بالمستندات :حكاوى وبالوى كارثية داخل الوزارات المصرية
«المجتمعات العمرانية» تتهرب من سداد
 150مليون جنيه لـ«التأمين الصحى الشامل»
قصة الصراعات داخل دواوين  5وزارات

مسئولون كبار يتقاضون ً
أمواال طائلة
من الصناديق والحسابات الخاصة

مجامالت بـ  113مليون جنيه من «المالية» لهيئة البترول
التخطيط ترفض إرسال ملفات تقارير
المشروعات القومية لمجلس النواب

اتهامات للحكومة بتعطيل استثمار
أموال التأمينات والمعاشات

مهزلة ..وزارة واحدة تستعين بـ  54خبي ًرا ومستشا ًرا
إهدار  250مليون جنيه سنو ًيا فى إنشاء شبكة

أسرار فشل تنفيذ مبادرة الرئيس «حياة كريمة»
الحكومة تصرف  23.6مليون جنيه تعوي ًضا

غاز بالمستشفيات ال تستخدم بقرار وزارى

لـ «إحدى الورثة» بدون وجه حق

رئيس مجلس اإلدارة

سيد سعيد
رئيس التحرير

محمد طرابيه
اإلصدار الثانى  -العدد 283
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الثمن  ٢جنيه

WWW.Soutalmalaien@yahoo.com

سالمة الصحة النفسية والفحص الطبى الشامل ..شروط جديدة إلتمام الزواج
يسرا اللوزى:
«أنا مش باردة» !!!

قصة غادة عادل
مع االغتصاب
والتحول الجنسى
ألغاز رسائل
منة فضالى
على
«انستجرام»

أسرار تزايد قوة الدور
اإلقليمى لمصر

أوليمبياد طوكيو
2021
أرقام وإحصائيات
تفاصيل انتحار جماعة
اإلخوان اإلرهابية

أزمة تحت القبة بسبب
تطبيق لعبة هدم الكعبة

خطة األهلى الكتساح
«كايزر تشيفز »
فى نهائى أفريقيا

رمضان صبحى
يستعد للهروب
إلى تركيا
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جريدة

متورطون فى اإلهمال والفساد والفشل

 20رئيس حى على فوهة بركان الغضب فى المحليات
كشفت مصادر مسئولة بوزارة التنمية
المحلية ،أن الفترة الماضية شهدت
تقييمات دقيقة وموسعة لجميع القيادات
الــمــحــلــيــة ،عــلــى جــمــيــع الــمــســتــويــات،
رؤســـاء أحــيــاء وم ــدن ومــراكــز ونوابهم
ورؤساء قطاعات ومديرى عموم ورؤساء
قـــرى ،ومهندسو الشبكات والــمــرافــق
والتخطيط واالدارات الهندسية بكافة
المحافظات.
وأضـــافـــت ال ــم ــص ــادر أن الــتــقــاريــر
التى أعدتها لجان التفتيش والمتابعة
بقطاعات الــوزارة والمحافظات كشفت
عــن الــعــديــد مــن الــمــخــالــفــات وعــوامــل
اإلهمال والفساد المتعمد وغير المتعمد
من قيادات كثيرة ،سيتم إعادة تقييمهم

مـ ــرة أخـــــرى ،تــمــهــيــدا إلجـــــراء حــركــة
محليات وغربلة فى صفوف الكثير من
هذه القيادات.
واشـ ــارت االح ــص ــاءات الــتــى أوردتــهــا
الــتــقــاريــر ،عــن تــجــاوز حجم مخالفات
ال ــب ــن ــاء ال ــت ــى تــمــت عــلــى الرغـــــم من
الــتــشــديــدات بمنعها عــلــى ســتــة أشهر
ماضية بلغت اكثر من  250ألف مخالفة
بــنــاء فــقــط ،عــلــى كــافــة الــمــســتــويــات،
بــاالضــافــة الــى مخالفات واهــمــال فى
منظومة النظافة وجمع القمامة ،كبدت
الــدولــة خسائر تــجــاوزت الـــ  20مليون
جــنــيــه خـ ــال الــســتــة أش ــه ــر ،وكــذلــك
مخالفات صيانة المعدات والمرافق،
والــتــجــاوزات الــتــى تسببت فــى اهــدار

مراجعة عقود الدرجات المالية
المشغولة بالهيئات االقتصادية
طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ،وزارة المالية وكذلك
من الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة ،مراجعة عقود الدرجات المالية
المشغولة بكل هيئة على حدة من الهيئات االقتصادية.
وطالبت اللجنة من الوزارة والجهاز موافاتها بحصر أعداد العاملين
مبوبا ً على النحو التالى «الــعــدد ..الــدرجــات المشغولة ..الدرجات
الخالية».
القصة بإختصار أن لجنة الخطة والبرلمان تطلب بيانات رسمية من
الوزارة والجهاز حول الدرجات المالية سواء المشغولة أو الخالية بكل
الهيئات االقتصادية ،حتى تقوم بمراجعة هذه الدرجات حتى تتعرف
على أوجــه صرف المبالغ المقررة فى الموازنة العامة لكل هيئة من
الهيئات االقتصادية.
المشكلة فى بعض هذه الهيئات ،أن هناك عشرات الوظائف القيادية
ما بين رؤســاء قطاعات وإدارات مركزية وقنوات وإدارات يتم شغلها
عن طريق التكليف أو تسيير األعمال ،ولألسف هذا الوضع مستمر
منذ سنوات ،ومن الممكن فى حال عدم قيام قيادات الهيئات بتقديم
بيانات وطلبات عاجلة لوزارة المالية وجهاز التنظيم واإلدارة الغاء هذه
الدرجات المالية بحجة عدم وجود ضرورة لبقائها فى ظل عدم شغلها
رسميا منذ سنوات.

بسبب إصابته بكورونا وعدم حصوله على إجازة

مسئول كبير يهدد حياة العاملين
بهيئة حكومية بارزة
إيمان عاطف
كشف مصدر مطلع بإحدى الهيئات الحكومية البارزة أن مسئوال
كبيرا بها ،أصيب منذ عــدة أيــام بفيروس كــورونــا ،ورغــم ذلــك يقوم
بجوالته وعمليات التفتيش على العاملين ،ويــمــارس حياته بشكل
طبيعيى على الرغم من التحاليل التى أجراها أثبتت إصابته بفيروس
كورونا المستجد.
وأض ــاف المصدر أن استمرار تــواجــد المسئول فــى محل العمل
واصــراره على المرور بين العمال ،قد يتسبب فى كارثة كبيرة بنقله
العدوى بين العمال.
المثير أن رئيس الهيئة علم بالواقعة بعدما قــام العمال بإبالغه
بالطريق المباشر وغير المباشر ،إال أنــه أغلق أذنــيــه ولــم يستمع
الستغاثات العمال ،خاصة بعد ظهور أكثر من حالة اشتباه فى اإلصابة
بالفيروس ،فى الوقت الذى كان أحد العمال قد أصيب الشهر الماضى
بالفيروس اللعين.
ولما فشل العمال فى إقناع رئيس الهيئة بمنح المسئول الكبير
مستندا إلــى أن
المصاب إج ــازة مرضية وعــزلــه عــن باقى زمــائــه،
ً
المسئول لم تظهر عليه أى أعراض ،طالبوه بمنح الموظفين المرضى
بأمراض مزمنة ،والموظفات األمهات اجازات استثنائية اال ان رئيس
الهيئة رفض ،وتوعد من يتغيب بالخصم واإلحالة للتحقيق.
وطالب العاملون قيادات الــوزارة التى تتبعها الهيئة بالتحقيق فى
األمــر ،وض ــرورة اج ــراءا اختبارات تحاليل فيروس كــورونــا للمسئول
الكبير ،الذى يرتبط برئيس الهيئة بعالقات جيدة ووطيدة.

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تتهرب من سداد
 149.5مليون جنيه لـ«التأمين الصحى الشامل»

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،
رفضت االلــتــزام باحكام الــقــانــون رقــم ٢
لسنة  ٢٠١٨بشأن أحكام التأمين الصحى
الشامل ..الهيئة امتنعت عن توريد نسبة
 ٢.٥فى األلف من جملة اإليرادات السنوية
للهيئة إلى هيئة التأمين الصحى الشامل.
الــجــديــر بــالــذكــر أن قــيــمــة الــمــبــلــغ
المستحق للتامبن الصحى عن هذه النسبة
يساوى  ١٤٩.٥مليون جنيه!!

بسمة  xرسمة

مــال عــام فى بعض الــوحــدات والجهات
بالمحافظات.
وأوضــحــت الــمــصــادر أن هــنــاك دورات
تدريبية متعددة وعلى مستوى واسع النطاق
للقيادات من الشباب فى الصفين الثالث
والــرابــع ،تقوم الحكومة حاليا متمثلة فى
العديد من الجهات ،تعمل على التنسيق
فيما بينها بتأهيل وتدريب الشباب على
اعلم بالمحليات ،وتمهيدا الجراء انتخابات
المحليات المقبلة التى أصبحت قريبة
وعلى مرمى البصر.
جــاء ذلــك فى الوقت الــذى ناقش اللواء
محمود شــعــراوى وزيــر التنمية المحلية،
والدكتورة رشــا راغــب الـمدیـر الـتنفیذى
لـألكـادیـمیة الـوطـنیة لـلتدریـب ،آخر

شعراوى

مستجدات ملفات الــتــعــاون بين الـــوزارة
واألكاديمية ،فى إطــار بروتوكول التعاون
الموقع بين الجانبين ،وعلى رأسها برامج
الــتــدريــب الموجه للعاملين بالمحليات،
وإعداد كوادر الصف الثانى بالمحافظات.
كما بحث الوزير ومديرة األكاديمية،
تنفيذ التكليف الرئاسى لتدريب  200من
الصف الثانى من القيادات نواه التغيير
فى المحليات من العاملين الداعمين
لمتخذى القرار فى المحافظات والوزارة
والمتميزين من خريجى دورات إعــداد
الــقــادة بمركز ســقــارة ،بــاإلضــافــة إلى
جهود األكاديمية لتطوير وتأهيل مركز
التنمية المحلية بسقارة وتطبيق نظم
التدريب الحديثة.

مفاجآت فى إعالنات وظائف وزارة الكهرباء
نسرين امام
فضيحة كبيرة شهدتها هيئة الطاقة والكهرباء بمدينة
نصر على مــدار ثالثة أسابيع ،كان ضحيتها اكثر من 60
ألف شاب وخريج باحثين عن أى فرصة عمل.
وتمثلت الفضيحة فى أن المسئولين عن اإلعــان عن
وظائف الكهرباء والطاقة1 ،و 2فى الفترة من  12يونيو
الــمــاضــى حــتــى  2يــولــيــو ال ــج ــاري ،المخصصة لسحب
كراسات الشروط ،وثمنها  100جنيه للشهادات المتوسطة
و 200جنيه لحاملى الشهادات العليا ،تم توزيع معظمها
«سرا « ،بينما تم توزيع نسبة ضئيلة للغاية على الخريجين
الذين كانوا يصطفون فى الطوابير الطويلة اكثر من 7
ساعات يوميا ،دون التمكن من الحصول على الكراسات
التى تم تسريبها بالمحسوبية ،إال فى آخر يومين قبل غلق
باب بيع الكراسات.
وكشفت مصادر ،ان أكثر من  60ألف شاب وخريج تقدم
لسحب كراسات الشروط التى تتيح لهم التقدم للوظائف
المطلوبة فــى التخصصات المختلفة والمتنوعة فى
محطات الطاقة وتوليد الكهرباء بالقاهرة والمحافظات.
و«صوت الماليين» تدق ناقوس التنبيه الى الدكتور

شاكر
محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة ،لالشراف بنفسه
وتكليف موظفين وقــيــادات أمينة تتمتع بالنزاهة
والشفافية لــإشــراف على هــذه الــوظــائــف ،السيما
وأن التقديم لهذه الوظائف بكراسات الشروط التى
اشــتــراهــا الــخــريــجــون والــشــبــاب ،سيكون فــى مطلع
أغسطس المقبل وال ت ــزال هــنــاك فــرصــة لتصحيح

على عكس تصريحات القيادات

 232مليون جنيه زيادة فى أجور
العاملين فى ماسبيرو

فى الوقت الــذى يعانى فيه العاملون بمختلف قطاعات ماسبيرو
بسبب خصم مبالغ كبيرة من مستحقاتهم المالية الشهرية ،وفى
الوقت الذى انخفضت فيه أعداد العاملين بالمبنى بحوالى أكثر من
 13ألف موظف ومسئول خالل  10سنوات وهو ما يعنى وقف صرف
مرتباتهم الشاملة.
وف ــى الــوقــت ال ــذى يــوجــد فــيــه أكــثــر من
 2000موظف حاصلو على إجــازات للعمل
فــى الــخــارج ويدفعون مبالغ كبيرة مقابل
تــجــديــد اإلجــــــازات ،عـ ــاوة عــلــى وفــيــات
واســتــقــاالت وإن ــه ــاء خــدمــة الــمــئــات من
األشخاص خالل السنوات الماضية.
كــل هــذا كــان يستوجب إمــا رفــع أجــور
العاملين مــن المبالغ الطائلة الــتــى تم
توفيرها أو قيام وزارة المالية بتخفيض
ال ــم ــب ــال ــغ الــمــخــصــصــة لــبــنــد أجــــور
الشخصيات السابق اإلشارة اليها.
والمفاجآة التى نكشف عنها بالمستندات أن بند األجــور
لم ينخفض كما تذكر قيادات ماسبيرو ،بل العكس فقد زادت قيمة
المبالغ المخصصة لهذا البند.
وهنا نشير إلــى أن مخصصات بند األجــور للعاملين فى الهيئة فى
السنة المالية  2021 \2020والتى تنتهى فى  30يونيو الجارى بلغت 2
سنويا بزيادة قدرها  222مليون جنيه فى موازنة
مليار و 794مليون جنيه
ً
العام المالى  2020\ 2019والتى كانت  2مليار و 572مليون جنيه.
وهــــو مـــا يــعــنــى أن الــمــخــصــصــات الــشــهــريــة خــــال م ــوازن ــة
الـــعـــام ال ــم ــال ــى  2021\ 2020ت ــق ــدر ب  232مــلــيــون جنيه
ـريــا ولــيــس  220مليون كما تعلن قــيــادات الهيئة أنــهــا لــم تزد
شــهـ ً
منذ !!2011

األوضاع وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة.
وأبدت المصادر تخوفها من حدوث تالعب عند إجراء
االخــتــبــارات والمقابالت الشخصية ،مؤكدين أن بعض
القيادات والعاملين يسيطرون على إجــراءا االختبارات،
ومــن السهل أن يسكنوا أقاربهم وذويــهــم فــى الوظائف،
ولذلك فإن تدخل وزير الكهرباء سيمنع أى شبهة تالعب
أو فساد.
جدير بالذكر أن اختبارات المؤهالت العليا ،لوظائف
الكهرباء المعلن عنها فى اإلعالن  1و ،2تتضمن اختبارات
فنية تخصصية على الحاسب اآللى ثم اختبار لغة بمعهد
اللغات واختبار سمات شخصية مميكنة واختبار مواجهة
مــن لجنة عليا برئاسة رئيس هيئة المحطات النووية
وأعضاء من جهات متنوعة ،كما أنه ال تقل درجة النجاح
لكل اختبار عن نسبة  65%للدخول لالختبار التالى وأال
تقل درجة النجاح الكلية لكافة االختبارات عن  ،70%وأنه
ال توجد أولوية فى أسبقية التقديم ألن االختبارات بنظام
المنافسة والتصفية وليس بأولوية التقديم.
وفى النهاية نؤكد أننا نرحب بنشر أى رد أو تعقيب
يصل الينا مــن ذوى الــشــأن فــى هــذا الــمــوضــوع ألن
هدفنا األول واألخير هو كشف الحقائق والحفاظ على
المصلحة العامة.

02

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

محمد عبداللطيف
الرياضة:

محمد الراعى
املستشار القانونى:

عصام االسالمبولى
جرافيك:

أحمـ ـ ــد محمـ ـ ــود
إخراج:

أحمد الريس
جمع تصويرى:

محمود عبدالسالم
املراجعة اللغوية:

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

قرارات مع إيقاف
التنفيذ

يتعامل بــعــض رؤسـ ــاء الــقــنــوات
والــقــطــاعــات ف ــى مــاســبــيــرو مع
قــرارات حسين زيــن رئيس الهيئة
الوطنية لإلعالم على طريقة « هى
والعدم سواء « ،والدليل أن هناك
ق ــرارات رسمية صــدرت أكثر من
مــرة من حسين زيــن وتــم ارسالها
رســمــيــا إل ــى رؤسـ ــاء الــقــطــاعــات،
تتضمن عــدم تكرار استضافة أى
ضيف فى نفس البرنامج إال بعد
م ــرور  6أشــهــر على اإلستضافة
السابقة.
ويؤسفنى أن أقول لرئيس الهيئة
الــوطــنــيــة ل ــإع ــام إن ق ــرارات ــك
ال تــنــفــذ ،حــيــث ت ــوج ــد بــرامــج
تسضيف نفس الضيف مــرة كل
شهر وليس كــل  6أشهر كما جاء
فى قــراراتــك ،ويؤسفنى القول إن
ه ــذه الــظــاهــرة مــتــكــررة فــى أكثر
من قطاع برامجى وفــى مقدمتها
قطاع النيل للقنوات المتخصصة
الـ ــذى يــتــرأســه صــديــقــك أســامــة
البهنسى.
من فضلك يارئيس الهيئة ،إما أن
تتابع تنفيذ قراراتك أو ال تصدرها
من األســاس حتى ال تهتز صورتك
بين العاملين فى ماسبيرو ؟!

بريشة :محمد الصباغ

العـدد 283
األربعاء 2021/7/14

على المكشوف
فى يوم السبت 17 ،أغسطس  ،2019أكد الرئيس
عبدالفتاح السيسى ،خالل كلمته بافتتاح 1300
صوبة زراعية ضمن المرحلة الثانية للزراعات المحمية،
بقاعدة محمد نجيب ،أن الدولة لن تترك أحدًا يحصل
على شىء ليس من حقهً ،
قائل« :أومال إحنا قاعدين
بنعمل إيه».
وأضاف« ،واهلل العظيم أنا ما هسيب البنى جنيه ..وده
ابنى ..مش أى حد تانى ..وال لنفسى حتى ..أصل ده
حرام ،ده مش معناه إن أنا راجل نزيه وشريف ..معناه إن
أنا راجل عارف كويس إن ده حرام ..وتروح تحج وتعمل
عمرة وأنت واخد فلوس مش بتاعتك ده حرام».

وانطالقاً من هذا القسم الذى أقسمه الرئيس السيسى
إلى جانب العديد من تصريحاته الكثيرة التى تتعلق
بالحفاظ على المال العام ومحاسبة الفاسدين ،نكشف
فى السطور القادمة ،ومن واقع المستندات الرسمية
عدداً من الوقائع الخاصة بإهدار المال العام داخل بعض
الوزارات داخل حكومة د .مصطفى مدبولى.
ونحن إذ ننشر هذه الوقائع الخطيرة ،نتمنى أن تقوم كل
الجهات الرقابية والسيادية بدورها فى محاسبة كل من
تسبب فى إهدار الماليين بل المليارات من المال العام،
خاصة أننا بحاجة إلى كل جنيه للمساهمة فى مسيرة
التنمية واإلصالح االقتصادى التى تشهدها مصر حالياً.
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محمد طرابيه يكتب:

حكاوى وبالوى كارثية داخل الوزارات المصرية
 1وزارة التخطيط ترفض إرسال ملفات تقارير المشروعات القومية لمجلس النواب

تضمن التقرير الــعــام للجنة الخطة والــمــوازنــة
بمجلس ال ــن ــواب بــرئــاســة د .فــخــرى الــفــقــى عن
الــحــســابــات الــخــتــامــيــة لــلــمــوازنــة الــعــامــة لــلــدولــة
ومــوازنــات الهيئات العامة االقتصادية والخزانة
العامة ،توصية تطلب فيها اللجنة من وزارة المالية
موافاة مجلس النواب بمجلد مستقل ضمن مجلدات
الحساب الختامى عن السنة المالية ،2020\ 2019
تبين فيها ما تم انجازه فعليا من برامج ومشروعات
وأعمال مع التركيز على المشروعات القومية.
وقد تبين للجنة قيام وزير المالية بمخاطبة وزيرة
التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلدارى فى تاريخ 12
سبتمبر  ،2019بشأن توصيات اللجنة عن التقرير
المشار إليه ،وطلب وزير المالية موافاته بمجلد

يتضمن موقف التنفيذ الفعلى لكافة مشروعات
الموازنة العامة للدولة والهيئات االقتصادية فى
 30يونيو  ،2019متضمنا ً نسب التنفيذ وأسباب
التوقف وتــاريــخ بــدء الــمــشــروع والــتــاريــخ المتوقع
لنهايته وطريقة تمويله لعرضه على لجنة الخطة
والموازنة تنفيذا لتوصية المجلس ،وأكــدت اللجنة
أنه باستعرضها لمجلدات الحسابات الختامية لسنة
المالية  ،2020\ 2019البالغ عددها  24مجلداً
التى أرسلتها الحكومة ممثلة فــى وزارة المالية
لمجلس الــنــواب تبين خلوها للسنة الثانية على
التوالى من أى مجلد يتعلق بالمشروعات وهو األمر
الذى لم يمكن اللجنة من الوقوف على حقيقة ما تم
تنفيذه منها والموقف العينى والزمنى لها ولم يتم

تنفيذه ..الخ.
وأك ــدت اللجنة أنــه يتصل بما سبق عــدم التزام
وزارة التخطيط والتنمية اإلقتصادية بموافاة مجلس
النواب حتى تاريخ اإلنتهاء من إعداد تقرير المتابعة
السنوى بالمخالفة لنص الــمــادة  18مــن القانون
رقــم  70لسنة  ،1973بشأن إعــداد الخطة العامة
للدولة ومتابعة تنفيذها والــتــى يقضى بــأن تقدم
وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية تقرير المتابعة
السنوى إلى مجلس النواب بعد اعتماده من مجلس
الــوزاراء وفى مدة ال تجاوز السنة من تاريخ انتهاء
السنة المالية ،على الرغم من تضمين التقرير العام
للجنة عــن الحسابات
الــخــتــامــيــة توصية

بإلزام الوزارة بموافاة المجلس بهذا التقرير.
وأش ــارت اللجنة فى هــذا الخصوص إلــى توقف
وزارة التخطيط والتنمية اإلقتصادية عن موافاة
مجلس النواب بالتقرير المشار اليها إعتباراً من
السنة المالية .2003 \ 2002
وهنا نسأل :متى يتم تفعيل الدور الرقابى لمجلس
الــنــواب؟ ومتى تكون رقــابــة البرلمان على أعمال
الحكومة حقيقية وليس مجرد شعارات أو نصوص
دستورية ومواد قانونية ال يتم االلتزام بها؟ وما الذى
تخشاه الحكومة من إرســال هذه الملفات الخاصة
بالمشروعات القومية لمجلس النواب؟ ولماذا ال
يتخذ البرلمان موقفا ً حاسما ً لتمكينه من تفعيل
رقابته على أعمال الحكومة؟!
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مهزلة ..وزارة
واحدة تستعين
بـ  54خبيرًا ومستشارًا

مجلس النواب طالب بإعادة النظر
فــى نــظــام االســتــعــانــة بالمستشارين
وال ــخ ــب ــراء بــالــجــهــات ال ــداخ ــل ــة فى
الــمــوازنــة العامة وبما يضمن تطبيق
معايير الــجــودة والــكــفــاءة والــجــدارة
والــخــبــرة عند عملية االســتــعــانــة وأن
تكون فى اضيق الحدود فى ظل تزايد
أعداد المستشارين والخبراء فى بعض
الوزارات.
الــمــجــلــس كــشــف ف ــى تــقــريــر رســمــى له
أنــه تلقى بيانا من الجهاز المركزى للتنظيم
واإلدارة كــشــف فــيــه أن إحـــدى الــــوزارات
تستعين بـ  ٥٤خبيرا ومستشار!!
وهــنــا نــســأل :لــمــاذا ال تلتزم هــذه الـــوزارة
وغيرها بتعليمات الرئيس السيسى بترشيد
اإلنــفــاق؟ ومــا هى األعــمــال التى تحتاج فيها
وزارة واحــدة لكل هــذه األع ــداد من الخبراء
والــمــســتــشــاريــن؟ ولــمــاذا ال تتدخل الجهات
الرقابية المعنية باألموال العامة للتحقيق فى
وقائع االستعانة بأمثال هؤالء ،وكشف المبالغ
الطائلة التى حصلوا عليها ،وأوجه االستفادة
منهم؟!
ه ــذه الــواقــعــة الــصــادمــة نهديها للرئيس
السيسى ونتمنى أن يتم اتخاذ إجراءات عاجلة
بشأنها حفاظا على المال العام.

5

مجامالت بـ  113مليون جنيه
من «المالية» لهيئة البترول

كــشــف تــقــريــر رس ــم ــى اصـ ـ ــدره ال ــج ــه ــاز الــمــركــزى
للمحاسبات عن قيام وزارة المالية بإتاحة مبالغ للهيئة
المصرية العامة للبترول من حصيلة السندات الدولية
باليورو بنحو  500مليون يورو ،والدوالرية نحو  950مليون
دوالر ،إال أنــه تبين – وفــقــا لتقرير جــهــاز المحاسبات
– قــيــام الهيئة بــالــســداد بــأســعــار أقــل من
األســعــار المعلنة بالبنك
المركزى بمبالغ جملتها
 112،7مليون جنيه تمثل
فــروق أسعار عملة يتعين
مطالبة الهيئة المصرية
للبترول بها.
وهــنــا نــســأل د .محمد
معيط وزيــر المالية :لماذا
لم تقم بمحاسبة المسئولين
الــذيــن تسببوا فــى إضاعة
هـ ــذا الــمــبــلــغ الــكــبــيــر على
الــوزارة؟ وما اإلجــراءات التى
قــمــت بــاتــخــاذهــا لتحصيل
مــســتــحــقــات ال ـ ـ ــوزارة طــرف
الهيئة العامة للبترول؟ أم أنكم
ال تقومون باتخاذ اإلجراءات القانونية إال إذا كان الطرف
اآلخر هو المواطن المطحون «اللى مالوش ضهر «؟ ولماذا
لم يتقدم أى نائب بطللب إحاطة أو بيان عاجل تحت قبة
البرلمان حول هذا الموضوع الخطير؟!
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كبار المسئولين يتقاضون أموا ً
ال طائلة
من الصناديق والحسابات الخاصة

فــى الــعــام الماضى طالب مجلس
ال ــن ــواب مــمــث ـاً ف ــى لــجــنــة الخطة
والــمــوازنــة ،بتشكيل لجنة لحصر
ال ــم ــب ــال ــغ الـــتـــى ت ــق ــاض ــاه ــا كــبــار
المسئولين بالجهات اإلداريــــة من
الصناديق والحسابات الخاصة.
ورداً على هــذه المطالبة كشفت
وزارة الــمــالــيــة أنــه قــد صــدر قــرار
د .مصطفى مدبولى رئيس مجلس
الوزراء بتشكيل لجنة من ممثل وزارة
الــمــالــيــة وعــضــويــة ممثلين عــن كل
مــن الــجــهــاز الــمــركــزى للمحاسبات
وهيئة الرقابة اإلدارية ووزارة التنمية
المحلية تختص بمراجعة الحسابات
والصناديق الخاصة واوجــه الصرف
بالنسبة لتشكيل لجنة مــن جهاز
المحاسبات وهيئة الرقابة اإلدارية
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لحصر كافة المشروعات المتوقف
تنفيذها.
وأك ــدت وزارة المالية أنها قامت
بــتــســلــيــم د .هــالــة الــســعــيــد وزيـــرة
الــتــخــطــيــط والــتــنــمــيــة االقــتــصــاديــة
نسخة كاملة من التقرير العام للجنة
للقيام بتشكيل اللجنة المشار إليها،
وأشــــارت لجنة الــخــطــة والــمــوازنــة
إلى أنه لم يرد إليها ما يفيد تشكيل
اللجنة المشار إليها حتى اآلن.
وكشفت اللجنة أنها لم تــواف بأى
مــن نتائج أعــمــال هــذه اللجان على
الرغم من تحديدها لمواعيد النتهاء
هــذه الــلــجــان مــن أعمالها ومــوافــاة
مجلس النواب بنتائجها تراوحت ما
بين شهرين وستة أشهر.
وطالبت بسرعة موافاة المجلس

الحكومة تصرف  23.6مليون
تعويضـا لـ «إحدى
جنيه
ً
الورثة» بدون وجه حق

بــنــتــائــج أع ــم ــال الــلــجــان الــتــى تم
تشكيلها ليتسنى للجنة دراستها
وفحص ما جاء بها من موضوعات
تمهيداً التــخــاذ الــقــرار البرلمانى

تحت يــدى مستندات رسمية تكشف عن
قيام الحكومة ممثلة فى وزارة المالية بإتاحة
قــروض حسنة لجهاز تصفية الحراسات
لتنفيذ أحكام قضائية نهائية دون التنسيق
مع اإلدارة المركزية للقروض ،األمــر الذى
أدى إلــى صــرف تعويضات مالية دون وجه
ح ــق ألش ــخ ــاص صـــدر لــصــالــحــهــم أحــكــام

المالئم تجاهها.
هــذه الحقائق تدفعنا لطرح عدد
من التساؤالت المهمة منها:
إلـ ــى مــتــى تــســتــمــر لــعــبــة «الــقــط
والـ ــفـ ــأر» بــيــن الــحــكــومــة ومــجــلــس
ال ــن ــواب؟ ولــمــاذا تــرفــض الحكومة
إرســال ما يفيد تشكيل هــذه اللجان
التى طالب بها مجلس النواب حفاظا ً
على المال والمصلحة العامة؟ ومتى
يتم فتح ملفات الصناديق والحسابات
الخاصة فى الــوزارات والمحافظات
والــجــامــعــات ..الـــخ ،لــنــعــرف حجم
األمــوال التى أهــدرت وحجم المبالغ
الطائلة التى حصل عليها مسئولون
ســابــقــون وحــالــيــون مــن أمـ ــوال هــذه
الصناديق والحسابات الخاصة؟!!

قضائية منها نحو  23.6مليون جنيه قيمة
مقابل تعويض عن مشغوالت ذهبية لصالح
إحدى الورثة رغم التنازل عن الطعن.
هذه الواقعة تستدعى التوقف لنسأل:
كيف تم صــرف هــذا المبلغ الكبير لهذه
الــوريــثــة رغــم تنازلها عــن الطعن الــذى
كانت قد تقدمت به؟ وما العقوبات التى

قصة الصراعات
داخل دواوين
 5وزارات

كشفت تقارير برلمانية رسمية عن استمرار
اشتمال هيكل الموازنة العامة للدولة على دواوين
عــمــوم لبعض الــــوزارات لها وحــدتــيــن موازنتين
بالمخالفة لمبدأ وحــدة وشمول النظام الموازنى،
ويستند النظام الموازنية السليم فى قيامه على عدة
مبادئ ومعايير تشمل الشمول والــوحــدة والسنوية
والعلنية وعدم تخصيص االعتمادات ..الخ.
ويعنى مبدأ وحــدة وشمول النظام الموازنى عند
تطبيقه على الموازنة لدولة إعــداد مــوازنــة واحــدة
ل ــل ــدول ــة تــشــمــل كــافــة م ــوارده ــا واستخداماتها
مــصــنــفــة اق ــت ــص ــاديــا ً
ووظيفيا مع تقسيمها
إداريــــــا إلـ ــى وحـ ــدات
م ــوازن ــي ــة تــغــطــى كل
وحدة منها استخداما
ومـــوارد جهة محددة
بعينها وه ــذه الجهة
قــد تكون دي ــوان عام
وزارة أو مصلحة أو
هيئة ..الخ.
ومـ ــن ث ــم فــإنــه ال
يجوز فى ضوء هذا
ال ــم ــب ــدأ أن يــكــون
للجهة الواحدة أكثر
من وحــدة موازنية
أو بــمــعــنــى آخــــر ال
يستقيم الهيكل الموازنى للجهات الداخلة فى الموازنة
العامة ،أن يكون لجهة ما وحدة موازنية واحدة وجهة
أخرى أكثر من وحدة.
وكشفت التقارير الرسمية استمرار هيكل الموازنة
العامة للدولة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها
وحدتين موازنتين تمثلت فى دواوين عموم وووزارت
النضامن االجتماعى ،التعليم العالى والدولة للبحث
العلمى واإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
والنقل (ديــوان عام الــوزارة وديــوان عام وزارة النقل
البحرى).
وتجدر اإلشــارة فى هذا الصدد أن هذه الــوزارات
كــان قــد سبق أنــشــأهــا بموجب قـ ــرارات جمهورية
بتشكيل الـــوزارة فــى فــتــرات سابقة والــتــى تضمنت
دمج وزارتين فى وزارة واحدة ،اتبعها صدور قرارات
جمهورية بتحديد اختصاصاتها وهو ما كان يستتبعه
بالضرورة اتخاذ اإلجــراءات التنظيمية الالزمة لضم
الوحدة الموازنية لكل منها فى وحدة موازنية واحدة.
كــان مجلس الــنــواب قد سبق له أن طالبت وزارة
المالية بالقيام باتخاذ اإلجراءات الالزمة نحو هيكلة
النظام الــمــوازنــى لــدووايــن عموم وزارات اإلسكان
والمرافق والتعليم العالى والدولة للبحث العلمى إال
أنه لم يتم حتى اآلن وضع التوصية موضع التنفيذ.
وبعد أن استعرضنا كل هذه الحقائق نسأل:
الى متى تستمر سياسات « الجزر المنعزلة « فى
الحكومة؟ ولماذا ال يتم القضاء على هذه الظواهر
السلبية التى تعوق العمل الحكومى إلى جانب إهدار
المليارات من المال العام؟ ولماذا ال تتم االستجابة
لتوصيات ومطالبات مجلس النواب فى هذا الشأن؟!

