انفراد

الحكومة تقرر إزالة المبانى المخالفة وغرامة مافيا إهدار المال العام
التصالح
مهلة
انتهاء
بعد
جنيه
ألف
100
داخل الهيئة الوطنية لإلعالم

أخبار وعناوين تقرأونها فى مصر والعالم خالل عام 2021
معظمها من مصر والسودان الصومال

اشتعال الصراعات
داخل جماعة
اإلخوان اإلرهابية
وتنظيم القاعدة

لعنة كورونا
تجمد «المال
 7525طل ًبا للجوء أو الحرام» فى
اإلقامة فى إسرائيل فى  2020وزارة السياحة

مفاجأة  ..حذف  750ألف اسم من بطاقات التموين بطريق الخطأ

اإلصدار الثانى  -العدد 279

األربعاء  2021/1/13السنة العاشرة

 16صفحة

الثمن  ٢جنيه

قرار الهيئة ببيع  62ألف متر لشركة النايل سات  ..باطل !
حكاية  27مليون جنيه «تايهة» بين ماسبيرو ومدينة اإلنتاج

عاملون بدون مؤهالت يحصلون على أضعاف مستحقات المهندسين

WWW.Soutalmalaien@yahoo.com

المسكوت عنه فى تقرير البرلمان األوروبى حول حقوق اإلنسان فى مصر

أسرار إصابة
عمرو موسى
بفيروس كورونا

«كورونا» يعزل رئيس
«التنظيم واإلدارة»
فى منزله ..وإعالم
الجهاز ينفى

ملف
خاص

األهلى يستعد
لمنافسة الكبار
فى كأس
العالم لألندية

باألرقام :الزيادات
الجديدة فى مرتبات
المعلمين ومعاونيهم

القضاء اإلدارى
يحدد مصير
مرتضى منصور
ومجلسه فى الزمالك
عمرو دياب
يغنى فى
استاد
دبى الدولى

منع
محمد رمضان
من الغناء
صدق أو ال تصدق  4 ..ماليين كلب ضال مسعور تهدد حياة المصريين
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طاقية اإلخفا

األربعاء 2021/1/13

جريدة

انفراد ..بعد انتهاء مهلة التصالح فى مارس القادم

الحكومة :إزالة المبانى المخالفة..
والغرامات تصل  100ألف جنيه
إسالم خالد
كشفت مصادر حكومية مطلعة ،باللجنة
الــعــلــيــا إلدارة األزمـــــات بــرئــاســة الــدكــتــور
مصطفى مدبولى رئــيــس مجلس الـــوزراء،
والتى تنبثق منها لجنة التصالح فى مخالفات
البناء ،أن القرار النهائى لمواجهة مخالفات
الــبــنــاء ،لــه اتــجــاهــان ال ثــالــث لــهــمــا ،االول
يتعلق بمخالفات الــبــنــاء ،الــمــوجــودة على
خطوط تنظيم المحليات ،والتى تم بناؤها
بشكل يتعارض مع المرافق ويعرقلها ،مثل

المنازل التى تم بناؤها ،على شبكات الصرف
الصحى ،وتــحــت خــطــوط الضغط العالى،
وعــلــى مبانى أثــريــة ،وعــلــى خــطــوط حماية
النيل ،وفى الشوارع الرئيسية والتى تعترض
مد هذه الشوارع فسيتم إزالتها ،خالل الفترة
القليلة المقبلة ،حتى لو كانت أبراجا شاهقة.
وأضافت المصادر أن االتجاه الثانى ،يتعلق
بمخالفات البناء التى ال تؤثر على خطوط
التنظيم أو تعرقل ،تنظيم الــمــرافــق ،وهنا
ستكتفى الحكومة بتوقيع غرامة مالية ،نظرا
لعدم استغالل أصحابها فترات التصالح فى
مخالفات البناء ،والمهلة التى أتاحتها الدولة،

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:

للمواطنين فى جميع محافظات الجمهورية
حيث تــم مدها أربــع مــرات وتنتهى فــى 31
مارس القادم.
وأكــدت المصادر أن الغرامات التى سيتم
فــرضــهــا عــقــوبــة لــهــذه الــمــخــالــفــات ،سيتم
توقيعها من خالل لجنة خبراء المعاينة ،التى
ستعاين المنشأة أو العقار المخالف ،وبناء
عليه سيتم تحديد الــغــرامــة ،الفتا إلــى أن
الحد األدنــى للغرامات لن يقل عن  5آالف
جنيه والحد أقصى قد يصل إلى  100ألف
جنيه للعقارات الشاهقة مثل األبراج العالية،
والفيلالت والقصور بمختلف أحجامها.

محمد عبداللطيف
الرياضة:

محمد الراعى
املستشار القانونى:

عصام االسالمبولى
جرافيك:

معظمها من مصر والسودان الصومال

طلبـا للجوء أو اإلقامة
ً 7525
فى إسرائيل فى 2020

أحمـ ـ ــد محمـ ـ ــود

بتهمة التهرب الضريبى واألحكام الصادرة ضد شركته «أمالك» للمقاوالت

مطالبات بتسليم المقاول الهارب محمد على من إسبانيا
دينا أيمن عبدالفتاح
تعقد محكمة القضاء اإلدارى بمجلس الــدولــة ،ثالث
جلسات الدعوى المطالبة باتخاذ اإلج ــراءات القانونية
الدولية والدبلوماسية المنصوص عليها باتفاقية األمم
الــمــتــحــدة ،بــشــأن مــنــع وقــمــع الــجــرائــم الــمــرتــكــبــة ضد
األشخاص المتمتعين بحماية دولية ،بخصوص الهارب
محمد على ،ومطالبة دولــة إسبانيا بتطبيق االتفاقية
وتسليمه للسلطات المصرية -فى  23يناير الحالى لتقديم
المذكرات ..واختصمت الدعوى رقم  61719لسنة 74
قضائية ،رئيس مجلس الوزراء ،ووزير الخارجية ،والنائب
العام ،بصفتهم القانونية ،وأوضحت الدعوى ،أن الشعب
المصرى فوجئ بسفر المدعو محمد على عبدالخالق،
وشهرته «المقاول محمد علي» إلى دولة إسبانيا للهروب
من الجرائم التى ارتكبها داخل مصر من تهرب ضريبى،
واألحكام الصادرة ضد شركته «أمالك» للمقاوالت.

كشفت الصفحة الرسمية لـ«رابطة المصريين فى إسرائيل» ،على
الفيس بــوك ،أن قد وصــل الــى إسرائيل خــال عــام  2020أكثر من
عشرين ألف قادم جديد كما فُتحت فى دول غربية نحو  30ألف ملف
لمواطنين يهود وغير يهود يريدون االنتقال للعيش فى إسرائيل مما
يزيد بضعفين على عدد الملفات التى فتحت العام الماضى.
وأكــدت الصفحة أنــه من الالفت للنظر أن عــدد طالبى اللجوء إو
اإلقامة فى إسرائيل من دول عربية إلى إسرائيل بلغ أكثر من 7525
النصيب األســد منهم مــن الــســودان مصر الــصــومــال ولــم تكن هذه
الحاالت األولــى لطلب لجوء عرب إلى إسرائيل بل تستقبل إسرائيل
سنويا آالف طلبات اللجوء من عرب وأفارقة لكن هذة السنة كان هناك
آالف الطلبات من دول خليجية وأغلب الطلبات تحقق فيها إسرائيل
وتكتشف أن أغلبها طلبات هجرة للعمل أو اإلقامة أو الزواج وال تنطبق
عليها شروط اللجوء.

القضاء اإلدارى يحدد مصير مرتضى
منصور ومجلسه فى الزمالك
المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق ،وهانى
زادة وأحمد عادل عبد الفتاح وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى
ومحمد أنــور وشريفة كمال أعــضــاء مجلس اإلدارة السابقين،
ينتظرون بفارغ الصبر يــوم  7فبراير الــقــادم ،وهــو اليوم المحدد
من جانب محكمة القضاء اإلدارى للحكم
فــى الطعن الــذى تقدموا بــه للمطالبة
بالغاء قــرار وزيــر الشباب رقــم 520
لسنة  2020بتجميد مجلس إدارة
ال ــن ــادى ،فــى ض ــوء نــتــائــج أعــمــال
لجنة الفحص والتفتيش المالية
واإلداريـ ــة والمشكلة بــقــرار وزيــر
الشباب والرياضة رقم  434لسنة
 2020بتاريخ  23سبتمبر 2020
والــــذى يــضــم مختصين مــن وزارة
مرتضى
الشباب والرياضة والجهاز المركزى
للمحاسبات.
كــمــا طــالــبــت ال ــدع ــوى ،بــإلــغــاء قـــرار مديرية
الشباب والرياضة رقم  694بتاريخ  29نوفمبر  2020والمتضمن
فى مادته األولــى تشكيل لجنة مؤقتة إلدارة وتسيير أعمال نادى
الزمالك لأللعاب الرياضية تضم ثالثة أعــضــاء هــم المستشار
الــراحــل أحــمــد بــكــرى محمد حميدة رئــيــس محكمة االستئناف
بمحكمة استئناف القاهرة ،المستشار هشام إبراهيم محمد محمود
رئيس محكمة االستئناف بمحكمة استئناف القاهرة ،المستشار
محمد سيد عطية على أحمد المحامى العام األول بالنيابة العامة
لدى محكمة النقض.

إخراج:

على
وأشـ ــارت إلــى أن محمد على قــام خــال  ٢٠١٩ببث
فيديوهات تحريضية ضد الشعب ،وبث روح الكراهية بين
أبناء الشعب الواحد وسب وقذف المسئولين والوزراء.
وأضافت أن المقاول الهارب مازال يقوم بتصوير وبث

فيديوهات من داخل دولة إسبانيا بسب وقذف والتهديد
للبعض ،والحض على الكراهية وإث ــارة الفتنة للوقيعة
بين الشعب ،وه ــذه الــجــرائــم الــتــى يرتكبها على أرض
دولة إسبانيا بالفيديوهات تتضمن ألفاظا يعف اللسان
عــن ذكــرهــا ومــحــظــورة دولــيــة بموجب الــقــانــون الــدولــى
والمعاهدات واالتفاقيات الدولية.
وأكدت أن كل تلك الجرائم يقوم بها على أرض دولة
ظا يعف اللسان
إسبانيا ،وهذه الفيديوهات تتضمن ألفا ً
دوليا بموجب القانون الدولى
عن ذكرها ،ومحظورة ً
الفتا إلى أن تلك
والمعاهدات واالتفاقيات الدوليةً ،
الجرائم التى ارتكبها تتجاوز حدود المعارضة البناءة،
ومن ثم ال تنطبق عليه صفة معارض للدولة المصرية،
دوليا
كون أن الجرائم التى يرتكبها ضد مصر محظورة ً
وال تتمتع بــأى حماية قانونية دولية ،وأصبح مصدر
خــطــورة على إسبانيا ،الرتــكــاب مخالفات منصوص
عليها بالمادة  54فى القانون المنظم لحقوق وحريات
األجانب فى إسبانيا.

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:

عمرو دياب يغنى فى استاد دبى الدولى منع محمد رمضان
من الغناء

أعلن مهرجان دبى للتسوق ،عن إقامة حفل للنجم
عمرو دياب ،فى شهر يناير الحالى.
وكــشــف الــحــســاب الــرســمــى لــلــمــهــرجــان بموقع
«انستجرام» ،عن الحفل الذى سيكون ضمن فعاليات
المهرجان ويقام فى استاد دبى الدولى يوم  22يناير
.2021
وكــان عمرو ديــاب قــد وجــه رســالــة لجمهوره عبر
صفحاته وحساباته عبر مواقع التواصل المختلفة،
وطــلــب مــنــهــم غــنــاء أغــنــيــتــه الــجــديــدة «مــحــســود»

دياب

بــأصــواتــهــم ،ونــشــر عــمــرو ديـــاب مقطع مــن أحــدث
أغنياته «محسود» والتى طرح البرومو الخاص بها،
وعلق عليها قائال« :غنيها..عايز أسمع أصواتكم
الحلوة ..محسود».
يذكر أن أغنية «محسود» من كلمات المستشار تركى
آل الشيخ ،لحن خالد عز ،وتوزيع عادل حقى ،ميكساج
وديجيتال ماستر أمير محروس ،وستصدر ضمن ألبوم
قريبا للهضبة عمرو دياب.
«يا أنا يا أل» والذى سيطرح ً

بالصور ..القمامة تحاصر فيلال المخرج خالد يوسف
فــيــلــا ال ــم ــخ ــرج خــالــد
يـــوســـف «عـــضـــو مــجــلــس
الــــنــــواب ح ــت ــى  9يــنــايــر
ال ـ ــق ـ ــادم» ،والــــهــــارب فى
ف ــرن ــس ــا ع ــق ــب فــضــيــحــة
الــفــيــديــوهــات الجنسية،
أص ـ ــب ـ ــح ـ ــت الـ ــقـ ــمـ ــامـ ــة
تحاصرها من كل ناحية.
الــفــيــلــا تــقــع فــى الحى
 – 13المجاورة السادسة،
وهـــى قــريــبــة م ــن الفيلال
ال ـــجــــدي ـــدة الـ ــتـ ــى يــقــوم
بتشطيبها د .مصطفى
مــدبــولــى رئــيــس ال ـ ــوزراء،
وكــــذلــــك فــيــلــا الــفــنــان
الراحل محمود عبدالعزيز
وعـ ــدد كــبــيــر م ــن ال ـ ــوزراء
الــحــالــيــيــن والــســابــقــيــن
والدبوماسيين العرب.

حــجــزت محكمة القضاء اإلدارى بمجلس الــدولــة،
الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى،
ضد نقيب الموسيقيين ،والتى تطالب بإلزامه بعدم
إصــدار أى تصاريح للممثل محمد رمضان إلحياء أى
حفالت للحكم بجلسة  ٢٤يناير الحالى.
وقــالــت الــدعــوى التى حملت رقــم ٦٠٩٩٧لــســنــة ٧٣
قضائية ،إن الف ّن هو قدرة استنطاق الذات بحيث تتيح
لإلنسان التعبير عن نفسه ،أو محيطه بشكل بصرى ،أو
صوتى ،أو حركى ،ومن الممكن أن يستخدمه اإلنسان
لترجمة األحاسيس والصراعات التى تنتابه فى ذاته
تعبيرا عن حاجته لمتطلبات
الجوهرية ،وليس بالضرورة
ً
فى حياته رغم أن بعض العلماء يعتبرون الف ّن ضرورة
حياتية لإلنسان كالماء والطعام ،فالف ّن هو موهبة وإبداع
وهبها الخالق لكل إنسان لكن بدرجات تختلف بين الفرد
واآلخر ،بحيث ال نستطيع أن نصنف كل الناس بفنّ انين
إال الذين يتميزون منهم بالقدرة اإلبداعية الهائلة.
وأضــافــت الــدعــوى أن كلمة الــف ـ ّن هــى داللـــة على
المهارات المستخدمة إلنتاج أشياء تحمل قيمة جمالية،
عــلــى تعريفة فــمــن ضــمــن الــتــعــريــفــات أن
الف ّن (مــهــارة – حرفة – خبرة – إبــداع
– حــدس – مــحــاكــاة) ،إن طــريــق الفن
الهابط الــذى ضــاع فيه شبابنا طــوال
السنوات األخيرة ال بد أن تكون نهايته
المخدرات وتخريب الــوجــدان وهى
أكبر خطيئة يمكن أن ترتكب فى حق
شعب.
وقالت الــدعــوى :ســادت حالة من
الــجــدل والــســخــريــة والغضب
بين رواد مواقع التواصل
االجــتــمــاعــى ووســائــل
اإلع ــام ،عقب حفل
الـــمـــمـــثـــل مــحــمــد
رمـــــضـــــان الـــــذى
أحــيــاه بالساحل
الشمالى.

