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تغيير موعد صالة الفجر 
أمام القضاء اإلدارى

26 يناير.. اإلدارية العليا تحسم مصير 
طعون رئيس الزمالك لحل اللجنة األوليمبية

ننشر أماكن خطوط النقل المخصصة 
لمعرض القاهرة للكتاب وتعريفة الركوب

سياح إسرائيليون يحضرون مباريات كأس األمم األفريقية فى مصر
كشفت السفارة اإلسرائيلية بالقاهرة أن العديد 
من السياح اإلسرائيليين  سوف يقومون بزيارة الى 
مصر وحضور مباريات كأس األمم األفريقية التى 

ستقام بمصر فى شهر يونيو القادم.
كــانــت ســفــارة الــكــيــان الصهيونى قــد هنأت 
الشعب المصرى بالفوز بتنظيم البطولة  وعبرت 
عن أمنياتها للمنتخب المصرى بالتوفيق وإحراز 

لقب البطولة.
فــى هــذا السياق كشفت مــصــادر مطلعة أن ما 
نشرته السفارة عبر صفحتها الرسمية على الفيس 
بــوك يثير القلق من أن تقوم هــؤالء اإلسرائيليين 
برفع أعالمهم فى المدرجات المصرية لإليحاء بأن 
هناك تطبيعا شعبيا بين مصر واسرائيل وهو أمر 

سوف يثير ثورة الغضب بين المواطنين فى مصر.

عيادات متخصصة بمقار فنادق الفرق والوفود المشاركة فى كأس األمم األفريقية
ــرة الصحة  ــد، وزيـ تتابع الــدكــتــورة هــالــة زايـ
والــســكــان، االســتــعــدادات المكثفة الــتــى تقوم 
ــوزارة للتجهيز للتأمين الطبى لفعاليات  بها ال
بطولة كأس األمم اإلفريقية التى من المقرر أن 
تستضيفها مصر خالل العام الجارى، بمشاركة 

24 منتخباً إفريقياً، ومشجعيهم.
ــام القادمة بالتنسيق  وتقوم الـــوزارة خــالل األي
مــع وزارة الشباب والــريــاضــة، والــجــهــات المعنية 
فى الــدولــة لمعرفة المحافظات التى من المقرر 
أن تستضيف فعاليات البطولة، والفنادق واألماكن 
المقرر أن تضم المنتخبات اإلفريقية المشاركة 
فى »كأس األمــم«، ومشجعيها، بهدف تأمينها طبياً 

بشكل كامل.

كما تم تشكيل لجنة فنية متخصصة من مختلف الجهات 
بــالــوزارة، لوضع خطة التأمين الطبى لفعاليات البطولة 
بمختلف جوانبها حتى تقدم خدمة على أعلى المستويات 

العالمية للمشاركين بفعاليات البطولة.
اللجنة تضم ممثلين عــن هيئة اإلســعــاف المصرية، 
واإلدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، وقطاع الطب 
الوقائى بالوزارة، ومديرى مديريات الشئون الصحية فى 
المحافظات التى من المقرر أن تستضيف فعاليات »كأس 

األمم اإلفريقية«.
وكشفت مصادرنا المطلعة أنه سيتم عقد غرفة عمليات 
مركزية بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية للحكومة فى 
رئاسة مجلس الوزراء، وبالتعاون مع غرف عمليات الجهات 
المعنية لمتابعة فعاليات البطولة قبيل بدء فعالياتها، على 
أن يتم انعقاد غــرف عمليات فرعية بمدريات الشئون 

الصحية بالمحافظات التى سيتم تنظيم البطولة بها.
مــن جانبه قــال د. خالد مجاهد المتحدث الرسمى 
للوزارة  إن »خطة التأمين«، ستتضمن إقامة عيادة طبية 

متخصصة فــى كــل فــنــدق مــن الــفــنــادق الــتــى تستضيف 
المنتخبات اإلفريقية أو مشجعيها أو الوفود المشاركة 

بالبطولة.
وقــال إن وزيــرة الصحة وجهت، قطاع الطب الوقائى 
ممثل فى اإلدارة العامة لمراقبة األغذية، بوضع خطط 
تفتيشية ورقابية للفنادق التى ستستضيف المشاركين 
بالبطولة، بهدف االطمئنان لسالمة األغذية والمشروبات 
ــة فى  ــدوري ــوزارة ال ــ المقدمة لــهــم، وذلـــك ضمن خطة ال
ــوه »مجاهد« أن وزيــرة الصحة، وجهت  هــذا الــشــأن.. ون
أيــضــا الحجر الصحى فــى مختلف الــمــطــارات بتكثيف 
جهوده الوقائية خالل فترة إنعقاد البطولة، كما ستنتشر 
ســيــارات اإلســعــاف بالقرب مــن األمــاكــن التى سيتواجد 
ــه سيتم تحديد  بها المشاركين بـــ»الــبــطــولــة«.. وتــابــع أن
مستشفيات إخالء ضمن »خطة التأمين الطبى«، لنقل أية 
حاالت طارئ أو مرضية من »ضيوف مصر« خالل البطولة 
إليها، مع رفع درجة االستعداد بتلك المستشفيات، والتأكد 

من توافر كل احتياجاتها.

ينطلق فى 22 يناير وحتى 5 فبراير

وزارة الصحة تعلن حالة الطوارئ

نكشف عن شروط و»عربون« الصلح 

27 يناير.. الحكم على 292 متهمـًا فى قضية محاولة اغتيال الرئيس السيسى

تركى آل شيخ يعود ألحضان زوجته آمال ماهر بأغنية »ادينى فرصة«

حكاية كريم عبدالعزيز فى  »نادى الرجال السرى«

اليوم.. طرح فيلم »قرمط بيتمرمط« بدور العرض
يتم اليوم طــرح فيلم »قرمط بيتمرمط« بطولة الفنان 
أحمد آدم، فى دور العرض السينمائية، لينافس فى موسم 

أفالم منتصف العام.
يشارك فى بطولة الفيلم بيومى فؤاد، ودينا فؤاد، ومى 
سليم، وولــيــد فـــواز، وانــتــصــار، ومــن تأليف أمين جمال، 
ومــحــمــد مــحــرز، وأحــمــد أبــوزيــد تــوفــيــق، وإنــتــاج أحمد 

السبكى، وإخراج أسد فوالدكار.
تدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى، ويظهر فيه »آدم« 
بشخصية القرموطى الشهيرة التى حقق خاللها نجاحات 
كبيرة، ويخوض خاللها مغامرة جديدة من خــالل مقبرة 
ألجداده »القراميط« يجعلها مزارًا سياحًيا، ويحدد تذكرة 
لدخولها، ما يدخله فى عــدة مشكالت أهمها مع وزارة 

السياحة واآلثار.

ــم عــبــد  ــريـ ــان كـ ــنـ ــفـ ــن الـ ــلـ أعـ
ــن مـــوعـــد طـــرح  ــ ــز، ع ــ ــزي ــ ــع ــ ال
ــادى الــرجــال الــســرى«  فيلم »نـ
بــالــســيــنــمــات، فـــى 23 يناير 
الجارى، تــدور أحــداث الفيلم، 
ــى إطـــار كــومــيــدى، ويــتــنــاول  ف

الــعــالقــة بين الــرجــل والــمــرأة، من 
ــنــفــذهــا مــجــمــوعــة  ــالل فـــكـــرة ي خــ
مــن الــرجــال بتأسيس نـــادى سرى 
ــرون فيه لــقــاءاتــهــم للتخطيط  ــدي ي
 لحياتهم وحل مشاكلهم مع الجنس 

اآلخر.

ــرى«، وهــو  ــسـ »نــــادى الـــرجـــال الـ
ــراج خالد  ــار، وإخــ تأليف أيــمــن وتـ
الحلفاوى، ويشارك فى بطولته غادة 
ــادل، ماجد الــكــدوانــى، ونسرين  عـ
ــرم  ــ ــؤاد، وأك ــ ــ ــافـــش، وبــيــومــى ف طـ

حسنى، ودينا فؤاد، وأحمد فتحى.

»ما محبة إال بعد عداوة« و»ضرب الحبيب 
زى أكــل الــزبــيــب« و»الــســت ملهاش إال بيت 
جــوزهــا«.. هــذه ليست مــجــرد أمثلة شعبية 
كثيًرا ما نسمعها عند حدوث خالف بين زوج 
وزوجته، لكنه أمر تحول إلى قضية سياسية 
وفنية شغلت الرأى العام فى مصر والسعودية، 
حتى أن شخصيات فى جهات عليا تدخلوا 
لتهدئة نار الخناقات بين المطربة آمال ماهر 
وزوجها تركى آل شيخ رئيس هيئة الترفيه فى 
المملكة، بعد أن ضربها ما جعلها تتقدم بالغ 
ضده فى قسم الشرطة، إلى أن بدأت عمليات 
التراشق عبر الحسابات الشخصية لكل منهما 
على موقعى التواصل االجتماعى فيس بوك 
وتويتر، إلى أن استمع االثنان لصوت الحب 
فــى الــغــرف المغلقة بــإحــدى الجهات العليا 

وبدأوا عملية الصلح.
ترجع أحداث الخالف بين آمال وتركى، إلى 
قيامها بتوزيع 5 سيارات مرسيدس تتجاوز 
قيمة كــل منها الــمــلــيــون جــنــيــه، عــلــى أفـــراد 
أسرتها بعد أن قام الزوج بإهداء حبيبته هذه 
السيارات لتكون تحت أمرها، لكنه غضب من 
إهدائها السيارات ألسرتها فدخل الشيطان 
فى قصة حبهما التى كانت تقشعر لها األبدان 
من شــدة الرومانسية والــغــزل، ووســط موجة 

تصدر المحكمة العسكرية، المنعقدة 
بمعهد أمناء الشرطة بطرة ، حكمها 
على 292 متهًما فــى قضية محاولة 
اغتيال الرئيس السيسى، وولــى عهد 
السعودية السابق، محمد بن نايف، فى 
القضية 148 عسكرية، فى جلسة  27 

يناير.
 ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات 
باغتيال 3 قضاة بالعريش فى سيارة 
مــيــكــروبــاص، واســتــهــداف مقر إقامة 
القضاة المشرفين على االنتخابات 
البرلمانية بمحافظة شــمــال سيناء 
بأحد الفنادق، والتى أسفر عنها مقتل 

قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن.
 كما وجهت لهم رصــد واستهداف 
الكتيبة 101، بشمال سيناء بقذائف 
الهاون عدة مرات، وزرع عبوات ناسفة 
ــعــريــش، استهدفت  بــطــريــق مــطــار ال
مدرعات القوات المسلحة والشرطة 
أثــنــاء مــرورهــا بالطريق، واستهداف 
كل من قسم ثالث العريش باستخدام 
سيارة مفخخة قادها االنتحارى أحمد 
حسن إبراهيم منصور، وإدارة قوات 
أمــن العريش بسيارة مفخخة، ومبنى 
الحماية الــمــدنــيــة، وشــركــة الكهرباء 
بالعريش، وسرقة ما بهما من منقوالت.

تنظر محكمة القضاء اإلدارى، بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من 
حسين أحمد مصطفى، إمام وخطيب مسجد، والتى تطالب بإلزام الجهات 

المختصة بتغيير موعد صالة الفجر  فى جلسة 26 يناير الحالى.
وقــدم مقيم الــدعــوى فى الجلسة الماضية تقرير صــادر عن المعهد 
القومى للبحوث الفلكية يؤكد أن الموعد الحالى لصالة الفجر بمصر 
سابق على الموعد الذى يستوجب أن يكون عليه بنحو نصف ساعة تقريبا.

واختصمت الدعوى رقم 32898 لسنة 71 قضائية كل من وزيــر الرى 
ورئيس هيئة المساحة ووزير األوقاف ومفتى الجمهورية، وشيخ األزهر.

وأصـــدرت هيئة مفوضى الــدولــة بمحكمة القضاء اإلدارى، برئاسة 
المستشار محمد ربيعى، تقريرا فى هذه الدعوى أوصت فيه بإحالتها 

إلى شيخ األزهر بصفته رئيس هيئة كبار العلماء، ليندب بدورة لجنة 
مكونة من عدد فردى من الخبراء المختصين فى مجاالت الشريعة 
اإلسالمية واللغةالعربية وعلوم الفلك واألرصاد الجوية، وأى من 
المجاالت األخــرى التى لها صلة بالدعوى، تكون مهمتها حسم 

النزاع حول الموعد الصحيح لوقت صالة الفجر.

ــة العليا، فــى جلسة 26 يناير  ــ تــصــدر المحكمة اإلداري
ــجــارى، حكمها فــى الــطــعــون المقامة مــن رئــيــس نــادى  ال
الــزمــالــك، لــوقــف تنفيذ وإلــغــاء أحــكــام محكمة القضاء 
اإلدارى »برفض دعــواه المطالبة بحل اللجنة األوليمبية 
وإلــغــاء قرارتها بوقفه عامين، وعــدم قبول دعــوى أخرى 
ــنــادى فــى جميع  طــالــب فيها بــوقــف قـــرار نقل مــبــاريــات ال

المنافسات خارج مالعبه«.
ــة العليا،  وأودعـــت هيئة مفوضى الــدولــة بالمحكمة اإلداريـ
تقريرها بالرأى القانونى فى الطعن المقام من رئيس نادى 
ــذى يطالب بوقف تنفيذ وإلــغــاء الحكم الصادر  الزمالك، وال
من محكمة القضاء اإلدارى برفض دعــواه التى طالب فيها 
بإلزام وزارة الشباب والرياضة بالتدخل لحل اللجنة األوليمبية 
المصرية لتقاعسها عن توفيق أوضاعها فى الموعد القانونى 

الذى حدده قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

اتفقت الهيئة المصرية العامة للكتاب، على الخطوط التى ستقوم 
على خدمة رواد المعرض، وكذلك مشروع السيرفيس، وتتوفر خطوط 
الــرحــالت، من الميادين العامة ومنها: الخط األول ينطلق من منطقة 
صقر قريش، الخط الثانى من ميدان عبدالمنعم رياض، الخط الثالث من 
العباسبة، الخط الرابع من ميدان الجيزة، والخط الخامس من المظالت، 
الخط السادس من النزهة الجديدة، والخط السابع من ميدان األميرية، 
باإلضافة إلى الخطوط العابرة من حدائق القبة، أحمد حلمى، عبد المنعم 

رياض، شبرا الخيمة.
وبالنسبة لخطوط السيرفيس، من مواقف عبد المنعم ريــاض، أحمد 
حلمى، السالم، السيدة عائشة تنطلق بتعريفة ستة جنيهات، ومن موقف 
توشكى بحلوان بتعريفة ثمانى جنيهات، كما سيتم تجهيز المركبات بوضع 

استيكارات عليها طوال فترة المعرض لسهولة استقبال الركاب لها.
ويفتح المعرض أبوابه، فى الفترة من 22 يناير الجارى، حتى 5 فبراير 

المقبل بمركز المؤتمرات بالتجمع الخامس.

غضب قام باالعتداء عليها وأصيبت بإصابات 
متفرقة فى جسدها وغابت عن األنظار تماًما 
وأغلقت هاتفها المحمول لعدة أيــام ما دفع 
البعض لالعتقاد بــأن تركى آل شيخ تدخل 
ــم اخــتــطــاف آمــال  ــدى شخصيات أمنية وت ل
ماهر قسرًيا، إلى جانب ما تردد حول قيامه 
بالضغط لمنع إذاعــة أغانيها فى التليفزيون 

واإلذاعات.
ــك بالتزامن مــع االتــهــامــات التى  وجـــاء ذل
وجــهــت لشخصيات نــافــذة بالملكة العربية 
السعودية بقتل الصحفى جمال خاشقجى 
فــى ســفــارة السعودية فــى اسطنبول، إال أن 
آمال فتحت هاتفها المحمول وردت باستهزاء 

وسخرية على من قلقوا على غيابها.
فى تلك األثــنــاء كــان العاشق المتيم تركى 
آل شيخ ينسج خيوط رحلة العودة ألحضان 
زوجته الحبيبة التى تردد أنه طلقها، فاجأت 
جــمــهــورهــا بــإطــالق أغــنــيــة ضــمــن ألبومها 
ــى بــعــنــوان:  ــن تــألــيــف تــركــى وهـ ــد، م ــجــدي ال
»ادينى فرصة«، وتقول كلماتها: »ادينى فرصة 
أفهمك، وادينى وقت أكلمك، من غير كالمى 
مايصدمك، بعديها ليك االخــتــيــار، خلينى 
مرة أقــول كــالم، وأعلمك سر الغرام، هيفيد 
بايه بس الخصام، اسمعنى بس وخــد قــرار، 

أنــا حبى ليك، أنــا روحــى فيك، وخالص 
عرفت الدنيا بيك، شفت بعينيك، شفت 

الحياة، إدينى وقتك ثانيتين، أشرح شعورى 
فــى كلمتين، انــت اللى بحلم، أكــون معاه، 
مــن وســط كــل العاشقين.. دخــلــت قلبى 

بنظرتين«.
ــار  ــب ــم رد االعــت ــراسـ والســتــكــمــال مـ
ــكــرامــة، اســتــأجــر تــركــى آل الشيخ،  وال
ــارة فــى الــتــجــمــع الــخــامــس  ــن ــم مــســرح ال
بالقاهرة الجديدة لمدة 6 أيــام من أجل 
بروفات حفل زوجته يوم الجمعة القادمة، 
لُتغنى أغنيات ألبومها الجديد، ولتكون 
الحفلة على أعلى مستوى تمت االستعانة 
بمهندس صــوت من بريطانيا ومهندس 

ــاءة مــن فــرنــســا، بينما فــريــق العمل  إضــ
المعاون لها فى الحفل سيكون من خارج 

مصر.
جــديــر بالذكر أن تــركــى آل شيخ أعلن 
يوم الخميس 10 يناير على صفحته على 
الــفــيــس بـــوك، أنـــه سيجمعه عــمــل فنى 
مــع الــفــنــان الكبير محمد حــمــاقــى فى 
األلبوم القادم، وذلك بعد أن أقنعه تركى 
بالتنازل عــن أغنية كــان قــد وافــق على 

غنائها لصالح آمال ماهر.

تركى استأجر مسرح المنارة 
فى التجمع الخامس لمدة 

6 أيام من أجل بروفات حفل 
زوجته يوم الجمعة القادمة 

إليسا تحيى حفال 
لصالح مرضى 
السرطان
تحيى الفنانة اللبنانية 
إليسا يــوم الجمعة القادم، 
حفلها الثانى بمصر لصالح 
ــســرطــان، حيث  مــرضــى ال
كــان األول بمسرح البروج 
نوفمبر الماضى، بالتعاون 

مع مؤسسة بهية.
وكانت إليسا قد أعلنت 
عــن تعافيها مــن ســرطــان 
الثدى، أغسطس الماضى، 
ــيــب أغــنــيــة  ــل مـــن خــــالل ك
ــل الــلــى بيحبونى«  »إلـــى ك
ــضــمــن مــشــاهــد  والــــــذى ت
خاصة بتجربتها مع مرض 

السرطان.

انتهى الفنان رامــز جالل  
مــن تصوير فيلمه الجديد 
»سبع البرومبة« الــذى سيتم 
طرحه يوم 30 يناير الجارى 
فــى دور السينما للمنافسة 
ــازة منتصف  فــى مــوســم إجــ

العام الدراسى.
الفيلم تأليف لؤى السيد، 
وإخراج محمود كريم وبطولة 
رامــز جــالل، جميلة عــوض، 
محمد عبد الرحمن، بيومى 
فــؤاد، محمد ثــورت، مها أبو 
عوف وتدور أحداثه فى إطار 
كوميدى اجتماعى، ويظهر 
ــز فــى العمل بشخصية  رامـ
مهندس معمارى يقع فى عدة 
مــواقــف تقلب حياته رأســاً 

على عقب.

رامز جالل يستعد 
لـ»إجازة نص السنة« 
بـ»سبع البرومبة«

هالة

آمال

تركى

كريمإليسا

رامز

مرتضى
حطب
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السيسى له دور كبير فى تخليص مصر من حكم جماعة اإلخوان اإلرهابية واإلطاحة بالمعزول مرسى 

المؤيدون ينتقدون طول مدة بقاء مبارك فى السلطة ثم يطالبون بالتعديل لبقاء الرئيس فى منصبه ألطول فترة ممكنة 

محمد طرابيه يكتب:

رفضى للتعديل ال يرتبط من قريب 
أو بعيد بشخص الرئيس السيسى 
وهذا الموقف لم يكن ليتغير لو أن 

رئيس مصر شخص آخر  

فى البداية أود التأكيد على أن سطور هذا المقال ليست موجهة ضد شخص الرئيس عبدالفتاح 
السيسى، والدليل أننى قد منحته صوتى فى االنتخابات الرئاسية التى جرت فى عامى 2014 

و2018، لقناعتى فى المرتين أنه األنسب لتولى زمام المسئولية فى مصر خاصة أن له دوره الكبير 
الذى ال ينكره أى وطنى مخلص لمصر فى تخليص مصر من حكم جماعة اإلخوان اإلرهابية واإلطاحة 

بالرئيس المعزول محمد مرسى.
أردت التأكيد على هذه الحقائق قبل أن أتناول اليوم قضية هى األسخن واألخطر فى المشهد 

السياسى المصرى حاليًا، وهى القضية الخاصة بدعوات البعض إلجراء تعديالت على الدستور 
المصرى الذى صدر فى عام 2014 والذى أقسم الرئيس السيسى على احترامه مرتين رغم أن 

الكثير من »الـ..... « يصفونه بأفظع األلفاظ فى محاولة مستميتة منهم إلقناع الرأى العام بضرورة 
تعديله ألسباب سياسية وشخصية لمن يتزعمون هذا االتجاه.

أنا مع االلتزام بفترتين رئاسيتين مدة الواحدة منهما 4 أعوام
لست مع إجراء أى تعديل فى الدستور فى هذه الفترة 

لن يستطيع أى رئيس أن يظل فى السلطة أكثر من 8 سنوات
أى رئيس يحترم شعبه ومبادئه لن يظل يوما واحدا فى منصبه ضد إرادة شعبه

السيسى يرد على المطالبين بالتعديل:

متى نثبت للعالم 
أن فى مصر تداول 

للسلطة بطريقة 
محترمة وأن سياسة 
صناعة الفراعين قد 

توقفت ألجل غير 
مسمى؟!!

أتمنى أن تقوم الجهات 
السيادية والعليا  فى 
2022 بترشيح أحد 

الشخصيات المحترمة 
القادرة على استكمال 
ما بدأه السيسى طوال 

مدة حكمه 

كشف المستور فى قضية تعديل الدستور

ولذلك أؤكد أن رفضى لتعديل الدستور فى الوقت الحالى خاصة ما 
يتعلق بفترة الرئيس وصالحياته ال يرتبط من قريب أو بعيد بشخص 
الرئيس السيسى  وأن هذا الموقف لم يكن ليتغير لو أن رئيس مصر 

شخص آخر، حيث إن القضية تتعلق بالمبدأ وليس األشخاص.
وكنت أتمنى أن يكون هناك احترام للتصريحات المتكررة التى قالها 
الرئيس السيسى بنفسه وأمام الرأى العام المحلى والخارجى فى هذه 
القضية، ويكفى أن أذكر الجميع بما قاله السيسى بـ»شحمه ولحمه« 
فى حواره مع شبكة »CNBC« األمريكية  حيث قال : »أنا مع االلتزام 
بفترتين رئاسيتين مدة الواحدة منهما 4 أعــوام، ومع عدم تغيير هذا 
النظام، وأقول إن لدينا دستورا جديدا اآلن، وأنا لست مع إجراء أى 
تعديل فى الدستور فى هذه الفترة«. وأضاف: »الدستور، يمنح الحق 
للبرلمان وللرئيس فى أن يطلبا إجراء تعديالت، وأنا ال أتحدث هنا عن 
فترات فى منصب الرئاسة، فهذه لن نتدخل فيها، ولهذا لن يستطيع 
أى رئيس أن يظل فى السلطة أكثر من الوقت الذى يسمح به الدستور 

ــال: »ال  ــوات«. وقـ والــقــانــون، وهــو 8 ســن
يناسبنى كرئيس أن أجلس يوما واحدا 
ضد إرادة الشعب المصرى، وهذا ليس 
مجرد كــالم أقــولــه فقط أمــام شاشات 
التليفزيون، فهذه قيم أعتنقها ومبادئ 
أنا حريص عليها وأى رئيس يحترم شعبه 
ومبادئه لن يظل يوما واحدا فى منصبه 

ضد إرادة شعبه«؟؟؟ 
لــذلــك كــنــت أتــمــنــى أن يــكــون هناك 
تطبيق عملى لما قاله الرئيس فى هذا 
الــشــأن والـــذى أعتبره أهــم تصريحاته 
على اإلطـــالق بشرط أن يتم تنفيذه ال 
ــر عند حــد التصريحات  أن يقف األمـ
فقط ثــم نفاجأ بما يمكن أن  نسميه 
»التمثيلية السياسية« بأن الرئيس قرر 
ــنــزول عــلــى  رغــبــة المصريين ووافــق  ال
على إجــراء تعديالت دستورية تتضمن 
»تفصيل« مواد جديدة خاصة بمد الفترة 
الرئاسية الــى 6 سنوات أو جعل مرات 
الــتــرشــح للرئاسة ألجــل غير مسمى.. 

وهو األمر الذى سبق أن فعله الرئيس السادات فى عام  1980 حينما 
تم تعديل الدستور وتم فتح باب الترشح لـ»مدد« وليس »مدة« أخرى، 
وكلنا يعلم أن السادات لم يستفد من هذا التعديل حيث تم اغتياله 
بعدها بعام واحد والوحيد الذى استفاد من هذا التعديل هو الرئيس 
السابق حسنى مبارك الذى استخدم هذا التعديل الدستورى للبقاء فى 
السلطة لمدة 30 عاماً حتى تم إجباره على التنحى عن الحكم عقب 

قيام ثورة 25 يناير 2011.
 لهذا أتمنى أن يقوم الرئيس بإصدار تعليماته فــوراً بالتوقف عن 
الــدعــوات والحمالت الخاصة بتعديل الدستور ألنــه سيكون نهاية 
ألحالم المصريين فى  تــداول السلطة بشكل سلمى وسلس  مثل كل 

دول العالم المتحضر والمتقدم ديمقراطياً.
وفى هذا السياق، أشير إلى أننى تصيبنى الدهشة من منطق الكثير 
من المطالبين بتعديل الدستور ومد فترة الرئاسة  حيث يرون أن أهم 
أسباب فشل مبارك فى السلطة هو طول مدة بقائه فيها لثالثين عاما 
ولذلك أســأل: اذا كانت هــذه قناعاتكم فلماذا تطالبون بزيادة مدة 

الرئاسة للرئيس تحت ستار  حاجة مصر  الى تعديل الدستور.
وهنا أتوقف أمــام جزئية مهمة يثيرها الكثير من »الــــ.....« وهى 
أن مصر ال يوجد بها أحد يصلح للرئاسة سوى الرئيس عبدالفتاح 
السيسى، ويضعون سيناريوهات  منها: مــاذا يحدث لو انتهت مدة 
الرئيس السيسى  ولم يتم تعديل الدستور وتم فتح باب الترشح ولم 

تنطبق الشروط على أحد.
ــه مــع كامل  ورداً على هـــؤالء نــقــول إن
اإلحـــتـــرام والــتــقــديــر لشخص الرئيس 
السيسى ودوره الوطنى الذى أشرنا اليه، 
إال أن هذا الكالم  يسيىء الى مصر ألنه 
ليس من المعقول أال يكون هناك من بين 
أكثر من 104 ماليين مواطن من يصلح 
للرئاسة سوى شخص واحد، وهذا يعنى 
أن الحياة السياسية فشلت فشالً ذريعا 
فى إظهار شخص يصلح لتولى الرئاسة. 

وليسمح لى هؤالء أن أسألهم: الرئيس 
السيسى »الــذى نتمنى له دوام الصحة 
والعافية« ليس إال بشر مثله مثل جميع 
الــنــاس ومــن الممكن أن يتوفى فــى أى 
لحظة وهــذا أمــر غير مستبعد على أى 
شــخــص فينا ألن هـــذه طبيعة الحياة 
فــمــاذا سنفعل فــى هـــذه الــحــالــة؟ وهــل 
ــن الــخــارج  ســنــقــوم بــاســتــيــراد رئــيــس م
على غــرار المدربين األجانب فى عالم 
الكرة؟ وهل تتصورون أيها الحمقى أن 
جهاتنا السيادية المحترمة لم تضع فى 

حساباتها مثل هذا األمــر ووضعت كل السيناريوهات البديلة لذلك  
ألنها تعلم تماماً حجم الكوارث التى قد تلحق بمصر اذا لم يتم وضع 

مثل هذا األمر فى االعتبار؟
وهنا أؤكــد أننى وكما أكــرر لست ضد الرئيس السيسى ولكننى 
أتــفــق معه فيما قــالــه حــول رفــض تعديل الــدســتــور  وأرى أن تقوم 
إحدى مؤسساتنا الوطنية المحترمة وفى مقدمتها القوات المسلحة 
أو القضاء وغيرهما مــن الجهات السيادية والعليا بترشيح أحد 
الشخصيات المحترمة القادرة على استكمال ما بدأه السيسى طوال 
مدة حكمه، فى االنتخابات الرئاسية القادمة حتى نثبت للعالم أننا 
نبحث عــن مستقبل مشرق لبلدنا يتم فيه تـــداول السلطة بطريقة  
محترمة  وأن سياسة صناعة الفراعين قد توقفت فى مصر ألجل غير 

مسمى.
وأنتقل إلى جزئية أخرى يثيرها البعض لتبرير رغباتهم المحمومة 
لتعديل الدستور ألهــداف وأغــراض سياسية وشخصية خبيثة، حيث 
يزعمون أن الدستور الحالى ينتقص من صالحيات رئيس الجمهورية 
ــدوره على الوجه المطلوب، ورداً على هؤالء  وال يمكنه من القيام ب
أقول: هل هناك شىء فى مصر على أرض الوقع ال يخضع لسلطات 
وصالحيات الرئيس بشكل كامل؟  فالواقع  يؤكد أن الحكومة بكل ما 
يقال أن لها صالحيات دستورية تحولت إلى مجرد سكرتارية للرئيس 
وال تأتمر إال بأمره وتنفذ ما يريده بــدون مناقشة، وكذلك الحال 
بالنسبة لمجلس النواب الذى أصبح مجرد تابع للحكومة ولم يضبط 
طوال أكثر من ثالث سنوات حتى اآلن متلبساً بممارسة دوره الرقابى 
عليها، والدليل أننا لم نجد استجواباً واحــدا يتم مناقشته تحت قبة 

البرلمان حتى  لو كان بشكل تمثيلى أو سياسى وهو األمر الذى أدى 
إلى انتقاد الكثير من المصريين ألداء البرلمان الذى من المفترض أنه 
يمثل الشعب لكنه تحول إلى منفذ أو بمعنى أدق مثل »المحلل« الذى 

تنفذ الحكومة من خالله كل ما تريد من قوانين وقرارت وتوصيات.
كما تؤكد كل الوقائع والمؤشرات أن جميع األجهزة والجهات العليا 
فى مصر حاليا تدين بالوالء والطاعة للرئيس وهو أمر ال غبار عليه بل 
نراه مهما فى إطار الرغبة فى بناء الدولة ودعم استقرارها ولكننا نقر 
حقيقة نرد بها على من يزعمون زوراً  وبهتاناً أن صالحيات الرئيس 

»منقوصة« بسبب  وجود بعض مواد الدستور الحالى.
وفــى هــذا السياق استشهد ببعض الكلمات التى قالها الكاتب 
والسيناريست الــمــعــروف وحيد حامد فــى هــذا الــشــأن حيث قــال: 
»أصحاب مقترحات تعديل الدستور يريدون جر الدولة المصرية مرة 
أخرى إلى عهد الرئيس األسبق حسنى مبارك، ونحن سنقف ضد أى 
محاوالت للمساس به، ومحاوالت تعديله تعد انقالباً عليه ومساساً 
بحقوق الشعب التى أقرها فى 2014، وال 
بد من تطبيقه أوالً والتفكير فى التنمية 
واإلنــتــاج بـــدالً مــن التفكير فــى توسيع 
صالحيات الرئيس ومد فترته الرئاسية، 
ألن هــذه المحاوالت تشوه صــورة مصر 

وتنتقص من شعبية الرئيس«.
 مــن ناحية أتــوقــف عند تصريحات 
ومـــبـــررات عـــدد مـــن  قــــادة الـــدعـــوات 
الخاصة بتعديل الدستور، وفى مقدمتهم 
أســـامـــة هــيــكــل رئــيــس لــجــنــة الــثــقــافــة 
واإلعــالم واآلثــار بمجلس النواب والذى 
أعــلــن فــى أغسطس 2018، أن »هناك 
مواّد ملغمة فى الدستور«، داعياً لتعديله، 

وانضم له عدد من النواب اآلخرين.  
ثم فوجئنا بتصريحات مناقضة لهذا 
ــال هــيــكــل نــفــســه فى  ــوجــه، حــيــث قـ ــت ال
24 ديسمبر 2018، إن لجنة الثقافة 
واإلعـــــالم رفــضــت بـــاالجـــمـــاع، مقترح 
مشروع قانون تعديل قانون إنشاء نقابة 
اإلعالميين، والــذى كــان يهدف للسماح 
لقيادات اللجنة التأسيسة للنقابة، بالترشح فى انتخابات النقابة.. 
وأضاف هيكل، فى تبريره لهذا الرأى الذى اتخذته اللجنة أن حمدى 
الكنيسى رئيس اللجنة التأسيسة لنقابة اإلعالميين، كان على علم 
ووعى بنصوص القانون التى تمنع ترشحه فى أول انتخابات للنقابة، 
ورغــم ذلــك قبل منصب رئيس اللجنة التأسيسة، وبالتالى ال يوجد 
مبرر لطلبه حاليا بتعديل القانون من أجل مصلحة شخصية، مؤكداً 
أن القانون دستورى، وأن البرلمان أقره بعد مراجعته بمجلس الدولة، 

وكذلك تم إصداره رسميا من قبل رئيس الجمهورية.
وهنا نسأل هيكل: لماذا تطالب باحترام القانون والدستور فى حالة 
التعديل الخاص بنقابة اإلعالميين »أنــا شخصيا أؤيــد قــرار رفض 
اللجنة للتعديالت« بحجة أن رئيس اللجنة التأسيسية واألعضاء كانوا 
على علم مسبق بمواد القانون التى تمنع ترشحهم؟ فى حين تطالب 
بالتعديل رغــم أن الرئيس السيسى كــان يعلم مسبقاً وقبل ترشحه 
وفــوزه فى اإلنتخابات الرئاسية مرتين بما ينص عليه الدستور، كما 
أن الرئيس نفسه أعلن رفضه إلجراء أى تعديل فى الدستور؟ ولماذا 
يتم العبث اآلن بدستور تم إقراره بموافقة 98% من المصريين فى عام 

2014؟!!
ــرام رغــبــة الكثير من  وفـــى تــقــديــرى الــخــاص أنـــه فــى حــالــة احــت
المصريين وأولهم الرئيس السيسى نفسه ولم يحدث تعديل للدستور 
فيجب أن يتم تكريم السيسى عقب انتهاء فترة واليته الثانية بكل صور 
التكريم الالئق  نظير ما قدمه طوال السنوات الماضية، لكننى فى هذا 
السياق أعلن رفضى للطرح الذى قدمه 
الكاتب ياسر رزق رئيس مجلس إدارة 
اخبار اليوم  فى مقاله الذى نشر مؤخراً 
بعنوان: »عــام اإلصــالح السياسى الذى 
تــأخــر« والـــذى أثــار الكثير مــن الجدل، 
حيث اقترح رزق أن يتم تعديل الدستور 
أو أن يتم فتح مــدة الــرئــاســة لــمــدة  6 
سنوات وفى حال فشل هذين االقتراحين 
يتم تشكيل مجلس انتقالى يدير الدولة 
ويــكــون برئاسة السيسى على أن يكون 
الــرئــيــس الــجــديــد المنتخب فــى 2022 

عضواً فيه.
ورداً على كالم رزق أقــول: متى نكون 
بالفعل دولــة مؤسسات تحترم الدستور 
والقانون؟ ولماذا تتجاهل حقيقة مؤكده 
يلخصها المثل الشعبى المأثور » المركب 
اللى فيها ريسين بتغرق«؟ وكيف تتصور 
وأنــت محرر سابق برئاسة الجمهورية 
ولـــدى الـــقـــوات المسلحة أن الرئيس 
ــذى يــكــون بموجب  ــ الــجــديــد لمصر وال
الدستور رئيساً للمجلس األعلى للقوات المسلحة يمكن أن يكون  

مجرد عضو فى مجلس يترأسه رئيس سابق للبالد؟
وفى النهاية أقول إننى من أشد المؤيدين لتكريم الرئيس السيسى 
عقب انتهاء فترة واليته ويجب أن نشكره إذا تم تنفيذ رغبته بعدم 
تعديل الدستور، ويجب أن نكون دولــة مؤسسات حقيقية تقوم على 
مراعاة مصالح البالد بعيداً عن أى أشخاص  ألننا كلنا زائلون وستبقى 

مصر إلى يوم القيامة.

