حتى عاشت به «الست وسيلة» بنت عبد
الله معتوقة الست «عديلة هانم» زوجــة األمير
«سليمان أغـــا» ،وكــانــت الــســت وسيلة هــى آخر
مــن سكنه ،ولــذلــك عــرف باسمها ونسب إليها،
وتوفيت الست وسيلة فى  4مايو عام 1835م ،ولم
يسجل عنها التاريخ شيئًا ،ولكن يبدو أنها كانت
سيدة ذات نفوذ فى الحى ،فحفظ اسمها أهالى
المنطقة أبًا عن جد.
تــتــكــون الــعــمــارة الــخــارجــيــة لــهــذا الــمــنــزل من
واجهتين حجريتين أولهما واجهة رئيسية بالجهة
الشمالية الشرقية فى ركنها الشرقى المدخل
الرئيسى ،و فــوق هــذا المدخل نافذة مستطيلة
تعلوها دخلة على جانبيها حنيتان ،وعلى يمين
هــذا المدخل توجد خمسة نــوافــذ ،أمــا الواجهة
الثانية فتقع بالجهة الجنوبية الشرقية و تشتمل
فى أسفلها على ثالث فتحات تشبه المزاغل تليها
فتحة باب مستطيلة يغلق عليها مصراع خشبى
تمثل المدخل الحالى للمنزل ،ويمتاز المنزل
بــوجــود قبتين مثمنتى الــشــكــل ،يعلوهما غطاء
هرمى ووظيفتهما اإلضاءة واإلنارة.
وع ــن التخطيط الــداخــلــى لــلــمــنــزل ،فيتكون
مــن مدخل صغير بالواجهة الجنوبية الشرقية
يليه قــاعــة استقبال والــتــى تتكون مــن إيوانين
مستويين مرتفعين عن األرض بينهما نافورة تم
اكتشافها مــؤخـ ًـرا ،ويرجع وجــود هــذه اإليــوانــات
إلــى أنــهــا تتيح ألكــبــر عــدد ممكن مــن الحضور
مشاهدة بعضهم خالل الجلسة ،باإلضافة إلى أن
االرتفاعات واإلنخفاضات فى القاعة تساعد على

تحريك الهواء بداخلها ،أما سقف القاعة فيضم
«شخشيخة» وهى عبارة عن فانوس خشبى إلنارة
المكان ،و يفضى المدخل الواقع بالضلع الشمالى
الغربى لهذه القاعة إلى ردهــة مستطيلة يعلوها
ملقف هــوائــى على يسارها ممر يغطيه سقف
من عروق خشبية ،وفى داخل المنزل يوجد فناء
أوسط مكشوف ،كما يوجد بالمنزل مقعد مسقف
بسقف مــن براطيم خشبية تزينها مستطيالت
زخــارف نباتية وهندسية و يجرى أسفل السقف
إزار خشبى به كتابات نسخية.
ويــوجــد فــى صــحــن الــبــيــت إل ــى الــيــســار سلم
خشبى يؤدى إلى الدور األول الذى يشمل المقعد
الصيفى ،ويحتوى سقفه على العديد من النقوش
العثمانية وكذلك يضم النص التأسيسى للمنزل،
وإلــى اليمين توجد قاعة النوم التى تضم نماذج
نادرة من اللوحات الزيتية وهى رسومات لألماكن
المقدسة فى الحجاز حيث يوجد بالجزء الشمالى
للقاعة رسم للمسجد النبوى ،إضافة إلى رسومات
منازل فى المدينة المنورة فيما تضم اللوحة األم
منظر الكعبة المشرفة والــحــرم المكى ومنازل
مكة الــتــى تحيط بالحرم بشرفاتها الصغيرة،
باإلضافة إلى لوحة كبيرة لمدينة ساحلية ترمز

بيت السحيمى
يقع البيت بالقاهرة القديمة ،بجوار جامع أحمد بن طولون ،البيت
يحوى منزالن األول هو بيت الكريتلية نسبة إلى آخر من سكنه وهى
سيدة ينتهى أصلها إلى عائلة من جزيرة كريت ،أما اآلخر فهو منزل
حاليا
آمنة بنت سالم نسبة إلــى آخــر من امتلكه ،ويطلق على البيت ً
متحف سير جاير أندرسون ،وذلك نسبة إلى هذا الضابط اإلنجليزى
الــذى منح المنزل ليقيم فيه ،وذلــك لحبه لآلثار ،وفــى المقابل تبرع
بمجموعته األثرية لهيئة اآلثار ،وكان ذلك شريطة أن توضع فى المنزل
ويحول إلى متحف.
يحوى الدور األرضى لهذين المنزلين المداخل والخدمات والمخازن،
هذا باإلضافة إلى السبيل ،يؤدى المدخل المفتوح على جامع أحمد
بن طولون إلى فناء البيت ،ويفتح عليه غرف الــدور األرضــى ،وملحق
بيت الكريتلية يتكون من حجرة مستطيلة المساحة ،بكل من ضلعيها
الجنوبى الشرقى والجنوبى الغربى دخلتان تحوى كل منهما شباك
التسبيل تغشيه زخارف سنبلية وحزوزات.
ويحتوى المتحف على مجموعة من التحف الفنية وقطع األثــاث
أيضا إلى أماكن
التى تنتمى إلى عصور إسالمية مختلفة ،والتى تنتمى ً
متفرقة عالوة على بعض التحف األوروبية وقطع أثاث إنجليزى الذى
خصص له السير جاير قاعة أسماها باسم الملكة آن استيوارت،
بجانب مجموعة من التماثيل الفرعونية ،وآنية تعرف باسم «طاسات
الخضة» وننتقل من الــدور األرضــى لــأدوار العليا حيث توجد قاعة
الحريم ،والقاعة الشتوية ،والقاعة الفارسية ،وقاعة مدخل البيت ،ثم
قاعة االحتفاالت.

يقع فى الدرب األصفر الذى يتفرع من شارع
تخطيطيا بالعمارة
المعز لدين الله ،وهو متأثر
ً
العثمانية.
يــتــكــون بــيــت السحيمى مــن قسمين :قسم
جــنــوبــى (قــبــلــي) أنــشــأه الــشــيــخ عــبــد الــوهــاب
الــطــبــاوى سنة 1648
م  1058/هــــ وقــســم
شمالى (بحري).
أن ـ ـ ــش ـ ـ ــأوه الـ ــحـ ــاج
اســــمــــاعــــيــــل شــلــبــى
 1796م1211 /هـــــــ،
وربــطــه بالقسم األول
وجـــعـــل مــنــهــمــا بــيــت ـا ً
واحـ ـ ـ ــداً وس ــم ــى ه ــذا
البيت بيت السحيمى
نسبة إل ــى آخ ــر مالك
لــه وهــو السيد محمد
أمــيــن السحيمى شيخ
رواق األتــراك بالجامع
األزهر والذى توفى سنة 1928م.
ويمكن الدخول للبيت عن طريق مجاز وظيفته
حجب رؤية من بداخل البيت بالنسبة للخارج.
وبــداخــل البيت عــدة قــاعــات ،كــل قــاعــة فيه
تتكون من إيوانين بينهما دور قاعة يتوسط بعضا ً
منها فسقية من الرخام.

كسيت جـ ــدران بــعــض الــقــاعــات بــألــواح من
الخشب وفى أحيان أخرى بالخزف ،كما غطيت
األرضيات بالرخام وزينت جدران بعض القاعات
بأبيات من قصيدة البوردة للبوصيرى.
يــتــوســط بــيــت السحيمى الــفــنــاء األوس ــط
(الــــــحــــــديــــــقــــــة) أو
(الـــــــحـــــــوش) الـــــذى
تــتــوزع حــولــه وح ــدات
الــبــيــت والــتــى تشتمل
عــلــى الــمــقــعــد ال ــذى
يمثل القاعة الصيفية
ألصــــحــــاب ال ــم ــن ــزل
وزائريهم من الرجال،
ويــزيــن سقف المقعد
زخــــــــــــارف ن ــب ــات ــي ــة
وهندسية.
كما يطل على الفناء
الــقــاعــات العلوية من
خ ــال مــشــربــيــات من
خشب الــخــرط والــتــى تعد واح ــدة مــن روائــع
الفنون اإلٌســامــيــة والــتــى تمثل سمة مميزة
تطل من خاللها قاعات الحريم (الحرملك)
على الفناء ،ويعد هذا البيت واحد من روائع
العمارة اإلسالمية المدنية الباقية فى مصر
من العصر العثمانى.

إلــى تركيا ،أمــا الــدور الثانى فيضم قاعة أخرى
وحماما ً ويتكون من جزءين هما المغطس «مكان
االستحمام» ،والموقد الــذى تشعل فيه النيران
لتسخين الــمــيــاه وإل ــى جانبه تــوجــد غــرفــة خلع
المالبس ،وباألعلى يوجد السطح الــذى لم يكن
يمثل أهمية ألهل البيت.
يعتبر ترميم هذا المنزل األثرى بمثابة اإلنقاذ
له ،فقبل أعــوام كان المنزل شبه مهدم والشارع
يغطى مدخله ،لكن عمليات الترميم شملت إزالة
كــافــة األتــربــة والمناطق المتهدمة والمخلفات
الموجودة بالمنزل ،ثم إعــادة إحياء واجهة البيت
الحجرية فــى الجهة الجنوبية الشرقية ،تليها
فتحة باب مستطيلة يغلق عليها مصراع خشبى
تمثل المدخل الحالى للمنزل ،وقــد رمــم المنزل
بالكامل مع إضافات جديدة راعت عدم المساس
بهيئة البيت.
كما ُع ِث َر خالل ترميم هذا المنزل على جزء من
الحمام القديم ،ويعتبر من أهم وأجمل الحمامات
بالعمارة اإلسالمية القديمة ،ويتكون من حجرتين
وتزين سقفه زخــارف فى غاية الروعة وجدرانه
من الرخام األبيض ،كما كشفت عملية الترميم عن
نافورة الصحن الرئيسى فى المنزل والطاحونة.

وكالة الغورى

من بين البيوت اآلثرية التى تحولت
إلــى مــراكــز لإلشعاع الثقافى ،وكالة
الغورى بحى األزهــر التاريخى بوسط
ال ــق ــاه ــرة ،وقـــد أنــشــأهــا الــســلــطــان
األشــرف أبــو النصر قنصوه الغورى،
بين عــامــى  1504و 1505ميالدية،
والــمــعــروف بــاســم السلطان قنصوه
الغورى.

بيت الهراوى
حقق بيت الــهــراوى بحى األزه ــر شهرة جــديــدة استمدها من
اهتمامه بالفنون التراثية ،وموقعه الفريد ضمن مجموعة من
المنازل واآلثار اإلسالمية ،حيث يجاوره منزل وقف الست وسيلة،
ويطل على منزل زينب خاتون بحى األزهــر التاريخى ،وقد أنشأه
أحمد بن يوسف الصيرفى سنة  1731ميالدية ،ونسب المنزل إلى
الطبيب عبد الرحمن باشا الهراوى ،وهو آخر من آلت إليه ملكيته
عام  1881ميالدية ،بدأ ترميم البيت فى العصر الحديث عام 1986
بالتعاون بين المجلس األعلى لآلثار ووزارة الخارجية الفرنسية
والمعهد العلمى الفرنسى لآلثار الشرقية بالقاهرة ،حيث اكتملت
عملية الترميم عام  ،1993وصدر قرار حكومى بتحويله إلى مركز
إبــداع فنى تابع لصندوق التنمية الثقافية عــام  1996ومنذ ذلك
وفنيا فى نفس الوقت.
التاريخ أصبح البيت مزارًا ً
أثريا ً

بيت زينب خاتون

يقع «بيت زينب خــاتــون» خلف الجامع األزه ــر ..وقــد بــدأت قصة
إنشائه عام  1486عندما قامت األميرة شقراء هانم حفيدة السلطان
الناصر حسن بن قــاون أحــد سالطين المماليك ببناء البيت وظل
البيت ملكا لها حتى عام  1517ودخول العثمانيين مصر وبدأ السكان
يتوافدون عليه ،وكانت «زينب خاتون» آخر من سكن هذا البيت قبل أن
يضم إلى وزارة األوقاف.
وكانت زينب خاتون هى إحــدى خادمات محمد بك األلفى أعتقها
األلفى بك فتحررت وتزوجت أميراً يدعى «الشريف حمزة الخربوطلي»
واشترى لها زوجها منزل شقراء هانم وسمى المنزل باسمها منزل
«زينب خاتون» ومعنى خاتون المرأة الشريفة الجليلة وقد أضيف اللقب
إلى اسمها بعد زواجها من األمير.
جدير بالذكر أنه عندما جاءت الحملة الفرنسية إلى مصر فى 1798
وبدأ معها نضال الشعب المصرى كانت زينب خاتون تؤوى الفدائيين
والجرحى الذين يلجأون إلى البيت عندما يطاردهم الفرنسين وتعالج
جراحهم وهــذا يفسر العثور على  27جثة دفنت فــى س ــرداب تحت
األرض ،بعد أن يمر الزائر بـ «المدخل المنكسر» الــذى صمم بحيث
ال يمكن للضيف رؤيــة من بالداخل نجد «صحن البيت» وهــو عبارة
عن حوش كبير يحيط بأركان البيت األربعة وطابقين علويين وشونه،
والهدف من تصميم البيت بهذا الشكل هو ضمان وصول الضوء والهواء
لواجهات البيت وما تحويه من حجرات.
وعــنــد الصعود مــن خــال السلم إلــى الطابق العلوى األول تجد
«المقعد الصيفى» الــذى يطل على الصحن وبجانبه الحمام الــذى
يأسرك بتصميمه الخالب والزجاج الملون .أما «الطابق الثانى» فكان
به غرفه للجوارى وأخرى للغسيل وغرفة خاصة بالوالدة « و هى مكان
تجلس به السيدة الحامل حتى تضع مولودها « وبهذه الغرفة باب يؤدى
إلى «الصندلة « وهى غرفة تنتقل إليها الوالدة وال تخرج منها الى بعد
 40يوما وذلــك لتكون هى وطفلها فى مأمن بعيدا عن األمــراض ألن
مناعة الطفل تكون ضعيفة فى األربعين يوميا األولى.