تم توقيعها على المسئولين الذين تسببوا
فى ضياع هذا المبلغ الكبير بــدون وجه
حق؟ ومتى يتم فتح ملف التعويضات التى
يتم صرفها مــن مــوازنــة الــدولــة كــل عام
بدون التأكد من قانونية الصرف وصدور
أحكام قضائية نهائية وباتة وغير قابلة
للطعن عليها؟!
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العالم السرى لمافيا صناعة وتجارة الدواء فى مصر
لماذا تتكرر عبارة «الدواء ناقص» وهل كل األدوية متوافر لها بدائل؟!!
إيمان بدر
فى فيلم «حياة أو موت» قبل حوالى نصف قرن ترددت عبارة
ومؤخرا تحولت هذه العبارة إلى حالة قاتلة
الدواء فيه سم قاتل،
ً
من نوع جديد ،تجسدها جملة « الدواء ناقص وال يوجد بديل»،
وتحولت هذه الحالة إلى كابوس قاتل بالفعل بــدأت مع تعويم
الجنيه وتقليل كميات األدوي ــة المستوردة الفعالة ،وتفاقمت
األزمــة مع ظهور وتفشى فيروس كــورونــا الوبائى ،الــذى أغلق
المطارات وأوقــف حركة التبادل التجارى وأصــاب االستيراد
بــالــشــلــل ،بــاإلضــافــة إل ــى انــشــغــال القائمين عــلــى المنظومة
الصحية فى غالبية دول العالم بمواجهة الفيروس وتحوراته
وموجاته وتداعياته ،تاركين مرضى الفشل الكلوى على سبيل
المثال يموتون بسبب اختفاء األدويـــة التى يتعاطونها قبيل
علما بأن غالبية عالجات األمــراض
جلسات الغسيل وبعدهاً ،
المستعصية مثل الفشل الكلوى والسرطانات واألورام هى أدوية
مستوردة ،وإن وجد لها بديل محلى فهو ليس بفاعلية المستورد.
وفى ظل هذه األجواء أصبح الطبيب المعالج يكتب الروشتة

نصا «لــو لم تجد الــدواء هــات البديل واحمد
ويقول للمريض ً
ربنا لو لقيته» ،وبرزت هنا لعبة ليست بريئة بين بعض الصيادلة
وشركات األدوية حيث يتعمدون إخفاء األنواع الرخيصة لصالح
األغلى ،مقابل هدايا وامتيازات من بعض الشركات على حساب
األخرى ،وهو نفس ما يحدث مع بعض األطباء الذى يكتب الدواء
الغالى للمريض ويتجاهل البديل الرخيص ،ألن شركة الــدواء
المدلل شركة عالمية تدعوه إلــى رحالتها ومؤتمراتها ،بينما
فقرا تئن
يكون البديل الفقير عادة من إنتاج شركة حكومية أكثر ً
تحت وطأة الفساد والخسائر وإهدار المال العام.
وعلى ذكر دور الدولة فى هذا المجال ،بعد أن تالشت شركات
الــدواء الوطنية وإختفت منتجاتها من على أرفف الصيدليات،
من المعروف أن الرئيس عبدالفتاح السيسى افتتح مطلع شهر
إبريل الماضى أول مدينة مصرية للدواء بمنطقة الخانكة ،والتى
تعد من أكبر المدن من نوعها على مستوى الشرق األوسط ،وتقع
على مساحة  180ألف متر مربع ،ويومها أشار الرئيس إلى أنه
برغم التكلفة المالية الكبيرة للمدينة المزودة بأحدث التقنيات
والنظم العالمية فى مجال الصناعات الدوائية واللقاحات ،ولكن
الهدف بحسب السيسى ليس البيع أو االستتثمار ،إنما أن تمتلك
مصر قدرة إنتاجية حقيقية على أعلى مستوى ال يقل عن مثيله

فى أرقى دول العالم.
تصريحات الــرئــيــس فتحت الــبــاب أم ــام تــســاؤالت حول
ـاصــة أن
مــدى إمكانية تحقيق ذلــك على أرض الــواقــعــن خـ ً
األمر ال يتطلب إنشاء مصانع فقط ،ولكن من المقرر أن يتم
جــذب كبريات الشركات إلقامة
فروع لها فى هذه المدينة،
فــهــل سيختلف األمــر
حينما يصبح الدواء
ال ــذى كنا نستورده
محليا لكن
مصنع
ً
بخبرات وإمكانيات
شركة الشركة األم،
أم أن األمــر يتطلب
التعامل مــع منظومة
قــطــاع الــصــحــة بأكمله
مــن مستشفيات وعــيــادات
ً
وصــــول إلــى
وأط ــب ــاء وصــيــادلــة
مراكز البحث العلمى التى هى عماد
هذه الصناعة.

خفايا البيزنس القاتل بين كبريات الشركات وبعض األطباء والصيادلة على حساب مصانع الحكومة الخاسرة

مفاجأة :مصر تنتج  %88من استهالكها ومازالت أزمة نواقص الدواء مستمرة

تفاصيل خطة الحكومة لدعم قطاع األدوية كشف حساب الهيئة من  2019وحتى اآلن

رغــم اســتــمــرار أزم ــة نــواقــص األدويــــة ،الــتــى ال
تكاد تختفى فى نوع معين إال وتظهر فى نوع آخر،
ولكن األرقام الرسمية تؤكد أن اإلنتاج المحلى من
األدوية فى مصر يغطى حوالى  88%من استهالكها.
وبالرغم مــن أن عــام  2019يعد األس ــوأ فيما
يتعلق بــكــثــرة األنــــواع الــنــاقــصــة والمختفية من
األســواق ،والتى لم يظهر بعضها حتى اآلن ،ولكن
فى عام  2019ذاته ،أعلنت الحكومة المصرية عن
صياغة خطة وطنية لدعم قطاع األدوية ،بداية من
إنشاء هيئة الــدواء المصرية ،واإلعــان عن إقامة
مدينة متكاملة للدواء ،باإلضافة إلى التوسع فى
منظومة التأمين الصحى الشامل.
مؤخرا دراسة بعنوان
وحول تلك الفكرة صدرت
ً
«قطاع الــدواء فى مصر بين الفرص والتحديات»،
أعدتها الباحثة سالى عاشور ،التى لم تتطرق فقط
إلــى الــخــطــوات التى اتخذتها الحكومة الحالية
عام  ،2019بل عــادت بورقتها البحثية إلى تاريخ
موضحة أن تلك الصناعة
صناعة الدواء فى مصر
ً
تطورت فى مصر منذ بداية القرن العشرين ،وقد
مــرت الصناعة بخمس مراحل رئيسية ،المرحلة
األولى امتدت خالل الفترة ( )1961-1930لتشهد
بداية الصناعة فى مصر من خالل إنشاء عدد من
شركات القطاع الخاص ثم دخــول شركات الــدواء
التابعة لبنك مصر ،ثم بعد قيام ثورة يوليو 1952

حقيقة األضرار التى لحقت
بالصناعة بسبب سياسة االنفتاح
االقتصادى وغزو الشركات
األجنبية للسوق المصرية
وبدء سياسة اإلحالل محل الــواردات والتوسع فى
إنشاء الشركات المملوكة للدولة.
وانتقلت الباحثة فى سياق دراستها إلى المرحلة
الثانية خالل الفترة ( )1973-1961والتى تعد أهم
مراحل صناعة الــدواء ،حيث شهدت إنشاء الهيئة
العامة للصناعات الــدوائــيــة والــتــى تولت تنظيم
الصناعة ،كما توسعت شركات القطاع العام فى
إنتاج األدوية لتنجح فى عام  1970فى تغطية نحو
 %90من استهالك السوق المحلية.

وأشـــارت «عــاشــور» إلــى أنــه مــع بــدء سياسة
االنفتاح االقــتــصــادى بــدأت صناعة الــدواء
ف ــى مــصــر مــرحــلــة ثــالــثــة ج ــدي ــدة تمتد
خالل الفترة ( )1983-1973مع دخول
االستثمارات األجنبية للقطاع وبدأت
فى إنشاء مصانع خالصة الملكية
أو مشروعات مشتركة مع القطاع
العام.
ك ــل تــلــك ال ــت ــح ــوالت دفــعــت
الــــدولــــة إلـــــى ض ــب ــط األطـ ــر
الــمــؤســســيــة والتنظيمية من
خ ــال إنــشــاء الهيئة العامة
للصناعات الدوائية بـ ً
ـدل من
المجلس األعلى للدواء لتضع
بــدايــة للمرحلة الــرابــعــة من
مــراحــل تطور القطاع والتى
امتدت خالل الفترة (-1983
 ،)1990ثــم جـــاءت المرحلة
الــخــامــســة واألخــــيــــرة الــتــى
شــهــدت
عـــددا مــن اإلجـ ــراءات
ً
ـضــا ،منها إنشاء
ـ
أي
التنظيمية
ً
الشركة القابضة لــأدويــة بـ ً
ـدل
مــن الــهــيــئــة الــعــامــة للصناعات
الدوائية.

خاصة
دائما شكاوى المرضى بشأن ارتفاع أسعار األدوية،
ً
تتكرر ً
أدوية األمــراض المزمنة التى يعانى منها غالبية المصريين ،وقد
منطقيا فى ظل قفزات أسعار ال ــدوالر على خلفية
يبدو األمــر
ً
خاصة بعد
تحرير سعر الصرف ،بالنسبة لألدوية المستوردة،
ً
توقف الكثير من المصانع وإغــاق حركة االستيراد إبــان إغالق
وفقا لقانون
الــدول بسبب انتشار فيروس كورونا الوبائى ،ولكن ً
العرض والطلب حينما يرتفع سعر الــدواء المستورد أو يتوقف
استيراده ،يتزايد اإلقبال على البديل المحلى فيرتفع سعره هو
اآلخر ،ما يزيد األعباء على كاهل المريض الفقير ،فى ظل عجز
غالبية المستشفيات الحكومية عن توفير األدوية الالزمة.
وحــول مشكلة أســعــار األدوي ــة وآلــيــه تسعيرها ،عــادت الورقة
البحثية إلى بدايات القصة ،حيث تم تنفيذ مخططات التسعير
فى مصر منذ الستينيات من خالل لجنة التسعير التابعة للهيئة

فى مقدمتها شركة نوفارتس
وعائلة باسيلى

حقيقة احتكار  10شركات
خاصة لسوق الدواء

هالة زايد

روشتة علمية لعالج األمراض المستعصية فى القطاع
بعد أن أصبحت مصر مــرك ـ ًزا لالستشفاء من
بعض األمـ ــراض وفــى مقدمته فــيــروس االلتهاب
الــكــبــدى الــوبــائــى ســى ،وأصــبــحــت تتطلع إلــى ان
تستقبل االجانب للعالج فى مصر ،كما تتجه بقوة
نحو تصنيع األمصال واللقاحات وأبزرها لقاحات
فــيــروس كــورونــا ،ال ــذى أص ــدر رئــيــس الجمهورية
محليا ،من المؤكد أن
توجيهاته بــأن يتم تصنيعه
ً
حاليا من أهم
أصبح
المصرى
قطاع صناعة الدواء
ً
القطاعات الواعدة فى ظل تزايد الطلب العالمى
والمحلى واهتمام الدولة بالقطاع ،إلى حد االتجاه
نحو إنشاء مدينة متكاملة للدواء وتطبيق لمنظومة
التأمين الصحى الشامل.
وبالرغم من ذلك مازال القطاع يعانى من بعض
أوجــه القصور والتى يمكن العمل على معالجتها،
أوردت ال ــدراس ــة بعضها ويــأتــى فــى مقدمتها:
سياسات تسعير ال ــدواء ،فقد أظهرت الدراسات
تحديات بداية من تحديد البلدان المرجعية.
وتطرقت الــدراســة إلــى ذكــر بعض التفاصيل،
الف ًتة إلى أن استخدام بلد منخفض الدخل للبلدان
ذات الدخل المرتفع كمرجع وحيد قد يــؤدى إلى
تضخم األسعار ،ونقص المعلومات حول األسعار
والتكاليف واألربــاح فى البلدان األخــرى ،باإلضافة

مصنعـا و 700خط
لدينا 152
ً
إنتاج و 6300مستحضر دوائى

رصدت الدراسة أهم معالم خريطة الصناعات الدوائية الحالية ،حيث يضم
مصنعا ،و 700خط إنتاج ،و 6300مستحضر
حاليا 152
ً
قطاع األدوية المصرى ً
متداول ،وتنتج مصر  88%من احتياجاتها على وجه الدقة.
وفى سياق متصل يعد سوق الدواء المصرى أكبر سوق فى الشرق األوسط
وشمال إفريقيا من حيث حجم استهالك األدويــة ،وثانى أكبر سوق بعد
السوق السعودى من حيث القيمة ،حيث تبلغ القيمة السوقية لقطاع األدوية
 38.3مليار جنيه مصرى ( 2.1مليار دوالر أمريكى).
وتــنــاولــت الــدراســة بالبحث والتحليل تقرير تقرير مؤسسة فيتش
سليوشنز ،الذى أشار إلى أن السوق يتوسع بمعدل نمو سنوى مركب يبلغ
( )7.9%بالعملة المحلية و 9.1%بالدوالر األمريكى ،ليصل إلى 48.6
مليار جنيه مصرى.

أسرار ارتفاع األسعار بعد تعويم الجنيه
الدوائية للرقابة والبحوث الدوائية التى تحدد أسعار األدويــة
بناء على تقديرها الخاص وقــدرة
المنتجة
محليا والمستوردة ً
ً
شركات األدوية على التفاوض.
ثم شهد إطار عمل التسعير تطورًا بحلول التسعينيات بإنشاء
آلية جديدة للتسعير بناء على التكلفة االقتصادية ،ثم مع ضغط
محليا ،تبنت الدولة
شركات األدويــة األجنبية لرفع أسعار الــدواء
ً
نموذج التسعير المرجعى الخارجى الذى وضعته منظمة الصحة
العالمية لتوجيه البلدان مع ترك اختيار البلد المرجعية فى تحديد
األسعار إلى تقدير لجنة التسعير.
قرارا برفع أسعار أكثر
الصحة
وزارة
وفى عام  ،2017أصدرت
ً
من  3آالف دواء بنسبة  50% – 30%بموجب صيغة تسعير جديدة،
تواكبا مع تحرير سعر الــدوالر وتعويم الجنيه المصرى فى
وذلك
ً
نوفمبر عام .2016

خريطة قطاع الدواء

إل ــى تــحــديــات تسعير أخـــرى تتمثل فــى الفساد
والممارسات االحتكارية غير التنافسية للشركات
متعددة الجنسيات ،وهى أمور يجب التعامل معها
بالقوانين الدولية والمحلية واتفاقيات التجارة
الــحــرة العالمية التى تحمى المنافسة ،وتحفظ
حقوق الدول فى تعدد مصادر الحصول على الدواء
أو اللقاح.
وألن مجال تصنيع وإنتاج الدواء مرتبط إرتباط
مباشر بالبحث العلمى والتعليم المتطور ،أشارت
الدراسة إلى مشكلة تقنيات صناعة الدواء ،ونقص
الــقــدرة على البحث والتطوير حيث بلغ متوسط
إنفاق مصر السنوى على البحث والتطوير كنسبة
من الناتج المحلى اإلجمالى خالل الفترة (– 2010
 )2019حوالى  ،0.6%هذا باإلضافة إلى العقبات
المتعلقة بتسجيل وحماية الملكية الفكرية لبراءات
االختراع.
وشــددت الباحثة فى ختام دراستها على ضرورة
إنشاء هيئة مسئولة عن معالجة عوائق وسياسات
وفقا لنص المادة  69فى الفصل
الملكية الفكريةً ،
الثالث من دستور  ،2014باإلضافة إلى العمل على
حماية وتطوير صناعة الـــدواء المحلى وتطوير
منظومة البحث العلمى وتوفير الميزانية الكافية.

لسنوات بل ولعقود طويلة ظلت عائلة «باسيلى» هى المسيطرة على مجال إنتاج
وتجارة األدويــة والمستحضرات الطبية فى مصر ،والتى تضم عميد العائلة الدكتور
ثروت باسيلى وشقيقيه جورج وحبيب باسيلى ،وألن االقتصاد والسياة وجهان لعملة
واحــدة عرف عن الدكتور ثروت قربه من السلطة إبان عهد الرئيس األسبق الراحل
عضوا معينا بمجلس الــشــورى ،وعضو بلجنة
حسنى مــبــارك ،حيث كــان « باسيلى»
ً
سياسات الحزب الوطنى الحاكم آنذاك.
قاصرا على عايلة بعينها،
وحتى بعد دخول كيانات أخرى هذا المجال الذى لم يعد
ً
ولكن مازالت شركات القطاع الخاص تستحوذ على نصيب كبير من إجمالى إنتاج
األدوية فى مصر ،حيث تمثل حوالى  85%من إجمالى اإلنتاج،
بينما استحوذ القطاع العام على  15%من إجمالى اإلنتاج.
وباألسماء أشــارت الــدراســة إلــى وجــود حوالى  10شركات تستحوذ على النصيب
موضحة أن شركة نوفارتس القائمة
األكبر من إجمالى حجم مبيعات األدوية فى مصر،
ً
مستحوذة على أكثر من  7%من الحصة السوقية.

قيمة الصادرات  272مليون دوالر فقط
مقابل  2.6مليار دوالر للواردات

انتقلت الدراسة من السوق المحلى إلى الصعيد الخارجى ،حيث بلغت
قيمة الصادرات المصرية من األدويــة حوالى  271.8مليون دوالر مقابل
 2.6مليار دوالر لــلــواردات ،وفــى هــذا السياق تشير تقديرات مؤسسة
«فيتش» إلــى نمو الــصــادرات المصرية بمعدل  %6.7خــال السنوات
الخمس األخيرة.
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تفاصيل انتحار جماعة اإلخوان اإلرهابية
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تلفظ أنفاسها األخيرة وتزحف نحو عامها المئوى الذى ربما يأتى وال يجدها
يتشابه تاريخ جماعة اإلخوان اإلرهابية إلى حد كبير
مع تاريخ الصهاينة اليهود ،ومن ثم أطلق عليها اإلعالمى
الشهير توفيق عكاشه أن اإلخوان هم صهاينة اإلسالم،
حيث يتشابهون مع الصهاينة فى أفكار عديدة من بينها
العنصرية وتكفير اآلخر واستباحة دمه ،وهو ما يتضح
فى سلوكيات التعصب وانتهاج العنف تارة فى فترات
معينة ثم العودة للمسكنة حتى التمكين فيما يعرف
بالتقية فى أحيان أخرى.
ولعل أبرز أوجه التشابه بين اإلخوان والصهاينة هو
تعرض كال الطرفين لحاالت من الشتات ناتجة عن
تصادمات عنيفة مع الدول ،يتبعها حالة بيات شتوى أو
ما يشبه االنهيار ،ثم تبدأ بعدها عملية لملمة األمور
ولم الشمل ،لتقف الجماعة اإلخوانية أو الصهيونية على
قدميها من جديد ،وفى هذا السياق قال المؤرخ والمفكر
حلمى النمنم وزير الثقافة السابق مقولته الشهيرة ( ما
من مواطن مصرى أعلن الحرب على إسرائيل إال قتله
اإلخوان أو حاولوا قتله) ،مستشهدًا باغتيال اإلخوان
لرئيسى وزراء مصر أحمد ماهر والنقراشى ومحاولة
اغتيالهم للزعيم جمال عبد الناصر ثم الرئيس أنور
السادات ،ولكل من هؤالء مواقف معادية لدولة الكيان
الصهيونى حتى قبيل نشأتها.
ولعلها ليست مصادفة أن يكون االحتالل البريطانى

خريطة الشتات اإلخوانى
الحالى وكيف تختلف عما
حدث فى  48و 54و65؟
لمصر هو الذى أسس الجماعة وهو نفسه الذى أقام
دولة إسرائيل على األرض الفلسطينية من خالل وعد
بلفور ،كما ارتبطت مراحل الشتات اإلخوانى بمحطات
فى التاريخ الصهيوني ،حيث كانت البداية عام ١٩٤٨
عقب حل النقراشى باشا الجماعة ثم اغتياله ،وكذلك
عام  ١٩٥٤حين حاولوا اغتيال عبد الناصر فى المنشية
بأوامر أمريكية صهيونية عقب لقاء صهر حسن البنا
ومدير مكتبه سعيد رمضان مع الرئيس األمريكى آنذاك
آيزبنهاور ،كما تعرضت الجماعة لضربة موجعة أخرى من
الدولة خالل عام  ١٩٦٥على خلفية أحكام إعدام سيد
قطب وعبد القادر عودة ،إبان فترة الصراع مع إسرائيل

قبيل نكسة .١٩٦٧
وليست مصادفة أصال أن الجماعة ذات الجذور
الماسونية ،تتبع نفس منهج الماسونية الصهيونية
القائمة على الوالء التام والسرية المطلقة والسمع
والطاعة ،ومن ثم تحمل تلك التنظيمات فى داخلها بذرة
تحللها وانهيارها ،ألن فكرة السمع والطاعة العمياء
والكبت والغاء العقل البد أن تؤدى ولو على المدى البعيد
إلى الضجر واالنشقاق ،بل واالنتحار أو اإللحاد والكفر
بمبادئ وأفكار التنظيم.
تلك االنشقاقات وحالة التحلل التى تنتاب الجماعة
حالياً ليست وليدة اليوم ،وال عالقة لها بأحكام اإلعدام
النهائية الصادرة بحق بعض القيادات مؤخراً ،بل وربما ال
تعود فقط إلى ثورة  30يونيو ومابعدها ،ولكنها تراكمات
عقود ،تؤكد أن الهيكل التنظيمى الهيراركى للجماعة
يحمل بداخله عوامل انهياره وتآكله ،وهو ما يعيدنا إلى
مقولة حسن البنا مؤسس الجماعة (لو أننى استدبرت من
األمر ما استقبلت لعدت بالجماعة إلى زمن الدعوة) ،وهو
ما نادى به غالبية قيادات الجماعة المنشقون فى أعقاب
نجاح ثورة  30يونيو وبيان  ٣يوليو .٢٠١٣

إيمان بدر

انقسام الجماعة إلى جبهتين متنازعتين عقب نجاح ثورة  30يونيو
الكشف عن فساد مالى وإدارى وراء حالة اإلحباط التى أصابت الشباب بدأت بخطة اإلرباك واإلنهاك ومعركة جمعة أمين مع محمد كمال
مازلنا نعيش أجــواء االحتفال بذكرى ثــورة 30
يونيو  ،2013التى أعقبها بيان  3يوليو من نفس
العام والذى أسقط حكم الرئيس االخوانى محمد
مرسى ،ومع عزل النظام اإلخوانى ،بدأت مرحلة
من الشتات اإلخوانى ليست فقط بسبب التصادم
مع الدولة وال حتى بسبب الرفض الشعبى ،ولكن
خرجت ديــدان الفساد لتنخر فى جسد التنظيم
مــن الــداخــل ،وتــهــدد بــقــاءه مــن األس ــاس ،وتعوق
فــرص إعــادة لم الشمل من جديد ،والتى كانت
الجماعة معتادة عليها على مدار تاريخها.
وبالرغم من أن مرور عامى  ،2013و 2014على
جماعة اإلخــوان وهى فى حالة انهماك تشغيلي،
وسعى إلعــادة لملمة أوراقها المبعثرة واستعادة
االتصاالت التنظيمية بالقيادة العليا ممثلة فى
أعــضــاء مكتب اإلرشـ ــاد ،وبالفعل أســفــرت تلك
الجهود عــن ســد الــفــراغ الــقــيــادى ال ــذى خلفته
الضربات المركزة التى قامت بها أجهزة األمن
المصرية ،وترميم الهيكل اإلدارى اإلخوانى على

مستوى المحافظات ،إضافةً النتخاب لجنة عليا
برئاسة عضو مكتب اإلرشــــاد ،آنـــذاك ،محمد
كمال ،لتتولى إدارة شئونها كبديل مؤقت لمكتب
اإلرشاد (الهيئة التنفيذية العليا).
وفى هذا السياق اعتمدت اللجنة اإلدارية العليا
خطة عمل مسلح فــى أغسطس ُ 2014عرفت
بخطة اإلنــهــاك واإلربــــاك والــحــســم ،وتجسدت
تلك الخطة على األرض فى يناير  ،2015عندما
نفذت حركتى العقاب الثورى والمقاومة الشعبية
(الــتــابــعــة للجان اإلخــوانــيــة الــنــوعــيــة) عشرات
الــهــجــمــات اإلرهــابــيــة فــى غــضــون أيـــام قليلة،
مستغلةً حالة الزخم والسيولة األمنية الذى خلقته
مسيرات أنصار اإلخوان فى الذكرى الرابعة لثورة
الـ 25من يناير ،غير أن األجهزة األمنية المصرية
استعادت اليد العليا وتمكنت من استيعاب موجة
العنف الجديدة ،وإجهاض المخططات العدائية
ـررا أن تنتهى باستعادة الجماعة
التى كــان مــقـ ً
لحكم مصر بالقوة المسلحة.

محمود عزت يشعل الحرب للتغطية القيادات اتهموا الشباب بتعاطى المخدرات
والزنا والشباب اتهموهم بالدعارة والقمار
على فساد محمود حسين
انتقلت الــورقــة البحثية إل ــى مــرحــلــة جــديــدة
مــن الــصــراعــات أو ب ــاألدق الــحــروب داخــل أروقــة
موضحة أنه فى خضم حالة االنقسام
الجماعة،
ً
الــداخــلــي ،أصـــدر مــحــمــود عـــزت ،الــقــائــم بعمل
ـرارا بــإقــالــة اللجنة اإلداريـــة
الــمــرشــد وقــتــهــا ،قـ ـ ً
العليا ،وتشكيل لجنة جديدة برئاسة عضو مكتب
اإلرشاد المقرب منه محمد عبد الرحمن المرسي،
وأيــد محمود حسين ،أمين عــام اإلخ ــوان ساب ًقا
والمقيم بتركيا ،هــذا الــقــرار ،بينما أعلن محمد
كــمــال وأنــصــاره أنــهــم الممثلين الفعليين لعموم
الصف اإلخوانى ،وكانت محصلة هذا الخالف أن
انقسمت المكاتب اإلداري ــة لإلخوان إلــى قسمين
أحدهما مؤيد لجبهة محمد كمال ( 5قطاعات
جــغــرافــيــة) ،واآلخـــر مــؤيــد لجبهة محمود عزت
(قطاعين جغرافيين فقط).
تحديدا
وعـــادة مــا يقترن إســم محمود حسن
ً
ً
بوقائع فساد مالى وإدارى وتمييز فــى اإلعاشة
خاصة للشباب ،ففى الوقت
والخدمات المقدمة
ً
الـــذى يــتــم فــيــه تــدلــيــل الــمــؤيــديــن وتــوفــيــر حياة
رغــدة لهم فى أفخم فنادق وشقق تركيا ،يتعرض
المعارضون لالضطهاد الــذى يصل إلــى اإلذالل
والــتــجــويــع ،حيث وقــفــت قــيــادة جماعة اإلخ ــوان
وعلى رأسها محمود عزت الدعم المالى الذى كان
ُيقدم للمكاتب اإلداري ــة اإلخوانية بالمحافظات،
كما رفضت إعــادة تشكيل لجنة اإلعاشة المكلفة
برعاية أسر أعضاء اإلخوان ،رغم أنها بقيت تجمع
االشــتــراكــات الشهرية مــن أعضائها فــى الداخل
والخارج (يدفع العضو ما بين  8% :7من إجمالى

عزت

راتبه لصالح الجماعة) ،وتوزعها على المكاتب
اإلدارية الموالية لها.
تدريجيا ،بدأ
منحنيا
واتــخــذت هــذه الخطوة
ً
ً
بتخفيض الحصة الشهرية المقررة لحوالى 40%
فــقــط ،وتــأخــيــر صــرفــهــا عــن طــريــق المندوبين
المحددين حتى منتصف الشهر التالي ،وهــو ما
أثــر بالسلب على األعــضــاء المستحقين لإلعانة
الشهرية ،فى حين تم االنفاق ببذخ على المكاتب
اإلداريــة الموالية لجبهة «عــزت» وإعطائها حصة
ـريــا ،إضــافــة لمكافئة
تفوق مــا هــو مقرر لها شــهـ ً
أعضائها بطرق عــديــدة منها السفر والــرحــات
واالستضافة فى أفخم الفنادق.
ولم يقتصر األمر على النواحى المالية فقط ،بل
براجماتيا فى التعامل
أسلوبا
اتبعت القيادة العليا
ً
ً
مــع شبابها ،ففى حين كفلت واحــتــوت الشباب
المؤيدين لها ،عمدت التباع أسلوب الضغط على
مخالفيها فى المالذات التى لجئوا لها خارج مصر
كالسودان وتركيا.
كما عمدت لطرد المخالفين لها مــن الشقق
السكنية التى تستأجرها وقطع الراتب الشهرى
ال ــذى ك ــان يــدفــع لــهــم ،وســحــب جـ ــوزات سفرهم
الــخــاصــة ،ب ــل والــتــجــســس عــلــيــهــم عــبــر تجنيد
جواسيس فى مقرات إقاماتهم ،إضافة للتعدى على
بعضهم بالسب والضرب ،وصـ ً
ـول إلبــاغ األجهزة
األمنية فى دول المالذات عنهم ،وبالنظر ألن هؤالء
الشباب كانوا مطلوبين لألجهزة األمنية فى مصر
لتورطهم فى أعمال العنف ،فلم يكن أمامهم سوى
اإلذعان االضطرارى للقيادات.

حسين

فى إطــار حملة الضغط على شباب اإلخ ــوان ،اعتمدت القيادات أسلوب
االغتيال المعنوى وهو أسلوب «قديم– جديد» فى التعامل مع المعارضين
داخل اإلخوان ،عبر الترويج للشائعات ضدهم واتهامهم بشق الصف والتطاول
على القائم بعمل المرشد ،والقيادات المسؤولة ،واالنحراف األخالقى والذى
يشمل قائمة اتهامات من ضمنها :تدخين السجائر وتعاطى المخدرات ،والزنا،
وتشبيه الخارجين من ثوب اإلخوان والمنشقين بـ«الخبث» الذى ُينفى عن
دعوة اإلخوان ،والشوائب التى تُزال بنيران المحنة.
وبالطبع كــان رد غالبية هــؤالء الشباب المحبطين والمصدومين فى
قــيــاداتــهــم هــو الكشف
عــن مــزيــد مــن وقــائــع
الفساد وحياة المجون
والـــــعـــــربـــــدة ال ــت ــى
يعيشها الــقــيــادات،
والــتــى وصــلــت االتــهــام
بعضهم بامتالك وإدارة
بيوت للدعارة ونوادى
للقمار ،واستمرت حالة
الــتــراشــق باالتهامات
حـــــتـــــى أصــــبــــحــــت
الــجــمــاعــة كالجسد
الــذى يتداعى وينخر
فيه السوس من داخله.

وفــــى مــحــاولــة لــلــوقــوف عــلــى تــفــاصــيــل ما
حــدث داخ ــل الجماعة إب ــان تلك الــفــتــرة ،أعد
الباحث أحمد سلطان بمركز اإلنـــذار المبكر،
دراس ــة بعنوان « غليان داخــلــى ..تأثير ظاهرة
الفساد التنظيمى على شباب جماعة اإلخــوان
المسلمين» ،تناول خاللها تفاصيل ما دار داخل
األوســاط القيادية للجماعة ،حيث عمدت قيادة
اإلخــــوان آنـــذاك لعقد جلسات تقييم ألداءه ــا
فــى الــفــتــرة مــن فــبــرايــر  :2014فــبــرايــر ،2015
وظهر الخالف والتباين بين القيادات ألول مرة،
فمحمد ســعــد عــلــيــوة (عــضــو مكتب اإلرشــــاد،
موافقا
المقبوض عليه حاليا) ،أكد أنه لم يكن
ً
على خطة العمل المسلح ،رغــم أنــه شــارك فى
مناقشاتها وإقــرارهــا ،ألنها أدت لتعامل أجهزة
األمـ ــن الــمــصــريــة بــصــورة أشـ ــرس مــع عناصر
اإلخوان ،كما رفض جمعة أمين عبد العزيز ،نائب
المرشد حينئذ ،طريقة وآلية عمل اللجنة اإلدارية
تحت قيادة محمد كمال.