رمضان
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على المكشوف
أطلق المركز المصرى للفكر والدراسات االستراتيجية العدد السنوى
الخاص للتوقعات عن العام الجديد «توقعات  ،»٢٠٢١وذلك
الستشراف أبرز قضايا اإلقليم والعالم من منظور مصرى ،حيث يعد
اإلصدار الجديد هو الثانى للمركز بعد إصدار العام الماضى.
وتركز «توقعات  »٢٠٢١على طرح رؤية للعالم وإقليم الشرق
األوسط ومصر تنطلق من حقيقة االنتقال من األزمة الصحية (فيروس
كوفيد )١٩-واالقتصادية المستحكمة إلى ما بعد الجائحة من معالجة
آلثارها الصحية واالقتصادية واالجتماعية فى ظل توقعات بصعوبة
وإقليميـا
محليـا
المهمة
وعالميـا ،وتتناول أيضًا المحاور األوضاع
ًّ
ًّ
ًّ

اإلقليمية وسياسات دول الجوار العربى والمنافسة بين الدول الكبرى فى
ظل إدارة أمريكية جديدة.
وذكر الدكتور خالد عكاشة مدير المركز أن العدد األول لعام ٢٠٢٠
حقق نسب توقع متميزة على المستوى اإلقليمى والدولى وهو ما دفع
المركز إلى منح التوقعات أهمية فى مستهل عام جديد.
وأضاف عكاشة أن عدد  ٢٠٢١يشتمل على رؤية واسعة للقضايا
المصرية والعربية والعالمية ،خاصة فى ظل تفاقم أزمة كورونا التى
ألقت بظالل قاتمة على المشهد الدولى« ،وهو ما يستدعى اليوم
أكثر من ذى قبل نظرة فاحصة لألوضاع الدولية ،وتبصير الرأى العام
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بمستجدات غير مألوفة على كل المستويات».
فى السطور القادمة نستعرض أبرز ما جاء فى هذا العدد الخاص
بتوقعات  2021والذى وضع فيه الخبراء خريطة شاملة للقضايا على
المستويات المحلية واإلقليمية والدولية فى العام الجديد من خالل ١٣
محورًا
رئيسيـا أشرف عليها نخبة من كبار الخبراء فى المركز المصرى،
ً
ً
وباحثا فى محاور عدد التوقعات.
بمشاركة أكثر من  ٥٠خبيرًا بارزًا

أحمد صالح

أخبار وعناوين تقرأونها فى مصر والعالم
كورونا
فيروس
تداعيات
استمرار
بسبب
اقتصادية
أزمات
تواجه
مصر
وعالميـا
إقليميـا
ً
ترتيبات أمنية فى مجال األمن البحرى ً
مصر تضاعف جهودها لشرح سياساتها الوطنية لمراكز التأثير فى السياسة األمريكية

استمرار الموازنة المصرية بين المشاعر الرافضة للتطبيع والمصالح الوطنية فى األمن واالقتصاد
المحور الجنوبى خاصة باتجاه السودان وإثيوبيا هو الملف األكثر أهمية للسياسة الخارجية المصرية
بدء آثار قانون الجمعيات األهلية فى الظهور خالل هذا العام
فــى محور مصر  ٢٠٢١بــإشــراف د .جمال عــبــدالــجــواد ،عضو الهيئة
االستشارية ومدير برنامج السياسات العامة بالمركز ،يقول إن مواصلة
ما انقطع من إصالحات وسياسات بسبب وباء (كوفيد ،)19-واستكمال
ما تعطل بسبب أولويات مواجهة الوباء؛ هو العنوان الناظم لألداء
المصرى فى عــام  ،2021وبرغم ضغوط الــوبــاء ،وبمقارنة أداء
الدولة المصرية بدول أخــرى؛ فإن األداء المصرى فى مختلف
أساسا
جيدا بدرجة كبيرة ،األمــر الــذى يوفر
المجاالت كــان ً
ً
لطموحات عــام  ،2021دون أن يخلو ذلــك من تحديات بفعل
وتيرة التغيرات فى البيئة الخارجية .لذلك فإن ثمة اتجاهات
أساسية متوقعة ،من أبرزها:
ً
أول -تحديات اقتصادية بسبب (كوفيد :)19-إذ يواجه
تحديا بفعل استمرار
االقتصاد المصرى خالل عام 2021
ً
تــداعــيــات هــذا الــوبــاء العالمى ،حيث تشهد قطاعاته
األســاســيــة الـ ُـمــحــركــة للنمو ،خــاصــة التشييد والبناء
والسياحة ،تباط ًؤا ُمرتبطًا بالوضع الصحى العام .فى
الوقت ذاتــه ،تُعانى المصادر األساسية لتدفقات النقد
األجنبى اضطرابًا مصدره انخفاض أسعار النفط ،ما
يضعه أمــام سيناريوهات عدة تتفق على عدم قدرته على استعادة
ُمعدالت نمو ما قبل كورونا ،إال فى عام .2022/2021
ثانيا -التكيف مع تغيرات البيئة الخارجية :فمع تولى إدارة أمريكية
ً
جديدة فى يناير  2021لديها أولويات مختلفة ،سيكون على مصر مضاعفة

جهودها لشرح سياساتها الوطنية لمراكز التأثير فى السياسة األمريكية..
فى الوقت ذاته ،فإن الخيار االستراتيجى المصرى فى تعزيز الشراكة مع
القوى األوروبــيــة الرئيسية قد تظهر نتائجه فى المرحلة القادمة ..ومن
أوسطيا أن تستمر الموازنة المصرية بين المشاعر
المتوقع شرق
ًّ
الرافضة للتطبيع فى أوســاط نخب ثقافية وسياسية مصرية،
والمصالح الوطنية فى األمن واالقتصاد ..بينما يرجح أن يكون
المحور الجنوبى ،خاصة باتجاه السودان وإثيوبيا ،هو الملف
األكثر أهمية للسياسة الخارجية المصرية ،فى ظل الهدوء
النسبى ألزمة ليبيا برغم أن المسار السياسى لألخيرة لم يسفر
عن نتائج فعلية.
ثالثا -تطورات األداء السياسى الداخلى :فمن المتوقع أن
ً
يشهد عــام  ،2021تــطــورات مــتــعــددة ،فمن المنتظر أن تبدأ
آثــار قانون الجمعيات األهلية فى الظهور خــال هــذا العام،
انفتاحا لعمل المجتمع المدنى ..بينما
حيث يتوقع أن يشهد
ً
محددا
ستكون الطريقة التى يعمل بها مجلسا النواب والشيوخ
ً
لالنفتاح السياسى .كذلك ،من المنتظر إصدار القانون الجديد
للمحليات ،وإجراء انتخابات شغل المجالس المحلية قبل نهاية
هذا العام ،بما قد ُيتيح للمواطنين المشاركة فى إدارة وتوجيه
اإلدارات المحلية ..أضف لذلك فإن االنتقال المتوقع للحكومة إلى مقراتها
الجديدة فى العاصمة اإلداريــة قد يسهم فى تسريع عملية تحديث وإعادة
هيكلة الجهاز اإلدارى للدولة المصرية.

تراجع السياسة األمريكية فى عهد «بايدن» عن
سياسات «ترامب» المتشددة تجاه الفلسطينيين

فى محور القضية الفلسطينية بإشراف اللواء «محمد إبراهيم
الدويرى» ،نائب المدير العام للمركز المصرى ،يشير إلى أن
 2020حمل تطورات عديدة حول القضية الفلسطينية ،ومن
المتوقع أن تلقى بظاللها على مسارات هذه القضية ،خالل
عــام  .2021فمن جهة ،طرحت إدارة الرئيس الجمهورى
«دونالد ترامب» ،فى يناير الماضى ،خطة سالم أمريكية
جليا انحياز الصفقة
ُعرفت
إعالميا بـ»صفقة القرن» ،وبدا ًّ
ًّ
لمصالح إسرائيل وأمنها على حساب الفلسطينيين ،مما
عرضها للرفض العربى والفلسطينى ..من جهة أخــرى،
وبينما استمر ملف المصالحة الداخلية بين الفصائل
الفلسطينية جــامـ ًـدا دون حـــراك ،أخــذ مــســار التطبيع
ـودا الفـ ًـتــا ،مع إبــرام إسرائيل
اإلسرائيلى ــ العربى صــعـ ً
التفاقات التطبيع مــع دول عربية كــاإلمــارات والبحرين
مبتعدا عن المسار
والسودان والمغرب؛ إال أن ذلك المسار بدا
ً

بايدن

ومراهنا على مصالح ثنائية ..وقد حفّ زت هذه
الفلسطينى،
ً
المضي فى سياساتها االستيطانية،
السياقات إسرائيل على
ّ
ماليا وأمــنـ ًّـيــا على السلطة الفلسطينية..
والضغط أكثر ًّ
مع ذلــك ،جــاء فــوز إدارة ديمقراطية برئاسة «جــو بايدن»،
فى نهاية عــام  ،2020ليطرح تغييرات متوقعة خــال عام
 ،2021سواء على المسار الداخلى الفلسطينى ،أو العالقات
الفلسطينية مــع إســرائــيــل أو ال ــدول العربية أو الــواليــات
المتحدة ،ومن المتوقع أن تتراجع السياسة األمريكية فى عهد
«بايدن» عن سياسات «ترامب» المتشددة تجاه الفلسطينيين،
باإلضافة إلــى اتخاذ بعض الخطوات اإلصالحية ،وعــودة
ً
فضل عن الضغط على الجانب الفلسطينى
التنسيق الثنائى،
لتخفيف حدة الخطاب المعادى إلسرائيل ،واستئناف التفاوض
على أساس مبدأ حل الدولتين.

زيادة التحديات االقتصادية واألمنية واالستراتيجية لروسيا واالتحاد األوروبى

يــتــوقــع مــحــور الــقــوى الــكــبــرى ب ــإش ــراف د.
محمد كــمــال ،عضو الهيئة االســتــشــاريــة ،أن
تستمر تــداعــيــات أزم ــة كــورونــا العالمية على
سياسات الداخل والــخــارج لــدى القوى الكبرى
فى النظام العالمى ،خاصة مع بروز موجة ثانية
مــن الفيروس فــى نهاية عــام  ،2020وتصاعد
التنافس الدولى حــول توزيع اللقاحات ،وركــود

االقتصاد العالمى .لكن عام  2021سوف يضيف
متغيرات جديدة ستسهم فى مسارات جديدة
فــى عــاقــات الــقــوى الــكــبــرى ،مــع تــولــى إدارة
أمريكية ديمقراطية برئاسة «جــو بــايــدن» لها
ً
فضل
أولــويــات مختلفة عــن إدارة «تــرامــب»،
عــن تــفــاقــم الــتــحــديــات االقــتــصــاديــة واألمــنــيــة
واالســتــراتــيــجــيــة ،سـ ــواء لــروســيــا أو االتــحــاد

األوروبــى وقــواه الرئيسية ..وتتمثل االتجاهات
الرئيسية المتوقعة لسياسات القوى الكبرى،
خاصة الــواليــات المتحدة ،وروســيــا ،وأوروبـــا،
والصين ،خالل العام الجديد ،فى اآلتى :أولوية
الــداخــل األمريكى مقارنة بــالــخــارج ،استمرار
التوجهات العامة للسياسة الروسية ،مراجعات
داخلية وخارجية فى أوروبا.

صعود قياسى لمعدالت اإلنفاق العسكرى
فى محور اتجاهات التسلح بإشراف «أحمد عليبة» ،رئيس وحــدة التسلح،
ما الــذى سيتغير فى مجال العسكرة والتسلح خــال عــام  ،2021خاصة مع
الثبات النسبى لديناميكيات التفاعل على المستويين اإلقليمى والعالمي؟ هذا
هو السؤال الرئيسى الذى يسعى محور التسلح لإلجابة عنه عبر االنطالق من
محددات أساسية تتعلق بمؤشرات التسلح الدولى واإلقليمى ،وغير التقليدى..
وخلُص المحور إلى ثالثة اتجاهات متوقعة فى مجال التسلح خالل عام 2021

هى :ضبط فوضى التسلح الدولى واإلقليمى ،وصعود قياسى لمعدالت اإلنفاق
العسكرى ،وتزايد االهتمام بالتسلح فوق التقليدى وغير التقليدى .من المتوقع
بدءا من عام  2021طفرة غير مسبوقة فى
أن تشهد السنوات القليلة المقبلة ً
مؤخرا ،فى مقابل تراجع االهتمام
التجارب
هذه المجاالت مع إعالن نتائج بعض
ً
بشكل نسبى باألسلحة الكيميائية والبيولوجية ،متأثرة بالتهديدات التى شهدها
العالم فى ظل جائحة كورنا.

استحدث المركز المصرى فى عــدد التوقعات الجديد محور األمن
البحرى فى اإلقليم ،وتقول د .دالل محمود ،مشرفة المحور ،إن التوقعات
تتجه حــول مستقبل األمــن البحرى فى الشرق األوســط لعام  2021إلى
ازدياد تأثيره كمسرح أساسى فى صياغة معادلة التوازن اإلقليمى
بين دولــه الفاعلة ..فبرغم استمرار غياب نظام أمنى واضــح
المالمح يضبط إيقاع التفاعالت الدولية المختلفة بين القوى
اإلقليمية والدولية فى الشرق األوسط ،فإن هناك مالمح
يمكن تمييزها ومحاور تتجه للتشكُّل يمكن طرحها
على النحو اآلتى:
ً
أول :من المر ّجح أن يشهد عام 2021
تبلورا لترتيبات أمنية واضحة فى مجال
ً
األمن البحرى ،وذلك باإلشارة إلى عدد
من المتغيرات ،من أبرزها :توتر العالقات

بين تركيا وال ــدول األوروبــيــة بصفة عامة ،وفرنسا خاصة ،والتى تعمل
على الدفع فى اتجاه مواجهة السياسات التركية المؤثرة على المصالح
األوروبية ،خاصة فى إقليم شرق المتوسط ..كما أن تولى إدارة أمريكية
جديدة للحكم بداية من يناير الحالى ،قد يفرز سياسات مؤثرة على األمن
بــوجــه ع ــام واألمـ ــن الــبــحــرى عــلــى وج ــه الــخــصــوص..
اإلقــلــيــمــى
بشكل عام ،ترتبط حالة األمن البحرى فى عام 2021
بالتغيرات التى شهدتها حالة األمــن اإلقليمى خالل
عام  ،2020خاصة أن ًّ
كل من منطقتى شرق المتوسط
ُظما فرعية فى الشرق
ن
تشكالن
والبحر األحمر أصبحتا
ً
األوســط ،وهــذا يعنى أن وجــود نظام أمنى واضــح يحقق
اســتــقــرار األمــن الــبــحــرى ،يرتبط بــالــتــوازنــات بين القوى
ودوليا) ،مع اختالف مستوى
(إقليميا
الفاعلة فى المنطقة
ًّ
ًّ
التأثير واألولوية ٍ ّ
لكل من هذه القوى.