أجندة المحاكم

الخدمات الصحية ألعضاء الهيئات القضائية وإقامة مبان على األراضى
الزراعية أمام هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا

فى ميعاد خمسة عشر يوما ً وأال سقط الحق فى
الطعن».
وتنص الــمــادة  19من قانون الــرســوم القضائية
على أن «يجوز لقلم الكتاب الحصول على اختصاص
بعقارات المدين بالرسوم بموجب أوامر التقدير».
كما تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية
العليا ،دعوى عدم دستورية نص المادة  156الفقرة
األولـ ــى مــن الــقــانــون  116لسنة  1983المعدلة
بالقانون  7لسنة  2018قانون الزراعة ،فيما تضمنته
مــن عقوبة إقــامــة مــبــان أو منشآت فــى األراض ــى
الزراعية.
وأقــيــمــت الــدعــوى رقــم  26لسنة  42دستورية
للمطالبة ببطالن نــص الفقرة األول ــى مــن المادة
 156من قانون الــزراعــة وتنص الفقرة األولــى من
الــمــادة « »156عــلــى أن «يــعــاقــب كــل مــن يخالف
أحكام المادة  152من هذا القانون أو الشروع فيها
بالحبس مدة ال تقل عن سنتين وال تزيد على خمس
سنوات وبغرامة ال تقل عن مائة ألف جنيه وال تزيد
على خمسة ماليين جنيه وتــعــدد العقوبة بتعدد
المخالفات».
وتنص المادة  152من القانون على أن «يحظر
إقامة أية مبان أو منشآت فى األراضى الزراعية أو
اتخاذ أية إجــراءات فى شأن تقسيم هذه األراضى
إلقــامــة مــبــان عليها .ويعتبر فــى حــكــم األراض ــى
الــزراعــيــة ،األراض ــى الــبــور القابلة للزراعة داخــل
الرقعة الزراعية ،ويستثنى من هذا الحظر:
أ-األراضى الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة
حتى  1ديسمبر  ،1981مــع عــدم االعــتــداد بأية
تعديالت على الكردون ،اعتبارا من هذا التاريخ إال
بقرار من مجلس الوزراء.
ب -األراضى الداخلة فى نطاق الحيز العمرانى
للقرى ،والذى يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة
باالتفاق مع وزير التعمير.
ج -األراضى التى تقيم عليها الحكومة مشروعات
ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة.
د -األراضــى التى تقام عليها مشروعات تخدم
اإلنتاج الزراعى أو الحيوانى والتى يصدر بتحديدها
قرار من وزير الزراعة.
هـــ -األراض ــى الواقعة بــزمــام الــقــرى التى يقيم
عليها المالك مسكنا خاصا به أو مبنى يخدم أرضه،
وذلــك فى الــحــدود التى يصدر بها قــرار من وزير
الزراعة.
وفيما عدا الحالة المنصوص عليها فى الفقرة
«ج» يشترط فى الحاالت المشار إليها آنفا صدور
ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء فى إقامة
أية مبان أو منشآت أو مشروعات ويصدر بتحديد
شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير
الزراعة باالتفاق مع وزير التعمير.

إسالم خالد
تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية
العليا ،فى جلسة  13يونيو الحالى عدد من الدعاوى
الــتــى تهم قــطــاعــات مهمة فــى مــصــر ،حيث تنظر
دعــوى المطالبة بالفصل فــى مــدى دستورية نص
الــمــادة االولـــى مــكــرر مــن الــقــانــون رقــم  36لسنة
 1975الخاص بإنشاء صندوق الخدمات الصحية
واالجتماعية ألعضاء الهيئات القضائية ،ونصوص
المواد  19 ،18 ،17 ،16من القانون رقم  90لسنة
 1944الخاص بالرسوم القضائية ورســوم التوثيق
فى المواد المدنية.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقــم  30لسنة 42
دستورية ،للمطالبة بعدم دستورية نص المادة االولى
مــكــرر مــن الــقــانــون رقــم  36لسنة  1975الخاص
بإنشاء صندوق الخدمات الصحية واالجتماعية
ألعــضــاء الــهــيــئــات الــقــضــائــيــة ،ونــصــوص الــمــواد
 19 ،18 ،17 ،16من القانون رقم  90لسنة 1944
الــخــاص بــالــرســوم القضائية ورس ــوم التوثيق فى
المواد المدنية.
وتنص الــمــادة  1مكرر من صندوق الخدمات
الــصــحــيــة عــلــى أن «ي ــف ــرض رســـم خـــاص أم ــام
المحاكم ومجلس الــدولــة يــعــادل نصف الرسوم
القضائية األصلية المقررة فــى جميع األحــوال
ويكون له حكمها ،وتــؤول حصيلته إلــى صندوق
الخدمات الصحية واالجتماعية ألعضاء الهيئات
الــقــضــائــيــة .ويــعــفــى نــشــاط الــصــنــدوق وكــافــة
الــخــدمــات الــتــى يقدمها مــن جميع الــضــرائــب
والرسوم».
وتنص المادة  16من قانون الرسوم القضائية على
أن «تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو
القاضى حسب األحــوال بناء على طلب قلم الكتاب
ويعلن هذا األمر للمطلوب منه الرسم».
وتنص المادة  17من قانون الرسوم القضائية على
أن «يجوز لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم
الصادر بها األمر المشار إليه فى المادة السابقة،
وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعالن أمر
التقدير أو بتقرير فــى قلم الكتاب ثمانية األيــام
التالية لتاريخ إعالن األمر ويحدد له المحضر فى
اإلعــان أو قلم الكتاب فى التقرير الذى تنظر فيه
المعارضة».
وتنص الــمــادة  18من قانون الــرســوم القضائية
على أن «تقدم المعارضة إلى المحكمة التى أصدر
رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضى حسب األحوال،
ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقــوال قلم الكتاب
والــمــعــارض أذا حــضــر ،ويــجــوز استئناف الحكم

متهمـا بقضية
محاكمة 12
ً
«خلية هشام عشماوى»
تستكمل الــدائــرة األولــى إرهــاب ،بمحكمة أمــن الدولة طــوارئ ،والمنعقدة
متهما
بمجمع محاكم طرة ،برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى ،محاكمة 12
ً
فى القضية رقم  32لسنة  2021جنايات أمن الدولة طوارئ «الوراق» ،والمقيدة
برقم  9لسنة  2021كلى شمال الجيزة ،وبرقم  385لسنة  2020جنايات أمن
الدولة العليا ،والمعروفة إعالميا بـ«خلية هشام عشماوى» ،لجلسة  13يونيو
لفض األحراز.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى ،وعضوية المستشارين
حسن السايس ،وحسام الدين أحمد ،وبحضور حمدى الشناوى األمين العام
لمأمورية طرة.
وجــاء فى أمــر اإلحالة أنــه فى غضون عــام  2013حتى إبريل  ،2016تولى
المتهم األول ،قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى اإلخالل بالنظام
الــعــام وتعريض سالمة المجتمع ومصالحه وأمــنــه للخطر ،وتعطيل أحكام
الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الــدولــة والسلطات العامة من ممارسة
أعمالها ،واالعــتــداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق
العامة واالضــرار بالوحدة الوطنية والسالم االجتماعى ،بأن تولى والمتهمين
قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير
نظام الحكم بقوة واالعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم
واستباحة دمــاء المسيحيين واستحالل أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم،
واستهداف المنشآت العامة ،وكان اإلرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه
الجماعة لتحقيق وتنفيذ اغراضها اإلجرامية.
وشمل أمر اإلحالة ،أن المتهمين من األول حتى الحادى عشر ،اشتركوا فى
اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية ،وذلك بأن اشتركوا فى ارتكاب
الجرائم اإلرهابية محل االتهامات السابقة ،واتفقوا استهداف قيادات القوات
المسلحة والشرطة وأفرادها ،وكان للمتهم األول شأن فى إدارة
حركته تحقيقا ألغراض الجماعة.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهم األول والسادس
محبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات ،وأمرت بضبط
وإحــضــار المتهمين الهاربين الثالث والــخــامــس ومن
السابع حتى الثانى عشر.

الحكم على حنين حسام
ومودة األدهم بتهمة
االتجار فى البشر

تــواصــل محكمة جــنــايــات الــقــاهــرة،
المنعقدة بالتجمع الخامس ،برئاسة
المستشار محمد أحمد الجندى ،عقد
جلسات محاكمة حنين حسام ومــودة
األدهــم وآخرين ،فى اتهامهم باالتجار
فــى البشر ،وذلــك بالقضية المعروفة
إعــامـ ًـيــا بـ«بفتيات التيك تـــوك» ،فى
جلسة  20يونيو للحكم.
وكانت النيابة العامة ،قررت فى وقت
سابق ،إحالة حنين حسام ومودة األدهم
وآخرين ،للمحاكمة الجنائية؛ التهامهم
باالتجار فى البشر.
وكـــان قــاضــى الــمــعــارضــات بمحكمة
العباسية ،قــرر فــى  27يناير الماضى،
تأييد إخــاء سبيل حنين حسام بكفالة
قدرها  5آالف جنيه فى اتهامها بالقضية
وذلك بعدما رفض استئناف النيابة.
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بدء جلسات محاكمة المتهمين
فى قضية فيرمونت
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حـ ــددت مــحــكــمــة اســتــئــنــاف الــقــاهــرة،
بــرئــاســة المستشار عــبــده عطية ،جلسة
 14يونيو الحالى ،أمــام دائ ــرة  10شمال
الــقــاهــرة ،لمحاكمة المتهمين فــى قضية
فيرمونت.
كانت النيابة العامة أمرت بإحالة ثالثة
متهمين بمواقعة أنثى بغير رضاها لمحكمة
الجنايات» ،وأمــرت النيابة العامة بإحالة
ِ
المتهمي َن «شــريــف الــكــومــي» ،و»يــوســف
قرة» ،و»أمير زايد» إلى «محكمة الجنايات
المختصة»؛ لمعاقبتهم عن ارتكابهم جريمة
مواقعة أنثى بغير رضاها فى ٍ
سياحي ٍة
قرية
َّ
بالساحل الشمالى خالل عام 2015م.
وأقــامــت «النيابة العامة» الدليل ِق َبلَ
المتهمين من شهادة المجنى عليها وستة

شــهــود آخ ــري ــن ،وم ــا ثــبــت مــن مشاهدة
ٍ
ٍ
لجانب من الواقعة ظهر فيه
مرئي
تسجيل
ٍّ
جنسيا على
اثنان من المتهمين يعتديان
ًّ
المجنى عليها ،حيث أثبت تقرير فحص
التسجيل الــصــادر مــن «اإلدارة العامة
لتحقيق األدلة الجنائية» بــوزارة الداخلية
ـق الــقــيــاســات البيومترية للمجنى
تــطــابـ َ
عليها ولمتهمٍ محبوس مع قياساتهما فى
صورهما المأخوذة لهما على الطبيعة،
وكــان التسجيل قد أ ِ
ُرفــق بالبالغ المقدم
«للنيابة العامة» فى واقعة التعدى على
فــتــاة (بــفــنــدق فــيــرمــونــت نــايــل ســيــتــى)،
فأجرت تحقيقاتها فى الواقعتين.أحمد
آدم بتهمة التهرب الضريبى فى جلسة 14
يونيو الحالى.

محاكمة الطبيب المتهم بهتك عرض  4رجال

تستكمل محكمة جنايات الجيزة ،عقد
جلسات محاكمة طبيب األســنــان المتهم
بهتك عــرض  4رجــال ،فى جلسة  16يونيو
الحالى.
وكــانــت أم ــرت «النيابة الــعــامــة» ،بإحالة
ـوســا -إل ــى «محكمة
طبيب أســنــان -مــحــبـ ً
الجنايات المختصة» لمحاكمته فيما اتهم به
من هتكه عرض  4رجال بالقوة.
وأقامت «النيابة العامة» الدليل ِق َبل المتهم
مــن شــهــادة ســتــة شــهــود ،وم ــا ثــبــت بتقرير
«اإلدارة العامة لتحقيق األدل ــة الجنائية»
بشأن فحص بعض المقاطع المصورة له،
وما ثبت بتقرير «اإلدارة العامة للمساعدات
الــفــنــيــة» بــشــأن فــحــص هــاتــفــه ،وم ــا تبين
«للنيابة العامة» باطالعها على هذا الهاتف.