التنظيم العجوز يحتضر

على خلفية هــذا التفسخ اإلخــوانــى الداخلى،
كان من الطبيعى أن يعلن عدد من شباب اإلخوان
مفارقتهم للجماعة ،السيما «إخـــوان السجون»
الذين أطلقوا مــبــادرات ،بشكل منفصل  ،وقالوا
إنها تمثل نحو  90%من المعتقلين ،للتصالح مع
الدولة المصرية ودفع تعويضات وتبرعات لدعم
االقتصاد الوطنى مقابل اإلفراج عنهم .
واســتــعــرض الباحث أحــمــد سلطان فــى سياق
دراس ــت ــه تــصــريــح ألح ــد شــبــاب اإلخـــــوان خــارج
الــســجــون ،ال ــذى بــرر انشقاقه عنها بقوله« :إن
الجماعة صــارت كالصنم الــذى تسعى القيادات
للحفاظ على قدسيته لتستمر القرابين من أجله،
ويضمنوا مكانتهم ومصالحهم فى ظل وجوده».
ومن االنشقاق إلى تجميد العضوية ،التى لجأ
إليها بعض األعضاء من طرف واحد ،دون إعالن
االنشقاق الكامل عنها ،وذلك بعدم االلتزام فى
حضور اللقاءات التنظيمية ،أو المشاركة فى
الفاعليات اإلخوانية.
وأرجعت الدراسة الدافع الرئيس لتجميد
العضوية إلى حالة اليأس والسخط على
ممارسات القيادة الحالية ،مع عدم وجود
أف ــق يــنــبــئ بــاحــتــمــالــيــة حــدوث
تــغــيــيــر جــــذرى فــيــهــا ،خــال
الفترة الراهنة.
وع ــل ــى ج ــان ــب آخــر
م ــث ــل ــت ال ــس ــن ــوات
الــســبــع الماضية
ومـــــــا تــخــلــلــهــا
مـــــــــن فـــشـــل
اســتــراتــيــجــى
لـ ــجـ ــمـ ــاعـ ــة
اإلخــــــــــــوان،

فرصة مواتية لطرح فكرة المراجعات الفكرية
ضمن إطــار النقد الذاتى للحركة ،ولعل الصدى
األبرز لتلك المراجعات كان فى السجون ،رغم أنه
محدودا فى أُطر ومجموعات ضيقة ،بسبب رد
بقى
ً
الفعل القاسى الذى تبديه القيادات المسئولة عن
السجون تجاه من يطرح تلك األفكار والتى تشمل
المقاطعة والعزل واالتــهــام باالنحراف المنهجى
والتضييق على المسجونين وعــدم مشاركتهم فى
الطعام والشراب ..وفى نفس التوقيت بقيت حركة
نسبيا رغم أن
المراجعات خارج السجون ضعيفة
ً
بعض الشباب واألخ ــوات اقترحوا اعتزال العمل
السياسى بشكل كامل باعتباره أضــاع الجماعة،
والتركيز على الجانب الدعوى.
وحتى اآلن ،لم تلق مبادرات المراجعات الفكرية
رسميا مــن الــدولــة المصرية ،ولعل ذلك
تجاوبًا
ً
يــرجــع لــعــدم ثقتها فــى الــمــراجــعــات اإلخــوانــيــة
والــقــائــمــيــن عــلــيــهــا ،وإدراك ــه ــا أنــهــا قــد ال تكون
مراجعات حقيقية بل مجرد مناورة وقتية للخروج
من السجون أو تحقيق مكاسب أخرى.
وألن إنهيار الرموز والفشل األيديولوجى مقدمات
طبيعية تؤدى إلى االنتحار ،ظهرت حاالت إنتحار
فعلية للشباب كتعبير مــأســوى عــن مــبــدأ الكفر
بالعيش فــى ظــال اإلخـ ــوان ،باعتباره أحــد أهم
العوامل التى أدت بالشباب لهذا المنحدر ،وربما
كشفت تدوينة الشاب المصرى عمر مجدى حول
انتحار  3من شباب الجماعة بسبب سوء أوضاعهم
المادية والنفسية عن قمة جبل الجليد فحسب،
خــاصـةً أنــهــا أش ــارت إلــى ظــاهــرة الفساد المالى
واإلدارى داخــل الحركة ،التى ال تــؤدى إلى انتحار
بعض الشباب فقط ولكنها تجسيد فعلى النتحار
جماعة تقترب بخطوات واهنة من عامها المئوى،
الذى ربما يحل علينا عام  2028فال يجدها.
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الوساطة المصرية نجحت فى التوصل إلى اتفاق وقف إطالق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل
القاهرة كان لها دور محورى فى إبرام اتفاق وقف إطالق النار الشامل فى ليبيا
نجحت الوساطة المصرية فى التوصل إلى اتفاق وقف إطالق النار بين
الفصائل الفلسطينية وإسرائيل فى مايو  ،2021كما مارست القاهرة دوراً
محورياً فى إبرام اتفاق وقف إطالق النار الشامل فى ليبيا فى أكتوبر .2020
وفى الشهر نفسه ،شاركت مصر فى عملية سالم جوبا فى جنوب السودان،
باإلضافة إلى دعم عملية االنتقال السياسى فى الخرطوم ،واالنخراط فى
جهود تسوية األزمة السياسية اللبنانية ،فضالً عن دورها الرئيسى فى
ترتيبات إقليم شرق المتوسط االقتصادية واألمنية.
وكحقيقة سياسية واقعية ،فإن دور مصر اإلقليمى هو واقع تاريخى وليس
دوراً طارئا ..فبالنظر لهذه الملفات ،فإن مصر نجحت من قبل فى وقف أربعة
حروب فى غزة (.)2021 – 2014 – 2012 – 2009
كما كانت إحدى القوى الرئيسية فى اتفاق الصخيرات الليبى فى ،2016
وأيضاً مارست دوراً فى إحالل السالم بين السودان وجنوبه قبل االنفصال

وانخرطت فى السالم فى جوبا منذ عام  2013مع بداية الصراع ،ولديها
رصيد من العالقات التاريخية فى إطار شرق المتوسط السيما مع اليونان
وقبرص ..وبالتالى فإن الحديث فى هذا السياق يعبر عن «تنامى الدور»
وليس «استعادة الدور» اإلقليمى.
ً
هذه بعض الحقائق التى كشفتها دراسة مهمة للغاية صدرت مؤخرا عن
مركز األهرام للدراسات السياسية واإلستراتيجية بعنوان « القوة والتراكم:
تنامى الدور اإلقليمى لمصر « والتى أعدها أحمد عليبة.
الدراسة أكدت أنه يمكن القول بشكل عام أن محصلة مؤشرات تنامى الدور
المصرى على الصعيد اإلقليمى تعكس عملياً تراكماً مهماً تبدو آثاره جلية
على المديين القصير والمتوسط فى خفض التوترات اإلقليمية.
فمن المهم اإلشارة إلى أن القاهرة ستساهم فى عملية بناء السالم اإلقليمى
فى حاالت ما بعد الصراعات والنزاعات المسلحة ..كذلك من الالفت لالنتباه

أن فى حسابات التراكم هو أن مصر قادرة على استجماع
قدراتها وتنميتها وتطويرها سريعاً بعد المرور بمراحل
تاريخية تضطرها لالنكفاء على الذات وإعادة بناء النموذج مرة
أخرى ،وبالتالى القدرة على استيعاب الدروس المستفادة ،بعد
 1967أو بعد  ..2011تكفى فى هذا السياق اإلشارة إلى متغير فى
مشهد الحرب األخيرة على غزة ،فمصر حوّلت هذا المشهد من نقيض
إلى نقيض بأدوات الدولة ،وليس من خالل إطالق الشعارات والمظاهرات،
وبالتالى فإن قوة الدور ال تأتى من فراغ ،وعملية بناء التراكم ال تُنتَج إال
عبر تحقيق إنجازات فعلية متتالية ،فى الداخل قبل الخارج.

إسالم خالد

مصر شاركت فى عملية سالم جوبا بجنوب السودان ودعم عملية االنتقال السياسى بالخرطوم

مظاهر القوة
والفاعلية

ماذا تغير فى طبيعة
الدور اإلقليمى لمصر؟

يمكن تشبيه دور مصر اإلقليمى بالطاقة التى «ال
تفنى وال تستحدث من الــعــدم» بحكم مصدر الــدور
كــمــوقــع مــصــر الجيوسياسى وم ــوارده ــا الطبيعية
والبشرية ورصيدها الحضارى والثقافى كدولة أمة
..إل ــخ .لكن يمكن المجادلة فى أن هــذه المؤهالت
مكتسبة باألساس كعوامل طبيعية .فضالً عن ذلك،
فــإن الكثير من األدبــيــات السياسية الحديثة يشير
إلى «قوة تأثير الدول الصغيرة» بل إن عوامل الموقع
والمساحة والموارد الطبيعية والبشرية أحيانا ً تتحول
إلى «نقمة» وليس «نعمة» ،وهناك تجسيد لذلك فى
العديد من النماذج اإلقليمية فى كافة مناطق الصراع،
فالبعض من تلك الدول إما انهار تماما ً أو بات عرضة
للتفكك أو مأزوم بشكل عام.
لكن الــفــكــرة فــى قــوة الـــدور تتعلق بــالــقــدرة على
تــوظــيــف الــدولــة لــمــصــادر ومــــوارد الــقــوة الشاملة
بفاعلية ،أو ما يسمى بـ«قاعدة القوة» التى بنتها مصر
خــال السنوات السبعة األخــيــرة ،واستثمارها فى
مجال السياسة الخارجية ،باعتبارها أحد المعايير
النظرية للقوة الشاملة ،أو بتعبير آخر يمكن القول
إن القوة هى «العملة المتداولة» فى العالقات الدولية
النشطة والف ّعالة ،وهى انعكاس لكفاءة الدولة على
توظيف وإدارة مكتسباتها مثل الموقع الجغرافى
والتراكم الحضارى بتجلياته الثقافية ،وتنمية الموارد
االقتصادية والكتلة البشرية وما تتميز به من قدرات
نوعية ومدى تماسك الجبهة الداخلية ،باإلضافة إلى
دور السلطة فى اإلدارة ومــدى قدرتها على تحقيق
اإلرادة القومية فى تلبية االحتياجات وتوفير األمن
وحماية المصالح الحيوية للدولة.

ما الذى اختلف فى طبيعة الدور اإلقليمى لمصر حتى
يكتسب كل هذا الزخم؟
ربــمــا يــكــون هــذا الــســؤال هــو س ــؤال الــمــرحــلــة .وفى
واقــع األمــر ،يمكن التدليل على هــذا الزخم من خالل
عدة مظاهر ،منها سرعة استجابة األطــراف للوساطة
المصرية فى األزمــات والصراعات كالحرب على غزة،
ومركزية الدور المصرى فى تنسيق أدوار القوى اإلقليمية
والدولية خالل األزمة ،وتطوير الموقف من حالة الحرب
إلى عملية التسوية ،ونجاح الردع االستراتيجى فى ليبيا
عند إعالن مصر الخط األحمر وتحذير أطراف الصراع
من تجاوزه.
لكن فى هــذه الحاالت وغيرها ،تظل هــذه المظاهر
وقتية ،ولكن العامل الجوهرى ،وهو القاسم المشترك
فى معظم تلك الملفات ،يتمثل فى ما يعرف باستراتيجية
الــيــوم التالى التى تقوم على اســتــمــرار االنــخــراط فى
مراحل ما بعد التسوية ،ومحاولة الحفاظ على مكتسبات
ما تحقق من إنجاز والبناء عليه.
فــى غــزة ،لــم يتوقف الــحــراك األمــنــى والدبلوماسية
النشطة بين أطـــراف األزمـــة والــقــوى الــخــارجــيــة ،فى
محاولة لبلورة «خريطة طريق» تمهيداً الستعادة عملية
السالم التى تجمدت منذ فترة طويلة بل وربما تبددت
معالمها تــمــامـاً ،وعلى نحو مــا جــرى فــى ليبيا أيضاً،
حيث تنخرط القاهرة فى تنفيذ استحقاقات مقررات
خريطة برلين وما تبعها من نتائج الملتقى الوطنى فى
جنيف فى فبراير  2021لالنتقال إلى مرحلة االستقرار
السياسى وإنهاء المراحل االنتقالية المتعاقبة ،باإلضافة
إلــى اعتماد المسارات الموازية بشكل متزامن لتوفير
بيئة بديلة للعنف تمثل خطوة على طريق االستقرار
السياسى ،مثل اإلسهام فى عمليات التنمية االقتصادية
وإعــادة اإلعمار ،فى ضوء الخبرة المصرية التى شكلت
نموذجا ً محليا ً متميزاً وقابالً لالستثمار إقليمياً ..فقد
كان من الالفت أن مصر أول المبادرين إلى تدشين حملة
إعادة اإلعمار فى غزة ،وفى ليبيا ستسهم بنصيب كبير
فى عملية إعــادة اإلعــمــار أيــضـاً ،فى ضــوء االتفاقيات
المشتركة التى وقعها رئيسا وزراء البلدين فى أبريل
 ،2021وهــنــاك تجربة مصرية واع ــدة أيــضـا ً فــى إطــار
الشراكة مع جنوب السودان ،وهى أيضا ً ليست التجارب
األولى من نوعها ،فهناك رصيد مصرى فى العراق بعد
حرب الخليج األولى ،ولبنان بعد الحرب األهلية ،عندما
أسست مصر شبكة الكهرباء األولى بعد الحرب.

حسابات التوازن
االستراتيجى
باإلضافة إلى عملية تأمين وحماية المصالح الحيوية
واألمـــن القومى المصرى على المستوى اإلقليمى،
هناك سياق آخر يتعلق بمعادلة «التوازن االستراتيجى
اإلقــلــيــمــي» ،وهــو مــا أش ــار إلــيــه الــرئــيــس عبد الفتاح
السيسى فى فبراير  2021بتأكيده على نجاح مصر
فى تحقيق التوازن االستراتيجى من منطلق المصالح
المصرية فــى اإلقــلــيــم ،وإدراك ــه ــا لطبيعة التحوالت
والمتغيرات اإلقليمية ،فى ظل إقليم مضطرب منذ أكثر
من عقد تقريباً ،وقابل للمزيد من االضطرابات ،حيث
لم تدخل مصر حلبة الصراعات اإلقليمية إال فى إطار
قواعد االشتباك الخاصة بأمنها القومى ،وبشكل عام
تركز مصر جهودها على خفض مساحة التوتر اإلقليمى
فى ساحات االنخراط ،بل والتعاون مع القوى اإلقليمية
والدولية فى إطار سياسة حفظ هذا التوازن.
وتعد األداة العسكرية هى العامل المحورى فى عملية
الــتــوازن االستراتيجى ،وليست استثناء فــى الحالة
المصرية ..فعلى سبيل المثال ،تعكس خريطة االنتشار
العسكرى للقوى الدولية (الــواليــات المتحدة والصين
وروسيا) هذا األمر.
كذلك فى الحالة المصرية ،تجسد عالقات التعاون
العسكرى مع العديد من القوى اإلقليمية والدولية ،أحد
مظاهر فهم هــذه الــتــوازنــات .ففى شهر مايو ،2021
أجــرت مصر  5مناورات عسكرية فى مسارح مختلفة
برية وبحرية وجوية ،من بينها فى إطار عملية التوازن
االستراتيجى اإلقليمى ،على سبيل المثال ،المناورات
التى جرت بالتزامن مع كل من باكستان واإلمــارات ،أو
التى جرت فى تونس ضمن  13قوة مشاركة منها قوة
«أفريكوم» والعديد من القوى األوروبية واإلفريقية .ومن
المهم فى هذا السياق أيضا ً اإلشارة إلى فكرة «اتساق
المبدأ والعقيدة» ،فمصر تدعو إلى االستقرار وخفض
التوتر اإلقليمى ،وبالتالى ال تندفع إلــى االنــخــراط
فــى الــحــروب والــصــراعــات ،وتــواصــل تعزيز قدراتها
العسكرية من مبدأ دفاعى وليس هجومياً ،على عكس
قوى إقليمية أخرى تعكس تعزيزات قدراتها العسكرية
تطوير نزعاتها الهجومية فــى ظــل اســتــمــرار تنامى
انخراطها العسكرى فى مناطق الصراعات واألزمات.

دوافع متعددة
تفرض السياسة الواقعية حدود ًا للسياسة
الخارجية للدولة بمنطق الكُ لفة والعائد
حتى ال تتحول إلى عبء يثقل كاهل الدولة.
والــراصــد للسياسة الــخــارجــيــة المصرية
سيكتشف أن نــشــاطــهــا الــمــســتــمــر ،الــذى
يــتــوازى مــع األنشطة العسكرية فــى إطــار
التعاون العسكرى مع العديد من األطــراف
اإلقليمية يرتبط بــدائــرة األم ــن القومى
المصرى ،فى سياق تأمين المصالح الحيوية

الــمــصــريــة ،فــا شــك أن انــــدالع الــحــروب
والــصــراعــات لــه تداعياته على مــصــر ،فى
غزة وليبيا ،وكلتاهما كانتا تشكالن تهديد ًا
أمني ًا لمصر قبل أن تحكم مصر حدودها.
كذلك االتجاهات االستراتيجية فى دول
الــجــوار أو دول جــوار الــجــوار ،على نحو ما
يجرى مــن تــزايــد التحركات المصرية فى
الــدائــرة اإلفريقية فــى تشاد بعد اغتيال
الرئيس إدريــس ديبى ،وفــى أوغندا وكينيا

وبـــورونـــدى ،وربــمــا هــنــاك أولــويــة للتعاون
األمنى والعسكرى خاصة فى مجال الحرب
على اإلرهــــاب وأمـــن الــحــدود ،كتهديدات
مشتركة ،وكافة هذه العالقات تعكس مستوى
غير مسبوق للعالقات المصرية مع كل هذه
الــدول ،وتراعى على الجانب اآلخــر مصالح
القوى الشريكة فى هذه العالقات وأولوياتها
ومتطلباتها ،فالعالقات فى األخير تعبير عن
مصالح مشتركة أو تبادلية.

القدرة على اإلرغام
فى السياق ذاته ،فإن واحـ ًـدا من التفسيرات الحديثة
يتبنى تحليل محصلة قــوة ال ــدور مــن منظور «الــقــدرة
على اإلرغــــام» ،إذ كيف يمكن إجــبــار طــرف أو تحييد
طرف فى الصراع وإعادة توجيهه من مسار الحرب إلى
مسار بناء السالم؟ وتستدعى الحالة المصرية فى هذا
السياق فكرة أدوات القوة الصلبة والناعمة ،وبالنظر
للقوة العسكرية التى تمثل النواة أو القوة الصلبة للدولة
المصرية ،فالمالحظ أن مصر لم تنخرط عسكريا ً فى
أى من الصراعات اإلقليمية ،على الرغم من أنها تمتلك
واحــدة من أكبر القوى العسكرية فى اإلقليم بمعايير
التصنيف الدولى.
وفى المقابل ،هناك قوى إقليمية تعمدت مبدأ «عسكرة»
السياسة الخارجية ،وحولت اإلقليم إلى حلبة صراع.
وهنا تأتى حسابات مصر فى إطار «القدرة على اإلرغام»
باستثمار القوة العسكرية كــأدة للردع االستراتيجى ،وهو
ما ظهر فى حالة ليبيا ،على سبيل المثال ،لتحييد القوى
الخارجية بالمفهوم العسكرى ،أى احتواء الدور العسكرى
الم ِ
عرقلة للسالم.
للقوى ُ
أما فى حرب غزة ،فقوة الدور نابعة من مصادر عديدة
على نحو ما سلفت اإلشــارة إليه ،لكن تطوير أدوات الدور
حقق عمليا ً القدرة على إرغام طرفى الحرب الفلسطينية-
اإلسرائيلية على القبول بالمبادرة المصرية ،من منطلق
رصيد العالقات المصرية مع كال الطرفين الفلسطينى
واإلسرائيلى ،ورصيدها الدولى بحكم التراكم وقدراتها
على توفير الضمانات.
باإلضافة إلى أن قوة هذا الدور شكلت عامل استقطاب
لباقى األطــراف الدولية ،كما لوحظ فى تطور العالقات
المصرية مع اإلدارة األمريكية ،ونظرة األخيرة لتميز الدور
المصرى ،كذلك استجابة األطراف اإلقليمية للنمط نفسه،
وهو سياق واضح فى إطار تحوالت العالقات المصرية مع
كل من قطر وتركيا.
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باألرقام:
ً
معظم الضحايا من البحيرة والقاهرة والشرقية والجيزة

الحل مرهون بإنشاء  1411وحدة للسموم تابعة الوحدات الصحية فى القرى

إيمان عاطف
عبر الدكتور حمدى عرفة أستاذ اإلدارة المحلية بكلية
اإلدارة بالجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا وخبير
استشارى المناطق العشوائية عن استيائه من سوء إدارة
الغالبية العظمى من قيادات اإلدارة المحلية بداية من
بعض المحافظين مـــرورا ببعض بالسكرترين العموم
وصوال إلى بعض مديرى الزراعة والرى والطب البيطرى
ومديرى المستشفيات والوحدات الصحية المنتشرين فى
المحافظات البالغ عددها  27محافظة فيما يتعلق بملف
الكالب الضالة المنتشرة فى المدن واالحــيــاء والقرى
والعزب والكفور والنجوع البالغ عددها  4726قرية يتبعها
ونجعا وعزبة التى تمثل  43%من
كفرا
ً 26
ً
ألفا وً 757
مساحة مصر وسكانها فالبد من الرقابة عليهم واإلطاحة
إداريا من المقصرين منهم.
وأضــاف عرفة :أن هيئة الخدمات البيطرية ال تستطيع
التعامل بمفردها مع انتشار الكالب فى  27محافظة وأن
مديريات الطب البيطرى فى  27محافظة تتحمل المسئولية
بالتعاون مع المحافظين طبقا لقانون اإلدارة المحلية رقم
 43لعام 1979م واقترح أن تتكفل شركة خاصة بالتعامل
ورعاية الكالب الضالة فى حالة عــدم عجز المحافظين
إداري ــا فى إدارة هــذا الملف من خــال التعاقد وأن يقوم
كل محافظ بعمل لجنة لمكافحة الكالب داخــل محافظته
نظرا لعدم وجود خطة قومية متبوعة بجدول زمنى من قبل
ً
المحافظين فى هذا الصدد حيث يجب أن تتكون اللجنة
مــن كــل مــن ممثل مــن كــل مديرية داخــل كــل محافظة من
الصحة والطب البيطرى وإدارات النظافة فى دواوين عموم
المحافظات والــزراعــة ورؤســاء األحياء والمراكز والمدن
والوحدات المحلية القروية بالتنسيق مع جميعات الرفق
بالحيوان المنتشرة فى كل محافظة.
وتابع عرفة :مع العلم أن الجهات الحكومية المذكورة
اعاله ال تتعامل بالرعاية مع ملف مع جميع الكالب إنما
الكالب العقور فقط وال يتم التحرك فى الغالب األعم
بناء على
لألغلبية العظمى من المحافظين إال بناء على ً
الشكاوى من قبل األهــالــى مع العلم أن هيئة الخدمات
البيطرية التابعة لــوزارة الــزراعــة أكــدت أن من تعرضوا
للعقر من الكالب الضالة العام الماضى سجل  430ألف
حالة «عقر» وأن محافظات البحيرة والقاهرة والشرقية
والجيزة األكثر تسجيالت للحاالت العقر ،وشمال سيناء
والـــــوادى الــجــديــد والــبــحــر األحــمــر ومــطــروح وجنوبها
ومطروح األقل مع العلم أن انتشار الكالب الضالة يتسبب
فى انتشار األمــراض واألوبئة مما يهدد حياة المواطنين
الـــذى ينتهى عــقــر الــكــاب لــهــم فــى ع ــدد مــن الــحــات
إلــى الوفاة مقارنة مصر بالدول األخــرى مصر تعد فى

مدة الحمل للكالب
من  56إلى 72
يومـا
ً

معدل الوالدة
لكل كلب مرتين
فى العام
المقدمة.
وتابع عرفة بقوله :مع العلم أن هناك نوعين من الكالب
الضالة الموجودة فى شــوارع المحافظات الكلب الذى
قضى حياته بأكملها فــى الــشــوارع منذ والدت ــه والكلب
الــذى هــرب من صاحبه او من يمتلكه وعندما تجد أى
من الكالب الضالة فى الشارع فيمكن معرفته إذا وجدت
الكلب هائج وكثير النباح والحركة وإذا وجدته يرفض
شرب الماء فى الوقت الذى يسيل لعابه بكثرة وأن يبدو
ضعيفا وهزيالً وغير قــادر على الحركة فى نفس
الكلب
ً
الــوقــت ال ــذى يسيل فيه لعابه إذا الحــظــت أى مــن تلك
اإلشارات فال تتقدم من الكلب أو تقترب منه.
وتــابــع عرفة بقوله :الــكــاب فــى دول العالم يتخذها
اإلنسان فى الحراسة والصيد وجر العربات.
وكانت تستخدم فى الحرب للحراسة وحمل الرسائل،
وهناك الكالب المدربة التى تقود العميان والصم فى
الشوارع والعمل المنزلى كتنبيه الصم لجرس التليفون

آخر موعد لتلقى طلبات التحول من المحاسبة
بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية

عرفة
أو الباب أو قيادة األعمى للتجول داخــل البيت أو عبور
الشارع ،وبعض أنواع الكالب تتسم بحاسة شم قوية.
ولهذا تدرب على مهام أخرى كالكشف عن المخدرات

والمفرقعات والديناميت والنمل الفارسى والغرقى بالماء
بــاألعــمــاق .يمكن البحث عــن المفقودين فــى ال ــزالزل
والحرائق وبعض الكالب يمكنها التنصت على األصوات
التى ال يسمعها اإلنسان بأذنيه ،حتى إن الكلب يقدر على
سماع دقات الساعة على بعد  40قدما.
والكالب المنزلية تختلف فى الشكل والمظهر والحجم
واللون ،والكلب يعيش من  12 – 8سنة حسب البيئة الذى
يعيش فيها والعناية.
وأضــاف عرفه :تتراوح مدة الحمل فى الكالب من 56
يوما ومعدل الــوالدة لكل كلب سنويا مرتين فى
إلــى ً 72
العام وفى أمريكا تُسجل حوالى  4.7مليون عضة كلب
سنويا فى وفى بريطانيا تُسجل ما بين مليون ومليونين
ً
عضة ومدينة دبى هى المدينة الوحيدة فى العالم التى
ال توجد بها كلب ضال او تائه او حتى يمشى بمفرده دون
صاحبه مع العلم أن مــرض السعار قد يــؤدى للوفاة فى
حــال عــدم العالج لتأثيره مباشرة على الجهاز العصبى

حاليا من الكالب التى
فى ظل انه ال يخلو شارع فى مصر
ً
تزايدت أعدادها بشكل ملفت ومتوسط مدة بقاء الكالب
 8سنوات.
وأضــاف عرفة بقولة :ال يوجد أى مركز للسموم فى
نطاق الــوحــدات المحلية القروية البالغ عددها 1411
وحــدة محلية قروية تابعة لـــ 27محافظة حيت تعد تلك
القرى مسئولة اداري ــا وتنفيذيا عن  4726قرية يتبعها
ونجعا وعزبة فضال على أن جميع
كفرا
ً
 26ألفا وً 757
ال ــوح ــدات الصحية فــى الــقــرى ال يــوجــد بــهــا ســيــارات
إسعاف كافية أو حتى أقسام للسموم وكل ما يوجد فى
الجمهورية فقط  20مرك ًزا للسموم موجودين فقط فى
عواصم المحافظات حيث تحتاج المستشفيات والوحدات
الصحية فى القرى الى استحداث أقسام جديدة للسموم
تختص بالتعامل مــع ح ــاالت عقر المواطنين مــن قبل
الكالب الضالة وغيرها من الحاالت االخري
واضاف عرفة :فان المسئولية تقع على المحافظين طبقا
لقانون اإلدارة المحلية رقم  43لعام 1979م حيث وصلت
األمور من قبل بعض المحافظين إلى عدم المتابعة الشاملة
فــى الــقــرى والــعــزب والــنــجــوع والــكــفــور بسب عــدم وجــود
منهم خارج
موازنات كافية وعــدم تفكير بعض المسئولين
ً
الصندوق فى شتى الملفات ومنها مهاجمة الكالب الضالة
والثعابين والزواحف لعدد من المواطنين فى القرى
وتابع عرفة :إلنهاء مهاجمة الكالب للمواطنين فى القرى
والعزب والكفور والنجوع مطلوب انشاء  1411وحدة للسموم
تتبع الوحدات الصحية فى القرى فضال على انشاء مراكز
األقسام للسموم فى  184مركز و 92حى و 214مدينة ويمكن
لمدة محددة أن يقوم القطاع الخاص ومنظمات المجتمع
المدنى بالمشاركة فى إنشاءها نظرا لعدم قدرة الموازنة
العامة للدولة على تكلفتها فضال على انــه يحب مبدئيا
تخصيص المحافظين جزء من أموال المحافظة الموجودة
فــى الــصــنــاديــق الــخــاصــة فــى كــل محافظة بــالــتــعــاون مع
مخصصات وزارة الصحة لحل هذا الملف الملح.
وأضــاف عرفة :البد أن يقوم كل محافظ بصورة عاجلة
بإصدار قرار إدارى النعقاد لجنة دورية لحل األزمة تتكون
من مدير مديرية الصحة بالمحافظة ووكيل وزارة الزراعة
ووكيل وزارة الــرى ورئيس الــوحــدة المحلية فى كل قرية
ومــديــر مديرية الطب البيطرى ومــديــر إدارة البيئة فى
المحافظة حيث حتى هــذه اللحظة ال توجد خطة قومية
من قبل المحافظين على مستوى جميع الــوزارات للتعامل
مع هــذا الملف الملح وال توجد خطة استراتيجية قومية
فيما يتعلق بهذا الملف أو تنسيق ملموس من قبل الوزارات
المعنية.
وأضــاف عرفة :أطالب رئيس مجلس ال ــوزراء بسرعة
ـادا إلــى معاناة
استحداث وزارة للقرية المصرية اســتــنـ ً
المواطنين اليومية ونقص الخدمات المتكاملة لسكان
القرى وما يتبعها من كفور ونجوع وعزب.

انتهاء فترة تقديم طلبات التحويل للحاجزين فى اإلسكان االجتماعى

دينا أيمن عبدالفتاح
أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر ،أنه تقرر مد موعد تلقى طلبات
التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية من
خــال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء اإللكترونية حتى  31يوليو
الحالى،
وأوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر ،أنه بناء على رغبة المواطنين
فى مد فترة تلقى طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب
العدادات الكودية تم مد فترة تلقى الطلبات.
وكــان الدكتور محمد شاكر وزيــر الكهرباء ،أكــد أن كل من تقدم بطلب
للتحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية سيتم
تركيب العداد له ،الفتا إلى أن الفرصة مازالت متاحة أمام المخالفين حتى
نهاية اليوم ولن يسمح بتلقى طلبات جديده بعد انتهاء المدة.
وقــال شــاكــر ،إن الــهــدف مــن تركيب الــعــدادات الكودية مسبوقة الدفع
للمبانى المخالفة هو تقليل حجم الخسائر المالية الناتجة عن سرقات التيار
الكهربائى ،موكدا أن المحاسبة بنظام الممارسة غير دقيق وال يعبر عن
االستهالك الفعلى للمواطن وهو ما يهدر فى بعض األحيان حق الدولة فى
الحصول على حقها.

موعد إعالن نتيجة
الدبلومات الفنية 2021
كشف الدكتور محمد مجاهد ،نائب وزيــر التربية والتعليم لشئون
التعليم الفنى ،عن أنه من المقرر إعالن نتيجة الدبلومات الفنية يوم 29
يوليو الجارى ،موضحا أنه سيتم بدء التظلمات ثان أيام اعتماد النتيجة
وتستمر لمدة  15يوما.
وأوضــح نائب وزيــر التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ،أنــه تم
البدء فى تقدير الدرجات من يوم  26يونيو الماضى ،وانتهى يوم 7/10
واشترك فى عملية التقدير حوالى  45ألف مقدر ،وبعد انتهاء التصحيح
تم البدء فى مراجعة النتيجة قبل اعتمادها.
جدير بالذكر أن امتحانات الــدور األول للدبلومات الفنية ،شهدت
إجــراء االمتحانات فى عدد ( )1431مــادة امتحانية ،وتم أداؤهــا فى
( )3111لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية ،وذلك بإجمالى عدد
طالب ( ،)816948وبمشاركة ( )212951ما بين مالحظين ومراقبين
ومراقبين أوائل ورؤساء اللجان.