تحوالت كبرى فى اشتعال الصراعات داخل جماعة
اإلخوان وتنظيم القاعدة
دول شرق إفريقيا
فى محور مستقبل شرق إفريقيا بإشراف
د .أحــمــد أمــــل ،رئــيــس وحــــدة ال ــدراس ــات
اإلفريقية بالمركز ،يخلص الباحثون إلى أن
منطقة شرق إفريقيا تستقبل  2021بأوضاع
استثنائية فرضتها الــعــديــد مــن الــتــطــورات
متعددة المستويات ،والتى تنبئ بتحوالت كبرى
قد تشهدها المنطقة بحلول نهاية العام على
عدة اتجاهات ،من أبرزها :تحديات االستقرار
الــســيــاســى :إذ ال تـــزال الــعــديــد مــن المهام
الــرئــيــســيــة تنتظر كـ ـ ًّـا من
السودان وجنوب السودان
إلتــمــام مــســار االنــتــقــال
السياسى الصعب ،كما
تستعد كل من الصومال
وجــيــبــوتــى لالنتخابات
الــجــديــدة ،بينما ينتظر
إثــيــوبــيــا جــــدول أعــمــال
مزدحم بفعل تداعيات
الـــصـــراع ف ــى إقــلــيــم
تــيــجــراى ،والــحــاجــة
الــــمــــاســــة إلجـــــــراء
االن ــت ــخ ــاب ــات الــعــامــة
التى تأجلت ألكثر من مرة،
البرهان
وتسببت فى دخول البالد فى
وضــع سياسى مضطرب .وهناك
مــخــاوف مــن الــعــجــز األمــنــى بــعــد انسحاب
القوات األمريكية من الصومال فى ديسمبر
م ــن عـــام  ،2020كــمــا أن تــوتــر الــعــاقــات
قائما و ُيشكل مصدرًا للتوتر
اإلقليمية ما زال ً
فــى الــعــاقــات البينية أبــرزهــا مشكلة سد
النهضة ،والــتــى ال تــزال مفاوضاتها جارية
إلــى اآلن دون أفــق واض ــح لحسم ســريــع مع
استمرار تبنى إثيوبيا نهج التعنت .كما ينتظر
احتدام التنافس الدولى بسبب اتجاه العسكرة
المتصاعد الــذى كــان آخــر مظاهره اإلعــان
عن تأسيس قاعدة روسية للدعم اللوجستى
عــلــى س ــاح ــل الــبــحــر األحـــمـــر فـــى مــديــنــة
بــورتــســودان السودانية ،لتضاف إلــى قائمة
طويلة من القوى الدولية الحاضرة بقواتها فى
اإلقليم ،كالواليات المتحدة والصين وفرنسا.

يــشــيــر مــحــور مــواجــهــة تنظيمات اإلرهـ ــاب
بــإشــراف د .خالد عكاشة إلــى أنــه على غــرار
سنوات العقد األخــيــر ،ال تــزال منطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا أكثر مناطق العالم التى
إرهابيا فى عام  ،2020خاصة مع
طا
شهدت نشا ً
ًّ
استمرار نشاط تنظيمات اإلرهــاب ،كـ«داعش»
و«القاعدة» و«اإلخــوان» ..ومع ذلك ،فقد طرأت
تغيرات على طبيعة النشاط اإلرهابى ،فى ظل
تصاعد أدوار ميليشيات المرتزقة فى مناطق
الــصــراعــات ..وبــرغــم االخــتــاف النسبى بين
اهتمامات تنظيمات اإلرهــاب الثالثة الكبرى،
تشابها فى االتجاهات
فقد يحمل عــام 2021
ً
األساسية لكل منهم ،أهمها :استمرار تحديات

داخليا،
الداخل والخارج لتنظيمات اإلرهــاب..
ًّ
تــظــهــر تــلــك الــتــحــديــات عــلــى مــســتــوى قــيــادة
التنظيمات ،إذ يــواجــه «اإلخـ ــوان» تحدى عدم
التوافق على القائم بأعمال المرشد «إبراهيم
مــنــيــر» ،كما تـــزداد حــالــة االنــشــقــاق والــخــاف
داخل أجنحة التنظيم ألسباب مختلفة ..أما فى
«القاعدة» ،فأصبحت خالفة «أيمن الظواهرى»
موضعا للجدال ،خاصة أن ما تناقلته المصادر
ً
ح ــول وفـ ــاة األخــيــر -بــغــض الــنــظــر عــن مــدى
صحتها -زاد ذلك الجدال .أما «داعــش» ،فلديه
مأزق قيادة ،برغم وجود الخليفة «القرشي» ،لكن
تماما يزيد الشكوك المثارة
غيابه عن الظهور ً
حوله ،رغم مرور عام وأكثر على تنصيبه.

تعافى االقتصاد والتجارة العالمية
فــى مــحــور االقــتــصــاد الــعــالــمــى بــإشــراف
مــجــدى صــبــحــى ،رئــيــس وحــــدة االقــتــصــاد
ودراســـات الطاقة ،يشير إلــى تركز توقعات
االقتصاد العالمى فى عام  2021على ثالث
قضايا ..تهتم القضية األولــى بتوقعات النمو
االقتصادى العالمى ،حيث تتناول ما أصدرته
المؤسسات الدولية من توقعات بشأن معدالت
نمو االقــتــصــاد العالمى خــال عــامــى 2020
و ،2021حيث أشــار صــنــدوق النقد الدولى
إلى انكماش االقتصاد العالمى واالقتصادات
المتقدمة والصاعدة عام  2020بنحو 4.4%
و 5.8%و 3.3%على الترتيب ،ثم يتعافى ٌّ
كل
منهم عام  2021بحوالى  5.2%و 3.9%و6%
ً
فضل عــن توقع تقلص
على الــتــوالــى.
التجارة العالمية بنسبة  10.4%عام
 2020لتتعافى بنحو  8.3%عام
 ..2021وتــعــرض
الــقــضــيــة الــثــانــيــة
لــتــوقــعــات حــركــة
سالسل اإلمــداد،
إذ انخفض حجم
الــتــجــارة العالمية
إلــى أدنــى مستوياته فى

شهر إبــريــل ُ 2020مــنــذ أكتوبر  ،2010بعد
تكدس الضغوط الناتجة عن أزمة كورونا مع
الحرب التجارية ،وفــرض إعــادة التفكير فى
العولمة التجارية واالستراتيجيات المتعلقة
ب ــإدارة سالسل الــتــوريــد ،بحيث بــدأت تظهر
ُمــطــالــبــات جــديــة بتوطين ســاســل اإلمـــداد
خاصة للسلع االستراتيجية .ويتناول الموضوع
الثالث سوق النفط العالمى واألســعــار ،حيث
تتنازع هــذا الــســوق عــوامــل عــدة على جانبى
الــعــرض والــطــلــب تخلق تــأثــيــرات ُمتضاربة
على األســعــار ،فجانب العرض ُيسيطر عليه
غموض يرفع من توقعات الــصــادرات خاصة
بشأن الصادرات اإليرانية والفنزويلية .على
جانب الطلبُ ،يسيطر التفاؤل بعد إجازة
لقاح فايزر-بيونتك .هــذه المؤثرات
شــديــدة الــتــضــارب أســفــرت كذلك
عن توقعات ُمتضاربة لألسعار فى
 .2021وف ــى الــمــتــوســط جــاءت
تــوقــعــات  67مــؤســســة جــرى
استقصاء توقعاتها فى
دوالرا/
حــــدود 47.4
ً
بــرمــيــل ،بينما الوسيط
دوالرا/برميل.
بلغ 48
ً

حمالت تجسس ممنهجة واختراق خصوصية المستخدمين
فى محور التطورات التكنولوجية بإشراف د .رغــدة البهى ،رئيس
وحدة األمن السيبرانى بالمركز ،تدور توقّعات التطورات التكنولوجية
فى عام  2021حول ثالثة اتجاهات كبرى؛ أولها تنامى الفرص التى
تقدمها تلك التطورات ،فقد دفعت جائحة كورونا إلى تنامى االعتماد
على الخدمات التى تقدم عن بعد ،ال سيما التعليم اإللكترونى ،والعمل
عن بعد ،والتسوق اإللكترونى ،وغيرها ..ومن المتوقع أن يستمر هذا
االتجاه ليتحول التحكّم عن بعد إلى أسلوب حياة متفاوت الرفاهية من
دولة إلى أخــرى ،فى ظل استمرار آثار الجائحة فى العام المقبل قبل
االنحسار التام لها من ناحية .وثانى االتجاهات التكنولوجية المتوقّعة
سلفا ،من جهة ،وتفاقم
يدور حول نشأة مخاطر جديدة لم تكن محتملة ً

سلفا،
اآلثــار السلبية لمخاطر هيكلية تراجعت أهميتها وخطورتها ً
من جهة ثانية ،دون أن يعنى ذلك االنحسار أو التراجع التام ألى من
المخاطر ذات الصلة بالتكنولوجيا أو األمن السيبرانى ،فى ضوء الطفرة
المتالحقة فى تقنيات وآليات التجسس ،واستمرار المتاجرة فى بيانات
المستخدمين ألغــراض تجارية وأمنية .أما ثالث االتجاهات ،فيدور
حول تراجع آليات حماية األفــراد والمؤسسات والــدول من المخاطر
التكنولوجية ،والهجمات السيبرانية ،وتنامى االبتزاز والقرصنة من
الــدول والفاعلين من غير الــدول على حد ســواء ،ليشهد عــام 2021
حمالت تجسس ممنهجة ،ومتاجرة واســعــة فــى البيانات الضخمة،
واختراق خصوصية المستخدمين.
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المسكوت عنه فى تقرير البرلمان األوروبى حول حقوق اإلنسان فى مصر
مع صدور تقرير عن البرلمان األوروبى مؤخراً
بشأن حالة حقوق اإلنسان فى مصر ،صدرت
ردود فعل متنوعة من جانب وسائل اإلعالم
التقليدى وغير التقليدى على التقرير ليس فى
مصر وحدها بل فى العالم كله.
وبعيداً عن موقف من هاجموا التقرير واتهموه
بترويج مغالطات وأحكام ال تمت للموضوعية
بصلة ،أو من احتفوا به نكاية فى الدولة
المصرية وليس انتصاراً لحقوق اإلنسان كقضية
فى حد ذاتها؛ بعيداً عن هذا الموقف أو ذاك،
هناك حاجة ضرورية لمناقشة التقرير وطبيعته،
والتعرف على طبيعة الكتل الحزبية داخل
البرلمان األوروبى التى صاغت التقرير ودفعت
به للتصويت عليه فى جلسة عامة .كما يلزم
أيضاً البحث عما إذا كان صدور هذا التقرير أمراً
روتينياً؟ بمعنى أنه يصدر بشكل دورى ،أم أنه
إجراء طارئ دفعت به مالبسات معينة قد جرى
تضخيمها لهدف غير ذى صلة مباشرة بحماية
حقوق اإلنسان؟
هذه الحقائق والتساؤالت تناولتها دراسة
مهمة للغاية اصدرها مركز األهرام للدراسات
السياسية واإلستراتيجية ،والتى أعدها د.
سعيد عكاشة بعنوان «تقرير البرلمان األوروبى
حول حقوق اإلنسان فى مصر :مالحظات منهجية
وموضوعية» ،والتى نستعرضها فى هذا الملف.

سحر محمود

ما هى الجهات التى وقفت خلف التقرير؟
وفقا ً آللية عمل البرلمان األوروبى يمكن ألحد أعضائه ،أو
ألى كتلة حزبية داخله ،أن تطلب من إحدى اللجان المختصة
داخــل البرلمان (هــنــاك  20لجنة نوعية أساسية واثنتين
فرعيتين فى البرلمان) إعداد تقرير عن مسألة تم إثارتها من
وبناء على
قبل أى من مؤسسات االتحاد األوروبــى األخــرى.
ً
ذلك ،تقوم اللجنة المختارة بعمل التقرير وإدخال أية تعديالت
عليه قبل أن تتولى لجنة أخرى صياغته من الناحية القانونية.
بعد ذلك يتم إرسال التقرير للتصويت عليه فى البرلمان فى
جلسة عامة .لكن حتى بعد تمرير التقرير باألغلبية ،فإنه ال
ملزما ولكن مجرد «إعالن موقف» ليس إال من
تشريعا
يكون
ً
ً
جانب البرلمان.
ووف ًقا للموقع الرسمى للبرلمان األوروبــى ،فقد تقدم لطلب
عمل تقرير عن حالة حقوق اإلنسان فى مصر أربع جهات هى:
مجموعة تحالف األحــزاب االشتراكية والديمقراطية ،التى
توصف بأنها يسار الوسط .وتمتلك المجموعة  145نائباًفى
البرلمان األوروبى.
مجموعة تحالف األحـــزاب الليبرالية ،أو مــا يسمى «كتلة
التجديد» ،وهو تحالف يمثل أحزاب الوسط األوروبية التى تتبنى
أفكاراً ليبرالية تقليدية ،وتدعو للحفاظ على الوحدة األوروبية
ودعم الديمقراطية فى الداخل .وتمتلك المجموعة  96نائباًفى
البرلمان.
نائبا.
كتلة تحالف أحزاب الخضر واألحرار ،ويمثلها ً 73
مجموعة من النواب المستقلين ،ويبلغ عددهم  7نواب.
وطــبــقـا ً للبيانات المتاحة على الــمــوقــع نفسه ،فقد صوت
مــع التقرير بالتأييد  434نائباً ،فيما امتنع  202آخــريــن عن
التصويت ،وعارض التقرير  49نائبا ً من أصل  685مارسوا حق
التصويت (يبلغ عدد نواب البرلمان  705نواب.
ومــن الــقــراء المباشرة لتوجهات الكتل التى طالبت بإعداد

التقرير يمكن مالحظة أن أحزاب اليسار والوسط هى
التى وقفت بقوة خلف التقرير ومنحته أغلب األصوات
المؤيدة.
ويــعــكــس ه ــذا الــتــوجــه إشــكــالــيــة عميقة تتعلق
بــمــدى إدراك هــذه األحـ ــزاب لحقيقة الــصــراعــات
السياسية فــى ال ــدول غير األوروبــيــة ،خاصة دول
الــشــرق األوس ـ ــط ..إذ تميل األحــــزاب الليبرالية
ومعها األحـــزاب اليسارية األوروبــيــة إلــى اخــتــزال
الصراعات السياسية فى الشرق األوسط فى ثنائية
«االستبداد -الديمقراطية».
وت ــرى أن مــصــدر كــل األزمـ ــات هــو وج ــود أنظمة
اســتــبــداديــة تضطهد االتــجــاهــات الــداعــيــة للحكم
الديمقراطى! .هــذه النظرة االختزالية والخاطئة
تماما ً تتعامى عن حقيقة أن من يقودون المعارضة
فى معظم هذه البالد ليست تيارات ليبرالية -كما
تــرى هــذه األحـ ــزاب والــتــيــارات األوروب ــي ــة -ولكنه
تحالف بين الــتــيــارات الدينية الــتــى يتبنى بعضها
العنف واإلرهــاب منهجا ً ويعتنق أيديولوجيا إقصائية
استبدادية بالمطلق استناداً إلى تفسيرات منحرفة للدين
اإلسالمى على وجه الخصوص ،مثلما هو الحال بالنسبة
لجماعة اإلخوان ،وبين التيارات اليسارية والقومية المتطرفة
التى تسعى إما إلى إسقاط الــدول تحت دعــوى أن كل سلطة
هى «سلطة فاسدة» بالضرورة ،أو أنها تسعى إلى إحياء نماذج
تجاوزها الزمن مثل «النموذج االشتراكى» أو «النموذج القومى
العروبى» فى خمسينات وستينات القرن الماضى ..وجميعها
نماذج وأيديولوجيات إقصائية بحكم التكوين والتوجه ،وأيضا ً
بحكم القياس على النماذج المشابهة السابقة عليها عندما كانت
تحكم فى هذا البلد أو ذاك.

البرلمان األوروبى يهاجم مصر ليثبت أنه «جاهز»
للتعاون مع بايدن فى ملف حقوق اإلنسان
ال ي ــت ــوق ــف الـــشـــك فـ ــى م ــدى
م ــوض ــوع ــي ــة م ــوق ــف الــبــرلــمــان
األوروبــــى مــن مصر على «الجهل
ال ــب ــرىء» أو «الــمــتــعــمــد» مــن جانب
بــعــض أحـ ــزابـ ــه بــحــقــيــقــة األوض ـ ــاع
الــداخــلــيــة ف ــى مــصــر وتــداخــلــهــا مع
صــراعــات إقليمية تُستغل فيها قضية
حقوق اإلنسان ألهداف سياسية محضة،
ولكن أيضا ً هناك التوقيت الــذى اختارته
تــيــارات داخ ــل الــبــرلــمــان األوروبــــى إلصــدار
تقريره المثير للتساؤالت.
بايدن
فقد بدأ العمل فى التقرير وإصــداره عقب
اتــجــاه مــتــزايــد لحسم مــعــركــة الــبــيــت األبــيــض
لصالح جــو بــايــدن ال ــذى وعــد بــأن يــكــون ملف
حقوق اإلنسان ضمن أولــويــات إدارتــه كما كان
األمــر فــى عهد الرئيس السابق ب ــاراك أوباما
الـــذى وقــعــت أثــنــاء واليــتــه أحـ ــداث مــا يسمى
«الربيع العربى» ..وثمة اعتقاد سائد بأن أوروبا
تنظر بتفاؤل نحو بايدن وتسعى للتوافق معه
فى العديد من الملفات التى تسببت فى اتساع
الخالفات بين أوروبا والواليات المتحدة فى عهد
تــرامــب ،ومنها ملف اتفاقية المناخ ،والسياسة
الواجب اتباعها حيال إيران ،وملف حقوق اإلنسان.