المحكمة االقتصادية باإلسماعيلية تواصل نظر قضية السفينة إيفرجيفن
تــواصــل المحكمة االقــتــصــاديــة االبــتــدائــيــة
باإلسماعيلية ،نظر الــدعــوى القضائية رقم
 78لسنة  ،2021المقامة مــن قبل هيئة قناة
السويس ،لتثبيت الحجز التحفظى الموقع على
سفينة الحاويات البنمية  EVER GIVENالتى
جنحت بقناة السويس فى  23مــارس الماضى،
فى جلسة  20يونيو إلنهاء التفاوض بناء على
طلب رافــعــى الــدعــوة ،وإع ــان صحف التدخل
وسداد الرسم.
ً
قانونيا من
سجال
شهدت الجلسة الماضية
ً
طرفى القضية دفــاع الــمــاك للسفينة ودفــاع
هيئة قناة السويس ،وأكد الطرفان تمسكها بما
قدمته من دفــوع أمــام محكمة االستئناف فيما
اتفقا على طلب التأجيل لمنح الفرصة لحل
ودى يحقق مصلحة جميع األطراف وفق الدفاع
للطرفين.
وطــالــب دفـ ــاع هــيــئــة قــنــاة الــســويــس ،خــال
الجلسة ،هيئة الــدائــرة االبتدائية بالمحكمة
االقــتــصــاديــة ،بتأجيل اإلجـــــراءات القانونية
لــدراســة الــطــلــب الــمــقــدم مــن م ــاك السفينة

بدء جلسات محاكمة طبيب وزوجته
التهامهما بهتك عرض  6فتيات
تبدأ محكمة استئناف القاهرة ،فى جلسة
 13يــونــيــو الــحــالــى ،عــقــد جــلــســات محاكمة
الطبيب «م .ف» وزوجته ،فى اتهامهما بهتك
عرض  6فتيات بالقوة ،داخل عيادته الخاصة
ومنزله.
وكــانــت النيابة الــعــامــة ،قــد أم ــرت بإحالة
الطبيب «م.ف» وزوجته إلى محكمة الجنايات
لمعاقبتهما عما نُسب إلــى األول من خطف
ســتــة فــتــيــات -أطـ ــفـ ــال -بــطــريــق الــتــحـ ُّـيــل؛
باستغالل صغر عمرهن واســتــدراجــهــن إلى
مسكنه وعــيــادة خاصة لــه ،وهتكه عرضهن
بالقوة بإيهامهن باحتياجهن لعالج وفحص
ٍ
خاص تمكن من خالله من إتمام جريمته.
وقد اشتركت زوجته معه بطريقى االتفاق
والمساعدة فى ارتــكــاب جرائم مما أسندت
إليه بتواجدها معه خالل لقائه ببعض المجنى
عليهن وذويــهــن لبث الطمأنينة فى نفوسهم
تجاه المتهم وأساليب عالجه ،فمكنته بذلك
من االنفراد بهن وارتكاب جرائمه.
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل ِقبل
شاهدا،
المتهم وزوجته من شهادة اثنى عشر
ً
ومـــا أقـــر ب ــه الــمــتــهــم بالتحقيقات،
ومــا ثبت للنيابة العامة مــن معاينة
مسكن المتهم مــن تطابق أوصــافــه

مع ما أدلــت به المجنى عليهن وأحــد الشهود
بالتحقيقات ،وما عثرت عليه النيابة العامة
خ ــال تفتيش المسكن مــن رســائــل مكتوبة
من المجنى عليهن ،وأقــراص مدمجة تحوى
مقاطع جنسية مــن الــجــرائــم الــتــى ارتكبها
المتهم.
وكــــــذا مـ ــا ث ــب ــت مـ ــن ف ــح ــص ح ــاس ــوب
المتهمين وهاتفيهما وما فيهم من محادثات
ْ

وتسجيالت صوتية ومرئية وصــور ،وما ثبت
مــن إف ــادة دار الكتب والــوثــائــق القومية من
تأليف المتهم كُتيب تضمن صفات ادعى بها
أمــام المجنى عليهن على خــاف الحقيقة،
وم ــا ثــبــت مــن إفـ ــادة نــقــابــة األطــبــاء وإدارة
ـحــر مــن عــدم تسجيل المتهم بأى
الــعــاج الـ ُ
درجــة علمية أو منشأة طبية خاصة ،وعدم
االستدالل على عيادة مصرح له بها.

البنمية الجانحة بقناة السويس بشأن تسوية
وديا.
النزاع ً
كــانــت المحكمة االقــتــصــاديــة باإلسماعيلية
حكما ،بعدم
«الدائرة االستئنافية» ،قد اصدرت ً
اخــتــصــاص المحكمة نــوعـ ًـيــا وإحــالــة الــدعــوى
الــمــقــامــة م ــن قــنــاة الــســويــس إلـــى المحكمة
االقتصادية االبتدائية ،كما أصــدرت المحكمة
حكما فى االستئناف المقدم من الشركة المالكة
ً
للسفينة إيفرجيفن ،برفض االستئناف رقم 35
لسنة « 14ق» المقام من مالك سفينة الحاويات
طعنا على الحكم
البنمية ً EVER GIVEN
الصادر برفض التظلم المقدم منهم على أمر
الحجز التحفظى الموقع على السفينة والذى
سبق وأن أصدرته المحكمة االقتصادية «الدائرة
الثانية االبتدائية» بجلسة  4مايو الماضى.
وقالت هيئة قناة السويس ،إنه بمقتضى حكم
المحكمة االقــتــصــاديــة باإلسماعيلية برفض
االستئناف المقدم من الشركة المالكة للسفينة
إيفرجيفن ،يتم اســتــمــرار الحجز التحفظى
الموقع على السفينة.

المتهمون باالعتداء على الفنان
ياسر فرج أمام محكمة الجنح

تعقد محكمة جنح البساتين ،رابــع جلسات محاكمة  5متهمين،
المتهمين فى واقعة االعتداء على الفنان ياسر فرج وتحطيم سيارته،
فى جلسة  12السبت القادم ،لتقديم المذكرات النهائية.
وتقدم كال من حسن عالم والدكتور أحمد سعد دفــاع الفنان ياسر
فرج ،بطلب إلى المحكمة ،وهو استعمال المحكمة سلطتها فى تطبيق
نصوص المادة  308إجــراءات جنائية وتعديل القيد والوصف بإضافة
المادتين  375مكرر و 375مكرر أ والخاصة بــمــواد البلطجة ،وان
المشرع أضاف المادتين لخطورة تلك الجرائم على المجتمع ،وادعا
الدفاع بمبلغ  100ألــف جنيه وواحــد على سبيل التعويض المؤقت.
وكان الفنان ياسر فرج قد تعرض لالعتداء بالضرب من قبل أشخاص
بعدما صدمته سيارة يقودها أحدهم ،وقــرر فرج أن يالحق السيارة
وعقب نزوله من سيارته لمعاتبة قائد السيارة فوجئ أن عمره 15
عاما ،وبصحبته عدد كبير من أصدقائه الذين تعدوا عليه بالطوب
ً
محضرا
واألسلحة البيضاء وحطموا سيارته ،لذا قرر فرج أن يحرر
ً
ضدهم وعقب تقنين اإلجــراءات تم القبض على قائد السيارة واثنين
من أصدقائه.
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فى الذكرى الـ 20لرحيلها

أسرار مثيرة فى ملف اغتيال السندريلال سعاد حسنى
فى  21يونيو  2001رحلت السندريلال سعاد حسنى فى
حادث أثار ً
جدل ،ورغم مرور كل هذه السنوات ال يزال
السؤال الحائر الذى يبحث عن إجابة هو :هل السندريلال
قتلت أم انتحرت؟!!
وخالل السنوات الماضية ظهرت العديد من الحقائق

والمعلومات حول حياة ووفاة سعاد حسنى ،والتى ال تزال
تثير الجدل والتساؤالت لكون سعاد من أجمل وأفضل
النجمات الالتى ظهرن على شاشة السينما المصرية.

سحر محمود

السندريلال فى سطور
سعاد حسنى ( 26يناير  21 - 1943يونيو )2001؛ تعتبر فنانة
متعددة المواهب ،إذ احترفت التمثيل وأجــادت الغناء وتميزت
بقدرتها على تــأديــة فــن االســتــعــراض فــى العديد مــن أعمالها،
وتعد واحدة من أشهر الفنانات فى مصر والوطن العربى ولقبت
«سندريلال الشاشة العربية» .أختيرت فى احتفالية مئوية السينما
المصرية عــام  ،1996لتكون فى المركز الثانى ضمن استفتاء
أفضل ممثلة فى القرن العشرين ،واختار النقاد ثمانية أفالم من
بطولتها فى قائمة أفضل مئة فيلم مصرى ،لتصبح بذلك الممثلة
صاحبة الرقم القياسى بالمشاركة مع فاتن حمامة.
ولدت سعاد حسنى فى القاهرة واكتشفها الشاعر عبد الرحمن
الخميسى الذى أشركها فى مسرحيته هاملت لشكسبير ثم ضمها
المخرج هنرى بركات لدور البطولة فى فيلمه حسن ونعيمة عام
 ،1959ثم توالت بعدها فى تقديم الكثير من األفالم خالل فترة
عقدى ستينيات وسبعينيات القرن العشرين ،ومن أشهر أفالمها:
صغيرة على الحب ،الزوجة الثانية ،القاهرة  ،30خلى بالك من
فيلما.
زوزو وغيرها ،ووصل رصيدها السينمائى إلى ً 91
حصلت سعاد حسنى على العديد مــن الــجــوائــز السينمائية
و ُكـ ـ ّرِم ــت مــن قــبــل الــرئــيــس أن ــور ال ــس ــادات فــى ع ــام  1979فى
احتفاالت عيد الفن ،وفــى عــام  1987بــدأت تعانى من مشاكل
صحية فى العمود الفقرى جعلها تبتعد عن األضــواء والتمثيل،
وكان آخر أعمالها هو الراعى والنساء فى عام .1991
توفيت فى  21يونيو  ،2001إثر سقوطها من شرفة شقة كانت
كبيرا لم يحل
ضا
تقيم فيها فى لندن ،وشكلت قضية موتها غمو ً
ً
إلى اآلن.

سمير صبرى :ماتت فى الشقة
ولم تسقط من الشرفة
كشف الفنان المصرى ،سمير صبرى ،دليال جديدا على أن وفاة
الفنانة سعاد حسنى ،لم يكن ناجما عن االنتحار بالسقوط من شرفة
منزلها فى العاصمة البريطانية لندن.
وقـــال صــبــرى إن ــه وبــحــســب تــقــريــر الــطــب الــشــرعــى البريطانى
والمصرى ،فقد أكد أنه ال يوجد كسر فى جمجمة
سعاد حسنى ،وهو ما يشير إلى أنها لم تسقط
من الشرفة كما هو شائع ومتداول بين قطاع
عريض من الجمهور.
وذكــــر أنـــه وفـــق تــقــريــر الــطــب الــشــرعــى
الــبــريــطــانــى والــمــصــرى ال يــوجــد كــســر فى
جمجمة الراحلة قائال :ليس منطقيا أن تسقط
أو تُسقط مــن الـــدور الــســادس بــا كسر فى
جسمها وأنها ماتت فى الشقة على إثر مشاجرة
مع أناس وتم نقلها للتخلص منها ،بوضعها فى
الخارج.
ويعتقد سمير صبرى أن سعاد قتلت بعدما
تدخلت فى خــاف بين صاحبة الشقة نادية،
وبين أشخاص جاءوا ألخذ أموال ،وأضاف« :نادية
قالتلى قبل كدا حبيبتى ماتت قدام عينى وبعد كدا
أنكرت ذلك».
ولفت إلــى أنــه ذكــر فــى تحقيقه االستقضائى المصور لحل لغز
وفاة سعاد حسنى أنه كان يعرف صاحبة شقة لندن ،وكانت تتعاطى
المخدرات ،وعندما كان يسألها عن آخر لقاء جمعها مع سعاد حسنى
كانت ردودها متضاربة بشأنها.

سجلتها بصوتها على  12شريط كاسيت

هل كانت مذكراتها ً
سببا
فى التخلص منها؟!!
كانت سعاد تعتزم كتابة مذكراتها الشخصية ،و ُربط صراحة بين هذه المذكرات ومقتلها..
وبحسب جنجاه كان هذا المشروع السبب الرئيس للتخلص منها ،حيث يقال إن «سعاد
عملت فى جهاز المخابرات المصرية ،وهى من ضمن الفنانات الالتى ُجنّدن رغما عنهن.
تقول شقيقتها جانجاه« :هم حاولوا تجنيدها ،وجندوها بالفعل فى المخابرات المصرية،
ولكن لم تقم بأى عمل خارجى أو عمل إباحى كما قيل عنها» .وتضيف «فكرة كتابة مذكراتها
حقيقة بالفعل ،كما قالت لى ،لكن ما حدث
أنــهــا غـ ّـيــرت فكرتها مــن الكتابة للتسجيل
الصوتى على أن يتولى الكتابة عنها أحد
الصحفيين الكبار ممن كانت تثق بهم ،وكانت
متفقة أيــضــا مــع دار نشر ستتولى طباعة
وتوزيع هذه المذكرات ،وقد سجلت مذكراتها
خالل وجودها فى المصحة ،وأخذتها معها
عندما ذهبت لنادية يسرى ،وعندما قُتلت
اختفت هــذه التسجيالت مــن منزلها ،لقد
قتلت بسببها وكانت  12شريطا صوتيا».
المفاجأة أن فصال يحمل رقــم ( )13من
مذكراتها كانت قــد عنونته بـــ«يــوم مقتلي»
وهــو الفصل ال ــذى جعل فــريــق التحقيقات
فى مقلتها بلندن يطلق عليها لقب «المالك
الحاضر».
المذكرات األصلية للفنانة الراحلة «سعاد
حــســنــي» الــتــى ســجــلــت ملخصها عــلــى 12
شريطا بصوتها وحــررتــهــا بعدها فــى 350
صفحة كــانــت مــبــوبــة فــى  13فــصــا أنهت
كتابتها قبل مصرعها بأسبوع وسرقها قتلتها مساء الخميس  21يونيو  2001من مسرح
الجريمة عقب إلقائها من شرفة الشقة ( 6إيه) ببناية ستيوارت تاور بحى ميدأفيل بوسط
لندن.
عقد نشر المذكرات وقع بمقر الدار البريطانية فى  20فاوكسهال بريدج روود فى لندن
وكان هناك شيك مالى بمبلغ مليون جنيه إسترلينى مقابل المذكرات مؤرخ بتاريخ مؤجل لـ1
يوليو  2001أوقفت الدار صرفه عقب نبأ مقتل السندريلال وعدم العثور عليه فى متعلقاتها.