إسالم خالد
أعــلــن الــدكــتــور عــاصــم الــجــزار ،وزيــر
اإلســــكــــان والـــمـــرافـــق والــمــجــتــمــعــات
العمرانية ،عن إنتهاء فترة تقديم طلبات
التحويل للحاجزين ممن هم خارج أولوية
(الــمــدن /الــمــراكــز) الــتــى ال تتوافر بها
وحـــدات سكنية حــالــي ـاً ،أو الــتــى يوجد
بها وحــدات جــار تنفيذها ضمن برنامج
لمنخفضى الدخل،
اإلسكان االجتماعى ُ
بــعــدد مــن اإلعــانــات ،وذل ــك يــوم األحــد
الموافق  18يوليو الجارى.
وأوضح الوزير ،أن قرار مد فترة تقديم
طلبات التحويل جــاء استجابة لرغبات
المواطنين ،ومنح فرصة ألكبر عدد منهم
للتحويل وذل ــك للحاجزين باإلعالنات
الــتــالــيــة (اإلعــــــان الــثــامــن «الــكــراســة
الحمراء  /مراحل التشطيب – الكراسة
ال ــزرق ــاء  /تــحــت اإلن ــش ــاء»  -اإلع ــان
التاسع  -اإلعالن الـ - 11اإلعالن الـ12
 اإلعــان الـــ - 13اإلسكان القومى من - 2009 :2005الــنــقــابــات «مــحــدودى
الدخل») ،وذلك للتحويل إلى المشروعات
الــمــتــوافــر بها فــائــض وحـ ــدات ،على أن

تكون الوحدة بنفس السعر (ســواء داخل
نــطــاق المحافظة أو محافظة مــجــاورة
للمحافظة الـ ُـمــتــقــدم عــلــيــهــا) ،وكــذلــك
بــشــرط انطباق ش ــروط الحجز عليهم،
حيث يشترط لقبول التحويل عــدم قيام
العميل بــاســتــرداد مقدم جدية الحجز،
أو سبق التخصيص لــه ،أو سبق تقدمه
المتقدم
بطلب تحويل باإلعالن األصلى ُ
عليه.
وق ــال ــت م ــى عــبــدالــحــمــيــد ،الــرئــيــس
التنفيذى لصندوق اإلسكان االجتماعى
ودعــــم الــتــمــويــل الــعــقــاري :يــتــم تقديم
طلبات التحويل من خــال الدخول على
مــركــز خــدمــة الــمــواطــنــيــن عــبــر الــرابــط
«HTTPS://CSERVICES.SHMFF.
 ،»GOV.EGثم اختيار طلبات بموقع
مركز خدمة المواطنين والضغط على
«طــلــبــات تــعــديــل رغــبــة حــجــز الــوحــدة
السكنية» ،ثم يتم تفعيل الحساب وإدخال
الــرقــم الــقــومــى لصاحب الطلب وكلمة
الــســر ،وبــعــد الــمــوافــقــة عــلــى الــشــروط
واألحكام واالطــاع على شروط اإلقــرار،
يتم تحميل نموذج طلب التحويل وتحريره
بخط الــيــد ،وإعـــادة تحميله مــرة أخــرى
بنفس الموقع ،وفــى حالة قبول الطلب

 بعد دراســتــه مــن جــانــب الــصــنــدوق -يــشــتــرط الــتــوجــه ألح ــد مــكــاتــب البريد
المميكن لسداد رسوم جدية التحويل (35
جنيها) تحت ُمسمى خدمة «طلبات تعديل
رغبة حجز الــوحــدة السكنية» بواسطة
المسدد
صــاحــب الطلب (اس ــم العميل ُ
إليصال مقدم جدية الحجز سابقاً) ،على
أن يــقــوم العميل بتقديم إيــصــال ســداد
مقدم الحجز لموظف البريد لإلطالع
عليه ،وال ُيعتد بأى طلب سيتم بالمخالفة
لتلك الشروط.
وأكــدت مى عبدالحميد ،أن عدم تقدم
الــحــاجــزيــن  -مــمــن هــم خــــارج أولــويــة
الــوحــدات الــمــتــوافــرة حاليا ً والــوحــدات
ال ــج ــارى تــنــفــيــذهــا بـــــكــل مــن (الــمــدن/
الــمــراكــز) الــتــى ال تــتــوافــر بــهــا وح ــدات
ســكــنــيــة  -بــطــلــبــاتــهــم خــــال الـ ُـمــهــلــة
سيعد عــدوالً عن
المعلن عنها فإن ذلك ُ
االســتــمــرار فــى الحجز ،ويعتبر الحجز
الغــيـاً ،ويلتزمون بــاســتــرداد مبلغ ُمقدم
جدية الحجز الخاص بالوحدة السكنية،
موضحة أنــه تم إتاحة فيديو توضيحى
للمواطنين يوضح بصورة دقيقة وشاملة
كيفية تقديم طلب التحويل عبر القناة
الــرســمــيــة لــلــصــنــدوق عــلــى الــيــوتــيــوب

«HTTPS://WWW.YOUTUBE.
 ،»COM/SHMFFEGومـــن خــال
الموقع اإللكترونى« «�HTTPS://CSER
 ;»VICES.SHMFF.GOV.EGداخل
صفحة الطلبات بمركز خدمة المواطنين،
لطلب تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية،
وذلــــك كـــإجـــراء يــســاهــم ف ــى مــســاعــدة
المواطنين.
وأشـــارت الرئيس التنفيذى لصندوق
اإلس ــك ــان االجــتــمــاعــى ودعــــم الــتــمــويــل
العقاري ،إلى أن مد فترة تقديم طلبات
التحويل للمواطنين يأتى فى ضوء فاعلية
المستمر مع مطالب المواطنين
التواصل ُ
بشكل ُمباشر ،بما يحقق مستوى متميز
فى الخدمة المقدمة ،وتذليل العقبات
وتــيــســيــر اإلجــــــراءات وخ ــط ــوات العمل
أمامهم ،وعلى مــن يرغب فــى مزيد من
التفاصيل أو طرح أى تساؤل أو استفسار
االتصال على األرقــام الهاتفية الخاصة
بمركز خدمة عمالء الصندوق– 5999 :
 1188 – 5777من أى تليفون محمول،
ورقــم  090071117من أى خط أرضى
مــن الــســاعــة الــتــاســعــة صــبــاح ـا ً وحتـى
مساء طوال أيام األسبوع عدا
الخامسة
ً
يومى الجمعة والسبت.
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مجلس النواب يفتح ملف فشل الحكومة فى تنفيذ مبادرة الرئيس «حياة كريمة»
تــقــدمــت الــنــائــبــة دالــيــا يــوســف ،عضو
مجلس النواب ،بطلب إحاطة موجه لرئيس
مجلس الـ ــوزراء ووزيـــرة التضامن ،بشأن
إخفاق الحكومة فى تنفيذ مبادرة الرئيس
حياة كريمة.
وقــالــت الــنــائــبــة إن «الــتــســول» هــو وبــاء
اجتماعى ساد فى المجتمع المصرى فى
اآلونـــة األخــيــرة وأصــبــح عــمـاً لقطاعات
عــريــضــة مــن أبــنــاء ه ــذا المجتمع بحيث
أصبح مهنة مربحة للغاية ،على الرغم من
أن معظم القائمين به من الفئة التى لم تنل
من العلم ما يؤهلها لــدراســة المجتمع إال
أنهم يعلمون جيداً كيفية الوصول للفئة التى
يتسولون منها.
وأشارت إلى أن التسول مشروع اقتصادى
مربح لبعض عصابات االطفال التى تستغل
مــن هــم أقــل منهم و تعلم طــرق التحايل
عــلــى الــقــانــون و االســتــغــال الــجــيــد لفئة
أخ ــرى يغفل عنها المجتمع وهــم أطفال
الشوارع المستغلين فى كل الوظائف التى
تسبب ضررا للمجتمع مثل (التسول ،ترويج
المخدرات ،السرقة ،االعتداء الجنسي).
وأكـــدت يــوســف ،أن معظم المتسولين
يصطحبون معهم أطفاال الستجداء المارة
وهو ما جرمه قانون الطفل رقم  12لسنة
 1996والــذى ينص على أنــه  »:يعاقب كل
شخص صحيح البنية ذكــرا كــان أم أنثى
بالحبس مدة ال تتجاوز شهرين شريطة أن

يبلغ من العمر خمسة عشر عاما أو أكثر،
فيما يتم إنذار والد الطفل فى المرة األولى
لتسول طفله عن طريق نيابة األحداث وفى
حال جاء الطفل بجريمة تسول جديدة فإن
ولى األمر الذى سبق انذاره يتعرض لتوقيع
العقوبة التى جاء بها نص المادة  113من
قانون الطفل وهى الغرامة التى ال تتجاوز
مائة جنيه».
ولفتت إلــى تــوجــه الرئيس عبد الفتاح
السيسى الــدعــوة لـــ«مــؤســســات وأجــهــزة
الــدولــة بالتنسيق مــع مؤسسات المجتمع
المدنى لتوحيد الجهود بينهما والتنسيق
المشترك الستنهاض عزيمة أمتنا العريقة
ُ
شبابا ً وشيوخا ً رجاالً
ونساء إلطالق مبادرة
ً
وطنية على مستوى الــدولــة لتوفير حياة
كريمة للفئات المجتمعية األكثر احتياجا ً
خــال الــعــام  ،2019وذل ــك تحت رعايته
شخصيا.
ونوهت أنه بالفعل أطلق الرئيس مبادرة
«حــيــاة كريمة» ،بهدف حماية المشردين
واألطـ ــفـ ــال ب ــا مـــــأوى ،وتــعــهــدت وزارة
الــتــضــامــن ب ــأن يــكــون هــنــاك ف ــرق إنــقــاذ
تابعة لــوزارة التضامن االجتماعى تجوب
الشوارع بأتوبيسات على مدار الـ 24ساعة
للبحث عن المفقودين واألطفال بال مأوى
والمشردين على األرصفة من أجل إيوائهم
وتوفير حياة كريمة لهم.
وأكـــدت يــوســف ،أنــه على أرض الــواقــع

لم يتحقق ذلــك ،ووجدنا هــذه الفرق لمرة
واحــدة فى وسائل اإلعــام ،ثم اختفت مرة
أخرى ،وأكبر دليل على ذلك أنه لم يحدث
أى تحسن بشأن المشردين أو المتسولين،

اتهامات للحكومة بتعطيل استثمار
أموال التأمينات والمعاشات
تــقــدم الــنــائــب مــحــمــود ق ــاس ــم ،عضو
مــجــلــس الــــنــــواب ،بــطــلــب إحـــاطـــة إلــى
المستشار الــدكــتــور حنفى جبالى رئيس
مجلس النواب لتوجيهه إلى وزيرة التضامن
نيفين القباج.
وأشـــــار فــيــه إلـ ــى أنـ ــه صـ ــدر الــقــانــون
رقــم  148لسنة  2019بــشــأن التأمينات
االج ــت ــم ــاع ــي ــة وال ــم ــع ــاش ــات
والــذى قرر بإصدار الالئحة
التنفيذية للقانون خــال 6
أشــهــر ،وتــســاءل «قــاســم»
عــن أســبــاب ع ــدم صــدور
الالئحة التنفيذية لهذا
التشريع الــمــهــم ،موجها
انتقادات حــادة للحكومة
لتعطيلها تنفيذ هــذا
الــتــشــريــع ،خــاصــة أن
ه ــن ــاك الــعــديــد من
مـــواد ه ــذا الــقــانــون
ال يــمــكــن تــنــفــيــذهــا
وتــطــبــيــقــهــا إال مــن
خـــــال إصـــــــدار الــائــحــة
التنفيذية لهذا التشريع.
وطالب النائب محمود قاسم باستدعاء
وزيــرة التضامن للبرلمان للرد على طلبه
وبصفة عاجلة لمعرفة األسباب الحقيقية
الــتــى وراء تعطيل تنفيذ ه ــذا التشريع
خــاصــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــاســتــثــمــار أمـ ــوال
المعاشات والتأمينات االجتماعية.
وأكـ ــد الــنــائــب مــحــمــود قــاســم أن هــذا

التأخير تسبب فى إهدار أموال التأمينات
والــمــعــاشــات بــعــدم اســتــثــمــارهــا متهما
الحكومة بأنها السبب الرئيسى فى تعطيل
استثمار أمـــوال التأمينات والمعاشات
لعدم إصدارها لالئحة التنفيذية للقانون
فى المواعيد المقررة إلصدارها رغم أن
الفلسفة الرئيسية مــن القانون استثمار
هــذه األمــــوال ،السيما وأن الــقــانــون قد
جــاء بتعديالت جوهرية فيما يخص
اســتــثــمــار تــلــك األمـــــوال حــتــى ال
تأكلها مــصــادر الــصــرف وتظل
دون استثمار ،خاصة بعد تحويل
وزارة المالية ألكــثــر مــن ٢٦٠
مــلــيــار جنيه مــن مستحقات
الــتــأمــيــنــات والــمــعــاشــات
لديها ،وهو األمــر الذى
يــســتــوجــب عــلــى وزارة
ال ــت ــض ــام ــن أال تــقــف
مكتوفة األيـــدى وتقوم
فــــــورا بــاســتــثــمــار تــلــك
األموال وفقا للقانون لصالح
أصحاب المعاشات والتأمينات
بدال من أن تظل هكذا ،وذلك بسبب عدم
صدور الالئحة التنفيذية للقانون ،وهو ما
تقاعست عنه الوزارة.
كــمــا أفـــاد قــاســم بــأنــه يـــدرس حاليا
الــتــقــدم بــمــشــروع قــانــون لتعديل بعض
أحــكــام قــانــون التأمينات والمعاشات
وهــو الــقــانــون ال ــذى أص ــاب العديد من
المواطنين باإلحباط والضرر.

طالب الدكتور عفت السادات وكيل لجنة
الشئون الخارجية والعربية واالفريقية
بمجلس الشيوخ ورئــيــس حــزب الــســادات
الــديــمــقــراطــى مــن الــحــكــومــة بالمواجهة
الحقيقية والــجــادة مع مروجى الشائعات
واألكــاذيــب ضــد الــدولــة المصرية مؤكداً
أن هناك من يستخدمون وسائل التواصل
االجــتــمــاعــى لــتــرويــج الشائعات
واألكــــــاذيــــــب لـ ــي ـ ـاً ونــــهــــاراً
لــلــتــشــكــيــك ف ــى مــؤســســات
الــدولــة وق ــال «الــســادات«
فى بيان له أصــدره اليوم
إن ــه عــلــى سبيل المثال
نــفــت الــحــكــومــة خــال
ال ــس ــاع ــات الــمــاضــيــة
مــا ت ــردد مــن أنــبــاء عن
اعــتــزام الــدولــة اصــدار
ال ــص ــك ــوك الــســيــاديــة
كــــــأداة ل ــره ــن األصــــول
الــمــمــلــوكــة لــلــدولــة مقابل
االقتراض.
أشار السادات إلى أن المركز اإلعالمى
لمجلس الوزراء كشف أنه انتشر فى بعض
المواقع اإللكترونية وصفحات التواصل
االجــتــمــاعــى أنــبــاء بــشــأن اعــتــزام الــدولــة
إص ــدار الصكوك السيادية ك ــأداة لرهن
األصول المملوكة للدولة مقابل االقتراض،
وقد قام المركز اإلعالمى لمجلس الوزراء
بالتواصل مــع وزارة المالية ،والــتــى نفت
تلك األنــبــاءُ ،مــؤكــد ًة أنــه ال صحة إلصــدار
الصكوك السيادية كــأداة لرهن األصــول

الــمــمــلــوكــة لــلــدولــة مــقــابــل االقـــتـــراض،
ُموضحةً أن الهدف من إصــدار الصكوك
الــســيــاديــة ،هــو خــلــق أداة تــمــويــل جــديــدة
لتنويع قاعدة المستثمرين ،بما يساهم فى
تحقيق المستهدفات المالية واالقتصادية
والتنموية ،وتوفير المخصصات المالية
الــازمــة للمشروعات االستثمارية بشكل
يتماشى مع جهود الدولة فى تعزيز أوجه
اإلنــفــاق على تحسين مستوى معيشة
المواطنين ،وبما يتسق مــع مبادئ
الشريعة اإلســامــيــة ،دون رهن
أو بيع أى من األصــول المملوكة
للدولة ،حيث سيتم إصدارها
ع ــل ــى أسـ ـ ــاس األص ـ ــول
الــمــمــلــوكــة لــلــدولــة
م ــل ــك ــي ــة خـ ــاصـ ــة،
عــن طــريــق بــيــع حق
االنــتــفــاع بــهــذه األصــول
دون حــق الــرقــبــة ،أو عن
طــريــق تــأجــيــرهــا ،عــلــى أن
يحظر الحجز أو اتخاذ إجراءات
تنفيذية على تلك األصـــول الــتــى تصدر
على أساسها الصكوك ،وبطالن أى إجراء
أو تصرف مخالف لذلك ،وتقرير عقوبة
جنائية على المخالفين وقال الدكتور عفت
السادات إنه يجب اتخاذ جميع اإلجراءات
القانونية ضــد مــن يــقــومــون بــتــرويــج مثل
هذه االكاذيب التى تحدث بلبلة كبيرة لدى
الرأى العام مطالبا ً من األجهزة المختصة
مالحقة كل من يروجون مثل هذه األكاذيب
والشائعات الخطيرة

محاكمة مروجى الشائعات ضد الدولة

بل عددهم فى ازدياد ومازال.
وعلقت« :وزارة التضامن خصصت خط
ساخن لشكاوى دور الرعاية االجتماعية...
ماذا قدم!! وماذا فعل!!.».

وتابعت أن الرئيس كان قد وجه بتوفير
أوجه الرعاية الكاملة لألطفال بال مأوى،
لعمل سيارات متنقلة ومجهزة لهم ضمن
مشروع تنفذه وزارة التضامن االجتماعى

بالتعاون مــع صــنــدوق تحيا مــصــر ،األمــر
الــذى طــرح س ـ ً
مهما كيف سيتم عمل
ـؤال ً
هــذه الــســيــارات ،حيث إن المشروع الــذى
تــنــفــذه وزارة الــتــضــامــن يتضمن توفير
سيارات متنقلة مجهزة تجوب الشوارع فى
 10محافظات ،حيث يتم العمل على جذب
الطفل من الشارع دون خوف ومعرفة حالته
إليداعه بإحدى مؤسسات الرعاية أو إعادة
الطفل إلى أسرته وذلك بالنسبة لألطفال
الذى لهم أسر ويقيمون فى الشوارع.
وتــســاءلــت« :إذا كــانــت ه ــذه الــســيــارات
موجودة بهذا الشكل الرائع ،وبهذا التنظيم
القوى ...لماذا نجد المتسولين فى تزايد!!،
ولماذا نجد األطفال بال مأوى فى تزايد».
وأكملت أن الهدف الرئيس من مبادرات
الرئيس فى هذا الشأن وكذا رعاية الرئيس
لمبادرة «حياة كريمة» هو تعليم المتسولين
وأطفال الشوارع حرفة بهدف ايجاد عمل
مفيد لهم ،بحيث يصبحوا اضافة للمجتمع،
وتعليمهم حرف وصناعات مختلفة نفتقد
االيــد العاملة بها ،وليس الهدف الكشف
الطبى السريع لمرة واحــدة فى سيارة ثم
تركهم فى الشارع مــرة أخــرى ،وال الهدف
توزيع بطاطين واتخاذ الصور اإلعالمية.
وشــــددت الــنــائــبــة ،أن هــنــاك خــطــأ فى
المنظومة ،وفى ترجمة توجيهات الرئيس
يستوجب وقــفــة كــى نقيم هــذه التجربة،
للوقوف على األخطاء وإعادة تصويبها.

انتفاضة برلمانية بسبب مشكالت
مصروفات المدارس الخاصة

أزمة تحت القبة بسبب تطبيق لعبة هدم الكعبة
تقدم عدد من النواب بطلبات احاطة وبيانات
عــاجــلــة مــوجــهــة ال ــى رئــيــس الـــــوزراء و وزيــر
االتصاالت وجهاز االتصاالت لوقف تطبيق او
لعبة فورتنايت « التى تجسد هدم الكعبة ،والتى
حذر األزهر الشريف ودار اإلفتاء منها.
وأك ــد الــنــائــب يــاســر عمر رئيس
وكــيــل لــجــنــة الــخــطــة والــمــوازنــة
بمجلس النواب أن تلك األلعاب
أوال تــســتــهــدف الــشــبــاب من
خ ــال خــطــط منظمة لشغل
الـــشـــبـــاب وبــعــضــهــا يــدفــع
الــشــبــاب لالنتحار وتسعى
لهدم القيم وزرع قيم بديلة
تــحــض عــلــى الــعــنــف وت ــزرع
أخالقيات ضد المجتمعات
وتهدم القيم اإلنسانية والدينية
وه ــو مــا ح ــدث فــى اللعبة
التى تجسد هدم الكعبة
حيث ال تبقى على أى
قيم دينية أو أخالقية
أو مجتمعية
وأضاف ياسر عمر
أن تــلــك الــشــركــات
عــابــرة للجنسيات تحقق
أرباحا ومكاسب خيالية وتقدم
فى كل يــوم جديد من تطبيقات
وألعاب مشيرا إلى أنه ال يمكن حجب
أو مواجهة التكنولوجيا بشكل عام ولكن البد
من اليقظة والرقابة وتكاتف الجميع فى األسرة
والمدرسة لمواجهة مثل هذه المشكلة.

وط ــال ــب عــمــر بــاجــتــمــاع بــرلــمــانــى يجمع
اللجان ذات الصلة مع وجــود ممثلى الحكومة
واالتــــصــــاالت لــمــواجــهــة مــثــل هـــذه االلــعــاب
والتطبيقات الخطرة على الشباب والى تهدد
ام ــن وســامــة المجتمع بــل والــقــيــن الظينية
واإلسالمية.
وقـــال الــنــائــب أحــمــد حــتــة عــضــو لجنة
االتصاالت إنه تقدم بطلب إحاطة ودعا
الجــتــمــاع عــاجــل للجنة االتــصــاالت
لمواجهة تلك األلعاب الخطيرة التى
تهدر حياة وعقول الشباب وتقف
خلفها عصابات منظمة لهدم القيم
الدينية واألخاللقية والمجتمعية
لدى الشباب والمراهقين.
وأضــــــــاف حـــتـــه أنــــــه ســـبـــق أن
حـــذر م ــن قــبــل م ــن بــعــض األلــعــاب
اإللكترونية التى تختطف عقول
الشباب وتــأخــذهــم إلــى عالم
الخيال االفتراضى وترسخ
لسلوكيات غريبة و تحض
ِ
وإيذاء
على العنف والكراهية
النفس أو الغير.
وتــابــع أن ــه تــقــدم مــنــذ شهرين
بطلب إحاطة لكل من رئيس الوزراء
ووزي ــر االتــصــاالت ،لحجب مــا يطلق
عليه تــحــدى التعتيم أو لعبة «الــوشــاح
األزرق» التى انتشرت بشكل كبير بين الشباب
يضا وأثــارت جــدال بين المصريين ،وفــى عدد
مــن دول العالم خــال الفترة الماضية وتمت
مناقشته ولكن لم تحقق أى نتيجة.

سنويـا فى
إهدار ربع مليار جنيه ً
إنشاء شبكة غاز بالمستشفيات
ال تستخدم بقرار وزارى

زايد

وزيرة الصحة ترفض
التدخل لحل أزمة
تكليف الصيادلة
الــدكــتــور فــريــدى البياضى،
عضو لجنة الصحة بمجلس
الــنــواب ،تــقــدم بطلب إحــاطــة،
مــوجــه إلــى الــدكــتــور مصطفى
مـــدبـــولـــى ،رئـــيـــس الـــــــوزراء،
والــدكــتــورة هــالــة زايـــد ،وزيــرة
الصحة ،بشأن تجاهل الــوزارة
الرد على توصيات لجنة الشئون
الصحية بمجلس الــنــواب لحل
أزمــة تكليف الصيادلة دفعتى
 2018و .2019
وقـــال «الــبــيــاضــي» ،إن لجنة
الشئون الصحية أصــدرت (فى
حــضــور ممثل وزارة الصحة)
توصياتها المحددة بتوقيتات
لــحــل أزمـــة تكليف الصيادلة
خريجى دفعات  2018و  2019و
اليوم يمر شهران بعد المواعيد
المحددة لتنفيذ تلك التوصيات
و لم يتم تنفيذ أي ًا منها و لم يتم
الرد من قبل الوزارة.
وتــابــع عــضــو صــحــة الــنــواب،
علقا
قائالً  :مصير أبناءنا مازال ُم ً
غضبا عــارمـ ًا لديهم و
مما أثــار
ً
لــدى ذويهم ،ومثَّ ل إهانة بالغة
لمجلس النواب الموقر و لدوره
مطالبا
الرقابى على الحكومة،
ً
بتحويل الطلب بصفة عاجلة
لمناقشته فــى لجنة الشئون
الصحية بحضور وزيرة الصحة.

تقدم النائب محمد عبد الله عضو مجلس النواب بطلب إحاطة
إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه
الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصناعة
والتجارة والتموين والتجارة الداخلية وقطاع األعمال العام طالب
فيه بالتصدى الفورى لجميع منتجات المالبس المكتوب عليها بعض
الكلمات باللغة اإلنجليزية والتى انتشرت كتابتها على مالبس األوالد
والشباب أو الفتيات فى أسواقنا وهى كلمات ساقطة وتخالف كل
التقاليد والقيم المصرية.
وقــال النائب إن هــذه الكلمات تخالف جميع القيم والــعــادات
والتقاليد ومنها كلمات لألسف الشديد تسئ إساءة بالغة لألديان
السماوية ألنها تحث على الفسق والفجور والشرك بالله والسحر
والــشــعــوذة مطالبا ً مــن الـــوزراء الثالثة تشكيل لجنة بها أساتذة
متخصصين للمرور على الموالت والسالسل والمحالت التجارية
لرصد هذه الظاهرة ومصادرة جميع المالبس التى بها مثل هذه
المخالفات الخطيرة ومعاقبة من ينتجون هذه المالبس.
وقال إن هناك العديد من الشباب والفتيات الذين يقبلون على
شراء مثل هذه المالبس وهم ليسوا على دراية بالكلمات المدونة
عليها مطالبا ً بالغاء كتابة أى كلمات باللغات األجنبية على المالبس
والمنتجات المصرية مع منع دخول المالبس المستوردة ومكتوب
عليها كلمات تحث على الفسق والفجور والسحر والشعوذة وتعارض
أحكام األديان السماوية.

لجنة حقوق اإلنسان تطالب «عبدالغفار»
بالتحقيق فى واقعة «فتاة الفستان»

سالمة الصحة النفسية والفحص الطبى الشامل ..شروط جديدة إلتمام الزواج
وأش ــارت «هــالــى» إلــى إن الــواقــع العملى أثبت
غياب الكشف النفسى عليهم ،ولم يحدد القانونهذا
النوع من الكشف للتأكد من السالمة النفسية،
والعصبية التى تضرب الحياة الزوجية ،وتؤثر سلبا ً
على األسرة فى المستقبل ،خاصة أن االضطرابات
الشخصية المصنفة فــى الــدلــيــل التشخيصى
لــأمــراض النفسية قــد أصــبــحــت حقيقة يجب
التعامل معهابعد إن أصبح الطالق مشكلة تهدد
أمن واستقرار المجتمع ،السيما وأن نسبة كبيرة
من حاالت الطالق تتم فى السنوات األولى للزواج
وبعضها اآلخ ــر فــى السنة األولـ ــى ،وأحــيــان ـا ً يتم
الطالق بعد عقد ال ــزواج وقبل إتمام مراسيمه،
ونــقــيــس عــلــى ذل ــك طــلــبــات (الــخــلــع) واالنــفــصــال
والهجر وهروب الزوجات ،وما يترتب على ذلك من
انحرافات سلوكية من إيذاء النفس وإهمال الذات
والعنف ضــد االطــفــال -العنف األس ــرى -تعاطى
المسكنات -تعاطى المخدرات ...الخ).

اســتــحــدث اقــتــراح برغبة فــى مجلس الشيوخ
تقدمت بــه النائبة الــدكــتــورة «ديــنــا هــالــى» إلى
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس
الــشــيــوخ ،بــنــداً جــديــداً قــى ش ــروط إتــمــام ال ــزواج
«شرط سالمة الصحة النفسية» ،لكل من الزوجين،
كأحد شــروط إتمام الــزواج ،إضافة الى الشروط
الصحية األخــــرى ،والــتــى تــلــزم طــرفــى العالقة
الــزوجــيــة بالفحص الــطــبــى الــشــامــل فــى إحــدى
المستشفيات المعتمدة وألزمت المأذون بإعتمادها
قبل إتمام عقد القران.
ونــوهــت «هــالــى» فــى االق ــت ــراح بــرغــبــة الــى
أن الــخــبــراء والمتخصصين بــدراســة قضايا
األحوال الشخصية قد أكدوا على ضرورة إدخال
الفحوصات الطبية على المقبلين على الــزواج
ســواء الــزوج أو الزوجة الى أن تم تعديل قانون
الطفل ليضمن مادة خاصة بالكشف الطبى قبل
عقد الزواج.

شبهات فساد فى عملية منح تراخيص تعبئة السكر

تقدم النائب حسانين توفيق ،عضو لجنة التعليم واالتصاالت بمجلس
الشيوخ ،باقتراح برغبة للحكومة بشأن وضع ضوابط للسيطرة على
أزمة المصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة ،وتفعيل قرار سداد
المصروفات من خالل البنوك لدعم الشمول المالى والتحول الرقمى.
وأشار النائب ،إلى أنه فى سبتمبر  2018وقّع الدكتور طارق شوقى،
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ،القرار الــوزارى رقم  356بشأن
تحديد الرسوم والغرامات واالشتراكات ومقابل الخدمات اإلضافية
التى تٌحصل من طالب المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفنى
للعام الدراسى .2019/2018
وأوضــح حسانين توفيق ،أن الــقــرار تضمن تحصيل كافة الرسوم
المقررة عن طريق عدد من البنوك ومكاتب البريد المصرى ،وكان
الهدف منه منع أى تالعب من جانب أصحاب المدارس الخاصة فيما
يتعلق بالمصروفات اإلضافية ،بحيث تكون كل المصروفات تحت رقابة
وزارة التربية والتعليم.
وأكـــد عــضــو مجلس الــشــيــوخ ،أن الــقــرار ك ــان يستهدف تسهيل
اإلجـ ــراءات فيما يتلعق بــســداد الــرســوم فــى إطــار خطة الــدولــة نحو
التحول الرقمى من خــال استخدام البنوك بــدال من الدفع
«كاش» للمدارس.
ولفت حسانين توفيق ،إلى أن من بين أهداف
قرار وزير التعليم بتحصيل المصروفات من
خالل البنوك ،لحل مشكلة التقسيط

بدال من إجبار بعض المدارس لدفع المصروفات جملة واحــدة ،من
خالل تحديد آلية للتقسيط.
وقال النائب :ما يقرب من  3سنوات مرت على هذا القرار ،وحتى
اآلن غير مفعل بالصورة الكاملة ،المدارس الخاصة
ما زالت تحصل الرسوم «كــاش» ،فضال عن وضع
زيادات سنوية بدون رقابة ،كما أن عدد كبير من
المدارس ترفض التقسيط ،على الرغم من
أن هناك معاناة كبيرة لدى أولياء األمور فى
دفع المصروفات جملة واحدة.
واقترح حسانين توفيق ،على وزارة
التربية والتعليم ضــرورة وضع
آلــيــة واض ــح ــة لــلــرقــابــة على
تنفيذ الــقــرار بــالــصــورة التى
تــحــافــظ عــلــى مصلحة
الجميع.

كشف النائب الــوفــدى المهندس باسم حجازى عضو لجنة
الصحه والبرلمانى عن دائرة كفرالشيخ وقلين إهدار ما يقرب
سنويا فــى إنــشــاء خطوط لغاز النيتروز
مــن ربــع مليار جنيه
ً
لمستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية والتعليمية
رغم عدم استخدام تلك الخطوط بعد قرار وزير الصحه األسبق
حاتم الجبلى بتاريخ  31اكتوبر  2008بوقف استخدام غاز
النيتروز بالمستشفيات على أثر الحادثة الشهيرة حيث تسبب
الغاز فى وفاة فنانة مشهورة ما أثار الرأى العام حينها.
وأضاف النائب الوفدى بشان طلب إحاطة قدمه حول صورة
وقف إهــدار المال العام فى إنشاء شبكات غاز النيتروز لعدم
استخدامه فعليا ،أن مصنع النيتروز تم إغالقه فى مصر وإنشاء
شبكات الغاز رغم عدم استخدامه يكلف الدولة  2.5مليون جنيه
تكلفة إضافية فى المستشفى الواحد مشيرا إلى أنه يتم التعاقد
على صيانة تلك الشبكات التى ال تعمل وأوصــت لجنة الصحة
بمجلس النواب بتفعيل قرار وزير الصحة األسبق وعدم إنشاء
شبكات غــاز النيتروز أو إلغاء القرار سالف
الذكر واستخدام الغاز.

مالبس تشجع على
الفسق والفجور

وج ــة الــنــائــب أحــمــد عــبــد الــســام قــورة
عضو لجنة النقل والــمــواصــات بمجلس
الــنــواب ،وعــضــو الهيئة البرلمانية لحزب
«حماة الوطن« تحذيرات شديدة اللهجة إلى
الحكومة حــول شبهات الفساد فــى عملية
منح تراخيص تعبئة السكر ،وكذلك تعبئة
السكر مــن خــال فــرع الــشــركــة المصرية
القابضة لتجارة الجملة بسوهاج.
وكشف «قـــورة» ،فــى طلب إحــاطــة عاجل
موجهة الــى الــدكــتــور على مصيلحى وزيــر
الــتــمــويــن ع ــن رفـ ــض الــشــركــة مــنــح احــد

المواطنين ،ترخيص تبعئة ،فى الوقت الذى
نجد فيه الشركة تمنح ترخيص تعبئةالسكر
لـــزوج وزوجــتــة ؟!! ،االمـــر الـــذى يــؤكــد أن
هناك شبهة فساد داخــل الشركة المصرية
القابضة لتجارة الجملة بسوهاج.
كــمــا كــشــف «قـــــورة» فــى طــلــب االحــاطــة
الــى وزيــر التموين ،الــى إن هناك موافقات
صدرت من الشركة ألشخاص منذ سنوات،
ولم يتم التعاقد معهم حتى اآلن.
وأضــح قــى طلب اإلحــاطــة عــن قيام تلك
الشركة بتعبئة السكر فى عبوة تقدر بنحو

 850جراما بالمخالفة لما هو مقرر وهو
 900جرام ،األمر الذى يعد مخالفة جسيمة
تصب فى صالح الشركة على حساب األسرة
المصرية.
وطــالــب الــنــائــب مــن المستشار الدكتور
حنفى جبالى رئيس مجلس النواب ،بإحالة
طلب اإلحــاطــة الــعــاجــل إلــى لجنة اإلدارة
المحلية لمناقشتة فى حضور وزير التموين
التــخــاذ قـــرارات سريعة ورادعـــة تصب فى
صالح المواطن المصرى الذى ينتظر الكثير
من نواب الشعب صوته تحت قبة البرلمان.

أعلنت لجنة حــقــوق اإلنــســان بمجلس الــنــواب رفضها
وبشكل قاطع لواقعة التنمر ،التى تعرضت لها الطالبة
حبيبة طارق ،بجامعة طنطا ،فى الواقعة المعروفة بـ»فتاة
الفستان» ،وأكد النائب طارق رضوان رئيس اللجنة تضامنه
مطالبا الدكتور خالد عبد الغفار وزير
التام مع الفتاة،
ً
التعليم العالى والبحث العلمى سرعة التحقيق فى واقعة
التنمر والتحرش اللفظى واستخدام عبارات من شأنها
التحقير من هذه الطالبة أثناء تأديتها االمتحانات بجامعة
طنطا.
وقــال النائب طــارق رضــوان رئيس لجنة حقوق اإلنسان
جميعا مــا حــدث للطالبة
بمجلس الــنــواب :لقد تابعنا
ً
حبيبة طــارق ،أثناء تأديتها االمتحان من استخدام ألفاظ
تشكل أركان جريمة التنمر والتحرش اللفظى ،واستخدام
مصطلحات من شأنها التحقير منها ،من بعض القائمين
عــلــى العملية التعليمية ،أثــنــاء تــواجــدهــا داخـــل الــحــرم
الجامعى ،لتأدية االمتحان المقرر عليها ،مما يستدعى
الوقوف على حقيقة الواقعة واإلجراءات التأديبية المتخذة
ضد القائمين على العملية التعليمية حال ثبوت االتهام.
مؤكداً ضرورة تدخل الدكتور خالد عبد الغفار للتحقيق
فى هذه الواقعة وإعالن جميع الحقائق أمام الرأى العام.