التحالف بين اليسار األوروبى واإلسالميين
يستهدف «تسخين» األوضاع فى مصر
فى الذكرى العاشرة لثورة يناير
من ثم ،ال يستبعد الكثيرون أن يكون البرلمان
األوروبــــــى قــد خــطــى هـــذه الــخــطــوة إزاء مصر
ليثبت أنــه «جــاهــز» للتعاون مــع بــايــدن فــى ملف
حــقــوق اإلنــســان إذا تــم إثــارتــه مستقبالً .أيضا ً
هناك احتمال بأن التحالف بين اليسار األوروبــى
واإلسالميين -والقائم منذ سنوات طويلة -أراد
أن يمنح الطامعين ممن يسميهم «نشطاء المجتمع
الــمــدنــى» فــى مصر فــى تــكــرار ظــاهــرة مــا يسمى

«الربيع العربى» بعد عشر سنوات مضت ،الدعم
المعنوى قبل حلول هذه الذكرى فى مصر فى يناير
.2021
إن تحجج البرلمان األوروبـــى بــأن مــا أسماه
تزايد الحمالت البوليسية ضد نشطاء حقوق
اإلنــســان فــى مــصــر ،ومــا وصــفــه بتزايد حــاالت
تنفيذ حكام اإلعــدام منذ نوفمبر الماضى ،هو
ال ــذى دع ــاه الستعجال تبنى هــذا الــمــوقــف من
مصر ،ال يمكن اعتباره مبرراً معقوالً ،إذ أن من تم
توقيفهم بشكل قانونى من «النشطاء» التابعين لما
يسمى «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»،
لم يزد عن ثالثة أشخاص تم اإلفــراح عنهم بعد
إجراء التحقيق األولى معهم بوقت قصير .كما أن
تنفيذ أحكام إعدام بحق مدانين بارتكاب أعمال
إرهابية أزهقت مئات من أرواح األبرياء لم يتم إال
بعد إجــراءات تقاضى طويلة األمد ،امتد بعضها
ألكثر من خمس سنوات ،بما يعنى أن أصحابها
نالوا حقهم الكامل فى إثبات براءاتهم ولم ينالوها
لثبات ارتكابهم للجرائم التى أدت إلعدامهم.
وعند مناقشة صيغة البيان الذى أصدره البرلمان
األوروب ــى سيتضح أن الهدف منه كــان أبعد من
اإلعراب عن القلق من حالة خرق لحقوق اإلنسان
فى مصر كما يدعون.

مخططات إخوانية مشبوهة إلقامة «دولة دينية» ال يكون فيها مكان لمعارضين سياسيين أو لمخالفين لهم فى الدين
الغالبية العظمى من المقبوض عليهم بسبب انتمائهم لجماعة اإلخوان اإلرهابية واستخدامهم مواقع التواصل االجتماعى لبث الشائعات ودعوات التظاهر
ال ُيظهِ ر البيان المختصر الــذى تناولته وسائل اإلعــام
المحلية والعربية والــدولــيــة حقيقة دوافــعــه الخفية ..لكن
بــالــعــودة إلــى الــقــرار أو البيان بشكله المفصل على موقع
البرلمان األوروبى يتضح من حجمه -الذى جاء فيما يزيد عن
 3600كلمة -اإلصرار على العديد من الصياغات التى تتنافى
مع الموضوعية المتوخاة فى مثل هذا األمر ..ونشير فيما يلى
إلى بعض المالحظات المهمة فى هذا السياق:
 - 1يحيل البيان فى ديباجته إلى أربعة عشر إشارة لتقارير
ـامــا،
وتــصــريــحــات تــعــود إلــى مــا يــزيــد على خمسة عشر عـ ً
لإليحاء بأن االنتهاكات المزعومة لحقوق اإلنسان فى مصر
تشكل سياسة ممنهجة وممتدة ،وذلك فى محاولة من جانب
معدى التقرير لكسب تأييد وتعاطف ممن ال يعلمون شيئًا عن
التطورات التى جرت فى مصر خالل هذه السنوات ،وكيف
تعرضت البالد لعمليات إرهابية عنيفة وقف خلفها تحالف
خفى بين تنظيم اإلخوان المسلمين والجماعات التكفيرية لم
يتم كشفه إال فى عام  2013وباعتراف محمد البلتاجى -عضو
مجلس شــورى جماعة اإلخ ــوان -الــذى توعد بــأن ما يجرى
فى سيناء (يقصد العمليات اإلرهابية) لن يتوقف إال إذا عاد
الرئيس المعزول محمد مرسى إلى منصبه .بمعنى أوضح،
فقد تجاهل بيان البرلمان األوروب ــى حقيقة أن من يحاول
الدفاع عنهم باسم «الديمقراطية» هم أنفسهم من استخدموا
السالح -حتى وهم فى الحكم -لتحقيق هدفهم بإقامة «دولة
دينية» لن يكون فيها مكان لمعارضين سياسيين أو لمخالفين
لهم فى الدين.
كــذلــك ،تجاهل البيان كــل مــا جــرى فــى مصر قبل أشهر
قليلة مــن عــزل محمد مرسى الــذى رفــض وســاطــة الجيش
بحل الخالفات القائمة مع المعارضة السياسية عبر إجراء
انتخابات رئاسية مبكرة ،األمــر الــذى دفع القوات المسلحة
تحت إلحاح من الماليين من المصريين الخائفين من السقوط
فى الفوضى والحرب األهلية إلى االنحياز إلى صف المجتمع
والقوى السياسية لعزله وبدء مرحلة انتقالية لم تدم سوى عام
واحد الستعادة االستقرار السياسى المفقود ،وللحفاظ على

هوية الدولة المصرية.
 - 2توسع التقرير فى استخدام «األحكام القيمية» للحديث
عما أســمــاه انتهاكات حقوق اإلنــســان ،واصــفـا ً الــوضــع بأنه
اعتداء صــارخ ومستمر فى كل االتجاهات ضد المعارضين
السياسيين ،ونشطاء حقوق اإلنسان ،والعاملين فى المجال
الــصــحــى ،وصحفيين ،وأكــاديــمــيــيــن ،ونــســاء ،وصــبــيــة غير
بالغين ..إلــخ ..وتجاهل التقرير عن عمد حقيقة أن معظم
من تم توقيفهم ويحملون إحدى الصفات المهنية أو النوعية
السابقة لم ُيقبض عليهم بسبب ممارستهم لمهنتهم التى
يحميها وينظمها الــقــانــون ،بــل بسبب انتمائهم لجماعة
اإلخوان اإلرهابية التى يجرم القانون االنتماء إليها ،أو بسبب
استخدامهم مــواقــع الــتــواصــل االجتماعى لبث الشائعات
والمعلومات المشوهة ودعوات التظاهر غير القانونية ،وهى
أفعال ٰمجرمة بحكم القانون فى أى بلد يريد حماية أغلبية
شعبه مــن التبعات الخطيرة لمثل هــذه األفــعــال إذا تُركت
بــدون محاسبة .أيضا ً لم يكلف واضــعــوا «البيان األوروب ــى»
أنفسهم مشقة البحث فى حسابات أكثر من خمسين مليون
مصرى على مواقع التواصل االجتماعى ليروا كيف يوجد
عشرات اآلالف من هذه الحسابات تهاجم النظام وشخوصه
حتى بألفاظ ُيعاقب عليها القانون ولم يتم القبض عليهم أو
إغــاق صفحاتهم ،وهــو ما يعنى أن حرية التعبير حتى فى
هذا الوسيط اإلليكترونى متاحة تماماً ،وأن من يتم توقيفهم
وإغالق صفحاتهم ال يزيدون عن بضع مئات يرتكبون جرائم
ُيعاقب عليها القانون فى أى مكان فى العالم ،وليس بسبب
ممارستهم لما يسمى «حق التعبير» كما يزعم التقرير.
 - 3فى الوقت الــذى استخدم فيه التقرير تعبيرات مثل
«االعتقال الجماعى» لعشرات اآلالف ،وكرر االدعاءات -غير
المبرهن على صحتها -عن وجــود أكثر من  60ألــف معتقل
ُ
فــى مــصــر ،فــإنــه عندما ذكــر ح ــاالت مــحــددة لــم يتمكن من
حصر ســوى  29اسما ً ألشخاص ادعــى أنهم «سجناء رأى»،
بينما الحقيقة أنهم إما محكوم عليهم فى جرائم تتعلق بنشر
الشائعات أو المعلومات الكاذبة أو العمل بدون ترخيص فى

التقرير زعم وجود أكثر من  60ألف معتقل
فى مصر رغم أنه لم يتمكن من حصر سوى
اسمـا ألشخاص ادعى أنهم «سجناء رأى»
ً 29

سر مطالبة االتحاد األوروبى
لوضع «زواج المثليين»
ضمن منظومة حقوق اإلنسان

مجاالت لها خصوصيتها ،أو الدعوة للتجمع والتظاهر دون
ترخيص قانوني .وتقول القاعدة القانونية والمبدأ الحقوقى:
«إن البينة على من ادعى وليس على من أنكر» ،وبالتالى على
من صاغوا البيان األوروب ــى أن يعيدوا تقييم مزاعمهم وأن
يبذلوا جهداً إلثبات حقيقة ادعاءاتهم بذكر أسماء وتاريخ
اعتقال 60ألف شخص فى مصر.
 - 4فــى مــحــاولــة مكشوفة لخلع الــشــرعــيــة عــلــى بعض
الممارسات المرفوضة فــى الثقافة المصرية مثل «زواج
المثليين» ،وضــع البيان األوروبـ ــى هــذه الممارسات ضمن
منظومة حقوق اإلنسان دون مراعاة لحقيقة اختالف الثقافات
وما يمكن أن يؤديه الضغط إلدماج هذه الممارسات فى اإلطار
الشرعى والقانونى لبعض البلدان إلى مشكالت اجتماعية
خطيرة قد تكون نتائجها كارثية ..كما ال يشعر كاتبو البيان
بالتناقض الــذى يقعون فيه حينما يطالبون بحماية التنوع
الثقافى وفــى الــوقــت نفسه يطالبون بــإدمــاج المثليين فى
المجتمع والسماح لهم بممارسة معتقداتهم وميولهم الجنسية
كما لو كانت أمــراً شائعا ً ومقبوالً اجتماعيا ً ودينياً!! وهو ما
اعتداء صارخا ً على ثقافة األغلبية التى من حقها أن
يشكل
ً
تعبر أيضا ً عن ثقافتها التى تنطوى على رفض واشمئزاز من
هذه الممارسات.
 - 5إحدى التوصيات التى تناولت قضية الطالب اإليطالى
الذى ُوجد مقتوالً فى مصر فى عام  2016تكرر اتهامات بال
دليل لعدد من رجال األمن المصريين بأنهم كانوا ضالعين فى
الجريمة التى تُنكر مصر تماما ً وجــود أى شبهة تدين األمن
المصرى فى هذا الصدد.
وإذا كان من حق التقرير أن يطلب من الحكومة المصرية
إجراء المزيد من التحقيقات للوصول إلى مرتكبى الجريمة،
فليس من حق واضعى التقرير تبنى رواية اإلعالم المشكوك
فى صدقيته فى بلدان معادية لمصر ومحاسبة السلطات
المصرية بــنــاءاً عليها .وكــان على التقرير من بــاب أولــى أن
يحث إيطاليا على تحديد ما تدعيه من أدلة دامغة تدين األمن
المصرى وتقديمها للسلطات المصرية أو أى جهة دولية أخرى

إلثبات صدقية رواية تورط األمن المصرى فى هذه القضية.
 - 6عند مــقــارنــة الــبــيــان األوروبــــى الــصــادر بحق مصر
ببيانات مماثلة ضــد دول أخــرى مثل تركيا يظهر اختالف
واســع فى اللغة المستخدمة ،وفــى كم اإلش ــارات واإلحــاالت
إلى قرارات سابقة ،أو تصريحات لمسئولين أوروبيين تعطى
إيحاءاً بأن االنتهاكات ممتدة زمنيا ً وذات طبيعة منهجية أو
العكس ،مــن ذلــك على سبيل المثال تقرير نُشر عــن تركيا
صادر عن البرلمان األوروبى بعنوانEuropean Parlia�« «:
on the 2018 February 8 ment resolution of
current human rights situation in Turkey
(.»))RSP(2527/2018
يمكن لمن يقارن بين لغة هذا البيان والبيان األخير بحق
مصر أن يرصد بوضوح الصياغات المحايدة حول ممارسات
الحكومة التركية ،والتأكيد فى أكثر من موضع فى التقرير
على أن تركيا شريك مهم لالتحاد األوروب ــى وأنها مرشحة
لالنضمام إليه ،وأنــه يناشدها االلتزام بالمعايير األوروبية
لحقوق اإلنسان ..وعندما يذكر البيان االعتقاالت الجماعية
لضباط الجيش وأنــصــار الزعيم المعارض فتح الله جولن
بــعــد االنــقــاب الــفــاشــل فــى يــولــيــو  2016ضــد رج ــب طيب
أردوغ ــان فإنه يناشد فقط الحكومة التركية بالتراجع عن
هذه الممارسات .وحتى وهو يذكر (أى البيان) قيام حكومة
أردوغـــان بفصل أكثر مــن مائة ألــف موظف حكومى بتهمة
تعاونهم مع االنقالبيين تستمر الصياغات الناعمة فى تصوير
الوضع كما لو كان ما جرى ال يشكل انتهاكا ً جسيما ً لحقوق
مئات اآلالف من المواطنين األتراك ..بل إن التقرير ال يتضمن
دعوة من جانب المفوضية األوروبية أو مجلس االتحاد لفرض
عقوبات على تركيا على غــرار ما طالب به التقرير الخاص
بمصر والــذى طالب بعقوبة مشبوهة وهى حرمان مصر من
الحصول على أى سالح من الدول األوروبية فى وقت تخوض
فيه مصر أوســع مواجهة على نطاق العالم ضد اإلرهابيين
الذين ترسلهم تركيا إلــى ليبيا وإلــى سيناء والصومال على
مقربة من الحدود المصرية فى كل االتجاهات.
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تسلل إليه فى فرح ابن شقيقه ..وحالته غير مستقرة

أسرار وكواليس إصابة عمرو موسى بفيروس كورونا
إيمان عاطف
كشفت مصادر مسئولة ،تفاصيل وكواليس إصابة األمين العام
األسبق لجامعة الــدول العربية ،عمرو موسى ،ووزيــر الخارجية
األسبق ،بفيروس كورونا الذى أعلن عنه األسبوع الماضى ،حيث
فقد حاستى الشم والتذوق ،ما دفعه إلجــراء المسحة الطبية
مساء الخميس الماضى ،والتى تبين منها إصابته بفيروس
كورونا كوفيد 19المستجد.
«ملحوظة ..موسى أعلن إصابة زوجته بكورونا يوم
الجمعة الماضى».
واكــــدت الــمــصــادر أن حــالــة عــمــرو مــوســى غير
مستقرة ،حيث تــم نقله إلــى إح ــدى المستشفيات
الكبرى بناء على نصيحة الطبيب الذى أكد أن بقاءه
فى المنزل يعرضه للمخاطر.
وقالت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«صوت

موسى

وزير الشباب والرياضة كان آخر المخالطين له

«كورونا» يعزل رئيس «التنظيم واإلدارة»
فى منزله ..وإعالم الجهاز ينفى
حالة من الجدل ،واإلثــارة ،شهدها الجهاز
المركزى للتنظيم واإلدارة ،مطلع األسبوع
الماضى ،حيث تسربت معلومات الى موظفى
الجهاز ،حــول إصابة الدكتور صالح
الــشــيــخ رئــيــس الــجــهــاز ،بــفــيــروس
كورونا المستجد.
وعندما تسربت الشائعة ،ظهر
بعض الفضوليين مــن موظفى
وقـــيـــادات الــجــهــاز لــلــتــأكــد من
صحة الشائعة ،االمر الذى اثار
حالة من االرتباك دخل إدارات
وقطاعات الجهاز ،بمدينة نصر،
حيث تم التأكد بنسبة كبيرة
حول صحة الشائعة ،وتعرض
الــشــيــخ لــإصــابــة بــفــيــروس
كورونا ،لتغيبه عن الجهاز.
وقال مصدر بالجهاز ،إن الدكتور
صالح الشيخ رئيس التنظيم واإلدارة،
أصــيــب بالفعل بــفــيــروس كــورونــا ،لكن
حالته الصحية مستقرة ،وقام بنفسه بعملية
العزل فى فى منزله ،وتلقى العالج الالزم،
فى الوقت الــذى حرصت إدارة العالقات
العامة واإلعالم على تنفيذ توجيهات رئيس

الجهاز بنفى أى شائعات ،حــول إصابته،
بالفيروس ،وأن إصابته فقط مجرد نزلة
برد عادية جدا.
وأشــارت مصادر أخــرى ،من مكتب
رئيس الجهاز ،إلى أن رئيس الجهاز
بصحة جيدة وال يعانى ،مــن أى
أمــــراض ،س ــوى بــعــض االجــهــاد
الذى تزامن مع نزلة برد عادية
جــدا ،مؤكدة أن رئيس الجهاز
لم تظهر عليه أى من االعراض
الــرئــيــســيــة لــفــيــروس كــورونــا
واهــمــهــا فــقــدان حــاســة الشم
وال ــت ــذوق ،وارت ــف ــاع درجــة
الحرارة.
جـــــديـــــر بــــالــــذكــــر أن
الــمــصــادر الــتــى أك ــدت أن
رئ ــي ــس الــتــنــظــيــم واإلدارة
أصيب بفيروس كورونا ،وأجرى
الشيخ
مسحة تأكدت ايجابيتها ،كان اخر
المخالطين له من المسئولين ،وزير الشباب
والــريــاضــة ،عندما التقاه لوضع تصورات
وخــطــة نــقــل الموظفين ب ــال ــوزارة للعاصة
اإلدارية الجديدة.