سؤال لياسر رزق: كيف يكون رئيس 
المجلس األعلى للقوات المسلحة 
مجرد عضو فى مجلس انتقالى  

يترأسه رئيس سابق للبالد؟!! 

أسامة هيكل طالب باحترام 
الدستور ورفض تعديل قانون 
»نقابة اإلعالميين« ثم طالب 

بتعديله بحجة وجود مواد ملغمة به

الزعم بأنه ال يوجد أحد يصلح للرئاسة 
سوى السيسى إساءة لمصر وشعبها

جميع األجهزة والجهات العليا فى مصر 
حاليا تدين بالوالء والطاعة للرئيس 

أطالب بتكريم السيسى عقب انتهاء فترة واليته الثانية بكل 
صور التكريم الالئق  نظير ما قدمه طوال السنوات الماضية 

أتمنى أن يقوم 
الرئيس بإصدار 

تعليماته فورًا 
بالتوقف عن 

الدعوات والحمالت 
الخاصة بتعديل 

الدستور 

لماذا ال يتم وضع 
احتمالية وفاة الرئيس فى 
أى لحظة مثل كل البشر؟ 

وهل يتصور »الـ......« 
أن جهاتنا السيادية لم 
تضع فى حساباتها كل 
السيناريوهات البديلة؟

السيسى

حامد

هيكلرزق

عبدالعال
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مصادر: املهر فيلال بالتجمع الخامس.. وخاتمان أملاظ ودبلة

الوزير العاشق.. يعود من دبى بعد 
قضاء شهر العسل مع »العصفورة«

ــوزارات  كشفت مصادر مطلعة داخــل ديــوان إحــدى ال
الخدمية المهمة، أن وزيرها حصل على إجــازة قصيرة 
قبل أسبوعين للسفر إلى دبى لقضاء ما يسمى بـ»شهر 
العسل« مع الموظفة الحسناء التى أطلق عليها موظفو 
الــوزارة لقب »العصفورة الرشيقة« نظراً لما تتمتع به 
بجسم رشيق وكــثــرة الحركة والتنقالت بين المكاتب 
والقطاعات لتعرف األخــبــار وتنقلها بحرفية شديدة 

للوزير.

وأكــدت المصادر أن الوزير قد اشترى فيلال مؤخرا 
بالتجمع الخامس لتكون مهرا للعصفورة الرشيقة والتى 
وقع اختياره عليها لتكون الزوجة الثانية له، فضال عن 
دبلة وخاتمين ألماظ، يزينان يد العصفورة التى رفضت 
أن تجلس فى البيت بعد الـــزواج، ألسباب أهمها أنها 
تعشق العمل وال تفضل على االطالق الجلوس فى البيت، 
والثانى حتى ال تثار الشكوك إذا ما حصلت على إجازة 

من الوزارة.

المثير أن الوزير جند عــدداً من الموظفين الشباب 
المقربين منه، للرد على من يحاول إثــارة  أية شائعات 
خاصة بعالقاته مع العصفورة الرشيقة، والترويج إلى أنه 
يعاملها معاملة قاسية ويضغط عليها فى العمل المكلفة 
به، فى إعداد التقارير اإلعالمية والتنظيم للمؤتمرات 
الصحفية ولقاءاته وأجندة أعماله طوال األسبوع، وهى 
المهام المكلفة بها وتتقاضى نظيرها مبلغا كبيراً شهرياً.

صراع ديوك ائتالف دعم مصر تحت قبة البرلمان

شهد مجلس الــنــواب، فصل جديد من 
فصول صراع الديوك المنتمين الئتالف 
األغلبية البرلمانية »دعم مصر«، بعد أن 
ــة يــوم األربــعــاء 9 يناير داخــل  نشبت أزم
مجلس الــنــواب بــيــن اثــنــيــن مــن الــرمــوز 
الكبيرة داخل االئتالف، وانتهت بالتراشق 
باأللفاظ وقـــرارات عقابية على الطرف 
األضعف كما جرت العادة، لكن االجتماع 
الـــذى حــضــره محافظ البحيرة لــم ينته 
نهاية مأساوية فقد تكفل األمــيــن العام 
الئتالف األغلبية البرلمانية بتقديم وجبة 
ــراخ« ودواجــن  غــداء عبارة عن كباب و»فـ
من محالت أبوشقرة الشهيرة فى شارع 
قصر العينى للمحافظ والوفد المرافق 
ومسئولين وزارات التخطيط والمالية 

والنقل وموظفى البرلمان.
االئــتــالف الـــذى ُيسيطر عليه حــزب 
ــن مــن خـــالل نــائــب رئيس  مستقبل وطـ
الــحــزب الــدكــتــور عــبــدالــهــادى القصبى، 
الــذى أصبح بالتابعية رئيًسا لألغلبية 
الــبــرلــمــانــيــة، واخـــتـــار الــمــهــنــدس أحمد 
السجينى رئيس لجنة اإلدارة المحلية 
بمجلس النواب والــذى كان ينتمى لحزب 
ــام لألغلبية  ــع ــن ال الــوفــد، لــيــكــون األمــي
البرلمانية رغــم عــدم وجــود تحالف مع 
الوفد، كما أنــه تم االعــالن عبر مقربين 
من »السجينى« عن انفصاله عن الحزب 
بسبب خالفاته مع رئيسه المستشار بهاء 

الدين أبوشقة.
ــة  ــي ــب ــــالف األغــل ــت ــ ــت ائ ــراعــ ــن صــ ــ وعـ
ــدأت بــوفــاة  فــهــى لــم تــكــن جــديــدة فــقــد بـ
مؤسسه اللواء سامح سيف اليزل، ليكون 
هــنــاك صـــراعً على الــكــرســى بين الــلــواء 
ســعــد الــجــمــال الــرئــيــس الــســابــق للجنة 
ــر  الــشــئــون الــعــربــيــة وطــاهــر أبــوزيــد وزي
الرياضة  السابق وعضو لجنة الرياضة 
بالبرلمان، وصــالح حسب الله الــذى كان 
يشغل منصب المتحدث بــاســم الحزب 
فــى عــهــد الــمــهــنــدس محمد الــســويــدى، 
كما عانى االئــتــالف مــن التفكك بسبب 
ــواب على المقاعد  ــن ــراع مشاهير ال صـ
وأبرزهم مجدى مرشد الذى اقتنص منه 

»السجينى« كرسى األمين العام.  
ــار »الــســجــيــنــى لمنصبه  ــي وبــعــد اخــت
الجديد، الحظ أعضاء لجنته البرلمانية  
أنــه يتحدث معهم ببعض التعالى - على 
حد وصفهم -  إذ دب خالًفا  مع زميله 
فى االئتالف محمد الحناوى، وهو خالف 
غير سياسى وغير تشريعى لكنه تفوح منه 

رائحة الطابع الشخصى. 

فقد حذر السجينى النائب الحناوى، من 
الجدل داخل اللجنة حتى ال ُيعطل أعمالها 
فى أثناء وجود مسئولين حكوميين ونواب. 
وبعد انتهاء »السجينى« من حديثه، قال 
المهندس أســامــة فهمى رئــيــس االدارة 
ــوزارة النقل  المركزية للطرق والكبارى ب
والــمــواصــالت ممثل الــوزيــر فــى حضور 
اجتماع لجنة اإلدارة المحلية بمجلس 
النواب، إنه ال يعرف تبعية كوبرى الهويس 

فى محافظة البحيرة إذا كان تابًعا إلدارته 
أم النقل النهرى قائالً: »على ما اعتقد انه 
تابع للنقل النهرى مش إلدارة الكبارى«، ما 
أثــار غضب رئيس لجنة االدارة المحلية 

المهندس احمد السجينى.   
ــن جــانــبــه عــقــب الــمــهــنــدس أحمد  ومـ
السجينى، بأنك اآلن ممثل عن وزير النقل 
والــمــواصــالت ولست ممثالً عن اإلدارة 
ــكــبــارى بـــالـــوزارة،  الــمــركــزيــة لــلــطــرق وال

وبالتالى يجب أن يــكــون لــديــك رد، ألن 
اللجنة ال تنعقد بمشاركة نـــواب فقط 
ــة عــن هـــذا الـــســـؤال، كــان  لننهى االجــاب
واجًبا على وزيــر النقل أو مستشاريه أن 
يخاطبوا المجلس بما يليق بالمجلس، 
وحضرتك اتفضل فى صالة كبار الزوار 
ويجب أن ترد على نواب البرلمان سلًبا أو 
إيجابا، هى المسألة بتمشى كده فى بناء 

األوطان.
ــراء  فــخــرج الــمــســئــول الــحــكــومــى إلجـ
مكالمة هاتفية وموافاة البرلمان بتبعية 
الكوبرى محل الــجــدل، وبعد 10 دقائق 
عاد ليؤكد أن الكوبرى يتبع قطاع النقل 

النهرى فى الوزارة.
وأثـــنـــاء تــواجــد مــســئــول وزارة النقل 
خـــارج قــاعــة االجــتــمــاع، دب خــالف بين 
النائب محمد الحناوى، والمهندس أحمد 
السجينى، إذ دافــع الحناوى عن موقف 
الحكومة، وهو ما بــرره »السجينى«، بأن 
هــذا هو ما تنص عليه الئحة البرلمان، 
ليقوم رئــيــس اللجنة  بتحذير الحناوى 
قائاًل: »قلت لك التزم النظام ٣ مــرات«، 
لــيــرد عليه الــحــنــاوى: »وهــتــعــمــل ايـــه لو 
حذرتنى للمرة الرابعة، احنا اللى مختارين 

رئيس للجنة«.
ثم وجه »السجينى« كالمه لممثل الوزارة  
قائالً: »البرلمان يخاطب الوزارات وليس 
الهيئات ومن يأتى للبرلمان هو ممثل عن 
الوزير وليس عن هيئة وهذا هو القانون 
ومن يحضر معنا ليس من اختيارى بل من 
اختيار الــوزيــر ألن عليه الحضور أو من 

ينوب عنه«.
إال أن حديث رئيس اللجنة لم يعجب 
النائب محمد الحناوى، فقال له عندما 
حاول مقاطعة الحديث: »انت ليه متعمد 
متخلنيش اتكلم وكل شوية تقاطعنى«، فرد 
عليه السجينى قائال: سيادة النائب انا 
مرتبط بوقت محدد وأنت كل شوية تضيع 

وقت الجلسة فى الكالم.
فــاشــاح لــه الــحــنــاوى بمجموعة أوراق 
كان يقرأ منها قائاًل وهو ينهض من على 
كــرســيــه: »هسيبهالك أهـــو يــاعــم اقعد 
فيها«، مضيًفا وهو يخرج من باى القاعة: 

»يال غور كده«.
ــالغ أمانة  مــا دفــع رئــيــس اللجنة، إلبـ
ــإدراج طلبات النائب  اللجنة بالسماح بـ
الحناوى فى جــدول االعمال مع حرمانه 

من الحصول على الكلمة للحديث.
وتابع: النائب الحناوى تحدث 6 مرات 
مطولة دون مقاطعة من رئيس الجلسة، 
وكل حديثه خارج جدول االعمال، وحديثه 
للمنصة غير مقبول وهو حديث عامى ألنه 

يسيئ له  أوال ولمؤسسات الدولة ثانية.

  إسالم خالد

 خالد عبدالرحمن

توكيالت السيارات تتهرب من خفض األسعار 
وتضحك على الحكومة والمستهلك

20 يناير.. نظر دعوى تعديل 
الدستور لمدة فترة الرئاسة

كشف ناصر شعبان األمين العام لرابطة 
تجار سيارات مصر، عن تالعب كبار وكالء 
الــســيــارات فــى مصر بالمستهلكين وزيـــادة 
األسعار ٣ مرات قبل تطبيق اتفاقية الشراكة 
األوروبــيــة الخاصة بخفض قيمة الجمارك، 
مؤكًدا ان الحكومة هى األخــرى رفعت قيمة 
رســم التنمية مــن 11% إلــى 20% لتعويض 
مــا خسرته الــخــزانــة الــعــامــة لــلــدولــة بسبب 
عــدم تحصيلها الــضــرائــب على الــســيــارات 

المستوردة من أوروبا.
وقال ناصر شعبان فى تصريحات لـ»صوت 
الماليين«، إن الوكالء خفضوا األسعار بشكل 
صورى للضحك على الحكومة إذ أعلنوا بعد 
الــهــجــوم عليهم بسبب عــدم خفض أسعار 
السيارات بعد تطبيق اتفاقية  صفر جمارك، 
فقد ابتكروا صريحة للتحايل على الجهات 
الرقابية وهى إجراء حمالت إعالنية لعروض 
تخفيضات تتراوح بين 20 إلى 40 ألف جنيه 
على أنواع سيارات معينة راكدة لديهم بينما 
يبيعون األنـــواع األخــرى بنفس األســعــار قبل 
خفض الجمارك، ورغم الخفض لبعض فئات 
السيارات عبر الــوكــالء إال أن التخفيضات 
ليست دائــمــة لكنها عــروض مرتبطة بفترة 

زمنية محددة، ما أصاب سوق السيارات فى 
مقتل وجعل حركتى البيع والشراء تتوقفان 
بسبب اآلمــال التى يعلقها المستهلكين على 
انخفاض أسعار السيارات، لكنهم فوجئوا أن 
ما يتم اإلعــالن عنه إجـــراءات صورية بينما 
الــواقــع مختلف، وضــرب مثال بأنه إذا أراد 
شخص شـــراء ســيــارة مــوديــل 2019 فسوق 
يدفع ثمنها بالكامل للوكيل ليحصل على الحد 
األدنى للخفض أى محماًل إياه قيمة الضريبة 
التى ُيفترض أن يدفعها التوكيل لوزارة المالية 

كضريبة القيمة المضافة.
وطــالــب الحكومة بــضــرورة إجـــراء تفتيش 
دورى على معارض السيارات التابعة للوكالء 
والمخازن وحصر أعداد السيارات واالطالع 
على شهادة المصدر التى تقر فيها الشركة 
المصدرة بقيمة السيارات الحقيقة وحساب 
قيمة ضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية 
وأى رســوم أخــرى تحملها الوكيل وطرحها 
من السعر النهائى الــذى يبيع به للمستهلك 
وستكتشف وزارة الــمــالــيــة أن الــفــارق فى 
السيارة الواحدة يتراوح بين 60 و 250 ألف 
جنيه بحسب نوع السيارة وسنة الصنع والفئة 

الخاصة بها.

ــرة لـــألمـــور  ــاهــ ــ ــق ــ ــة ال ــم ــكــمــل مــحــك ــســت ت
ــل أبــو  المستعجلة، بــرئــاســة المستشار وائـ
شادى، نظر الدعوى المستعجلة التى تطالب 
بإلزام رئيس مجلس النواب بدعوة المجلس 
لالنعقاد لتعديل نص المادة 140 من الدستور 
فيما تضمنته من عــدم جــواز إعــادة انتخاب 
رئــيــس الجمهورية إال لــمــرة واحـــدة لــمــدة 4 
سنوات، وتعديل هذه الفقرة بما يسمح بإعادة 
انتخاب الرئيس لــمــدد مماثلة طالما وافــق 
الشعب على ذلــك مــن خــالل استفتاء يدعى 
لــه كــافــة عناصر األمـــة فــى جلسة 20 يناير 
لــالطــالع وتصحيح شكل الــدعــوى واالعــالن 

بالتدخل االنضمامى.
واختصم المحامى أيمن عبدالحكيم، فى 

دعواه رئيس مجلس النواب بصفته.
ــام عــبــدالــحــكــيــم، وكــيــال عــن عـــدد من  ــ وأق
المواطنين دعوى مستعجلة حملت رقم 2٣95 
لسنة 2018 اختصم فيها رئيس مجلس النواب 

بصفته، وطالب بالحكم بإلزام رئيس مجلس 
النواب بدعوة المجلس لالنعقاد لتعديل نص 
المادة 140 من الدستور فى ما تضمنته من 
عــدم جــواز إعــادة انتخاب رئيس الجمهورية 
إال لمرة واحــدة لمدة 4 سنوات، وتعديل هذه 
الفقرة بما يسمح بإعادة انتخاب الرئيس لمدد 
مماثلة طالما وافق الشعب على ذلك من خالل 

استفتاء يدعى له كافة عناصر األمة.
وذكـــرت الــدعــوى أن الفقرة الــمــوجــودة فى 
الدستور التى تنص على أنــه ال يجوز إعــادة 
انتخاب رئيس الجمهورية إال لمرة واحــدة، 
جـــاءت مجحفة بالشعب المصرى العظيم، 
خاصة وأن مدة الرئاسة لثمانى سنوات فقط 
هى فترة قليلة للغاية، نظرا لحجم المخاطر 
ــرار االقتصادية واألمنية  والتحديات واألضـ
التى مرت بها البالد ومازالت تمر حتى اآلن، 
إلى جانب أن هذه المادة فيها حجر على إرادة 
الشعب الذى هو مصدر السلطات »وهى بدعة 
وضعتها اللجنة التأسيسية للدستور كمحاكاة 
للبالد الغربية رغم اختالف ظــروف كل دولة 

عن األخرى«.

أمين عام رابطة تجار 
سيارات مصر: إعالنات 

وهمية والمواطن يسدد 
قيمة ضريبة القيمة 

المضافة بدًل من الوكيل

النائب لرئيس اللجنة: »أنت ليه متعمد متخلنيش أتكلم 
وكل شوية تقاطعنى« والسجينى يرد: »أنت كل شوية 

تضيع وقت الجلسة فى الكالم  خارج الموضوع« الحناوى: 
»هسيبهالك أهو ياعم اقعد فيها يال غور كده« ورئيس 

اللجنة يصدر تعليمات بحرمانه من الكالم فى الجتماعات

خناقة »السجينى« و»الحناوى« تشعل 
اجتماع لجنة اإلدارة المحلية بالبرلمان 

فرنسا ترفض رفع  تمثال يـُهين »فرعون« أمام جامعة السوربون
ــوت الــمــاليــيــن« أن ســفــارة  عــلــمــت »صــ
فرنسا بالقاهرة أفـــادت وزارة اآلثـــار فى 
خــطــاب رســمــى، أن الحكومة الفرنسية 
ترفض طلبا قــد تقدمت بــه  لرفع تمثال 
للعالم الفرنسى، إبــان الحملة الفرنسية 
على مصر »شامبليون« وهــو يضع قدمه 
على رأس فرعون مصرى، والموجود فى 
مدخل جامعة السوربون بالحى الالتينى 

بالعاصمة الفرنسية باريس.
وقالت مصادر مطلعة إن الخطاب أكد أن 
التمثال يصور جزاء من العالقات المصرية 
- الفرنسية، وجـــزء مــن تــاريــخ البلدين، 
ــاى حــال من  وال يعنى تحقير الــفــرعــون ب

االحوال، وال يهين التاريخ المصرى.
وأشــــارت الــمــصــادر إلـــى أن مــحــاوالت 
الحكومة المصرية متمثلة فى القنصلية 
المصرية بفرنسا ووزارة اآلثـــار، القناع 
الجانب الفرنسى برفع التمثال ونقله من 
أمام مقر جامعة السوربون ووضعه فى أحد 
المتاحف الفرنسية، جــاء بعد مناشدات 
عدد كبير من الجالية المصرية بفرنسا، 
خاصة طالب الجامعات والباحثين الذين 
يدرسون فى فرنسا وتقدم بعضهم بطلبات 
للقنصلية المصرية بفرنسا لرفع التمثال 
ــروه يــهــيــن الـــتـــارخ الــمــصــرى  ــب الــــذى  اعــت

الفرعونى.

حكاية »الطرود المشبوهة« فى السفارة المصرية بأستراليا
تواصل الشرطة األسترالية التحقيق حول إرسال عدد من الطرود المشبوهة 

إلى نحو عشر سفارات وقنصليات فى استراليا.
وكانت أجهزة الــطــوارئ فى عــدد من المدن االسترالية قد تلقت بالغات 
بتلقى طرود تحتوى على مواد مشبوهة من سفارات وقنصليات مصر والواليات 
المتحدة والصين وإيطاليا والهند واليابان وسويسرا وإسبانيا وباكستان 

ونيوزيلندا.
وأكدت شرطة والية فيكتوريا التى عاصمتها ملبورن، أن المواطنين ليسوا 
مهددين.. وأضافت »نعتقد فى هذه المرحلة أن القضية محددة األهداف وال 

تشكل تهديدا للمواطنين«.
وقالت الشرطة الفيدرالية األسترالية فى بيان »يتّم فحص هذه الطرود من 
جانب أجهزة الطوارئ«. وأخلى بعض األماكن على سبيل الوقاية األمنية، قبل 

السماح للموظفين بالعودة الى مكاتبهم.

شعبان

السجينىالحناوى



ضغوطات من كبار مصدرى الحاصالت الزراعية على الحكومة لوقف »شهادة الجودة«

غيرة الستات تسيطر على وزيرة التضامن بسبب تصعيد »نيفين« لتولى منصب كبير
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مصر مهددة بوقف تصدير منتجاتها الزراعية بسبب قرار حكومى جديد

نيران الغيرة السياسية تشعل الخالفات بين غادة والى ونيفين جامع

»لــكــل مجتهد نــصــيــب« هـــذا المثل 
ــا يــمــكــن أن  ــو مـ الــشــعــبــى الــــــدارج هـ
ُيطلق على نيفين جامع رئيسة جهاز 
الــمــشــروعــات الصغيرة والمتوسطة، 
فبعد أن نجحت فــى االخــتــبــار على 
الهواء مباشرة فى حفل افتتاح مشروع 
»بشاير الخير2« باإلسكندرية، أثناء 
استجواب الرئيس عبدالفتاج السيسى 
لــهــا حـــول مــشــروعــات ســكــان منطقة 
ــعــدت لــهــذه  ــف اســت ــي غــيــط الــعــنــب وك
المشروعات وما الذى فعلته، مما أثار 
إعجاب الرئيس بقدرته على تولى زمام 

األمور.
وقـــد تلقت خـــال الــفــتــرة الماضية 
عــدد كبير مــن االتــصــاالت مــن إحــدى 
لجهات العليا تطلب منها بيانات عنها 
وعن عائلتها وزوجها المحاسب الذى 
تــوفــى منذ عــامــيــن، وهــى االتــصــاالت 
التى علمت بها الــدكــتــورة غــادة والــى 
ــرة التضامن االجتماعى، والتى  وزي

كــانــت مسئولة عــن المشروعات 
الصغيرة كأحد األدوار خاصة 

وأنها تحت سلطتها بنك ناصر 
ــذى يــقــدم  ــ ــاعــى الـ ــم االجــت

ــمــحــدودى  مـــســـاعـــدات ل
الــدخــل وراغــبــى إقامة 

مشروعات صغيرة.
كل هذه النجاحات 
التى حققتها نيفين 

جــامــع، أثـــارت حفيظة غــادة والـــى، التى 
بــدأت تشعر بالقلق لتحول األنظار عنها 
ناحية »نيفين جامع«، خاصة أن الكارت 
الوحيد الذى كانت تتشدق به الوزيرة هو 
أنها كشفت عن لقاء لها مع سفير هولندا 
قــال لها فيه إن النائب محمد السادات 
ســرب للسفير نسخة من مشروع قانون 
الجمعيات األهلية قبل مناقشته تحت قبة 
البرلمان، وهو ما أدى إلسقاط العضوية 
عنه فيما بعد وتوجيه تهمة خيانة األمانة 

له.
ورغــم أن الجهة العليا التى أجــرت 
اتــصــاالت بنيفين جامع لم تبلغها عن 
المنصب المرشحة لتقلده ســواء كان 
وزيرة التضامن االجتماعى خلًفا لغادة 
والــى أم منصب آخــر رفيع المستوى، 
لكنها سارعت بدهاء المرأة لعمل حملة 
لتلميع نفسها سياسًيا مستغلة شبكة 
ــل اإلعــــام، وهـــو ما  عــاقــاتــهــا ووســائ

أشعل الغيرة عند غادة والى.
وبرز دور نيفين جامع مؤخًرا بعد ضم 
الصندوق االجتماعى للتنمية لجهاز 
تنمية الــمــشــروعــات الــتــابــع لمجلس 
الـــــــوزراء، وأصــبــحــت هـــى عــلــى رأس 
الكيان الكبير وتتولى دعم المشروعات 
الصغيرة على مستوى الجمهورية، وهى 
تلك المشروعات التى يشدد الرئيس 
السيسى على االهــتــمــام بها وإصــدار 

التشريعات التى ُتسهل عملها.

رغــم الــمــمــارســات الــتــى يــقــوم بها بعض المزارعين 
والمصدرين للحاصات الزراعية من رش مبيدات غير 
مسموح بتداولها محلًيا أو عالمًيا وهو ما يترك أثًرا فى 
المنتجات الزراعية التى يتم تصديرها للخارج، ما نتج 
عنه حظر استقبال العديد من الشحنات من الفراولة 
والبطاطس والموالح والطماطم وغيرها من المنتجات 
الزراعية، إال أن وزارة الــزراعــة واستصاح األراضــى، 
كان لها رأى آخر، فى األزمة التى تتحملها بصفتها هى 
الجهة التى ترعى الزراعة وتصدير منتجاتها للخارج، 
فقد أعلنت دراســة االستغناء عن أحــد المعايير التى 
يجب على الُمصدر الحصول عليها للسماح له بدخول 

أسواق العالم.
ــة فــى قيام  ــزراعــي ــادرات ال ــصـ وتــتــلــخــص مــشــاكــل الـ
بعض الشركات بتصدير شحنات ضمن كميات كبيرة 
ــدول العربية  يتم تصديرها وتكون معيبة ما يضطر ال
واألوروبــيــة والواليات المتحدة كذلك إلعــادة الشحنات 
كاملة ما يتسبب فى تلف معظمها ذهابًا وإيابًا من وإلى 
مصر، وكذلك ما بها من بكتيريا أو مواد مسرطنة وفًقا 
لما ذكرت تقارير هذه الدول على مدارس السنوات الـ3 

الماضية.
لكن وزارة الزراعة واستصاح األراضى، تدرس وقف 
العمل بشهادة جودة للصادرات الزراعية تسمى »جلوبال 
جــاب« وذلــك لمدة مؤقتة ما يضع الكثير من عامات 

االستفهام حول التوقيت.
من جانبه قال أحمد العطار، رئيس اإلدارة المركزية 
للحجر الزراعى، إن القرار محل الدراسة جاء بضغط 
ــس كــبــار  ــي ــار ومــتــوســطــى ول مـــن تـــزايـــد شـــكـــاوى صــغ
المصدرين بسبب إرتفاع تكلفة الحصول على الشهادة 
إذ تتراوح بين 20 و 30 ألف جنيه للمزرعة إال أن تكاليف 
تجديدها سنوًيا أقــل بكثير، مع سيطرة الخوف على 
بعض المصدرين المعارضين لخطوة الــوزارة من تأثير 

ذلك على التعاقدات الخارجية.
ــوزارة لوقف العمل باشتراط تقديم شهادة  وتسعى ال
»جلوبال جاب« من الشركات والمزارع الصغيرة، مؤقًتا، 

بحجة أنها عقبة أمام إتاحة الفرصة لصغار المصدرين 
ألن تكلفتها مرتفعة نسبًيا، لكن حتى اآلن وفــى حال 
تنفيذ الخطة الحكومية لن يكون هناك بديل لضمان 
جــودة الــصــادرات الزراعية ما يعرضها للحظر وفرض 
عقوبات على مصر إذا رفضت إحــدى الـــدول لشحنة 
ما وهو ما سيضر بباقى الشركات الملتزمة بالمعايير 
المحلية والعالمية وبالتالى سيتضرر االقتصاد بمجمله 
وتقل العملة الصعبة التى تدخل السوق المصرية والتى 
تستخدمها الحكومة والشركات الخاصة فى إعادة شراء 

البذور والمستلزمات الغذائية المختلفة.
ترجع خلفية القرار الحكومى لطلب تقدم به عضو 
بمجلس النواب، لوقف الشهادة مؤقًتا، فى شهر ديسمبر 
2018، بحجة إتاحة الفرصة لضم المزيد من الشركات 
التصديرية على القائمة الرسمية، والــتــى تضم نحو 

1500 شركة فقط.
الجدير بالذكر أن النائب، كان على صلة شبه مباشرة 
بــالــشــركــة الــتــى اســـتـــوردت مــن الــيــابــان وفــرنــســا بــدور 
ــوزارة استيرادها  ــ الطماطم الــفــاســدة الــتــى حــظــرت ال
بعد أن تراجع إنتاج مزارع الطماطم وخسر المزارعين 
مايين الجنيهات وارتفعت أسعار الطماطم فى األسواق 
ــوزارة من  ــ ــاج، كما شـــددت ال ــت لــعــدة أشــهــر لضعف اإلن
الرقابة الزراعية على منافذ االستيراد بعد أن كانت ال 

تراقب على مثل هذه البذور المفيرسة.
والقـــت مطالبة النائب استجابة سريعة مــن وزارة 
الــزراعــة، رغم أنه من كبار الُمصدرين وليس الصغار، 
ما يضع عامات استفهام حــول المستفيد من القرار 
المزمع إصــداره وتنفيذه من جانب الحكومة والخاص 

بمعايير الجودة!
ــمــصــدريــن فى  ــداد ال ــ ــادة أعـ ــ ــرى الــــــوزارة أن زيـ ــ وت
الــقــطــاع للمساهمة أهــم مــن مــراعــاة معايير الــجــودة 
مــن أجــل الــنــهــوض بــصــادرات الــقــطــاع الـــزراعـــى، لكن 
وفــقــاً لاشتراطات الدولية لعدم التأثير على سمعة 
المحاصيل فى الخارج، وسيتم ذلك من خال شروط 

خاصة.
ـــ142 جهة اعتماد  وترتبط شــهــادة جلوبال جـــاب، بـ
عالمية ما يسهل دخــول المنتجات الزراعية المصرية 
لاسواق العالمية بهذه الشهادة لتسهيل الحصول على 

 وزارة الزراعة تدرس 
وقف »جلوبال جاب« 

لعدة سنوات بعد تدخل 
نائب برلمانى شهير

شــهــادات كــل دولــة بــداًل مــن التشدد فى 
منح الشهادات منفردة، وذلك من خال 
قاعدة بيانات عالمية وربط المنتجين 
بعضهم ببعض، وال يحصل الُمصدر 
على الشهادة إال بعد إجراء عمليات 
فحص ومراجعة معلنة ومفاجئة 

للمزارع طوال العام.
ــد مـــن الــمــخــاوف  ــزيـ ومــــا يـ
ــاء الـــشـــهـــادة هــو  ــ ــغ ــ عـــقـــب إل
مشاركة المجلس التصديرى 
لــلــحــاصــات الــزراعــيــة الــذى 
ــه  يسيطر على مجلس إدارتـ
»حـــيـــتـــان الـــتـــصـــديـــر«، على 
ــراطــات البديلة  وضـــع االشــت
ــى جـــانـــب دور  ــ لــلــشــهــادة، إل
ــر الــــزراعــــى  ــجـ ــحـ إدارة الـ
ــتـــى ســتــراعــى  ــوزارة، والـ ــ ــالـ ــ بـ
ــدم اإلخــــال بــالــمــواصــفــات  عـ
الدولية للمنتجات، إال أن ذلك 
قــد يتسبب فــى محاباة البعض 

وعرقلة صغار المستثمرين فى 
القطاع الزراعى. 