عالميـا األزهر الشريف ينجح فى حل
اتهام قيادات ماسبيرو بالتقصير فى الترويج للسياحة المصرية ً
 33ألف نزاع أسرى خالل عامين
أعــرب الدكتور إيهاب رمــزى عضو مجلس النواب عن أسفه الشديد
من ضعف أداء وسائل اإلعــام المصرية بصفة عامة وماسبيرو سواء
عالميا حتى تستعيد
التليفزيون أو اإلذاعة فى الترويج للسياحة المصرية
ً
مصر لمكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية وقال « رمزى
« فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس
النواب لتوجهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الــوزراء إنه
منذ أن استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى موكب المومياوات الملكية
على أبواب المتحف القومى للحضارة بالفسطاط يوم  3ابريل الماضى
وهناك العشرات بل المئات من الــرؤســاء والــقــادة ورؤس ــاء الحكومات
والوزراء ونجوم الكرة والفن من مختلف دول العالم يتوافدون على متحف
الحضارة ولكن لالسف الشديد فان االعالم المصرى اليهتم بمثل هذه
االحداث
وأشــاد الدكتور ايهاب رمــزى الــى أن هناك تقصيراً شديداً فى اداء
االعالم المصرى خاصة ماسبيرو وهذا األمر يتطلب محاسبة المسئولين
باإلعالم والتليفزيون مطالبا ً من رئيس الــوزراء ووزيــر السياحة واآلثار
والهيئة العامة لالستعالمات بسرعة التدخل مــع إع ــادة تقييم كافة
المسئولين عن اإلعــام المصرى وأكــد الدكتور ايهاب رمــزى أنــه على
سبيل المثال قام خالل الساعات القليلة الماضية وزراء اإلعالم العرب
بزيارة متحف الحضارة وقاموا والوفود المرافقة لهم فى جولة بالمتحف
المتحف وبدأت الزيارة بجولة على المومياوات الملكية الفرعونية والتى
تضم  18ملكًا و 4ملكات من العصور الفرعونية المختلفة ،وقد اضطلع
الحضور على تاريخ كل منهم ودورة فى الحياة االجتماعية والسياسية
واالقتصادية ،ومــن بينهم الملك تحتمس الثالث والــذى خــاض معارك
عديدة ومومياء الملكة أحمس نفرتارى وقال الدكتور إيهاب رمزى :كنت
أتصور أن تنتقل كاميرات ماسبيرو وميكروفونات اإلذاعة المصرية وأيضا
الفضائيات الخاصة الى متحف الحضارة لمتابعة مثل هذه األحــداث
وعمل حوارات مع جميع وزراء االعالم العرب ونقلها على الهواء مباشرة
من قلب متحف الحضارة بالفسطاط مؤكداً أن مثل هذه األمــور تحتاج
إعالميا بكل مهنية واحترافية للترويج للسياحة
إلى عقول مهنية إلدارتها
ً
واآلثار المصرية إقليميا وعربيا وافريقيا وعالميا.

وجــه أعضاء اللجنة فى مجلس الــنــواب تحية قلبية لألزهر
الشريف بقيادة العالم الجليل فضيلة اإلم ــام األكــبــر الدكتور
أحمد الطيب شيخ األزهر الشريف على دوره الكبير والناجح فى
التفاعل مع القضايا الجماهيرية وحل المشكالت األسرية وقال
األعضاء « زين الدين « فى بيان له ،إن أكبر دليل على ذلك نجاح
العالمي للفتوى اإللكترونية فى ٍ
صدع
رأب
جهود مرك ُز األزهــر
ِ
ّ
ِ
األســرة المصرية بتدخله لحلّ
العديد من النزاعات األسرية،
ِ
ِ
وجهات النظر بين الزوجين فيها من خــال وحــدة ل ّم
وتقريب
ِ
نزاع أُسرى خالل عامين
حالة
ألف
33
ها
د
عد
بلغ
والتى
الشمل،
ٍ
ُ
ِ
ـزاع تدخَّل المرك ُز إلصالحها مؤكداً أن هذا
من  50ألف
حالة نـ ٍ
النجاح يأتى نتيجة ثقة المصريين فى األزهر الشريف وعلمائه
اإلجــاء موجها التحية والتقدير لجميع علماء األزهــر الشريف
على قيامهم بهذا الدور المهم.
وأكد النواب أن هذا الدور اإلنسانى والمهم من األزهر الشريف
يخفف األعباء عن القضاء المصرى الشامخ فى نظر القضايا
المتعلقة بالخالفات األسرية مناشداً المواطنين بالتوجه إلى
األزهر الشريف فى مثل هذه القضايا لقدرة علمائه الكبار على
تقريب وجهات النظر بين الزوجين واألســر المصرية بعد هذه
النجاحات الكبير التى حققوها لصالح األســرة المصرية ولم
شملها والحفاظ عليها على أطفالها.
ِ
ِ
التوعية
مجهودات المركز فى برنامج
تجدر اإلشــارة إلى أن
ِ
ِ
فضيلة
توجيهات
األسرية ووحــدة لـ ّم الشمل قد أتــت فى ضــوء
اإلما ِم األكبر األستاذ الدكتور أحمد الطيب شي ِخ األزهر الشريف
ِ
تخصصاتهم بالنزول إلى أرض الواقع
لكافة أبناء األزهر بمختلف
ّ
ومعايشة الجماهيرِ آما َلهم وهمو َمهم ،والبح ِ
ِ
ث عن حلول ناجعة
وواقعية لمشكالتهم.
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قضية شائكة

فى ظل استمرار «كورونا» وبعض الفيروسات الجديدة

مستقبل الوظائف فى العالم
جائحة كورونا فرضت قيودًا على الحركة االقتصادية والتجارية
داخل وخارج حدود الدول مع توقف شبه كامل لإلنتاج

لن يكون عالم ما بعد كورونا كما قبله فى العديد من القيم والمفاهيم
اإلنسانية المرتبطة باإلدارة والتنمية البشرية وبناء القدرات ،إذ أن
هناك الكثير من القضايا التى تتطلب إعادة التفكير فيها فى ظل
المتغيرات التى تجرى فى العالم اليوم جراء هذه الجائحة ،التى لم
تحدد مسارها النهائى بعد.
فقد تسببت الجائحة فى فرض قيود على الحركة االقتصادية
والتجارية داخل وخارج حدود الدول مع توقف شبه كامل لإلنتاج،
األمر الذى كانت له تداعياته على عالقات العمل ،ما دفع العديد من
الدول إلى البحث عن بدائل الستمرار النشاط مع المحافظة على
إجراءات التباعد االجتماعى عن طريق انتهاج أسلوب «العمل عن
بُعد» الذى يعتمد على المعرفة الرقمية.
والالفت هنا أن ذلك توازى مع التداعيات التى فرضتها الثورة
المعلوماتية على بيئة العمل ،حيث أحدثت تغييراً واضحاً فى مفاهيم
العمل التقليدية من خالل تنظيم «العمل عن بُعد» الذى أثبت

رقميـا والتركيز على الوظائف اإلبداعية متعددة المهارات
تحويل بعض الوظائف ً

من المحتمل أن تختفى المكاتب فى عالم األعمال المستقبلى

حاد للعمالة  -بين أعــوام  1987و 1991ألكثر من  85%من أكبر
 1000شركة فى العالم ،لينتج عن هذا خسارة  10ماليين شخص
لوظائفهم حتى مطلع التسعينيات.
وقــد ساهم التقدم التكنولوجى للبرمجيات والحواسب فى
ثانى رياح التغيير العاتية .فبسببه ،صارت الشركات قادرة على
التخلص من قاعدة الهرم البيروقراطى ،ذلك الــذى كان بوسعه
عـــددا غير مــحــدود مــن العاملين ويسند
أن يشمل
ً
إليهم وظائف روتينية .فصارت برامج رخيصة الثمن
نسبيا قــادرة على القيام بمهام أولئك العاملين ،ومن
كثيرا قبل أن تسرحهم،فبعد أن
ثم لم تتردد الشركات ً
كانوا يحظون بدعم وحماية من الحكومات والنقابات
العمالية ،تح ّول سوق العمل ليصير كغيره من األسواق،
معتمداً بشكل شبه تام على آليات العرض والطلب.
ومــع ازديـــاد التغيرات التكنولوجية والمراجعات
الفكرية واإلداريـ ــة وظــهــور حركة اإلدارة اإلنسانية،
طــرحــت تــصــورات جــديــدة ألشــكــال الــوظــائــف تهتم
ُ
بأعمال الموظفين من خالل التنسيق والترابط بينهم
عبر وسيط إلكترونى دون حاجة لتواجدهم الفيزيقى،
خاصة أن المنصات اإللكترونية تستوعب أعدادا
ضخمة من المشاركين يمكن أن يتناقشوا
وتصل إليهم التعليمات والمهام فى وقت
واحد .وإذا كان األفراد يتقيدون فى
حضورهم الفيزيقى بالتراتبية
اإلداري ــة المعهودة ،فــإن الحضور
االفــتــراضــى ال يــلــزمــه ذلـــك ،حيث
يمكن ألى مشارك أن يتفاعل فى أى
وقت .وإذا كان المجيئ لمكان العمل الرسمى يستلزم
أوقاتا تحكمية معينة لبدء العمل وأدائه وإنجازه ،فإن
العمل االفتراضى يتطلب مرونة أكبر فى ذلك.
وقد ترتب على هذه المالمح وغيرها بروز ما سمى
بالمنظمة االفتراضية Virtual Organizations
أو الشركات االفتراضية.

الملياردير
األمريكى ريتشارد
برانسون« :فى
يوم من األيام
ستكون المكاتب
شيئاً من
الماضى»

اإلنتاج واإلخــاص فى العمل ،إذ لم يصبح من الضرورى
على العاملين الصراع اليومى مع حركة المرور كل صباح،
ووصولهم لعملهم منهكين ،بما فــى ذلــك مــن تداعيات
نفسية وصحية .إذ أصبحت فترة أداء العمل مرنة غير
مرتبطة بساعات دوام محددة ،وكانت المرأة هى األكثر
استفادة من ذلك النظام ،إذ أتــاح لها الجمع بين القيام
بواجباتها المنزلية والعائلية ،ورعاية أسرتها دون تضارب
مع واجبات عملها ،ودون ضغوط نفسية وعصبية.
ولــم يعد من الصعب الجمع بين العمل وإدارة شئون
العائلة ورعاية األســرة .كما أفــاد هذا النظام الشركات
بالحد من اإلنفاق على المكاتب والتوسع فيها وخفض
تكاليف البنية التحتية.
جدير بالذكر أنه فى نظام العمل التقليدى ،عــادة ما
تحظى العواصم المركزية والمدن الكبرى بالنصيب األكبر
من الحركة االقتصادية ،حيث تتمركز فيها مقرات عمل
الشركات العمالقة التى تجذب الموظفين لإلقامة والعمل
فيها ،بيد أنه فى نظام العمل عن بُعد لم يعد األشخاص
مضطرين إلى االنتقال للمدن بحثا ً عن فرصة عمل ،ولم
يعد الموقع الجغرافى يمثل شرطا ً لاللتحاق بالوظائف.
ً
فمثل ،عبر منصات التوظيف عن ُبعد ،يستطيع الموظف
االلتحاق بالعمل فى شركة تقع بمنطقة جغرافية بعيدة

كل البعد عن مقر إقامته ،وبالتالى فى ظل التوقعات التى
تشير إلى اختفاء ماليين الوظائف فى المستقبل القريب
بسبب تطور الذكاء االصطناعى سيساهم العمل عن بُعد
جمة،
فى فتح أسواق عمل جديدة وتوفير فرص وظيفية ّ
لتلبية احتياجات المشاريع والشركات الجديدة الصاعدة
التى تعتمد على نظام التوظيف والعمل عن ُبعد.
أيضا ً فى هذا النظام ال ُيقاس أداء الموظف باألدوات
المستخدمة فــى نظام العمل التقليدى ،مثل :مواعيد
الحضور واالنــصــراف ،إنما يتم عبر تتبع النتائج التى
يحققها.
ويمكن القول إن هناك العديد من اإليجابيات لتطبيق
نــظــام العمل عــن ُبــعــد ،أبــرزهــا مــا يــلــى :زي ــادة إنتاجية
الموظف ،وتخفيض المصاريف التشغيلية لمواقع العمل
مــثــل :تكاليف اســتــهــاك الــكــهــربــاء والــمــاء ،والنظافة،
والــحــراســة ،وإيــجــار الــمــســاحــات لــلــمــكــاتــب ،ومــواقــف
الــســيــارات للموظفين والــعــمــاء ،والـ ــدورات التدريبية،
وتــكــالــيــف الــســفــر واإلقـــامـــة ...إل ــخ ،فــض ـاً عــن إع ــادة
النظر فى حجم الهياكل التنظيمية وعدد الوظائف .كما
غير تطبيق نظام العمل عــن بُعد الكثير مــن المفاهيم
التقليدية ،من قبيل استخدام الوسائل اإللكترونية فى
التواصل واإلشــراف على الموظفين ،ووقف المراسالت

فى حين أن «األتمتة» الــذكــاء االصطناعى قــادريــن تماما ً على رفع
اإلنتاجية وتعزيز النمو االقتصادى ،لكن فى المقابل سيضطر الماليين
من البشر فى جميع أنحاء العالم إلى تغيير وظائفهم أو فقدانها إن لم
يعملوا جاهدين على رفــع مستوى مهاراتهم لتمكنهم من مواكبة تلك
التغيرات الرقمية .ووفقا ً لتقرير المنتدى االقتصادى العالمى الذى صدر
عام  ،2018فإن الوظائف التقليدية التى كانت تشكل  41%من إجمالى
الوظائف العالمية ،مثل :األعمال اليدوية فى المصانع والمخازن ،وقيادة
السيارات والشاحنات ،وإدخ ــال البيانات والسكرتارية والحجوزات،
ووظائف المحاسبة والمراجعة وخدمة العمالء والخدمات البريدية،
ســوف تبدأ بالتراجع بنسبة  26%فقط خالل
عام .2022
على صعيد آخ ــر ،ستبدأ مجموعة أخــرى
من الوظائف الرقمية التى كانت تشكل نسبة
 8%فى عــام  2018بالصعود واالزديـــاد لتصل
إلى نسبة  ،21%وتتمثل هذه الوظائف الرقمية
فيما يلى :التجارة اإللكترونية ،وتكنولوجيا
المعلومات ،والــخــدمــات الطبية ،والخدمات
اللوجيستية/التوزيع ،وهندسة البرمجيات.
مما سيؤدى إلــى ظهور اتجاهات
عــمــل ج ــدي ــدة ون ــم ــو أســــواق
تــوظــيــف نــاشــئــة وفـــرص عمل
أكثر بالتبعية.
إن بيئة العمل فى السنوات
الــقــادمــة ســتــكــون مختلفة كل
االخــــتــــاف عـ ــن بــيــئــة الــعــمــل
الحالية.
وفيما يلى عدة سمات لما قد تبدو
عليه الوظائف فى المستقبل :
 - 1اخــتــفــاء الــمــكــاتــب :مــن المحتمل
أن تختفى المكاتب فى عالم األعمال المستقبلى .فليس هناك حاجة
لقضاء ساعات فى الطريق المزدحم للوصول إلى المكتب ،إذ كل ما يمكن
فعله هو فتح الحاسوب المحمول ليتحول إلى مكتب افتراضى .وبالتالى
سيصبح العمل أكثر مرونة بال شك ،ويمكن أداء الوظيفة من أى مكان
وفى أى وقت.
 - 2بيئات عمل متنوعة :مما يتيح مزيدا من الحرية والمرونة للعاملين.
 - 3شركات فردية أكثر صغرا :سيزداد عدد الشركات صغيرة الحجم،
وتــزداد معه فرص عقد الشراكات التعاونية بين هذه المؤسسات .لن
تــكــون هــنــاك حــاجــة فــى المستقبل إل ــى بناء
شركات كبيرة وإنــفــاق مبالغ باهظة لتأسيس
األعمال.
 - 4تراجع فى هيكل السلم الوظيفى :ومن ثم
يتطور عالم األعمال من خالل العمل الجماعى،
ولن يكون هناك مكان للمدراء أو رؤساء العمل
التقليديين.
 - 5إفساح المجال لألصغر سنا :إذ تشهد
ساحة الوظائف ثورة كبيرة فى األدوار القيادية،
فهناك المزيد من القادة الشباب الذين يعيدون
تشكيل مفهوم القيادة وتتراوح أعمارهم بين 30
و 40عاماً.
 - 6االجتماعات االفتراضية :سيتغير مفهوم
االجتماعات مستقبالً ،بل ربما قد بدأ بالتغير
فعالً ،خاصة بعد ما فرضته جائحة كوفيد-19
من قيود على التجمعات .فقد أصبحت الكثير
مــن اجــتــمــاعــات الــعــمــل ُتــعــقــد افــتــراضــي ـا ً من
خالل تطبيقات مثل  ZoomأوMicrosoft
...Teamsإلخ.
وس ــي ــزداد اســتــخــدام ه ــذه التقنيات لعقد
اجتماعات مع الموظفين فى مختلف أنحاء العالم ،مما يتيح الفرصة
لتشارك األفكار ولعصف ذهنى على نطاق أوسع.
 - 7الــروبــوت المساعد جــزء أســاســى مــن بيئة الــعــمــل :حيث يعد
استحواذ اآلالت على وظائف البشر هو الهاجس األكبر المرتبط بتطور
التكنولوجيا.
 - 8مــهــارات القائد االفــتــراضــى :وترتبط بقدرته على بناء الثقة
بين فريق العمل ،والقضاء على الشعور بالعزلة ضمن الفريق ،والعمل
الجماعى مــعـاً ،وض ــرورة الحيادية ،فالمفاضلـة يجب أن تكـون على
أساس المخرجات ،وذلك من خالل التواصل واالجتماعات المستمرة،
والمرونة والتكيف ،والتعلم المستمر ،األمر الذى يتطلب مهارات معرفية،
واجتماعية ،وتكنولوجية ،هذا ويتوقع أن تكون هذه المهارات األكثر طلبا ً
واألعلى سعراً فى وظائف المستقبل.
 - 9األمن الرقمى :يتطلب العمل عن ُبعد حماية رقمية ،فى تخفيض
خطر الهجمات اإللكترونية ضمن بيئة المركزية مختلفة عن المكتب،
ومن ثم ضرورة االستثمار فى البرامج الخاصة باألمن الرقمى للتمكن من
حماية بيئة العمل.
 - 10تركيز أكبر على الصحة العامة :يبدو أن بيئات العمل مستقبالً
ستكون صحية أكثر مما هى عليه اآلن.

زيادة عدد
الشركات صغيرة
الحجم وتزداد
معها فرص
عقد الشراكات
التعاونية بين
هذه المؤسسات

توفير خيارات عمل متعددة للموظفين فى حاالت الطوارئ وانتشار األوبئة
ظهر مصطلح «العمل عن بُعد» منذ سبعينيات القرن
العشرين ،حيث صاحب العصر الرقمى ،وقــد استخدم
لإلشارة إلى العمل من مسافات بعيدة عن المكتب أو مقر
العمل والتواصل مع العاملين عبر االتــصــاالت السلكية
والالسلكية أو الحاسب الشخصى.
ولقد اختلفت األدبيات حول مسميات «العمل عن
بُعد» من ناحية وتعريفاته من ناحية أخرى ،فالبعض
يسميه العمل عن بُــعــد Teleworkingأو العمل من
خالل شبكات االتصال  Networkingأو العمل من
مسافات بعيدة  .Working -a- Distanceفى
حين يعرفه البعض اآلخر على أنه العمل فى المنزل
 Work Homeeأو العمل المرن �Flexible Work
 ،ingكل هذه المصطلحات تشير إلى مفهوم العمل
عــن بُعد كأحد خــيــارات العمل البديلة التى تضمن
استمرار تأدية األعمال بشكل دائم أو جزئى من خالل
استخدام األنظمة الذكية.
ويهدف تطبيق العمل عن بُعد إلى توفير خيارات عمل
متعددة للموظفين وخاصة فى حاالت الطوارئ وانتشار
األوبئة ،وضمان استمرارية تقديم الخدمات الحكومية
فــى ظــل هــذه الــظــروف الــطــارئــة .إذ أنــه فــى ظــل انتشار
فيروس «كورونا» أعلنت الكثير من الشركات الكبرى ،مثل
أبل ومايكروسوفت وجوجل ،تبنيها نظام العمل عن بُعد
لتحافظ على صحة موظفيها ،وتضمن استمرارية وتيرة
العمل بالشكل المناسب فى محاولة لتحقيق األهــداف
وتقليل النفقات.
وقد بدأ تنفيذ فكرة العمل عن بُعد ،أو التواصل عن
بُعد ،فى الواليات المتحدة األمريكية منذ أكثر من عقدين
من الــزمــان ،ففى البداية اقتصرت الفكرة على العمل
مــن المنزل باستخدام وســائــل االتــصــال الحديثة ،غير
أن الفكرة توسعت لتشمل العمل فى أى مكان تتوفر فيه
الشبكات اإللكترونية سواء كانت سلكية أو ال سلكية .ثم
أصبح نظام العمل عن بعد شائعا ً فى المملكة المتحدة
والسويد وكثير من دول االتحاد األوروبى واليابان وغيرها.
وقد أثبتت التجربة نجاح هذا النظام من ناحية زيادة

دينا أيمن عبدالفتاح

كيف يبدو العمل
فى المستقبل؟

هل انتهى عصر األمان الوظيفى؟
يبدو أن مستقبل العديد من الوظائف مقبل على تحول من
النمط التقليدى إلــى النموذج الجديد مــن العمل عــن بُــعــد ،مع
رقميا ،والتركيز على
النظر فى إمكانية تحويل بعض الوظائف
ً
الوظائف اإلبداعية متعددة المهارات .هــذه التطورات المثيرة
تدفع إلى التفكير فى مستقبل العمل برمته ،وما إذا كانت ستتحقق
توقعات بعض الفالسفة والمنظّرين الذين رجحوا ذلك بالفعل،
مثل جريمى ريفكن ،فى كتابه «نهاية العمل» الذى طرح
ذلك التنبؤ فى عام  ،1995نتيجة الطفرة التكنولوجية،
قائالً« :إن التكنولوجيا ستُ فضى تدريجيا ً إلى اختفاء
اليد العاملة البشرية» ،وطالب باالستعداد لذلك عن
طريق «االستثمار الضخم فى االقتصاد االجتماعى،
تعلقا بالتجارة
والتحلى باألمل فى ظهور مجتمع أقل ً
والبيع ،وأكثر تضام ًنا».
أيضا ً لم يكن من قبيل المبالغة أن يقول ريتشارد
برانسون – رجل األعمال والملياردير األمريكى« :فى
يوم من األيام ،ستكون المكاتب شيئا ً من الماضى».
فــمــنــذ عـــــام  1860وحـــتـــى عـــــام  1970كــانــت
البيروقراطية تبدو منيعة وصلبة على مقاومة أى تغيير،
حيث كــان العمال والموظفون يقومون بأعمالهم من
خالل أسلوب «( »5-9العمل لتسع ساعات ولخمسة
أي ــام فــى األســبــوع) والــحــضــور اليومى إلــى المكاتب
ومــقــرات الــمــصــانــع والــشــركــات ليتم تسجيلهم فى
دفــاتــر مصممة لــأغــراض اإلداري ـ ــة لــتــأديــة أعــمــال
روتينية يومية .وعلى الــرغــم مــن تعلم الشركات فن
االســتــقــرار عبر إدمـــاج الجميع فــى العمل مــن أجل
الحفاظ على السالم االجتماع ،بيد أن ريــاح التغيير
أتــت على البيروقراطية اآلمــنــة فــى نهايات السبعينيات ،حيث
تحولت الشركات من كيانات قومية إلى مؤسسات ضخمة عابرة
للقوميات بفضل العولمة االقتصادية .ومن ثم صار من الصعب
أن تفرض الحكومات سيطرتها على تلك الكيانات .ومــن هنا،
انطلقت الشركات الكبيرة فى بداية الثمانينيات فى عمليات إعادة
الهيكلة للعاملين لديها ،وأسفرت عمليات إعادة الهيكلة عن تقليص

نجاعته فى مكافحة انتشار الجائحة ،بل يتم الحديث عن االستمرار
بهذا النظام حتى يصبح دائمًا حتى بعد مرحلة التعافى من الجائحة
من خالل توسيع نطاق التحول الرقمى فى جميع المجاالت.
ً
وعاجل ،فإنه يطرح العديد من التساؤالت
وإذا كان هذا التغير طار ًئا
ومنها :إلى أى مدى ستغير التكنولوجيا طبيعة الوظائف؟ وكيف
ستقاس اإلنتاجية واألداء؟ وما هى التوجهات المستقبلية نحو تغيير
معالم سوق العمل؟
هذه الحقائق كشفتها دراسة مهمة للغاية صدرت مؤخراً عن مركز
األهرام للدراسات السياسية واإلستراتيجية بعنوان «العمل عن
ُبـعد» وطبيعة الوظائف فى المستقبل والتى أعدتها د .إيمان مرعى،
والتى نستعرضها فى السطور القادمة.

الورقية واالعتماد على البريد اإللكترونى مما عزز من
مفهوم حماية البيئة واستدامة الطاقة ،إلى جانب عقد
االجتماعات بالوسائل المرئية االفتراضية ،واعتماد
األنظمة اإللكترونية إلنجاز المعامالت المختلفة ،والتى
عــززت استثمار وإدارة الــوقــت بكفاءة وفعالية ومرونة
عالية.
كما ســاهــم تطبيق هــذا النظام فــى تقليل االزدح ــام
المرورى ،وهيأ بيئة أكثر راحة للعمل ،ووفر وقتا ً إضافيا ً
لتلبية المتطلبات األسرية ،خاصة لألمهات العامالت،
وضمن ،فى هذه الظروف االستثنائية ،استمرارية العمل
فى جميع القطاعات ،مما سمح بتطبيق مبدأ التباعد
االجتماعى ،وتقليل فرص اإلصابة بعدوى الفيروس فى
مواقع العمل ،ما أدى بالتالى إلى رفع إحساس الموظفين
بالمسئولية المجتمعية.
لكن على الرغم من هذه المزايا ،إال أن هناك تحديات
تؤثر على مستوى فعاليته أهمها :عــدم جاهزية بعض
المؤسسات للتحول إلــى نظام العمل عن بُعد ،حيث ال
تتوفر البرامج واألنشطة الداعمة لتطبيقه فضالً عن
الــحــاجــة إلــى الــدعــم الفنى والــتــقــنــى ،واخــتــاف درجــة
استيعاب المفهوم بين الموظفين ،وضعف المرونة فى
تغيير بعض اإلجــراءات اإلداريــة ،إلى جانب تباين درجات
االلتزام بساعات العمل ،والحفاظ على أمن المعلومات،
وانخفاض مستوى التعاون بين الموظفين والعمل بروح
الفريق الواحد ،وضعف التدريب على استخدام أنظمة
وتطبيقات العمل عــن بُــعــد ،وع ــدم وض ــوح آلــيــة تقييم
الموظفين وقياس األداء.
وبالتالى يتطلب ذلك ترسيخ ثقافة العمل عن بُعد من
خــال :توفير بيئة تكنولوجية آمنة ومــراعــاة الضوابط
المتعلقة بالحفاظ على خصوصية وســريــة البيانات،
وتقنين الصالحيات الخاصة بــالــدخــول على األنظمة
التكنولوجية ،ومتابعة الموظفين ،وتقييم العمل ،وحساب
ســاعــات الــعــمــل ،وإعـ ــادة تــوزيــع الــعــمــال على المساحة
المخصصة لهم داخــل مكان العمل بما يعمل على تقليل
فرص العدوى من أى فيروس قد يظهر مستقبالً.

وجود المزيد من
القادة الشباب
الذين يعيدون
تشكيل مفهوم
القيادة وتتراوح
أعمارهم بين 30
و 40عاماً
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أجندة المحاكم

نظر قرار التحفظ على أموال
حسن راتب بقضية اآلثار الكبرى
إسالم خالد
تنظر محكمة جنايات القاهرة االقتصادية ،قرار
التحفظ على أمــوال رجــل األعمال حسن راتــب فى
القضية المعروفة إعالميا بـ«قضية اآلثــار الكبرى»
المتهم فيها بتمويل النائب السابق عــاء حسانين
المعروف باسم نائب الجن والعفاريت ،فى جلسة 3
أغسطس لإلعالن.
يشار إلى أن المحكمة المختصة بجنوب القاهرة،
رفضت استئناف رجل األعمال حسن راتب على قرار
حبسه على ذمة تحقيقات القضية المعروفة إعالميا
بـ «قضية اآلثار الكبرى» المتهم فيها بتمويل النائب
السابق عــاء حسانين المعروف باسم نائب الجن
والعفاريت.

ونظرت المحكمة االستئناف المقدم من الدكتور
خالد أبوبكر ،دفــاع حسن راتــب عبر تقنية الفيديو
كونفرانس.
وكــانــت نــيــابــة حــــوادث جــنــوب الــقــاهــرة ،قــررت
حبس رجــل األعــمــال حسن راتــب 4 ،أيــام على ذمة
التحقيقات ،التهامه بالتورط مع نائب الجن عالء
حسانين بقضية اآلثـــار ،وواجــهــت النيابة «راتــب»
باعترافات النائب البرلمانى السابق عالء حسانين
الشهير بنائب الجن والعفاريت ،أن راتب متهم بتمويل
عالء حسانين ماديا فى عمليات التنقيب عن اآلثار.
وكشفت تحقيقات النيابة عــن عمليات تمويل
بماليين الجنيهات قدمها حسن راتب لعصابة عالء
حسانين وشقيقه فى التنقيب عن اآلث ــار ،وهــو ما
أكدته اعترافات شقيق عالء حسانين عن قيام رجل
األعمال حسن راتب بدفع ماليين الجنيهات للبحث
عن اآلثار.

«استئناف القاهرة» تواصل محاكمة «راسخ» وآخرين
بتهمة االستيالء على مليار جنيه من هيئة البترول
عماد شوقى
حددت محكمة استئناف القاهرة ،جلسة
 17يــولــيــو الــحــالــى ،لــنــظــر أولـ ــى جلسات
محاكمة كل من محمد مجدى حسين راسخ،
رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس
األسبق «هارب» ،ومحمد هانى أحمد محمد
فريد ،رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال
جــاس األســبــق ،والرئيس التنفيذى الحالى
«هــارب» ،وحسام رضا جنينة ،رئيس مجلس
إدارة شركة ناشيونال جاس األسبق «هارب»،
للمحاكمة الجنائية ،التهامهم باالمتناع عن
توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه مستحقات
الهيئة العامة للبترول قيمة الغاز المحصلة
من المستهلكين.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين بصفتهم
رؤســـاء مجلس إدارة شــركــة نــاشــيــونــال جاز
والممثلين القانونين لها أخلوا عمدا وآخر
متوفى بتنفيذ بعض االلتزامات التى يفرضها
عليهم عقد الــمــقــاولــة الــمــبــرم بين الشركة

رئاستهم والهيئة العامة للبترول ،والمتمثلة
فــى التزامهم بتحصيل قيمة الــغــاز المباعة
للعمالء والمستهلكين بمحافظة الشرقية
وتوريدها للهيئة والمنصوص عليها بالعقد،
بأن امتنعوا عمدا عن توريد المبالغ المحصلة
لصالح الهيئة خــال الفترة من  2010حتى
 2019بإجمالى مبلغ مقداره 969٫669٫636
جنيه ومبلغ مقداره  1٫725٫986٫64دوالر
خــال فترة رئاسته للشركة بــأن امتنع األول
عن توريد 73٫829٫082مــلــيــون جنيه ومبلغ
 633٫826أل ــف دوالر ،وامــتــنــع «المتوفى
خــال فترة رئاسته للشركة عن توريد مبلغ
 180٫173٫293جنيه ومبلغ  944٫856دوالر.
وام ــت ــن ــع ال ــث ــان ــى خــــال ف ــت ــرة رئــاســتــه
للشركة عــن تــوريــد مبلغ 74٫306٫843
جنيه ومبلغ  21٫518دوالر ،وامتنع الثالث
خالل فترة رئاسته للشركة عن توريد مبلغ
 641٫360٫418جنيه ومبلغ 125٫785
دوالر مما ألحق ضررا جسيما بأموال الهيئة
الــعــامــة للبترول متمثال فــى قيمة المبالغ
المالية الممتنع عن توريدها

محاكمة المتهمين بـ«خلية
تنظيم األجناد» اإلرهابية

تعقد الــدائــرة الثالثة إرهــاب ،المنعقدة بمجمع محاكم طرة،
رابع جلسات محاكمة المتهمين فى قضية خلية «تنظيم األجناد»
اإلرهابية ،فى  27يوليو الحالى ،لفض األحراز.
ووجهت للمتهمين العديد من التهم منها التخطيط لتنفيذ
عمليات إرهابية تستهدف قــوات الجيش والشرطة واستهداف
المنشآت العامة والخاصة.
وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بتأسيس جماعة إرهابية
على خالف القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور،
ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها،
وتخريب الممتلكات العامة ،ومقاومة السلطات ،وإحــراز أسلحة
نارية وذخائر واالعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.
وتوصلت التحقيقات لقيام المتهمين لتكوين خلية إرهابية بناء
أفكارا متطرفة تقوم
على تعليمات من عناصر تكفيرية ،واعتنقوا
ً
على تكفير العاملين بمؤسسات الدولة ،وتلقى أعضاء وتركيب
المفرقعات ،بتكليف من مسئول التنظيم «م.ع» ،وأن المتهمين
عــقــدوا اجتماعات سرية فــى منزل المتهم «ى .أ» ،للتخطيط
الستهداف نقاط االرتكاز األمنية فى مدن محافظات القناة.