الماليين» إن االحتمال االكبر الذى كان وراء نقل عدوى الفيروس
لوزير الخارجية األسبق ،أنها انتقلت إليه ،أثناء حضوره حفل
زفاف أحد أقاربه وهو ابن شقيقه محمد موسى ،فى أحد الفنادق
منذ ثالثة أسابيع.
وأشارت المصادر إلى أن عمرو موسى ،حاول التعتيم مدة طويل
على اإلصابة ،ليظن البعض أنها مجرد نزلة برد عادية فى الشتاء،
عادة ما تصيبه ،موسميا إال أن الطبيب المختص وجه نصائحه
للعائلة بضرورة نقله للمستشفى ،خاصة أن معدال التنفس تراجع
الى أقل من  ،70بينما المعدل األمن من  90ألعلى.
وأوضحت المصادر أن عمرو موسى تم نقله الى العناية المركزة
بعد مــرور ستة أيــام من دخوله المستشفى ،حيث أكــد الطبيب
المعالج أن حالته إذا استمرت على هذا الوضع ،ستكون مازالت
فى مرحة الخطر ،الفتا الى أن معاناة عمرو موسى من الضغط
والــســكــر ،هــى السبب الرئيسى ألن تصنف حالته مــع إصابة
الفيروس خطيرة ،ويحتاج إلى االستمرار فى الرعاية المركزة مدة
ال تقل عن أسبوعين.
جدير بالذكر أن حالة عمرو موسى ،كانت لم تستدع دخوله

لعنة كورونا تجمد المال الحرام فى وزارة السياحة

 3مليارات جنيه خسائر صندوق السياحة بعد غلق صاالت القمار بالفنادق والمالهى ا ليلية
نسرين إمام
فــى الــوقــت الـــذى طـ ــاردت فــيــه جائحة
كــورونــا ،الــعــديــد مــن قــطــاعــات االقتصاد
القومى فــى الــبــاد ،وتسببت فــى خسائر
فادحة ،أدت الى اغالق مؤسسات ومصانع
وشركات عديدة ،لم تترك المجال أيضا،
للمال الحرام المتمثل فى صــاالت القمار
الــمــرخــصــة ،بــالــفــنــادق الــكــبــرى والمالهى
الليلية ،الــتــى تــم اغــاقــهــا بــقــرار مجلس
الــوزراء ،ضمن المنشآت المغلقة التى قرر
مجلس الــوزراء تجميد عملها ،مثل صاالت
األفراح المغلقة ،بالفنادق واألندية والهيئات
الرياضية.
وقالت مصادر مسئولة ،بــوزارة السياحة
واآلثـــار أن خسائر صــاالت القمار بسبب
االغـ ــاق ،تــجــاوزت مليار ونــصــف المليار
جنيه منذ تفشى جائحة كــورونــا ،فى شهر
مـــارس  ،2020األمـــر الـــذى تــرتــب عليه،
خسارة كبيرة فى مــوارد صندوق السياحة،

جهاز حماية المستهلك يكشف مفاجأة:

 200شكوى يومية ضد أوبر وكريم ..بسبب
سوء الخدمة وتحرشات وسرقة الزبائن

العنانى

الذى كان يعتمد فى تمويله بنسبة  80%على
صاالت القمار ،بالفنادق والمالهى الليلية،
والــتــى كــانــت تضخ فــى الــصــنــدوق سنويا،
 3مليارات جنيه ،قيمة رســوم وتراخيص،
سنوية.
وأوضحت المصادر ،أن صندوق السياحة
الــتــى تــخــطــت مــوازنــتــه ع ــام  2017ال ـــ 2

كـــشـــف مـــســـئـــول بـــجـــهـــاز حــمــايــة
المستهلك ،أن شكاوى المواطنين ضد
شركتى أوبــر وكــريــم ،شهدت ازديـ ــاداً،
فى الفترة االخيرة ،على عكس ما كان
األمــر فى بداية عمل الشركة العالمية
فى مصر.
واضــاف المسئول أن عــدد الشكاوى
فى الفترة األخــيــرة ،بلغ معدله حوالى
 200شــكــوى يــومــيــا ،ألســبــاب متعددة
ومختلفة ،منها على سبيل المثال ،سوء
الخدمة ،وسوء تعامل «الكباتن» سائقى
ســيــارات أوبــر وكــريــم ،مــع المواطنين،
بينما تضمنت بعض الــشــكــاوى ،تعدى
ســائــقــى الــســيــارات عــلــى المواطنين،
بالسطو والــســرقــة ،واالســتــيــاء على
مــمــتــلــكــاتــهــم وام ــوال ــه ــم تــحــت تــهــديــد
الــســاح ،بينما كــانــت الــشــكــاوى األقــل
تتضمن معاكسات وتحرشات بالسيدات

موقف قد يؤدى إلى شعوره بعدم األمان
خالل الرحلة.
وأكــد أيمن فتحى عبد الغنى محمد
حــســام الــديــن بالقيام بــأعــمــال رئيس
مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك،
أن قيام شركة أوبر بإطالق تلك الميزة
جــاء فــى ضــوء قيام الجهاز باستدعاء
الشركة لفحص شكوى إحدى الشاكيات
بــعــد انــتــشــارهــا عــلــى مــوقــع الــتــواصــل
االجتماعى «فيسبوك» ،والتى كانت قد
تضررت فيها من سوء الخدمة المقدمة
إليها وتعرضها للخطر.
وتابع« :وقــد تم إلــزام الشركة حينها
برد قيمة الرحالت التى تم خصمها من
البطاقة االئتمانية للشاكية باإلضافة
إلى رفع اإليقاف الذى تم على حسابها
على التطبيق كنتيجة لتقديمها الشكوى
ضد السائق».

مليار جنيه ،أصبح مدينا بنحو  3مليارات
جنيه ،الفتة الى أن الصندوق الــذى يعتمد
فــى تمويله على نـــوادى الــقــمــار بالفنادق
فضال عن اشتراكات المنشآت السياحية
والفندقية والــشــركــات لــم يعد ق ــادرا على
سداد مديونيات شركات السياحة األجنبية
الخاصة بتحفيز برامج الطيران العارض
وه ــى الــســبــوبــة الــتــى اخــتــرعــهــا لشركات
السياحة والطيران االجنبية وزير السياحة
االسبق زهير جرانة وذلــك عن طريق منح
تلك الشركات مبالغ مالية يدفعها الصندوق
عن كل مقعد للسائح بالطائرة.
وأضــافــت الــمــصــادر ان جائحة كــورونــا
أدت الغالق نوادى القمار بالفنادق ما أدى
لتراجع إيــرادات الصندوق الــذى كان ينفق
على ترميم اآلثار المصرية وتجهيز الطرق
سياحيا وهو ما دعا الدكتور خالد العنانى
وزي ــر السياحة واآلثـ ــار لتدشين صندوق
جــديــد تــحــت مــســمــى ص ــن ــدوق الــســيــاحــة
واآلثار ليكون بديال له فى أوجه االنفاق.
وكان صندوق السياحة ،قد أنشئ بالقرار
رقم  181لسنة  ،1987وكانت أهم اهدافه

التوسع فى مشروعات التنمية السياحية،
بــالــمــنــاطــق ال ــم ــت ــواج ــدة خ ـ ــارج ك ـ ــردون،
المحافظات بعمل تنمية للبنية التحتية من
صرف صحى ومد شبكة للمياة ورف الطرق
واقامة مشروعات تشجير وغيرها ،عالوة
على رعــايــة العاملين فــى وزارة السياحة
وتقديم الرعاية الصحية واالجتماعية لهم.
كما خصصت وزارة السياحة جــزءا من
أموال الصندوق ،ألعمال الخير والحاالت
اإلنسانية للعاملين بالوزارة من المصابين
بــأمــراض مزمنة إال أن الــصــنــدوق أهمل
ال ــح ــاالت اإلنــســايــة واهــتــم فــقــط بخطة
التنشيط السياحى فى الخارج الــذى يعد
بابا خلفيا إلهدار أموال الوزارة عن طريق
مكاتب التنشيط السياحى بالخارج ،يأتى
ذلك فى الوقت الــذى تعد فيه كازينوهات
وأندية وصــاالت القمار بالفنادق الكبرى
الــمــرخــصــة ،أكــبــر مــــورد مــالــى لــــوزارة
وفقا للقرارا المنشأة بها ،حيث
السياحةً ،
تحصل وزارة السياحة  50%من حصيلة
اإلي ــرادات ،و 25%لــإدارات التى تديرها،
و 25%لوزارة المالية.

صدق أو ال تصدق 4 ..ماليين كلب
مسعور تهدد حياة المصريين
دراسة تكشف :الكالب المسعورة تصيب بداء السعار الذى يسبب الوفاة
كشفت دراســة حديثة أعدها خبراء بقطاع
الخدمات البيطرية بــوزارة الــزراعــة ،أن عدد
الكالب الضالة المسعورة فى الــشــوارع يصل
الــى حــوالــى  4ماليين كــلــب ،مــن اجمالى 20
مــلــيــون كــلــب ض ــال فــى جميع شـ ــوارع الــمــدن
بمحافظات الجمهورية.
وأكــدت الــدارســة ،أن الحملة الكبيرة التى
شنتها جمعيات الرفق بالحيوان ،فى الداخل
والخارج ،ضد الحكومة ووزارة الزراعة ،بدعوى
قتل الــكــاب ،أدت إلــى تــراجــع وتقلص دور
الجهات المسئولة عن الحد من إعداد الكالب
الضالة ،كــان سببا رئيسيا فى انتشارها فى
السنوات الست األخيرة.
ولفتت إلى أن من األسباب الرئيسية النتشار
الكالب الضالة والمسعورة أن البيئة المحيطة
«القذرة» سبب رئيسى فى تكاثر الكالب بشكل
ســريــع ،وهــو مــا يجعل الكلب المسعور ينقل
الميكروب لغيره مما يوصل فى النهاية إلى وباء
يهدد المجتمع.

والفتيات الالتى يستقللن سيارات أوبر
وكريم.
وأوضــــــح الــمــســئــول أن مــســئــولــيــة
الجهاز ،فى التحقيق للشكاوى مقصورة
على النواحى الخدمية ،بما يتفق مع
قواعد وضوابط الجهاز ،أما السرقات
والتحرشات ،فالبد ان يقوم المواطن
المتضرر منها تقديم بالغات وتحرير
محاضر رسمية فى أقسام الشرطة حال
تعرضه ألى من هذه الوقائع.
وكان جهاز حماية المستهلك ،مؤخرا
طــالــب شــركــة أوب ــر بــالــتــزامــهــا بتفعيل
تعليمات الــجــهــاز بــشــأن إطـــاق ميزة
جديدة فى تطبيقها اإللكترونى.
وقال جهاز حماية المستهلك فى بيان
سابق له ،أن الجهاز ألزم الشركة بمنح
المستهلك مزيدا من األمــان ،إذ يمكنه
طلب المساعدة فى حالة تعرضه إلى أى

العناية المركزة ،عند دخوله مستشفى العزل ،يوم الخميس 31
ديسمبر الماضى إلى أنه أصبح من الضرورة نقله للعناية المركزة
يوم الثالثاء ،قبل الماضى بسبب تراجع نسبة التنفس الى أقل من
 70وهو ما يعنى مرحلة الخطر.
وكــان المكتب االعــامــى لعمرو مــوســى ،أكــد فــى تصريحات
صحفية ان الطبيب المعالج الدكتور أحمد كامل ،أستاذ جراحة
الــمــخ واألع ــص ــاب ،قــد اعــلــن تفاصيل تــطــور الــحــالــة الصحية
لعمرو موسى ،وزيــر الخارجية األسبق ،الفتا إلى أنه دخل أحد
مستشفيات العزل ،ضد كورونا ،يوم  31ديسمبرالماضى وكان
ُيقيم فى غرفة عادية داخــل المستشفى ،وكانت حالته مستقرة
حتى يوم الثالثاء  5يناير ،حتى تم نقله لغرفة العناية المركزة
لضبط الضغط والسكر والتنفس.
وأضــاف المكتب اإلعــامــى أنــه عقب تأكد إصابته بفيروس
كورونا نصحه األطباء بالذهاب إلــى المستشفى وإجــراء بعض
الفحوصات الطبية من إشاعات وتحاليل لمتابعة حالته الصحية،
وبناء عليه رأى األطباء أن يظل موسى تحت رعاية األطباء داخل
مستشفى العزل.