لماذا طلبت «نجاة الصغيرة»
سرعة إحضار الجثمان من لندن؟

مفاجاة :سعاد لم تكن
فقيرة قبل وفاتها
تكشف شقيقتها «جانجاه» ســراً من أسرارها ،التى لم يعرفها أحد
فى يوم من األيام ،قائلة «اعتادت على إرسال مبالغ مالية شهريا طوال
حياتها لبعض األسر الفقيرة ،حتى وهى تتلقى العالج فى لندن ،وهذا
ما ينفى ضائقتها المالية وفق ما أشيع عنها قبل وفاتها لترهيبها وقتلها
معنويا ،بل وحتى اليوم وبعد ما يزيد على  20عاما من رحيلها ،ما زالت
هذه اإلعانات يؤديها زوجها ماهر عواد باسمها».

حقيقة اتهام صفوت
الشريف فى الجريمة
اتهمت جانجاه عبد المنعم شقيقة
الفنانة الــراحــلــة سعاد حسنى سبق
وزيـــــر اإلعــــــام الــمــصــرى ال ــراح ــل
صفوت الشريف بـ«قتل السندريال».
وقـــالـــت ق ــال ــت ج ــان ــج ــاه شقيقة
ال ــس ــن ــدري ــا إن الــــراحــــل صــفــوت
الــشــريــف قــتــل أخــتــهــا ،وذلــــك لــدى
استضافتها.
وعقب وفاة صفوت الشريف قالت
جانجاه« :ربنا م ّوته بأقل مخلوقاته،
كل هذا الجبروت مات بأقل مخلوقات
المولى عز وجل ،سبحانك يا رب ،أنت
سبحانك المنتقم الجبار».

ُولدت سعاد حسنى فى  26يناير بأحد أحياء القاهرة ،وكان والدها الخطاط الشهير
محمد كمال حسنى ،الذى تعود أصوله إلى سوريا ،حيث كان جدها المغنى المعروف
فى دمشق حسنى البابا ،ولها من اإلخوة  16أخا وأختا ،وكان ترتيبها بينهم العاشر ،ومن
أشهر أخواتها الفنانة نجاة الصغيرة.
لكن لماذا يبدو أن هناك حالة التباس فى عالقة سعاد وشقيقتها المطربة نجاة خالل
حياتها وحتى بعد وفاتها؟ تقول جنجاه»:ال أو ّد الحديث فى هذه الجزئية
منعا إلحــراج أحد ،لكن أستطيع القول إن هناك قطيعة كاملة
بينى وبين نجاة اآلن ألسباب كثيرة» .وكانت هناك قطيعة
فى حياتها وبعد وفاتها ،وما زالت مستمرة حتى اليوم».
تقول جنجاه – فى تصريحات صحفية :بعد تردد
«لقد أمــرت نجاة شقيقنا عز الدين حسنى بإحضار
الجثمان مــن لندن ف ــورا ،على الــرغــم مــن أنــه ونجله
أحــمــد عندما توجها إلــى شقة نــاديــة بعد الــحــادث
مــبــاشــرة ،قــالــت لهم إن ســعــاد مــاتــت بين يديها على
(كــنــبــة) ،وليس عقب سقوطها مــن الــشــرفــة! ولــم يبلغ
بتلك الواقعة كاتهام رسمى ضد نادية للشرطة اإلنجليزية
(سكوتالند يارد) ،بل استلم الجثمان دون توجيه اتهام رسمى
لها ،وهذا ما جعل حسابات القضية كلها تتغير ،وننتهى إلى غلقها،
كان من الممكن أن تُعلّق كقضايا كثيرة ،مثل قضية أشرف مروان».
بالعودة إلى عالقة نجاة وسعاد «الشائكة» ،يشاع أن مشروع فيلم سينمائى عام 1968
كان من المقرر أن يجمع الشقيقتان ،لكنه توقف ،توضح جانجاه «كنت صغيرة فى ذلك
الوقت وال أعرف مدى صحة المعلومة ،لكن أعتقد أن نجاة ما كانت لتوافق على أن
يجمعها عمل فنى معها».
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توافق اإلدارة وموسيمانى يحصن الشحات ضد حمالت الغضب
كتب – ضياء خضر

شرط واحد يفصل
المحمدى عن
االنتقال إلى الخليج
يــســتــعــد أحــمــد الــمــحــمــدى
الظهير األيمن السابق لمنتخب
مصر لبدء صفحة جديدة فى
مــشــواره الــكــروى ،بعدما أنهى
ـرا عالقته بــنــادى أستون
مــؤخـ ً
فيال اإلنجليزى بعدما قضى فى
صفوفه  4سنوات متواصلة.
رسميا
وبعد إعالن المحمدى
ً
انتهاء عالقته بنادى أستون فيال
ضــا شفهية
تلقى الــاعــب عــرو ً
من بعض أندية منطقة الخليج،
لكن الظهير األيمن المخضرم
أجل الرد على كل تلك العروض
عــلــى أمـــل تــوصــلــه التــفــاق مع
أحــد أندية الــدورى اإلنجليزى
لالنتقال إليه خالل الميركاتو
الصيفى الحالى.
ويــعــطــى الــمــحــمــدى أولــويــة
لــلــبــقــاء فـــى إنــجــلــتــرا لــذلــك
يفضل الــاعــب صــاحــب الــــ33
عاما التمهل فى حسم وجهته
ً
الجديد لحين النظر فى كافة
الـــعـــروض الــمــطــروحــة أمــامــه
خصوصا تلك المقدمة من أندية
ً
إنجليزية.
وكـــانـــت تـــقـــاريـــر إعــامــيــة
إنجليزية قد أشارت إلى أن نادى
نــيــوكــاســل يــونــايــتــد قــد يكون
وجــهــة محتملة لــاعــب أحمد
نظرا للعالقة القوية
المحمدى،
ً
التى تربطه بــالــمــدرب ستيف
بـــروس الــمــديــر الــفــنــى لفريق
نيوكاسل والذى سبق للمحمدى
العمل تحت قيادته.
وتلعب االعــتــبــارات األسرية
دور فى تفضيل المحمدى البقاء
خصوصا
فى الدورى اإلنجليزى،
ً
أن الالعب السابق لنادى إنبى
يعيش فى إنجلترا منذ نحو 11
وتحديدا منذ انتقاله إلى
عاما،
ً
ً
نــادى سندرالند فى صيف عام
 ،2010ويــرغــب المحمدى فى
استمرار حياة أسرته فى إنجلترا
واســتــكــمــال أبـــنـــاءه تعليمهم
هــنــاك ،وهــو مــا يجعله يعطى
أولوية لفكرة البقاء فى الدورى
اإلنجليزى.
ووضـــع الــمــحــمــدى سيناريو
بــديــل حـــال لــم تصله عــروض
مناسبة مــن إنجلترا ،ويتمثل
ذلــك السيناريو فــى االنتقال
ألحــــد األنــــديــــة الــخــلــيــجــيــة
لــيــضــمــن عــلــى األقــــل تحقيق
عائد مالى ضخم على مدار عدة
مواسم ستكون هى على األرجح
الختامية فى مسيرته الكروية.
ويــــرى الـــاعـــب أن الخليج
ســيــكــون الــوجــهــة األن ــس ــب له
حــال عــدم بقائه فــى إنجلترا،
مستبعدا بشكل تام فكرة العودة
ً
ـرا للتفاوت
للعب فــى مصر نــظـ ً
الكبير فى المقابل المالى الذى
سيحصل عليه داخـــل أى نــاد
فــى مصر مقارنة بما يمكن أن
يتقاضاه حال انضمامه لفريق
خليجى.
ومـــن الــعــوامــل الــتــى تشجع
المحمدى على جعل الخليج
السيناريو البديل له حال عدم
بقائه فى إنجلترا ،تجربة زميله
فى منتخب مصر أحمد حجازى
والــــذى انــتــقــل مطلع الموسم
الــمــاضــى مــن وســـت بروميتش
اإلنجليزى إلى فريق اتحاد جدة
السعودى على سبيل اإلعـــارة،
ـرا استمراره
قبل أن يعلن مــؤخـ ً
مع النادى السعودى فى الموسم
الجديد ،بعد تأقلمه مع أجواء
الدورى السعودى وارتياح أسرته
ـوصــا
فــى اإلق ــام ــة هــنــاك خــصـ ً
مــع تــوافــر اإلمكانيات الجيدة
ســواء على المستوى الترفيهى
أو التعليمى بــدرجــة تــقــارب
الموجودة فى إنجلترا ومعظم
دول أوروبا.

مفتوحا بــصــورة أو بأخرى
أصــبــح الــطــريــق
ً
أمام إدارة النادى األهلى لحسم صفقة الالعب
الشاب كريم فــؤاد الظهير األيمن لفريق نادى
إنبى والمعار إليه من نادى النجوم.
ولــم ُتــقــدم إدارة نــادى إنبى على تفعيل بند
ال ــش ــراء الــنــهــائــى الــمــنــصــوص عليه فــى عقد
استعارة كريم فؤاد من نادى النجوم ،وهو البند
الــذى كــان يعطى للنادى البترولى األولــويــة فى
ضم الالعب بشكل نهائى بشرط سداد مبلغ 15
مليون جنيه لنادى النجوم مع ضرورة تفعيل هذا
البند قبل نهاية شهر مايو الماضى.
ـرا للظروف المالية الخانقة التى يمر
ونــظـ ً
بها نــادى إنبى حــاولــت إدارة األخــيــر تخفيض
مبلغ الشراء النهائى لالعب كريم فؤاد ،وهو ما
رفضته بشكل قاطع إدارة نادى النجوم ليضطر
مسئولو إنبى فى نهاية المطاف لصرف النظر
عن فكرة ضم الالعب والــذى أصبح رحيله عن
الفريق البترولى مؤكد بنهاية الموسم الجارى.
وارتــبــط اســم كريم فــؤاد بالنادى األهلى من
عــدة أشهر وفــى يوليو الماضى اعترف محمد
الطويلة رئيس نــادى نجوم المستقبل بوجود
عــرض من نـ ِ
ـاد محلى كبير مقدم لالعب ناديه
كريم فؤاد ،كما كشف الطويلة عن وجود عرض
مــقــدم مــن ن ــادى بنفيكا البرتغالى يطلب فيه
الالعب لقضاء فترة معايشة فى صفوفه.
حديث رئيس نجوم المستقبل عــن العرض
القادم من نادى محلى كبير ،عزز وقتها التكهنات
التى ربطت بين الالعب كريم فؤاد وبين النادى
األهلى ،والذى تردد أنه حصل بشكل فعلى على
توقيع الظهير الشاب.
وبمجرد انتهاء مهلة تفعيل بند الشراء النهائى
المنصوص عليه فى عقد إعــارة كريم فؤاد إلى
ن ــادى إنــبــى ،بــدأ مسئولو األهــلــى فتح خطوط
تمهيدا لحسم
اتصال مع نظرائهم بنادى النجوم
ً
صفقة ضــم الظهير األيــمــن الــشــاب لصفوف
القلعة الحمراء خالل فترة االنتقاالت الصيفية
المنتظرة.
وتشهد المفاوضات الحالية بين األهلى ونادى

الــنــجــوم مــحــاوالت مــن مسئولى األخــيــر لرفع
القيمة المالية للصفقة قدر المستطاع ،حيث
يتمسك األهــلــى يضع األهــلــى مبلغ  15مليون
جنيه كحد أقصى للصفقة وهــو نفس المبلغ
ال ــذى كــان سيحصل عليه ن ــادى الــنــجــوم حال
تفعيل نادى إنبى بند شراء الالعب.
وأمـ ًـا فى زيــادة قيمة الصفقة يسعى رئيس
نــادى النجوم عبر بعض وكــاء الالعبين لجلب
عــروض لالعب كريم فــؤاد من أندية أوروبــيــة،
ليدفع مسئولى األهلى للموافقة على طلبات
نادى النجوم إلتمام الصفقة بشكل سريع.
وتشير الدالئل إلى أن حسم انتقال الالعب
كريم فــؤاد لصفوف األهلى أصبح مسألة وقت
فى ظل تمسك الالعب بارتداء القميص األحمر،
وقبوله بالبنود الشخصية التى اقترحها مسئولو
التعاقدات باألهلى عليه خــال تفاوضهم معه
ً
فضل عن إدراك الالعب بأنه
بشكل شخصى،
سيكون له دور مع الفريق فى ظل
احتياج الكتيبة الحمراء لجهوده
نــظـ ًـرا لــحــالــة الــنــقــص الــعــددى
الموجود فى مركز الظهير
األيمن منذ رحيل
ال ــم ــخ ــض ــرم
أحـــــــــمـــــــــد
فتحى ،حيث
لم يعد