تصدر – غــداً  -محكمة جنايات الجيزة ،برئاسة المستشار
صــاح محجوب وعضوية المستشارين إبراهيم الميهى وخالد
مصطفى ،الحكم طبيب األســنــان المتهم بهتك عــرض  4رجــال
بالقوة ،فى جلسة سرية .
محبوسا  -إلى
كانت النيابة العامة ،أمرت بإحالة طبيب أسنان -
ً
«محكمة الجنايات المختصة» لمحاكمته فيما اتهم به من هتك
عرض  4رجال بالقوة ,وأقامت النيابة العامة الدليل ِق َبل المتهم
من شهادة  6شهود ،وما ثبت بتقرير اإلدارة العامة لتحقيق األدلة
الجنائية بشأن فحص بعض المقاطع المصورة له ،وما ثبت بتقرير
«اإلدارة العامة للمساعدات الفنية» بشأن فحص هاتفه ،وما تبين
للنيابة العامة باطالعها على هذا الهاتف.

محاكمة  8متهمين بـ«خلية داعش حلوان»  27يوليو
تستكمل الــدائــرة  5إرهــــاب ،المنعقدة بطرة،
بــرئــاســة الــمــســتــشــار مــحــمــد الــســعــيــد الشربينى
وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم ،والدكتور
على عمارة وسعد الدين سرحان ،وسكرتارية أشرف
صالح وأحمد مصطفى ،محاكمة  8متهمين بـ»خلية
داعش حلوان» فى القضية رقم  4160لسنة 2020
جنايات أمن دولــة ،فى جلسة  27يوليو الستكمال
مرافعة الدفاع.
وض ــم ــت الـ ــدعـ ــوى  8مــتــهــمــيــن م ــن بــيــنــهــم 5
محبوسين ،ويــأتــى على رأس المتهمين مؤسس
التنظيم المتهم «أ .أ» ،والــذى أسس خلية بمنطقة
حلوان تتبع تنظيم داعش اإلرهابى ،ومتهم بالسفر
للخارج والتدريب على استخدام السالح والعمليات
العدائية ،كما وجهت النيابة للمتهم الخامس تهمة
حيازة سالح نارى.

تصدر – اليوم  -محكمة جنح مدينة نصر ،حكمها فى
اتــهــام جــديــد لإلعالمى تــامــر أمــيــن بسب وق ــذف وإهــانــة
وتجريح والتنمر على أهالى الصعيد.
وأوضــحــت الجنحة المباشرة الــتــى أقامها المحامى
حسين عبد الله ،أن اإلعالمى تامر أمين قام بسب وقذف
أهالى الصعيد طبقا ً للمادة  307من قانون العقوبات ،كما
طالبت الجنحة بتعويض مدنى مؤقت قدره مليون جنيه.
وأوضحت الجنحة أن اإلعالمى قام بسب أهالى الصعيد
عبر برنامجه المطلع على قناة النهار ،وعليه تم التقدم
بالجنحة ضــده ،وتــم تحديد جلسة الــيــوم األربــعــاء لنظر
جلسات محاكمة المدعى عليه.

حجزت محكمة جنح الهرم برئاسة المستشار مراد عبد
الحى الــدعــوى المقامة من جانب اإلعــامــى أحمد موسى
مقدم برنامج على مسئوليتى على قناة صــدى البلد ،ضد
أستاذ جامعى يتهمه فيها بالتنمر والسب والقذف للحكم فى
جلسة  24يوليو الجارى.
وكان اإلعالمى أحمد موسى أقام جنحة مباشرة ،اتهم فيها
أستاذ جامعى بالتنمر عليه وسبه وقذفه ،واستمعت المحكمة
خالل الجلسة لدفاع اإلعالمى أحمد موسى ودفاع المدعى
عليه ،وقررت فى نهاية الجلسة حجزها للحكم .

«األمور المستعجلة» تحدد مصير
فرض الحراسة على نقابة األطباء

محاكمة اإلرهابى بهاء كشك المرحل مع هشام عشماوى من ليبيا
تواصل الدائرة الخامسة إرهاب برئاسة المستشار
محمد السعيد الشربينى والمنعقدة بطره ،محاكمة 3
متهمين من بينهم اإلرهابى بهاء كشك الــذراع األيمن
لإلرهابى هشام العشماوى والمرحل معه من ليبيا،
التهامهم بتولى قيادة جماعة المرابطين اإلرهابية ،فى
جلسة  27يوليو لمرافعة الدفاع.
ووجهت للمتهمين العديد من التهمة منها ارتكاب
جرمية تمويل جماعة إرهابية بــان أمــدوهــا بأسلحة
وذخــائــر ومــفــرقــعــات ،وبصفتهم مصريين ألتحقوا
بجماعة مسلحة خــارج البالد للتدريب وتعلم الفنون
واألساليب القتالية.
ومن ضمن اإلرهابيين المتورطين فى تكوين خلية
المرابطين اإلرهــابــيــة المتوفيين اإلرهــابــى هشام
عشماوى واإلرهابى عمر رفاعى سرور واإلرهابى عماد
الدين عبد الحميد.

إسدال الستار على قضية «التخابر مع حماس»
حــجــزت محكمة النقض طعن قــيــادات
جــمــاعــة اإلخــــوان اإلرهــابــيــة فــى القضية
المعروفة إعــامــيــا بالتخابر مــع حماس،
وذلك على األحكام الصادرة بحقهم بالمؤبد
والمشدد ،فى جلسة  27يوليو للحكم.
كـ ــانـ ــت مــحــكــمــة الـــجـــنـــايـــات قــضــت
فــى سبتمبر مــن الــعــام الــمــاضــى برئاسة
المستشار محمد شيرين فهمي ،بمعاقبة
قيادات جماعة اإلخــوان اإلرهابية بأحكام

الحكم على تامر أمين فى اتهامه
بإهانة أهل الصعيد

الحكم على أستاذ جامعى التهامه
بسب وقذف أحمد موسى

وثبت للنيابة العامة من خالل تقرير خبراء
الكسب غير الــمــشــروع الــمــودع لكسب غير
المشروع أن المتهمين وآخــر متوفى أخلوا
بالتزاماتهم الــواردة بالعقد المنوه عنه بالبند
أوال بــأن امتنعوا عــن تــوريــد إجــمــالــى مبلغ
وقــدره  969٫669٫636جنيه ومبلغ مقداره
 1٫725٫986٫64دوالر خــال الفترة من 1
يوليو  2010وحتى  29يناير .2019
كما أنــه فــى  7يناير  2010تــاريــخ امتناع
شركة ناشيونال جاس عن توريد مستحقات
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــبــتــرول عــن قــيــمــة الــغــاز
المحصلة مــن المستهلكين كــانــت الشركة
مدينة للهيئة بمبلغ ثمانية عشر مليون جنيه
مما يدحض دفاع الشركة بأن سبب توقفها
عن توريد المبالغ المستحقة للهيئة وجود
مبالغ مستحقة لها كعمولة عن التحصيل.
وكــانــت النيابة العامة أعلنت أن اللجنة
الــقــومــيــة السـ ــتـ ــرداد األمــــــوال واألص ـ ــول
تعاقدا
والــمــوجــودات فــى الــخــارج ،وقــعــت
ً
لتسوية وتصالح المتهم محمد مجدى حسين
راسخ فيما نُسب إليهما ببعض القضايا.

«جنايات القاهرة» تحدد مصير طبيب
األسنان المتهم بهتك عرض  4رجال
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تتراوح ما بين المؤبد والمشدد.
تضمن منطوق الحكم بمعاقبة كــا من
مــحــمــد بــديــع ،ومــحــمــد خــيــرت الــشــاطــر،
ومحمد سعد الكتاتني ،وعــصــام العريان،
ومحمد البلتاجي ،وسعد الحسيني ،وحازم
فــاروق ،ومحيى حامد ،وخالد سعد ،وخليل
العقيد ،وأحمد عبدالعاطى بالسجن المؤبد،
ومعاقبة كل من عصام الحداد ،وايمن على،
وأحــمــد الحكيم ،بالسجن الــمــشــدد لمدة

 10سنوات ،ومعاقبة كل من محمد رفاعة
الطهطاوى وأسعد الشيخة بالسجن لمدة
 7ســنــوات،كــمــا قضت المحكمة بــبــراءة 6
اخرين.
وشمل الحكم مــصــادرة أجهزة الهواتف
المحمولة ووضعها تحت تصرف المخابرات
العامة ،وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف
الــجــنــائــيــة ،فــضــا عــن انــقــضــاء الــدعــوى
الجنائية لـ»محمد مرسى العياط» لوفاته.

تنظر محكمة مستأنف األمــور المستعجلة ،الدعوى رقم 298
لسنة  2020التى تطالب بفرض الحراسة على نقابة األطباء
إدارياً ،غداً ،لالطالع على مستندات وزيرة الصحة.
وأوضحت الدعوى التى أقامها المحامى الدكتور هانى سامح
ووكيله المحامى بالنقض صالح بخيت ،أن نقابة األطباء ضلت
الطريق القويم وتقاذفتها أمــواج المصالح والرغبات السياسية
المنحرفة لصالح الجماعات اإلثارية واإلرهابية حسب ما ورد
بالدعوى القضائية ،وتبين ذلــك بنعى وتكريم إرهابى تلطخت
المدان عصام العريان ،وكذلك تحريض
يداه بدماء الشهداء وهو ُ
النقابة وتوجيهها أمــراً لثمانية اآلف طبيب شاب باالمتناع عن
العمل وقــت حــرب صحية ضد الكورونا بما تسبب فى وفيات
بسبب العجز وقلة أعداد األطباء وامتناع عدد عن العمل.
وجـــاء فــى الــدعــوى أن ــه يتحقق ويــتــوجــب ف ــرض الــحــراســة
القضائية على نقابة األطباء وذلك لقيامها بتهديد األمن القومى
للبالد والــعــبــث بسالمة المواطنين وكــذلــك لــجــرائــم اإلره ــاب
والمحبوس على ذمتها أعضاء من مجلس نقابة األطباء.
وأشارت الدعوى إلى نشر النقابة نعى المدان عصام العريان
وتمجيد اإلرهاب وسقوط النقابة وعدد كبير من أعضاء النقابة
ومجلسها فــى مستنقع جماعات اإلس ــام السياسى الملعونة
واإلرهابية نتيجة عقود من تغلغل القاعدة واإلخــوان المجرمين
فى قواعدها وجنباتها مع استغاللها لخدمة اإلرهاب ومصالحهم
الشخصية الضيقة والضرب عرض الحائط بصالح البالد.

استكمال محاكمة  9متهمين بقتل
شخص عمدًا بمدينة  6أكتوبر
تستكمل محكمة جنايات القاهرة ،المنعقدة بالتجمع الخامس،
برئاسة المستشار صبحى اللبان ،محاكمة  9متهمين بقتل مواطن
عمداً وحيازة أسلحة نارية بمدينة  6أكتوبر ،فى جلسة  26يوليو
المقبل.
وأسندت النيابة للمتهمين جميعاً ،تهمة قتل المجنى عليه مع
سبق اإلصــرار والترصد وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على
قتله وكــان ذلك لما بينهم وبينه من خالف سابق ،وأعــدوا تنفيذاً
لمخططهم اإلجرامى األسلحة النارية ،وقام المتهمان األول والثانى
باستدراج المجنى عليه لمكان الواقعة ،وما أن ظفروا به بالمكان
المتفق عليه باغته المتهمين من الثالث حتى األخير بإطالقهم وابل
من األعيرة النارية صوبه قاصدين من ذلك إزهاق روحه ،فأحدثوا
به اإلصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى التى أودت بحياته.
كما أسندت النيابة للمتهمين من الثالث حتى األخير ،تهمة
حيازة أسلحة نارية مششخنة ،كما حاز المتهمين على ذخائر
نارية تستخدم فى األسلحة المضبوطة ،كما أحرز المتهم األول
للمواد المخدرة.
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نجوم وفنون

قصة غادة عادل مع االغتصاب
والتحول الجنسى

حكاية هنا شيحة مع تجربة «االغتصاب الزوجى»

انتهى فريق عمل فيلم «المحكمة» من
تــصــويــر مــشــاهــده ،لــيــدخــل الــعــمــل غــرف
المونتاج والمكساج ووضــع الموسيقى
التصويرية ،اســتــعــداداً لطرحه فى
السينمات خالل األيام القادمة.
ويـ ــتـ ــنـ ــاول فــيــلــم «الــمــحــكــمــة»
العديد مــن القضايا المهمة ومن
واقـــع المجتمع ،وتسليط الضوء
عــلــى الــكــثــيــر مــن الــمــشــكــات فى
الــمــجــتــمــعــات الــعــربــيــة ،وجــمــيــع
األحداث تدور فى يوم واحد ومكان
واحد وهو المحكمة ،ونشاهد قضايا
الكثير من الناس ،ولكل بطل الخط
الخاص به ،وهناك  6قضايا جنائية
يسلط الفيلم الــضــوء عليها وهم
قــضــايــا مــدنــيــة ،ومــحــكــمــة أس ــرة،
واغـــتـــصـــاب ،ومــــيــــراث ،وتــحــول
جنسى.
فيلم «الــمــحــكــمــة» ،مــن تأليف
أحمد عبد الــلــه ،ويتولى بطولته
مجموعة كبيرة من الفنانين منهم
غادة عادل ،محمود عبد المغنى،
فتحى عبد الــوهــاب ،صــاح عبد
الله ،جميلة عــوض ،نجالء بدر،
أحمد خالد صالح ،كريم عفيفى،
محمد مهران ،أحمد داش ،مايان
السيد ،عارفة عبد الرسول وسليمان
عيد وعدد آخر من الفنانين.

انتهت الفنانة هنا شيحة من تصوير مشاهدها
األخيرة فى أجدد أعمالها السينمائية «النهاردة يوم
جميل» ،والمقرر عرضه فى دور السينما قريباً.
وعبرت شيحة عن حماستها الكبيرة لخوض
ّ
تجربة الفيلم «الجريء» بفكرته وقضيته ،حيث
ُيــعـ ّـد أول فيلم سينمائى مــصــرى يناقش أزمــة
االغــتــصــاب الــزوجــى بشكل حقيقى وواقــعــيــة
وبكل جرأة ،وهو ما يشكّل نقلة نوعية فى عالج
السينما لقضايا المجتمع المخفية والمسكوت
عنها ،خاصة فى ما يتعلق بالعالقات الزوجية،
وهى المشكلة التى لم يتم التطرق إليها بشكل
صريح فى أى عمل درامى سابق.
وتــخــوض هنا شيحة بطولة فيلم «الــنــهــاردة
يــوم جميل» بمشاركة توليفة من نجوم الدراما
والسينما فى مصر ،منهم :باسم سمرة ونجالء
ب ــدر ومــحــمــود الليثى وأحــمــد وفــيــق وانــتــصــار
وفــراس سعيد ،والفيلم سيناريو وحــوار نيفين
شلبى ودينا السقا ،وإخــراج نيفين شلبى ،ومن
المقرر عرضه فى دور السينما قريباً.
ويعيد فيلم «النهاردة يــوم جميل» هنا شيحة
إلى شاشة السينما بعد غياب دام ثالث سنوات،
منذ آخــر أعمالها «عــيــار ن ــارى» وال ــذى ظهرت
عد أجــدد بطوالتها
خالله كضيفة شــرف ،كما ُي ّ
السينمائية بعد فيلمها الــنــاجــح «قــبــل زحمة
الصيف» للمخرج الــراحــل محمد خــان ،كذلك
يــأتــى الفيلم بعد عــام مــن آخــر تــجــارب شيحة
الدرامية بمسلسل «شاهد عيان».

قضائيـا فى أمريكا
هالة صدقى :ال أستطيع مالحقة زوجى ً
بسبب ما يكتبه من تشكيك فى نسب أوالدى
علّقت الفنانة هالة صدقى على الحكم الذى صدر لصالحها بحبس زوجها
سامح سامى لمدة شهر المتناعه عن دفع مليون ومئة ألف جنيه مصرى ،أى
ما يعادل  70ألف دوالر أميركى ،هى قيمة المصاريف الدراسية البنيهما
معبرة عن امتنانها للقضاء المصرى الذى يعطى كل ذى حق
سامو ومريمّ ،
حقه.
وصرحت هالة قائلةً« :بعد صدور الحكم مباشرة توقعت أن زوجى سيخرج
على منصات مواقع التواصل االجتماعى ويقوم بتشويه صورتى كعادته مع كل
ابني
حكم قضائى لصالحى ،وبالفعل هذا ما حدث؛ إذ خرج ليشكّك فى نسب ّ
ابني ،فى محاولة بائسة منه لتشويه سمعتى ،لكن كل
ّ
ويدعى كذبا ً أنهما ليسا ّ
ما يحزننى أنه ال يراعى أبداً شعور ولد ّيه ،فأنا قادرة على الدخول فى الحرب
والنزاعات معه ،لكن الولدين ما زاال فى س ّن صغيرة وأخشى أن تلك المشاكل
تأتى عليهما بالسلب ،على الرغم من أننى أحاول بكل الطرق إبعادهما تماما ً
عما يحدث من والدهما ،ولألسف يعلمان الكثير خصوصا ً من السوشال
ميديا أو من أصدقائهما والمق ّربين منهما».
وأضافت« :هو يستغل عدم إقامته داخل مصر وتواجده فى أمريكا وفى
الوقت نفسه تواجدى أنا والولدين فى مصر ،ولذلك ال أستطيع مالحقته
قضائيا ً فى أمريكا على ما يكتبه من تشكيك فى نسب ولــد ّي ،فما ا ّدعى به
يمكن أن يحبسه قانونيا ً لو رفعت دعوى قضائية ضده فى الواليات المتحدة
األمريكية؛ ألنه تهديد للولدين بشكل واضــح ،أما قضية إثبات النسب التى
يتحدث عنها فأنا طلبت حجزها للحكم وأصررت على ذلك ،والمتابع للقضية
سيجد أنه شخص متخبط ومتناقض فى تصرفاته وتصريحاته ،فقد اعتذر
قبل ذلك لى عن ادعائه هذا ،وأكد أننى أم ولد ّيه ،ثم عاد للتشكيك فى األمر،
وقبلها أعلن فى فيديو نشره على السوشيال ميديا أنه طلّقنى ،ثم طلبنى فى
بيت الطاعة ،ولألسف هو ليس مدركا ً لحجم ما يفعله».

خرجت الفنانة يسرا الــلــوزى عــن صمتها لترد على
االنــتــقــادات التى توجه لها من البعض والــذيــن يصفون
تمثيلها بـ«البارد».
وأضافت يسرا» بيقولوا لى تمثيلك بارد وده رأى نسبة
من الجمهور ،من حقهم ينتقدوا ويقولوا رأيهم».
وأوض ــح ــت أنــهــا فــى الــحــقــيــقــة ال تــحــب أن تــبــالــغ فى
انفعاالتها ،أو تخرجها بشكل «أوفـــر» ،حتى فــى البكاء
أو االنهيار ،مضيفة« :فــى حياتى الطبيعية مش بعمل
ريأكشنات أوفــر ومــش بنهار بعمل نفس ريأكشناتى
الطبيعية اللى بتحصل لى فى الحياة ،وده طبعى
بعيدا عن التمثيل».
وشخصيتى ً
و ُيــشــار إل ــى أن آخ ــر أعــمــال يــســرا الــلــوزى
مشاركتها فى مسلسل «بين السما واألرض»،
الــذى عــرض ضمن الــمــاراثــون الرمضانى
 ،2021عن قصة األديــب العالمى نجيب
مــحــفــوظ ،ســيــنــاريــو وحـــــوار إس ــام
حافظ ،إخراج محمد العدل ،وشارك
فــى بطولته هــانــى ســامــة ،درة،
نجالء بــدر ،سوسن بــدر ،أحمد
بدير ،محمود البزاوى ،محمد
ل ــط ــف ــى ،مــحــمــد ثـــــروت،
محمود الليثى ،نورهان،
ندى موسى وآخرون.

الراقصة دينا :التدخين بشراهة
أثر بشدة على نضارة بشرتى
أثارت الفنانة االستعراضية دينا ،حالة من الجدل
بعد تناقل رواد مواقع التواصل االجتماعى أخبار
حول خضوعها لجراحة تجميل.
وقالت دينا « :إن هناك لغطا ً بشأن هذه المسألة
المتداولة ،موضحةً أنها أجرت جراحة تجميلية فى
أنفها قبل ثالثة أع ــوام ،ولــم تخضع ألى جراحات
أخرى سواء قبل هذه العملية أو بعدها ،مضيف ًة أن
انتشار شائعات حول خضوعها لجراحة تجميل سببه
إقالعها عن التدخين منذ  6أشهر ،ومتابعتها مع
طبيب تغذية لتنظيم وجباتها الغذائية بشكل يومى».
وأشــارت دينا إلى أن شراهتها فى التدخين كانت
تنعكس سلبا ً على نضارة وجهها ،الفتةً إلى أنها كانت
تتناول وجبة غذائية واحــدة فى الــيــوم ،وهــى عادة
سيئة تداركتها وتخلّصت منها بمساعدة أحد أطباء
التغذية ،بحيث باتت تتناول ثالث وجبات طعام فى
اليوم.
وتنتظر دينا عرض فيلمها الجديد «سقراط ونبيلة»
فــى مصر بعد انــطــاق عرضه فــى دولــة اإلم ــارات،
ـســد فــيــه شخصية «شــيــف» فــى الــبــرامــج
حــيــث تــجـ ّ
التليفزيونية ،موضحةً أنه دور جديد ومختلف ولم
تقدمه من قبل.
ّ
ويــشــارك فــى بطولة الفيلم :أشــرف عبدالباقى،
أحمد فتحى ،سامى مــغــاورى ،محمد عبدالعظيم،
ومــجــمــوعــة كــبــيــرة م ــن الــنــجــوم ،وهـــو م ــن تأليف
عبدالفتاح كمال ،وإخراج هشام الشافعى.

سحر محمود

يسرا اللوزى:
«أنا مش باردة»!!!
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نصائح حورية فرغلى
للمشاركات فى مسابقة
ملكة جمال مصر

طرح «موسى» فى موسم عيد األضحى المبارك
قــررت الشركة المنتجة لفيلم «موسى»
طرح العمل فى الــدور العرض السينمائى
بموسم عيد األضحى المقبل ،ويضع مخرج
العمل حاليا اللمسات النهائية لمونتاج
ومكساج الفيلم ليكون جاهزا للعرض.
يــقــدم الــفــيــلــم أول قــصــة روبـــــوت فى
السينما العربية من خالل طالب فى كلية

هندسة يخترع روبوتا ليساعده فى أمور
شخصية ،ولكن األمــور تتعقد وتخرج عن
الــســيــطــرة ..فيلم «مــوســى» بــدأ تصويره
أكتوبر الماضى بعد عامين من التحضير
والكتابة ،لكنه توقف نظراً النتشار جائحة
كــورونــا ،قبل أن يستأنف التصوير مرة
أخــرى ،ويشهد الفيلم التعاون الثانى على

التوالى بين بيتر ميمى وإياد نصار بعد فيلم
«كازابالنكا» الذى حقق إيــرادات تجاوزت
الـ 80مليون جنيه.
ويشارك فى بطولته كل من النجوم كريم
محمود عبدالعزيز ،إي ــاد نــصــار ،أسماء
أبــو اليزيد ،ســارة الشامى ،محمد جمعة
وصالح عبدالله.

ألغاز رسائل منة فضالى على «انستجرام»
نــشــرت الــفــنــانــة حــوريــة فــرغــلــى ،على
حسابها الــخــاص بـــ«إنــســتــجــرام» مقطع
وجــهــت مــن خــالــه نصائح
فــيــديــو لــهــا،
ّ
للمتنافسات ضمن مسابقة ملكة جمال
مصر  ،2021فى أول يوم الختبارات األداء،
وطالبتهن بأن يثقن فى أنفسهن ،فهى تعلم
تمام ًا بأنهن يرهبن الموقف ،لكن فى نهاية
الــحــال ســوف يتم اختيار واحـــدة فقط
منهن.
وعلقت حورية قائلة« :بداية أول يوم
كاستينغ لميس إيجيبت ..يوجد الكثير
من التوتر والخوف ،وبصفتى عضو لجنة
المتسابقات ،وألف مبروك
تحكيم أدعم ُ
قدما للمتسابقة التى تفوز باللقب».
ُم ً
وبــــدأت حــوريــة فــرغــلــى ،فــى اخــتــيــار
المتنافسات للمسابقة ومعها فى لجنة
التحكيم الدكتورة آمال رزق ،والفنان فراس
سعيد ،والمذيعة نانسى مجدى ،ومصمم
األزيـــاء بهيج حسين ،ونسمة عطا الله
ملكة جمال مصر .2020
مــن ناحية أخـــرى ،تستعد حورية
فرغلى لــلــعــودة إلــى جمهورها مرة
أخـــرى ،بعد غــيــاب ســنــوات بسبب
تعرضها لوعكة صحية وإجــراء
عمليات جــراحــيــة فــى أنفها،
وذلـــــك مـــن خــــال الــســيــنــمــا
والدراما الفترة المقبلة.

مــا زال ــت الــفــنــانــة مــنــة فــضــالــى تــواصــل نــشــر صــورهــا على
حساباتها الخاصة على مواقع لتواصل االجتماعى ،مع التعليق
بــرســائــل تحتوى على حكمة أو موجهة ألفـــراد بعينهم دون
اإلفصاح عنهم ،ومؤخراً شاركت فضالى على حسابها الخاص
بـ»إنستجرام» ،جمهورها بمجموعة صور جديدة لها ،وجت بها
رسالة غامضة لهم.
وعلقت على الصور قائلة« :تريد أن تعرف مــاذا تعلمت من
الحياة ،نقع ،ونقوم ،نخطئ ،ونعيش ،ونتعلم ،فى النهاية نحن
بشر ولسنا كاملين».
وكــانــت منة قــد نــشــرت على صفحتها الرسمية بموقع

التواصل االجتماعى «فيسبوك» بعض الكلمات المؤثرة
مصاحبة لصور جديدة.
وعلقت على الصور قائلة «:كنت من النوع الذى ال
يغلق بابه فى وجــه أحــد فمررت بتجارب جعلتنى ال
أفتحه من األساس».
يذكر أن آخــر األعــمــال التى ُعــرضــت للفنانة منة
فضالى كان دورها فى مسلسل «نسل األغراب» ،والذى
قام ببطولته كل من أحمد السقا ،أمير كرارة ،مى عمر،
ريــم سامى ،نجالء بــدر ،ديــاب ،من تأليف وإخــراج
محمد سامى.

على الحجار يحيى ً
غنائيـا فى األوبرا
حفل ً

يحيى النجم على الحجار يوم  29شهر يوليو المقبل حفال غنائيا على
خشبة مسرح النافورة داخل دار األوبرا المصرية ،ومن المقرر أن يقدم
كبيرا من أغانيه القديمة والحديثة.
لجمهوره ً
عددا ً
وشــددت دار األوبــرا المصرية على االلتزام بــاإلجــراءات االحترازية
ظا على الجمهور من التعرض لفيروس كورونا.
حفا ً
مؤخرا المطرب على الحجار ،عن سلبية مسحة فيروس كورونا
وأعلن
ً
التى أجراها اليوم وزوجته ،بعد إصابتهما بالفيروس منذ عدة أيام ،حيث
نشر صورة تجمعهما عبر حسابه الشخصى بموقع فيس بوك ،وكتب:
«الحمد لله نتيجة التحاليل ظهرت النهاردة سلبية وربنا أنعم علينا
بالشفاء أنا وزوجتى هدى ،كتر خيركم الهتمامكم ودعواتكم.
وسرعان ما استقبل الحجار ،عشرات التعليقات التى تمنت له دوام
الصحة بعد شفائه من الفيروس الذى أصابه وزوجته منذ عدة أيام،
وخضع بعدها لعزل صحى حتى سلبية المسحة.
وكــان قــد أعلن الحجار فــى  21مايو الــمــاضــى ،عــن إصابته
وزوجته بفيروس كورونا ،حيث نشر صورة تجمعهما عبر حسابه
الشخصى بموقع فيس بــوك ،وكتب «زارنــا الضيف الثقيل أنا
وزوجتى الحبيبة الحمد لله على كل شىء ،دعواتكم بالشفاء».

أوليمبياد طوكيو ..2021
أرقام وإحصائيات
تنطلق فى الثالث والعشرين من شهر يوليو الحالى دورة
األلعاب األوليمبية فى طوكيو ،والتى سبق تأجيلها أكثر من
مرة بسبب تداعيات فيروس كورونا.
ونظرا لكون هذه الدورة األوليمبية التى بدأت فى
اثينا باليونان منذ عام  ،1896هى البطولة الرياضية
األكبر على مستوى العالم ويتم تنظيمها بانتظام كل 4

سنوات ،نستعرض فى السطور القادمة بعض من األرقام
واإلحصائيات والمعلومات حول هذا الحدث الرياضى
العالمى الكبير.

إعداد  -د .عادل عبدالله

القائمة النهائية لبعثة مصر

غضب الشارع اليابانى

أعلنت اللجنة األوليمبية المصرية
عن القائمة النهائية لبعثة مصر
المشاركة فى دورة األلعاب
األوليمبية طوكيو .2020
وجــــــاءت أس ــم ــاء الــقــائــمــة
األســاســيــة واالحــتــيــاطــى لبعثة
م ــص ــر ال ــم ــش ــارك ــة فــى
أوليمبياد طوكيو 2020
التى تنطلق يوم  23يوليو
الجارى
الخماسى الحديث:
أحــمــد حــامــد  -أحمد
الــجــنــدى  -أمــيــرة قــنــديــل -
هايدل عادل
السباحة:
عــلــى خــلــف الــلــه – فــريــدة
عــثــمــان – يــوســف رمــضــان –
مروان القماش
الــغــطــس :مــهــاب مهيمن – مها
عبدالسالم
السباحة التوقيعة :هانا هيكل – ليلى
على محمد – جيداء طارق – نورا سيف
الــديــن – فــريــدة شــريــف – مــريــم محمد
– أمنية عزت – شهد سامر – ملك أياد –
نادين وسام – سندس أحمد
تنس الطاولة:
عــــمــــر عــــصــــر –
خالد عصر – أحمد
صــالــح – ديــنــا مشرف
– يــســرا حلمى – فــرح
عبدالعزيز
السالح:
ف ــري ــق رجـــــال ســــاح ال ــس ــي ــف :زيـــاد
السيسى – مهاب ياسر – مدحت معتز –
محمد عامر
فــريــق ســيــدات س ــاح الــشــيــش :يــارا
الشرقاوى – نــورا محمد منير – نهى
هانى – مريم الزهيرى
فــريــق رجـ ــال س ــاح الــشــيــش :محمد
حسام – عالء الدين أبوالقاسم – يوسف

يجتاح غضب كبير الــشــارع اليابانى بسبب اقــتــراب موعد
استضافة العاصمة طوكيو دورة األلعاب األوليمبية الصيفية
.2020
وكانت األوليمبياد ستقام فى صيف عام  ،2020لكنها تأجلت
لعامٍ واحد بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد ،)19-على أن
تنطلق المنافسات فى  23يوليو وتنتهى فى  8أغسطس القادمين.
وكشفت وكالة األنباء الفرنسية «فرانس برس» عن غضب كبير
يجتاح الشارع اليابانى بسبب استضافة الدورة األوليمبية فى وقت
تعانى به البالد من وضــع صحى سيئ بسبب الجائحة ،ويرفض
الغالبية إقامتها بحسب استطالع للرأى.
ويأتى هذا الغضب مع البطء الواضح فى عملية التطعيم ضد
الفيروس ،رغم تسارع العملية فى اآلونة األخيرة.
وحتى اآلن فإن  3%من الشعب اليابانى فقط قد تلقوا جرعتين
من اللقاح ،و 97%منهم لم يتلقوه أو اكتفوا حتى اآلن بجرعة واحدة.

 10آالف مشجع سوف يحضرون
أنشطة ومباريات المسابقة
مــن الــمــتــوقــع أن تسمح الــســلــطــات فــى الــيــابــان
لحوالى عشرة آالف من الجمهور بحضور أوليمبياد
طوكيو  2020رغم تحذيرات مسؤولين فى قطاع الصحة
فى البالد.
ولن يسمح للمشجعين األجانب بحضور أنشطة المسابقة،
لكن جمهور الرياضة المحلى سوف يحضر بشرط أال يزيد
عــدد الحضور فى المباريات على  50فى المئة من القدرة
االستيعابية لمدرجات المالعب.
ويحظر على جمهور أولمبياد اليابان الهتاف أو التحدث
بصوت مرتفع ،كما يجب أن يظلوا مرتدين الكمامات طوال
فترة بقائهم فى المدرجات.