وأضــافــت الــدراســة أن أحــدث اإلحــصــاءات
ع ــن أعـــــداد ال ــك ــاب الــمــنــتــشــرة ف ــى جميع
المحافظات ،أكدت أن إجمالى أعداد الكالب
الضالة تتراوح ما بين 15إلــى  20مليون كلب
ضال ،من بينها حوالى  4ماليين كلب مسعور.
وأشارت الدراسة إلى أن الكالب المسعورة،
أشد أنواع الكالب الضالة خطورة ،ألنه تسبب
داء الــســعــار ،الــذى يصب اإلنــســان عند عقر
الكلب له ،ويكون أشد خطورة حالة عقر الكلب
الضال أو المسعور لكبار السن ،أو المصابين
بأمراض السكر والضغط.
وأوض ــح ــت الـ ــدارسـ ــة ،أن عـ ــودة حــمــات
اصطياد الكالب الضالة ،سيكون حال مهما
ورئيسيا لتقليص أعــدادهــا والــحــد منها فى
التواجد بشوارع مصر.
جدير بالذكر أن الدورة البرلمانية الماضية،
شــهــدت قــيــام الــنــائــب تـ ــادرس قــلــدس ،عضو
مجلس ال ــن ــواب ،بــتــقــديــم طــلــب إحــاطــة إلــى
الــدكــتــور مصطفى مــدبــولــى ،رئــيــس مجلس

الــــوزراء ،بخصوص انــتــشــار الــكــاب الضالة
فى عــدد كبير من المحافظات ،ونقل مرض
الــســعــار ،فــى ظــل ع ــدم وجـــود مــصــل الــعــاج
بمعظم مستشفيات الجمهورية ،مــؤكــدا أن
هــنــاك وج ــود حــوالــى  15مــلــيــون كــلــب ضــال،
بجميع الشوارع والميادين فى كل المحافظات،
مما يمثل خطرا كبيرا على حياة المواطنين
الكبار منهم والصغار ،متهما الحكومة بالتخلى
عــن دورهـ ــا فــى الــحــفــاظ عــلــى البيئة ونشر
عربات جمع الحيوانات من الشوارع ،باإلضافة
إلــى انتشار القمامة التى تساعد فــى زيــادة
أعداد الكالب فى الشوارع.
وأوضــــــح طــلــب اإلحـ ــاطـ ــة أن ك ــث ــي ـ ًـرا من
المواطنين الــذيــن يتعرضون لعضة الكالب
المسعورة ال يجدون مصل عــاج السعار فى
كثير من المستشفيات ،وهو ما يلجأ الكثيرون
منهم إلى االنتقال من مستشفى إلى آخر بح ًثا
السعار
عــن المصل ،إلــى أن يصابوا بمرض ُ
نتيجة اإلهمال فى عالج العضة.
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األزمات تحاصر التعليم المصرى فى زمن الكورونا
طارق شوقى جاء لتطبيق نظام التعليم الرقمى ولكن تجربة «التابلت»
فشلت فى العام الماضى ..فهل نتعلم من أخطائنا فى العام الحالى؟!!!
إيمان بدر
مثلما تغيرت حاالت الحب فى زمن انتشار الكوليرا
بحسب الــروايــة الــروســيــة الشهيرة ،تغيرت مالمح
الحياة بشكل عام فى ظل انتشار وباء كورونا الناتج عن
عدوى فيروس كوفيد ،19والذى حمل رقم العام التاسع
عشر بعد األلفين رغم إنه اليزال مستمرا إلى ما بعد
حلول .2021
وفيما يتعلق بالتغيرات الــتــى ط ــرأت على الحياة
بسبب انتشار الجائحة الوبائية ،توقفت بعض األنشطة
الدينية واالقتصادية واالجتماعية بسبب إجــراءات
الحظر واإلغالق ،بدءا من إغالق الحرمين الشريفين
المكى والنبوى وتعليق صالة الجماعة لفترة ثم عودتها
بضوابط مع استمرار تعليق شعائر الحج والعمرة،
وصــوالً إلى منع التجمعات فى العزاءات والقداسات
واألف ــراح والحفالت ،ومــن غلق المطاعم والمقاهى
وق ــص ــر خــدمــاتــهــا عــلــى «ال ــت ــي ــك اواى
والديليفرى»،

شوقى

إلــى إعــادة فتحها بنصف طاقتها ألسباب اقتصادية
وأبــعــاد اجتماعية وإنــســانــيــة تتعلق بالعمال الذين
تضرروا من هذه اإلجراءات.
ومثلما تضرر البعض ،استفاد البعض اآلخــر من
الناس ،حيث تحولت التطبيقات الذكية على الهواتف
المحمولة وأجــهــزة الكمبيوتر إل ــى أســلــوب حــيــاة،
وأصبحت شبكة اإلنترنت ليست مجرد وسيلة للترفيه
وتسلية الجالسون فى بيوتهم إبــان فترات الحظر
والخائفين من الــخــروج بسبب الــعــدوى ،ولكن إلى
جانب الــزيــادة الضخمة فــى إع ــداد رواد منصات
الــدرامــا والــتــرفــيــه اإللــكــتــرونــيــة ،أصبحت
الــشــبــكــة الــعــنــكــبــوتــيــة ه ــى الــوســيــلــة
األساسية وأحيانا الوحيدة للعمل
والتعلم وطلب الطعام والخدمات
بل والعالج عن بعد.
وفـــى هـــذا الــســيــاق كـــان من
الــطــبــيــعــى م ــع ب ــداي ــة انــتــشــار
الفيروس الوبائى أن تتوقف
العملية التعليمية ،بــدءا من
إغالق كلى للمدارس ومراكز
الـــــــــدورس الــخــصــوصــيــة
واالتــجــاه إلــى االختبارات
االليكترونيه من خالل
أجهزة التابلت وإعداد
األبــحــاث التلخيصية
فـــى الـــعـــام الـــدراســـى
الــمــاضــى ،وصـــوالً إلى

حالة التخبط فــى الــعــام الــجــارى مــا بين قــرار وزيــر
التربية والتعليم الدكتور طــارق شوقى بعدم إغالق
المدارس ثم رفع الغياب ومنح حرية الحضور للطلبة
وأولــيــاء أمــورهــم ،حيث أطلق الــوزيــر تصريح شديد
الغرابة كعادته مشدداً على أن دور المؤسسة التعليمية
هو تقديم خدمة التعلم لمن يرغب ،على طريقة «إللى
عايز يتعلم يتعلم واللى مش عايز هو حر».
خصيصا إلى
وبالرغم من أن الــوزيــر الحالى جــاء
ً
منصبه مــن أجــل تطبيق أفــكــار التعليم اإللكترونى
والتعليم الذكى ،حتى عــرف إعالميا بوزير التابلت،
وبالرغم من إنــه طبق فكرة االمتحانات اإللكترونية
عن بعد فى العام الذى سبق ظهور الكورونا على طلبة
الصف األول الــثــانــوى تــحــديــداً ،ولكن على مــا يبدو
أثبتت التجربة فشال ذريعا جعلت الــوزارة مترددة فى
إعادة تطبيق التجربة وتعميمها رغم أنها باتت ضرورة
ملحة لــتــفــادى حــضــور الــطــاب والــتــزاحــم فــى لجان
االمتحانات ،وحتى تجربة األبحاث ال يخفى على أحد
أن المدرس الخصوصى هو من أعد البحث لطالبه ،بل
وظهرت محالت السوفت وير تعلق الفتات بأن لديها
نماذج جاهزة لألبحاث لجميع المراحل التعليمية ،وأن
كل ما على الطالب هو نسخ البحث وإرســالــه وحتى
لو لم يجيد القيام بهذه المهمة يمكن أن يرسله بدال
منه الشخص العامل داخــل السيبر ،بمعنى أن سناتر
ال ــدروس الخصوصية تحولت إلــى سيابر الخدمات
اإللــكــتــرونــيــة الــتــى أنــشــأت فــى الــعــالــم أجــمــع لتكون
خدمات ذكية ،ولكن حولها المصرى بإبداعه المعهود
إلى وسيلة فهلوية لعمل سبوبة موسمية.
وع ــل ــى خــلــفــيــة فــشــل تــجــربــة الــتــعــلــيــم عـــن بعد
واالمتحانات اإللكترونية تطبق الوزارة هذا العام نظام
كوكتيل ،فمن يريد الذهاب للمدرسة سيجدها مفتوحة
ومــن يتغيب لــن يحاسب على الــغــيــاب ،ومــن يرغب
فى التعلم عبر اإلنترنت سيجد المنصات التعليمية
م ــوج ــودة ،لــكــن بـــدون تــحــديــث للمناهج وال تــدريــب
للطالب ،وال حتى استعدادات للشبكة ذاتها ،وربما يرى
البعض إنه ال داعى لتطوير البنية األساسية لتكنولوجيا
التعليم عبر اإلنترنت ،إذا كانت لدينا قنوات تعليمية
تبث برامجها على شاشات التلفزيون ،دون الحاجة إلى
شبكة اإلنترنت التى تحولت من بطء إلى شديد البطء
فى ظل زيــادة الضغط عليها ،ليس للتعلم والدراسة
ولكن لمتابعة المسلسالت وتنزيل األفــام واأللعاب،
واستخدام تطبيقات التوصيل للمنازل فى طلب وجبات
الطعام والبقالة ومستحضرات التجميل.

موجود منذ القرن الـ 19ولكن «كوفيد»19-
وراء سرعة انتشار التجربة

انقطاع  1.6مليار طفل وشاب عن المدارس والجامعات
أدى إلى تحويل التطبيقات الذكية إلى منصات تعليمية
أدت جائحة فيروس كــورونــا الوبائى
إلــى انقطاع أكثر مــن  1.6مليار طفل
وشــــاب ع ــن الـــذهـــاب إلـ ــى ال ــم ــدارس
والــجــامــعــات ،مــا دفــع دول الــعــالــم إلى
الــلــجــوء إل ــى نــظــام الــتــعــلــيــم عــن بعد،
كــأســلــوب بــديــل للحيلولة دون توقف
العملية التعليمية ،من خــال مبادرات
عديدة لتحويل بعض التطبيقات الذكية
التى كانت مستخدمة بالفعل كوسيلة
مساعدة إلــى منصات تعليمية يعتمد
عليها بشكل رئيسى.
وبما أن تلك التطبيقات الذكية كانت
موجودة ومستخدمة بالفعل ولكن على
نــطــاق أضــيــق مــمــا ح ــدث بسبب وبــاء
كورونا ،كشفت دراســة بعنوان (التعليم
فــى ظــل جائحة كــورونــا :اإلشكاليات
واآلفــــــاق الــمــســتــقــبــلــيــة) ،ع ــن حقيقة
أن التعليم عــن بــعــد بشكل ع ــام ليس
بالجديد ،ولكنه معروف منذ عقود لدى
بعض الدول المتقدمة.
وأوض ــح ــت الـــدراســـة الــتــى أعــدتــهــا

الباحثة إيــمــان مــرعــى بمركز األه ــرام
للدراسات السياسية واالستراتيجية،
أوضحت أن نظام التعليم عن بعد الذى
ب ــات ضــــرورة مــلــحــة تــفــرضــهــا أوق ــات
األزم ــات وانتشار األوبــئــة التى تتطلب
تباعد اجتماعى ،ظهر منذ أواخر القرن
وتحديدا فى عام 1892
التاسع عشر،
ً
حين تأسست فى جامعة شيكاغو أول
إدارة للتعليم بالمراسلة ،وفى عام 1956
اتجهت كليات المجتمع فــى شيكاغو
إلــى تقديم خــدمــة الــبــرامــج والــقــنــوات
التعليمية عبر البث التليفزيونى ،أما
جامعة  nysesفتعد أول جامعة أمريكية
بناء على رغبة المتعلمين
مفتوحة نشأت ً
فى تلقى المادة العلمية بأساليب غير
تقليدية ،ومــن ثــم أش ــارت الباحثة إلى
أن التوجه إلــى التعليم الرقمى لم يكن
شيئا ً جديداً وإنما جاءت جائحة كوفيد
 19لتعجل وتوسع من انتشاره وتعميم
االعتماد عليه ،والدفع به إلى الواجهة
بشكل أسرع وأقوى.

على مر قرنين من الزمان ..التعليم المصرى اعتمد على التلقين المكثف والمباشر

هل مصر تستطيع االستفادة من ثورة تكنولوجيا المعلومات؟!

رغــم لجوء معظم دول العالم إلــى «التعليم عن
بعد» كآلية لتخفيف التأثيرات السلبية للجائحة
على المؤسسات التعليمية والعملية التعليمية،
لكن لم تكن جميع الدول على المستوى نفسه فى
مواجهة هذه الحالة الطارئة ،حيث تفاوت األمر
بحسب قدرات وإمكانات كل دولة.
وفيما يتعلق بالدولة المصرية من المعروف أنها
سعت إلى تطوير التعليم وإدراجــه ضمن خططها
المستقبلية؛ فجاء من بين أولويات استراتيجية
مصر  2030السعى أن يكون التعليم بجودة عالية
متاحا للجميع دون تمييز فى إطار نظام مؤسسى
كــفء وعـــادل ،يسهم فــى بناء شخصية متكاملة
لمواطن قادر على التعامل التنافسى مع الكيانات
إقليميا ً وعالمياً.
وتــنــاولــت الــبــاحــثــة إي ــم ــان مــرعــى ف ــى ســيــاق
دراستها الــشــأن المصرى بمزيد مــن التفصيل
موضحة أن مصر تمتلك منظومة تعليمية تتسم
ً
بقدر من الضخامة والتعقيد ،يعود تاريخها إلى
نحو قرنين مــن الــزمــن ،حيث درج هــذا النظام

على العمل بشكل تقليدى يقوم على االستيعاب
المكثف للطالب ،والتعليم القائم على التلقين
عبر االتصال المباشر بين المعلم والطالب ،ومن
ثم جــاءت االستجابات المصرية لتحدى الوباء
على مرحلتين ،المرحلة األولــى هى االستجابات
العاجلة لألزمة ،فى حين ركزت المرحلة الثانية
على سبل التعامل الممتد مع الوباء وتداعياته.
وأشــارت «مرعى» إلى أن االستجابات العاجلة
جاءت تحت وطأة الموقف الذى بدا غامضا وغير
محدد األبعاد ،ما أدى إلى إجراءات نصف شهرية
يتم تجديدها مر ًة تلو األخرى ..وهنا بدأ التفكير
فى طرق بديلة الستكمال العام الدراسى من خالل
مشروعات بحثية ،وقــد ســاد اعتقاد مبدئى بأن
الجائحة ستمثل أزمة عابرة ،ولكن بمرور الوقت
كشف التطبيق على أرض الــواقــع عــن الطابع
الممتد للجائحة.
وفــى هــذا اإلط ــار ،شرعت الــدولــة فى التفكير
فى اإلج ــراءات التى سيتم من خاللها بــدء العام
الــدراســى  ،2021/2020والــتــى شملت :تقسيم

أبرزها ضعف البنية الرقمية وارتفاع التكلفة

تحديات تعوق نجاح تجربة التعليم الرقمى فى مصر

رغم المزايا العديدة للتعليم عن بعد ،مثل
سهولة الــوصــول للمحتوى التعليمى ،وكسر
حاجز الــحــدود ،وتوفير الــوقــت ،وحــل أزمــة
كثافة الطالب ،وتخفيف األعباء المالية التى
تخصصها األســر لإلنفاق على التعليم من
مــووصــات ومسلتزمات مدرسية وخالفه،
ولكن تبقى التحديات التى تواجه هذا النمط،
تمثل عائقا فــى سبيل إنــجــاح واستمرارية
التجربة.
وت ــط ــرق ــت الــــدراســــة إلــــى بــعــض هــذه
التحديات والعوائق وأبــرزهــا ضعف البنية
التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛
فى ظل هشاشة البنية الرقمية ،وارتفاع تكلفة
خدمة اإلنترنت بالنسبة لمستويات الدخول.
وال يقتصر األمــر على إمكانيات الدولة

فــقــط ،ولــكــن هــنــاك مــا يتعلق بــعــيــوب هــذا
النمط التعليمى نفسه ،والتى تتلخص فى
ضعف مستوى التفاعلية بسبب عدم االتصال
المباشر ،وغــيــاب أى لمسات إنسانية بين
المعلم والطالب ،كما يتربت على هذا النظام
حالة من العزلة االجتماعية ،وحرمان الطالب
من االختالط بأقرانه ما يتسبب فى مشاكل
نفسية واجتماعية.
ومن الطالب والمعلم إلى المنهج والنظام
التعليمى ككل ،حيث إنتقدت الدراسة جمود
نظم التعليم فى الــدول النامية بشكل عام،
بسبب الــتــركــيــز عــلــى الــشــهــادات أكــثــر من
المهارات ،بجانب مشكلة التلقين والحفظ.
ولم يخفى على الباحثة مشكلة االمتحانات
والتقييم ،وظاهرة قيام أشخاص غير الطالب

بحل االمتحان عن بعد ،مطالبة بوضع آليات
صارمة للتأكد من أن الطالب نفسه هو الذى
أدى امتحانه.
وبالطبع يصعب تجاوز كل ما سبق من
تــحــديــات ب ــدون تحقيق الــوعــى والتصور
المتكامل عــن التعليم عــن بعد لــدى كل
أطــراف العملية التعليمية ،فى إطار وضع
تــصــور كــامــل يــحــدد مسئولية الــمــدرســة
وال ــم ــدرس والــطــالــب وولـــى األمــــر ،على
أن يتضمن هــذا الــتــصــور آلــيــات تحقيق
المساواة وتكافؤ الفرص بين الطالب ،وهى
مشكلة تتعلق بتباين واقــع انتشار وسرعة
شبكة اإلنترنت من مكان آلخر ،واختالف
الــقــدرة على امتالك األجــهــزة الذكية من
تلميذ آلخر.