المهندس محسن البلتاجى رئيس 
جمعية تنمية وتــطــويــر المحاصيل 

البستانية »هــيــا«، أحــد كبار ُمصدرى 
ــة فــى مــصــر، أكــد  ــزراعــي الــحــاصــات ال

تأييده لــقــرار الحكومة الجديد حتى يتم 
تنمية الــمــزارع والشركات الصغيرة وتوفيق 

أوضاعها لتتمكن من التصدير والحصول على 
الشهادة، خاصة أن ذلك يحتاج لسنوات لتحقيقه 

لكنه سيأتى دعــًمــا لاقتصاد بحسب وجهة نظره، 
مؤكًدا أنه يمكن وضع اشتراطات حجرية بديلة وتكون 
مناسبة للحفاظ على الجودة والمواصفات المطلوبة 

دولًيا لكنه لم يحدد أًيا منها.
ــاط المصدرين المصريين تخوفا من  وينتاب أوسـ
استمرار تعاقدات الــدول مع مصر فى حال صدر هذا 

القرار رسمًيا.

 خالد عبدالرحمن

.. الرقابة اإلدارية ضبطت صورا جنسية للمعلم على هاتف زميلته

وزارة التعليم »تطرمخ« على مدرس 
الصور العارية بروض الفرج

حالة استياء كبيرة أصــابــت القائمين على 
العملية التعليمية بإحدى مدارس روض الفرج، 
بسبب تجاهل وزارة التربية والتعليم توقيع 
عقوبات صارمة على أحد المدرسين الذى قام 
بنشر عدد من الصور له وهو عار على مواقع 
التواصل االجتماعى »فيسبوك« فى شهر أكتوبر 

الماضى.
وقالت مصادر بــالــوزارة إنــه على الرغم من 
ورود تقرير مــن هيئة الرقابة اإلداريـــة وبــاغ 
رسمى مــن مدير المدرسة التابع لها المعلم 
ــرى عارية  الــمــتــورط بنشر صــور جنسية وأخـ
لــه على مــواقــع الــتــواصــل االجتماعى للشئون 

القانونية بوزارة التربية والتعليم، إال أن الوزارة 
انتهت إلى توقيع خصم 3 أيام فقط على المعلم، 
وعــدم تنفيذ توصيات المحققين الذين قاموا 

ــمــدرس الــى  بالتحقيق مــعــه وطــالــبــوا بنقل ال
أعمال إدارية بإحدى اإلدارات التعليمة وإبعاده 
عــن العمل بــالــمــدارس واالحــتــكــاك بالطاب 
والطالبات، إال أن الوزارة فاجأت الجميع بتوقيع 
عقوبة الخصم من راتبه فقط، ولفت النظر فى 
ملفه الوظيفى وهى عقوبة ال تتناسب مع حجم 

الجريمة التى ارتكبها ويعاقب عليها القانون.
ــة  كما كشفت الــمــصــادر أن الــرقــابــة اإلداريـ
اكتشفت إرسال صور جنسية من نفس المدرس 
ــدى زمــيــاتــه فــى الــمــدرســة عــلــى الهاتف  إلحـ
ــدى أى  ــب ــا، دون ان ت ــه الــمــحــمــول الـــخـــاص ب

اعتراضات.
المثير أن المصادر أكدت أن الوزارة طرمخت 
ــورط« بــعــد تــدخــل أحــد  ــت ــم عــلــى »الـــمـــدرس ال
المسئولين الكبار عن العملية التعليمية بالوزارة 

للطرمخة على الواقعة.

مدبولى يكلف أعضاء بمكتبه للتواصل مع وزراء المجموعة 
االقتصادية لسرعة إرسال تقارير تقليل الواردات

كشفت مصادرنا المطلعة أن 
الــمــهــنــدس مصطفى مدبولى 
رئــيــس الــــوزراء كلف عــدد من 
أعــضــاء مكتبه بــالــتــواصــل مع 
وزراء المجموعة االقتصادية 
ــار  ــمـ ــثـ ــتـ وهـــــــم وزراء االسـ
والتعاون الدولى، والتخطيط، 
والسياحة، والمالية، والتجارة 
والــصــنــاعــة، وقــطــاع األعــمــال 
العام، لسرعة إرسال تقاريرهم 
ــخــاصــة الــتــى تـــم تكليفهم  ال
بــهــا فــى اجــتــمــاع المجموعة 
االقــتــصــاديــة بــرئــاســة مدبلى 
ــوم 24 ديــســمــبــر الــمــاضــى  ــ ي
والخاصة بخطوات وإجــراءات 
تقليل الــواردات من السلع غير 

الــضــروريــة أو الــتــى يــوجــد لها 
مــنــتــج مــصــرى نــظــيــر، وذلـــك 
بهدف تقليل العجز فى الميزان 
الـــتـــجـــارى وحـــســـن اســتــغــال 
ــة مـــن الــعــمــلــة  ــ ــدول ــ مــــــوارد ال
الصعبة وتوجيهها إلى الواردات 
التى تخدم النشاط االقتصادى 
ــاج  ــتـ وتــســهــم فـــى زيــــــادة اإلنـ

وتشجيع الصناعة الوطنية.
 كــان رئيس الـــوزراء قد كلف 
الــوزارات المعنية بدراسة بنود 
الـــواردات من السلع المختلفة 
واقـــتـــراح اإلجـــــراءات الكفيلة 
بتقليل اســتــيــراد الــســلــع غير 
الــضــروريــة والــتــى لــهــا نظير 

محلى.

السيسى أعطى إشارة الرضا لجهة عليا.. ورئيس جهاز 
المشروعات بدأت تلميع نفسها سياسيًا وإعالميًا 

قانون اإليجار القديم »باب جهنم« 
على الحكومة ممنوع فتحه

رئيس لجنة اإلسكان بالبرلمان: 
قسم الدقى مؤجر بـ38 جنيها

صدمة كبيرة لمن يعلم أن إيــجــار قسم 
شرطة الدقى فى ميدان الدقى أحد أرقى 
مناطق الجيزة والــذى يبعد أمتار قليلة عن 
نهر النيل، أقل من قيمة إيجار أى شقة فى 
عــقــار يطل على هــذه المنطقة، إذ كشف 
المهندس عاء والى، رئيس لجنة اإلسكان 
بمجلس النواب، عن أن اللجنة أجرت حوارا 
مجتمعيا حــول قانون اإليــجــار القديم، مع 
المستأجرين والــمــاك والحكومة، لوضع 
تــصــور بــشــأن الــتــعــديــات المنتظرة على 
القانون، ألنه يمس حياة 10 مايين أسرة، 
لكنه لم يتم إقــرار صيغة نهائية للتصويت 

عليها فى البرلمان.
وقـــد انــتــهــت الــنــتــائــج المبدئية للحوار 
المجتمعى حول مشروع القانون إلى ضرورة 
تحرير عقود جــديــدة للعقارات الخدمية 
واإلدارية والتجارية، بقيمة إيجارية تتناسب 
ــيــس لجنة  ــر رئ ــع، عــلــى حـــد ذكـ ــواقـ مـــع الـ

اإلسكان بالبرلمان، لكنه يؤكد أن القانون 
الــجــديــد سيزيد مــن قيمة إيــجــار الشقق 
السكنية تدريجيا بعد مرحلة انتقالية 3 
سنوات، تمهيداً لتحرير عقودها بعد مرور 
10 سنوات، الفًتا إلى أن هذه األمور مجرد 
نتائج مبدئية، ولكن التصور النهائى سيكون 
من خال مناقشة القانون بشكل فعلى فى 

دور االنعقاد الحالى للبرلمان.
المشكلة الحقيقية ليست فــى زيــادة 
القيمة اإليجارية للشقق السكنية بل فى 
العقارات الخدمية والتجارية، التى تهدر 
أمــوااًل بالمليارات، ضاربًا مثال بالقيمة 
اإليــجــاريــة لقسم شــرطــة الــدقــى البالغة 
38 جنيًها فقط، وأيًضا إحــدى المدارس 
فــى محافظة ســوهــاج قيمتها اإليجارية 
شهرًيا 4 جنيهات و50 قــرشــاً، فــى حين 
أن مصاريف الطالب السنوية فــى ذات 

المدرسة تصل لـ25 ألف جنيه.

 نسرين إمام

مدبولى

أبوستيت

غادة 

نيفين 
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السيسى أكد أن عبدالناصر كان محظوًظا بإعالمه الذى جعل الشعب يؤيد جميع مشروعاته ويصطف خلف نظامه

31% »صربهم نفذ« وال يريدون مشروعات لألجيال القادمة

األربعاء  2019/1/16

  إيمان بدر

كيف ينظر المصريون للمستقبل؟ نجيب عن 
السؤال الصعب

»أيام الغضب« بدأت مع حلول 2011 وخبراء الفلك أكدوا أن السبع سنوات العجاف قد انتهين برحيل 2018
مطبالتية الحكومة قالوا إن مصر بدأت تجنى ثمار اإلصالح خالل العام المنقضى والشعب يصرخ: كفاية متجنوناش أكتر من كده!!

مع مطلع كل عــام جديد تتبارى القنوات الفضائية وغيرها 
من وسائل اإلعالم على استضافة خبراء الفلك والمتخصصين 
فى علوم األبراج وقراءة تحركات النجوم، وتحقق الحوارات التى 
تجرى معهم نسب مشاهدة ومتابعة عالية؛ ذلــك ألن اإلنسان 
بطبعه شــغــوف بمعرفة مــا يخبئ المستقبل، ليس لشخصه 
أولعائلته فقط ولكن فــى ظــل الــتــطــورات السريعة واألحـــداث 
المتالحقة التى شهدتها مصر والمنطقة والعالم، خالل الفترة 
الماضية، والتى ألقت ومازالت تلقى بظاللها على حياة جميع 

العائالت المصرية، وتؤثر بشكل كبير وسريع فى حياة كل فرد.
وألن هــذه األحـــداث والمتغيرات بــدأت منذ نهايات 2010، 
وتــحــديــًدا مــع حلول 2011، وانـــدالع مــا يسمى بــثــورات الربيع 
العربى، التى تبعتها موجات إرهاب وفوضى واحتجاجات وصلت 
إلى أوروبا وأمريكا، خرج علينا علماء الفلك مع حلول عام 2018، 
الذى رحل قبل أيام، ليؤكدوا على أن التاريخ علمنا أن أزمة مصر 
عمرها 7 سنوات، منذ أن واجهنا السنوات السبع العجاف فى 
عهد نبى الله يوسف الصديق -عليه الــســالم- وبالتالى فإن 
تلك السنوات السبع الصعبة التى بدأت بحلول 2011، كان من 

المفترض أن تنتهى فى 2018.
وعلى نفس المنوال سار خبراء االقتصاد المؤيدون لسياسات 
الدولة المصرية، حيث أكدوا أن إجراءات اإلصالح االقتصادى 
القاسية التى تحملها المصريون، ســوف تؤتى ثمارها خالل 
2018، حيث سيلمس المواطن عوائد المشروعات التنموية 
العمالقة التى تم افتتاحها مثل قناة السويس الجديدة وشبكة 
الطرق والكبارى والبنية التحتية ومحطات الكهرباء وحقول الغاز 
الطبيعى، وصواًل إلى مساكن األسمرات وغيط العنب بمراحلها 
المتتالية، التى انتقل إليها سكان العشوائيات الخطرة بعد 

إزالتها.
والغريب أن عام 2018 قد انقضى دون أن يشعر المصريون 
إال بمزيد من ضيق الحال بسبب موجات الغالء وارتفاع األسعار 
ــراجــع الــمــرتــبــات، وتــصــاعــدت نــبــرة الــتــســاؤالت عــن عوائد  وت
المشروعات التى نتابع افتتاحاتها بشكل شبه يومى على شاشات 
جميع القنوات، وفى المقابل خرج علينا المعارضون ليؤكدوا 
أن الحديث عن جنى الثمار ماهو إال تطبيل للحكومة وتخدير 
للشعب، الــذى قرر أن يرفع شعار الفنان عبدالسالم النابلسى 
فى فيلم »شارع الحب« حينما صرخ معترًضا على سقوط »حلة 

الملوخية« فوق رأسه: »كفاية متبسطهاش أكثر من كده«.
ويــرحــل عــام 2018 ليحل علينا عــام جــديــد، تصاعدت معه 
لهجات التفاؤل على مستوى التنجيم من ناحية واالقتصاد من 

ــرى، حيث  ناحية أخـ
ــد الــجــمــيــع أن الــعــام  أكـ

الجديد 2019 سيكون عاًما 
صعًبا على دول ثرية ومتقدمة 

ــة، وفــى  ــي ــغــرب ــا ال ــ ــ مــثــل دول أوروب
مقدمتها فرنسا وبريطانيا وإيطاليا، بل 

وسيشهد بداية انهيار أمريكا وسقوط القوة 
العظمى وغروب شمس القارة األوروبية العجوز 

فى مقابل استقرار أوضاع مصر، ودخولها مرحلة 
االزدهار والرخاء، حتى أن إحدى خبيرات الفلك قالت 

إن العالم سوف يشتعل والدول تنهار من حولنا، ونبقى نحن 
نتفرج عليهم فى هدوء واستقرار كما تفرجوا علينا من قبل.

ومــن الخطاب الشعبوى التنجيمى إلــى مــؤشــرات االقتصاد 
التى تأتى بها تقارير المنظمات االقتصادية والجهات المصرفية 
العالمية، والتى مازالت ُتصر على أن مصر بدأت مرحلة النهوض 
وستصبح إحدى أقوى اقتصادات العالم خالل السنوات القليلة 
القادمة، وصواًل إلى قمة التنمية بحلول عام 2030، وفًقا لخطة 

التنمية المستدامة »مصر 2030«، التى أقرتها األمم المتحدة.
وبين مؤشرات االقتصاديين وحسابات المنجمين، حاولنا 
أن نتعرف على رؤيــة المواطن المصرى نفسه وكيف يتصور 

مستقبله ومستقبل بالده، فى سياق السطور التالية.

المصريون مازالوا قادرين على انتظار نتائج بعيدة المدى؟!! 

خريطة المشروعات التنموية التى 
يسمع عنها رجل الشارع العادى

وفيما يتعلق بمدى معرفة المصريين بالمشروعات التنموية 
التى تنفذها الدولة، ضمن منظومة التنمية المستدامة 2030، 
وهــى مشروعات تــنــدرج ضمن قطاعات اقتصادية مختلفة 
وتغطى أغلب محافظات مصر، أوضح »اللبان« فى دراسته أن 
مشروع اإلسكان االجتماعى جاء فى الترتيب األول من حيث 
معرفة المبحوثين به، حيث بلغ الوزن النسبى للمعرفة 92.8 
بالمئة من المبحوثين، يليه مشروع تنمية محور قناة السويس 
بــوزن نسبى بلغ 91.8 بالمئة، ثم مشروع العاصمة اإلداريــة 

الجديدة بوزن نسبى 91.7 بالمئة.
ــام إلــى أن المعرفة تتزايد   وأرجــعــت الــدراســة هــذه األرقـ
بأغلب المشروعات العمالقة المنفذة محلًيا، ليس فقط 
ألنها تحظى بتغطية إعالمية واسعة خالل مراحل التخطيط 
والتنفيذ واالفتتاح، ولكن أيًضا لكونها مشروعات تمس حياة 

المواطن العادى.
حيث تعد هــذه المشروعات - بحسب تصريحات رئيس 
الــوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، إحدى أهم أدوات الدولة 
لخلق فرص عمل وامتصاص البطالة، ناهيك عن دورها فى 
حل مشكالت الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحى 
وغيرها، ومن هنا ارتفعت نسبة الوعى بهذه المشروعات 
العمالقة إلدراك المبحوثين أنها ستعود بالنفع عليهم بشكل 

مباشر وظيفًيا وحياتًيا.

مفاجأة: 60% من المصريين اليعلمون شيًئا عن »رؤية مصر 2030«

حــول فكرة تصور المصريين للمستقبل، صــدرت مؤخًرا 
دراســـة تحمل هــذا الــعــنــوان، أعــدهــا الدكتور شريف درويــش 
اللبان، الخبير بالمركز العربى للبحوث والــدراســات، استند 
خاللها على آراء خــبــراء العلوم اإلنسانية واالجتماعية فى 
العالم، والذين أجمعوا على أن العقل اإلنسانى يــدرك ما هو 
حوله من خالل التركيز على ما سيحمله له المستقبل من أمور 
غير متوقعة، ومــن ثم فبدون التطلع للمستقبل يستحيل بناء 
الحضارات، وعلى الرغم من أن هذا التطلع للمستقبل يرفع 
معنويات البشر، لكنه فى الوقت ذاتــه يجلب إليهم االكتئاب 

والتوتر فى أحيان كثيرة.
ــار »الــلــبــان«  وفيما يتعلق بــالــشــأن الــمــصــرى تــحــديــًدا، أشـ
فى سياق ورقته البحثية إلــى أن استراتيجية مصر للتنمية 
المستدامة، والمعروفة برؤية مصر 2030، تعكس المالمح 
الرئيسية لمصر الجديدة بعد نهاية الـ 12 عاًما المقبلة، ومن 
ثــم يصبح مــن الــضــرورى - بحسب الــدراســة - تحديد مدى 
معرفة الجمهور المصرى بهذه االستراتيجية، وطريقة تعرفه 
على حجم المشروعات التنموية التى نفذتها الدولة مؤخًرا، 
وأيًضا المشروعات التى مازالت تعمل على إنجازها فى الوقت 

الراهن.
ووفًقا لهذه الرؤية دائًما ما يتحدث جميع المسئولين فى 
مصر عــن عــدم قيام اإلعـــالم بـــدوره، ويتهمونه بأنه ال ينشر 
اإليجابيات وال يوضح للرأى العام حجم المشروعات التى تنجز، 

حتى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى نفسه أكد مرارًا وتكرارًا 
على أن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر كان 

محظوًظا بإعالم الحرب، الذى جعل 
الشعب كله يــدرك قيمة ما 

ــظــام  ــن يــقــدمــه ال
ويصطف 

خلف دولته، وهو ما يجب أن يفعله اإلعالم حالًيا ألننا فى حالة 
حــرب مزدوجة من مكافحة اإلرهــاب إلــى مواجهة التحديات 
االقتصادية لبناء الدولة وتنميتها، فيما يدافع القائمون على 
ــًدا ال يستطيع تزييف  ــالم عــن أنفسهم مــؤكــديــن أن أحـ اإلعـ
الحقائق أو تجميل الواقع الذى يعيشه المواطن ويمارسه ضمن 
حياته اليومية، والتى ال يشعر خاللها بتحسن على األرض فى 

أحواله المعيشية.
وفى هذا السياق تتضح أهمية البحث الــذى أعــده الدكتور 
شــريــف الــلــبــان، حيث اتــجــه مــبــاشــرًة إلــى ســـؤال عينات من 
المواطنين المصريين عن تصوراتهم لمستقبل البالد، بهدف 
التعرف على مدى انتباه المبحوثين لمفهوم رؤية مصر 2030، 
وذلك من خالل سؤالهم عما إذا كانوا سمعوا به من قبل أم ال 

بشكل مباشر.
ولإلجابة على هــذا التساؤل، أظهرت الــدراســة أن غالبية 
المبحوثين بنسبة حوالى 60 بالمئة لم ينتبهوا من قبل لهذا 
المصطلح، بينما كانت نسبة الذين انتبهوا إليه ليست بالقليلة 
أيًضا، حيث بلغت نحو 40 بالمئة، من إجمالى المبحوثين عينة 
الدراسة، التى أشارت إلى أن تلك النتيجة تستدعى مراجعة من 
جانب القائمين على البعد اإلعالمى فى االستراتيجية، بهدف 

جعل فكرة رؤية مصر 2030 أكثر التصاقا 
بـــأذهـــان الــجــمــهــور، 

وذلــك 

بــطــرق مــتــعــددة فــى مقدمتها ربــط الــمــواطــن بالمشروعات 
المتفرعة من االستراتيجية والتركيز عليها فى وسائل اإلعالم 

المختلفة للتعريف بها.
أمــا عــن وســائــل تعرف الجمهور على االستراتيجية، فقد 
احتلت شبكة اإلنترنت المركز األول ضمن قائمة هذه الوسائل، 
حيث تعرف على االستراتيجية من خالل اإلنترنت 57 بالمئة 
مــن المبحوثين الــذيــن سمعوا عنها، وأرجــعــت الــدراســة هذه 
النتيجة إلى تزايد أعــداد مستخدمى اإلنترنت فى مصر، أما 
التليفزيون فقد حل فى المرتبة الثانية بعد الشبكة العنكبوتية، 
حيث بلغت نسبة المبحوثين الذين سمعوا عن االستراتيجية 
من خالله 50 بالمئة من المبحوثين، أى نصف الذين سمعوا 
بها، فيما انخفضت على نحو ملحوظ نسبة من سمعوا عنها 
من خالل الصحافة واإلذاعة، حيث لم تتجاوز نسبة من سمعوا 
عنها عبر الصحافة الورقية 11.6 بالمئة، أمــا عن اإلذاعــة 
فبلغت نسبة من سمعوا عن االستراتيجية من خاللها 5.5 
بالمئة فقط من إجمالى المبحوثين الذين سمعوا عن رؤية 

مصر 2030.

تعلم المصريون منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد 
الناصر أن مدى التنمية المستقبلية يتمثل فى الخطط 
الخمسية، واستمر الحال على هذا المنوال فى أيام 
حكم السادات، أما فى أواخر عهد حسنى مبارك فقد 
أكد لنا نجله جمال ولجنة سياساته أن المدى الزمنى 
للمستقبل يبدأ بمجرد أن يشبع الــنــاس »الــلــى فوق 
وتمتأل كروشهم« لتبدأ عوائد النمو فى الهبوط من 

قمة المجتمع إلى قاعه.
وعلى خلفية ذلــك فــإن مــدى المستقبل أو الفترة 
الزمنية الــتــى يــرى كــل فــرد أن المستقبل يــبــدأ بعد 
مــرورهــا، يرتبط ارتباًطا وثيًقا بمخططات التنمية، 
ليبقى الـــســـؤال هــل الــمــصــريــون مــســتــعــدون لتقبل 

مخططات تنمية بعيدة المدى، أم أن صبرهم قد نفذ.
وبالنسب المئوية أجابت الدراسة على هذا السؤال 

موضحة أن 40 بالمئة مــن المبحوثين اعــتــبــروا أن 
مدى المستقبل ينتهى خالل سنوات، فيما بلغت نسبة 
أصــحــاب النفس الــطــويــل 26 بالمئة، رأوا أن مدى 

المستقبل يمتد لعقود.
وعــلــى جــانــب آخـــر بلغت نسبة أصــحــاب الــمــدى 
األقصر 31 بالمئة، منهم 16 بالمئة يــرون المستقبل 
يجب أن يبدأ بعد شهور، و9.6 يــرون المستقبل بعد 

أسابيع.
واألغرب أن الدراسة أتت بعينة وصلت نسبتها إلى 
5.4 بالمئة يــرون أن المستقبل ليس إال ما يعيشونه 
حالًيا، وهو ما يكشف عن وجود نسبة من المصريين 
مازالوا يعلون قيمة الحاضر على المستقبل ويرفعون 
شعار »إحيينى النهارده وموتنى بكره«، وهؤالء اليهتمون 

بالمشروعات التى تجنى ثمارها األجيال القادمة.

هل

أسرار اختفاء لميس الحديدى
 وإبراهيم عيسى وابتعاد منى الشاذلى ومحمود سعد عن السياسة

ال يمكن اتــهــام القائمين على الــشــق اإلعــالمــى 
باالستراتيجية بأنهم ال يعرفون نتائج الــدراســات 
واألبــحــاث الــتــى تكشف عــن تــراجــع نسبة معرفة 
المصريين بما يجرى مــن مشروعات ومــا يتحقق 
من إنــجــازات، كما ال يمكن وصــف اآللــة اإلعالمية 
للدولة بأن القائمين عليها ال يجيدون تحليل األرقام 
التى تسفر عنها تلك الدراسات واألبحاث الميدانية 

الجماهيرية، التى تستطلع آراء رجل الشارع.
 أما عن كيفية التعامل مع هذه النتائج، فمازالت 

على ما يبدو تسير فى االتجاه الخطأ، حيث ركزت 
الدولة منذ فترة على اتباع سياسات تأميم وتكميم 
اإلعالم، من خالل توجيه وسائل اإلعالم والسيطرة 
على بعض المواقع اإللكترونية والقنوات الفضائية، 

التى عرفت باإلعالم الحكومى الموازى لماسبيرو.
ــالم  واختفى   ووفــًقــا لذلك تغيرت خريطة اإلعـ
مــن عــلــى الــشــاشــات الــمــصــريــة بــعــض اإلعالميين 
الــمــشــاكــســيــن أمـــثـــال لــمــيــس الــحــديــدى ويــوســف 
ــر هـــرب إلــى  الحسينى وإبــراهــيــم عــيــســى، واألخــي

قناة »الــحــرة« األمريكية، فيما آثــر آخــرون اعتزال 
السياسة واالبــتــعــاد عــن االقــتــصــاد، وتقديم برامج 
اجتماعية خفيفة على غرار منى الشاذلى ومحمود 
ســعــد، ولــكــن على الــرغــم مــن كــل ذلــك لــم تستطع 
المنظومة اإلعالمية الخاضعة لسيطرة الدولة أن 
تغطى قطاعات أكبر من الجمهور، حيث تراجعت 
أعــداد متابعيها فى مقابل هــروب نسبة كبيرة من 
المشاهدين إلى متابعة القنوات الفضائية التركية 
والبريطانية واألمريكية باإلضافة إلى قناة الجزيرة 

القطرية وغيرها من القنوات والمواقع اإلخوانية 
المعادية لمصر.

وكانت النائبة والكاتبة الدكتورة لميس جابر قد 
حذرت من ذلك، لما تبثه هذه القنوات من شائعات 
وأكاذيب تهدد األمن القومى المصرى، مشيرًة إلى 
أن اتباع سياسة إغالق القنوات ووقف بث البرامج 
لم يعد ُمجدًيا فى عصر سماوات الهواء المفتوحة، 
وسهولة البث والنشر عبر مواقع التواصل االجتماعى 

وشبكة اإلنترنت واألقمار الصناعية المختلفة.

 لهذه األسباب الدولة تحاول تأميم وسائل اإلعالم
والسيطرة على القنوات واملواقع اإللكرتونية

 مليس جابر: الناس اتجهت لقنوات اإلخوان 
وال أحد يستطيع أن يغلق الهواء
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فشل التجربة اإلماراتية يكشف أكذوبة تطوير التعليم فى مصر
قررت العودة إلى النظام الورقى  

حينما أرادت نيكول سابا تعميم التجربة الدنماركية فى مصر من خالل نشر ثقافة 
التحرر األخالقى، اصطدمت بمعطيات الواقع المصرى، وبالتالى فشلت التجربة 

فشاًل ذريًعا، وعلى نفس المنوال سار الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم 
والتعليم الفنى فى مصر، حيث قرر أن ينقل تجربة االمتحانات اإللكترونية ونظام 
الثانوية العامة الرقمى التراكمى، وهى تجربة وإن كانت قد نجحت فى دول أوروبية 
غربية ولكنها باءت بالفشل فى دولة عربية شقيقة، هى دولة اإلمارات التى يتشابه 

نظامها التعليمى إلى حد كبير مع مصر، وإن كان الفارق شاسع فى اإلمكانيات 
االقتصادية والتكنولوجية، حيث تحتل اإلمارات المركز األول عربًيا والـ 45 عالمًيا 

من حيث جودة التعليم، بينما تقبع مصر فى المرتبة المئة، ومع ذلك فشلت تجربة 
االمتحانات اإللكترونية فى اإلمارات خالل العام الدراسى الماضى، واضطرت للعودة 

إلى النظام الورقى المعتاد.
أما عن أوجه التشابه بين مصر واإلمارات فتتمثل فى أن الدولة النفطية لديها 

مدارس تعرف باسم النخبة تتشابه مع مدارس المتفوقين فى مصر، ولديها مدارس 
متخصصة أقرب للتعليم الفنى فى مصر، وبالنسبة للمرحلة الثانوية هناك نظام 

متقدم على غرار الشعبة العلمية ونظام عام أقرب لفكرة الشعبة األدبى فى مصر، أما 
نظام الثانوية العامة هناك - وفًقا للمنظومة الرقمية الجديدة - فقد بات يعتمد 

على التقييم التراكمى من خالل 12 امتحان يتقدم لها الطالب على مدار السنوات 
الدراسية الثالثة.

وهى نفس الفكرة التى قرر وزير التعليم المصرى الدكتور طارق شوقى تطبيقها 
فى مصر وبدأت من العام الدراسى الجارى، حيث تطبق ألول مرة على طالب الصف 
األول الثانوى، وعلى الرغم من مرور أكثر من 90 يوًما على بدء الدراسة، حيث انتهى 

الفصل األول تقريًبا وأصبحت امتحانات منتصف العام على األبواب، ومن المقرر 
أن تجرى يوم 13 يناير الجارى، ومع ذلك لم يتسلم الطالب أجهزة الحاسب اآللى 

اللوحى »التابلت« حتى اآلن، بل ولم تصل الشحنات المتعاقد عليها من شركة 
»سامسونج«، واألدهى أن وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات المصرية لم 

تقم حتى كتابة هذه السطور بتوصيل شبكات اإلنترنت بكابالت الفايبر الهوائية 

إلى المدارس، لضمان جودة الخدمة وقوة الشبكة وعدم انقطاعها أثناء وقت 
االمتحانات، وهو ما يعنى عدم جاهزية البنية التحتية للمدارس المصرية إلجراء 

االمتحانات بالتابلت، ناهيك عن تكرار انقطاع التيار الكهربائى من آن آلخر عن 
أحياء ومناطق وقرى بأكملها فى غالبية محافظات مصر.

وعلى الرغم من كل ماسبق، ولكن على ما يبدو جاء الدكتور طارق شوقى من 
دولة أخرى، كأنه ال يعلم شيًئا عن الظروف التى تعانى منها بالده، ولما ال وقد ظل 

طوال سنوت عمره أستاًذا بكليات الجامعة األمريكية وعميًدا إلحداها، وشتان 
بين إمكانيات التعليم فى تلك الجامعة وبينها فى مدارس وجامعات مصر، ومن 

هنا مضى الدكتور طارق ُقدًما فى بناء منظومته الجديدة، وأنشأ بنك المعلومات 
المصرى وأهدر عليه مليار جنيه، ليتم من خالله بث المناهج بشكل إلكترونى رقمى، 

واخترع برنامج »المعلم أواًل« لربط المعلمين بالبنك المعلوماتى، واألدهى أنه ظل 
حتى وقت قريب يؤكد ويصر على أن االمتحانات ستجرى بالتابلت، ثم عاد ونفى ثم 

تراجع فى اللحظات األخيرة، كما فعل نظيره اإلماراتى فى العام الماضى، ليبقى 
السؤال هل مدارس مصر جاهزة للعودة السريعة إلى النظام الورقى، كما فعلت 

اإلمارات بكل ثرائها، أم أننا سنواجه مشكالت أخرى تتعلق بعدم االستعداد لطباعة 
االمتحانات وتوفير أوراق اإلجابة فى ظل أزمة الورق، ناهيك عن مشكلة تأمين نقل 

األسئلة لضمان عدم تسريبها من المطابع، كما يحدث فى امتحانات الثانوية العامة 
كل عام.

وعلى خلفية هذه الربكة الحكومية والتصريحات الوزارية األكثر ارتباًكا، يعيش 
طالب الصف األول الثانوى وأسرهم حالة من الحيرة والغضب والخوف، وينتابهم 

شعور بأنه مقدر لهم أن يدفعوا ثمن فشل التجربة، ويتزايد هذا الشعور كلما قرأ 
أحدهم عن العقبات التى واجهت نفس الفكرة حينما طبقت العام الماضى فى 

اإلمارات العربية المتحدة.

  إيمان بدر

تجربة االختبارات اإللكترونية 
فشلت فى اإلمارات رغم 

تسليم أجهزة التابلت لجميع 
الطالب وبالرغم من نجاح 

االمتحانات التجريبية

اإلمارات تحتل المركز 
األول عربيـًا والـ 45 
عالميـًا ومصر تقبع 

فى المرتبة المائة

تبدأ بأن يسكت الوزير و يكف عن إطالق التصريحات

افتكاسات الوزير من اإللكترونى إلى »البوكليت« مرورًا 
بالكتاب المفتوح على طريقة مرجان أحمد مرجان

بسبب انقطاع الكهرباء وحدوث خلل فنى للشبكة وأعطال لوحة المفاتيح

هل نحن مستعدون للعودة إلى النظام الورقى أم 
سنواجه مشاكل نقص األوراق وتسرب األسئلة ؟!!