 33رياضة و 339مسابقة

تشمل دورة أولمبياد طوكيو  ،33 2020رياضة و 339مسابقة،
وهى أرقام قياسية بالنسبة للدورات األوليمبية.
وتجرى هذه المسابقات فى  42ملعبا فى أرجاء اليابان.
ومن المتوقع أن تُمنح أولى األوسمة فى الـ  24من يوليو .2021

 16مليار دوالر تكلفة البطولة
كشف معهد “نومورا” (“ )”Nomuraلألبحاث االقتصادية ،أن
ميزانية إجراء األلعاب األولمبية فى طوكيو ازدادت بسبب النفقات
اإلضافية التى تسبب فيها تأجيلها ،وكشفت معلومات المعهد أن
ميزانية دورة األلعاب األولمبية فى طوكيو ازدادت بسبب النفقات
اإلضافية التى تسبب فيها تأجيلها واإلجــراءات المفروضة بسبب
كورونا ،لتبلغ حاليا  1٫64تريليون ين ( 15٫9مليار دوالر).

 11ألف رياضى

 :11000هو عدد الرياضيين الذى كان من المتوقع مشاركتهم
فى أولمبياد طوكيو ،بعد مشاركة  10500رياضى فى أولمبياد
ريــو  .2016وي ــوزع هــذا الــعــدد بالتساوى تقريبا ً بين الــذكــور
واإلنـ ــاث ،إذ تبلغ نسبة الــريــاضــيــات  48٫8فــى المئة .وتعزو
اللجنة األولمبية الدولية عدم التكافؤ الكامل بين الرياضيين من
الجنسين ،إلى أن بعض المسابقات الرياضية الجماعية تشهد
مشاركة فرق للرجال أكثر منها للسيدات.

التذاكر األغلى واألرخص
 2300أورو :التذكرة األغلى ثمنا لحضور حفل االفتتاح ،فيما
يبلغ سعر التذكرة األرخص  91أورو.

سناء – محمد
ماهر حمزة
ندى حافظ ..سالح السيف
محمد السيد ..سالح سيف المبارزة
التنس:
ميار شريف – محمد صفوت
المصارعة:
محمد إبراهيم كيشو – سمر حمزة –
عمرو رضا حسين – ضياء الدين كمال –
ايناس خورشيد – هيثم محمود – محمد
متولى – عبداللطيف منيع
كانوى وكاياك:
سما أحمد – مؤمن مهران
الشراع:
خلود منسى – على بدوى
الجمباز:
ترامبولين ..سيف شريف – ملك حمزة
فنى ..عمر محمد – ماندى عصام –
زينة إبراهيم
فريق إيقاعى ..تيا ضياء – سلمى خالد
– ملك شريف – لوجين إســام – فريدة
أشرف – بولينا عمرو – حبيبة مرزوق -
جنى محمد – سارة حليم
التجديف:
عبدالخالق البنا
الفروسية:
عبدالقادر سعيد – نائل نصار – محمد
طاهر زيــادة – محمد طــارق مصطفى –
سامح الدهان
كرة القدم:
محمد الشناوى – محمود جاد – محمد
صبحى – عــمــار حــمــدى – كــريــم فــؤاد
– أسامة جــال – محمد عبدالسالم –
أحمد حجازى – صالح محسن
– نــاصــر مــاهــر – رمــضــان صبحى –
إبــراهــيــم عـــادل – أكـــرم تــوفــيــق – كريم
الــعــراقــى – أحــمــد يــاســر ريـــان – إمــام
عاشور – أحمد رمضان بيكهام – محمود
حمدى الونش – عبدالرحمن مجدى –
أحمد أبوالفتوح – ناصر منسى

مواعيد مباريات منتخب مصر األوليمبى لكرة القدم
أســفــرت قرعة أوليمبياد طوكيو
ل ــك ــرة ال ــق ــدم ع ــن وق ـ ــوع مصر
فــى مــجــمــوعــة ال ــم ــوت ،بــجــوار
منتخبات إسبانيا واألرجنتين
وأس ــت ــرال ــي ــا ضــمــن مــنــافــســات
المجموعة الثالثة.
وت ــح ــق ــق لــلــمــنــتــخــب الــوطــنــى
ال ــس ــي ــن ــاري ــو األســـــــوأ فـ ــى الــقــرعــة
والــوقــوع فــى مجموعة الــمــوت ،خاصة
بــتــواجــد مــنــتــخــبــات قــويــة لــلــغــايــة فى
جميع التصنيفات ،منها األرجنتين فى
التصنيف األول ،وإسبانيا فى التصنيف
الــثــانــى ،بــاإلضــافــة إل ــى اســتــرالــيــا فى
التصنيف الرابع.
ويقص منتخب مصر شريط المشاركة
فى منافسات كرة القدم باألوليمبياد،
أمــام إسبانيا الخميس  22يوليو فى
الساعة التاسعة والنصف صباحاً،
ث ــم يــخــوض الــفــراعــنــة الــصــغــار
المواجهة الثانية ضد األرجنتين،
األحد  25يوليو التاسعة والنصف
ص ــب ــاحـ ـاً ،ويــخــتــتــم الــمــنــتــخــب
األولمبى منافسات المجموعة
الــثــالــثــة بــمــواجــهــة أســتــرالــيــا،
األربعاء  28يوليو الواحدة ظهراً.
وج ـ ــاءت نــتــائــج قــرعــة أولــيــمــبــيــاد
طوكيو ومجموعة منتخب مصر األوليمبى،
كالتالى:
المجموعة األولى :اليابان ،جنوب أفريقيا،
المكسيك ،فرنسا.
المجموعة الثانية :نيوزيلندا ،كوريا الجنوبية،
هندوراس ،رومانيا.

المجموعة الثالثة :مصر ،إسبانيا،
األرجنتين ،أستراليا.
المجموعة الرابعة :البرازيل،
ألـــمـــانـــيـــا ،ك ـ ـــوت ديــــفــــوار،
السعودية.
ونجح المنتخب المصرى
األولــيــمــبــي ،بــقــيــادة شوقى
غريب ،فى التأهل لدور األلعاب
األوليمبية بطوكيو فــى الصيف المقبل،
وذلــك بعدما تــوج بطال لكأس أمــم أفريقيا
تحت  23عاما ً التى أقيمت فى مصر خالل
عــام  ،2019حيث نجحت مصر فــى تحقيق
الفوز على منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل
ه ــدف فــى الــمــبــاراة الــنــهــائــيــة ،بــعــد التمديد
لــأشــواط اإلضــافــيــة ،وســجــل كــريــم الــعــراقــى
ورمــضــان صبحى ثنائية الــفــراعــنــة فــى هــذه
المباراة.
وكان آخر ظهور لمنتخب مصر فى أوليمبياد
لــنــدن  ،2012حــقــق خــالــه فــــوزا وحــيــدا
بجانب تعادل وحيد ،وخسارة فى مباراتين،
ولــم تــشــارك مصر أى منافسات كــرة قدم
لــأولــمــبــيــاد نــســخ ،2008 ،2004 ،2000
وكذلك .2016
يذكر أن البرازيل اقتنصت ذهبية كرة القدم
فى أوليمبياد ريــو دى جانيرو  ،2016بالفوز
بــركــات الترجيح على ألمانيا فــى النهائي،
ويعدا أكثر منتخبين توجا باللقب هما المجر
وبريطانيا ( 3ألــقــاب) مقابل لقبين لألرجنتين
وروســيــا وأوروجـــــواى ولــقــب لكل مــن الــبــرازيــل
وصــربــيــا وبــولــنــدا وإسبانيا وألمانيا الشرقية
ونيجيريا وفرنسا والتشيك وإيطاليا وبلجيكا
والسويد والمكسيك وكندا والكاميرون.

كرة اليد:
كريم هنداوى  -محمد عصام الطيار -
محمد على  -عمر الوكيل بكار – أحمد
مــؤمــن صفا  -على زيــن – يحيى الــدرع
– حسن وليد قداح  -أحمد هشام السيد
«دودو» – أحــمــد خــيــرى – سيف الــدرع
 محمد سند – أكـــرم يــســرى  -أحمداألحمر – يحيى خالد – محسن رمضان -
محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصرى
– وسام نوار – أحمد عادل
التايكوندو:
سيف عيسى – عبدالرحمن وائل – نور
حسين – هدايا مالك
القوس والسهم:
أمل آدم – يوسف طلبة
المالكمة:
عبدالرحمن عرابى – يسرى رزق الله
ألعاب القوى:
مصطفى عــمــرو – مــحــمــد مــجــدى –
مصطفى الجمل – إيــهــاب عبدالرحمن
– بسنت حميدة
الجودو:
محمد عبدالموجود – محمد عبدالعال
– رمضان درويش
الكاراتية:
جيانا فاروق – فريال أشرف – رضوى
السيد – على الصاوى – عبدالله ممدوح
الريشة الطائرة:
هادية حسنى – ضحى هانى – أدهم
حاتم الجمل
الثالثى:
بسملة السالمونى
الدراجات:
إبتسام زايد
الرماية:
عــزمــى محيلبة – مــصــطــفــى حــمــدى
– أحمد زاهــر – عبدالعزيز محيلبة –
يــوســف مــقــار – أســامــة محمد – سامى
عبدالفتاح – ماجى العشماوى – الزهراء
محمد – رضوى السيد – هالة الجوهرى.

 17ألف مشارك

 :17000هو العدد اإلجمالى للوفود التى كان من المقرر أن
تتواجد فى طوكيو ،بما يشمل الرياضيين وأعضاء البعثات من
إداريين وغيرهم.

 26ألف سرير

 :26000هــو عــدد األســـ ّرة التى تــم تجهيزها فــى القرية
األولمبية ،وهــى مصنوعة بالكامل مــن مــواد قابلة إلعــادة
التدوير ،وفق اللجنة المنظمة.

 600ألف زائر

 600ألف زائر :رقم تقريبى كشفه وزير السياحة اليابانى
فى العام  ،2018لعدد السياح المتوقع قدومهم الــى البالد
خصيصا لحضور األولمبياد .لكن السلطات لم تقدم منذ ذلك
الحين تقديرات رسمية.

 4ماليين و 48ألف
تذكرة

 4٫48ماليين :هو عــدد التذاكر التى تم بيعها فى اليابان،
بعد إقفال المرحلة الثانية من حملة البيع (بحسب األرقام التى
وزعتها اللجنة األوليمبية الدولية فى شباط الماضي) ،من أصل
 7٫8ماليين تذكرة كانت اللجنة المنظمة تأمل ببيعها.
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التحفظ الدفاعى شعار تكتيك األهلى المنتظر فى نهائى أفريقيا
كتب – ضياء خضر

األوليمبياد أمل
«رمضونا» للتخلص
من «جحيم الشماتة»
م ــع ت ــواص ــل الــعــد الــتــنــازلــى
للمشاركة المنتظرة لمنتخب
مصر فى أوليمبياد طوكيو يحلم
رمضان صبحى الجناح األيسر
للمنتخب وفــريــق بــيــرامــيــدز
بالظهور بمستوى مميز خالل
الحدث الرياضى العالمى.
تطلع رمضان صبحى للتألق فى
األولمبياد ليس لمجرد السعى
لكتابة مجد شخصى لنفسه
أو تحقيق نجاح مــع المنتخب
فحسب ،وإنما يأتى كذلك لرغبة
الــاعــب فــى فــتــح بـــاب جديد
أمــامــه لــلــعــودة مــن جــديــد إلــى
المالعب األوروبية فى الموسم
المقبل.
وأصــبــح لــدى رمــضــان صبحى
قناعة تامة بضرورة رحيله عن
صفوف بيراميدز بنهاية الموسم
الجارى ،فى ظل استمرار الحرب
النفسية الشرسة التى يتعرض
لها منذ تفضيله االنضمام إلى
بيراميدز على البقاء مع فريق
النادى األهلى.
ويــتــعــرض رمــضــان لحمالت
وتحديدا
شماتة من وقت آلخر
ً
مــع كــل تعثر أو إخــفــاق لفريق
بيراميدز ،ســواء على مستوى
بطولة الـــدورى أو فى البطولة
الــكــونــفــيــدرالــيــة الــتــى ودعــهــا
الفريق من الدور نصف النهائى.
ويأمل رمضان صبحى فى لفت
األنــظــار إلــيــه خــال منافسات
أولمبياد طوكيو ،على أمل وصول
عـــرض احــتــرافــى جــيــد يدفع
مسئولى بيراميدز للموافقة
على رحيله حتى ولــو كــان ذلك
على سبيل اإلعارة.
ويــرى رمــضــان صبحى أنــه لن
يــكــون بــمــقــدوره الــتــواجــد فى
الموسم المقبل مع بيراميدز،
ـوصــا وأن حجم الضغوط
خــصـ ً
المحيطة بــه وحــالــة التربص
المفروضة تجاهه من جماهير
األهلى وصلت إلى مرحلة لم يعد
يتحملها.
وكانت تقارير صحفية تركية
مؤخرا إلى أن نادى
قدر أشــارت
ً
ج ــاالت ــا ســــراى الــتــركــى مهتم
بالتعاقد مع رمضان صبحى ،إال
أن راتب الالعب قد يكون عقبة
فى إتمام الصفقة.
ووفـقــ�ا لصحيفة« «�FANA
 »TIKالتركية ،فإن جاالتا سراى
التركى أصبح قريب ًا من الوصول
التفاق لضم رمضان صبحى من
نادى بيراميدز.
وأشارت الصحيفة التركية إلى
أن هناك عقبة تُعطل الصفقة
وهى أن جاالتا سراى عرض على
رمضان  1.5مليون يورو للموسم،
باإلضافة لوجود إضافات على
حسب األداء ،وهو أقل مما كان
يــأخــذه عــنــدمــا ك ــان يلعب فى
إنجلترا مع فريقى ستوك سيتى
وهدرسفيلد تـــاون ،حيث كان
يتقاضى  2.2مليون يورو.
وقالت الصحيفة ،أن الفريق
الــتــركــى ال يـــرى أنـــه ال يوجد
مشكلة فى إتمام الصفقة ،ألن
الالعب يرغب فى الرحيل عن
بيراميدز.

ال صـــوت يــعــلــو داخــــل جـــــدران الــنــادى
األهلى على صوت المباراة المصيرية التى
تنتظر الفريق األحمر أمــام كايز رتشيفز
الجنوب أفريقى فــى نهائى دورى أبطال
أفريقيا ،وهى المباراة المقرر إقامتها يوم
السبت المقبل بمدينة الدار البيضاء بدولة
المغرب.
ويعكف الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى
الــمــديــر الفنى لفريق األهــلــى فــى الوقت
الحالى على وضع تفاصيل الخطة التكتيكية
الــتــى سيعتمد عليها الفريق األحــمــر فى
النهائى المنتظر ،حيث يعقد موسيمانى
جلسات متكررة على مدار اليوم مع جهازه
المعاون للتباحث فى كل ما يخص المباراة
المهمة المنتظرة.
ووضــع الجهاز الفنى لألهلى برنامجا
منظما لمعسكر الفريق بالمغرب والــذى
يسبق مــبــاراة كــايــزر تشيفز ،حيث استقر
موسيمانى على عقد أكثر مــن محاضرة
فنية لالعبين بشكل يــومــى خ ــال فترة
الــمــعــســكــر لــكــشــف كــل تــفــاصــيــل الــفــريــق
الجنوب أفريقى لالعبى األهــلــى ،وشــرح
طريقة لعب المنافس ومواطن الخطورة فى
صفوفه ،من خــال مقاطع فيديو مجمعة
لبعض مباريات فريق كايزر تشيفز.
واستقر موسيمانى على االعــتــمــاد فى
مــبــاراة نهائى دورى أبــطــال أفريقيا على
الالعبين أصحاب المجهود البدنى الوفير
خصوصا فى خطى الدفاع والوسط ،وذلك
ً
لمجاراة السرعات العالية لالعبى كايزر
تشيفز ،وتفادى تفوق مهاجمى األخير فى
التحديات الثنائية مع العبى األهلى.
وتبدو فرص الثنائى ياسر إبراهيم وأيمن
أشـــرف األقـ ــوى فــى الــتــواجــد بقلب دفــاع
فريق األهلى فى النهائى األفريقى ،على
أن يتواصل االعتماد على أكــرم توفيق فى

خارجيـا
محاوالت مكثفة لتسويق بواليا
ً

مركز الظهير األيمن ،والتونسى المخضرم
على معلول فى الجانب األيسر من الخط
الخلفى.
ويــبــدو الــمــالــى ألــيــو ديــانــج العــب وسط
األهــلــى ضــامـ ًـنــا لــتــواجــده فــى التشكيل
األساسى لألهلى فى مباراة نهائى أفريقيا،
فــى ظــل المستويات القوية التى يقدمها
الالعب الشاب ،وفــى ظل ميل موسيمانى
للعب بتحفظ دفاعى بعض الشيء فى لقاء
السبت المقبل ،قــد يعتمد الــمــدرب على
الثنائى عمرو السولية وحمدى فتحى إلى
جــوار أليو ديــانــج ،لتشكيل جبهة دفاعية
قوية فى خط الوسط لضمان الصد المبكر
لهجمات كايزر تشيفز.
وفــى ســيــاق آخــر استقر الــجــهــاز الفنى
لألهلى بالتشاور مع لجنة تخطيط الكرة

عــلــى بــعــض األس ــم ــاء الــتــى ســتــرحــل عن
صفوف الفريق بنهاية الموسم الــجــارى،
ويــأتــى فــى ص ــدارة تلك األســمــاء المدافع
سعد سمير والــذى ابتعد عن الــصــورة فى
الــفــتــرة األخ ــي ــرة ،وعــلــى األرجــــح سيمنح
األهــلــى سعد سمير حرية تقرير مصيره
تقديرا اللتزامه ،حيث ُينتظر أن يتساهل
ً
األهلى فى مطالبه المالية مع النادى الذى
سيختار الالعب االنتقال إليه فى الموسم
الجديد.
وفى تلك األثناء من المنتظر أن يعرض
األهلى الثنائى ناصر ماهر وأحمد رمضان
بيكهام لإلعارة فى الموسم الجديد ،وذلك
بعدما أكد المدرب موسيمانى عدم حاجته
لجهودهما فــى الــمــوســم الــجــديــد ،األمــر
الـــذى جــعــل إدارة األهــلــى تفضل البحث

المحمدى وشعبان وشعراوى أبرزهم..

حكاية العبين مصريين رفضوا ارتداء قميص الفراعنة
كتب – محمد الصايغ

فقد المنتخب المصرى العديد من الجواهر
فى مختلف الخطوط الدفاعية والهجومية
وحــراســة الــمــرمــى ،والــتــى كــان مــن الممكن
أن تصنع الــفــارق مــع المنتخب فــى مختلف
البطوالت.
وتعددت أسباب فشل انضمام العديد من
النجوم المصرية إلى المنتخب؛ ما بين رفض
بعضهم وأزمات مسئولى المنتخب الوطنى مع
بعضهم اآلخر.
ونستعرض ،خــال التقرير الحالى ،أبرز
الالعبين المصريين الذين لعبوا لمنتخبات
أخرى غير المنتخب الوطنى.
حسين ياسر المحمدي
بدأ يلعب مع منتخب قطر فى عام ،2002
وشـ ــارك مــرتــيــن فــى بــطــولــة ك ــأس آســيــا فى
عامى  ،2007و ،2011ولعب  69مباراة؛ سجل
خاللها  20هد ًفا.
ولعب المحمدى للعديد من األندية القطرية
واألوروبية؛ حيث بدأ مسيرته فى نادى الخور
القطرى ثم الريان ،وانتقل بعد ذلك للعديد
من األندية األوروبية ،أبرزها مانشستر سيتى،
الذى لعب داخل صفوفه فى عام  ،2005قبل
أن يلعب لألهلى ثم الزمالك ،ليختتم مسيرته
الكروية داخل نادى الوكرة القطرى.
إسماعيل بالنكو
هــو العــب أرجنتينى مــن أص ــول مصرية،
يــلــعــب فــى مــركــز الــمــهــاجــم ،لــعــب لــأنــديــة
اليابانية واألرجنتينية ،وأبــرزهــا أيــك أثينا
وكولون دى سانتا.
حاول المنتخب المصرى ضمه ،بعد تولى
هيكتور كــوبــر الــقــيــادة الفنية ،إال أن عدم
وجــود أوراق رسمية تثبت أصوله المصرية،
باإلضافة لوفاة وال ــده ،حــاال دون انضمامه
للمنتخب.
ريان بيرتراند
هو العــب إنجليزى من أصــول مصرية،

المحمدى

شعراوى

يلعب فى مركز المدافع ،لعب للعديد من
األنــديــة اإلنجليزية ،وأبــرزهــم تشيلسى،
وقد حقق معهم بطولة دورى أبطال أوروبا
2011م.
رفــــض ب ــي ــرت ــران ــد تــمــثــيــل الــمــنــتــخــب
الــمــصــرى ،حــيــث اخــتــار الــلــعــب لمنتخب
إنجلترا ،وشــارك مع المنتخب اإلنجليزى
بمختلف فئاته العمرية ،فى نحو  31مباراة،
لم ُيسجل ولم يصنع خاللها أى أهداف.
رامز حفظ الله
هو أحد الالعبين الشباب ،لعب لصفوف
المنتخب المغربى للشباب ،بعد أن رفض

أخبار النجوم
باسم مرسى يرفع شعار
صـبح وليل»
«التدريب ُ

يحرص باسم مرسى مهاجم الفريق األول لكرة
الــقــدم بــنــادى المقاصة ،على أداء تــدريــبــات يومية
إضافية فى إحدى صاالت الچيم القريبة من منزله
بمنطقة حدائق األهرام للحفاظ على لياقته البدنية.
وال يــكــتــفــى بــاســم مــرســى بــخــوض الــتــدريــبــات
الجماعية مــع فــريــقــه ،حيث إعــتــاد خــال األشهر
األخــيــرة تــحــديــداً فــى فــتــرة الحظر بسبب جائحة
فيروس كورونا ،على خوض تدريبات بدنية مكثفة من
أجل الحفاظ على مستواه البدنى.
ولــم يقتصر األم ــر بالنسبة لباسم مــرســى على
التدريبات فقط ،حيث يسير الالعب بنظام غذائى
مــحــدد مــن أجــل مساعدته على تطوير بنيانه من
الناحية العضلية.

أخبار النجوم

نــادى ميلول اإلنجليزى ،المحترف ضمن
صــفــوفــه ،انضمامه للمنتخب المصرى
للشباب.
أحمد الفقى
هــــو العـــــب مــــصــــرى ،ل ــع ــب لــلــعــديــد
مــن األن ــدي ــة الــســعــوديــة أب ــرزه ــا الــهــال
والفيصلى ،واختار الفقى تمثيل المنتخب
السعودى.
رامى شعبان
هــو حـــارس مــصــرى ،لــعــب للعديد من
األندية األوروبية ،أبرزهم أرسنال ،وشارك
مع منتخب السويد ،فى مونديال ،2006
بألمانيا.
أحمد عبد المقصود
ه ــو العـــب م ــص ــرى ،لــعــب لــلــعــديــد من
األندية العربية؛ أبرزها األهلى المصرى
والـــريـــان وال ــس ــد الــقــطــرى ،شــــارك مع
المنتخب الــقــطــرى ،بــعــد حــصــولــه على
الجنسية ،فــى  12مــبــاراة؛ سجل خاللها
واحدا.
هد ًفا
ً
عبد الله ياسين
هــو العــب مــصــرى ،لعب لــبــاريــس سان
جيرمان ،قبل أن ينتقل للمقاولون العرب،
واخــتــار تمثيل المنتخب الفرنسى ،بعد
أزمـــاتـــه م ــع الــمــنــتــخــب ال ــم ــص ــرى ،بعد
مشاركته فى بطولة إفريقيا للشباب.
وشارك مع المنتخب الفرنسى ،بمختلف
فئاته العمرية ،فى نحو  36مباراة؛ سجل
خاللها  22هد ًفا.
يونس فلفل
هو العــب مصرى ،لعب لصفوف فريق
كــوبــنــهــاجــن الــدنــمــاركــى ،واخ ــت ــار تمثيل
منتخب الدنمارك.
ستيفان شعراوى
هو العب مصرى ،لعب للعديد من األندية
اإليــطــالــيــة ،أبــرزهــا روم ــا وإي ــه ســى ميالن،
واخ ــت ــار تمثيل المنتخب اإليــطــالــى ،رغــم
محاوالت مسئولى المنتخب المصرى لضمه.
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«المقايضة» سالح الزمالك لحسم صفقة حسام حسن
كتبت – سارة عبد الباقى

موسيمانى
إبراهيم

غياب االنتصارات لغز يطارد ضياء
السيد مع سيراميكا
كتبت – سارة عبد الباقى
لــم ينجح فريق الــكــرة األول بــنــادى سيراميكا
كليوباترا الــذى يقوده الــمــدرب ضياء السيد فى
تحقيق أى فوز فى الــدورى خالل آخر  6مباريات
خــاضــهــا الــفــريــق فــى الــمــســابــقــة المحلية هــذا
الموسم.
ومنذ أن فــاز فريق سيراميكا كليوباترا على
بيراميدز بأربعة أهــداف مقابل هدفين لم يحقق
الــفــريــق أى انــتــصــار فــى الـ ــدورى حيث خــاض 6
مباريات تعادل فى ثالثة وخسر مثلهم األمر الذى
يعكس األزمة التى يعيش فيها الفريق حاليا.
ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الحادى
عشر فى بطولة الــدورى بالوقت الحالى برصيد
 33نقطة حــيــث خ ــاض  27لــقــاء فــى المسابقة
المحلية هــذا الموسم حقق الفوز فى  7وتعادل
 12وخسر فى  8مباريات وعلى المستوى
الهجومى سجل العبو سيراميكا 35
هدفا واستقبلت شباكهم نفس العدد
من األهداف.
ويحاول سيراميكا استغالل فترة
التوقف وعــدم خوضه أى مباريات
حــتــى مــواجــهــة األه ــل ــى ف ــى شهر
أغسطس المقبل أفضل استغالل
وذلــك الستعادة االنتصارات مرة
أخــــرى ف ــى الــــــدورى ومــحــاولــة
تــحــســيــن م ــرك ــزه ف ــى ج ــدول
ترتيب المسابقة المحلية.
ويــعــتــمــد ســيــرامــيــكــا
على تألق أحمد ياسر
ريـ ــان مــهــاجــم الــفــريــق
الــــذى يــتــصــدر قائمة
ه ــداف ــى الــــــدورى فى
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15
كارتيرون يتمسك بعودة فتحى ويرحب برحيل جمعة

االستقرار على قائمة الراحلين فى ميركاتو الصيف

لهما عن وجهة جديدة يضمن من خاللها
الثنائى المشاركة بشكل منتظم فى
المباريات لرفع مستواهما على
أمل عودتهما من جديد لصفوف
الفريق األحمر.
وفى تلك األثناء باتت إدارة التعاقدات
بــالــنــادى األهــلــى ُمــطــالــبــة بالبحث عن
عــرض احترافى للزامبى والــتــرب واليا
مهاجم الفريق ،والــذى لم ينجح فى نيل
ثقة الــمــدرب موسيمانى منذ انضمامه
قادما من فريق
للفريق فى يناير الماضى
ً
الجونة.
وتــســعــى إدارة الــتــعــاقــدات لتسويق
بواليا فى أحد الدوريات الخارجية حتى
ولــو على سبيل اإلع ــارة لضمان حصول
ال ــن ــادى عــلــى مــقــابــل مــالــى يــعــوض بعض
الشيء ما تكبدته خزينة القلعة الحمراء
فى سبيل ضم الالعب ،حيث بلغت تكلفة
ضم الالعب نحو  2مليون دوالر أى ما
يزيد على  30مليون جنيه.
وفـــى الــوقــت ذاتـ ــه بـــات فــى حكم
ال ــم ــؤك ــد رح ــي ــل الــمــهــاجــم مــــروان
محسن عــن صــفــوف فــريــق الــنــادى
األهــلــى بشكل نــهــائــى خ ــال فترة
االنــتــقــاالت الصيفية المنتظرة،
وذلــك بعد خــروج الــاعــب بشكل
نــهــائــى مـــن ح ــس ــاب ــات الــجــهــاز
الــفــنــى ،وابــتــعــاده عــن المشاركة
فى المباريات ،ويعتزم األهلى الترحيب
بــأى عــرض محلى لشراء مــروان بشكل
نهائى بعد نهاية الــمــوســم الــجــارى ،فى
وقـــت يــرفــض مــســئــولــو األه ــل ــى فــكــرة
االكـــتـــفـــاء بــــإعــــارة الـ ــاعـ ــب حــيــث
ت ــم االس ــت ــق ــرار بــشــكــل نــهــائــى على
رحــيــلــه عـــن ال ــف ــري ــق األحـــمـــر إلــى
غير رجعة.

األربعاء ٢٠٢١/٧/١٤

الــوقــت الــحــالــى بــرصــيــد  15هــدفــا حــيــث أظهر
مهاجم األهــلــى الــمــعــار لفريق سيراميكا تألقا
واسعا واستطاع تسجيل  15هدفا كأكثر العبى
المسابقة المحلية هذا الموسم حتى اآلن تسجيال
لألهداف.
أحمد ياسر ريــان استطاع أن يساهم فــى 16
هدفا خالل  23مباراة خاضها مع سيراميكا فى
الــدورى هذا الموسم حيث سجل  15وصنع هدفا
األمر الذى يعكس تأثيره الهجومى مع الفريق.
ويسعى ضياء السيد مــدرب سيراميكا كليوباترا
لعقد أكثر من جلسة مع العبى سيراميكا كليوباترا
خالل فترة توقف مباريات الفريق المحلية لتحفيزهم
على الــظــهــور بشكل أفــضــل خــال الــفــتــرة المقبلة
خاصة أن الفريق يعانى من سوء النتائج فى الفترة
مهما
األخيرة لذلك جلسات ضياء السيد تعد عنصرا ً
لعودة الفريق إلى االنتصارات مرة أخرى.
ويحاول ضياء السيد أيضا االعتماد على بعض
العناصر التى تمتلك الخبرة فى فريق سيراميكا
على رأسهم محمد إبراهيم الذى يقدم موسما
قويا مــع الفريق حيث ساهم فــى  5أهــداف
خالل  25مباراة خاضها فى الدورى مع فريقه
إذ سجل هدفا وصنع  4أخرين.
وفى كأس مصر خاض محمد إبراهيم
مباراتين لم يسجل أو يصنع وبشكل
إجــمــالــى خـــاض ال ــاع ــب 27
مباراة سجل هدفا وصنع
 4ويــبــحــث عــن تقديم
األفــــــضــــــل خــــال
ال ــف ــت ــرة الــمــقــبــلــة
لــلــمــســاهــمــة فــى
عــودة فريقه إلى
االنتصارات مرة
السيد
أخرى.