الــطــاب إلــى مجموعات صغيرة لمنع التزاحم
وتحقيق التباعد االجتماعى ،مع االستمرار فى
مــراعــاة كــافــة اإلجــــراءات االحــتــرازيــة ،وتطبيق
النظام الهجين الــذى يجمع بين تنفيذ التعليم
المباشر والتعليم عن بعد ،إلى جانب استخدام
العديد من التطبيقات اإللكترونية مثل :تطبيق
 ،Zoomوتطبيق  ،Google Classroomو
.Edmodo
واستخلصت الورقة البحثية من هذه اإلجراءات
أن األمـــور تتجه نحو وضــع معالم نــظــام شامل
للتعامل طويل األجــل مع الجائحة ،بل إنه يرسى
دعــائــم نــظــام تعليمى جــديــد بــصــرف النظر عن
وجود أزمــات من عدمه ،من خالل االستفادة من
التطورات التكنولوجية وثورة المعلومات.
ولكن تبرز هنا تــســاؤالت من نوعية هل مصر
مؤهلة لتحقيق ذلــك ،واســتــمــرار االعتماد على
التكنولوجيا حتى بعد انتهاء األزمة ،أو باألدق هل
لدينا القدرات البشرية والتقنية والمالية ليصبح
التعليم اإللكترونى أسلوب حياة.

روشتة لمواجهة العقبات وآليات قابلة للتطبيق على أرض الواقع
تقوم على زيادة االستثمارات وتطوير المناهج وإعداد المعلم
فـــى م ــح ــاول ــة لــلــتــغــلــب عــلــى هــذه
الــتــحــديــات وتحقيق أهـ ــداف التعلم
ع ــن ب ــع ــد ،أوردت الـ ــدراسـ ــة بعض
االقتراحات من بينها التوجه نحو زيادة
االستثمارات فى تنمية وتطوير البنية
التحتية والتكنولوجية للمؤسسات
التعليمية ،خاصة فى المناطق الريفية
والفقيرة.
ومن االستثمار فى البنية األساسية
إلى تنمية البشر شددت الدراسة على
أهمية إعادة تعريف دور المعلم وتنمية
مهارته وقدراته ،وتغيير مفهوم الهدف

مــن التعليم بشكل ع ــام إل ــى مفهوم
الــجــودة وإكتساب المهارات المؤهلة
لسوق العمل ،وهو أمر مقرون بتعديل
وتطوير المناهج ،وعقد دورات تدريبية
ألعــضــاء هيئة الــتــدريــس بــالــمــدارس
والجامعات إلدارة المناهج الدراسية
وفقا للصيغة التى ســوف تتبناها كل
دولة سواء كان تعليم عن بعد ،أو تعليم
هجين.
أمـــا ع ــن الــطــالــب فــيــتــعــيــن العمل
على تطوير مهاراته العلمية ،وتعزيز
اإلبـ ــداع ،والعمل الــتــعــاونــى ،والــقــدرة

على التواصل والعمل فى مجموعات
واالنــفــتــاح عــلــى الــعــالــم والــثــقــافــات
األخــــــــرى ،مـ ــع االس ــت ــع ــان ــة بــالــبــث
التليفزيونى واإلذاعى فى تقديم برامج
عالية االستقطاب ،وعقد اتفاقيات
مــع الجامعات المتقدمة لالستعانة
بخبراتها فى مجال التدريب والتطوير.
ولــتــفــادى مــشــكــلــة تــدنــى الــدخــول
يجب تقديم بــاقــات إنترنت مخفضة
للطالب والمعلمين ،مع خلق الحافز
لدى المتعلم ،وتطوير الثقافة الداعمة
للتعليم اإللكترونى.
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مفاجأة باألرقام
والتفاصيل

مصر استفادت من جائحة كورونا!!!
الدول المغلقة ،وهو ما يصب فى مصلحة االقتصاديات الصاعدة ويمنحها فرصة لتعزيز
قطاعاتها اإلنتاجية وتلبية احتياجات أسواقها المحلية ،ما ينعكس بشكل إيجابى كبير على
انخفاض عجز الميزان التجارى وتوفير النقد األجنبى.
وبتحليل بيانات التجارة الخارجية فى مصر خالل األشهر الثمانية األولى من عام 2020
يتبين انخفاض عجز الميزان التجارى بنسبة  22.1بالمئة ،مقارنة بالفترة ذاتها من عام
 ،2019وذلك بالرغم من انخفاض قيمة الصادرات بنسبة  9.4بالمئة ،فيما انخفضت قيمة
الصادرات من المنتجات البترولية بنسبة  32بالمائة ،ومن البترول الخام بنسبة 46.5
بالمائة.
وعلى الجانب اآلخر ارتفعت صادرات مصر من األدوية والمستحضرات الطبية بنسبة نحو 43
بالمئة ومن المنتجات الغذائية والعجائن بنسبة  23.6بالمائة ،ومن األسمدة بنسبة حوالى
 14بالمائة.
ومع تراجع الواردات بنسبة  16.6بالمائة ،إذ بلغت القيمة اإلجمالية للواردات فى أغسطس
 2020نحو  4.9مليارات دوالر ،مقابل  5.9مليارات دوالر فى أغسطس  ،2019وعلى
خلفية ذلك تتضح أسباب تحسن الميزان التجارى وانخفاض العجز بنسبة  22.1بالمائة.

إيمان بدر
دائما ما يؤكد الخبراء االقتصاديون على أن إجراءات اإلصالح االقتصادى التى اتخذتها
الحكومة المصرية رغم قسوتها وما ترتب عليها من ارتفاع فى األسعار وارتفاع معدالت
الفقر داخل المجتمع المصرى ،ولكن لوالها لما استطاع االقتصاد الوطنى الصمود فى
مواجهة جائحة فيروس كورونا الوبائى ،الذى ترنحت وانهارت أمامه أقوى اقتصادات العالم.
وفى هذا السياق بالرغم من انخفاض قيمة صادرات جميع الدول ومن بينها مصر ،بسبب
إغالق الحدود وتوقف حركة الطيران ونقل البضائع بين الدول ،باإلضافة إلى تراجع
الصادرات البترولية بسبب توقف حركة الصناعة والنقل فى العديد من القطاعات ،وبالرغم
من انهيار غالبية العمالت على مستوى العالم وفى مقدمتها الليرة التركية ،ولكن ظل الجنيه
المصرى محتفظ باستقراره ،بل وفى بعض األحيان ترتفع قيمته أمام الدوالر.
ويرجع المحللون ذلك إلى أن إعاقة حركة التجارة الدولية أدت إلى توجيه المنتجات
المخصصة للتصدير إلى األسواق المحلية ،لتحل محل الواردات التى تعذر دخولها عبر حدود

تراجع الواردات وتوجيه الصادرات إلى السوق المحلية
أدى إلى انخفاض العجز وتوفير النقد األجنبى

مطلوب تنويع الشركاء التجاريين واالتجاه
نحو إفريقيا ألسباب سياسية واستراتيجية

أسرار تراجع الصادرات النفطية وارتفاع «الدواء والغذاء واألسمدة»
قائمة الشركاء تضم اإلمارات والسعودية وتركيا والهند وأمريكا
حينما يؤكد بعض اإلعالميين أن مصر
أصبحت خالل جائحة كورونا بمثابة سلة
الغذاء للعالم ،ال يمكن اعتبار هذا مجرد
مجاملة للحكومة ،ولكن بيانات الجهاز
المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء تثبت
ارتــفــاع صــــادرات مــصــر مــن المنتجات
الغذائية والعجائن والخضروات والفواكه
الــمــجــمــدة ،بينما يــؤخــذ عــلــى منظومة
التصدير فى هــذا الشأن أنها أصبحت
تهتم بتصدير المواد الخام والسلع نصف
المصنعة على حساب السلع تامة الصنع.
وحـ ــول تــلــك الــفــكــرة صـ ــدرت مــؤخــراً
دراســة بعنوان (مؤشر إيجابى ..تحسن
الميزان التجارى المصرى رغــم جائحة
كــورونــا) ،أعدتها الباحثة أســمــاء رفعت
التى استهلت ورقتها البحثية بالتأكيد على
تحسن الميزان التجارى وانخفاض قيمة
العجز ،مستندة على األرق ــام والبيانات
الرسمية ،ولكن بتحليل هيكل التجارة
وفقا لدرجة التصنيع أوضحت
الخارجية ً
الــدراســة أنــه خــال الفترة من يناير إلى
أغــســطــس  2020تــراجــعــت ال ــص ــادرات
المصرية من السلع تامة الصنع لصالح
الخامات ،مشددة على ضــرورة مراجعة
التصنيف الــنــوعــى لهيكل ال ــص ــادرات،
ورفــع القيمة المضافة للسلع المصدرة،
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بما يزيد مــن فــرص التصنيع والتشغيل
ويــضــاعــف النقد األجــنــبــى المتولد من
عملية التصدير.
ورصــدت الباحثة أيضا ً حقيقة تتعلق
بخريطة العالقات التجارية بين مصر

ودول العالم ،لتكشف عن جوانب سلبية
فى مقدمتها ثبات أهم الشركاء التجاريين
لــمــصــر خـــال عــامــى الــمــقــارنــة 2019
و ،2020حيث استحوذت خمس دول على
النصيب األكبر من الصادرات المصرية

لهذين العامين وهــى :اإلم ــارات العربية
والــســعــوديــة وتــركــيــا والــهــنــد والــواليــات
المتحدة األمريكية ،حيث بلغت األهمية
النسبية لتلك الــــدول مجتمعة 37.6
بالمائة خــال الثمانية أشهر األولــى من

عــام  ،2019بينما بلغت  36.8بالمائة
خالل نفس الفترة من العام المنقضى.
وبالرغم من توتر العالقات السياسية
بين مصر وتــركــيــا ولكنها ج ــاءت ضمن
قائمة أهــم مستوردى السلع المصرية،
بينما يــاحــظ االنــخــفــاض النسبى فى
ص ــادرات مصر إلــى األس ــواق األفريقية
رغــم أهمية تعزيز الــتــعــاون مــع أفريقيا
ـاديــا نــظـ ًـرا النعكاسات ذلــك على
اقــتــصـ ً
الــصــعــيــد الــســيــاســى فــيــمــا يتعلق بأمن
مصر اإلستراتيجى والــمــائــى ،وبالرغم
مــن إتــســاع األســـواق األفريقية وطاقتها
االستيعابية الهائلة ناهيك عن كونها أحد
أهــم مستهدفات خطة منظومة التجارة
الخارجية لمضاعفة الــصــادرات ،إال أن
الصادرات المصرية ألفريقيا بلغت فقط
 2.9مليار دوالر خالل النصف األول من
عام  ،2019وتراجعت خالل نفس الفترة
من عــام  2020لتصبح  2.5مليار دوالر
فقط.
وأرجـ ــعـ ــت (رفـ ــعـ ــت) ذلــــك إلــــى تــأثــر
االقــتــصــاديــات األفريقية بــدرجــة كبيرة
بــإجــراءات اإلغــاق والحظر إثــر جائحة
كــورونــا ،مما أدى إلــى انخفاض مستوى
الناتج المحلى من جهة والدخل المحلى
من جهة أخرى.

سياسات الدول المتقدمة لحماية
منتجاتها أضرت بالدول النامية وخالفت
قوانين حرية التجارة العالمية
علينا توجيه المزيد من الدعم إلى القطاعات اإلنتاجية الحيوية

على خريطة العالقات التجارية الدولية أيضا ً رصدت الباحثة
ظــاهــرة تتعلق بــاتــخــاذ بعض الـــدول خــاص ـةً الـــدول المتقدمة
إجراءات لحماية منتجاتها ،بسبب جائحة كورونا ،مشيرة إلى أن
تلك السياسات الحمائية ألحقت أضرار بالدول النامية فضال
عن مخالفة ذلك لمبدأ حرية التجارة والقوانين المنظمة لحركة
التجارة العالمية.
وعلى خلفية ذلك شددت الدراسة على أهمية تنويع الشركاء
التجاريين وتعزيز العالقات التجارية اإلقليمية بين مصر ودول
الجوار ،باإلضافة إلى توجيه المزيد من الدعم إلى القطاعات
اإلنتاجية الحيوية ورفع القيمة المضافة للصادرات المصرية
والعكس بالنسبة للواردات.

خطة الحكومة لمساندة قطاع التصدير فى مواجهة كورونا
سنويـا
تفاصيل االستراتيجية الجديدة لرفع قيمة الصادرات المصرية إلى  100مليار دوالر
ً

بالرغم مــن التحسن فــى الميزان التجارى وتراجع
الــعــجــز ،ولــكــن تبقى حقيقة أن ال ــص ــادرات المصرية
تراجعت أو باألدق لم تحقق ما كان مستهد ًفا لها ،حيث
متوقعا أن تــبــدأ عصرها الذهبى وتحقق أرقــام
كــان
ً
قياسية لوال جائحة كورونا.
ولرصد وتحليل تلك األرق ــام والمقارنة بين ما كان
مستهدفا وما تحقق بالفعل ،أعدت الباحثة سارة ناصح
دراســة بعنوان ( كيف أثــر فيروس كورونا على التجارة
الخارجية لمصر) ،موضحة أن قيم الــصــادرات تأثرت
بشكل غير منتظم خــال أزمــة كــورونــا ،فبالعودة إلى
بداية انتشار الفيروس عالميا ً وقبل ظهور حاالت إصابة

فــى مصر وبالتحديد فــى يناير  2020ارتــفــعــت قيمة
الصادرات لتصل إلى  2482مليون دوالر ،مقارنة بـ2448
فــى الشهر نفسه مــن الــعــام الــســابــق ،واســتــمــرت قيمة
الصادرات فى الزيادة خالل فبراير  ،2030لترتفع بنسبة
بلغت  3.25بالمائة مقارنة بفبراير  ،2019وهو ما يؤكد
على أن الصادرات المصرية كانت فى طريقها لتحقيق
معدالت نمو مرتفعة.
وتطرقت الورقة البحثية إلى بدايات انتشار الفيروس
فــى مــصــر ،والــتــى أدت إل ــى ف ــرض إجـــــراءات الحظر
واإلغ ــاق بداية من مــارس الماضى وفــى هــذا التاريخ
سجلت قيمة الــصــادرات انخفاضا سريعا بنسبة تصل

تفاصيل بروتوكوالت التسوية
مع وزارتى المالية والتجارة
صرف الدفعة األولى من مستحقات المصدرين
فى إطار مبادرة االستثمار دون تقيد
تــنــاولــت ال ــدراس ــة أهــمــيــة التنسيق الــذى
ت ــم بــالــفــعــل م ــع وزارة الــتــجــارة والــصــنــاعــة
لسرعة االنتهاء من صرف الدفعة األولــى من
مستحقات المساندة التصديرية للشركات
المصدرة التى وقعت بــرتــوكــوالت تسوية مع
وزارتــى المالية والتجارة والصناعة فى إطار
مــبــادرة االستثمار دون تقيد ،بشرط تقديم
شهادة بالموقف الضريبى للمستحقات من
المأمورية التابع لها.
وفيما يتعلق باالستفادة من أخطاء الماضى
وتفادى سلبياته ،أضافت (ناصح) فى سياق
دراستها إنه يجرى حاليا ً صياغة برنامج جديد

للمساندة التصديرية وذل ــك بــدعــم وتوجيه
من رئيس الــوزراء بالتنسيق والتعاون مع كافة
الــقــطــاعــات التصديرية المستفيدة ،وذلــك
بهدف الــوصــول إلــى برنامج أكثر فاعلية من
البرنامج الذى تم إقراره العام الماضى ،والذى
واجه العديد من التحديات فى عملية التطبيق.
وتوقعت الدراسة أنه فى حالة حدوث توافق
عــلــى الــبــرنــامــج الــجــديــد فــســوف يسهم فى
تحقيق أهــــداف الــحــكــومــة ب ــزي ــادة مــعــدالت
الــتــصــديــر ،األمـــر الـــذى ينعكس عــلــى زي ــادة
القدرة التنافسية للمنتج المصرى فى األسواق
الخارجية مع فتح أسواق جديدة.