أسرار فشل التجربة فى اإلمارات
من مفارقات القدر أن وزير التعليم فى دولة اإلمارات 
هو المهندس حسين بن إبراهيم الحمادى، أى أنه زميل 
لنظيره المصرى الدكتور طارق شوقى، مهندس الميكانيكا 
الذى تم تعيينه وزيًرا للتربية والتعليم فى مصر، على أمل 
أن يقوم بفك المنظومة وإعـــادة تركيبها على الطريقة 

الحديثة المتطورة.
ووفًقا للتحليل النفسى والمهنى لشخصية المهندس، 
نجد أن كال الوزيرين حينما فشل فى تركيبها على النظام 
المتطور، آثــر السالمة وقــرر أن يعود بها إلــى ما كانت 
عليه، وفــًقــا للمثل القائل »عـــادت ريمة إلــى منظومتها 

القديمة«.
ــة بعنوان  وحـــول تــلــك الــفــكــرة صـــدرت مــؤخــًرا دراســ
»االمتحانات اإللكترونية وانعكاساتها على طالب الصف 
األول الــثــانــوى«، أعدها الباحث محمود الــرامــى، الذى 
روى من خالل ورقته البحثية تفاصيل القصة التى بدأت 
حينما أعلن وزير التعليم اإلماراتى المهندس حسين بن 
إبراهيم الحمادى أن امتحانات العام الدراسى 2017 – 
2018 فى بالده، سوف تجرى من خالل أجهزة »التابلت«، 
التى تم بالفعل توزيعها على الطالب والمعلمين ومديرى 
ــمــدارس، وتــم توصيل الشبكات كما ينبغى، وبالفعل  ال
أجريت االختبارات التجريبية وفًقا لهذااألسلوب، وأعلن 
الــدكــتــور حمد اليحيائى وكــيــل وزارة التربية والتعليم 
اإلمــاراتــى أن طــالب الــصــف األول الــثــانــوى قــد أجــروا 
االمتحانات التجريبية وتم تصحيحها إلكترونًيا، بدون 
تدخل العنصر البشرى، وهو ما يعنى نجاح التجربة بشكل 

جزئى تجريبى.
ولــكــن حينما تــم تطبيقها فــى االمــتــحــانــات النهائية، 
تصاعدت شكاوى الطالب وأولياء األمور وُنظار المدارس، 
وأجــمــع غالبية هـــؤالء على وجـــود عقبات تــعــوق  نجاح 

المنظومة فى تحقيق أهدافها.
وتناول الباحث فى سياق دراسته تلك العقبات، حسبما 
أوردتها الصحف اإلماراتية ومواقع التواصل االجتماعى 
هناك، موضًحا أن أبرز العوائق تمثلت فى انقطاع التيار 
الكهربائى فى بعض المدارس، وحدوث خلل فنى لشبكة 
اإلنترنت فــى مـــدارس أخـــرى، كما فوجئ بعض الطلبة 
بتعطل األجهزة اللوحية الخاصة بهم، وحــدوث مشاكل 
تقنية فى االتصال بالشبكة أو فى تشغيل لوحة المفاتيح 
نفسها، وصواًل إلى أن بعض الطالب نسوا إحضار التابلت 
من منازلهم، على اعتبار أنهم اعتادوا فى كل االمتحانات 
التى خاضوها من قبل، على أن يتركوا أجهزة الموبايل 

والتابلت الخاصة بهم فى المنازل، و من ثم اضطرت 
بــعــض الـــمـــدارس إلـــى منحهم وقـــت إضــافــى لالنتهاء 
مــن إجــابــة االمــتــحــان، وهــو مــا أحــدث ربكة فــى غالبية 

المدارس.
ــرامــى« إلــى انعكاسات هــذه الــوقــائــع على  وتــطــرق »ال
ــه مــع تصاعد حدة  النظام التعليمى كــكــل، موضًحا أن
اعتراضات الطالب وأولياء األمور ومديرى المدارس التى 
نشرتها الصحف اإلماراتية وتداولتها صفحات وتغريدات 
مواقع التواصل االجتماعى، اضطرت الوزارة إلى التراجع 

والعودة إلى النظام الورقى المعتاد.
وانتقلت الدراسة من اإلمارات إلى مصر، حيث سارت 
األمور على نفس الدرب فى وزارة الدكتور طارق شوقى، 
الذى كان قد أعلن فى ديسمبر 2017، أن امتحانات 
الــصــف األول الــثــانــوى ستجرى فــى الــعــام الــدراســى 
الجديد )2018-  2019( من خــالل التابلت، حيث 
سيرسل جهاز االمتحانات لكل طالب امتحانه على 
حدة ليستقبله على التابلت الخاص به، وبعد انتهاء 
اإلجابات يرسلها الطالب إلى الجهاز، ليتم تصحيحها 
إلكترونًيا، مؤكًدا أن المناهج نفسها ستدرس من خالل 

الكمبيوتر، بدون كتب وال أوراق وأقالم، ومأل الوزير الدنيا 
بتصريحات حول قــدرة هذا النظام على تنمية مهارات 
التفكير العلمى والتحليلى و مواهب االستنتاج واإلبداع 
لدى الطالب، بدالً من الحفظ والصم، كما أنه يتفادى 
مشاكل الغش وتسريب االمتحانات ويتالفى أخطاء 

التصحيح، لعدم تدخل العنصر البشرى.
ورغـــم وجــاهــة الكلمات نــظــرًيــا، ولكنها على أرض 
التطبيق اصطدمت بواقع عدم جاهزية البنية التحتية 
لــلــمــدارس وعـــدم كفاية الــوقــت لــتــدريــب المعلمين 
والــطــالب على هــذه التكنولوجيا، ناهيك عن عدم 
تعديل المناهج الدراسية التى بقيت بما فيها من 
حشو، يحتاج فقط إلــى الحفظ والتكرار والصم، 
وال عالقة له بمهارات الخلق واإلبداع فى التفكير، 
وعماًل بنظرية »من فات قديمه تاه« تراجع الوزير 
عن قراره، وأعلن أن االمتحانات ستجرى بالورقة 
ــان قــد أكــد على أن األجــهــزة  والــقــلــم، بعد أن ك
اللوحية ستسلم إلــى 3 محافظات هى دمياط 
والسويس وبورسعيد، لتجرى االمتحانات هناك 
رقمًيا على سبيل التجريب، وهى فكرة تتعارض 

ــذى أقــره  مــع مبدأ الــمــســاواة وتكافؤ الــفــرص ال
الدستور المصرى وتكفله جميع القوانين.

ــان علينا أن نتعلم مــن أخطاء  إذا ك
الغير، فمن األهمية أن نشير إلــى أن 
تجربة دولة اإلمــارات العربية المتحدة 
الشقيقة رغم فشلها، لكن لم تخلو من 
اإليجابيات، حيث استطاعت بكل مرونة 
أن تتراجع عن النظام اإللكترونى ألنه لم 
يحقق األهداف التى كانت ترجوها منه 

وبسبب العقبات التى واجهت تطبيقه.
ــيــة  وحــيــنــمــا قـــررت الـــــوزارة اإلمــارات
التراجع استطاعت أن تعود بشكل سريع 
ومنظم إلى النظام الورقى، وهو أمر يعد 
غير مضمون ومثير للقلق فــى مصر، 
خاصةً ونحن نواجه أزمة نقص الورق 
بسبب الـــدوالر ومشاكل االستيراد 
والطباعة، كما أنه حتى وقت قريب 
ظل وزير التعليم يصر على أنه ال 
عودة للورقى، واآلن وبعد 
ــظــروف  ــه ال أن أجــبــرت
ــراجــع، هل  ــت عــلــى ال
اســــتــــعــــدت 
الـــــــــــــــوزارة 

ووفرت كميات كافية من األوراق لطباعة 
ــاذا عن  أوراق األسئلة واإلجـــابـــات، ومـ
نظام »البوكليت« الذى يدمج بين ورقتى 
األســئــلــة واإلجـــابـــة لتوفير الــوقــت فى 
اإلجابة والتصحيح، هل الــوزارة جاهزة 
لتطبيقه بشكل ناجح، أم ستفاجئ فى 
أول أيــام االمتحانات بمشاكل جديدة، 
وأيًضا ما هى حقيقة امتحانات »األوبن 
بوك« أو الكتاب المفتوح - على طريقة 
فيلم مرجان أحمد مرجان لعادل إمام - 
التى كان الوزير قد أعلن عن تطبيقها ثم 

عاد وتراجع.
أما األهم من افتكاسات السيد الوزير 
الــتــى حــيــرت الــطــالب، فــهــى الجزئية 
المتعلقة بتأمين نقل أوراق االمتحان، 
لضمان عــدم تسريبها، وهــى معضلة 
ترهق أجهزة الــدولــة بأكملها كل عام، 
وقــد ظننا أنها انتهت فــى ظــل النظام 
اإللكترونى، ولكن هل الوقت اآلن كافى 
إلجــراء ما يلزم من استعدادات واتخاذ 

التدابير الالزمة للنقل والتأمين.

خطة عملية لتطبيق النظام اإللكترونى بدون عقبات
»اسكت يا معالى الوزير«، بهذه العبارة البد أن 
يبدأ القائمون على تطوير المنظومة التعليمية فى 
مصر خطة عملهم، بشرط أن يكون هناك خبراء 
يعملون على هذا التطوير بخالف السيد الوزير، 
الذى عليه أن يكف عن إطالق التصريحات حتى 
يكتمل استعداد وزارته إلطالق المنظومة التعليمية 

التى نحلم بها جميًعا.
وخالل فترة صمت الوزير، سيعمل هؤالء الخبراء 
بالتنسيق مع أساتذة المناهج وطرق التدريس على 
تطوير المناهج والــمــحــتــويــات الــدراســيــة نفسها، 
لتتالئم مع الفكر الرقمى، ثم يتم تجهيز المدارس 
ببنية تحتية تتحمل الــدراســة وإجـــراء االمتحانات 
إلكترونًيا مــن خــالل توفير بــدائــل آمــنــة فــى حالة 
انقطاع التيار الكهربائى، وكذلك التنسيق مع وزارتى 

ــصــاالت لتزويد الــمــدارس بشبكات  الكهرباء واالت
إنترنت قوية تعتمد على كابالت »الفايبر« الهوائية.

كما يجب وضع مواصفات مثالية ألجهزة التابلت 
المتعاقد عليها، لضمان جودتها وعــدم تعرضها 
لألعطال، باإلضافة إلى منح التالميذ والمعلمين 
وقت كافى للتأهيل وتعلم كيفية التعامل مع تلك 

األجهزة وتشغيلها.
ــد مــن تــزويــد كــل مدرسة  وعــلــى جــانــب آخــر الب
ــراء صــيــانــة األجــهــزة  بــفــريــق فــنــى مــكــون مــن خــب
والــشــبــكــات للتعامل الــســريــع مــع أى خلل يمكن 
أن يحدث خــالل فترة االمــتــحــانــات، واالستعانة 
بفريق آخــر من خبراء األمــن اإللكترونى لتأمين 
الشبكة وحمايتها من االختراق وجرائم القرصنة 

اإللكترونية.

مفاجأة: وزير التعليم هناك مهندس زميل 
لطارق شوقى كالهما جاء لفك المنظومة 
التعليمية ثم لم يستطع تركيبها على 
الطريقة الحديثة فعاد 
بها إلى القديمة

شوقى



األربعاء  2019/1/16 األربعاء  2019/1/16العـدد 247 العـدد 247

مليون دوالر لجماعة 
أحرار الشام لإلفراج عن 

نحو 50 من العناصر 
المسلحة الشيعية

تنظيم القاعدة فى شبه 
الجزيرة العربية حصل 

فى العامين 2011 
و2012 على نحو 20 
مليون دوالر من قطر

80

بعد سقوطه المدوى فى مصر

استخدام وسائل وأساليب إرهابية وطرق ملتوية إلعادة الروح إلى التنظيم الميت إقليميـًا وعالميـًا

تفاصيل محاوالت إعادة تنظيم اإلخوان 
المسلمين إلى الساحة الدولية واإلقليمية

ــذى تسعى وراءه  إن الــهــدف األوســـع واألضــخــم ال
قطر بكل ما أوتيت من قوة، هو محاولة إعادة تنظيم 
اإلخــوان المسلمين إلى الساحة الدولية واإلقليمية 
بعد سقوطه الــمــدوى فــى مصر والخليج والكثير 
من المناطق العربية والعالمية، مستخدمة وسائل 
وأســالــيــب إرهــابــيــة وطـــرق ملتوية ضــمــن مخطط 
ــاع الـــروح  واســـع وبــرامــج مــتــعــددة تــهــدف إلـــى إرجــ
إلـــى هـــذا التنظيم الــمــيــت إقليميا وعــالــمــيــا، عبر 
حشد الجماعات والمنظمات اإلرهــابــيــة األخــرى 
ــوان، من  واستخدامها كـــأدوات لــدعــم تنظيم اإلخــ
خــال استضافة قــادة هــذه الجماعات اإلرهابية، 
وتذكيرهم بالتقارب بين فكر اإلخوان وأفكار وعقيدة 
هــذه الجماعات اإلرهــابــيــة، والــدفــع بهم إلــى تبنى 
نهج فكرى وتنفيذى داعــم لــإخــوان، واستخدامهم 

ــأدوات إرهــابــيــة لتنفيذ أجــنــدات  ــ ك
قطرية لها أهداف عديدة تصب 
فــى مصلحة تنظيم اإلخـــوان 

المسلمين.
وبـــالـــرجـــوع إلــــى الــمــهــام 
الخفية التى يقوم بها تنظيم 
الــقــاعــدة وحــركــة طالبان 
وباقى الجماعات اإلرهابية 

الــتــى لها عــاقــات مع 
تــنــظــيــم الــحــمــديــن 

واســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
قطر المتواصلة 
لـــــــدعـــــــم هـــــذه 
ــات  ــمـ ــيـ ــظـ ــنـ ــتـ الـ
ــة،  ــ ــ ــي ــ ــ ــاب ــ ــ اإلره
ودراســــــــــــــــــــــة 

الــنــتــائــج وحقيقة األهــــداف الــمــرجــوة مــن أنشطة 
هذه التنظيمات اإلرهابية، يتضح تماما أن غالبية 
الجماعات والتنظيمات اإلرهابية تحت مسميات 
شيعية أو سنية تعمل حاليا لمصلحة تنظيم اإلخوان 
المسلمين فكريا وميدانيا وإعاميا، وتحت إشراف 
وتخطيط وتوجيه السلطات القطرية، التى تتبنى 
نهج واسع اإلطار يهدف إلى إضفاء شرعية مشبوهة 
تسعى لتكريسها لصالح مــن يــرتــدى ثــوب اإلرهــاب 
علنا، أى تعمل الــدوحــة حاليا إلــى تطبيع عقول 
الشعوب العربية اإلسامية على قبول الفكر اإلخوانى 
الذى يعتبر قاعدة وأساس الفكر اإلرهابى فى العالم 
ــزال عواقبه  كله، وهــو أمــر خطر للغاية كانت وال ت
وخيمة ومدمرة للمنطقة والعالم، 
األمر الذى يستدعى إجراءات 
دولية شاملة للتصدى للسموم 
الــقــطــريــة وإيـــقـــاف مشاريعها 

اإلرهابية ومخططاتها التدميرية.
لــقــد عــقــدت الــســلــطــات القطرية 
صفقة كبيرة مــع غالبية الجماعات 
ــة، تقضى بتعهد قــطــر تقديم  ــي اإلرهــاب
التمويل والــدعــم الـــازم لهذه الجماعات 
مقابل تنفيذها أجندات تخدم مصالح تنظيم 
اإلخــوان، وهو سر التقارب الــذى يتزايد يوما 
ــوم بــيــن التنظيم وجــمــاعــات  بــعــد يـ
إرهابية شيعية كانت عدوة لإخوان 
ــا جــمــاعــات الحوثى  وعــلــى رأســه
ــزب الــلــه فــى لبنان  فــى اليمن وحـ
والميليشيات الطائفية فى العراق، وقد جرى 
ذلك بتنسيق ودعم من قبل النظام اإليرانى، 
الــذى هب هو أيضا لنجدة تنظيم اإلخــوان 

باعتباره من بين أكثر التنظيمات اإلرهابية خدمة 
للمشروع الصفوى فى المنطقة.

ــوان قــد خسر  وبعد أن رأت قطر أن تنظيم اإلخـ
مكانته بين الشعوب واألنظمة العربية بسبب إصراره 
على ممارسة اإلرهـــاب وتنفيذه لمشاريع دمــويــة، 
لجأت إلى هذه الجماعات اإلرهابية لتوفير الدعم 
له، ما يطرح تحذيرا كبيرا من تداعيات غض الطرف 
والصمت الدولى تجاه هذه الصفقات المشبوهة التى 
ترعاها قطر وتأثيراتها وتداعياتها على أمن منطقة 

الشرق األوسط وسامتها.
وال تزال قطر تعمل جاهدة من أجل إحياء تنظيم 
اإلخوان اإلرهابى، وتحسين صورته أمام الرأى العام 
العالمى واإلقليمى فى الفترة المقبلة، وتسخر ألجل 
ذلــك وسائل إعامها المرئية والمسموعة بطريقة 
احترافية، ودفع أقامها المأجورة فى الغرب لتلميع 
صورة هذا التنظيم والضغط على الرأى العام الغربى 
والمسئولين لتجنب اتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه 

هذا التنظيم اإلرهابى.
وفى هذا اإلطار، تعمل قطر حاليا على دعم ونشر 
ــى فــى عــدة مناطق، وتوفير  تنظيم داعـــش اإلرهــاب
ــــازم إلـــى جــمــاعــة بــوكــوحــرام وجــمــاعــات  الــدعــم ال
إرهابية أخــرى منتشرة فى أفريقيا، والتنسيق مع 
الحرس الثورى اإليــرانــى لدعم جماعة الحوثى فى 

اليمن والميليشيات الطائفية فى العراق.
هـــذا يعنى أن الــدوحــة تـــدرك تــمــامــا أن تنظيم 
اإلخوان قد قام على أسس اإلرهاب، وفى حال ضعف 
اإلرهــاب سيضعف معه تنظيم اإلخــوان، وإذا نجحت 
ــاب فــى اجتثاث هذا  الـــدول الداعمة لمكافة اإلرهـ
السرطان القاتل، فــإن تنظيم اإلخــوان سينتهى إلى 

األبد.

الدوحة لن يكون بمقدورها استيعاب الكم الهائل من البشر الذى سيتواجد فيها أثناء إقامة البطولة دون حدوث أزمات 

إصرار »الحمدين« على السياسات التخريبية وتواجد قادة 
الجماعات يهدد قطر بعدم استضافة كأس العالم 2022

كلما نقترب مــن بطولة كــأس العالم لكرة الــقــدم عام 
2022، تبتعد قطر عن حلم استضافة هذه البطولة الثانية 
ــأس الــعــالــم لــكــرة الــقــدم، رغم  والعشرين مــن بــطــوالت ك
اإلعان عن ذلك رسميا، إال أن األمور بدأت تسير باتجاه 
آخر تماما، وطرأت العديد من التطورات والتغيرات التى 
أضعفت كثيرا  من حظوظ استضافة الدوحة لهذا الحدث 
الرياضى العالمى المهم، بل أن بعض الخبراء والمتابعين 
يؤكدون أن المساعى القطرية الستضافة كأس العالم عام 

2022 قد ذهبت أدراج الرياح.
وفى الوقت الذى يتغنى به قادة النظام القطرى بالفوز 
فى استضافة بطولة كأس العالم لعام 2022، تأتى نتائج 
آراء الــخــبــراء والـــدراســـات والــتــقــاريــر المتخصصة فى 
إمكانية استضافة قطر لهذا الحدث الرياضى العالمى 
مخيبة آلمــال وأحــام الدوحة ومعاكسة لتطلعات قادتها، 
حيث أكدت هذه النتائج أن ديموغرافية قطر ومساحتها 
الجغرافية غير مطمئنة أبدا إلقامة هكذا حدث عالمى، 
والــدوحــة لن يكون بمقدورها استيعاب الكم الهائل من 
البشر الذى سيتواجد فيها أثناء إقامة هذه البطولة دون 
حدوث أزمات وربما كوارث، واألهم أن البنية التحتية لدولة 
قطر غير صالحة إلقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم 
مطلقا، إضافة إلى أنها ال تزال غير مكتملة، ولن تستطيع 
قطر إكمالها ألســبــاب عــديــدة أهمها الضائقة المالية 
واألزمــات االقتصادية التى تتعرض لها نتيجة المقاطعة. 
االنتهاكات المتوالية التى ارتكبتها الدوحة فى طريقها 
إلــى استضافة مــونــديــال 2022، تقف أيضا عائقا قويا 
أمام أحام قطر، وتحول بينها وبين استضافة المونديال، 
حيث اتهمت قطر مرات عديدة وبأدلة مثبتة وتصريحات 
مسئولين كبار فى الفيفا بتقديم الرشاوى أثناء التصويت 
ودفعت مبالغ مالية طائلة، وأبرمت صفقات مشبوهة مع 
مسئولين باالتحاد الدولى لكرة القدم من أجل فوز الدوحة 

بتنظيم المونديال القادم.
كما اتهمت أيضا بالتشهير على الـــدول األخـــرى التى 
تقدمت الستضافة مونديال 2022، وهو ما أكــده مؤخرا 
»جــوزيــف بــاتــر« الرئيس السابق لاتحاد الــدولــى لكرة 
القدم »فيفا«، حيث كتب عبر حسابه الرسمى عبر تويتر: 
»أخبار سيئة.. قطر متهمة بالتشهير على الــدول األخرى 
التى تقدمت الستضافة مونديال 2022«، وتابع: »الحقيقة 

هــى أن قطر استخدمت التدخات السياسية مــن أجل 
الفوز بشرف تنظيم كأس العالم، كان ذلك عن طريق تدخل 
الرئيس الفرنسى السابق نيكوال ســاركــوزى لــدى ميشيل 
باتينى نائب رئيس الفيفا السابق، وكان باتر قد أعلن فى 
نوفمبر الماضى أن رئيس فرنسا السابق قد مارس الكثير 
من الضغوطات بهدف فوز قطر بحق تنظيم كأس العالم 
2022. الجانب السياسى والسلوك القطرى وممارسات 
الحمدين اإلقليمية والعالمية، وضــعــت أيــضــا موضوع 
استضافة قطر للمونديال على قائمة موضوعات الفيفا 
التى يجب إعادة النظر فيها، فدعم قطر لإرهاب وإصرار 
الحمدين على السياسات التخريبية قد أدت إلى عزلة قطر 
بسبب مقاطعة العربى الرباعى للدوحة، األمر الذى دفع 
بقطر إلى االرتماء بأحضان إيران، حتى أصبحت الدوحة 
مرتعا ومــركــزا لاستخبارات اإليــرانــيــة، وغــرفــا فكرية 
لرسم المؤامرات والتخطيط لألنشطة اإلرهابية، ما يزيد 

البنية التحتية غير صالحة 
إلقامة بطولة كأس العالم 

لكرة القدم مطلقا

الضائقة المالية واألزمات االقتصادية 
التى تتعرض لها نتيجة المقاطعة 

تهدد بعدم استكمال المنشآت

من احتمالية أن تقوم إيران بالتخطيط والتنفيذ لعمليات 
إرهابية تستهدف بها بعض الجهات الغربية خال تواجدها 

فى قطر للمشاركة أو الحضور فى مونديال 2022.
ــادة الــجــمــاعــات اإلرهــابــيــة  كما أن تــواجــد عــدد مــن قـ
وعلى رأسها جماعة اإلخــوان، وما يربط تنظيم الحمدين 
بالجماعات اإلرهابية المنتشرة والنشطة فى المنطقة 
وعلى رأسها حزب الله والحوثيين وداعــش والميليشيات 
الطائفية فــى الـــعـــراق، يثير قــلــق الــعــديــد مــن الجهات 
والمنظمات الدولية إزاء استضافة قطر لهذا الحدث 
العالمى، واحتمالية قيام هذه الجماعات بتنفيذ عمليات 
ــى  ــود األجــنــبــيــة عــلــى األراضـ ــوف ــنــاء تــواجــد ال إرهــابــيــة أث

القطرية.
وتأكيدا على عــدم امكانية قطر استضافة المونديال 
القادم، وانطاقا من األسباب السابقة، فقد أخذ رئيس 
االتحاد الدولى لكرة القدم »فيفا« جيانى إنفانتينو يعبر 
عــن قلق المجتمع الــدولــى حــول هــذا الــمــوضــوع، وأعلن 
بشكل رسمى أنــه سيقرر إذا ما كانت قطر ستستضيف 
بطولة كأس العالم وحدها أم ستشاركها مع دول أخرى، فى 
مارس المقبل، وقال »إنفانتينو« فى لقاء مع برنامج »تيلى 
فــوت« الفرنسى: إن طرح فكرة أن يشارك 48 فريقا فى 
البطولة أمر جيد، ويجب تنفيذه، موضحا أنه لن يكون من 
السهل على قطر استضافة بطولة كأس العالم وحدها، ألن 
الفرق المشاركة ستلعب على مدى 28 يوما بدال من 31، 
وهو الوقت الطبيعى المقرر للمونديال، ألن البطولة ستتم 
خال شهرى نوفمبر وديسمبر نظرا الرتفاع الحرارة بها 
خال الشهور الصيفية، ولكن فإن احتمال إقامة مباريات 
فى دول أخرى فى المنطقة، أمر بعيد فى ظل األزمة التى 
خلقتها قطر وأدت إلى قطع الدول المجاورة لعاقاتها مع 
الدوحة، وما تعانيه إيران من فوضى وأزمات داخلية وعزلة 

خارجية.
وهــو على مــا يبدو وحسب قـــراءة العديد مــن الخبراء 
والمحليين، فإن االتحاد الدولى لكرة القدم قد بدأ إعادة 
النظر بموضوع منح قطر حق استضافة مونديال 2022، 
ومع تزايد موانع استضافة قطر لهذا المونديال، وتفاقم 
األزمات السياسية واالقتصادية والمالية التى تعانى منها 
الدوحة، وزيادة عزلتها اإلقليمية والدولية، فإنه من المتوقع 

سحب استضافة المونديال القادم من قطر.

نكشف تفاصيل عالقاتها السرية 
مع تركيا وإيران والتنظيم الدولى 

قطر واإلرهاب.. وجهان لعملة واحدةلإلخوان والجماعات المتطرفة 
ما عالقة دولة قطر باإلرهاب؟ وكم أنفق حكام الدوحة من موازنة الدولة على 

دعم  تمويل الجماعات اإلرهابية فى المنطقة العربية والعالم؟ وكم يبلغ حجم 
هذا التمويل سنويًا؟ وهل سيستطيع تنظيم الحمدين االستمرار فى تمويل هذه 

الجماعات والعمليات اإلرهابية؟ وكيف يتم شراء الذمم وأقالم كبار الكتاب فى 
الصحف ووسائل اإلعالم العربية والعالمية للعمل لحساب حكام الدوحة وتنفيذ 

أجنداتهم الخبيثة؟ وما أسرار المحاوالت القطرية الخبيثة التى يقوم بها النظام 
القطرى إلحياء التنظيم الدولى لجماعة اإلخوان اإلرهابية بعدم بدأ مسلسل 

سقوطه من مصر عقب اإلطاحة بمحمد مرسى من حكم مصر فى 2013؟ 
وما العالقة التى تربط بين قطر وتركيا وإيران والجماعات المتطرفة  والتى 

تستهدف زعزعة األمن واالستقرار فى المنطقة العربية وفى مقدمتها مصر؟ وما 
هى العقبات التى قد تحول دون اسكمال تحقيق الحلم القطرى باستضافة بطولة 

كأس العالم لكرة القدم فى 2022؟
هذه التساؤالت المهمة نجيب عليها فى سياق هذا الملف من خالل استعراض 

عدد من الدراسات التى أصدرها مركز المزماة للدراسات والبحوث فى دولة 
اإلمارات العربية المتحدة.

منذ استالم تنظيم الحمدين الحكم فى الدوحة عام 1995 حتى اآلن

الدوحة مولت الجماعات اإلرهابية بـ65 مليار دوالر فى 5 سنوات

قطر مولت اإلرهاب بــ85 مليار دوالر
فى رصد دقيق للتقارير المثتبة والمّوثقة التى 
تحدثت عن دعــم وتمويل قطر لــإرهــاب منذ 
استام تنظيم الحمدين الحكم فى الدوحة عام 
1995 حتى اآلن، تبين أن قطر دعمت ومولت 
اإلرهــاب بقيمة نحو 85 مليار دوالر، مع العلم 
أنه تم استبعاد أرقــام الكثير من التقارير التى 
تحدثت عــن تمويل قطر لــإرهــاب بعشرات 
المليارات األخرى لمجرد الشك فى صحة هذه 

األرقام.
ــاك تــقــاريــر  ــا، أن هــن وتـــجـــدر الــمــاحــظــة هــن
موثوقة ومثبة أيضا تحدثت عن عمليات تمويل 
لإرهاب قامت بها السلطات القطرية فى عدد 
من المناطق، ولكنها لم تستطع التوصل إلى حجم 
المبالغ ومقدارها بمصداقية، إضافة إلى أن ما 
كشفته التقارير واألخبار حول دعم قطر لإرهاب 
ليس سوى جزء من تمويل ودعــم قطر لألنشطة 
والجماعات اإلرهابية، وقد يكون ما كشف يشكل 
فقط 60% مــن دعــم قطر لــإرهــاب أو أقــل، ما 
يعنى أن قطر منذ عام 1995 حتى اآلن قد مولت 
اإلرهــاب بما يزيد عن 150 مليار دوالر تقديريا، 

وهو ما هو مثبت نحو 85 مليار دوالر.
وفى استعراض لعمليات دعم قطر لإرهاب، 
ــق، فــقــد مولت  ــائ ــوث ــة وال ــاألدل ــتــى أثــبــتــت ب وال
الدوحة الجماعات اإلرهابية بـ65 مليار دوالر 
فــى 5 ســنــوات، وبالتحديد فــى الفترة مــا بين 
عامى 2010 و2015، كما دفعت قطر ما يقارب 
مليار دوالر لجماعات وتنظيمات إرهابية فى 
العراق مقابل اإلفــراج عن 25 مواطنا قطريا، 
بينهم 9 أفــراد من األســرة الحاكمة، اختطفوا 
فى العراق أثناء رحلة صيد عام 2015، ودفعت 
ــدوحــة مبالغ تصل إلــى 700 مليون دوالر  ال
لــرجــال أمــن وشخصيات إيرانية وميليشيات 
شيعية تدعمها طــهــران فــى 2015، ومــولــت 
ــة فــى ســيــنــاء المصرية  ــي الــجــمــاعــات اإلرهــاب
بأكثر من 100 مليون دوالر، ومولت بملغ 600 
ألف دوالر إلى أبو خالد السورى مبعوث أيمن 
الظواهرى فى سوريا، وهو من كان يمول تنظيم 

القاعدة منذ عام 2003.
كما قدمت الــدوحــة دعما للحوثيين بمبلغ 
مالى قدره 13 مليون دوالر، أثناء توسطها بين 

ألف دوالر حصل عليها أبو 
خالد السورى مبعوث أيمن 

الظواهرى فى سوريا

مليون دوالر لجماعات 
إرهابية لها عالقة بتنظيم 

القاعدة وجماعة فتح الشام

مليون دوالر دعما للحوثيين 
أثناء توسطها بين الجيش 
اليمنى وجماعة الحوثى 

600

300

13

الجيش اليمنى وجماعة الحوثى عــام 2003، 
وبعد انقاب الحوثى على الشرعية اليمنية 
أيضا، قدمت قطر دعما ماليا كبيرا للجماعات 
ــا جماعة  ــة فــى الــيــمــن وعــلــى رأســه ــي اإلرهــاب
الحوثى بغية إضعاف جهود التحالف العربى 
بقيادة السعودية واإلمــارات فى اليمن الهادفة 
إلى محاربة اإلرهــاب وإنهاء االنقاب الحوثى 
وعــودة الشرعية إلــى الحكومة اليمنية، وفى 
البداية كانت الــدوحــة تدفع للحوثيين أمــواال 
طائلة تحت غــطــاء إعــمــار صــعــدة، حيث كان 
القيادى الحوثى يحيى قاسم عواضة يتسلم 
مــن قطر 100 ألــف دوالر شهريا، ثــم قدمت 
قطر للحوثيين أكــثــر مــن 100 جــهــاز اتصال 
دولى »ثريا«، حتى يستطيع عبد الملك الحوثى 
التواصل مع قادة الحرس الثورى وقيادات فى 
حزب الله وباقى الجماعات اإلرهابية المنتشرة 
فى المنطقة، حيث كانت الــدوحــة تهدف إلى 
تشكيل تحالف مــكــون مــن جماعات إرهابية 
لممارسة الضغوط على األنظمة والشعوب 

العربية.
ــؤكــد الــتــقــاريــر أن قــطــر دفــعــت نــحــو 300  وت
مليون دوالر أيضا لجماعات إرهابية لها عاقة 
بتنظيم القاعدة وجماعة فتح الشام، ونحو 80 
مليون دوالر لجماعة أحــرار الشام لإفراج عن 
نحو 50 من العناصر المسلحة الشيعية، فضا 
عن تكلفة عمليات ترحيل الرهائن التى وصلت 
إلى 140 مليون دوالر، كما دفعت قطر مايين 
الدوالرات فى صفقات تبادل رهائن تبلغ قيمتها 
نحو 1.35 مليار دوالر، ذهب معظمها إلى قادة 
المليشيات الموالية إليــران، كما حصل تنظيم 
القاعدة فى شبه الجزيرة العربية فى العامين 
2011 و2012 على نحو 20 مليون دوالر من 
قطر، وحاولت السلطات القطرية إدخــال 360 
مليون دوالر فى حقائب سوداء عبر طيرانها إلى 
مطار بغداد لدعم إرهابيين فى العراق، وتحدثت 
العديد من التقارير حول دعم جهاز االستخبارات 
القطرى لعناصر وقــيــادات إرهابية فــى الــدول 
ــدوالرات، منها ما تحدثت  األوروبــيــة بمايين الـ
ــاال قطريا  ــدوحــة مبلغ 99750 ريـ عــن دعـــم ال

لتمويل اإلرهابيين فى هولندا.