أخبار النجوم

يدرس مسئولو نادى الزمالك إبرام صفقة
تبادلية مــع نظائرهم فــى ن ــادى سموحة،
تقضى بضم حسام حسن مهاجم الفريق
الــســكــنــدرى الــمــعــار لــنــادى أهــلــى طرابلس
الليبى ،إلى القلعة البيضاء ،وذلــك فى ظل
رغبة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير
الفنى للفريق األبيض فى ضم الالعب خالل
فترة االنتقاالت الصيفية المقبلة.
ومن المقرر أن يعرض مسئولو الزمالك
كـــاً م ــن مـــــروان حــمــدى مــهــاجــم الــفــريــق
األول لكرة القدم بنادى الزمالك ومحمود
عبدالعزيز العب خط الوسط ،ومقابل مادى
على النادى السكندرى ،نظير الحصول على
خدمات حسام حسن فى فترة االنتقاالت
المقبلة.
ويرفض مسئولو نــادى الزمالك التفريط
فى خدمات مصطفى فتحى جناح الفريق
األب ــي ــض لــلــنــادى الــســكــنــدرى ف ــى الــفــتــرة
المقبلة ،ودخوله ضمن الصفقة التبادلية
فــى ظــل رغــبــة الجهاز الفنى لألبيض فى
عــودة الالعب لصفوف الفريق فى الموسم
المقبل.
ومـــــن ن ــاح ــي ــة أخــــــرى رفـــــض مــحــمــود
عبدالرحيم جنش ح ــارس مــرمــى الفريق
األول لكرة القدم بنادى الزمالك ،عرضا ً
من نادى فاركو الصاعد حديثا ً إلى الدورى
المصرى الممتاز ،لالنتقال إلــى صفوفه
خــال فترة االنــتــقــاالت الصيفية المقبلة،
ويفضل جنش االســتــمــرار ضمن صفوف
القلعة البيضاء خالل الفترة المقبلة ،خاصة
أنه قام بتجديد عقده مع الزمالك حتى عام
 ،2024بعدما وقــع على عقود التمديد فى
جلسة مــع حسين لبيب رئــيــس الــنــادى فى

األيام القليلة الماضية.
وي ــع ــد جــنــش الـ ــحـ ــارس األس ــاس ــى
بصفوف الزمالك خالل الفترة األخيرة،
حيث ظهر الالعب بمستوى متميز فى
المباريات التى شارك بها خالل بطولة
الدورى بعد عودته للتشكيل األساسى.
وف ــى ش ــأن آخ ــر حــســم كــارتــيــرون
مــوقــفــه م ــن رحــيــل عــبــدالــلــه جمعة
العب الفريق األول لكرة القدم بنادى
الزمالك ،عن صفوف الفريق األبيض
خالل الموسم المقبل ،فى ظل اهتمام
بــيــرامــيــدز بــالــحــصــول عــلــى خــدمــات
الالعب خالل الميركاتو الصيفى ،حيث
قــامــوا بعقد عــدة جلسات مــع عبدالله
جمعة وأنــهــوا اتــفــاقــهــم مــعــه لضمه إلــى
صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل،
وسط رغبة الالعب هو اآلخر فى الرحيل
عن صفوف الزمالك.
وتــحــدث عبدالله جمعة مــع كارتيرون
خـــال األيـــــام الــمــاضــيــة وأبــلــغــه برغبة
بيراميدز فى الحصول على خدماته بداية
م ــن الــمــوســم الــجــديــد ،ومـــن جــانــبــه أكــد
المدرب الفرنسى لالعب أنه ال يمانع رحيله
مطالبه بإحضار العرض الرسمى لمسئولى
الزمالك ،لمناقشته وحسم موقفه حسب ما
سيقدمه بيراميدز فى العرض المقدم.
وينتهى عقد عبدالله جمعة مع الزمالك
بنهاية الموسم المقبل ،ويحق له التوقيع
ألى نـ ــادى فــى شــهــر يــنــايــر عـــام ،٢٠٢٢
ويأتى العرض المقدم لالعب من جانب
بيراميدز ليفوق ما يحصل عليه الالعب
فى الزمالك حوالى ثالثة أضعاف ،حيث
يتقاضى عبدالله مع الزمالك مليون و٢٠٠
ألــف جنيه ســنــوي ـاً ،وتلقى فــكــرة رحيل
عبدالله جمعة قابلية من جانب مسئولى

كارتيرون

جنش يرفض
عرض فاركو
ويتمسك بالبقاء
فى ميت عقبة

تصعيد الناشئين والتدعيمات والظهور األفريقى

أهداف على رادار «كتيبة» إنبى مع طوالن

كتب – ضياء خضر
يسعى فريق الكرة األول بنادى إنبى بقيادة مدربه حلمى طوالن فى
تحقيق بعض األهداف للظهور بشكل أفضل خالل المنافسات المحلية
بالفترة المقبلة.
ويحتل فريق إنبى المركز السادس فى جدول ترتيب بطولة الدورى
حاليا برصيد  38نقطة بفارق ثالث نقاط فقط عن االتحاد السكندرى
صاحب المركز الــرابــع فى جــدول الترتيب وفــارق نقطتين فقط عن
سموحة صاحب المركز الخامس فى جدول ترتيب المسابقة المحلية
فى الوقت الحالى.
أول األهــداف التى يسعى فريق إنبى لتحقيقها هــذا الموسم تحت
قيادة حلمى طــوالن مديره الفنى تكمن فى الرغبة فى إنهاء الــدورى
بمركز فى المربع الذهبى ببطولة الدورى من أجل المشاركة اإلفريقية
خالل الموسم المقبل.
وخــاض فريق إنبى  28مــبــاراة بــالــدورى حتى اآلن حقق الــفــوز فى
 9مباريات وتعادل  11وخسر فى  8مباريات مسجال  31هدفا بينما
استقبلت شباكه  30هدفا خالل منافسات الدورى الممتاز هذا الموسم.
ويبحث إنبى عن حصد أكبر عدد من النقاط خالل المباريات المقبلة
فى الدورى من أجل حجز مقعد فى المربع الذهبى بالمسابقة المحلية
هذا الموسم.
ثانى األهداف التى يسعى إنبى لتحقيقها مع حلمى طوالن تكمن فى
االعتماد على تصعيد الناشئين األمر الذى ظهر جليا خالل مواجهة إنبى
وبيراميدز التى انتهت بالتعادل اإليجابى بهدف لكل فريق فى الدورى.
وق ــام ط ــوالن بتطبيق سياسة االعــتــمــاد على الــمــواهــب ،بــإشــراك
 7ناشئين فى مــبــاراة بيراميدز األخــيــرة ألول مــرة منذ إنشاء النادى
ومشاركته فى الدورى الممتاز فى موسم  ،2004 – 2003وهم زياد كمال
ومحمد شريف حتحوت ومصطفى شكشك وأحمد يوسف ومحمد توكل
وعبد الرحمن عماد ومصطفى دويدار.
والــهــدف الثالث لــنــادى إنبى يكمن فــى الرغبة فــى تدعيم صفوف
الفريق البترولى بصفقات قوية تساهم فى ظهور الفريق بشكل أفضل
خالل الموسم الجديد.
وطلب حلمى طوالن التعاقد مع أحمد عاطف مهاجم فريق وادى دجلة
لرغبته فى تدعيم مركز رأس الحربة الذى يتواجد به إيبوكا حيث يسعى
طوالن لتعويض رحيل محمد شريف عن إنبى الذى عاد إلى األهلى مرة
أخرى وظهر بشكل متميز مع الفريق البترولى قبل رحيله لذلك يسعى
طوالن لتعويضه بضم مهاجم مميز قادر على استغالل أنصاف الفرص.

أخبار النجوم

فتحى

الزمالك ،فى ظل الوفرة العددية فى مركز
الظهير األيــســر ال ــذى يضم خــال الوقت
الحالى الثنائى محمد عبدالشافى وأحمد
فتوح ،بخالف رغبة اإلدارة فى إبرام صفقة
تبادلية مع بيراميدز ،واستغالل عبدالله
جمعة لدخوله فيها.
وعلى صعيد مختلف تقدم مسئولو
نــادى الزمالك بطلب رسمى لالتحاد
الــمــصــرى لــكــرة الــقــدم لــطــلــب نقل
مباراة غزل المحلة المقرر لها يوم 3
أغسطس المقبل فى الجولة الثامنة
والعشرين لمسابقة الدورى المصرى
الممتاز ،لتقام باإلسكندرية بدالً من
إقامتها فى القاهرة ،يأتى ذلك فى
ظــل استقرار الجهاز الفنى للفريق
األبيض بقيادة كارتيرون على انتظام
الفريق فى معسكر مغلق باإلسكندرية
بداية من يوم  21يوليو الجارى ،ويرغب
المدرب الفرنسى فى نقل مباراة المحلة
لإلسكندرية حتى يستمر الفريق األبيض
فــى مــعــســكــره الــمــغــلــق لــخــوض مــبــاراة
االتــحــاد الــســكــنــدرى بــعــدهــا هــنــاك فى
الــجــولــة التاسعة والــعــشــريــن لمسابقة
جنش
الـــدورى ،والمقرر لها يــوم  7أغسطس
المقبل على ستاد اإلسكندرية.
ووضع كارتيرون خطة بديلة فى حالة
رفــض نقل لقاء المحلة لإلسكندرية،
حيث سيعود الفريق األبيض للقاهرة
فـــى األول مـــن أغــســطــس لــخــوض
تدريبه فى الثانى من أغسطس بملعب
النادى قبل االنتظام فى معسكر مغلق
استعدادا للقاء المحلة ،على أن يعود
بعدها الفريق مباشرة لإلسكندرية
لالنتظام فى معسكر مغلق استعدادا
للقاء زعيم الثغر.

أرى بابل يشعل فتيل أزمة فى اإلسماعيلى

كتب – محمد الصايغ

طوالن

أخبار النجوم

أخبار النجوم

رغم حالة الطواريء التى تسيطر على الفريق
األول لكرة الــقــدم بــالــنــادى اإلسماعيلى بقيادة
إيــهــاب ج ــال الــمــديــر الــفــنــى ،مــن أج ــل الــعــودة
لمكانته الطبيعية ،بــعــد تــراجــع نتائجه بــدايــة
الموسم ،إال أن األزمات تتوالى داخل إدارة النادى
برئاسة المهندس إبراهيم عثمان .
ومنها ملف تعاقد اإلسماعيلى مع األنجولى أرى
بابل ،العــب الفريق ،الــذى إنضم مطلع الموسم
الحالى ولمدة ثالث مواسم.
وتبلغ قيمة عقد الالعب مع اإلسماعيلى فى
الــمــوســم األول  ٣٠٠ألــف دوالر ،على أن يكون
الموسم الثانى  ٣٥٠ألف دوالر ،والموسم األخير
 ٤٠٠ألف دوالر.
وكشفت األي ــام األخــيــرة عــن مفاجأة فــى عقد
الــاعــب األنجولى تمثلت فــى بند مضاف لعقد
بابل ،وهو فى حالة بقاءه من  ١٥يونيو حتى ١٥
يوليو من الموسم األول ،يحق لالعب الحصول
على  ٢٠٠ألــف دوالر إضافية على قيمة عقده
للموسم األول ،وهو ما يعنى أن الالعب يحق له
الحصول على  ٥٠٠ألف دوالر الموسم األول.

وه ــو مــا أغــضــب الــبــعــض داخ ــل اإلسماعيلى
خــاصــة وأن الــاعــب لــم يظهر بالمستوى الــذى
يستحق عليه مبلغ يعادل  ١١مليون جنيه ،حيث
لعب بابل مع اإلسماعيلى منذ بداية الموسم وحتى
اآلن  21مباراة بواقع  18فى الــدورى ومباراتين
فى كأس مصر ومباراة واحدة فى البطولة العربية
بمجموع دقائق لعب بلغ  979دقيقة سجل خاللهم
وحيدا.
 4أهداف وصنع هد ًفا
ً
وترى بعض األصــوات داخل إدارة اإلسماعيلى
أن البند المثير للجدل بعقد بابل مــع الــنــادى،
سيفتح بــاب مــن عــدم االســتــقــرار داخــل صفوف
الفريق األصــفــر ،حيث مــن المتوقع أن يطالب
ماليا،
عدد ليس بالقليل من الالعبين بترضيتهم ً
خصوصا الالعبين الذين يقدمون مستويات جيدة
ً
تفوق ما يقدمه الجناح األنجولى.
وذهــبــت بعض األًصــــوات لمطالبة إبراهيم
عثمان رئيس مجلس إدارة النادى اإلسماعيلى
بتحمل مبلغ الـ  200ألف دوالر المقرر دفعها
لالعب آرى بابل من جيبه الخاص ،بداعى أن
رئيس النادى هو من أشرف بنفسه على صياغة
عقد الــاعــب دون أن يــشــرك أى مــن أعضاء
مجلس إدارة النادى فى هذه المهمة أو حتى دون
استشارتهم فى بنود التعاقد.

إعداد :محمد الصايغ  -سارة عبدالباقى

عواد وتريزيجيه
«دويتو» فى اإلجازة

دويدار يدشن ثانى
فروع أكاديميته

صيف اليونان يجمع
صالح وكوكا

نجاة عنتر من حادث
مرورى وضياع هاتفه

عاشور يبدأ رحلة العودة
من «الجيم»

استغل محمد عــواد حــارس مرمى الفريق األول
لكرة القدم بنادى الزمالك ،تواجد صديقه محمود
تريزيجيه نجم األهلى السابق وأستون فيال اإلنجليزى
الحالى ،فى القاهرة ،ليالزمه بشكل يومى خاصة أن
األخير لم يحصل على منذ فترة على إجازة طويلة.
ويتواجد تريزيجيه فى مصر حاليا ً فى ظل انتظامه
فــى بــرنــامــج عــاجــى وتــأهــيــلــى خ ــاص للتعافى من
إصابته بقطع فى الرباط الصليبى للركبة.
وتربط عالقة صداقة قوية بين عــواد وتريزيجيه
وكذلك حسين السيد الظهير األيسر السابق لألهلى
والحالى لإلسماعيلى ،حيث يتواجد الثالثى بصحبة
بعضهم بين يوم وآخر سواء فى إحدى صاالت الچيم
لخوض تدريباتهم اليومية ،أو التنزه بصحبة زوجاتهم
الالتى أيضا ً تربطهن عالقة صداقة.

افتتح احمد دويدار نجم الزمالك السابق ،ونادى
زد الحالى ،فرعا ً جديداً ألكاديميته ،خالل األيام
القليلة الماضية.
وك ــان دويـــدار افتتح منذ ســنــوات الــفــرع األول
لألكاديمية فى مسقط رأسه بإحدى بقاع محافظة
الجيزة ،قبل أن يفتتح الفرع الثانى لها منذ أيام فى
منطقة مختلفة بنفس المحافظة.
ويهتم دوي ــدار بهذا المشروع ،حيث ُيسخر له
الكثير من وقته وجــهــده ،خاصة أنــه يــرى أن هذا
المشروع سيكون هو رأس ماله الــذى يعول عليه
عقب اعتزاله للعبة كرة القدم.
وكــان دويــدار يلعب بين صفوف اإلنتاج الحربى
خالل الموسم الماضى ،قبل أن يقرر الرحيل إلى
نادى زد المستجد على الساحة الرياضية.

جمعت إجازة الصيف ثنائى منتخب مصر محمد
صالح نجم فريق ليفربول اإلنجليزى ،وأحمد حسن
كوكا مهاجم فريق أولمبياكوس اليونانى.
ـرا حيث
والتقى ثنائى الفراعنة فى اليونان مــؤخـ ً
فضل صــاح قضاء باقى أجــازتــه الصيفية هناك،
أيضا فى اليونان الستكمال إجازته
فيما يتواجد كوكا ً
واالستعداد لالنخراط فى تدريبات فريق أولمبياكوس
استعدادا للموسم الجديد.
ً
وعــبــر خاصية القصص الــمــصــورة على حسابه
بموقع التواصل االجتماعى «انستجرام» نشر كوكا
مجموعة صور رصد من خاللها كواليس الجلسات
التى جمعته مع صالح ،حيث التقيا لتناول العشاء فى
أحد المطاعم الشهيرة فى اليونان ،واجتمعا فى لقاء
سويا.
آخر لعبا خالله الطاولة ً

نجا محمد عنتر العــب الــنــادى المصرى من حادث
مــرورى ،بعدما كادت سيارته تنقلب به أثناء قيادته لها
على أحد الطرق السريعة.
وفــوجــئ عنتر بانفجار إطــار سيارته خــال قيادته
بسرعة عالية ،لكن العــب الزمالك السابق تمكن من
إيقاف السيارة وتفادى انقالبها.
وعــلــى هــامــش هــذا الــمــوقــف الصعب وبسبب حالة
الصدمة الــتــى تــعــرض لها خــال الــحــادث ،فقد عنتر
الهاتف المحمول الخاص به.
ونــشــرت دنيا الحلو زوجــة عنتر عبر حسابها على
«انستجرام» صورة إلطار سيارة زوجها بعد انفجاره.
يــذكــر أن مــحــمــد عــنــتــر انــتــقــل لــصــفــوف الــمــصــرى
قادما من فريق
البورسعيدى قبل بداية الموسم الجارىً ،
الزمالك.

بــدأ حسام عــاشــور العــب خــط وســط فريق االتحاد
السكندرى رحلة العودة إلى المالعب ،والتى ابتعد عنها
منذ إصابته بقطع فى الرباط الصليبى أواخر شهر مايو
الماضى.
وبــدأ عاشور فى خــوض بعض التدريبات التأهيلية
الخفيفة داخل إحدى صاالت األلعاب الرياضية «الجيم»،
وذلك بعد التئام مكان الجراحة التى أجراها فى ركبته
وتخلصه من الجبيرة الواقية للركبة.
مؤخرا مقطع فيديو قصير عبر
ونشر حسام عاشور
ً
حسابه على «انــســتــجــرام» ظهر فيه وهــو ي ــؤدى بعض
التدريبات البسيطة داخل الجيم.
وتجدر اإلشارة إلى أن حسام عاشور انضم إلى نادى
االتحاد السكندرى قبل بداية الموسم الحالى فى صفقة
انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع النادى األهلى.

صدمة أرسنال
تضع الننى فى
مفترق طرق
أصــبــح محمد الننى العب
خـــط وســــط مــنــتــخــب مصر
وفريق أرسنال اإلنجليزى فى
موقف ال يحسد عليه ،بعدما
تـــواردت أنباء عن نية النادى
اإلنــجــلــيــزى عــــدم تــجــديــد
تعاقده مع الالعب.
وينتهى تعاقد الننى الحالى
مــع أرســنــال فــى صــيــف الــعــام
المقبل ،األمر الذى يجعل بيع
الالعب خالل فترة االنتقاالت
الــصــيــفــيــة الــحــالــيــة أو فى
انتقاالت يناير المقبل على
أقصى تقدير آخــر أمــل لنادى
أرســنــال للحصول على مقابل
مــالــى مــن وراء رحــيــل العــب
الوسط المصرى.
وأصبح الننى ُمطالبا بالبحث
عــن وجــهــة جــديــدة لــه خالل
الميركاتو الصيفى الحالى ،فى
وقت تحدثت تقارير صحفية
عن عــودة الننى للظهور على
رادار بشكتاش بطل ال ــدورى
التركى فى الموسم الماضى،
لالنتقال إليه فى الميركاتو
الصيفى.
وكـــان الــنــنــى قــد لــعــب على
سبيل اإلعــــارة فــى بشكتاش
فى موسم  ،2020/2019قبل
العودة مرة أخــرى إلى أرسنال
والمشاركة فى مباريات عديدة
تحت قــيــادة الــمــدرب ميكيل
أرتيتا.
وبحسب صحيفة «فاناتيك»
التركية ،عاد بشكتاش ليطارد
الننى مــرة أخ ــرى ،خاصة وأن
هــنــاك أخــبــارا مــن الصحافة
اإلنجليزية بــأن آرســنــال لن
يجدد عقده.
وأشــــارت الصحيفة إل ــى أن
اتتهاء عقد الننى مع أرسنال
وتحديدا فى
بعد موسم واحد
ً
يونيو  ،2022سيجعل هناك
سهولة فى إتمام الصفقة من
قبل بشكتاش.
الــجــديــر بــالــذكــر أن مــدرب
بــشــكــتــاش الــحــالــى ،سيرجن
يالتشين ،سبق وأكـــد أنــه لم
يكن يــرغــب فــى رحــيــل الننى
عن الفريق التركى قبل بداية
الموسم الماضى.
وبـــــات الــنــنــى يــخــشــى من
التواجد فى الموسم الجديد
ـوصــا
مــع فــريــق أرس ــن ــال خــصـ ً
بعيدا عن
وأنه قد يجد نفسه
ً
المشاركة فى المباريات بشكل
تــام ،وهــو مــا سيهوى بأسهمه
فى ســوق انتقاالت الالعبين،
ويضعف فرصه فــى االنتقال
إلــى أحــد األنــديــة الــبــارز على
المستوى األوروبى.
يــذكــر أن الــنــنــى انــضــم إلــى
أرســنــال اإلنجليزى فى مطلع
عــــام  ،2016وخـــــاض العــب
خــط وســط المقاولون العرب
الــســابــق  130مــبــاراة رسمية
بقميص الــفــريــق اإلنجليزى
سجل خاللهم  5أهــداف وصنع
 8أه ــداف أخ ــرى ،وتــوج الننى
مع أرسنال بلقب كأس االتحاد
اإلنجليزى مرة واحــدة ،ولقب
درع المجتمع (كــأس السوبر)
مرتين.
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نحن أمام قضية من فرط خطورتها ،ال تحتمل ترف اإلسهاب
فى كتابة المقدمات ،أو تزويق المفردات ..أتحدث عن ظاهرة
خطف األطفال ،التى اتسع نطاقها بصورة مزعجة ،وصارت
الشغل الشاغل فى أحاديث غالبية المصريين على اختالف
شرائحهم االجتماعية ،وال أنكر أن صدى ما يتم تداوله فى
وسائل اإلعالم ،أو على مواقع التواصل االجتماعى ،عن

األخيرة

تلك الجرائم كاف ألن يبعث على الخوف والقلق من الظاهرة
وتداعياتها الكارثية ،على أسر المخطوفين ،أو المستوى العام
بأكمله ،على امتداد خريطة مصر الجغرافية ،من الحضر إلى
الريف ،ومن الصعيد إلى بحرى ،مرورًا بالمناطق الصحراوية
التى ال تخلو من تلك الجرائم ،حيث تقطن القبائل العربية
والبدو ،وحيث الصراعات التى ال تنتهى.

سيد سعيد يكتب:

احترسوا ..ظاهرة
خطف األطفال تهدد
أمن وسالمة المجتمع

الخاطفون يدربون
األطفال على توزيع
المخدرات والتسول
وتسريحهم فى مناطق
تخضع لسيطرتهم

تورط أثرياء وأطباء ومراكز تحاليل فى العديد من القضايا التى جرى ضبطها بمعرفة أجهزة وزارة الداخلية والرقابة اإلدارية
فى سياق القضية نستطيع القول ،بأنه ليس أمامنا
سوى طرح األسئلة الصعبة ،ما الذى جــرى؟ .....وكيف
تسللت إلى مجتمعاتنا الجرائم المنافية لقيمنا وتقاليدنا
الــمــتــوارثــة؟ ...ومــن المسئول عن تنامى تلك الظاهرة
المخيفة؟ ...وإلى أى مدى يمكن أن تصل بنا األمور؟....
يقينا ،ال أمــلــك إجــابــة قاطعة شــافــيــة ،تــزيــح مــن فوق
ً
صدورنا الهموم التى تتركها الحوادث المتعاقبة ،لكننى
أستطيع رصــد هواجس الناس ،ســواء الذين عانوا من
بشاعة وقسوة الجريمة بصورة مباشرة ،أو الذين سمعوا
بها فى جلساتهم أو على مواقع التواصل االجتماعى،
ويخشون على أوالدهــم من نفس المصير ،الــذى يذهب
بالمخطوفين إلى مجهول ،ال يمكن التنبؤ به ،فتارة يتم
الخطف لطلب فدية من ذويهم ،أو لتسخيرهم كأدوات
فى جرائم أبشع ،تبعث على القلق والتوتر بين جدران
البيوت ،مثل استخدامهم كوسائل للتسول والتشرد،
أو استخدامهم كقطع غيار ،وهى جرائم بيع األعضاء
البشرية.
إن تلك الظاهرة لها أبعاد اجتماعية وأمنية ،ال يمكن
إنكارها ،وفــى نفس الوقت ،ال يمكن أن ندفن رؤوسنا
فى الرمال كالنعام ،ونطلق العنان ألنفسنا فى استدعاء
الظروف اإلنسانية واستدعاء العواطف ،من دون لفت
االنتباه عمق القضية ،فهى جرائم إرهابية بامتياز ،كما
أن مرتكبيها ،ال يقل أى منهم عن توصيفه باإلرهابى،
خاصة إذا علمنا أن التفسيرات ستذهب حتما ً ألبعاد
سياسية ،تهدف النيل من الدولة ذاتها ..قطعا هى جرائم
إرهابية بامتياز ،ألنها تضر بسالمة المجتمع ،فضال عن
تهديد أمنه واستقراره.
إن تنامى هذا النوع من الحوادث ،يبعث على الصراخ،
ليس فــى وجــه مرتكبيها فحسب ،بــل فــى وجــه كــل من
يــتــقــاعــس عــن دوره لــحــمــايــة المجتمع مــن العابثين
ابتداء من مؤسسة التشريع «مجلس النواب»،
باستقراره،
ً
المنوط بها إصدار قوانين صارمة ورادعــة ،ضد كل من
تسول له نفسه األقدام على جريمة الخطف ،وليس انتهاء
بالمجتمع ذاته ،والمقصود هنا فئاته وشرائحه المتنوعة
من مثقفين ونخبة وفنانين ومهنيين ،كل على حسب دوره
فى التوعية بمخاطر تلك الجرائم على المدى البعيد،
وتأثيراتها على المجتمع بصفة عامة.
نعم ..تعددت أسباب الخطف من حالة ألخــرى ،لكن
الجريمة واح ــدة ،فهناك حــاالت تتم لالنتقام من أهل
الطفل ،جــراء الخالفات العائلية بين ذوى الطفل أو
الطفلة ،وهى أمور معلوم أسبابها فى المناطق الريفية،
وغالبا تقترن عملية الخطف بقتل المخطوف ،وإخفاء
ً
جثته ،ومــا أكثر تلك الوقائع ،التى فكت أجهزة األمن
ألغازها ،وكشفت النقاب عن أسبابها ،فضال عن أسباب
أخرى متنوعة ،منها إخفاء الضحية فى مكان مجهول،
لمساومة أهله ،بهدف الحصول على فدية مالية ضخمة،
عقب تهديد ذويه بقتله ،حال إبالغ الشرطة ،وال يخفى

تجاهل الجريمة
سيذهب
بالتفسيرات ألبعاد سياسية
تهدف النيل من الدولة ذاتها

جرائم إرهابية بامتياز ألنها
تضر بسالمة المجتمع
وتدفع لتهديد أمنه
واستقراره على المدى البعيد

تكرار الحوادث يتطلب انتفاضة «مجلس النواب» لتغليظ العقوبة بحيث ال يواجه الخاطفون أى حكم سوى اإلعدام
على أحــد أن كــثــيـ ًـرا مــن أهــالــى المخطوفين خضعوا
ُمكرهين لالبتزاز ،واالنصياع لرغبة عصابات الجريمة،
خاصة الجرائم المقترنة بالحصول على فدية مالية من
عــائــات وأســر ثــريــة ،فضال عــن أن بعض العائالت ال
تستطيع اإلبــاغ ،خشية الشماتة أو التقليل من وضعهم
االجتماعى فى الريف.
هناك بعض الــحــاالت تتعلق بــأهــداف احترافية من
أصــحــاب الجريمة المنظمة ،والــتــى تديرها شبكات،
تدير نشاطها بأسلوب المافيا ،ونحن هنا لن نتحدث عن
وقائع محددة ،بمعنى أننا لن نرصد كم الوقائع ،ونوعيات
الضحايا ،وما شابه ذلــك ،لكن نريد فقط التحذير من
مخاطر هذا النوع من الجرائم ،فهناك عصابات تدير
نشاطها اإلجرامى على طريقة المافيا حيث ،التخفى
واإلمكانيات المادية الضخمة ،التى تتوافر عبر أباطرة
االتجار فى األعضاء البشرية ،ولنا فى هذا القول مليون
دليل ودليل عن تورط أثرياء وأطباء ومراكز تحاليل ،فى
العديد من القضايا التى جرى ضبطها بمعرفة أجهزة
وزارة الداخلية والــرقــابــة اإلداريــــة ،فضال عــن جهات
أخ ــرى ،وأرشــيــف النيابات والمحاكم مليئة ب ــاألوراق
والمحاضر ،التى تم الحكم على أساسها.
لم تتوقف األســبــاب عند تلك الجرائم رغــم قسوتها
على أهالى الضحايا والمجتمع بأكمله على حد سواء،
لكنها امتدت إلى مناح أخــرى ،وهى الخطف ،لتدريبهم
على توزيع المخدرات أو بيع األطفال لمحترفى التسول،
وهذا النشاط يديره بلطجية وأباطرة يفرضون االتاوات
على المتسولين ،ويقومون بتسريحهم فى مناطق تخضع
لسيطرتهم ،وفى كثير من األحيان ،يتم إحــداث عاهات
بأجساد الــزهــور البريئة ،التقان عملية التسول ألجل
العالج ،واإلنــفــاق على احتياجاتهم ،ناهيك عن الحيل
واألساليب الباعثة على تعاطف البسطاء وفاعلى الخير.

بالرغم من عــدم وجــود إحصائيات دقيقة أو بيانات
رسمية يمكن االرتكاز إليها،حول أعداد المخطوفين أو
فئاتهم االجتماعية على األقل فى اآلونة األخيرة ،إال أن
هذا النوع من الجرائم ،أصبح يمثل ظاهرة ،وليس مجرد
حوادث طارئة ،تحدث فى فترات زمنية متباعدة ،ألسباب
محرضة على حدوثها ،وإن كانت غالبيتها انتقامية ،بما
يعنى أن جرائم الخطف قديمة فى المجتمع المصرى،
والــظــاهــرة مــوجــودة منذ ســنــوات طــويــلــة ،لكنها كانت
أيضا أن انتشارها بالصورة
محدودة للغاية ،بما يعنى ً
الحالية ،يثير المخاوف داخل كل بيت ،ال فرق بين غنى
أو فقير.
وأغلب الظن أن السبب الذى يقف وراءهــا ،يعود إلى
تدنى األوضــاع االقتصادية واالجتماعية ،بما يعنى أن
تلك األسباب محرضة على تعاظم الفكر اإلجرامى لدى
الخاطفين ،الذين يحاولون كسب المال من جرائمهم ،إما
من خالل طلب فدية ،أو المساومة إلنهاء خالفات مالية،

أو من دون أسباب ،وعدم وجود أسباب معلومة لدى ذوى
المخطوفين ،جعل بعض األهــالــى يلجأون إلــى مواقع
التواصل االجتماعى ،عبر نشر الصور والمناشدات وغير
ذلك من األساليب.
إن الظاهرة تنتشر فى المناطق الريفية بصورة أكثر
منها فى المناطق الحضرية ،فبحسب دراســات علمية،
ح ــول جــرائــم الــخــطــف فــى مــصــر بصفة عــامــة ،ســواء
األطــفــال أو الفتيات ،تبين أنــهــا تمثل نسبة  %70فى
الــريــف ،مقابل  %30فــى الــمــدن والمناطق الحضرية،
وتــرجــع ه ــذا ألســبــاب رئــيــســيــة ،فــى مقدمتها ارتــفــاع
نسبة الفقر فى الريف ،مقارنة بالمناطق األخــرى ،إلى
جانب العنف المجتمعى الناتج عن الخالفات األسرية
والمعامالت المالية.
بــالــرغــم مــن أن الــوضــع األمــنــى حاليا أفــضــل بكثير
من السنوات التى تلت عام  ،2011لكن تبدو الضرورة
ملحة إلصــدار تشريعات لتشديد العقوبة على ارتكاب
تلك الجريمة ،وســرعــة الفصل فيها ،لتكريس فكرة
الردع والقسوة تجاه مرتكبى عمليات الخطف أيا كانت
أسبابها ،خاصة أن الضحايا فى تلك الجرائم أطفال
غير كاملى األهلية ،لذا فإن األمر يتطلب انتفاضة داخل
البرلمان» مجلس الــنــواب» لتغليظ العقوبة ،بحيث ال
يواجه الخاطفون أى حكم سوى اإلعدام.
بالبحث عن أسباب تفاقم الظاهرة المرعبة ،والتقليب
فى تنوع أسباب الجرائم ،سنجد أن األسباب متعددة،
فالنسبة األكــبــر مــن جــرائــم الخطف مرتبطة بتكوين
تــشــكــيــات عــصــابــيــة ،لطلب فــديــة ،تليها الــخــافــات
الشخصية بين ذوى األطفال ومرتكبى الجريمة ،وهذا
النوع يكون بسبب االنتقام ،وتفشى العنف ،الذى ينعكس
بدوره على الفئات األضعف فى المجتمع وهم البسطاء،
يــلــى ذلـــك الــخــطــف ف ــى ظـ ــروف غــامــضــة ومــجــهــولــة،

ثــم الخطف بسبب عــدم االنــجــاب ،حيث تلجأ بعض
نفسيا إلــى هــذا النوع من الجرائم ،أو عن
المريضات
ً
طريق سيدات تنتمين لطبقة األثرياء ،وتقوم بشراء طفل
تعويضا عن عدم اإلنجاب ،فضال عن الخطف
لتربيته،
ً
لسرقة المصوغات الذهبية من البنات الصغيرات.
مع تزايد حاالت االختفاء المتعلقة بالخطف ،كان من
الطبيعى أن تلجأ األسر إلى وسائل العصر الحديث فى
اإلبــاغ عن خطف أطفالهم أو اختفاء بعض الفتيات،
واألخــيــرة ظــاهــرة تــتــضــارب فيها المعلومات مــا بين
الحقيقة واالدعــاء ،والمقصود باالدعاء هنا ،هو صناعة
كثيرا من حاالت اإلبالغ عن االختفاء
الكذبة ،بما يعنى أن ً
خــاصــة الــفــتــيــات ،تكتشف الــجــهــات المختصة وهــى
الشرطة ،أن االختفاء اختيارى بمحض اإلرادة ،وأنه جرى
باالتفاق مع طرف آخر ،للزواج العرفى ،أو الهروب من
تجبر وقسوة زوجة األب ،أو أزواج األمهات ،وغير ذلك
من األمــور المعلومة للكافة والتى نوقشت على نطاق
واسع ،باعتبارها قضية اجتماعية حساسة.
وعلى أى حال ،ال يمكن إغفال جوانب مهمة ،وهى أن
بعض األهالى الضحايا ،يسارعون فى اتخاذ خطوات
إيــجــابــيــة ،لــبــذل الــجــهــود بــاســتــخــدام تقنيات العصر،
فــى نشر الــصــور عــن طــريــق صفحاتهم الشخصية أو
الجروبات النشطة ،لتوسيع دائــرة التعريف بالواقعة،
ونشر بيانات عنها ،خاصة إذا تعذر وجود كاميرات فى
منطقة االختفاء ،ففى حاالت ووقائع كثيرة ،تم التوصل
إلــى الخاطفين عــن طريق تتبع الكاميرات الموجودة
بالشوارع أو النواصى ،وغيرها بمحالت التجارة فى
كثير مــن الــمــنــاطــق الــحــضــريــة ،وبــالــرغــم مــن أن تلك
الخطوات مهمة وضرورية ،لكن األكثر أهمية منها ،هو
إبــاغ الشرطة فــور وقــوع الجريمة ،وعــدم التعامل مع
الجناة بمفردهم ،ألن حماية المجتمع وسالمة األطفال،
يشكالن أولوية فى غاية األهمية ألجهزة الشرطة بتعدد
تخصصاتها.
ال يمكن لى أو لغيرى من المهمومين بالقضايا األمنية،
ومشغولين بالبحث فى الظواهر المجتمعية المزعجة،
تجاهل التنبيه والتوعية ،والحث على تكاتف المجتمع فى
كل المناطق ،للحفاظ على سالمة األطفال وحمايتهم،
لكى نقطع الطريق أمــام محترفى جرائم الخطف ألى
سبب من األسباب التى ذكرناها فى سياق مقالنا ،كما
ينبغى أن تشمل التوعية عدم ترك األطفال بمفردهم فى
الشوارع واألس ــواق ،وعــدم االنشغال عنهم ولو للحظة،
وتوعية الصغار بعدم الثقة فى أى شخص غريب وغير
معلوم للطفل ،واألهــم من هــذا كله ،حــرص األســر على
عدم ترك البنات يرتدين المصوغات الذهبية.
ومعلوما ،إال أننى أرى
بديهيا
جانب آخــر وإن كــان
ً
ً
من الضرورى التأكيد عليه ألهميته ،مفاده أن نتوخى
الحذر والحيطة والتصدى للخطر قبل حدوثه ،خير من
مواجهته.

التوزيع مؤسسة األهرام