يبرز فى هذا المركز سوى الالعب محمد هانى
ومن خلفه يأتى المدافع أحمد رمضان بيكهام
والذى لم يقدم مستويات مقنعة فى المرات التى
تم توظيفه فيها بمركز الظهير األيمن.
على جانب آخر ورغم االنتقادات الكثيرة التى
طالت مستوى حسين الشحات الجناح األيمن
لفريق النادى األهلى فى الفترة األخيرة ،إال أن
الالعب ال يزال محص ًنا ضد كل تلك االنتقادات
ســواء لــدى إدارة الــنــادى أو لــدى الجهاز الفنى
للفريق األحمر بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو
مــوســيــمــانــى ،حــيــث أصــبــح هــنــاك تــوافــقــا بين
الطرفين على استمرار الالعب مع الفريق رغم
كل االنتقادات التى طالته.
ويمكن الــقــول أن هناك إجــمــاع داخــل إدارة
األهلى على التمسك بخدمات حسين الشحات
رغم المردود الفنى الضعيف الــذى يقدمه فى
الفترة األخــيــرة ،حيث يــرى مسئولو الــنــادى أن
الــرضــوخ لضغوط الغاضبة مــن الــاعــب وفتح
باب الرحيل أمام األخير ،سيفتح أبواب انتقادات
كبيرة على إدارة النادى
خصوصا أن الالعب تم
ً
التعاقد معه بمقابل
مــالــى قـ ــارب ال ـــ 5
مــلــيــون دوالر،
وبـــالـــتـــالـــى
ســيــكــون

البدرى يثور وطارق غضبان وأحفاد الفراعنة فى ورطة

مجاهد يتدخل إلنهاء «خناقات» جهاز المنتخب

التفريط فى خدماته بوابة اتهامات لن تتوقف
فى حق مسئولى النادى.
وبجانب تلك االعتبارات يأتى تمسك المدرب
موسيمانى باالعتماد على الشحات ليحصن
الالعب ضد فكرة اإلطــاحــة به خــارج األهلى،
خصوصا أن المدرب الجنوب أفريقى يرى أن
ً
الــاعــب هــو أفضل الــخــيــارات المتاحة فى
مركز الجناح األيمن ضمن قائمة الفريق
الحالية ،ويأمل المدرب الجنوب أفريقى
فــى ارتــفــاع مستوى الــاعــب عقب فترة
التوقف الحالية بعد حصوله على راحة
كافية والتقاط أنفاسه عقب مرحلة
ضغط المباريات الماضية.
وفــــى س ــي ــاق آخــــر ت ــب ــذل إدارة
التسويق والتعاقدات بالنادى األهلى
ـودا مكثفة مــن أج ــل إيــجــاد
ج ــه ـ ً
ع ــرض أوروبــــى جــيــد للمهاجم
السنغالى آليو بادجى والــذى
معارا
قضى الموسم األخير
ً
لــصــفــوف ف ــري ــق أنــقــرة
جوجو التركى ،والذى لم
تراجع بــدوره عن شراء
الــاعــب بشكل نهائى
نظرا لألزمة المالية التى
ً
يمر بها النادى بجانب هبوطه لــدورى الدرجة
الثانية التركى.
ويحاول مسئولو التعاقدات باألهلى توفير
عــرض إعـــارة جــديــد لــاعــب السنغالى من
أى نــاد أوروبـــى ،أو حتى بيعه بمقابل مالى
معقول يعوض بعض الشيء مبلغ الـ  2مليون
يورو الذى تكبده النادى لضمه مطلع عام 2020
قادما من نادى رابيد فيينا النمساوى.
ً
وتــرفــض إدارة األهــلــى فــكــرة الــتــفــريــط فى
خدمات بادجى بالمجان لتفادى وقوع مسئولى
ال ــن ــادى تــحــت مقصلة الــمــســاءلــة الــقــانــونــيــة،
خصوصا وأن عقد الالعب مع القلعة الحمراء
ً
ال ي ــزال يمتد حتى صيف عــام  ،2024لذلك
يتمسك مسئولو األهلى بضرورة إيجاد عرض
إعارة جديدة لالعب حال لم يتوفر عرض مالى
مناسب لبيعه فى الميركاتو الصيفى الحالى.

كتب – محمد الصايغ
ســادت حالة من االستياء داخــل اللجنة
الثالثية التى تدير االتحاد المصرى لكرة
الــقــدم بــرئــاســة أحــمــد مــجــاهــد ،بسبب
تصرفات حسام الــبــدرى ،المدير الفنى
للمنتخب المصرى ،والتى اعتاد عليها فى
الفترة األخيرة.
واشتكى طارق مصطفى ،المدرب العام
للمنتخب المصرى ،إلــى أحمد مجاهد،
أن البدرى اعتاد على عقد اجتماعات مع
باقى أعضاء الجهاز المعاون دون توجيه
الدعوة له لالنعقاد.
ويــتــكــون الــجــهــاز الــمــعــاون للمنتخب
الــمــصــرى مــن ط ــارق مصطفى وأحمد
أيــوب فى منصب المدرب العام ،وسيد
مــعــوض م ــدرب مــســاعــد ،وأيــمــن طاهر

مدرب حراس المرمى.
ـاعــا مع
وعــقــد طـ ــارق مصطفى اجــتــمـ ً
مجاهد خالل الساعات القليلة الماضية،
حيث اشتكى األول من تهميش البدرى له
حتى فى األمور الفنية والحديث مع بعض
الالعبين ســواء فــى المعسكرات أو غير
ذلك ،إضافة إلى عدم االستعانة بالتقارير
التى يقدمها له قبل المعسكرات.
فــى ســيــاق متصل ،بــدأ الــجــهــاز الفنى
للمنتخب المصرى بقيادة حسام البدرى،
االســتــعــداد للمشاركة فــى بــطــولــة كــأس
العرب ،حيث ينوى المشاركة بقائمة بديلة
خالل البطولة المزمع إقامتها فى ديسمبر
المقبل.
ويعتبر أحمد كوكا ،ناشئ النادى األهلى،
ضمن األسماء األولــى التى استقر حسام
البدرى على ضمها فى المرحلة المقبلة،
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موسيمانى

باألرقام ..أحمد سامى يقود سموحة
للقب «الحصان األسود» للدورى
كتبت – سارة عبد الباقى

حــيــث عــقــد ال ــب ــدرى جــلــســة مــع الــجــهــاز
الــمــعــاون مــن أج ــل تجهيز قــائــمــة كاملة
باألسماء ،ومن ثم البدء فى متابعتهم.
ومــن المقرر ،أن يبدأ أحفاد الفراعنة
أولــى مواجهتهم فــى بطولة كــأس العرب
بمواجهة الفائز من لبنان وجيبوتى يوم 1
ديسمبر.
وســتــكــون الــمــبــاراة الــثــانــيــة لمصر مع
الــفــائــز مــن مــبــاراة ليبيا وال ــس ــودان يــوم
 4ديــســمــبــر ،ويختتم المنتخب الوطنى
مبارياته فى دور المجموعات أمام الجزائر
يوم  7ديسمبر.
وتقام مباريات دور الثمانية يومى 10
و 11ديسمبر ،على أن يقام نصف النهائى
يوم  15ديسمبر ،وتختتم البطولة بمباراة
تحديد المركزين الثالث والرابع والمباراة
النهائية يوم  18ديسمبر.

فؤاد

يقدم فريق الكرة األول بنادى سموحة موسما ً
استثنائيا ً تحت قيادة مدربه أحمد سامى األمر
الــذى تعكسه األرقــام فى بطولة الــدورى المصرى
الــمــمــتــاز هـ ــذا ال ــم ــوس ــم ،حــيــث خـ ــاض الــفــريــق
السكندرى فــى المسابقة المحلية هــذا الموسم
 25مباراة فاز فى  7مباريات منهم وتعادل فى 16
مباراة وخسر مرتين فقط ،إذ يعتبر سموحة هو
الفريق الوحيد رفقة األهلى والزمالك فى الدورى
الــذى تلقى هزيمتين فقط ،والمثير فى األمــر أن
الهزيمتين جــاءا أمــام الــزمــالــك فضالً عــن نجاح
الفريق السكندرى فــى الــفــوز على األهــلــى حامل
اللقب بهدفين مقابل هدف واحد.
ويمتلك سموحة ثــانــى أق ــوى خــط هــجــوم فى
الــدورى المصرى حتى اآلن بعدما سجل العبوه
 40هــدفــاً ،خــلــف الــزمــالــك صــاحــب أقــوى
هجوم والــذى سجل العبوه  44هدفاً،
وعلى المستوى الدفاعى استقبل
الفريق السكندرى  30هــدفـا ً فى
 25مباراة خاضها فى الدورى هذا
الموسم لــذلــك كــانــت تصريحات
أحمد سامى تشير إلى رغبته فى
تحسين مستوى األداء الدفاعى
خالل الفترة المقبلة ،خاصة أن
أرقــام الموسم االستثنائى
الـــذى يقدمه سموحة
هذا العام فى الدورى
تجعله يــرغــب فى
التواجد بالمربع
الذهبى إذ يحتل
الــفــريــق حاليا ً
المركز الرابع
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برصيد  37نقطة.
ومــن ضمن العناصر الــتــى ساهمت فــى نجاح
سموحة فــى الـــدورى هــذا الموسم هــو مصطفى
فتحى الع ــب الــزمــالــك الــمــعــار لــصــفــوف الفريق
السكندرى والذى يعد أكثر العبى الفريق مساهمة
فى أهــداف فريقه خــال المسابقة المحلية هذا
الموسم ،وذلــك بعدما ساهم فى  14هدفا ً حيث
سجل  9أهداف وصنع  5أهداف أخرى األمر الذى
يعكس تأثيره من الناحية الفنية فى أداء سموحة.
ويرغب أحمد سامى فى استغالل صحوة سموحة
فى الــدورى والمستوى الفنى القوى الــذى يقدمه
الفريق السكندرى تحت قيادته بمحاولة الوصول
إلى نقطة بعيدة فى كأس مصر والعمل على حصد
اللقب ،إذ يستعد سموحة لمواجهة بيراميدز فى
دور الستة عشر من بطولة كأس مصر ويستهدف
الــفــريــق الــســكــنــدرى لــإطــاحــة بــفــريــق بيراميدز
ونجومه مــن تلك المسابقة المحلية ليكون ذلك
خير استغالل لما يقدمه الفريق فى المسابقة
المحلية.
وبشكل عام خاض سامى مع سموحة 36
لقاء بمختلف المسابقات وذلك منذ توليه
المهمة فى الموسم الماضى ،فاز فى 13
مباراة وتعادل فى  20مباراة أخرى وتلقى
الــهــزيــمــة فــى  3مــبــاريــات فــقــط ،وسجل
العــبــو سموحة تحت قــيــادتــه 59
هدفا ً فيما استقبلت شباكه
 38هــدفــا ً فــقــط ،وهــى
أرقـــــام جــيــدة للغاية
بالنسبة لفريق يسعى
للتواجد فــى مركز
م ــت ــق ــدم ب ــج ــدول
تــرتــيــب الــــدورى
سامى
العام.
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زيارة منتظرة ألبناء
كارتيرون إلى القاهرة

عبد الغنى يبدأ العد التنازلى
لدخول عش الزوجية

إمام عاشور يستكشف مواهبه
خارج المستطيل األخضر

اتفق الفرنسى باتريس كــارتــيــرون المدير الفنى
للزمالك مع أبنائه الثالثة على حضورهم إلى القاهرة
لزيارته خالل الفترة المقبلة.
وتعد هذه هى المرة الثانية ألبناء كارتيرون لزيارة
مصر ،بعد أن سبق وقــامــوا بــزيــارة والــدهــم من قبل
عندما كــان يتولى تــدريــب فريق وادى دجلة قبل ٥
سنوات ،وفــى نفس اإلطــار ينهى البرتغالى فرناندو
ريبيرو مــدرب األحــمــال بالجهاز الفنى لكارتيرون،
إجراءات حضور زوجته إلى القاهرة ،من أجل التواجد
معه خــال الفترة المقبلة ،ويخوض الزمالك أولى
مبارياته الرسمية عقب انتهاء فترة التوقف الحالية
أمام أسوان بالجولة  ٢٦من بطولة الدورى العام ،يوم
 ١٧من شهر يونيو الجارى على ستاد القاهرة الدولى.

يستعد محمد عبدالغنى مدافع الفريق األول لكرة
القدم بنادى الزمالك ،إلقامة حفل زفافه خالل األيام
المقبلة.
وكان عبدالغنى عقد قرانه قبل أيام قليلة من بداية
شهر رمضان الماضى ،وكان من المقرر أن يقيم حفل
زفافه بعد انتهاء الشهر المبارك ولكن حالت الظروف
دون ذلــك بسبب ضغط المباريات الــذى عانى منه
الفريق األبيض خالل الفترة الماضية.
وشارك عبدالغنى أساسيا ً مع الزمالك خالل الفترة
األخيرة بسبب غياب زميله محمود عالء عن مباريات
الفريق األبيض ،نتيجة اإلصابة التى يعانى منها بمزق
فــى العضلة الضامة ،ويضم الزمالك بين صفوفه
أربعة مدافعين هم محمود حمدى «الونش» ومحمود
عالء ومحمد عبدالغنى ومحمد عبدالسالم.