استخدام الكثير من 
الوسائل والطرق لتمويل 

الجماعات أهمها 
األعمال اإلنسانية 

وخديعة دفع الفدية 
واستخدام شركات 
ومؤسسات وهمية 

حشد الجماعات 
والمنظمات 

اإلرهابية األخرى 
واستخدامها 

كأدوات لدعم 
تنظيم اإلخوان

القيام بعملية نهب ممنهجة لموارد وثروات البالد الذى يكرسها لخدمة المصالح الشخصية لرموزه وتمويل مشاريعه التوسعية 

تمويل أكثر من 60% من األنشطة اإلرهابية 
وخفايا العالقة مع 20 تنظيما إرهابيا

يقوم النظام القطرى بعملية نهب ممنهجة لموارد وثروات 
ــذى يكرسها لخدمة المصالح الشخصية لرموزه  الــبــاد ال
وتمويل مشاريعه التوسعية ويوظفها لشراء الذمم والــوالءات 
والمواقف السياسية واألدوات اإلعامية، حتى أصبحت أكثر 
من نصف الخزينة مخصصة لدفع الرشاوى وبرطلة اآلخرين، 
وجزء منها يذهب أدراج الرياح للفاسدين والمفسدين من أزالم 
تنظيم الحمدين، وجزء آخر يذهب فدية إليران وتركيا ألجل 
استجاب الحماية والحصول على الدعم األمنى والسياسى. 
وبدال أن تعزز قطر من نفوذها االقتصادى إقليميا وعالميا، 
وتصبح دولة رائدة فى االستثمارات ومركزا اقتصاديا عالميا 
يلعب دورا هاما فى التقدم واالزدهــار المحلى والعربى، بفعل 
ثرواتها المالية الضخمة، راح تنظيم الحمدين يفسد آمال 
الشعب القطرى باستنزافه لموارد الباد وبعثرتها هنا وهناك، 
وجلب األزمـــات مــن كــل اتــجــاه، وبــدال أن تكون قطر داعما 
إيجابيا للدول والشعوب العربية، أضحت السكين التى تمزق 

وحدة الجسد العربى.
وبتتبع نوافذ اإلنفاق القطرية، والجهات المستفيدة سواء 
عن طريق تلقى األموال أو الساح أو دفع الرواتب والرشاوى 
وغيرها، تكون قطر تمول أكثر من 60% من األنشطة اإلرهابية 
فــى المنطقة، وعــلــى عــاقــة مــع نحو 20 تنظيما وجماعة 
إرهابية منتشرة فــى الـــدول العربية، وتستخدم الكثير من 
الــوســائــل والــطــرق لتمويل هــذه الجماعات أهمها األعمال 
اإلنسانية وخديعة دفع الفدية واستخدام شركات ومؤسسات 
وهمية وعن طريق جهاز االستخبارات القطرى الذى يحظى 
بصاحيات كاملة فــى السيطرة على جــزء كبير مــن مــوارد 

الدولة المالية لتمويل عملياته وأنشطته عابرة الحدود.
ــة الخليجية الــتــى تسبب بــهــا تنظيم  ــدالع األزمــ ــ وبــعــد ان
الحمدين، تضاعف حجم اإلنفاق القطرى بهدف شراء مواقف 
الــدول الغربية السياسية ووسائل اإلعــام العربية والغربية 
وبرطلة الرموز النافذة فى الداخل لشراء الــوالءات والذمم، 
ودفــع الفدية للحرس الثورى والجيش التركى لضمان بقاء 

نصف خزينة الدولة تذهب 
لشراء الذمم والوالءات 

والمواقف السياسية 
واألدوات اإلعالمية

أموال طائلة تذهب »فدية« إليران 
وتركيا للحصول على  الحماية 

والدعم األمنى والسياسى

تنظيم الحمدين، غير أنه يمكن القول أن نسبة تمويل قطر 
لــإرهــاب بعد المقاطعة العربية قد هبطت إلــى مستويات 
نسبية، ما أثــر بشكل مباشر فى عملية محاصرة اإلرهــاب 
وتجفيف منابعه ومصادر تمويله التى تتكفل قطر بغالبيتها.. 
لقد عانت الخزينة القطرية كثيرا منذ استام تنظيم الحمدين 
الحكم فى الباد عام 1996 حتى اآلن، فكانت وال تزال غالبية 
الموارد المالية تهدر فى مشاريع تنظيم الحمدين التوسعية 
وسياساته الخاطئة داخليا وخارجيا، حتى تحول إلى شريك 
استراتيجى للنظام اإليــرانــى كأكثر أنظمة الــعــالــم دعما 
ورعاية لإرهاب، وسجلت قطر بفعل مالها السياسى أرقاما 
قياسية فى التدخات السلبية وإشعال الفتن ونشر التطرف 
والــفــوضــى، وتــآمــر تنظيم الحمدين مــع عــدة جهات أجنبية 
فى محاولة إسقاط بعض األنظمة العربية وإضعاف بعضها 
اآلخر ضمن األهــداف االستراتيجية لبعض القوى اإلقليمية 
التوسعية المحتلة وعلى رأسها الكيان الصهيونى وإيــران، بل 
أن قطر كانت وال تزال الممول الرئيسى ألى مخطط تآمرى 
على شعوب وأنظمة الــدول العربية، وأصبحت الخزينة التى 
تعتمد عليها الجهات األجنبية فى تمويل مشاريعها التوسعية 

ومخططاتها ضد األنظمة العربية.
ورغم صعوبة التوصل إلى أرقام دقيقة حول حجم المبالغ 
ــاب والمشاريع  واألمـــوال التى تهدرها قطر فــى دعــم اإلرهـ
والمخططات التآمرية، إال أن عملية رصد للتقارير المثبتة 
والمؤكدة حــول تمويل قطر لإرهاب والمشاريع التوسعية، 
تشير إلى أن الدوحة وعبر تنظيم الحمدين الحاكم، قد أنفقت 
نحو 150 مليار دوالر سنويا على دعــم األنشطة اإلرهابية 
وتمويل الجماعات المتطرفة والمعارضة ألنظمة الحكم 
ــوالءات وتمويل وسائل  والمشاريع التآمرية وشــراء الذمم وال
إعامية تخدم المصالح القطرية واستخدامها كأدوات لنشر 
ــاءة إلــى الــدول  الفوضى والفتن واألفــكــار المتطرفة واإلســ
العربية التى تقف بوجه المشاريع والسياسات القطرية 

المدمرة.

5 مليارات دوالر سنويًا لمؤسسات إعالمية 
وصحفيين وكتاب فى العديد من دول العالم

اعتمد النظام القطرى الحالى طوال مسيرة حكمه على شركات 
ومهندسى الديكورات اإلعامية، وأنفق ألجــل ذلــك مبالغ طائلة 
زادت حسب التقديرات عن 5 مليارات دوالر سنويا أنفقها تنظيم 
الحمدين على مؤسسات إعامية وصحفيين وكتاب فى العديد من 
دول العالم مركزا فى ذلك على الدول األوروبية والواليات المتحدة 
من أجل التأثير على الرأى العام والضغط على مسئولي الحكومات 
األوروبية، داعما هذه المخططات بتقديم الرشاوى وشراء الذمم 
واألقـــام.. وفى قــراء تمعنية لما تنشره وسائل اإلعــام القطرية 
أو التابعة للنظام لقطرى أو المتبرطلة منه، من تقارير ومقاالت 
وأخبار حول الشأن القطرى، يتضح تماما أهداف الدوحة من هذه 
البروباجندا والمخططات اإلعامية القطرية، وهى محاولة تحسين 
صورة النظام القطرى وتقديم أفضل ديكورات لسياساته وسلوكه 
المخرب فى المنطقة، للرأى العام العربى والغربى، والتأثير بشكل 
غير مباشر على األحــزاب السياسية فى الــدول الغربية، فالنظام 
القطرى يرى أنه إذا لم يتمكن من كسب مواقف الحكومة فى الدول 
األوروبــيــة، من خــال الترويج إعاميا لسياسات الدوحة وخــداع 
الــرأى العام بسلمية هذه السياسات، فإن ذلك سيؤثر بكل تأكيد 
على مواقف المعارضة لهذه الحكومة، ألن التيارات المعارضة 
ستبحث عن أى توجه يعارض توجهات الحكومة، ودعــم المواقف 
القطرية من قبل المعارضة أمر ممكن إذا ما تخلت عنه الحكومة 
نفسها، بحيث إن هذه المخططات اإلعامية ستدعم أيضا مواقف 
المعارضة تجاه قطر، ألن من أهدافها الترويج لوجود مصالح 
مشتركة بين قطر والحكومات األوروبية، إضافة إلى الترويج لفكرة 

أن قطر تحارب اإلرهاب ال تدعمه كما هو فى الواقع.
وهــذا يعنى، أن النظام القطرى قد نجح بالفعل حتى اآلن فى 
خــداع بعض الحكومات اإلقليمية والعالمية، واستطاع أن يضع 
فــوارق بينه وبين الجماعات اإلرهابية األخــرى كتنظيمى داعش 
ــاعــدة، مــن خـــال االعــتــمــاد عــلــى خــطــة الــخــداع اإلعــامــى  ــق وال
وانفاق المليارات ألجل قلب الواقع وتزييف الحقائق، أمام الرأى 
العام الشعبى والرسمى فى الــدول األوروبــيــة، من داعــم لإرهاب 

والــجــمــاعــات المتطرفة ومــمــول ألدوات زعــزعــة أمــن واستقرار 
المنطقة، إلى محارب لإرهاب وداعــم ألمن واستقرار المنطقة. 
وتدعيما لهذه المخططات، قامت الــدوحــة بتمويل العديد من 
المؤسسات الثقافية والدينية والتعليمية فى الدول الغربية خاصة 
الجامعات، بمليارات الدوالرات ألغراض سياسية بحتة، تهدف إلى 
التأثير على الحكومات الغربية عن طريق ضخ األموال بطرق غير 
مباشرة ومشبوهة، فضا عن تقديم الرشاوى لبعض المسئولين 
العاملين فى السلك الدبلوماسى والمؤسسات اإلداريـــة فى هذه 
البلدان الغربية، بهدف دفعها إلى تبنى رؤية ومواقف إيجابية تجاه 
النظام القطرى وغض الطرف عن سلوكياته وسياساته، وتدعيم 
الصورة التى تسعى المخططات اإلعامية القطرية إلى الترويج 
لها عن قطر من خال إطــاق بعض التصريحات اإليجابية تجاه 

الدوحة. 
مــا سبق يــؤكــد أن قطر اعــتــمــدت بشكل أســاســى على المال 
السياسى واإلعــامــى فى إطفاء غضب المجتمع الغربى األكثر 
تأثيرا فى العالم من سياسات تنظيم الحمدين، وأن الدوحة اشترت 
صمت الحكومات الغربية وبعض الحكومات اإلقليمية بأموال 
طائلة جــدا، ولــوال هــذه األمــوال لما وجــدت الدوحة أى موقف أو 
تصريح داعم لها، ولكن السؤال الذى يطرح نفسه اآلن، هو إلى متى 
ستستطيع الدوحة االستمرار فى هدر وإنفاق المليارات ألجل شراء 
الصمت الدولى عن ممارساتها اإلرهابية؟ فى ظل صدور العديد 
من التقارير التى تؤكد أن االقتصاد القطرى أصبح يعانى من أزمات 
ومشاكل كثيرة، أدت إلى وجود عجز كبير فى ميزانية الدولة، ومع 
استمرار األوضــاع الراهنة التى جاءت كنتيجة للمقاطعة العربية، 
فإن قطر سوف تعانى كثيرا فى األشهر القادمة من حيث قدرتها 
على االستمرار فى تمويل مخططاتها ومشاريعها اإلعامية وتمويل 
المؤسسات االجتماعية التعليمية وإرشاء المسؤولين والصحفيين 
والكتاب، والنتيجة سوف تكون فى المقابل تراجع الــدول الغربية 
عن دعم السياسات القطرية وربما تبنى نهجا شديدا تجاه هذه 

السياسات الداعمة لإرهاب. 

التركيز على الدول األوروبية والواليات المتحدة من أجل التأثير على الرأى العام والضغط على مسئولى الحكومات األوروبية

تقديم الرشاوى 
وشراء الذمم 

واألقالم التابعة 
للنظام لقطرى أو 
المستفيدة منه 
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مستشفى جامعى يخدع وزارة المالية ويحصل على 5 ماليين جنيه بكشوف عالج وهمية
فضيحة بالمستندات 

تقاضى  3 آالف جنيه للكشف على  نائب رئيس الوزراء األسبق  بالمستشفى.. وسكرتيرته تفتح صندوقه األسود 

ــنــدات حــصــلــت عــلــيــهــا »صـــوت  كــشــفــت مــســت
الــمــايــيــن« تثبت أن المستشفى التخصصى 
التابعة إلحــدى جامعات القاهرة الكبرى حصل 
ــن جــنــيــه وذلــــك بــعــد أن تقدمت  ــي عــلــى 5مــاي
إدارة المستشفى لـــوزارة المالية بكشف وهمى 
ألشــخــاص مــن غــيــر الــعــامــلــيــن بــالــجــامــعــة على 
أنهم من أعضاء بهيئة التدريس بالجامعة، وأن 
ــإإلدارات التابعة للجامعة والــذيــن  ــ العاملين بـ
ينطبق عليهم العاج على نفقة الجامعة، بموجبه 
حصلت المستشفى على المبلغ من وزارة المالية 
عبر اإلدارة العامة للموازنة والمتابعة والمالية 
بالجامعة، بــواقــع مبلغ 68 ألــف جنيه فــى شهر 
سبتمبر 2016، ومبلغ 505 آالف جنيه عن شهر 
أكتوبر 2017 ومبلغ 303 آالف جنيه عــن شهر 
نوفمبر بإجمالى قــدره 975 ألــف جنيه مقابل 
أتــعــاب فــريــق طبى بــوحــدة الكبد بالمستشفى 
لزراعة الكبد لبعض المرضى، وإجمالى تكاليف 
أخرى بدون أتعاب األطباء عن نفس الفترة وتبلغ 
قــدرهــا 364565478 »ثـــاث مايين وستمائة 
وخمسة وأربــعــون ألفا وخمسون جنيها وثمانية 

وسبعون قرشا«.
وأوضحت المستندات أن كشوف المرضى لم 
يكن من بينها سوى شخص واحد فقط هو التابع 

مخالفات بالجملة يكشفها المركزى 
للمحاسبات فى نادى غزل بورسعيد

« تكشف ألول مرة بالمستندات: »

األسباب الحقيقية إلقالة مدير مستشفى الزراعيين
الحديث لجميع العاملين بــوزارة الزراعة بكل 
قطاعاتها فى الديوان العام ووحــدات الخدمات 
الطبية واستصاح األراضــى والتنمية الزراعية 
ومركز البحوث إال عن قــرار الدكتور عز الدين 
أبــو ستيت وزيــر الــزراعــة بإقالة الدكتور سامى 
جابر الفحام مدير عام المستشفى، حيث تتناثر 
ــوال مــن بين شائعات وحقائق عــن أسباب  األقـ
اإلقالة، وقد تناولت عدد من المواقع اإللكترونية 
قـــرار اإلقــالــة مــن واقـــع التكهنات ونــقــل أقــوال 

العاملين.
ــن« نــجــحــت فـــى الــحــصــول  ــي ــمــاي »صــــوت ال
على بعض المستندات التى تكشف  األسباب 
ــرارًا تنشر ألول  الحقيقية لــقــرار اإلقــالــة، وأســ
مــرة تقود قارئها لقطع الشك باليقين، وتنحى 

التكهنات جانبا، نسردها فى السطور التالية: 
كــانــت الــبــدايــة مــع تــولــى الــدكــتــور عــز الدين 
ــًرا للزراعة واستصاح  أبــو ستيت منصبه وزيـ
األراضــى الزراعية، عندما تلقى باًغا وشكوى 
من إحدى السيدات التى  تعمل فى مكان حساس 
بمستشفى الزراعيين يتيح لها االطاع على كل 
صغيرة وكبيرة فى المستشفى وتعرف العديد 
من األســرار، وألنها رفضت كل التجاوزات التى 
ترتكبها قــيــادات كبرى بالمستشفى وتوسمها 
خيًرا فى الــوزيــر الجديد، تقدمت بهذا الباغ 
الــذى أرفقته تــقــريــًرا مــطــواًل، تبين منه وجــود 
مخالفات كثيرة فى المستشفى، األمر الذى دفع 
الــوزيــر لتشكيل لجنة سرية مــن قــيــادات كبرى 
بالوزارة يرأسها رئيس اإلدارة المركزى للتفتيش 
والرقابة والمتابعة، لفحص كل ما ورد بالمذكرة 

والتقارير المرفقة معها.
ــاغ  ــب ــى ال ــاء فـ ــاجـ ــت صــحــة مـ ــت ــب ــلــجــنــة أث ال
والتقارير، ولكن الوزير طلب التكتم على األمر 
فــى محاولة للوصول إلــى جـــذور المخالفات، 
والتجاوزات المالية واإلداريــة قبل إباغ النيابة 
العامة، وفى أثناء هذه الفترة نشبت مشاكل بين 
موظفة تدعى رانيا سعيد نور وتعمل سكرتيرة 
مــديــر عـــام المستشفى، وعــلــى أثـــر ذلـــك قــرر 
استبعادها من وظيفتها ونقلها إلى وظيفة بقطاع 
الخدمات الطبية، فقررت كشف المستور وما 
أسمته بالصندوق األســـود لمدير المستشفى 
ولبعض القيادات، ولذلك طلبت مقابلة الوزير، 
ولكن ظروفه لم تسمح وكلف مدير مكتبه ببحث 
طلبها، فقدمت مذكرة وتقاريرا بمخالفات كبيرة 
بالمستشفى تتم تحت سمع وبصر المدير العام 
تطالب فيها الوزير بفحص ما ورد فى التقارير، 

واتخاذ ما يلزم.
ــوت الــمــايــيــن« عــلــى نسخة من  حصلت »صـ
التقارير والمستندات التى  تثبت صحة وجود 
تــجــاوزات ومخالفات بالمستشفى، كــان أهمها 
الــقــشــة الــتــى قصمت ظــهــر مــديــر المستشفى 
الدكتور سامى جابر الفحام، حصوله على مبلغ 
3 آالف جنيه مقابل الكشف الطبى على الدكتور 
يوسف والى وزير الزراعة أثناء الوعكة الصحية 
التى ألمت به وتــم على إثرها نقله لمستشفى 

الزراعيين فى 6 يونيه 2018، واستئثاره بالكشف 
عــلــى الــمــرضــى بــمــبــالــغ مــالــيــة مخصصة لــه، 
بالمخالفة للوائح المستشفى، حيث إن الكشف 
الطبى على المرضى مجاًنا وأى تكاليف تحصل 

من المرضى البد أن تورد إلى خزينة المستشفى 
ــوالت دفــع رسمية عــن طــريــق اإلدارة  عبر وصـ
المالية للمسشتفى، وهو األمر الذى يتكرر مع كل 

المرضى الذين يتم عاجهم فى المستشفى.

وكــشــفــت مــصــادر باللجنة الــســريــة أن هــذه 
المخالفة كــانــت بمثابة الــقــشــة الــتــى قصمت 
ظهر المدير العام، وأحــد األسباب الحقيقية، 
بــاإلضــافــة إلـــى أن بــعــض الــمــصــادر أكـــدت أن 

خافات شخصية بين المدير العام والسكرتيرة 
علم بها الــوزيــر كانت سبًبا ثانًيا لصدور قرار 

اإلقالة.
ــتــى تــقــدمــت بها  ــا بــخــصــوص الــتــقــاريــر ال أمـ
السكرتيرة فكان من بينها تقرير لمدير األمن 
الصناعى بحدوث حريق كبير نشب فى إحدى 
غرف مابس التمريض كاد يحدث كارثة بسبب 
اإلهمال بعد أن اشتعلت النار فى قطعة قماش 
وانتقلت بعد ذلك لمابس التمريض ومحتويات 
الغرفة، دون إباغ الشئون القانونية عن أسباب 
الحريق والتحقيق مــع المتسبب، أتبعه حريق 
آخــر بسبب مــاس كهربائى فى أحــد التكييفات  
بالغرفة رقم 505، وتم السيطرة عليه من بعض 
العاملين دون إجــراء أى تحقيقات، على الرغم 
من تقدم مدير األمن الصناعى بمذكرة للمدير 

العام بالواقعة، وتم التكتم عليها.
فى ذات الوقت كشفت مذكرة أخــرى تقدم بها 
أحد األطباء بالمستشفى ضد المدير العام وأرفق 
بها مستندات موقعة من إدارة الــجــودة وقدمها 
للوزير تؤكد النقص العددى الكبير لعمال النظافة 
بالمستشفى وعــدم وجــود ورديــات تسليم وتسلم 
على الرغم من وجــود استمارات صرف وكشوف 
مرتبات شهرية لعمال نظافة ليس لهم وجود فى 

الحقيقية  مما يؤكد أنها كشوف وهمية.
كل هــذه األســبــاب كانت كفيلة ألن يكون أول 
قرار للوزير فى العام الجديد 2019 ورقم »1« هو 

إقالة مدير عام مستشفى الزراعيين.
المثير أن التقارير التى حصلت عليها »صوت 
المايين« توافقت مع القرار  رقم 11643 للجنة 
وزارة الصحة الــتــى تــم تشكيلها للتحقق من 
الشكاوى الورادة ضد مخالفات مدير المسشتفى 
ــرار إقــالــة مدير مستشفى الزراعيين  ليكون ق
ــزراعــة ووزيـــرة الصحة،  بالتوافق بين وزيـــر ال
وكان أهم ما تضمنته نتائج لجنة وزارة الصحة 
قيام اإلدارة المالية بالمستشفى بشراء األدوية 
ومعظم المستلزمات باألمر المباشر، بما يخالف 
قانون 89 لسنة 1998 وعــدم قيام المستشفى 
بـــإدراج العديد مــن المستلزمات بالمناقصة، 
والتاعب فــى نــمــوذج المستهلكات للعمليات، 
وكذلك حصول اإلدارة العليا المتمثلة فى مدير 
المستشفى ومدير الشئون العاجية والمدير 
المالى واإلدارى على أكثر من21فى المائة من 
حصيلة تــوزيــع حصيلة النسب بالمستشفى، 
بــاإلضــافــة إلــى صــرف حافز إضــافــى للعاملين 
باإلدارة الطبيعية »اإلدارة العليا«، فيما يتراوح ما 
بين 22 إلى 23 نوبتجية خال أشهر مايو ويونية 
ويوليو 2018، وصــرف حافز إضــافــى للمدير 
اإلدارى فيما يــتــراوح مــن 22 إلــى 49 نوبتجية 
خال شهرى مايو ويونية 2018، وحصول المدير 
العام للمستشفى على نسبة 90% من إجمالى 
الكشوف الواردة لعيادة الباطنة بالمقارنة لباقى 
األطباء عدم جدية إدارة المستشفى فى استرداد 
6 مايين مستحقات المستشفى لدى الغير، ولم 

يتم تحصيلها بدون أسباب واضحة.

يبدو أن مجلس إدارة نادى غزل بورسعيد لم تقتصر مشاكله مع إدارة 
النادى المصرى فيما يتعلق بحصول األخير على حكم قضائى بضم 
أرض األول لصالحه، وهو األمر الذى اضطر إدارة الغزل للطعن ضد 

هذا الحكم، الذى تسبب فى استياء أعضاء الجمعية العمومية للنادى.
ولم يقتصر استياء أعضاء النادى على ضم أرضهم لصالح الفريق 
األخضر، بل إن البعض بدأ فى مهاجمة أعضاء مجلس إدارة النادى  
بعدما كشف الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقرير صادر له عن بعض 

المخالفات التى تستوجب المساءلة القانونية لمجلس اإلدارة.
وذكــر التقرير الــذى حصلت »صــوت المايين« على صــورة منه عن 
قبول النادى قرض بقيمة سبعة آالف وخمسمائة جنيه من مستأجر 
قاعة اللوتس بالنادى دون الحصول على الموافقات القانونية الازمة، 

باإلضافة لعدم تحصيل قيمة إيجار 
ــراح بما قيمته 124 ألف  قاعة األفـ

جنيه.
كما تــم الكشف عــن صــرف مبلغ 
تسعة وعــشــرون ألـــف جنيه مقابل 
ــات الــــنــــادى مــن  ــاجـ ــيـ ــتـ شــــــراء احـ
إحـــدى الــمــحــات التجارية التابعة 
المملوكة ألحــد العاملين بالنادى، 
ــراءات القانونية  وعــدم متابعة اإلجــ
الخاصة بخصوص تعرض شقتين من 
الشقق المخصصة للنادى لاقتحام 

واالســتــيــاء.. وأفــصــح التقرير عــن عــدم استكمال وإنــهــاء األعــمــال 
اإلنشائية لمدرجات نادى الغزل ببورسعيد مما أهدر ماقيمته 299845 
جنيه، وتحقيق عجز فى ميزانية النادى قــدره 102946 جنيه وعدم 

وجود إجراءات مخزنية أو سجات مخزنية بالنادى.
ويبدو أن إدارة النادى انتهجت مسلك رجال األعمال الذين يهربون 
من دائنيهم بتحرير شيكات بدون رصيد، فقد كشف التقرير عن صرف 
شيكات دون وجــود مؤيدات صرف قيمتها 2480 جنيه وصــرف مبلغ 
224253 جنيه دون أيضا  وجــود مؤيدات، صرف ومبالغ دون تسوية 

ودون وجود مؤيدات صرف باسم طارق الدرديرى.
وأكــد التقرير عن عــدم قيام الــنــادى بخصم مستحقات الضرائب 
بإجمالى مبلغ 343924 جنيه، وطالب إدارة النادى إيفاده بقرار حفظ 
النيابة العامة فى موضوع الباغ رقــم 1423 لسنة 2017 بخصوص 
بعض المخالفات التى ارتكبتها إدارة الــنــادى، حيث لم يصل الجهاز 

مايفيد بقرار النيابة العامة حفظ الباغ.

للجامعة ويحق لــه الــعــاج على نفقة الجامعة، 
ويتم تخصيص مبلغ عاجه مــن وزارة المالية 
عبر اإلدارة العامة للموازنة والمتابعة والمالية 
بــالــجــامــعــة، وورد اســـم هـــذا الــشــخــص ويــدعــى 
الدكتور »م. ح« المسئول الكبير السابق بالجامعة.

ــت الـــمـــصـــادر إن الئـــحـــة الــمــســتــشــفــى  ــالـ وقـ
التخصصى والــمــعــتــمــدة مــن المجلس األعــلــى 
للجامعات ووزارة التعليم الــعــالــى تــنــص على 
ــع المريض  ــعــاج  بــه يــقــوم على دف أن  نــظــام ال

تكلفة عاجه بالكامل أو بمساهمة من التغطية 
التأمينية الخاضع لها حيث تقوم الشركة التى 
يعمل بها بتحمل مــصــاريــف الــعــاج عنه بينما 
تتحمل الجامعة تكلفة عاج العاملين بها  فقط 
ولذلك فمن غير المنطقى أن يضم كشف عمليات 
زرع وحــدة الكبد بالمستشفى، أسماء أشخاص 
ــؤالء الــفــئــة مــن غير  غــيــر عاملين فــيــهــا، ألن هـ
العاملين بالجامعة إما أن تكون نفقات عاجهم 
فى المستشفى على نفقتهم  الخاصة أو من خال  
تأمين صحى يغطى هذه التكاليف، وفى الحالة 
األخيرة تكون المستشفى التخصصى قد حصلت 
على قيمة النفقات مرتين مــرة من المريض أو 
الجهة التى يعمل بها، ومــرة من الموازنة العامة 
للجامعة، وبالتالى ال يمكن أن يقوم المسئولين عن 
المستشفى بتسجيل المتحصات مرتين وهنا ال 
يعلم أحــد  شيئًا عن مصير الـــ5 مايين التى تم 

تحصيلها فى المرة األولى. 
كما كشفت المصادر أن كل األســمــاء الــواردة 
بالكشوف والــتــى ال تعمل بالجامعة التابع لها 
المستشفى باستثناء المسئول السابق بالجامعة 
لمواطنين مــن محافظات مختلفة مثل أســوان 
ــع بياناتهم  ــوط والمنوفية وذلـــك مــن واقـ وأســي
الشخصية الــمــدونــة فــى صــور بــطــاقــات الرقم 
القومى المحتفظ بها فى سجات المستشفى 
والتى خلت خانة المهنة فيها مما يشير إلى أنهم 

يعملون بأى وظيفة بالجامعة. 

 نسرين إمام

 عادل عبدالله 

إهدار 8 ماليين جنيه مستحقات 
للمستشفى لدى الغير وعدم 

الجدية فى استرداد المبلغ 

التستر على حرائق بسبب 
اإلهمال والتالعب فى 

أسعار األدوية الموردة 

معيط

أبوستيت
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الخميس.. الحكم فى طعن الحكومة إللغاء ضم العالوات الخمس لـ»أصحاب المعاشات«
تصدر المحكمة اإلداريــة العليا، فى جلستها 
غداً الخميس حكمها فى الطعن المقام من هيئة 
قضايا الدولة، وكيلة عن رئيس مجلس الوزراء 
بصفته، لوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من 
محكمة القضاء اإلدارى بإلزام مجلس الــوزراء 
بــزيــادة المعاش عن األجــر المتغير ألى محال 
للمعاش بنسبة 80% من قيمة العالوات الخاصة 
الخمس األخــيــرة غير المضمومة إلــى األجــر 

األساسى.
من جانبه طالب الــبــدرى فرغلى رئيس اتحاد 
أصحاب المعاشات، برفض الطعون المقدمة من 
وزيرة التضامن وتنفيذ الحكم الصادر من محكمة 
القضاء اإلدارى فى مارس الماضى، الفًتا إلى أن 

حكم محكمة القضاء اإلدارى جاء تطبيًقا لحكم 
الدستورية العليا الصادر فى 2005 والذى أعطى 
80% من الخمس عــالوات ألصحاب المعاشات 

المبكرة لكن تعثر تنفيذه.
وقــدم دفــاع أصحاب المعاشات، صــورًا ضوئية 
لحكم المحكمة الدستورية العليا، تنفيًذا لطلب 

المحكمة بالجلسة السابقة.
فيما طالبت الهيئة - فى طعنها الذى حمل رقم 
6438 لسنة 64 قضائية- بـ10 طلبات تنوعت ما 
بين األصلية واالحتياطية، حيث طالب الطعن 
بصفة أصلية بعد القضاء بإلغاء الحكم المطعون 
فيه، القضاء مجددا بعم قبول الدعوى والتدخالت 
فيها لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لرئيس 
ــوزراء بصفته؛ وذلـــك النعقاد الصفة  ــ مجلس ال

لرئيس الهيئة القومية للتأمين االجتماعى.

محكمة الجنايات تواصل نظر قضية 
اقتحام السجون بعد سماع شهادة مبارك

القضاء اإلدارى يحدد مصير أوسمة 
ونياشين محمد مرسى

تستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء 
الــشــرطــة بــطــرة بــرئــاســة المستشار محمد شــيــريــن فهمى، 
جلساتها لنظر قضية اقتحام الحدود الشرقية للبالد والسجون 
بالتزامن مع أحداث ثورة 25 يناير 2011،  فى  جلسة 24 يناير 
الحالى ، مع استدعاء اللواء عادل عزب، مسئول ملف النشاط 

اإلخوانى باألمن الوطنى سابقا، للشهادة.
كانت المحكمة قد استمعت فى الجلسة الماضية إلى شهادة 
الرئيس األســبــق حسنى مــبــارك فــى القضية التى يعاد فيها 
محاكمة الرئيس األســبــق محمد مــرســى، وعــدد مــن قيادات 

جماعة اإلخوان.
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض 
فى نوفمبر الماضى األحكام الصادرة من محكمة الجنايات 
برئاسة المستشار شعبان الشامى بـــ»إعــدام كل من الرئيس 
األسبق محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة 
اإلخــوان اإلرهابية ونائبه رشــاد البيومى ومحيى حامد عضو 
مكتب اإلرشــاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب 
المنحل والقيادى اإلخوانى عصام العريان ومعاقبة 20 متهًما 

آخرين بالسجن المؤبد« وقررت إعادة محاكمتهم.

تواصل محكمة القضاء اإلدارى برئاسة المستشار يسرى 
الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة 
من المحامى أشرف فرحات، لسحب النياشين واألوسمة 
الممنوحة للرئيس األسبق محمد مرسى، فى جلسة 17 
يناير الحالى  لتقديم صور ضوئية من األحكام الجنائية 

النهائية الصادرة ضده مرسى.
كانت محكمة القاهرة لألمور المستعجلة، قضت بعدم 
اختصاصها فى نظر الــدعــوى، وقــررت المحكمة إحالتها 

لمحكمة القضاء اإلدارى كونها صاحبة االختصاص.
واختصمت الدعوى كــاًل من رئيس الجمهورية بصفتة، 

والنائب العام، ووزير الداخلية، وزير الخارجية.
وطالبت الــدعــوى فــى مضمونها بــضــرورة سحب جميع 
النياشين واألوســمــة التى حصل عليها الرئيس األسبق 
ــعــدام صفته فــى الــحــصــول على هذه  محمد مــرســى، الن

األوسمة.

المحكمة العسكرية تبدأ نظر قضية »كمين الواحات« 23 يناير

19 يناير.. الحكم فى طلب رد محكمة »إهانة القضاء«

»اإلدارية العليا« تحدد مصير طعون »أوبر« و»كريم«

جنايات الجيزة تواصل نظر قضية »االتجار بالبشر«

ــة العليا، برئاسة  ــ تــواصــل المحكمة اإلداري
المستشار أحمد أبوالعزم رئيس مجلس الدولة، 
نظر الطعون المقامة من شركتى »أوبر« و»كريم« 
ــن، لوقف  المختصة بالنقل الجماعى وآخــري
تنفيذ حكم وقف نشاطهما بمصر، وطعن ثالث 
مقام من أحد سائقى التاكسى األبيض، يطالب 
فيه بإدخال وزارة االستثمار كخصم فى النزاع، 

فى جلسة 26 يناير الحالى للرد والمستندات.
كانت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة اإلدارية 
العليا أصــدرت تقريرا أوصــت فيه بتوصيتين، 

أولهما عدم قبول الطعنين المقامين من شركتى 
ــم« شكال لرفعهما مــن غير ذى  ــري ــر« و»ك ــ »أوب

صفة.
فيما تمثلت التوصية الثانية »االحتياطية« 
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا 
برفض طلب بإلزام السلطات بوقف تراخيص 
تسيير مــركــبــات الــســيــارات الــخــاصــة ورخــص 
قائدها حال استخدامها فى غير الغرض المبين 

فى رخصتها.
كــانــت هيئة قضايا الــدولــة وشركتا »كــريــم« 

و»أوبــر« تقدموا بطعون أمام المحكمة اإلدارية 
العليا، طالبوا فيها بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم 
الــصــادر مــن محكمة الــقــضــاء اإلدارى بوقف 
نشاط الشركة بمصر، مع ما يترتب عليه من 

آثار أخصها إلزام السلطات بتقنين وضعها.
ــام 53811 لسنة  ــ واخــتــصــمــت الــطــعــون أرق
64، و47573 لسنة 64، و52142 لسنة 64 
قضائية عليا، سائقى التاكسى األبيض الصادر 
لصالحهم حكم القضاء اإلدارى بوقف نشاط 

الشركة بمصر.

ــواصــل محكمة جــنــايــات الــجــيــزة، برئاسة  ت
المستشار السيد البدوى أبو القاسم، المنعقدة 
بالتجمع الخامس، محاكمة 40 متهًما فى القضية 
ــجــار بالبشر«،  ـــ»االت الــتــى اشــتــهــرت إعــالمــًيــا ب
فى جلسة 20 يناير الستكمال المرافعات عن 

المتهمين.
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، 
أمــر بإحالة 40 متهماً إلــى محكمة الجنايات، 
التهامهم بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تقوم 

باالتجار فى البشر وتهريب المهاجرين.
كشفت تحقيقات نيابة األمــوال العامة العليا، 
وتــحــريــات هيئة الــرقــابــة اإلداريـــــة، قــيــام أحــد 
موظفى مكاتب التصديقات بــوزارة الخارجية، 
بــاالتــجــار فــى وظيفته بــاالشــتــراك مــع آخــريــن 
فــى ارتــكــاب جــرائــم االتــجــار بالبشر، وتهريب 
ــتـــالس الــمــرتــبــط بــالــتــزويــر  الــمــهــاجــريــن واالخـ
فــى مــحــررات رسمية واستعمالها، والــرشــوة، 
وتقليد أختام إحدى الجهات الحكومية، والتزوير 

فــى مــحــررات رسمية واستعمالها واالشــتــراك 
فيها، والحصول بــدون وجه حق على خاتم تابع 
إلحدى الجهات الحكومية، والتداخل فى وظيفة 
ــدعــارة للحصول  عمومية، والتحريض على ال
على منافع مادية من جراء االستغالل الجنسى 
ــراد تلك  للفتيات فى أعمال الــدعــارة، بقيام أف
الجماعة باستقطاب الفتيات ممن هــن تحت 
ــهــن فــى عـــدة عــالقــات  وطـــأة الــحــاجــة، وإدخــال

متتابعة غير مشروعة.

تعقد المحكمة العسكرية، فى جلسة 23 
يناير الجارى، ن أولى جلسات محاكمة 45 
متهًما فى قضية »كمين الواحات« التى راح 
ضحيتها 16 من قوات األمن، وإصابة 16 

آخرين فى شهر أكتوبر 2017.
كانت النيابة العامة، قــررت فى أكتوبر 
الــمــاضــى، إحــالــة 43 متهما محبوسين 
ــة القضية واثــنــيــن هــاربــيــن، إلى  على ذم
القضاء العسكرى يترأسهم اإلرهابى عبد 
الرحيم محمد عبد الله المسمارى )ليبى 
الجنسية( فى قضية اتهامه باالشتراك 
فى ارتكاب الجريمة اإلرهابية التى وقعت 
ــى راح  ــت بمنطقة الـــواحـــات الــبــحــريــة وال
ضحيتها 16 من قــوات األمــن وإصابة 13 

آخرين.

وكانت النيابة باشرت التحقيقات تحت 
ــراف المستشار خــالــد ضــيــاء الــديــن  إشــ
المحامى العام األول لنيابة أمــن الدولة 
العليا، وباشر فريق من محققى النيابة 
التحقيقات برئاسة المستشار محمد وجيه 
المحامى العام األول بنيابة أمــن الدولة 

العليا.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسى 
ــواحــات اإلرهــابــيــة القيادى  فــى حـــادث ال
عبد الرحيم محمد عبد الله المسمارى 
»ليبى الجنسية« تدرب وعمل تحت قيادة 
اإلرهــابــى المصرى المتوفى عماد الدين 
ــارك فــى العملية اإلرهــابــيــة  أحــمــد، وشــ
التى استهدفت رجال الشرطة بالواحات، 

واختطاف النقيب محمد الحايس.

107 مــدنــى بمحكمة اســتــئــنــاف الــقــاهــرة، 
المنعقدة بــدار القضاء العالى، فى جلسة 19 
يناير الحالى ، للحكم فى الطلب الــرد المقدم 
ــرة 17  ــدائ مــن المحامى محمد منيب، ضــد ال
جــنــايــات جــنــوب الــقــاهــرة، بــرئــاســة المستشار 
حمادة شكرى، والتى تنظر محاكمته وآخرين فى 

القضية المعروفة إعالميا بـ»إهانة القضاء«.
وتأتى معارضة المتهمين على حكم حبسهم فى 
ضوء حكم محكمة النقض الذى كشف عن عدم 
جــواز طعن المتهمين بطريق النقض، العتبار 
الحكم الــصــادر ضــدهــم مــن الجنايات غيابًيا 

وليس حضورًيا.
وتــضــم المعارضة كــل مــن المحامى منتصر 
الزيات والبرلمانيين السابقين حمدى الفخرانى، 
ومحمد منيب، والكاتب الصحفى عبد الحليم 
قنديل، والمحبوسين على ذمة القضية، بعدما 
سلموا أنفسهم لهيئة محكمة النقض، باإلضافة 

للبرلمانى السابق محمد العمدة والمحبوس على 
ذمة قضية أخرى.

كانت التحقيقات قد نسبت للمتهمين إهانة 
للسلطة القضائية بمناسبة تعليقاتهم على 
محاكمة الرئيس األسبق حسنى مبارك، وانتقاد 
معظم المتهمين للحكم الــصــادر مــن محكمة 
جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، 
وحديث بعض المتهمين كالخضيرى والبلتاجى 
ــرورة تطهير القضاء والنيابة العامة«  عــن »ضـ
خالل جلسات البرلمان وندوات عامة وحوارات 
تليفزيونية، وانتقاد حمزاوى وعــالء عبدالفتاح 
ــصــادر فــى قضية الــتــمــويــل األجنبى  للحكم ال
للمجتمع المدنى، أما مرسى فمتهم بسب وقذف 
المستشار على محمد النمر، أحد أعضاء دائرة 
محكمة جنايات القاهرة، والتى أصــدرت حكما 
بــبــراءة الفريق أحمد شفيق فــى إحــدى قضايا 

إهدار المال العام.

الحكم فى دعوى بطالن حل 
جمعية اإلخوان المسلمين

استكمال محاكمة محمود 
نظمى قاتل نجليه بالدقهلية

إلزام الداخلية بالكشف 
النفسى على أمناء الشرطة

حــددت محكمة القضاء اإلدارى، جلسة 20 يناير الحالى ، 
للنطق بالحكم فى الدعوى المقامة من عثمان عنان، الممثل 
القانونى لجمعية اإلخـــوان المسلمين، والتى تطالب بإلغاء 
ــرة  ــقــرار الــصــادر ســـواء مــن رئــيــس مجلس الــــوزراء أو وزي ال
التضامن بحل أو شطب جمعية اإلخــوان المقيدة برقم 644 

لسنة 2013 من سجالت وزارة التضامن لجلسة.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 844 لسنة 68 ق، كال 

من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن بصفتهم.

تواصل محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثالثة برئاسة 
المستشار نسيم بيومى، وعضوية كل من المستشارين هيثم 
الضو، ويحيى صــادق، وأمــانــة سر أحمد الحنفى، تأجيل 
نظر القضية رقم 757 كلى شمال الدقهلية، والمقيدة برقم 
355 جزئى جنايات ميت سلسيل لسنة 2018 والمتهم فيها 
محمود نظمى السيد، بقتل نجليه ريان ومحمد، فى جلسة 

20 يناير الحالى.
 كانت الجلسة الماضية قد شهدت طلب هيئة الدفاع 
عــن المتهم برئاسة عبد الستار جــاد المحامى بالطلب 
باالطالع وتصوير التقارير، الصادرة، من خبير الخطوط، 
تفريغ كاميرات االعتراف للمتهم وعرضها على موقع وزارة 

الداخلية.

تصدر محكمة القضاء اإلدارى، فــى جلسة 26 يناير الحالى ، 
حكمها فى دعوى إلزام وزارة الداخلية بإجراء كشوف طبية ونفسية 
وعصبية وتحليل المخدرات وقياس الثبات االنفعالى وضبط النفس 
بصفة دورية لكل أمناء وأفراد الشرطة الذين يحملون سالحاً نارياً، 

وتثبيت كاميرات مراقبة على مالبسهم.
كان المحامى محمد حامد سالم، أقام دعوى حملت رقم 46622 

لسنة 70 ق اختصم فيها رئيس الجمهورية.
وأكدت الدعوى أنه من أبجديات حمل السالح النارى أن يكون 
حامله متزناً نفسياً وعصبياً، ويتمتع بالثبات االنفعالى وضبط 
النفس، وكل هذا يسبقه عدم تعاطيه مواد مخدرة، »إال أننا نجد 
أن بعض أمناء الشرطة قد اقترفوا جرائم ال يرتكبها إال المرضى 
عقلياً ونفسياً وتحولوا من حماة للشعب إلى قاتلين له، وتسببوا فى 
ضياع أسرهم وأسر قتالهم«، األمر الذى يتطلب إجراء الكشف 
الطبى النفسى والعصبى وتحليل الــمــخــدرات وقــيــاس الثبات 
االنفعالى، وضبط النفس بصفة دورية لكل أمناء الشرطة الذين 
يحملون سالحاً نارياً على أن يتم ذلك فى مستشفيات القوات 
المسلحة ضماناً لنزاهتها، وتثبيت كاميرات مراقبة عالية الجودة 

على مالبسهم لتعزيز الشفافية.

قنديلالزيات

مرسى

 إسالم خالد

30 يناير.. الحكم على نائب محافظ 
اإلسكندرية و6 آخرين بقضية الرشوة

الحكم فى دعوى إلزام »العدل« 
و»المحامين« بتسجيل شركات المحاماة

حجزت الدائرة الرابعة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع 
الخامس، برئاسة المستشار الدكتور أسامة جامع ،  فى جلسة 30 
يناير الحالى ، للنطق بالحكم فى قضية سعاد الخولى نائب محافظ 
اإلسكندرية سابقا، و6 متهمين آخرين، فى قضية اتهامهم بارتكاب 
جرائم طلب وتقديم وتلقى رشاوى مالية ألداء موظف عمومى لعمل من 

أعمال وظيفته واإلخالل بواجباتها، وتزوير محرر رسمى واستعماله.
الجدير بالذكر أن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أحال 
سعاد الخولى وبقية المتهمين فى القضية، إلــى محكمة الجنايات 
أواخر شهر نوفمبر الماضى، وذلك فى ختام التحقيقات التى أجرتها 
نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام 

األول للنيابة.

قررت محكمة القضاء اإلدارى، بمجلس الدولة،حجز الدعوى المقامة 
من المحامى مالك عدلى، والمطالبة بإلزام كال من وزارة العدل ونقابة 
المحامين بتسجيل شــركــات المحاماة بسجالت النقابة، للحكم فى 
جلسة 20 يناير الحالى.. وذكرت الدعوى رقم 7888 لسنة 69 قضائية، 
إن امتناع الجهات اإلداريــة ممثلة فى وزارة العدل ونقابة المحامين عن 
اعتماد وتسجيل شركات المحاماة ينطوى على مخالفة صريحة للدستور 

وقانون المحاماة الملزم للنقابة بقيد الشركات فى سجالتها.
وأضافت الدعوى أن قانون المحاماة رقــم 17 لسنة 1983 نص فى 
المادتين 4 و5 منه على أن يمارس المحامى مهنة المحاماة منفرًدا أو 
شريكًا مع غيره من المحامين أو فى صورة شر اإلدارية العليا تنظر طعون 

المحامين على حكم القيد بالنقابة.
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24 يناير.. آخر موعد لتلقى ملفات المعلمين المتعاقدين للتعيين

األوقاف تعلن محاور المؤتمر التاسع والعشرين حول بناء الشخصية الوطنية

استمرار تسجيل استمارات الثانوية العامة إلكترونيـًا حتى 3 فبراير

اليوم وغدًا.. إجراء جولة إعادة بين مرشحى االنتخابات التكميلية

ــوم االربـــعـــاء وغـــدا الــخــمــيــس، جــولــة اإلعــــادة فى  ــي ــجــرى ال ُت
االنتخابات التكميلية لمجلس النواب فى دوائــر زفتى بالغربية 

وطامية بالفيوم والعريش بالفيوم.
ــيــس الــهــيــئــة الوطنية  ــم رئ ــراهــي ــان الــمــســتــشــار الشــيــن إب  كـ
لالنتخابات قد أعلن نتائج الجولة االولى، حيث بلغ عدد الناخبين 
المقيدين بجداول االنتخابات فى االنتخابات التكميلية بدائرة 
زفتى 346892 ناخبا وبلغ عدد الحاضرين 60236 ناخبا بنسبة 
17.36% فيما بلغت األصــوات الصحيحة 58666 صوتا بنسبة 

97.37% واألصوات الباطلة 1580 صوت بنسبة %2.63.
وفى دائرة طامية بلغ عدد المقيدين 240780 ناخبا وبلغ عدد 
الحاضرين 78166 ناخب بنسبة 32.46% فيما بلغ عدد األصوات 
الصحيحة ن 750211 صوت بنسبة 96.21% واألصوات الباطلة 

2955 بنسبة %3.79.
وفــى دائـــرة العريش بلغ عــدد الناخبين المقيدين 115383 
واألصوات الصحيحة 18022 بنسبة 97.28% واألصوات الباطلة 

503 بنسبة %2.72.
الجدير بالذكر أن جولة اإلعادة سوف تجرى فى الدوائر الثالث 
بين المرشحين فى دائرة زفتى وهم أحمد فودة الذى حصل على 
19374 صوتا وبين أحمد عبد السالم الذى حصل على 17086 
صوتا، وفى دائرة طامية بالفيوم ستجرى بين المرشح محمد عبد 
التواب الذى حصل على 23886 صوتا وبسام الصواف الحاصل 
على 14378 صوتا، وفى دائرة العريش تجرى اإلعادة بين أحمد 
جودة الذى حصل على 5913 صوتا وبين محمد السيد سليمان 

الذى حصل على 5070 صوتا.

تلقت المديريات التعليمية بالمحافظات خطاباً 
مــن األكــاديــمــيــة المهنية للمعلمين، بــشــأن منح 
الملعمين واألخصائيين المساعدين المتعاقدين 
شــهــادة الصالحية بــمــزاولــة المهنة للتعيين فى 
وظيفة معلم أو ما يعادلها، والذين ساتوفوا كفة 

متطلبات الالزمة للحصول على تلك الشهادة.
وأشــارت األكاديمية، إلى أن آخر موعد للتقديم 
اإللكترونى حتى 24 يناير 2019، وتتحمل اإلدارات 
التعليمية مسئولية عدم تسليم عدم تسليم الملفات 
لــفــرع األكــاديــمــيــة، ومــا يترتب عليه مــن آثـــار فى 

المواعيد المحددة.
ولفتت األكاديمية فى خطابها إلى أنه فى حال 
تجاوز المعلمين المساعدين مدة التعاقد عامين 
فى تاريخ 31 يناير 2019، إعــداد مذكرة عرض 
على الدكتور طارق شوقى وزير التعليم، بعد أخذ 
رأى المحافظ المختص لتجديد التعاقد لمدة سنة، 
على أن يتم عند التقدم إرفــاق صورة طبق األصل 
من موافقة الوزير على تجديد التعاقد لمدة سنة 

تالية، مع كل عقد من العقود التى تجاوزت عامين.
وطــالــبــت مــديــرى اإلدارات التعليمية بتشكيل 
لجنة الســتــالم ملفات المعلمين أو االخصائيين 
ــد من  ــأك ــت ــة بــيــانــتــهــا، وال ــراجــع الــمــســاعــديــن وم
استيفائهم المتطلبات األزمـــة لمنحهم شهادة 
الصالحية كافة، وتدقيق صحة بيانات المتقدمين 
واستيفائها على النموذج المرافق دون كشط أو 
تعديل، واعتماده من مدير اإلدارة التعليمية بعد 

توقيع أعضاء لجنة المراجعة على صحة البيانات.
وأشار إلى أنه يجب أن يحتوى الملف طبقا لما 
تم فى الدفعات السابقة على اآلتى: يحتوى الملف 
على إفـــادة مــن فــرع الهيئة العامة لتعليم الكبار 
باالنتهاء من محو أمية 10 من المواطنين األميين 
بالمحافظة، أو شهادة اجتياز برنامج »المعلمون 
أوال«، وهذا الشرط خاص فقط بالمتعاقدين فى 
مسابقة الـ30 ألف معلم، طبقا لما هو متضمن فى 
عقودهم، وُيعفى ذوى االحتياجات الخاصة من هذا 

الشرط.

تنظم وزارة األوقــاف، المؤتمر الدولى التاسع 
والعشرين للمجلس األعلى للشئون اإلسالمية 
فى الفترة 20 - 21 يناير الحالى تحت عنوان: 
»بناء الشخصية الوطنية وأثــره فى تقدم الدول 
والحفاظ على هويتها.. ويناقش المؤنمر العديد 

من المحاور هى:
المحور األول: الخطاب الدينى والثقافى وأثره 

فى بناء الشخصية
- دور المؤسسات الدينية فى بناء الشخصية.

- دور المؤسسات الثقافية فى بناء الشخصية.
ــره فــى الــوقــايــة من  ــ - الــخــطــاب الــديــنــى وأث

التطرف واإلرهاب.
- مرتكزات الخطاب الثقافى الوطنى.

ــمــحــور الــثــانــى: الــتــعــلــيــم وأثـــــره فـــى بــنــاء  ال

الشخصية
- دور المناهج التربوية والتاريخية فى بناء 

الشخصية.
- أثر المناهج التعليمية فى تعزيز الوسطية 

واالعتدال.
- دور المعلم القدوة وأثــره المباشر فى بناء 

شخصية طالبه.
ــاض األطــفــال والتعليم  - أهــمــيــة مــرحــلــة ريـ

األساسى فى بناء الشخصية.
ــره فـــى بــنــاء  ــ ــالم وأثـ ــ ــمــحــور الــثــالــث: اإلعـ ال

الشخصية
ــالم الوطنى فــى بــنــاء الشخصية  - دور اإلعـ

وإبراز صفاتها اإليجابية وتدعيمها.
ــر اإلعـــام فــى نشر الــوعــى وغـــرس قيم  • أث

االنتماء لدى الفرد والمجتمع.
- أسس تفعيل المرتكزات الوطنية فى ميثاق 

الشرف اإلعالمى.
ــا فــى بناء  ــ ــع: األســــرة ودورهـ ــرابـ الــمــحــور الـ

الشخصية
- األسرة وأثرها فى تعزيز االنتماء للوطن.

ــجــاه أبــنــائــهــا  ــرة ت ــ - تــفــعــيــل مــســئــولــيــة األسـ
ومجتمعها.

- أهمية بناء الوعى األسرى بالتثقيف الوطنى 
لدى األبناء.

المحور الخامس: المؤسسات الوطنية ودورها 
فى بناء الشخصية – القوات المسلحة أنموذًجا

- التكامل بين المؤسسات الوطنية فى بناء 
الشخصية الوطنية.

- الــدور التاريخى للقوات المسلحة المصرى 
وأثره فى بناء الشخصية.

- دور الــقــوات المسلحة فــى تحقيق التنمية 
الشاملة للمجتمع.

- دور القوات المسلحة فى محاربة اإلرهاب.
المحور السادس: مشروعية الدولة الوطنية 

وأثر بناء الشخصية الوطنية فى الحفاظ عليها
- مفهوم الدولة الوطنية ومشروعيتها.

- أثر بناء الشخصية الوطنية فى الحفاظ على 
هوية الدولة الوطنية.

- دور الدساتير والقوانين فى بناء الشخصية 
ودعم الدولة الوطنية.

- دور المجتمع المدنى ومؤسساته فى بناء 
الشخصية الوطنية.

تواصل وزارة التربية والتعليم، فتح الباب 
لتسجيل االســتــمــارات اإللــكــتــرونــيــة لدخول 
االمتحانات لطالب الثانوية العامة، حتى 3 

فبراير المقبل.
 وكشف مصدر مطلع أن تسجيل االستمارة 
اإللكترونية شرط لكتابة االستمارات الورقية، 
والتى تبدأ مع بداية الفصل الدراسى الثانى 

بالمدارس.
وأضـــاف أن الــطــالــب يمكنه بعد تسجيل 
البيانات إلكترونيا وطباعة االستمارة، إجراء 
تعديل فــى البيانات المدونة بها عــن طريق 
المدرسة، حيث إنه بمجرد طباعة االستمارة 

ال يستطيع الطالب فتح الصفحة اإللكترونية 
ــراء الــتــعــديــل  ــ ــرى إلجـ ــرة أخــ الــخــاصــة بـــه مـ
ــى أن المدرسة  المطلوب عليها، مشيرا إل
هى المسئولة عن بيانات االستمارة الورقية 
للطالب ومراجعتها، خاصة اللغة الثانية، على 

أن يوقع الطالب على بياناته داخل االستمارة.
وناشد المصدر من طالب الثانوية العامة، 
الذهاب للمدارس للحصول على الرقم السرى 
الذى ُيمِكّنهم من التسجيل اإللكترونى، وتحرى 
الــدقــة والــتــأكــد مــن البيانات بشكل صحيح 
أثناء تسجيل االستمارة اإللكترونية والورقية، 
مــشــيــرة إلـــى أن الــطــالــب يحصل عــلــى رقــم 
جلوسه الـــذى يـــؤدى بــه االمــتــحــان مــن خالل 
بياناته التى تم تسجيلها فى استمارة التقدم 

ألداء االمتحانات.

الخميس.. انتهاء فترة التقديم 
لمشرفى حجاج الجمعيات األهلية

خسوف كلى للقمر يرى نهايته بمصر 
والدول العربية 21 يناير الحالى

الجامعة البريطانية تنظم مؤتمرا 
عن »الجريمة المنظمة« 

األحد القادم.. انتهاء موعد 
التقدم لمسابقة األم المثالية

تواصل وزارة التضامن االجتماعى 
ــقــى أوراق الـــتـــقـــديـــم ألعـــضـــاء  ــل ت
الجمعيات وممثلى الجهة اإلداريـــة 
الراغبين فى اإلشـــراف على حجاج 
الجمعيات لعام 1440هجريا- 2019 

ميالديا، حتى يوم 17 يناير الجارى.
ــراء  ــ ــقـــرر أن يـــتـــم إجـ ــمـ ــن الـ ــ ومـ
اختبارات تحريرية وشفوية، والتى 
يتم على أساسها االختيار من بين 
المتقدمين مــن كــافــة محافظات 
الجمهورية فــى ضــوء تــوافــر عدالة 
الفرصة الشفافية الختيار أفضل 

األعضاء من بين المتقدمين. 
من جانبه أعلن أيمن عبدالموجود 
الــمــديــر الــتــنــفــيــذى لمؤسسة الحج 
ــم وضـــع ضــوابــط  والــعــمــرة أنـــه قــد ت
الخـــتـــيـــار الـــمـــشـــرفـــيـــن.. وأضــــاف 
ــدد الــطــلــبــات  ــمــوجــود أن عــ ــدال عــب
المقدمة 520 طلبا لــإشــراف على 
ــه من  حــج الــجــمــعــيــات، مــوضــحــا أنـ
الــمــقــرر اخــتــيــار عـــدد 270 مشرفا 
بــواقــع مشرف لكل 45 حاجا بحيث 
يتم اختيار 50% من المشرفين الجدد 

ونسبة 50% ممن سبق لهم اإلشراف.

ــحــاث الشمس  كــشــف معمل أب
بالمعهد القومى للبحوث الفلكية 
أن الكرة األرضية على موعد مع 
خسوف كلى قمرى يرى نهايته فى 
مصر والدول العربية، بعد غروب 

يوم 21 يناير الحالى. 
ــال مــعــمــل أبــحــاث الشمس  ــ وق
بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، 
إن خسوف القمر هو ظاهرة فلكية 
تحدث عندما يحجب ظل األرض 
ضوء الشمس المنعكس من القمر 

فى األوضاع العادية.

و وتحدث هذه الظاهرة عندما 
تكون الشمس واألرض والقمر فى 
حالة اقتران كوكبى كامل )فيكون 
خسوفا كليا( أو تقريبى )فيكون 

خسوفا جزئيا(.
الــجــديــر بــالــذكــر أن الخسوف 
ــدث عـــنـــدمـــا يــدخــل  ــحـ الـــكـــلـــى يـ
الــقــمــر كــلــه منطقة ظــل األرض، 
وفــى هــذه الحالة ينخسف كامل 
قرص القمر، مما يؤدى إلى فقدان 
الرؤية نهائيا فى أوقــات منتصف 

الليل.

ــون بالجامعة  ــان ــق تــنــظــم كــلــيــة ال
ــى مــصــر، 23 يناير  الــبــريــطــانــيــة ف
الــجــارى، مؤتمًرا بعنوان )الجريمة 
المنظمة وتــأثــيــرهــا عــلــى التنمية 
الــمــســتــدامــة( بــالــتــعــاون مــع األمــم 
الــمــتــحــدة وبــمــشــاركــة محمد فريد 
خــمــيــس ووزراء الــتــعــلــيــم الــعــالــى 
واالســتــثــمــار والتخطيط والــدكــتــور 
ــن نــائــب رئيس  ــدي مــحــمــود مــحــى ال
البنك الــدولــى والسفيرة نائلة جبر 
رئــيــس اللجنة الــوطــنــيــة لمكافحة 
الــهــجــرة غير الشرعية، وجــمــع من 

الشخصيات العامة.
كما يشارك فى المؤتمر الدكتور 
أحــمــد فتحى ســـرور رئــيــس مجلس 
الــشــعــب األســبــق والــدكــتــور أحمد 

ــر الــتــنــمــيــة اإلداريـــــة  ــ درويـــــش وزيـ
ــوك  ــواء هــشــام زعــل ــ ــل ــ األســـبـــق، وال
مدير األكاديمية الوطنية لمكافحة 
ــة باإلضافة  الفساد بالرقابة اإلداري
لــمــديــر إدارة الــتــعــاون الــدولــى فى 
مكتب النائب العام ومدير اإلنتربول 
الــمــصــرى ومــمــثــل قــطــاع الجريمة 

المنظمة بوزارة الداخلية.
المؤتمر يتضمن عــرض ألهــداف 
األمــم المتحدة للتنمية المستدامة 
ــع الجريمة  ــة مصر 2030 وواق ورؤي
ــن نــاحــيــة، ويــتــعــرض  الــمــنــظــمــة مـ
المؤتمر لمناقشة أوجـــه التصدى 
لــلــجــريــمــة الــمــنــظــمــة ســـــواء على 
المستوى التشريعى أو القضائى أو 

األمنى أو االقتصادى.

ينتهى يــوم األحــد القادم 20 يناير التقدم لمسابقة اختيار األم 
المثالية التى تنظمها وزارة التضامن االجتماعى على مستوى 
الجمهورية، وتشمل األم المثالية على مستوى الجمهورية واألم 
البديلة واألم من ذوى االحتياجات الخاصة واألم البــن من ذوى 
االحتياجات الخاصة تميز فى المجاالت الرياضية والفنية والعلمية.

الصحة تعلن موعد انطالق الحملة 
القومية للتطعيم ضد شلل األطفال

نقابة الصحفيين تواصل فتح باب 
االشتراك فى مشروع العالج

افتتاح األكاديمية الوطنية لتدريب الشباب

25 يناير.. إعالن الفائزين بجوائز مسابقة »ساويرس« الثقافية
تقيم مؤسسة ساويرس للتنمية االجتماعية 
حــفــالً إلعـــالن الفائزين بجائزة ســاويــرس 
ــوم 25 يناير  الثقافية فــى دورتــهــا الــــ14، ي
ــر  ــجــارى، بالمسرح الكبير فــى دار األوب ال

المصرية.
فــى هــذا الــســيــاق، يجرى االنــتــهــاء حالياً 
مــن تقييم األعــمــال الــمــقــدمــة بــواســطــة 6 

لجان تحكيم محايدة تضم نخبة من األدباء 
والــكــتــاب والسينمائيين والــنــقــاد وأســاتــذة 

الدراما فى مصر.
وكــانــت إدارة الــمــســابــقــة قــد تــلــقــت فى 
ـــ14، 615 عمال فى مختلف فروع  دورتها ال
الجائزة، خــالل الفترة من 15 يوليو وحتى 
26 أغسطس 2018، حيث تقدم 171 رواية 

ومــجــمــوعــة قصصية لــفــرع كــبــار األدبــــاء، 
ــة ومجموعة قصصية فــى فرع  و179 روايـ
شباب األدبـــاء، بينما تقدم لفرع السيناريو 
153 عمالً، منهم 107 سيناريوهات لشباب 
الكتاب، و46 سيناريو لكبار الكتاب، وفى فرع 
المسرح تقدم للمسابقة 82 نصا مسرحيا، 

وتلقى فرع النقد األدبى 30 عمالً.

ــن الــدكــتــور مــحــمــد مــخــتــار جمعة،  أعــل
وزيــر األوقــاف، أنه سيتم افتتاح األكاديمية 
الــوطــنــيــة لــتــدريــب الــشــبــاب فــى 20 يناير 
ــجــارى، والــتــى تستهدف تــدريــب وتأهيل  ال
األئــمــة وسيتم توفير خــدمــة فندقية على 
أعلى مستوى من األداء، حيث سيتم توفير 

إقامة كاملة للمقيمين بها. 
وأشار وزير األوقاف، إلى أنه تم ترشيح 50 
إماما لاللتحاق باألكاديمية الوطنية، فضال 
عــن ترشيح 200 إمــامــا لبعثة الماجستير، 
موضحا أن محافظتى أســـوان واألقــصــر من 

أكثر المحافظات تميزا فى مستوى األئمة.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة فى قطاع 
الطب الوقائى، انطالق الحملة القومية للتطعيم 
ضد مرض شلل األطفال، فى المدة من 24 إلى 

27 فبراير المقبل.
وأوضح رئيس قطاع الطب الوقائى، د.عالء 
عيد، أن الحملة تستهدف األطفال المصريين 
وغــيــر الــمــصــريــيــن المقيمين فــى مــصــر، من 
عمر يــوم إلــى 5 ســنــوات، وذلــك فــى إطــار 
الــحــفــاظ عــلــى مــصــر خــالــيــة مــن مــرض 
شلل األطفال، وبناًء على تعليمات وزيرة 

الصحة والسكان د. هالة زايد.

تواصل نقابة الصحفيين فتح بــاب االشــتــراك للمرة الثانية 
والتجديد لمشروع عــالج الصحفيين وأسرهم عن عــام 2019، 

وذلك  يوم الخميس 24 يناير 2019.
وكــانــت نقابة الصحفيين استقبلت طلبات الــزمــالء أعضاء 
النقابة، لالشتراك فى مشروع العالج، بداية من شهر ديسمبر 

حتى 25 ديسمبر الجارى.

 إسالم خالد

غادة

هالة

مختار

ً



تأسس بايرن ميونيخ الذى يرأسه 
حالًيا أولى هونيس عام 1900، وهو 
أكثر األندية تحقيًقا لأللقاب فى 
ألمانيا.. وفاز النادى البافارى بـ28 
ــدورى األلمانى  لقًبا فــى بطولة الـ

لكرة القدم، و18 كأًسا وطنية. 
كما فاز النادى أيًضا بلقب الدورى 
األوروبى مرًة، وكذلك كأس الكؤوس 
األوروبية مرة واحدة، وكأس السوبر 

األوروبـــيـــة مــرة واحــدة 
أيًضا.

بايرن ميونيخ األلمانى

مليار 
دوالر

3.06

ــذى يملكه  ــ ــهــام الـ ــن ــوت تـــأســـس ت
اليهودى دانييل ليفى عــام 1882، 
وهــو أحــد أنــديــة العاصمة لندن.. 
وفــاز السبيرز بلقبين فى الــدورى 
ــى كــأس  ــقــاب ف ــيــزى، و8 أل ــكــل اإلن
االتحاد اإلنجليزى.. باإلضافة إلى 
4 ألــقــاب فــى كــأس رابــطــة األندية 
اإلنــجــلــيــزيــة الــمــحــتــرفــة، و7 دروع 
لالتحاد اإلنجليزى، ولقب فى كأس 
الـــكـــؤوس األوروبـــيـــة، ولــقــبــيــن فى 

الدورى األوروبى.

توتنهام اإلنجليزى

مليار 
دوالر

1.24

باألرقام: األندية األغلى فى العالم
رغم أن لعبة كرة القدم هى األكثر شعبية فى العالم وتنال متابعة أخبارها األولوية األولى لدى معظم 

القراء، ويعد العبوها األغنى بين نظرائهم فى باقى اللعبات، وبالتالى فإن األندية التى يتبع لها الالعبون 
البد أن تكون أيضا هى األغلى من حيث القائمة التسويقية، إال أن صحيفة ماركا اإلسبانية كان لها 

رأى أخر حيث نشرت تقريرًا عن قائمة أكثر األندية قيمة شرائية حول العالم فى كل الرياضات، حيث 
تصدرها نادى فريق كرة القدم األمريكية داالس كاوبويز.

وضمت قائمة أغلى 10 أندية رياضية حول العالم كل من:
أواًل: نادى داالس كاو بويز األمريكى )كرة قدم أمريكية( بـ4.8 مليار دوالر أمريكى.

ثانيًا: نادى مانشستر يونايتد اإلنجليزى )كرة قدم( 4.123 مليار دوالر أمريكى.
ثالًثا: نادى ريال مدريد اإلسبانى )كرة قدم( 4.09 مليار دوالر أمريكى.
رابعًا: نادى برشلونة اإلسبانى )كرة قدم( 4.064 مليار دوالر أمريكى.

خامسًا: نادى نيويورك يانكى األمريكى )كرة قدم أمريكية( 4 مليار دوالر أمريكى.
سادسًا: نادى نيو إنجالند باتريوتس األمريكى )كرة قدم أمريكية( 3.7 مليار دوالر أمريكى.

سابعًا: نادى نيويورك نيكس األمريكى )كرة سلة( 3.6 مليار دوالر أمريكى.
ثامنًا: نادى لوس أنجلوس ليكرز األمريكى )كرة سلة( 3.3 مليار دوالر أمريكى.

تاسعًا: نادى نيويورك جاينتز األمريكى )كرة قدم أمريكية( 3.3 مليار دوالر أمريكى.
عاشرًا: نادى جولدن ستيت واريورز األمريكى )كرة سلة( 3.1 مليار دوالر أمريكى.

وبالنسبة ألندية كرة القدم فقط فإن مانشستر يونايتد اإلنجليزى هو األغلى حول العالم، متفوًقا على 
قطبى الكرة اإلسبانية ريال مدريد وبرشلونة، بل وهيمنت األندية اإلنجليزية على قائمة األندية األغنى 

فى العالم لكرة القدم، فقد جاءت 6 منها بين قائمة أغنى 10 أندية. 
كما شهد التصنيف الجديد الذى نشره موقع Control Money،أمرًا الفتًا عبر تحقيق يوفنتوس 

اإليطالى زائد نمو بلغ أكثر من 55 %من قيمته، ليدخل بذلك قائمة أغلى 10 أندية فى العالم.. ووفًقا 
لمجلة فوربس فقد نمت متوسطات قيمة أغنى 20 ناديًا لكرة القدم فى العالم خالل العام 2018 

بنسبة 14 %مقارنة بالعام الماضى.. وُتعد قيمة النادى هى قيمة المؤسسة بإجمالها )من حقوق 
مساهمين، وصافى الديون(، استنادًا إلى أسعار الصرف، فى 18 مايو/أيار من عام 2018، وجاء ترتيب 

األندية األغلى فى العالم من المركز العاشر وحتى األول طبًقا للترتيب التالى:

 إعداد: عادل عبدالله

اإلنجليز يسيطرون على القائمة و»الكاوبويز« يتفوقون على الشياطين الحمر

نــادى مانشستر يونايتد الــذى يملكه 
فــرام جليزر تأسس عــام 1878، يعتبر 
ــداً مــن أقـــدم أنــديــة الــعــالــم.. ُيعد  واحــ
الــنــادى الــمــعــروف بــاســم »الشياطين 
الحمر« أو »الريد ديفلز« أكثر األندية 
نجاًحا على مستوى أنــديــة كــرة القدم 
اإلنكليزية.. إذ فاز بــ20 لقًبا فى الدورى 
اإلنــكــلــيــزى، و12 مـــرة بــكــأس االتــحــاد 
اإلنكليزى.. وفــاز بــ5 ألقاب فى كأس 
رابطة األندية اإلنكليزية المحترفة، و12 
ــا من االتحاد اإلنكليزى، وفــاز بــ3  درًع

ألقاب فى دورى أبطال أوروبا.