يحرص إمــام عاشور العــب الفريق األول لكرة
القدم بنادى الزمالك ،على قضاء وقت فراغه فى
ممارسة لعبة جديدة بعيداً عن رياضة كرة القدم.
ويقضى إمام عاشور أوقات فراغه فى لعبة «بينج
بــونــج» ،وحــرصــت جــريــدة «صــوت الماليين» على
التواصل مع الالعب للتعرف على السر وراء حرصه
على ممارسة هــذه اللعبة ،حيث قــال الالعب فى
تصريحات خاصة أنها تساعده على تنمية القوية
العقلية وزيادة التركيز وتحسين ردود الفعل.
وك ــان إم ــام عــاشــور عــاد مــؤخــراً للمشاركة مع
الزمالك فى المباريات الرسمية بعد انتهاء عقوبة
إيقافه التى كانت وقعت عليه من جانب اتحاد الكرة
المصرى لمدة  ١٢مباراة.
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كارتيرون يفتح طريق عودة فتحى وسيسيه إلى الزمالك
كتبت – سارة عبد الباقى
استقر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى
لفريق الكرة األول بنادى الزمالك على عودة ثنائى
الفريق األبيض المعار مصطفى فتحى واإليفوارى
رزاق سيسيه ،وذل ــك عقب انــتــهــاء إعارتهما مع
أندية سموحة واالتحاد السكندرى بنهاية الموسم
الــجــارى ،حيث جــاء قــرار الــمــدرب الفرنسى من
أجل تدعيم صفوف الزمالك فى الموسم المقبل،
ولم يحسم كارتيرون موقفه بعد من عودة المغربى
محمد أوناجم العب الزمالك المعار إلى صفوف
نــادى الــوداد المغربى ،حيث يفضل مــدرب الفريق
األبيض متابعة الالعب حتى نهاية الموسم الجارى،
للوقوف على مستواه من أجل حسم موقفه بشكل
نهائى سواء بعودته إلى القلعة البيضاء أو االستغناء
عن خدماته.
وقـــام أح ــد وكـــاء الــاعــبــيــن بــعــرض الجنوب
إفــريــقــى كــيــجــان دولــلــى الع ــب الــوســط المهاجم
السابق بنادى صن داونــز والعــب فريق مونبيلييه
الفرنسى ،على مسئولى نــادى الزمالك وذلــك من
أجل ضمه إلى صفوف الفريق األبيض خالل فترة
االنتقاالت الصيفية المقبلة ،تحسبا لعدم تجديد
تعاقد التونسى فرجانى ساسى العــب الزمالك
ال ــذى ينتهى تــعــاقــده مــع القلعة البيضاء بنهاية
الموسم الجارى.
وعـ ــرض ال ــوك ــاء خ ــدم ــات كــيــان دول ــل ــى على
مسئولى الــزمــالــك وذل ــك بــعــد رحــيــلــه عــن نــاديــه
الفرنسى بعدما أصبح الالعب البالغ من العمر
 28عاما يبحث عن فريق جديد لالنتقال له خالل
الفترة الحالية ،يأتى ذلك فى الوقت الذى يفكر فيه
صن دوانــز فى استعادة خدمات الالعب وكذلك
رغــبــة مــواطــنــه بيتسو موسيمانى الــمــديــر الفنى
لألهلى فى ضمه إلى صفوف الفريق األحمر بداية
من الموسم الجديد ،إال أن كيجان لم يحسم وجهته
المقبلة حتى اآلن ،ومن المقرر أن يتم عرض األمر
على كارتيرون من قبل مسئولى الزمالك للتعرف
على رأيه حول إتمام الصفقة من عدمها.
وفــى شــأن آخــر رفــض مسئولو ن ــادى الزمالك
طلب نظائرهم فــى االتــحــاد السكندرى ،بعد أن
قاموا بتقديم عرض للنادى األبيض يتضمن حصول
زعيم الثغر على خدمات الحارس الشاب محمد
صبحى فيما يحصل الزمالك على خدمات مدافع

توصية باتشيكو تبعد رزق عن ميركاتو ميت عقبة
الفريق السكندرى محمود رزق الذى كان على قائمة
طلبات النادى األبيض من قبل ،حيث جــاء رفض
مسئولى الزمالك بعد استطالع رأى كارتيرون ،إذ
يتمسك الــمــدرب الفرنسى بعودة محمد صبحى
فى الموسم الجديد على حساب واحد من الثالثى
محمود عبدالرحيم «جنش» أو محمد أبوجبل أو
محمد عــواد ،سيحدد هويته بنهاية الموسم ،وهو
ما أكده كارتيرون من قبل عندما قال خالل إحدى
الــمــؤتــمــرات الصحفية إنــه إذا كــان مــتــواجــدا مع
الزمالك فى بداية الموسم كان سيرفض انطالق

الموسم الجديد بوجود ثالثة حراس بين صفوف
الــزمــالــك ،حــيــث إن ــه يــفــضــل ضــم حــارســيــن من
أصحاب الخبرات وحارس واحد تحت السن.
وتمثل السبب الثانى لرفض كــارتــيــرون عرض
االتحاد السكندرى ،عــدم رغبته فى ضم محمود
رزق خــاصــة أن ترشيح الــاعــب جــاء عــن طريق
المدير الفنى السابق للزمالك البرتغالى جايمى
باتشيكو ،وأكــد مصدر داخــل نــادى الزمالك فى
تــصــريــحــات خــاصــة لــجــريــدة «صـــوت الماليين»
أن كــارتــيــرون يضع ثــاثــة مدافعين على قائمة

 3أهداف على رادار بيراميدز بعد التوقف الدولى

المرشحين لالنضمام إلــى صفوف الزمالك فى
الموسم الجديد ليس من بينهم رزق ،حيث كشف
المصدر عن هوية المدافعين الذين يهتم كارتيرون
بضم ثنائى منهم على األقــل ،وهــم عبدالله بكرى
مــدافــع بيراميدز الــذى طلبه مــن قبل فــى واليته
األولـ ــى ،ومحمد فتح الــلــه مــدافــع غــزل المحلة،
ومحمود شبانة مدافع أسوان.
وفى سياق متصل يجهز المدرب الفرنسى خالل
الوقت الحالى التقرير الخاص باحتياجات الزمالك
فى الموسم الجديد من ناحية الصفقات والمراكز

األوليمبياد تفتح باب تمديد
والية «ثالثية» الجبالية
كتب – محمد الصايغ

يسعى فريق الــكــرة األول بــنــادى بيراميدز
لتحقيق الــعــديــد مــن األهــــداف عقب انتهاء
فترة التوقف الــدولــى ،وذلــك على المستوى
المحلى وكذلك اإلفريقى فى إطــار مشاركته
ببطولة الكونفدرالية اإلفريقية ،ويستعد فريق
بيراميدز لمواجهة نظيره الرجاء المغربى فى
نصف نهائى بطولة الكونفيدرالية والتى يسعى
الــفــريــق الــســمــاوى لحصدها هــذا الموسم،
بعدما فقدها الموسم الماضى بالخسارة أمام
فريق نهضة بــركــان المغربى بهدف دون رد
خالل المباراة النهائية التى أقيمت بالمغرب
وقتها.
ويــرغــب بــيــرامــيــدز فــى الــثــأر مــن الــرجــاء
المغربى الذى تفوق عليه فى دور المجموعات
ذهابا ً وإيابا ً حيث فاز الرجاء على بيراميدز
فى المغرب بهدفين دون رد وعاد ليحقق الفوز
عليه فى مباراة اإليــاب بمصر بثالثة أهداف
نظيفة ،ليتصدر المجموعة ويصعد بيراميدز
إلى الدور ربع النهائى محتالً الوصافة.

وال ش ــك أن هــزيــمــتــى دور الــمــجــمــوعــات
ستجعل بيراميدز يبحث عن الثأر من الرجاء
والــفــوز على الــفــريــق المغربى والــتــأهــل إلى
النهائى للعام الثانى على التوالى ،حيث يسعى
الــفــريــق الــســمــاوى فــى حــصــد أول لــقــب فى
تاريخه عن طريق الفوز بالبطولة اإلفريقية،
ب جديداً
خاصة أن الفوز بها سيفتح للفريق با ً
لحصد لقب آخر فى حال مشاركته فى السوبر
اإلفريقى بنسخة المقبلة بصفته بطالً لبطولة
الكونفيدرالية ،لذلك الهدف الثانى يكمن فى
رغبة بيراميدز فى حصد اللقب اإلفريقى الذى
فقده أيضا ً من فريق مغربى الموسم الماضى،
األمر الذى يجعل المغاربة يمثلون عقدة حقيقة
ضد طموحات فريق بيراميدز.
وعــلــى الــمــســتــوى المحلى لــم يــقــدم فريق
بيراميدز مباريات جيدة قبل فترة التوقف
الــدولــى إذ خ ــاض الــفــريــق  21لــقــاء ف ــاز فى
 8مــبــاريــات وتــعــادل  10مــبــاريــات وخــســر 3
مباريات ،وجمع  34نقطة يحتل بهم المركز
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الــســادس بــجــدول ترتيب الــــدورى المصرى
الممتاز ولديه مباريات مؤجلة ،لذلك الفريق
ســوف يبحث محليا ً على األقــل عــن الظهور
بــالــمــربــع الــذهــبــى م ــن أجـــل الــحــفــاظ على
المشاركة اإلفريقية فى الموسم المقبل خاصة
فى ظل منافسة الزمالك مع األهلى على حصد
لقب الــدورى وابتعاده بيراميدز فى ظل كثرة
سقوطه محليا ً خالل الفترة األخيرة.
ولن تقتصر أهداف بيراميدز المحلية على
الرغبة فى العودة إلى االنتصارات فى بطولة
الدورى العام فقط ،بل سيسعى الفريق للظهور
بشكل جيد فــى بطولة كــأس مصر على أمل
حصد اللقب المحلى ،إذ يواجه الفريق نظيره
سموحة فى دور الستة عشر من بطولة كأس
مصر ،ويسعى بيراميدز لحصد لقب الكأس
هذا الموسم ،خاصة أن الفريق يمتلك العديد
من الالعبين المميزين الذين لديهم قــدرات
تجعلهم مؤهلين لحصد األلقاب وعلى رأسهم
الثنائى عبدالله السعيد ورمضان صبحى.
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التى تحتاج لتدعيم أو الالعبين الذين ال يحتاج
الفريق األبيض لجهودهم ،وأكد مصدر مقرب من
كارتيرون أن الــمــدرب أيضا ً يجهز ضمن تقريره
قائمة بأسماء الالعبين الــذيــن البــد مــن تعديل
القيمة المالية فى عقودهم لتتناسب مع إمكانياتهم
الفنية ،مشيراً إلــى أن الــمــدرب الفرنسى وضع
محمود حمدى «الونش» مدافع الزمالك على رأس
هذه القائمة.
وفــجــر المصدر مفاجأة كبيرة ،حيث قــال إن
عقد الونش يعتبر من ضمن األسباب التى دفعت
كارتيرون للرحيل عن الزمالك خالل واليته األولى،
مشيراً إلــى أن الــمــدرب الفرنسى كانت له بعض
الطلبات التى قدمها للمشرف السابق على فريق
الكرة أمير مرتضى ولكن األخير كــان يتجاهلها،
وشــدد المصدر قائالً إن كارتيرون كــان طلب من
أمير مرتضى عدم تجديد تعاقد أى من الالعبين
أو تحديد القيمة المالية الجديدة فى عقدهم دون
الرجوع له والحصول على موافقته وهو ما تجاهله
مضيفا أن المدرب
نجل رئيس الزمالك السابق،
ً
الفرنسى تفاجأ بقيام أمير مرتضى بتجديد عقد
مدافع الزمالك محمد عبدالغنى وتعديل القيمة
المالية التى كان يحصل عليها الالعب لتصبح ٤
ماليين ونصف جنيه بــدالً من مليون و ٢٠٠ألف
جنيه ،فى الوقت الــذى يحصل فيه الونش الذى
يلعب بصورة أساسية على ثالثة ماليين جنيه.
وأكــد المصدر أن كارتيرون لم تكن لديه أزمة
فى تعديل عقد عبدالغنى ،مشيراً إلى أن المدرب
طلب فقط تعديل عقود الالعبين األساسيين ومن
ثم حسم أمر البدالء ،مضيفا ً أن خماسى الزمالك
أحــمــد ســيــد «زي ـ ــزو» وعــبــدالــلــه جمعة ومحمود
عبدالرازق «شيكاباال» ويوسف إبراهيم «أوباما»
ومــحــمــود عبدالرحيم «جــنــش» ،كــانــوا مــن ضمن
الالعبين الذين حددهم كارتيرون للمشرف السابق
من أجل تعديل القيمة المالية فى عقودهم بخالف
الونش.
الجدير بالذكر أن اللجنة التى كانت تدير شئون
نادى الزمالك برئاسة المستشار عماد عبدالعزيز،
قامت خــال شهر يناير الماضى بتمديد وتعديل
عقود الثالثى جنش وشيكاباال وأوبــامــا ،بخالف
أحمد فتوح الظهير األيسر الذى عاد إلى صفوف
القلعة البيضاء بداية الموسم الجارى بعد انتهاء
إعارته مع نادى سموحة.