ــادى تشيلسى الــذى يملكه الملياردير   ن
رومـــان أبــرامــوفــيــتــش عــام 1990، أحــد 6 
ــدورى  ــ ــى الـ ــن لـــنـــدنُ تـــنـــافـــس فـ ــة مـ ــديـ أنـ

اإلنجليزى الممتاز. 
قــاد المليارديرالروسى، أبراموفيتش، 
البلوز للفوز بــ6 ألقاب فى الــدورى، والفوز 
ــزى 8 مــــرات..  ــي ــجــل ــاد اإلن ــحـ بــكــأس االتـ
ــأس رابطة  ــى 5 ألــقــاب فــى ك بــاإلضــافــة إل
األندية اإلنجليزية المحترفة، و4 دروع من 
االتــحــاد اإلنجليزى.. باإلضافة إلــى فــوزه 
بدورى أبطال أوروبا مرة واحدة، ولقبين فى 
كأس الكؤوس األوروبية ولقب فى الــدورى 

األوروبى، وكأس السوبر األوروبية.

مانشستر يونايتد

تشيلسى اإلنجليزى

مليار 
دوالر

مليار 
دوالر

4.10

2.06

 تأسس ريال مدريد الذى يرأسه 
فلورنتيتو بيريز عــام 1902، وهو 
أكثر األندية اإلسبانية نجاًحا فى 
ــقــاب على الصعيدين  تحقيق األل

المحلى واألوروبى.
ــدورى  ــ ــقــق ال الـــنـــادى الــمــلــكــى َحّ
ــاز 10  ــانــى 33 مـــرة، كــمــا فـ اإلســب
مــرات بكأس السوبر اإلسبانية.. 
بينما فاز بلقب دورى أبطال أوروبا 
ــقــاب فــى الـــدورى  13 مـــرة، و3 أل
ــى، وكأس السوبر األوروبية  األوروب

4 مرات.

ــول الــــذى يــمــلــكــه جــون  ــفــرب ــي تــأســس ل
دبليو هنرى عــام 1892، وهــو أحــد قطبى 
مــديــنــة لــيــفــربــول إضــافــة إلـــى إيــفــرتــون.. 
وُيعد »الريدز« أحد أنجح أندية كرة القدم 
اإلنجليزية، إذ حصل على 18 لقًبا فى 
ـــ7 ألــقــاب فى  الـــدورى اإلنجليزى، وفــاز ب
كــأس االتــحــاد اإلنجليزى، و15 درًعـــا من 
االتــحــاد اإلنــكــلــيــزى، و8 ألــقــاب فــى كأس 
رابطة األندية اإلنجليزية المحترفة.. وعلى 
الصعيد الدولى، فاز النادى بـ5 ألقاب فى 
دورى أبطال أوروبــا، و3 ألقاب فى الدورى 
األوروبى، وكأس السوبر األوروبية 3 مرات.

ريال مدريد اإلسبانى

ليفربول اإلنجليزى

مليار 
دوالر

مليار 
دوالر

 4.09

1.94

ــادى  ــام 1899 تـــأســـس نـ ــ ــى ع فـ
ــذى يــرأســه جوسيب  ــ بــرشــلــونــة ال
ماريا بارتوميو وفاز على المستوى 
ــدورى  ــ ـــ25 لــقــًبــا فــى ال ــ الــمــحــلــى ب
اإلسبانى لكرة القدم، وفــاز بكأس 
مــلــك إســبــانــيــا 30 مـــــرة.. وعــلــى 
المستوى المحلى فاز بكأس السوبر 
ــرة.. بينما فــاز 5  اإلسبانية 13 مـ
ــرات بـــدورى أبــطــال أوروبــــا، و4  مـ
مرات بكأس كؤوس أوروبا و5 مرات 

بكأس السوبر األوروبية.

ــذى يملكه  فــى عــام 1897 تأسس يوفنتوس ال
أندريا أنييلى، وهو أحد أندية مدينة تورينو بقيمته 
التى نمت أكثر من 55 %من قيمته اإلجمالية خالل 
شهر وحقق النادى قفزة نوعية لتبلغ بذلك 47.1 
مليار دوالر بعد أن كانت فى يوليو الماضى تبلغ 
775 مليون دوالر فقط.. ويعود الفضل فى زيادة 
قيمة أسهم النادى فى سوق البورصة، إلى التعاقد 
مع النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو القادم من 
ــال مــدريــد، حيث جنى الــنــادى مكاسب مادية  ري
كبيرة من قدومه.. ويعد نادى السيدة العجوز أحد 
أكثر األندية اإليطالية تحقيًقا للدورى بـ 34 مرة.. 
كما فاز بكأس إيطاليا 13 مــرة، فضال عن فوزه 
بـ7 كــؤوس سوبر، وفــوزه بلقبين فى دورى أبطال 
أوروبــا، ولقب فى كأس الكؤوس األوروبية، وكأس 

السوبر األوروبية مرتين. 

برشلونة اإلسبانى

يوفنتوس اإليطالى

مليار 
دوالر

مليار 
دوالر

4.06

1.47

ــادى مانشستر سيتى  ــ يــعــد ن
الذى يملكه المسئول اإلماراتى 
منصور بن زايــد آل نهيان عام 
ــد قــطــبــى مــديــنــة  1880.. أحــ
ــة إلـــى  ــ ــاف ــاإلضــ ــ مــانــشــســتــر ب

اليونايتد. 
ــاز الــنــادى الـــذى ُيطلق  وقــد ف

عليه عــاًدة اســم »السيتى« بــ5 
ــى الـــــــدورى آخــرهــا  ــاب فـ ــقـ ألـ
الموسم 2018/2017 الماضى.

وفاز بكأس االتحاد اإلنجليزى 
5 مــرات، و5 دروع من االتحاد 
اإلنجليزى، ولقب واحــد لكأس 

الكؤوس األوروبية

مانشستر سيتى 
مليار دوالراإلنجليزى

 2.47

تأسس أرسنال الــذى يملكه ستان 
كرونكى عام 1886،وهــو أيًضا أحد 

أندية لندن.
ـــ13 لــقــًبــا فى  ــ ــاز ب الــمــدفــعــجــيــة فـ
الـــدورى، وكــأس االتــحــاد اإلنجليزى 
13 مــرة وبلقبين فــى كــأس رابطة 
األندية اإلنجليزية المحترفة، وكأس 

المئوية، باإلضافة إلى 15 درًعا من 
دروع من االتحاد اإلنجليزى، ولقب 

فى كأس الكؤوس األوروبية. 
قد ّسجل الفريق بين عامى 2003 
و2004 رقــًمــا قياسًيا فــى الـــدورى 
اإلنجليزى بأكبر عدد مباريات دون 

هزيمة، بلغت 49 مباراة. 

أرسنال 
مليار دوالراإلنجليزى

2.24



المدرسة تقرب أسرة النقاز 
من العودة للقاهرة

 مدبولى »محتاس« 
فى امتحانات الترم

نجوم الزمالك 
يواسون كهربا

يمر التونسى حمدى النقاز الظهير األيمن لفريق 
الكرة األول بنادى الزمالك بحالة نفسية جيدة بعد 
أن اقترب من إنهاء إجراءات نقل أوراق التحاق نجلته 

بأحد المدارس المصرية خالل الفترة المقبلة.
وكــان النقاز يشعر باالستياء خالل األيــام األخيرة 
ــه الصطحاب  ــر، مــمــا دفـــع زوجــت ــ بسبب تعثر األم
نجلتهما والـــعـــودة إلـــى تــونــس مــن أجـــل بـــدء الــعــام 

الدراسى الجديد.
وكان النقاز اصطحب أسرته للعيش معه بالقاهرة 
منذ انضمامه للزمالك فى الموسم الماضى، حيث أنه 
من نوعية الالعبين التى تفضل تواجد أسرته بجواره 
دائًما، لما يعود عليه بشكل إيجابى لينصب تركيزه 

الكامل فى الملعب.

اشتكى أحمد مدبولى صانع ألعاب فريق الزمالك 
من صعوبة االمتحانات الجامعية هذا العام، حيث بدأ 
الالعب امتحانات النصف األول من العام الدراسى 
ــام الماضية، مما أجبره على الغياب عن  خــالل األي
عدد من التدريبات األخيرة بسبب ارتباطه بالذهاب 
إلى االمتحان.. ويدرس مدبولى بكلية الحقوق، وأكد 
بعض المقربين منه أنه يعتبر من الطالب المتفوقين 

بالكلية، رغم شكوته من صعوبة االختبارات.
ويغيب مدبولى عــن المشاركة مــع الزمالك هذا 
الموسم، حيث يعتمد السويسرى كريستيان جروس 
المدير الفنى للقلعة البيضاء بصفة مستمرة على 
محمود عبدالمنعم »كهربا« فى مركز الجناح األيسر، 

وهو نفس مركز مدبولى.

حرص العبو الزمالك على تقديم واجب العزاء 
لزميلهم محمود عبدالمنعم »كــهــربــا« بعد وفــاة 

خالته، خالل األيام األخيرة.
وصـــادف وفــاة خالة الــالعــب أثــنــاء تــواجــده مع 
بعثة الفريق األبيض بالمغرب قبل خــوض مباراة 
اتحاد طنجة فى ذهــاب دور الـــ32 مكرر لبطولة 
الكونفدرالية األفريقية، وتوجه الالعبون إلى غرفة 
الالعب بفندق إقامة الفريق لتقديم واجب العزاء 
ــان كهربا قــد نعى خالته من  لــه، ومــســانــدتــه..  وك
خالل منشور له عبر حساباته الرسمية على مواقع 
التواصل االجتماعى المختلفة، والجدير بالذكر أن 
كهربا يعتبر هو نجم الزمالك هذا الموسم وأحد 

هدافيه برصيد 9 أهداف.

أخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجوم
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أزمة الهجوم تخيم على تحضيرات األهلى لـ»موقعة الجزائر«
أصبح الخط األمامى لفريق النادى األهلى 
المصدر األول للصداع بالنسبة للمدرب مارتن 
السارتى، بعد تعرض كافة مهاجمى الشياطين 
الحمر لإلصابة وكــان آخرهم مــروان محسن 
ــذى أصيب فــى لقاء فيتا كلوب يــوم السبت  ال

الماضى.
وستكون مــبــاراة شبيبة الــســاورة الجزائرى 
الــمــقــررة يـــوم الجمعة المقبل فــى الــجــزائــر 
ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات بدورى 
األبطال الموقعة األولــى التى يخوضها األهلى 
بدون أى مهاجمين فى قائمته، فى ظل إصابة 
المغربى وليدأزارو وعدم اكتمال شفاء المهاجم 

الشاب صالح محسن.
وزاد من صعوبة الموقف الحالى الــذى يمر 
به األهلى على مستوى خط الهجوم عدم قناعة 
ــى بمستوى المهاجم عمرو  ــمــدرب الســارت ال
جمال، والذى قضى النصف األول من الموسم 
الحالى مقيًدا بقائمة االنتظار دون أن يشارك 

فى أى لقاء رسمى مع الفريق.
بــدورهــا تمارس إدارة األهلى ضغوًطا على 
المدرب السارتى من أجــل تأجيل حكمه على 
عمرو جمال بشأن قيده فــى صفوف الفريق 
من عدمه إلى نهاية الشهر الجارى، أمــاًل فى 
أن ينجح الالعب فى لفت أنظار المدرب إليه 
خــالل الــتــدريــبــات أو الــمــبــاريــات الــوديــة التى 

سيخوضها الفريق فى الفترة المقبلة.
ــى بــهــذه الــرغــبــة فى  وتتمسك إدارة األهــل
ظل إدراكــهــا لصعوبة استقدام مهاجم جديد 
لصفوف الفريق خالل فترة االنتقاالت الشتوية 
الحالية، فى ظل غياب الخيارات القوية على 
الــســاحــة المحلية والــتــى ال يــبــرز فيها حالًيا 
سوى حسام حسن مهاجم سموحة وأحمد على 
مهاجم المقاولون العرب، إال أن انضمام أى من 
الثنائى لألهلى يبدو مستبعًدا فى ظل صعوبة 
تفريط سموحة فى األول وتقدم سن الثانى، 
إلى حانب استحالة ضم مهاجم أجنبى النشغال 

كافة مقاعد قائمة المحترفين بالفريق.
فى تلك األثناء يترقب بعض الالعبين داخل 

فريق األهلى قرارات إدارة الكرة والجهاز الفنى 
فيما يخص المقاعد المتبقية فــى القائمة 
األفريقية، والتى ضمن الوافد الجديد حمدى 
فتحى القيد فيها إلى جانب احتمال ترك مقعد 
حتى اللحظة األخيرة تحسًبا لقيد عمرو جمال، 

فيما ترغب إدارة األهلى ترك مقعد آخر أماًل 
فى نجاح تحركاتها لضم مدافع جديد، فيما 
يظل موقف الثنائى صالح جمعة ومؤمن زكريا 

من القيد األفريقى غامًضا وباألخص األخير.
على جانب آخر تسعى إدارة النادى األهلى 

لحسم صفقة المدافع السورى أحمدالصالح، 
والذى ارتبط اسمه بارتداء قميص الشياطين 
الــحــمــر أكــثــر مــن مـــرة مــنــذ فــتــرة االنــتــقــاالت 

الصيفية الماضية.
لكن دخــول مسئولى األهلى فى مفاوضات 

جدية مع وكيل الصالح هذه المرة جاء بسبب 
تعذر ضــم مــدافــع أفريقى مــن العيار الثقيل، 
فى ظل امتالء قائمة األجانب بالفريق وهو ما 
كان سبًبا فى التعجيل برحيل المدافع المالى 
ــم ضــم األنــجــولــى  ســالــيــف كــولــيــبــالــى، حــيــث ت
جــيــرالــدو عــلــى حــســابــه فــى قــائــمــة محترفي 

الفريق التي تضم 4 العبين.
ونظًرا لعدم وجود أسماء بارزة على مستوى 
خط الدفاع فى الساحة المحلية بعد انضمام 
يــاســر إبــراهــيــم مــن سموحة لــلــنــادي األهــلــي، 
اتجهت أنظار مسئولي القلعة الحمراء مباشرة 
نحو أحمد الصالح والذى يعد الخيار األنسب 
حــالــًيــا ألكــثــر مــن سبب أهمها كــونــه سيعامل 
معاملة الــالعــب المحلى فيما يخص مسألة 

القيد نظًرا ألنه يحمل الجنسية السورية.
ويتبقى لمسئولي األهــلــي الــوصــول التفاق 
مالى مع إدارة نادى العهد اللبنانى والذى انضم 
إليه الالعب الدولى السورى قبل بداية الموسم 

الحالي.
وفــي شــأن آخــر أصبح النيجيري جونيور 
أجــايــي هــو أحــدث المستفيدين مــن مقولة 
»مصائب قوم عند قوم فوائد،«بعدما خدمته 
الظروف بشكل غير مقصود وفتحت أمامه 
أبواب العودة من جديد إلى القوام األساسي 
لــألهــلــي عــقــب غــيــاب دام أشــهــر بسبب 

اإلصابة.
ــاءت اإلصـــابـــة الــتــي تــعــرض لــهــا صانع  وجــ
األلعاب الشاب محمد محمود بقطع في الرباط 
الصليبي لتعلن رسمًيا نهاية مــوســم الــوافــد 
الجديد القادم من وادي دجلة، وبالتالي أصبح 
أجــايــي هــو الخيار األول أمــام الجهاز الفني 

للفريق األحمر لتعويض غياب محمد محمود.
وكان أجايي قد أثار أزمة داخل كواليس فريق 
النادي األهلي خــالل الفترة الماضية، بعدما 
انتابته حالة غضب شــديــدة لتأخر مسئولي 
الــنــادي فــي قــيــده رغـــم تعافيه مــن اإلصــابــة 
ومشاركته في التدريبات الجماعية، وهو ما دفع 
سيد عبد الحفيظ مدير الكرة لالجتماع معه 
لتنتهي األمور بعدها بساعات باإلعالن عن قيد 

الالعب النيجيري محلًيا وأفريقًيا.

أجيرى يطلب 5 وديات لتجهيز 
الفراعنة لـ»أمم أفريقيا«

يعقد المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب 
المصرى، اجتماًعا مع هانى أبوريدة، رئيس االتحاد، خالل 
الساعات القليلة المقبلة، من أجل التنسيق بشأن االستعداد 
لبطولة كأس األمم األفريقية »كان 2019«، والتى ستقام فى 

مصر خالل الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين.
ويهدف أجيرى، إلى وضعه خطة بالتنسيق مع أبوريدة، 
خصوًصا فى ظل ضغط مباريات الــدورى الممتاز، والتى 
قد تقف عائًقا أمام استعداد الفراعنة للبطولة على الشكل 

األمثل.
ــة مــع معاونيه على مــدار  واجتمع أجــيــرى فــى جلسة ودي
الساعات الماضية، اتفق خاللها على خوض 5 مباريات ودية قبل 
بطولة كأس األمم األفريقية، حتى يستطيع أن يجهز العبيه على 

الشكل األمثل.
وبدأ الخواجة المكسيكى خطته بمعسكر شهر مــارس، والذى 
وضع خالله خوض وديتين لم يتم االستقرار على أطرافهما حتى 

اآلن، وإن كان منتخب نيجيريا يقترب أن يكون أحدهما.
ــيــس لجنة  ــكــون عــامــر حــســيــن، رئ ــيـــرى، أن ي ويـــرغـــب أجـ
المسابقات باتحاد كرة القدم، على رأس الحاضرين فى جلسة 
أبوريدة، خصوًصا وأنه سيكون على دراية كافية بالمواعيد التى 

يمكن من خاللها خوض وديات.
ــراء قــرعــة بــطــولــة كـــأس األمــم  ــرى ورفـــاقـــه، إجــ وينتظر أجــي
األفريقية، من أجل حسم باقى المباريات الودية مع المنتخبات 
التى يرغب فى مواجهتها، حتى تكون فى نفس مستوى المنتخبات 

التى تقع معه فى نفس القرعة.
وكــان االتــحــاد األفريقى لكرة الــقــدم »كـــاف«، أعلن فــوز مصر 
بتنظيم الــبــطــولــة بــعــد اكــتــســاح جــنــوب أفــريــقــيــا فــى التصويت 
بالحصول على 16 صــوًتــا مقابل صــوت وحيد للملف الجنوب 
أفريقى، بعد قــرار سحب تنظيم البطولة من الكاميرون لعدم 

جاهزية منشآتها.

النحاس سر نشاط »ذئاب 
الجبل« فى ميركاتو الشتاء

ــاب القيد فــى فــتــرة االنــتــقــاالت  منذ فتح ب
الشتوية الحالية بــدأت إدارة نــادى المقاولون 
الــعــرب فــى التحرك بشكل ملحوظ مــن أجل 

تعزيز صفوف الفريق الــكــروى األول 
ــعـــداًدا للنصف  ــتـ بـــالـــنـــادى، اسـ

الثانى مــن الموسم الكروى 
الحالى.

وبــــــعــــــد الـــتـــحـــســـن 
الملموس الذى شهدته 
نتائج وعــروض »ذئــاب 
الــجــبــل« تــحــت قــيــادة 
ــالـــى  ــدرب الـــحـ ــ ــ ــم ــ ــ ال
للفريق عماد النحاس، 
لــم تــجــد إدارة الــنــادى 

ــن تــلــبــيــة كــافــة  ــًرا مـ ــفـ مـ
طــلــبــات الـــمـــديـــر الــفــنــى 

ــذى طــلــب تعزيز  ــ للفريق وال
أكثر مــن مركز خــالل الميركاتو 

الشتوى الحالى.
وبالفعل نجحت إدارة المقاولون العرب فى 
الحصول على خدمات أكثر من العــب حيث 
ضمت المهاجم التونسى المخضرم سيف 
الدين الجزيرى، كما عززت إدارة ذئاب الجبل 
الخط الخلفى لفريقها بالثنائى فــادى نجاح 
المدافع السابق لفريق إنبى وأمير عابد مدافع 

فريق سموحة.
ــاب الــجــبــل صــفــوفــهــم أيــًضــا  ــ ــزز ذئ كــمــا عـ
بالمهاجم البوركينى فاروقا نور الدين القادم 

من نــادى أهلى بنى غــازى الليبى، إلــى جانب 
صانع ألعاب فريق المريخ البورسعيدى عالء 

سالمة.
وحتى اللحظة يمكن اعتبار تجربة المقاولون 
ــدة مــن الصفحات المشرفة فى  الــعــرب واحـ
السجل التدريبى لعماد النحاس، والذى 
سبق وقــاد فريق أســوان إلحراج 
الكبار، حيث عاد مرة أخرى 
إلــى عالم الــتــدريــب ولكن 
هذه المرة مع المقاولون 
ــى تـــجـــربـــة جـــديـــدة  ــ ف
بدايتها تشير إلى أنها 

مشرقة للغاية. 
ــا  ــدم ــع ــاس ب ــحــ ــ ــن ــ ال
تــولــى الــمــهــمــة الفنية 
ــون نــجــح فى  ــمــقــاول ــل ل
ــادة الــذئــاب لتحقيق  قــي
رقما تاريخيا وهو تحقيق 
أربعة انتصارات متتالية ألول 
مرة فى تاريخ النادى، منها الفوز 
على األهلى بهدف دون رد أحــرزه أحمد 

على. 
وأصبح المقاولون على بعد مركز واحد من 
المربع الذهبى حيث يحتل الفريق المركز 
الــخــامــس برصيد 26 نقطة مــن 17 مــبــاراة 
بــفــارق نقطة وحــيــدة عــن المقاصة صاحب 
المركز الرابع، وهو ما يزيد من تطلعات إدارة 
المقاولون إلنهاء الموسم ضمن األربعة الكبار 
وجعلها تتحمس بشكل واضـــح لتنفيذ كافة 

المطالب الفنية للمدرب عماد النحاس.

قائمة األجانب سر عودة الصالح لرادار القلعة الحمراء..

تريزيجيه يبحث 
عن مخرج للهروب 

من »قاسم باشا«
ــق الــتــى  ــأل ــت ــة ال ــال رغـــم ح
ــا مـــحـــمـــود حــســن  ــه ــش ــي ــع ي
تــريــزيــجــيــه نــجــم منتخب 
مــصــر مــع فــريــق قــاســم باشا 
التركى، إال أن العب الفراعنة 
ال يمر بأفضل حاالته على 
المستوى النفسى فــى ظل 
رغبته للرحيل عــن صفوف 

فريقه الحالى.
ــراى  ــا س ــاالت ــادى ج ــان نـ وكـ
ــدى اهتماًما  الــتــركــى قــد أبـ
مــتــجــدًدا بــالــحــصــول على 
خــدمــات تريزيجيه خــال 
فــتــرة االنــتــقــاالت الشتوية 
ــا رحـــب به  الــحــالــيــة، وهـــو م
الاعب بشدة خصوًصا وأن 
انتقاله لصفوف بطل الدورى 
التركى سيضمن له المشاركة 
فـــى الــنــســخــة الــحــالــيــة من 
ــى  ــ مسابقة الــــدورى األوروب

»يوروبا ليج«.
ــاوالت جــاالتــا ســراى  ــح م

ــم تـــريـــزيـــجـــيـــه  ــ ــض ــ ل
قوبلت بــالــرفــض من 

مجلس إدارة نــادى 
قاسم باشا التركى، 

لــفــكــرة التخلى عن 
تريزيجيه، العــب الفريق، 
ــرة االنـــتـــقـــاالت  ــتـ خــــال فـ
الــشــتــويــة الــجــاريــة، ســواء 
لصالح نــادى جاالتا ســراى أو 
غيره من األندية التى أبدت 

اهتمامها بالاعب.
ــادى  ــنـ وجـــــاء إعـــــان الـ

التركى التمسك بالاعب، 
بناء على رغبة مصطفى 

ديــنــزلــى، الــمــديــر الفنى 
للفريق، الـــذى أبــلــغ اإلدارة 
بعدم االستغناء عن الاعب 

نهائًيا فى الفترة المقبلة.
ــود  ــمـ ــحـ ــاع مـ ــ ــ ــط ــ ــ ــت ــ ــ واس
تريزيجيه أن يلفت أنظار 
العديد من األندية العربية 
واألوروبـــيـــة بــعــد تــألــقــه مع 
ــث أبـــدت  ــي ــا، ح ــاشـ قــاســم بـ
أندية اتحاد جــدة والشباب 
ــو  ــي ــس ــن، والت ــيـ ــوديـ ــعـ ــسـ الـ
ــارت  ــج ــوت ــت ــى، وش ــالـ ــطـ اإليـ
ــراى  ــى، وجــالــطــة س ــان ــم األل
وفنربخشة وبشكتاش من 
ــا، والـــريـــان الــقــطــرى  ــي ــرك ت
رغبتها فــى ضــم »الــفــرعــون 
ــرة  ــت ــرى« خـــــال ف ــ ــص ــ ــم ــ ال

االنتقاالت الشتوية الحالية.
وســجــل مثلث قــاســم باشا 
ــى  ــان ــم مـــبـــاى دي ــض ــذى ي ــ الـ
ــود تـــريـــزيـــجـــيـــه  ــ ــم ــ ــح ــ وم
وصــامــويــل إيـــدوك 81% من 
ــداف الــفــريــق بالنسخة  ــ أه
الحالية من مسابقة الــدورى 

التركى.
وتبقى الفرصة الوحيدة 
ــه عن  ــي ــج ــزي ــري لــرحــيــل ت
ــا خــال  ــاش ــم ب ــاس ــوف ق ــف ص
الميركاتو الشتوى الحالى 
معلقة بــالــشــرط الــجــزائــى 
المنصوص عليه فى عقده مع 
ــذى يلزم الاعب  الــنــادى، وال
بدفع مبلغ 6.5 مليون يورو إذا 
ما انتقل ألى ناد داخل تركيا، 
أو 5 مايين يورو إذا انضم ألى 

فريق خارج تركيا.

 كتبت – سارة عبد الباقى

 ضياء خضر

إصابة محمد 
محمود تفتح 

الطريق أمام أجاى

 كتب – محمد الصايغ

النحاس

أبوريدة

أجيرى

السارتى

محمد
جمال



جبر ودونجا دويتو 
فى الخروجات 

صالح محسن يفتتح 
أكاديمته فى طنطا

حارس المقاصة يجذب 
»الفانز« بالمسابقات

يرتبط على جبر مــدافــع فريق بيراميدز بعالقة 
صداقة قوية بزميله فى الفريق نبيل عماد الشهير 
بـ»دونجا«، حيث عادة ما تدور أحاديث جانبية مطولة 

بين الثنائى على هامش تدريبات الفريق.
ومــؤخــًرا نشر على جبر أكــثــر مــن صـــورة برفقة 
صديقه دونجا خالل تواجدهما فى بعض المطاعم 
والكافيهات، حيث يحرص الثنائى على الخروج سوًيا 

من وقت آلخر بعد انتهاء أوقات التدريبات.
وكــان محمود حمدى الونش مدافع نــادى الزمالك 
ضيف الثنائى جبر ودونــجــا فى إحــدى الخروجات، 
حيث وثــق الثالثى هــذه الخروجة مــن خــالل صــورة 
نشرها جبر عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل 

االجتماعى »انستجرام«.

ــادى األهلى  ــن اقتحم صــالح محسن مهاجم ال
عالم البيزنس، حيث دشن مؤخًرا أكاديمية كروية 
الستكشاف الالعبين الصغار وذلك بمسقط رأسه 

بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.
وحرص صالح محسن على التواجد خالل افتتاح 
األكاديمية والتى سيتولى اإلشــراف بشكل مباشر 
على إدارتها بعض أقرباء الالعب، بحكم تواجده 
فى القاهرة معظم الوقت الرتباطه بتدريبات فريق 

النادى األهلى.
وتجدر اإلشـــارة إلــى أن صــالح محسن كــان قد 
انتقل إلى صفوف النادى األهلى فى يناير من العام 
الماضى قادًما من نــادى إنبى فى صفقة قياسية 

بلغت قيمتها وقتها نحو 42 مليون جنيه.

أســلــوب جديد اتبعه أحمد عــادل عبد المنعم 
حارس مرمى المقاصة من أجل زيادة التفاعل مع 
الجماهير عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل 
االجتماعى »انستجرام«، حيث قام الحارس السابق 
لألهلى بإجراء مسابقة بين متابعيه وتقديم جائزة 

للفائز بها.
وفــى مقطع فيديو نشره قبل فترة وعــد أحمد 
عــادل بمنح هدية عبارة عن حــذاء كرة قدم ألكثر 
متابع لــه سيقوم بعمل »منشن« ألصــدقــائــه على 

الفيديو المشار إليه.
ــارس الــمــقــاصــة الــهــديــة إلحــدى  وبــالــفــعــل قـــدم حـ
الفتيات التى فازت بالتحدى ووثق أحمد عادل لحظة 

تسلمها الهدية من خالل صورة تذكارية جمعته معها.
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ــزمــالــك، عن  ــادى ال أعــلــن مجلس إدارة نـ
رفــضــه لــفــكــرة رحــيــل أى العـــب عــن الفريق 
مجانا خالل فترة االنتقاالت الشتوية الحالية، 
ويتمسك مجلس القلعة البيضاء بتقاضى 
قيمة مــالــيــة نظير االســتــغــنــاء عــن خــدمــات 

الالعبين على سبيل اإلعارة. 
وكان نادى الزمالك أعار الكونغولى كابونجو 
كاسونجو مهاجم الفريق األبــيــض لصفوف 
الــوحــدة الــســعــودى مــقــابــل 8 مــاليــيــن جنيه 
ــا« لصفوف  ــجـ ومــحــمــود عــبــدالــعــاطــى »دونـ

اإلسماعيلى مقابل مليون و500 ألف جنيه.
وشهدت األيام الماضية محاوالت من جانب 
بعض األندية للحصول على خدمات العبى 
الزمالك البعيدين عن المشاركة فى المباريات 
مجانا، وهو ما رفضه النادى األبيض نهائياً 
متمسكاً بتقاضى مقابل مالى أو دخول بعض 
الالعبين فى صفقات تبادلية على أقل تقدير.

وفــى نفس الوقت رفــض مسئولو الزمالك 
فكرة التفريط فى خدمات الدولى التونسى 
حمدى النقاز الظهير األيــمــن لفريق الكرة 

األول بالقلعة البيضاء خالل الفترة الحالية.
وشهدت اآلونة األخيرة دخول حمدى النقاز 
دائرة اهتمامات نادى الوحدة السعودى لضمه 
فى يناير الجارى على سبيل اإلعــارة لمدة 6 
أشهر، وأكد مصدر بمجلس إدارة النادى على 
رفض مسئولى النادى لرحيل الالعب خاصة 

وأنه من العناصر األساسية بالفريق.
ــدرس أحمد أبــو الفتوح  وفــى سياق آخــر ي
الظهير األيــســر للفريق الرحيل عــن النادى 
فى يناير الحالى على سبيل اإلعــارة فى ظل 
خــروجــه مــن حسابات الجهاز الفنى بقيادة 

السويسرى كريستيان جروس.
ويفكر الــالعــب فــى االنــتــقــال ألحــد أندية 
الــدورى المصرى الممتاز على سبيل اإلعارة 
فــى يناير الــحــالــى، فــى ظــل اعــتــمــاد المدير 
الفنى على عبدالله جمعة فى مركز الظهير 

األيسر وتواجد بهاء مجدى كبديل.

ــروض مــن بــعــض أنــديــة  وتــلــقــى الــالعــب عـ
الدورى ولكن  مسئولى النادى يرفضون رحيله 

عن الزمالك.
ومن ناحية أخرى صرف مسئولو الزمالك 
مقدم تعاقد المغربى خالد بوطيب مهاجم 
الفريق الجديد المنضم للفريق فــى يناير 

الجارى.
وتــســلــم بــوطــيــب مــقــدم تــعــاقــده مــن إدارة 
الــزمــالــك بعدما تــم تقديم الــالعــب لوسائل 
اإلعــالم فى مؤتمر صحفى  مــؤخــراً، ووضع 
الجهاز الفنى برنامج خاص للالعب لتجهيزه 

من أجل المشاركة فى المباريات المقبلة.
وفى إطار مختلف تحدث رئيس الزمالك مع 
المقربين منه خالل األيــام الماضية، وكشف 
لهم عــن عــدد مــن الصفقات التى سيبرمها 

رباعى بيراميدز 
بالقميص 

األبيض فى 
الموسم الجديد

النادى األبيض عقب نهاية الموسم الحالى.
وأكــد رئيس الزمالك أن رباعى بيراميدز 
عبدالله السعيد، ومحمد حمدى، وعبدالله 
بكرى، ومحمد مجدى »أفشة«، سيكونون على 
رأس الصفقات التى سيتعاقد معها الفارس 

األبيض خالل انتقاالت الصيف المقبل.
وشــدد رئيس القلعة البيضاء أنــه كــان من 
المقرر أن ينضم بعضهم إلى صفوف الزمالك 
خالل يناير الجارى، ولكن مسئولى بيراميدز 
رفضوا التفريط فى خدمات أى العب حالياً، 
بسبب منافسة الفريق على لقب الــدورى مع 

الزمالك.
ــان رئيس الزمالك أكــد فــى تصريحات  وك
ــالم السعودية عــن نية  سابقة لــوســائــل اإلعـ
األبيض فى استعادة عبدالله السعيد من نادى 

أهلى جدة السعودى لالنضمام إلى الزمالك 
فــى يناير الــحــالــى، قبل أن يتفاجأ الجميع 

بانتقال الالعب لصفوف بيراميدز. 
ويعتبر السعيد وأفــشــة مــن أهــم أولــويــات 
الــزمــالــك لتدعيم صــفــوف الــفــريــق األبيض 
قبل انطالق الموسم المقبل، خاصة أنه من 
المتوقع خــروج محمود عبدالمنعم »كهربا« 
لالحتراف الخارجى، لذلك يجب تعويض 
رحيله بأكثر من العب مميز يجيد فى نفس 

المركز.
وعن تدعيمات يناير فتح مسئولو الزمالك 

خط مفاوضات جديد مع محمد عبدالشافى 
الــظــهــيــر األيــســر الــســابــق لــلــفــريــق األبــيــض 
والحالى لفريق أهلى جدة السعودى، من أجل 
اقناعه بالعودة إلى الــدورى المصرى مجدداً 
واالنضمام لصفوف الفارس األبيض فى يناير 

الجارى، رغم رفض الالعب لألمر من قبل.
ويــعــانــى الــزمــالــك هــذا الــمــوســم مــن أزمــة 
فــى جبهته الــيــســرى، رغــم امــتــالكــه للثنائى 
بهاء مجدى وأحمد فتوح، ولكن عدم اقتناع 
السويسرى كريستيان جروس بمستوى الثنائى 
أدى إلى خروجهما من حساباته واالعتماد 

بشكل أساسى على عبدالله جمعة صانع 
ألعاب الفريق األبيض فى مركز الظهير 
األيسر، الذى أجاد فيه خالل المباريات 

األخيرة التى شارك بها.
ــم »صـــــــوت الـــمـــاليـــيـــن« أن  ــ ــل وعــ
ــى مــــــــازال مــتــمــســكــاً  ــافـ ــشـ ــدالـ ــبـ عـ
ــفـــوف فــريــقــه  ــرار فـــى صـ ــمـ ــتـ بـــاالسـ
ــودى، رافــضــاً الــعــودة لــلــدورى  ــســع ال
المصرى خالل الوقت الراهن، خاصة 
أن أبــنــائــه يلتحقون بــأحــد الــمــدارس 
ــن الــصــعــب عــودتــهــم فى  ــ ــنـــاك، وم هـ

منتصف العام الدراسى إلى مصر.
وكشف عبدالشافى للمقربين منه أنه 

حتى فــى حــال استغناء نـــادى أهــلــى جدة 
عن خدماته خالل الميركاتو الحالى، إال أنه 
سيكون مضطر أيضاً للبقاء فى المملكة 

ــادى جديد هناك فى  وااللــتــحــاق بــأى ن
الدورى السعودى.