أرسـ ــل االت ــح ــاد الــمــصــرى لــكــرة الــقــدم
رسميا
ـابــا
بــرئــاســة أحــمــد مــجــاهــد ،خــطـ ً
ً
إلــى مجلس االتحاد الدولى «فيفا» ،خالل
الــســاعــات الــقــلــيــلــة الــمــاضــيــة ،م ــن أجــل
االستفسار عــن موعد إج ــراء االنتخابات
المقبلة من خالل الدعوة لجمعية عمومية
وانتخاب مجلس جديد يدير شئون االتحاد
لمدة أربع سنوات.
وعلمت «صوت الماليين» ،أن هناك اتجاها
داخل اللجنة لمد عمل اللجنة الثالثية لمدة
شهر أو شهرين على أقصى تقدير ،أى بعد
انتهاء الــدورة األوليمبية ،على أن يتم بعدها
فتح بــاب الترشح النتخابات مجلس إدارة
اتحاد الكرة ،ومن ثم يتم إجراء االنتخابات.
واستقر أحمد مجاهد ،على عدم الترشح
على منصب داخــل االتحاد المصرى لكرة
القدم فى االنتخابات المقبلة سواء
رئيس أو نائب أو عضو مجلس ،فى
ظل رغبته فى االبتعاد عن العمل
العام فى المرحلة المقبلة.
وتسعى اللجنة الثالثية فى الفترة
الــحــالــيــة ،عــلــى الــتــركــيــز مــن أجــل
االنتهاء مسابقة الــدورى المصرى
ـوصــا فى
الــمــمــتــاز ،خــصـ ً
ظــل حــالــة الضغط
الكبير الذى يعانى
منه المجلس فى
الــفــتــرة الحالية
بــســبــب جــــدول
المسابقة.
فـ ــى ســيــاق

آخ ــر ،كشف مــصــدر داخ ــل الــجــهــاز الفنى
للمنتخب األوليمبى ،تفاصيل األزمــة التى
دارت خــال الــســاعــات القليلة الماضية،
بسبب انضمام أحمد حجازى ،العب أهلى
جــدة السعودى ،إلــى صفوف الفراعنة فى
أوليمبياد طوكيو بالنسخة المقبلة.
وأكــد المصدر فــى تصريحاته لـ»صوت
الماليين» ،أن أحمد حــجــازى أبلغ شوقى
غريب المدير الفنى للمنتخب األوليمبى،
بأن إدارة فريق اتحاد جدة لم توافق حتى
اآلن بــشــأن الــســمــاح ل ــه بــالــمــشــاركــة فى
األوليمبياد.
وأضاف المصدر ،الذى رفض ذكر اسمه،
أن شوقى غريب أصبح فــى ورطــة كبيرة،
ـوصــا أن ــه ك ــان يــأمــل فــى االســتــعــانــة
خــصـ ً
بــالــاعــب أحــمــد ح ــج ــازى ف ــى مــبــاريــات
األولمبياد لالستفادة من خبراته الدفاعية.
وكــان أحمد حجازى قد انتقل من صفوف
فــريــق وســت بروميتش اإلنــجــلــيــزى إلى
فريق اتحاد جدة السعودى على سبيل
اإلعارة ،على أن يحسم بعدها فريقه
مسألة انضمامه من عدمه.
ومـــــن ال ــم ــن ــت ــظ ــر ،أن يــســتــهــل
الــفــراعــنــة مــشــواره فــى أوليمبياد
طوكيو بمواجهة منتخب إسبانيا يوم
 22من شهر يوليو المقبل،
ث ــم ي ــواج ــه منتخب
األرجنتين يــوم 25
م ــن نــفــس الشهر
ويختتم مواجهاته
ب ــل ــق ــاء مــنــتــخــب
أستراليا يوم 28
مجاهد
يوليو.

إعداد :محمد الصايغ  -سارة عبدالباقى

الذبح سالح كهربا
للتخلص من الحسد

كوكا يجمع أصدقاءه
فى الساحل

إجازة مجانية لنجم
سيراميكا فى الغردقة

استجاب محمود عبد المنعم كهربا الجناح األيسر
لفريق الــكــرة األول بــالــنــادى األهــلــى لنصائح بعض
المقربين منه ،بضرورة ذبح أضحية للتخلص من آثار
مؤخرا.
الحسد الذى تعرض له
ً
وبالفعل قام الالعب بذبح أضحية وتولى عدد من
المقربين له توزيع لحومها على الفقراء فى منطقة
مــصــر الــقــديــمــة حــيــث يقيم الــاعــب بــرفــقــة وال ــده
مؤخرا لحادث مرورى تسبب
ووالدته ،وتعرض كهربا
ً
فى إلحاق أضــرار كبيرة بسيارته الـ«بينتلى» ،ونشر
كبيرا لحق بالسيارة
الالعب صــورة أظهرت دم ــارًا
ً
نتيجة الــحــادث ،وهــو ما اعتبره الالعب أحــد توابع
الحسد الذى يالحقه ،وخضع كهربا لجلسة استماع
مؤخرا فى القضية المتداولة بينه وبين نادى الزمالك
ً
بسبب رحيله عن النادى بشكل مفاجئ.

فــضــل أحــمــد حــســن كــوكــا مــهــاجــم مــنــتــخــب مصر
المحترف فى صفوف أولمبياكوس اليونانى تخصيص
حاليا فى مصر لالجتماع
جانب من إجازته التى يقضيها ً
م ــع أصــدقــائــه ال ــق ــدام ــى ،واصــطــحــب كــوكــا شقيقه
ومجموعة من أصدقاءه لقضاء عدة أيام بإحدى القرى
السياحية الشهيرة بالساحل الشمالى ،ونشر كوكا عبر
حسابه على موقع التواصل االجتماعى «انستجرام» ظهر
فيها وهو يمارس عدة نشاطات خالل فترة إجازته مع
أصدقائه بالساحل الشمالى ،حيث ظهر فى أحد مقاطع
الفيديو وهو يلعب «الطاولة» مع صديق له ،وظهر فى
فيديو آخر وهو يقود دراجة هوائية بالقرب من شاطئ
البحر ،وتجدر اإلش ــارة إلــى أن كوكا شــارك مع فريق
أولمبياكوس اليونانى فى  39مباراة رسمية بالموسم
المنقضى ،سجل خاللهم  15هدفا صنع .6

استغل أحمد ياسر ريــان مهاجم فريق سيراميكا
مؤخرا
كليوباترا اإلجــازة التى حصل عليها الفريق
ً
خالل فترة توقف الــدورى ،لقضاء بضعة أيام برفقة
وتحديدا فى مدينة
أسرته على شاطئ البحر األحمر
ً
الغردقة.
واستفاد أحمد ياسر ريــان مــن كونه أحــد العبى
فريق سيراميكا ،من خالل قضاء إجازة مجانية داخل
أحــد المنتجعات السياحية المملوكة لنفس رجل
األعمال الذى يمتلك نادى سيراميكا.
وبمجرد أن أبلغ الالعب مسئولى النادى فى قضاء
بعض األي ــام برفقة أســرتــه فــى المنتجع المشار إليه،
تــواصــل مسئولو الــنــادى مــع إدارة المنتجع على الفوز
وأبلغوهم بتوفير غرف لالعب وأسرته واالستجابة لكافة
طلباتهم خالل فترة إجازتهم بالمدينة الساحلية.

مستقبل بن شرقى
اختبار جديد ينتظر
إدارة الزمالك
كتب  -ضياء خضر
مهمة أخــرى ثقيلة أصبحت
اللجنة المعينة إلدارة نــادى
الزمالك برئاسة حسين لبيب
ُمــطــالــبــة بــتــنــفــيــذهــا خــال
الفترة المقبلة ،لــتــزداد بذلك
الــمــهــام الصعبة الــمــلــقــاة على
عاتق اإلدارة المؤقتة للقلعة
خصوصا تلك المهام
البيضاء،
ً
المتعلقة بفريق الــكــرة األول
حاليا تجديد
والتى يتصدرها
ً
عقد نجم خط الوسط التونسى
فرجانى ســاســى والـــذى ينتهى
عــقــده مـــع ال ــزم ــال ــك بنهاية
الموسم الحالى.
وأبـــلـــغ الــفــرنــســى بــاتــريــس
كارتيرون المدير الفنى لفريق
الــكــرة األول بــنــادى الــزمــالــك
مسئولى القلعة البيضاء بالطلب
الــذى يضعه على رأس أولوياته
خ ــال الــفــتــرة الــحــالــيــة ،الــذى
تمثل فى تجديد عقد المغربى
أشــرف بن شرقى العــب الفريق
األبــيــض ،الــذى ينتهى تعاقده
مــع الــقــلــعــة الــبــيــضــاء بنهاية
الموسم المقبل ،وألــح المدرب
الفرنسى على ضـــرورة تنفيذ
طــلــبــه ،حــيــث تمسك بسرعة
تنفيذه فى ظل اعتماده الكبير
على بن شرقى واعتباره من أهم
أسلحته داخــل صفوف الفريق
األبــيــض ،وكــشــف الــمــصــدر عن
مفاجأة حيث أكــد أن الــمــدرب
الفرنسى أكد لمسئولى الزمالك
أن تجديد عقد بن شرقى يمثل
له أولوية عن التونسى فرجانى
ساسى ،مشير ًا إلى أن كارتيرون
أكــد أن هناك بدائل لفرجانى
حال رحيله عن صفوف القلعة
البيضاء ،ولكن األمــر يختلف
عــن بــن شرقى الــذى ال يتوافر
بديالً لــه ،وبخصوص الثالثى
األجنبى اآلخــر ،وهــم التونسى
حمزة المثلوثى ومواطنه سيف
ال ــدي ــن الــجــزيــرى والــمــغــربــى
حميد أحــداد ،قــال المصدر إن
الــمــدرب الفرنسى أجــل حسم
قرار الثالثى لنهاية الموسم.
وكــان بن شرقى استعاد جزءا
كبيرا من مستواه المعهود تحت
قــيــادة كــارتــيــرون بعد أن ظهر
الـــاعـــب الــمــغــربــى بمستوى
مــتــواضــع فــى بــدايــة الــمــوســم
الـــجـــارى مـــع الــمــديــر الــفــنــى
السابق للزمالك باتشيكو ،إذ
يتصدر الالعب المغربى قائمة
هدافى الدورى المصرى برصيد
 12هــدفــ ًا حــتــى اآلن ،وش ــارك
بـــن شــرقــى هــــذا الــمــوســم مع
الزمالك فى  30مباراة بمختلف
المسابقات نجح خاللهم فى
إحراز  13هدف ًا ،وصنع  ٥أهداف
أخرى.
ويتواجد المغربى أشــرف بن
شرقى منذ بداية الشهر الجارى
فى بــاده ،حيث ضمه البوسنى
وحيد خليلوزيتش المدير الفنى
لمنتخب الــمــغــرب إلــى قائمة
«أســود األطلسي» فى المعسكر
حاليا ،والذى
اإلعــدادى المقام
ً
يخوض المنتخب المغربى على
هامشة مباراتين وديتين أمام
منتخبى غانا وبوركينا فاسو.
وتجدر اإلشارة إلى أن المغربى
أشــــرف ب ــن شــرقــى انــضــم إلــى
صفوف الزمالك فى صيف عام
قــادمــا مــن نـــادى الهالل
2019
ً
السعودى ،ويمتد عقد الجناح
ال ــدول ــى الــمــغــربــى مــع القلعة
الــحــمــراء حــتــى صــيــف الــعــام
علما أن الالعب يحق له
المقبلً ،
التوقيع ألى ناد آخر بداية من
شهر يناير المقبل دون الرجوع
إلى إدارة الزمالك وذلك بالتزامن
م ــع دخــــول عــقــده م ــع القلعة
البيضاء فترة الـ  6أشهر األخيرة.
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كثيرون فى األوساط الشعبية والدوائر اإلعالمية ،وأنا منهم تتملكهم
الحيرة ،أو ربما عدم االرتياح ،من مسألة التقارب القطرى ،بعد محطات
متالحقة من العداء العلنى للدولة المصرية ومؤسساتها الصلبة ،الضامنة
الستقرارها ،والتى تمثل عماد بقائها ،وال أبالغ إذا قلت أن األمر برمته بات
عصيـا على الفهم ،فما الذى جرى؟ ولماذا؟ هل غيرت الدوحة استراتيجيتها
ً
تجاه مصر؟ أم ماذا؟ تلك التساؤالت وغيرها ،برزت على السطح بصورة
محرضة على البحث ،فى مساعى قطر ،للتقارب مع مصر ،والتى تبلورت فى

األخيرة

شكل تصريحات رسمية إيجابيةً ،
بلوغا للزيارات الرسمية.
وبرغم التباين فى الرؤى المطروحة للنقاش ،حول االرتياح أو عدم االرتياح
لعودة العالقات فى إطار المصالحة ،إال أن أمورًا تبدو فى غاية األهمية ،ال يمكن
تجاوزها ،أو إخضاعها لرؤى ناتجة عن الثرثرة العاطفية،المشحونة بالحماس،
سواء مع أو ضد ،فمصالح الدول ال تخضع لألهواء ،حيث ال توجد صداقات دائمة
أو عداوات دائمة ،لكن توجد مصالح مشتركة هنا وهناك ،هذه المصالح مبنية
على معلومات ،تحدد أبعادها الحكومات ،من حيث أهميتها ومكاسبها وخسائرها.

سيد سعيد يكتب:

اإلخوان يطلبون من إيران
مالذات آمنة للهاربين
خشية تسليمهم للقاهرة
جوهر تلك األمــور يتعلق بمعطيات المرحلة ،منها
ً
فضل
وأمنيا،
سياسيا
تعقيدات المشهد اإلقليمى،
ً
ً
عن التغير الذى طرأ على خريطة القوى الفاعلة فى
مسارات السياسة الدولية ،بحسب مصالح كل طرف
مــن األطـ ــراف ،ومــدى قــدرتــه على صياغة عالقاته،
وترتيب أولوياته ،بما يحقق أهدافه االستراتيجية ،لذا
فــإن التقارب المصرى القطرى ،وفــق ما يجرى اآلن
فى منطقة الشرق األوســط ،ليس سوى ملف من بين
عشرات الملفات ،التى تتشكل منها خريطة التوازنات
اإلقليمية والدولية ،وهى الملفات التى برز من خاللها،
تصاعد الدور المصرى إقليميا ودوليا ،بصورة جعلت
القاهرة قبلة لصناع القرار الدولى ،باعتبارها شريكا
رئيسيا فى صياغة المشهد الدولى ،ابتداء من أحداث
االعتداء على غزة ،وليس انتهاء من الملف الليبى بكل
تعقيداته.
يــدور حول أسباب هذا التحول؟ ربما
ف ــى الــســيــاق ذاتـ ـ ــه ،ل ــم تــكــن زيـ ـ ــارة مــحــمــد بن غــيــاب المعلومات ووعـــدم الــدرايــة
عبدالرحمن آل ثانى وزير خارجية دولة قطر للقاهرة ،بما كان يجرى فى الكواليس ،يمثل
قبل أسبوعين ،مجرد زيارة رسمية عادية ،يمكن النظر جــزءا من حالة المفاجأة ،خاصة
إليها من زاوية رؤية ضيقة ،أو يمكن حصرها فى دائرة أن ال ــرأى الــعــام فــى مــصــر ،لديه
اللقاءات البروتوكولية ،المعتادة بين النظراء «وزراء مليون تحفظ حــول العالقة مع
الخارجية» ،أو تسليم رسائل خاصة من الــقــادة إلى دولــة ،جاب مسئولوها العواصم
الــقــادة ،لكنها تمثل أهمية الفتة للدوائر السياسية ،العالمية ،لتشويه صورة الدولة
اإلقليمية والعالمية ،باعتبارها خطوة عملية وواقعية ،الــمــصــريــة ،للنيل مــن رئيسها
تشير من وجهة نظرى على األقل إلى تحسن العالقات وحــكــومــتــهــا ،لــنــصــرة ودعـــم
ً
بين القاهرة والدوحة،
فضل عن أنها األولى لمسئول جماعة إرهابية مارقة ،لفظها
عام
البلدين
بين
العالقات
قطرى رفــيــع ،منذ قطع
الــشــعــب الــمــصــرى وأسقطها
.2017
إلى غير رجعة.
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كما
عــلــى خــلــفــيــة تــصــريــحــات
فــى شــهــر أبــريــل الــمــاضــى ،يمكن أن يــكــون ترجمة الــوزيــر القطرى ،التى وصف
لكسر حواجز وعوائق ،فقد تلقى الرئيس عبدالفتاح خاللها الزيارة بأنها إيجابية،
ـضــا ،مــن تميم بن مشيدا بالدور القيادى البارز
السيسى ،مكالمة هــى األولـــى ،أيـ ً
حــمــد ،هــنــأه فيها بمناسبة شهر رمــضــان ،وبالرغم الــذى تقوم بــه مصر ،حدثت
من أن االتصاالت بين القادة فى المناسبات الدينية حالة من االرتباك فى صفوف
والــوطــنــيــة،أمــر معتاد وبــروتــوكــولــى ،إال أن مثل هذا الهاربين من جماعة اإلخوان،
التصور ،يختلف تماما فى حالة أمير قطر.
وال ــم ــوال ــي ــن ل ــه ــم ،أفــصــحــت
فى هذا السياق ،ال يمكن بحال من األحوال
عنها تغريدات جرى
إغفال توقيت الزيارة ،باعتبار أن التوقيت
نـــشـــرهـــا عــلــى
يحمل دالالت كثيرة ،منها تزامنها مع
مـــــوقـــــعـــــى
األجــواء المتوترة فى قطاع غــزة ،وما
التواصل االجتماعى
تبع ذلــك من طغيان للدور المصرى
«تويتر وفيسبوك»،
ف ــى األزمـــــة عــلــى ك ــل الــمــســتــويــات
يعبرون من خاللها
السياسية واألمــنــيــة واإلنــســانــيــة ،ما
عــــن ال ــق ــل ــق عــلــى
جعل دوائ ــر صناعة الــقــرار الــدولــى،
مستقبل بقائهم فى
تــبــرز أهــمــيــة مــصــر كــقــوة إقليمية
الــدوحــة واسطنبول،
وشريك دولى صاعد ،لذا فإن ما يحدث
والــبــحــث عــن م ــاذات
على أرض الواقع فى العديد من القضايا،
آمنة خشية تسليمهم إلى
ال يمكن تــجــاوز تــأثــيــره ،على المستوى
الــقــاهــرة ،خــاصــة مــع وجــود
العالمى بكل تعقيداته.
م ــؤش ــرات قــويــة لــلــتــقــارب بين
الــعــنــوان األبــــرز لــلــزيــارة ،هــو الــلــقــاء
مــصــر وقــطــر مــن نــاحــيــة،
بالرئيس عبدالفتاح السيسى ،وتسليمه
وب ــي ــن مــصــر وتــركــيــا من
دعـــوة رســمــيــة مــن األمــيــر تــمــيــم ،لــزيــارة
ناحية أخرى.
رسميا
الــدوحــة ،وبالرغم من عــدم اإلفصاح
الــتــصــريــحــات الرسمية
ً
أن
إال
رفضها،
حتى اآلن ،عن قبول الدعوة أو
الـ ــتـ ــى تـ ــصـ ــدر مــــن أعــلــى
خامئنى
الدعوة فى حد ذاتها ،لم تكن مفاجئة على األقل
مستويات السلطة فى الدوحة
بالنسبة للمتابعين لهذا الملف ،بما يعنى أن التمهيد
وأنقرة ،كشفت عن مخاوف قيادات
لها ،تم عبر اتصاالت من الدوحة ،وقبول من القاهرة،
التنظيم الــدولــى ،وفجرت الصراعات
لكنها تمثل فى الوقت ذاتــه ،حد ًثا فار ًقا على مسار
المكتومة جــراء المنافع ،لكنها كشفت بجالء
العالقات بين البلدين ،ما جعل المتابعون ،يضعونها عن حجم الــحــروب المشتعلة فى صفوف الهاربين،
على طاولة التحليل السياسى المبنى على معطيات ،سواء فى الدوحة أو إسطنبول ،تبلور ذلك فى شماتة
لــم تغفل محطات الــتــوتــر ،لــذا صــار الــســؤال األهــم ،المحسوبين عــلــى تــيــار الــتــشــدد ،وأحــدهــم مــمــدوح

القاهرة طرف فعال على المستوى
اإلقليمى وشريك رئيسى فى
صياغة المشهد الدولى

مصالح الدول ال تخضع لألهواء حيث ال توجد صداقات دائمة
أو عداوات دائمة لكن توجد مشتركات تحدد أبعادها الحكومات

السيسى

تصريحات وزير خارجية قطر
تربك قيادات التنظيم
فى الدوحة وإسطنبول

إسماعيل المحامى الهارب والمقيم
فــى تــركــيــا ،والـ ــذى كــشــف تخبط
اإلخــوان ،على خلفية التقارب مع
قطر وتركيا ،وإزدي ــاد مخاوفهم
مـ ــن ال ــت ــص ــري ــح ــات الـ ــصـ ــادرة
عــن حــكــومــة «أردوغـــــــان» ،رغــم
أنــــه وصــفــهــم بــتــعــبــيــر يفتقد
للمصداقية ،قــال عنهم إنهم
فريق مــن المعارضة ،إال أنــه»
فضح» االرتــبــاك الــذى سيطر
عليهم ،على خلفية تصريحات
وزيــر خارجية قطر عن زيارته
لــلــقــاهــرة ،وتــغــيــر لــغــة خطاب
دولــتــه ،الــتــى عبر مــن خاللها
على احــتــرام ب ــاده للحكومة
الــشــرعــيــة فـــى م ــص ــر ،وهــو
أمـــر يــحــمــل دالالت تــتــعــارض
ب ــاألس ــاس مــع رغــبــات تنظيم
اإلخوان.
ن ــش ــر ال ــم ــح ــام ــى ال ــه ــارب
غيابيا فى عدة
والمحكوم عليه
ً
قــضــايــا إره ـ ــاب ،تــغــريــدة على
حسابه بتاريخ  30مايو،
قــــال« :صــدمــة
فــى فــريــق من
الـ ــمـ ــعـ ــارضـ ــة
المصرية من تصريحات الوزير
القطرى ،ولكنهم يستحيون أن
يرفعوا أصــواتــهــم ،مــاذا كنتكم
تنتظرون بعد ثمانى سنوات
من الفشل؟ هذه هى السياسة
الــتــى لــعــب بــهــا الــبــعــض فى
الــمــعــارضــة فــعــلــيــكــم قــبــول
الــهــزيــمــة ،وف ــك ــروا إذا كــان
عندكم شجاعة ،ما الحل الذى
يرضى».
وكان وزير خارجية قطر ،قال
فى حــوار مع التليفزيون العربى:
«إن الــمــلــفــات الــعــالــقــة بــيــن الــقــاهــرة
والدوحة يمكن تجاوزها ،وأن بالده تتعامل مع
الحكومة الشرعية المنتخبة» ،مشيرا إلى أن قطر
ليست حزبا سياسيا ،وليس لديها أحــزاب ،لكى تكون
تعامالتها مع األح ــزاب ،وشــدد على احــتــرام الدوحة
لمؤسسات الدولة المصرية ،ونظامها المنتخب ،بما
يعكس التغير الجذرى فى سياسة قطر تجاه مصر،
مباشرا فى العداء بين
سببا
بعد حروب إعالمية ،كانت ً
ً

البلدين منذ ثورة  30يونيو التى أطاحت حكم الفاشية
الدينية عام .2013
كانت مصر إحدى الدول األربع التى فرضت مقاطعة
دبلوماسية واقتصادية على الدوحة منذ عام ،2017
ألسباب لم تكن خافية على المستويات الشعبية أو
دوائــر صناعة القرار فى البلدان العربية ،على اتساع
خريطتها الجغرافية ،لعل أهمها وأكثرها برو ًزا توفير
الدعم والمالذات اآلمنة للتنظيمات اإلرهابية ،التدخل
فــى شــئــون دول المنطقة ،إط ــاق منصات إعالمية
تحرض على الفوضى ،فضال عن أنها كانت بمثابة
الــوكــيــل الــحــصــرى ،لما أطــلــق عليه الــربــيــع العربى،
والــذى شمل خرابة عــدة بلدان «مصر ،تونس ،ليبيا،
اليمن» ،إلى جانب إنفاق المليارات على تلك الفوضى،
ودعمها إعالميا ،فقد كان مقدمو البرامج على فضائية
الــجــزيــرة ،أشبه بــجــنــراالت حــرب الــشــوارع ،يقودون
المظاهرات فى الميادين معظمها مظاهرات افتراضية
وهمية تقوم على تقنية الخداع البصرى ،فضال عن
نشر التقارير الــزائــفــة عــن أمــور ال تحدث فــى دولــة
يسودها القانون.
نعم هناك أســبــاب كثيرة وراء تعقيد العالقة مع
قطر ،فالممارسات وتبنى الخطاب اإلخوانى بوسائل
اإلعالم القطرية أو المدعومة من قطر ،وراء قرار قطع
العالقات معها ،من جانب مصر والسعودية واإلمارات
والبحرين ،لكن بعد بيان قمة» ال ُعال» الذى وضع أسس
المصالحة بين قطر ودول المقاطعة ،سارعت قطر
بطلب عــودة العالقات الدبلوماسية مــع مصر ،وقد
حــدث ،فى المقابل لم تنجح جماعة االخــوان فى نيل
مكاسب سياسية حقيقية لها ،طيلة  8سنوات كاملة،
ســواء داخــل مصر أو خارجها ،فقط مكاسب مالية
وإقــامــة فى الفنادق ،وتمويل ألنشطتهم المشبوهة،
وبالتقارب مع قطر ومؤشرات تقارب تركيا مع القاهرة،
تفقد الجماعة الدعم المطلق من أهم حليفين لها ،وإن
كانت الدوحة ومعها أنقرة ترفضان تصنيف جماعة
اإلخوان على الئحة االرهاب.
فى سياق االرتــبــاك الــذى يجتاح صفوف الهاربين،
خافيا على المتابعين ،أن مؤشرات التقارب
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ً
حقيقيا على مستقبل الجماعة ونشاطها،
ً
ورغـ ــم نــفــى وزيـ ــر الــخــارجــيــة الــقــطــرى،
الــتــطــرق لــمــوضــوع جــمــاعــة اإلخــــوان
أثــنــاء المحادثات مــع المسئولين فى
القاهرة ،إال أن إصــراره على تكرار
بــعــض الـــمـــفـــردات ،جـ ــاء بــمــثــابــة
رســائــل لــقــيــادات الــجــمــاعــة ،بما
يعنى تخلى النظام القطرى عن
دعم الخطاب اإلخوانى ،الذى
اعتادت الجماعة الترويج له،
ومفاده أن ثــورة الشعب فى
 30يونيو ،تمثل بالنسبة لهم،
انــقــابــا على شرعية محمد
مرسى.
قيادى إخوانى تركى نشر تغريدة
على حسابه الرسمى ،فضح خاللها ما
تميم
يرتبون له ،التغريدة المنشورة على حساب
حكمت هاسو ،يقول فيها« :قيادات من التنظيم
الدولى يتقدمهم المرشد العام لإلخوان إبراهيم منير،
تواصلوا مع مسئولين إيرانيين ومع الحرس الثورى،
لطلب الــمــســاعــدة وتــوفــيــر دعــم لوجيستى ،بتوفير
مالذات آمنة لبعض عناصر المتهمين بقضايا إرهاب،
والذين سيغادرون تركيا لتفادى تسليمهم للقاهرة».

المصالحة مع الدوحة ليس سوى ملف من بين عشرات الملفات
التى تتشكل منها خريطة التوازنات اإلقليمية والدولية
التوزيع مؤسسة األهرام