صفقة البيع تثير قلق 
نجوم بيراميدز

شوبير وحازم يدعمان فضل.. ومرتجى يظهر فى الصورة

مجدى عبد الغنى يشعل الصراع على منصب مدير »كأس األمم«
احــتــدم الــصــراع على منصب مدير بطولة كأس 
األمــم األفريقية 2019، والتى حصلت مصر على 
حقوق تنظيمها والــمــقــرر إقامتها فــى شهر يونيو 

المقبل، وذلك عقب تفوقها على جنوب أفريقيا.
ويعقد مجلس الجبالية، اجتماًعا خالل الساعات 
المقبلة، مــن أجـــل التجهيز للبطولة، مــن خــالل 
االستقرار على بعض المناصب، آمالً فى خروجها 
بالشكل الذى يليق باسم مصر، خصوًصا أن هناك 

اهتماما كبيرا بها.
وهناك صــراع على منصب مدير البطولة، وذلك 
على خلفية الخالف بين أعضاء المجلس على بعض 
األسماء من أجل اختيار واحد من بينهم، لشغل هذا 

المنصب.
أزمة عبد الغنى

أشــعــل مــجــدى عبد الــغــنــى، عضو مجلس إدارة 
االتـــحـــاد، الـــصـــراع عــلــى منصب مــديــر الــبــطــولــة، 
خصوًصا فــى ظــل رغبته فــى تــولــى هــذا المنصب 

بنفسه فى الفترة المقبلة.
ــه ســيــكــون األجــــدر بهذا  ــرى عــبــد الــغــنــى، أنـ ــ وي
ــحــاد الــكــرة  الــمــنــصــب، بــاعــتــبــار أن خــبــراتــه فــى ات
واالتحاد األفريقى بشكل عام سيكون لها دورًا فى 

تنظيم البطولة.
ورفــض بعض أعــضــاء المجلس، فكرة تولى أى 
عضو منصب مدير البطولة، األمر الذى أغضب عبد 

الغنى كثيًرا.
 محمد فضل

يعتبر محمد فــضــل، مــديــر الــتــعــاقــدات السابق 
بالنادى األهلى، هو األوفر حًظا حتى اآلن، من أجل 
شغل هذا المنصب، السيما فى ظل تردد اسمه كثيًرا 

بين أعضاء المجلس وتزكيته من أجل الفوز.
ويحظى فضل بدعم بعض أعضاء المجلس وفى 

مقدمتهم أحمد شوبير وسيف زاهــر وحــازم إمــام، 
حــيــث يضغط الــثــالثــى بــقــوة مــن أجـــل مــنــح فضل 

الفرصة فى تولى منصب مدير البطولة. 
وهناك تخوف من إسناد المهمة إلى محمد فضل، 
باعتبار ال يملك الخبرات الكافية التى تؤهله لشغل 
هــذا المنصب، لذلك هناك اقــتــراح بتدعيمه من 

جانب بعض الشخصيات التى سبق لها الخبرة.
خالد مرتجى

برز اسم خالد مرتجى، عضو مجلس إدارة النادى 
األهلى، بتدعيم من أحمد مجاهد، عضو المجلس، 
حيث يــرى أنــه األفــضــل فــى هــذا المنصب خالل 

المرحلة المقبلة.
ويــســتــشــهــد مــجــاهــد فـــى تــرشــيــحــه لــمــرتــجــى، 
بالخبرات التى يمتلكها األخير فى أفريقيا بشكل 
عــام، خصوًصا أنه سبق له وشغل أكثر من منصب 
داخــل االتحاد األفريقى لكرة القدم وهو ما يؤهله 

لتنظيم البطولة بشكل جيد.
على الجانب اآلخـــر، هناك اعــتــراض مــن جانب 
بعض أعضاء المجلس، وعلى رأسهم خالد لطيف، 
الذى يرفض فكرة تولى أحد أعضاء مجالس إدارات 

األندية ألى منصب بالبطولة، تجنًبا لحدوث أزمات.
مصطفى مراد

ــزال هانى أبــوريــدة، رئيس اتــحــاد كــرة القدم  ال ي
المصرى، يدعم مصطفى مراد فهمى، من أجل شغل 
هــذا المنصب، حيث ال يــرى ســـواه، ويــرفــض كافة 

الترشحيات من جانب أعضاء الجبالية.
وتكمن األزمة الحقيقية، فى أن مصطفى مراد، ال 
يرغب فى تولى أى منصب فى الفترة المقبلة، وهو 
ما يرفضه أبوريدة ويحاول إقناعه بتولى المنصب، 

لالستفادة من خبراته. 
وكان مصطفى مراد فهمى، قد ترشح مؤخًرا على 
منصب نائب الرئيس فى انتخابات النادى األهلى، 
فــى قائمة محمود طــاهــر، إال أن خسر الماراثون 

االنتخابى بعد صراع كبير مع العامرى فاروق.

تسيطر أجواء الترقب على كواليس الفريق 
األول لكرة القدم بنادى بيراميدز، وبالتحديد 
منذ أن أعلن تركى آل الشيخ مالك النادى 
عن وجــود احتمال لتخليه عن ملكية النادى 
لصالح أحد المستثمرين الخليجيين خالل 

الفترة المقبلة.
ويترقب نجوم بيراميدز الموقف لمعرفة ما 
إذا كانت ستتم صفقة بيع النادى بشكل فعلى، 
أم أنها ستنتهى عند مرحلة المفاوضات ولن 
يتم تنفيذها على أرض الواقع، خصوًصا أن 
مصيرهم يظل مربوًطا بدرجة كبيرة بهوية 

مالك النادى.
وخالل الفترة الماضية ترددت أنباء قوية 
أن المستثمر الخليجى الذى يتفاوض لشراء 
ملكية بيراميدز هو الشيخ منصور بن زايد 
ــارات، ومــالــك نــادى  ــ شقيق رئيس دولــة اإلم
مانشستر سيتى اإلنجليزى، وتحدثت بعض 
األنباء عن أن قيمة صفقة بيع ملكية النادى 

قد تصل لنحو 60 مليون دوالر.
وال يختلف أحد على أن فريق بيراميدز 

أصبح منافسا حقيقيا على لقب 
بطولة الـــدورى، خاصة بعد 
المباراة القوية التى قدمها 
مؤخًرأ أمام النادى األهلى، 

إذ نــجــح فـــى الـــفـــوز على 
الفريق األحمر بهدفين مقابل 

هدف.
ويــبــدو أن الــنــادى الــذى 

ــى الــلــحــظــة  يــمــلــكــه حــت
تركى آل الشيخ رئيس 

ــة  ــاضـ ــريـ هـــيـــئـــة الـ
العامة بالسعودية 

ســابــقــا، بـــات منافسا مــرعــبــا لجميع فــرق 
الــدورى المصرى، السيما وأنه يضم العديد 

من النجوم والالعبين الكبار.
ونــجــح مجلس إدارة نـــادى بيراميدز فى 
الــحــصــول على خــدمــات عبد الــلــه السعيد 
العــب أهلى جــدة السعودى، ليعزز صفوفه 
بصفقة قوية قدمت أوراق اعتمادها سريعا، 
ــفــوز فــى مــرمــى األهــلــى،  بـــإحـــرازه هـــدف ال
وكذلك صناعته ألربعة أهداف فى مباراتين 

فقط.
ــانــى بعد  ــث ويــحــتــل بــيــرامــيــدز الــمــركــز ال
الزمالك المتصدر، حيث جمع الفريق 34 
نقطة من 17 مباراة لعبها فى المسابقة حتى 

اآلن.
وبعد مــبــاراة األهــلــى وبيراميدز اتفقت 
ــوات على أن االستثمار  الكثير مــن األصــ
فى كرة القدم المصرية جعل للدورى نكهة 
أخرى، خاصة أن فريق بيراميدز قدم مباراة 
رائعة أمام األهلى بل نجح فى التغلب عليه 
وإشعال المنافسة، ولكن قد يتوقف كل ذلك، 
وتعود دائــرة المنافسة من جديد مقتصرة 
ــى فــقــط، فــى حال  على الــزمــالــك واألهــل
بيع النادى واتجاه مالكه الجديد 
لتقليص اإلنـــفـــاق وبــيــع معظم 
نــجــوم الفريق الحاليين وهو 
ــذى يقلق أغلب  الــهــاجــس الـ
ــق والــجــهــاز  ــري ــف العــبــى ال
الفنى بقيادة حسام حسن، 
فــى ظــل القيمة المالية 
ــرة الـــتـــى يحصل  ــي ــب ــك ال
عليها أغلبهم والتى قد 
تعجز أى أندية محلية 
أخـــرى عــن منحهم 

ما يوازيها.

النقاز مستمر فى ميت عقبة.. وشيفو يرفض العودة

 كتبت – سارة عبد الباقى

 ضياء خضر

 محمد الراعى

رأى

الزمالك يرفع شعار »الرحيل المجانى ممنوع« أمام العبيه

 كتب – محمد الصايغ

السعيد

عبدالشافى

عبدالغنى

فضل

شوبير

اتــحــاد الــكــرة وبرزنتيشن 
ــى األفــــــراح بعد  بــالــغــوا فـ
اختيار مصر لتنظيم كأس 
األمـــم األفــريــقــيــة الصيف 
ــة  ــزفـ ــض«الـ ــمــقــبــل، وأرفـ ال
الــكــذابــة« ألنــه مــعــروف أن 
مــلــف جــنــوب أفــريــقــيــا غير 
مكتمل الــشــروط القانونية 
خــاصــة أهــم الــشــروط وهو 
الموافقة الحكومية، مما 
ــكــتــســح كــل  جـــعـــل مـــصـــر ت
األصـــــــوات، ولـــكـــن ننتظر 
»الهيصة والزفة« من اتحاد 
الكرة وبرزنتيشن بعد نجاح 
مصر فى التنظيم ثم ختامها 
ــوز بــكــأس الــبــطــولــة،  ــف ــال ب
هذا هواالختبار الحقيقى، 
لكن«الزفة الــكــدابــة« تؤكد 
أن اتـــحـــاد الـــكـــرة يــواصــل 
العشوائية وتحقيق المصالح 
الــشــخــصــيــة وال يــضــع أى 
ــة واضـــحـــة  ــي ــم خـــطـــط عــل
المعالم لتجهيزه، وواضح أن 
التنظيم سيكون فاشال ألنه 
بــدايــة القصيدة مجامالت 
ــار مــديــر  ــي ــاخــت ــاضــحــة ب ف
ــا للمصالح  ــق الــبــطــولــة وف
الشخصية وليست الخبرات 
اإلداريـــــــة، وأتـــوقـــع  أيــضــا  
أن تخسر مصر مالًيا فى 
عــمــلــيــة الــتــنــظــيــم رغـــم أن 
الفيفا والــكــاف سيدعمان 
التنظيم بماليين الدوالرات 
بخالف الــشــركــات المعلنة 
التى ستدفع مئات الماليين 
ــن الـــــــــــــدوالرات ولـــكـــن  ــ مـ
المحصلة فــى الــنــهــايــة أن 
مصر ســوف تخسر  مادًيا 
ــاك  ــنـ فــــي الـــتـــنـــظـــيـــم، وهـ
بعض مسئولى اللجان فى 
البطولة سيحقق مكاسب 
ــيــن، فــهــل تــتــدخــل  ــالــمــالي ب
ــتــراقــب اتــحــاد  الــحــكــومــة ل
الكرة ومسئولى برزنتيشن 

للحفاظ على المال العام. 
 صفقات األهلى فى شهر 
ــربــت مـــن مليار  يــنــايــر اقــت
ــة، حــســيــن الــشــحــات  ــي جــن
ــدرب  ــ ــم ــ 200 مـــلـــيـــون وال
الســارتــى2 مليون، ومحمد 
محمود المصاب30 مليون، 
والمدافع ياسر إبراهيم 50 
مــلــيــون، ورمـــضـــان صبحى 
إعـــارة 50مليون والمهاجم 
األنـــجـــولـــى 100مـــلـــيـــون، 
ولسه باقى الصفقات على 
ــن أتــحــدث  آخــرالــشــهــر، ولـ
عن المبالغة فى الصفقات 
ــة مــجــلــس  ــ ــبـ ــ والعـــــــــن رغـ
الخطيب فى تشتيت أذهان 
جماهيره عن أزمــة الهدايا 
ــى أســـاءت  ــت والـــســـاعـــات ال
للقلعة العريقة ولكن أتساءل 
ــن الــجــهــات الــرقــابــيــة من  أي
ــذه الــصــفــقــات الوهمية  هـ
ــادة،  ــام يــا سـ ــال عـ ــه مـ ؟ إنـ
ــد مــن محاسبة مجلس  والب
صفقات المليار جنيه رغم 
أن الـــنـــاس تــشــكــو ارتــفــاع 

أسعار السلع الرئيسية!!
ــام الـــوطـــنـــيـــة  ــ ــحـ ــ ¿¿ إقـ
ــراع  ــصــ ــ ــى ال ــ ــالم فـ ــ ــإعـ ــ لـ
ــلـــى  ــى بـــيـــن األهـ ــ ــالمـ ــ اإلعـ
والزمالك يسيئ للحكومة، 
ــى ونجومه  ألن قــنــاة األهــل
يــهــاجــمــون كــل ســاعــة نــادى 
الزمالك ومسئوليه.. ونفس 
ــامــج الــزمــالــك  ــرن الـــكـــالم ب
اليوم والمستشار مرتضى 
مــنــصــور يــنــتــقــدون األهــلــى 
ــه والـــمـــفـــروض  ــي ــول ــســئ وم
أن الـــقـــضـــاء يــفــصــل بين 
ــطــرفــيــن، لــكــن الــوطــنــيــة  ال
ــإعــالم تــعــاقــب الــزمــالــك  ل
ــون  ــجــرئ ــكــن الي ورئــيــســه ل
على معاقبة أى شخص فى 
األهلى، المساواة فى الظلم 

عدل ياحكومة.

احتاد
»الزفة الكدابة«
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رغم مرور ثمانى سنوات على ما جرى فى 25 يناير 2011، إال أن الجدل مازال يالحق هذا 
الحدث الذى أثر فى شكل الدولة المصرية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، فقد كانت تداعياته 

كافية بالحكم عليه بعيدا عن االنحياز أو الرفض، نعم كانت هناك رغبة شعبية للتغيير، لكن 
صاحبها عنف وإرهاب، هدفه صناعة الفوضى إلسقاط مؤسسات الدولة.

فلو لم تكن هناك دوافع حقيقية، وأسباب موضوعية للغضب ضد نظام مبارك، ما خرج 
المصريون بالماليين إلى الشوارع مطالبين برحيل حكم الشلة، أيضـًا لوال تلك الماليين، التى 

منحت الغضب الشعبى مشروعيته، ما استطاع المتربصون واالنتهازيون، توجيه مسارات 
األحداث، فغالبية الذين خرجوا، لم يكونوا على دراية بحجم المخططات الخفية والممولة من 

أنظمة وأجهزة استخبارات أجنبية، وال يعلمون كيف أدارت جماعة اإلخوان، كما تبين فيما بعد، 
المشهد العبثى إلثارة الفوضى، من حرق أقسام الشرطة واقتحام السجون بالتعاون مع أجانب 

عبروا من األنفاق، والذين أطلقوا من السجون، فالمصريون الذين خرجوا للتعبير عن رفضهم 
لألوضاع التى كانت سائدة، كان غالبيتهم صادقون فى غضبهم ضد تحالف الثروة والسلطة، 

وضد تنامى وتوحش ظاهرة الفساد الذى مازال يطرح أشواكه ومراراته على واقعنا، وما زلنا 
نعانى من ويالته حتى اآلن، بما يعنى أن الرغبة فى التغيير كانت خيارا شعبيا، انطلق من وعى 
للمطالب المشروعة، وفهم صحيح ألبعاد ما يريده الشارع من تغيير فى إطار مشروع لمفهوم 

الحرية والكرامة والعدل االجتماعى بدون صخب أو فوضى، فالماليين التى خرجت للشوارع 
ثارت فى وجه الفساد واالستبداد وحكم الشلة ومحاولة توريث الحكم، ومن ثم فإنها هى التى 
أعطت لألحداث قيمتها ومنحتها شرعيتها وحددت أهدافها، وثارت مرة أخرى عندما انحرفت 

عن مسارها، فالغضب ضد نظام مبارك كان متوقعا ومشروعا، أما الدور الخارجى فهو محاولة 
لهندستها لتحقيق المرامى المخطط لها.

سيد سعيد يكتب:

التوزيع مؤسسة األهرام

فــى الــبــدايــة صــدق المصريون الــشــعــارات، وعندما 
انحرفت األحداث عن مسارها، ثاروا ضدها مرة أخرى 

فى 30 يونيو. 
ــجــاء عـــن الـــدوافـــع  ــات األحـــــداث كــشــفــت ب ــداعــي ت
الحقيقية التى حركت الطوفان البشرى فــى ميادين 
مصر، كما أزاحت النقاب عن الدور الذى لعبته األيادى 
الخفية للقفز على المطالب المشروعة، ودهس الرغبة 
النبيلة، ليحل بدال منها أجندات داخلية وإقليمية ودولية، 
مفادها إغــراق الجيش وبقية المؤسسات فى مواجهة 
ضجيج الشوارع وجماعات اإلرهاب الممولة من الخارج، 
وعندما نقول الخارج، البد وأن تكون أصابعنا متوجهة 
نحو قطر وتــركــيــا، وعندما نــقــول جماعات اإلرهـــاب 
تتوجه أصابعنا بـــدون تـــردد نحو الجماعة المارقة، 
هــؤالء احترفوا الكذب كما يتنفسونه، بل بلغ الكذب 
حد اإلدمــان، وال نبالغ إذا قلنا أنه صار عقيدتهم، فهم 
ال يــتــورعــون إطــاقــا عــن أى ادعــــاءات، هـــؤالء خدعوا 
المصريين كثيرا، عندما صدق الغالبية مظلوميتهم من 
أنظمة الحكم السابقة، لكن إذا توقفنا أمــام الحقيقة 
بدون رتــوش، سنجد أنه لوال المناخ الذى أتيح لهم فى 
ظل تلك األنظمة، منذ السادات ومبارك، ما بلغوا هذه 
الصورة من التوحش والتغول والتوغل، ففى ظل األنظمة 
السابقة تمكنوا من الحشد، وامــتــاك الــثــروات وبناء 
إمبراطوريات اقتصادية مكنتهم من اختطاف النقابات 
المهنية والتوسع فى إقامة جسور التواصل فى األزقة 
ــدوره  والــحــوارى والــريــف والمناطق الفقيرة، وهـــذا ب
مكنهم أيًضا من اختطاف نتائج 25 يناير بدعم أمريكى 

وإقليمى واستثمار تكتيكات مخططات 
الفوضى الخاقة التى تتفق باألساس 

مع أجندتهم التنظيمية. 
الجدل حول الحكم على ما جرى 
سيظل قائما، والحديث عــن أن ما 

حـــدث كـــان مــدبــرا ويــدخــل فى 
إطــار الــمــؤامــرة سيظل هو 

الطاغى على ما سواه 
ــذا ليس  دائـــمـــا، وهــ
اتـــهـــامـــا عــشــوائــيــا 
أبرر به التداعيات 
الـــكـــارثـــيـــة، فما 
خــرج مــن وثائق 
ــا  ــ دامـــــغـــــة وم
تضمنته أوراق 
ــتــحــقــيــقــات  ال

ــم هـــائـــل  ــ ــى كـ ــ فـ
مــن قــضــايــا هــزت 
ــام،  ــ ــع ــ الـــــــــرأى ال
كـــافـــيـــان إلثــبــات 
الـــحـــكـــم عــلــيــهــا، 
وهــذا ال يعنى أن 
ــن  ــي ــمــشــارك ــل ال ــ ك
فيها ضالعون فى 

معرفة األسرار والترتيبات التى دارت فى كواليس أجهزة 
استخبارات عالمية، وال يعنى أيًضا أن غالبيتهم يدخلون 
فى زمــرة التجار ممن أصبحوا نجوما بفعل االنفات 
اإلعامى، بالتأكيد هناك فروق جوهرية بين الفئتين، 
فاألولى كانت تعلم حجم الغضب فى الشارع، وراحت 
تنفخ فى النار المختبئة تحت الرماد بأساليب متنوعة، 
للتحريض، بما يؤكد أنها كانت تعلم الدور المرسوم لها 
عندما ينفجر الشارع بالغضب، ويؤكد أيضا أنهم شركاء 
فى التدبير لصناعة الفوضى مثل اإلخوان، فهم يدركون 
أبعاد المشهد ويعلمون أن الفوضى هى الطريق الوحيد 
الــذى يمكنهم من السطو على الدولة وليس اختطاف 
المشهد الصاخب وحــده ليحولوا أبطاال للتغيير، لذا 
لــم يكن غريبا أن يــحــرضــوا على الجيش والشرطة 
والقضاء، وينضم إلى نفس الفئة منفذين من دون دراية 
لما هو موكل إليهم مثل الحركات االحتجاجية التى مأل 
المنتمين إليها الدنيا ضجيجا، أما الفئة الثانية، فكانت 
لديها رغبة فى التغيير نتيجة سيطرة فئة بعينها على 
الشأن االقتصادى والسياسى فى الدولة، لكنها كانت 

ضد ممارسات تكريس الفوضى فى الباد. 
إن محاوالت اختطاف الدولة والعبث بمؤسساتها كان 
الشغل الشاغل للجماعة اإلرهابية، وعندما تكشفت 
هــذه الحقيقة، ثــار الشعب واقتلعهم من السلطة، وإن 
كانت الدولة تعانى من اإلرهاب الذى يستهدف األبرياء 
مــن المدنيين ورجـــال الجيش والــشــرطــة، وهــم الذين 
اعترفوا بهذا مثلما اعترف الصبية وغيرهم بالجرائم 
التى ارتكبوها، فا أحد ينسى ما أعلنه محمد البلتاجى 
أحد أبرز قيادات الجماعة المارقة أثناء اعتصام رابعة 
المسلح، أنه إذا تراجع قائد الجيش عما أعلنه فإن ما 
يحدث فى سيناء سيتوقف فــورا، إذا ما يحدث فى 
سيناء بتدبيرهم، وما قاله البلتاجى اعتراف صريح 
بالمسئولية، ألــم يكن هــذا دلــيــل قــاطــع إلدانتهم، 
كما اعــتــرف آخـــرون بأنهم وراء إشــعــال الحرائق 
فى األماكن ذات القيمة التاريخية والمؤسسات 

الحيوية.
ــام وقــتــهــا دورا مثيرا  ــل اإلعــ لعبت وســائ
لاستغراب، عندما صدرت للمشهد العام فئة 
من الشباب ظنوا بفعل التطبيل اإلعامى، 
وظــهــورهــم عــلــى فضائية الــجــزيــرة أنهم 
ــادرون على صياغة مستقبل هــذا البلد  ق
ــهــم وحــدهــم دون ســواهــم محتكرو  وأن
الحقيقة، وأصــحــاب التغيير فصاروا 
فــى غفلة بفعل الــهــيــاج وصخب 
ــن أصـــحـــاب رؤيـــة  ــادي ــمــي ال
ثــاقــبــة، تمنحهم الحق 
فــى تــوجــيــه سياسة 
ــمــا  الـــــــدولـــــــة، ك
ــام  ــ أراد اإلعـ
ــم  ــ ذلـــــــــك، رغ
ســطــحــيــتــهــم 
وضــــحــــالــــة 

تفكيرهم وعدم امتاكهم أى مقومات سياسية.
ــوان  ــادات اإلخـ ــي  كـــان كــل منهم وبــدعــم خــفــى مــن ق
يتصور أنه يفهم كل شىء فى أى شىء، يفتى فى الشأن 
ــعــاد األمـــن الــقــومــى، ويــرصــد أبعاد  االســتــراتــيــجــى وأب
المتغيرات فــى السياسة الــدولــيــة، ويــدلــى بــدلــوه فى 
القضايا المعقدة، بل بلغ التبجح مــدى غير مسبوق، 
عندما راحــوا يحددون من يبقى ومن يرحل، من يحكم 
ومــن يحاكم، تجاهلوا الشعب صاحب الحق األصيل 
فى تحديد مستقبله وراحــوا يتحدثون باسمه، لــذا لم 
يكن غريبا أن تسمع وقتها عبارة الشعب يريد وكأنهم 
مفوضون مــن الشعب الــذى ضــاق مــن حالة االنفات 

األمنى واألخاقى.
هــؤالء راحــوا يصنعون األكــاذيــب، ومــن كثرة تكرارها 
أدمنوها وصدقوها بفعل التهييج الممنهج التى أدارت 

مشاهده جماعة اإلخوان. 

الغضب الشعبى كان متوقعا 
ومشروعا أما الدور الخارجى 

فهو هندسة األحداث لتحقيق 
المرامى المخطط لها

 لوال المناخ الذى أتيح لإلخوان 
فى ظل األنظمة السابقة ما 

بلغوا هذه الصورة من التوحش 
والتغول والتوغل داخل المجتمع

تعامل الكثيرون مع األكاذيب والشائعات، باعتبارها 
الحقيقة المطلقة التى ال يحيط بها الشك من بعيد أو 
من قريب، رددهاالمنتمون للحركات االحتجاجية مثل 
الببغاوات با وعــى، وهتف بها من خلفهم المراهقين 
ــورى، هــتــفــوا ضد  ــ الــحــالــمــيــن بــالــحــصــول عــلــى لــقــب ث
المؤسسات الصلبة الــتــى يــقــوم عليها بنيان الــدولــة، 
الجيش الــشــرطــة الــقــضــاء، دون درايـــة بأنهم أدوات 
يستخدمهم قـــادة مــأجــوريــن، وشخصيات دفــعــت بها 
واشنطن وقطر ومكتب إرشاد الجماعة المارقة، هؤالء 
التجار المحترفون تبعهم مراهقون، ال يعرف غالبيتهم 
المخططات الشيطانية الرامية لتنفيذ مشروع الفوضى 
الخاقة، الذى أطلقته كوندليزا رايس وزيرة الخارجية 
األمريكية قبل انــدالع شــرارة الغضب الشعبى بخمس 
سنوات كاملة، وهو المشروع الذى تم بمقتضى تكتيكاته، 
ــادات الــحــركــات االحــتــجــاجــيــة، مثل  ــي تــدريــب بــعــض ق
حركة ٦ أبريل، واالشتراكيون الثوريون، وجرى تمويلهم 
وإيفادهم لعدد من البلدان التى جــرت فيها الثورات 
الملونة ولــنــدن ونــيــويــورك، جــرى تدريبهم على كيفية 
استخدام وسائل التواصل االجتماعى لتنفيذ األجندة 
األمريكية الصهيونية فى المنطقة العربية، عبر تقسيم 
أقطارها دويــات صغيرة على أســاس عرقى ومذهبى 
وطائفى، بما يجعل البلدان العربية دويـــات صغيرة 
هشة ال تقوى على حماية حدودها وال تستطيع تلبية 
احتياجات شعوبها أو الحفاظ على ثرواتها وخيراتها، 
وكما تضمن تلك األجندة فى ذات الوقت تفوق الدولة 
العبرية، التى لم تكن بعيدة عن المشاركة فى صياغة 

مخططات الفوضى لتفكيك جيوش 
المنطقة بعد إنهاك قواها فى حروب 
ضــد اإلرهــابــيــيــن، وتشتيت جهودها 
فى المواجهات مع مثيرى الفوضى 
فى الداخل، وهو ما جرى بالفعل فى 

الــعــراق وســوريــة وليبيا واليمن، 
لكن فــى مصر، اصطدمت تلك 

األجندة بقوة الجيش الصلبة.
كانت األكــاذيــب جميعها تصب 
ــهــامــات با  فــى خــانــة تــوجــيــه االت
حدود للشرطة فى جرائم القتل 

ــســجــون  ــح ال ــتـ والـــنـــهـــب وفـ
ــة االنــــفــــات  ــ ــاع ــ ــن وصــ

ــدف  ــ ــه ــ األمــــــــنــــــــى، ب
الــتــحــريــض ضــدهــا 
وافتعال المواجهات 
مــعــهــا بـــمـــا يــمــهــد 
ــا،  ــيـ إلدانـــتـــهـــا دولـ
ولديهم المنظمات 
ــة مــن  ــ ــوم ــ ــدع ــ ــم ــ ال
أجهزة االستخبارات 

إلعـــــــداد الــتــقــاريــر 
الــمــطــلــوبــة، لــتــوجــيــه 

ــة ثـــم هــدمــهــا فى  ــ ــ اإلدان

إطار مخططات نشر الفوضى، رغم أن الحقيقة المؤكدة 
يعرفها القاصى والدانى فى بر مصر، هى خروج وزارة 
الداخلية من المشهد منذ مساء يوم الجمعة 2٨ يناير، 
على الرغم أنها الحقيقة الدامغة، إال أن تلك الحقيقة، 
ظلت كسيحة، عــاجــزة عــن الــوقــوف فــى وجــه محاوالت 
اإلدانة العشوائية فى وسائل اإلعام، األمر الذى ساهم 
فى تنامى االتهامات ضدها واتساع دائرة تشويهها بصورة 
ممنهجة عبر إلصاق األكاذيب المدبرة بفعل فاعل، حتى 
صــارت األكــاذيــب فــى نظر الكثيرين حقائق ومسلمات 
تستخدم فى التدليل على األحداث التى مرت بها الباد، 
خاصة أن األضــالــيــل كانت محاطة بالقداسة الثورية 

ومحصنة بقوة الضجيج فى الميادين.
بعد ثمانى سنوات صار من الممكن تفنيد المغالطات، 
خاصة أن الحقائق صــارت موثقة، وليست فــى حاجة 
إلثباتها من أحد، فما جرى فى 25 يناير 20١١، لم يكن 
حدًثا عــاديــا، يمكن النظر إليه من أو الحكم عليه من 
زاوية رؤية ضيقة، محصورة فقط فى خروج المايين إلى 
الميادين، مطالبين بالعيش والحرية والعدالة االجتماعية 
والكرامة اإلنسانية، أو حصرها فى رحيل نظام مبارك، 
ــادت تداعياته لما نحن فيه اآلن،  لكنه حــدث مهم وقـ
حدث وإن شئنا الدقة، سيجبر الباحثين على التوغل فى 
ثناياه، والبحث فى خلفيات التفاصيل المعقدة ألحداثه، 
التى تتنوع بين أجــنــدات تنظيمية وطموحات إقليمية 
وإستراتيجيات صهيوأمريكية، كما أنه فى ذات الوقت 
يعتبر حدًثا فارًقا ومؤثًرا، شأن كل األحداث الكبرى فى 
التاريخ اإلنسانى وإن أحاط به الجدل من كل جانب بين 
مؤيد لــه ورافـــض للعبث إلــى أن اجــتــاح الباد 
وقادت تداعياته لسيطرة الفاشية الدينية 

على مقاليد األمور. 
ــى ظل الحديث عن  فى السنوات األول
25 يناير محاطا بالقداسة، وظل انتقادها 
يمثل منطقة حــرجــة شــائــكــة، ملغمة، بــل يــرى 
البعض، وما أكثرهم، أنها محرمة، بفعل التسلط 
الــنــخــبــوى، ونرجسية المراهقين السياسيين، 
ــواع  ــ ــن مـــارســـوا أبـــشـــع أن ــذيـ واإلعـــامـــيـــيـــن الـ
التضليل، كما أنها ظلت أيضا بعيدة عن النقد 
الــمــوضــوعــى، ألســبــاب معلومة، فــى مقدمتها 
المخاوف من التعرض لاغتيال المعنوى، 
على أيـــدى مــروجــى الشائعات والجماعة 
المارقة، خاصة أن احتكار الوطنية كان 
عنوانا للمدافعين عنها، والعمالة صارت 
تهمة لمنتقديها ورافضيها المدافعين 

عن استقرار وهيبة الدولة. 
عــلــى الــرغــم أن مــا جـــرى لــم يكن 
تلقائيا وتم اإلعــداد له بدقة، إال أن 
غالبية المشاركين الذين توافدوا 
إلى الشوارع، كان خروجهم عفويا 
تلقائيا ومشحونا بالرغبة النبيلة 
ــاع المتردية  فــى تغيير األوضــ

على المستويات كافة.

مطالب مشروعة وأجندات خارجية
غالبية المشاركين الذين توافدوا إلى الشوارع كان خروجهم عفويا تلقائيا ومشحونا بالرغبة النبيلة فى تغيير األوضاع المتردية
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