إلى  17بالمائة ،عن الشهر السابق لالنتشار ،كما بلغت
نسبة االنخفاض  18بالمائة إذا ما قورنت بشهر مارس
من العام السابق.
وبشكل إجمالى أدت جائحة كــورونــا إلــى انخفاض
الــصــادرات المصرية بنسبة  4.7بالمائة خــال الربع
األول من  ،2020مقارنة بنفس الفترة من .2019
وعن اإلجــراءات التى إتخذتها الدولة لمواجهة ذلك،
بهدف احتواء تداعيات انتشار فيروس كورونا وانعكاساته
االقتصادية التى ألقت بظاللها على المجتمع المصرى
بشكل عام ،أشــارت الباحثة إلى قيام الحكومة بالعديد
من الجهود لمساندة قطاع التصدير ،حيث خاطبت وزارة

التجارة والصناعة كل من المجالس التصديرية والهيئات
المعنية بقطاع التجارة الخارجية لبدء وضــع محاور
استراتيجية جــديــدة لرفع قيمة الــصــادرات المصرية
سنويا ،بما يتوافق مع خطة
إلى نحو  100مليار دوالر
ً
أيضا
الدولة للقطاع التصديرى ،وتتضمن االستراتيجية ً
إعادة هيكلة لبعض الهيئات مثل جهاز التمثيل التجارى
ونقطة التجارة الخارجية ،وذلك لفتح أسواق جديدة أمام
المنتجات المصرية ،واقتناص الفرص المتاحة وتحديد
األســـواق الــتــى سيتم التركيز عليها والمنتجات التى
تحتاجها ،مع الربط بصورة مباشرة بين المصدرين فى
القطاعات المعنية والموردين فى تلك األسواق.

خطة االعتماد على المنتج المحلى وزيادة االحتياطى النقدى لدى البنك المركزى

كيف تحولت المحنة إلى منحة؟!
ال يختلف اثنان على أن وباء كورونا يعد كارثة
حقيقية واجهت البشرية ،حيث راح ضحيتها على
مستوى العالم  831ألف متوفى حتى كتابة هذه
السطور ،كما أصابت عدوى الفيروس أكثر من 24
مليون إنسان حول العالم.
ولكن دائــمــا مــا يجعل الله فــى قضائه رحمة
بعباده ،لتتحول المحنة فى بعض األحــيــان إلى
منحة ،وبالرغم من التداعيات السلبية للوباء،
وتــأثــيــره ال ــذى أدى لــتــراجــع إيــــرادات السياحة
والطيران وانخفاض قيمة الصادرات على مستوى
الــعــالــم ،ولــكــن األرقـ ــام فــى مصر لــم تكن سيئة
للغاية ،حيث أدت تلك الجائحة إلــى انخفاض
الواردات منذ بداية األزمة فى يناير  2020وحتى
اآلن.
وتناولت الباحثة ســارة ناصح أرق ــام الجهاز

المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء التى كشفت
عن بلوغ قيمة ال ــواردات  5316مليون دوالر فى
يناير  ،2020مقارنة بنحو  6517مليون دوالر
فــى الشهر نفسه مــن عــام  ،2019لتبلغ نسبة
االنخفاض  18.4بالمائة.
وواصــلــت الــــواردات انخفاضها مــع استمرار
انتشار الوباء الكورونى لتصل نسبة االنخفاض
إلى  21.7بالمائة مع مطلع العام المالى الجارى.
ويرجع الخبراء هذا االنخفاض إلى التوسع فى
االعتماد على المنتج المحلى كبديل عن نظيره
المستورد ،وهو ما يؤكد على نجاح وزارة التجارة
والصناعة فى تنفيذ استراتيجية إحــال المنتج
الوطنى محل المستورد ،ودعــت الــدراســة إلى
استغالل هذه الفرصة لتعميم التجربة واستمرار
تشجيع اإلنتاج المحلى ،حتى بعد عــودة الحياة

إلى طبيعتها.
وفــى هــذا الــســيــاق أص ــدرت الحكومة قانون
تفضيل المنتج المصرى فى التعاقدات الحكومية،
والــذى تضمن حصول الصناعة المصرية على
حصة عادلة من المشتريات الحكومية.
وعــن النتائج اإليــجــابــيــة لــهــذه الــخــطــوات من
المؤكد أن انخفاض فــاتــورة الــــواردات يساوى
توفير االحتياطى النقدى األجنبى ،مما يعزز قدرة
االقتصاد على الصمود فى مواجهة أزمة كورونا.
ومــن مــفــارقــات الــقــدر أن دول ــة الصين التى
صـــدرت الــوبــاء للعالم مــازالــت تحتل المركز
األول ضمن قائمة الــدول المصدرة إلــى مصر،
تلتها ألمانيا ثــم الــواليــات المتحدة األمريكية،
ثــم الــبــرازيــل ،ثــم إيــطــالــيــا ،وقــد بلغت األهمية
النسبية لتلك الـ ــدول مجتمعة  37.6%خــال

(يناير – أغسطس  ،)2019مقابل ( 36.8%يناير
– أغسطس .)2020
أم ــا عــن الــعــاج والــحــل الــنــهــائــى لمواجهة
الــتــداعــيــات االقــتــصــاديــة للجائحة فتأتى من
الــقــارة الــســمــراء ،حيث يجمع الــخــبــراء على
ضــرورة االهتمام بالسوق اإلفريقية وتشجيع
التبادل التجارى مع إفريقيا؛ ألنه ُيمثل أحد أهم
األســواق الواعدة للصادرات المصرية ،ويتمتع
المنتج المصرى بقابلية ورواج كبير فى هذه
السوق.
وف ــى ظــل شــبــكــة اتــفــاقــيــات الــتــجــارة الــحــرة
والتفضيلية التى تربط مصر بدول القارة ،يتعين
أيضا دعــم نسبة من تكلفة الشحن
على الدولة ً
ألســواق إفريقيا ،وكذلك توفير الدعم للنفقات
المرتبطة بالعملية التصديرية.

بالمستندات
والوقائع واألرقام

حكاوى و«بالوى» إهدار المال العام داخل الهيئة الوطنية لإلعالم

بادئ ذى بدء ،أوضح أن الوقائع التى سوف نكشف عنها فى
سياق هذا الملف ،ال تستهدف الهجوم على أى مسئول أو قيادى
فى الهيئة الوطنية لإلعالم التى نكن لجميع العاملين فيها بكل
قطاعاتها كل تقدير واحترام.
ولكننا نستهدف كشف الحقائق للرأى العام من واقع مستندات
رسمية صادرة عن الجهاز المركزى للمحاسبات ،عالوة على عدد
من المعلومات والوقائع المحددة والموثقة.

ونحن إذ ننشر هذه الوقائع التى تمثل إهداراً سافراً للمليارات
من المال العام ،نتمنى أن تقوم كل الجهات المعنية والسيادية
بالتحقيق فيها لمحاسبة كل من تورطوا فى هذا اإلهدار العمدى
للمال العام ،حفاظاً على أموال هذا الشعب الذى تحصل الهيئة
على المليارات منه سنوياً عن طريق الموازنة العامة للدولة.
ونتمنى أن تكون هناك شفافية فى التعامل مع هذه الوقائع
المحددة التى تكشف الكثير من المخالفات المالية واإلدارية

والتى تستوجب المحاسبة من جانب كل الجهات القضائية
والرقابية.
ياسادة ..يؤسفنى القول إنه على مدى 7سنوات كشفت الكثير
عن مافيا الفساد وإهدار المال العام داخل ماسبيرو بكل
قطاعاته ،ولكن يؤسفنى القول إن مستوى المحاسبة والمساءلة
لم يكن على المستوى المأمول ،سواء من ناحية حجم المليارات
التى تم إهدارها مع سبق اإلصرار والترصد ،أو من ناحية تنفيذ

عاملون وحرفيون بدون مؤهالت يحصلون
على ثالثة أضعاف مستحقات المهندسين

قرار الهيئة ببيع  62ألف متر
لشركة النايل سات ..بااااااااطل!!!
جهاز المحاسبات ينتقد التأخير
فى وضع الئحة مالية تتضمن
ضوابط ومعايير األجور والمكافآت
حالة مــن الــحــرج الشديد
انــتــابــت حسين زي ــن رئيس
الهيئة الوطنية لــإعــام،
بعدما انتقد الجهاز المركزى
لــلــمــحــاســبــات – فــى تقرير
رسمى له – التأخير فى وضع
الئحة مالية تتضمن كافة
الضوابط والمعايير باألجور
والــمــكــافــآت ومـــا يــتــقــاضــاه
العاملين بالهيئة طبق ًا لما
جاء بمحضر اجتماع مجلس
إدارة الهيئة رقــم « »28فى
يناير  ،2019على الرغم من
صدور قانون الهيئة الوطنية
لـــإعـــام رقــــم  178لسنة
.2018
تقرير جــهــاز المحاسبات
كشف أيض ًا عن عدم االلتزام
بــالــمــادة رق ــم  28مــن حيث
صــــرف بــعــض مــســتــحــقــات
الــعــامــلــيــن بــاالســتــنــاد إلــى
قــرارات لجنة اإلشــراف على
اإلنتاج واألجــور بلغ ما أمكن
حصره منها  64مليونا و389
ألف جنيه.
وطــالــب التقرير بــضــرورة
اإلســراع بوضع الئحة مالية
تــنــظــم األوضــــــاع الــمــالــيــة
للعاملين بالهيئة،وإلى أن يتم
ذلك يجب اإللتزام بإعتماد
السلطة المختصة بالهيئة
ألى مستحقات يتم صرفها
للعاملين!
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لشركة النايل ســات ،حيث لــم يتضمن الــقــرار منح
الهيئة «اتــحــاد اإلذاعـ ــة والتليفزيون ســابــق ـاً» ،حق
التصرف بالبيع على هــذه األرض ،وتــم تأكيد ذلك
بخطاب رسمى مــن مجلس الــدولــة لرئيس مجلس
أمناء إتحاد اإلذاعــة والتليفزيون – وقتها  ،-والذى
تضمن اإلشـــارة بــأن يتم إســتــصــدار موافقة رئيس
الجمهورية بــإصــدار قــرار بتحويل هــذه األرض من
الدومين العام إلى الدومين الخاص ،حتى يجوز للهيئة
التصرف فيها حيث لم اتخاذ أى قرار فى هذا الشأن
حتى اآلن!!

حكاية  27مليون جنيه «تايهة»
بين ماسبيرو ومدينة اإلنتاج

استمرار األزمة بين مدينة اإلنتاج
اإلعالمى و«صوت القاهرة»

الجهاز المركزى للمحاسبات ،كشف فى أحدث تقرير له ،عن حصول مدينة
اإلنتاج اإلعالمى التى يترأس مجلس إدارتها حتى اآلن أسامة
هيكل وزير اإلعــام الحالى،على حكم نهائى من لجنة فض
المنازعات بموافقة الهيئة الوطنية لإلعالم «ماسبيرو « على
جزء من مديونية المدينة لدى الهيئة بلغت  22مليونا ً و233
ألــف جنيه ،بفارق  27مليونا ً و 600ألــف جنيه عن قيمة
المديونية الظاهرة بأوراق المدينة.
الجهاز طالب بضرورة اتخاذ الخطوات الالزمة لتحصيل
المبلغ الصادر به الحكم مع مراعاة أوجه الخالف بدقة.
وهنا نــســأل :هــل يقوم أســامــة هيكل بمطالبة الهيئة
الوطنية لإلعالم التى قامت باختياره كأحد ممثليها فى
مجلس إدارة المدينة منذ عام  2016وحتى اآلن بإعتبارها
تمتلك  43%من أسهم المدينة؟ وهــل يملك حسين زين
الــقــدرة على اســتــبــدال أســامــة هيكل بشخص آخــر فى
مجلس إدارة المدينة ،فــى حــال إص ــراره على مطالبة
ماسبيرو بسداد باقى المديونيات؟
والسؤال األهــم :أين اختفى مبلغ الـ  27مليونا و600
ألف جنيه؟!

كشفت مستندات رسمية – لدينا صورة منها – عن استمرار األزمة
بين مدينة اإلنتاج اإلعالمى وشركة صــوت القاهرة التابعة للهيئة
الوطنية لإلعالم.
حيث تبين أن الرصيد المستحق
كمديونية للمدينة لدى الشركة بلغ
 5ماليين و 253ألــف جنيه ،وتبين
أنــه تــم تحميل مبلغ  60ألــف جنيه
على الشركة دون الرجوع اليها ،هذا
بخالف مبلغ  3ماليين و 700ألف
جنيه معترض عليها من الشركة وهو
ما يخص ستوديو  2ب.
تــجــدر اإلشـــــارة إل ــى أن ــه تــم تشكيل
لجنة بين شركة صوت القاهرة والهيئة
الوطنية لإلعالم وشركة لو ميديا لحل
الــمــوضــوع ،إال أن ــه لــم يــتــم حــســم هــذا
ال ــن ــزاع حــتــى اآلن ،وه ــو مــا يـ ــؤدى إلــى
استمرار عجز مدينة اإلنتاج عن تحصيل
مديونياتها لدى «صوت القاهرة»!!

عندما تستمر نائلة فاروق فى منصب رئيس التليفزيون المصرى
رغم أنها ال تزال على درجة «مدير عام القناة الخامسة» ،وتترأس
حاليا إعالميون كبار على درجة وكيل وزارة ،فلن تكون هناك دهشة
من أن يحصل الحرفيون والعاملون فى إدارة الخدمات اإلنتاجية
التابعة لقطاع التليفزيون ومعظم إمــام حاصلون على مؤهالت
متوسطة أو بــدون مؤهالت ،على مستحقات مالية تساوى أكثر
من ثالثة أو أربعة أضعاف ما يتقاضاه المهندسون العاملون فى
نفس اإلدارة ..هــذه الحقائق كشفتها شكوى رسمية مقدمة من
المهندسون العاملون باإلدارة ،وفيم يلى نصها الكامل:
السيد الفاضل الوزير  /رئيس هيئة الرقابة اإلدارية
تحية طيبة وبعد
مـقــدمــه لسيادتكم  /الـمـهـنــدســون الـعــامـلــون ب ـ ــاإلدارة المركزية
للخدمات اإلنتاجية قطاع التليفزيون الهيئة الوطنية لالعالم.
نتقدم بشكوانا لسيادتكم لعدم مساواتنا فى األجــر المتغير
بزمالئنا العاملون والحرفيين فى ذات اإلدارة التى نعمل بها ( أجر
برامجى ) من حملة المؤهالت المتوسطة ودون المؤهل واللذين
يعملون فى مهنة منفذى ومديرى انتاج بالمخالفة للقانون واللذين
شملهم القرار رقم  230فى  2012 / 4 / 29والخاص بنقل بعض
العاملين من اإلدارات المختلفة للعمل باإلدارة العامة لالنتاج الفنى
والبرامجى بقطاع التليفزيون ويصرفون أجرا متغيرا ما بين  9آالف
جنيه و 12ألف جنيه شهريا كل حسب درجته المالية إلى جانب
المرتب والحوافز فى حين نحن زمالئهم فى ذات اإلدارة المركزية
للخدمات اإلنتاجية وذات القطاع التليفزيون نصرف الئحة فى
حين أن حجم األعمال الذى نقوم به أضعاف ما يقوم به هؤالء من
أعمال وهم ..
 - 1إسماعيل إمــام (حــرفــى استورجى محو أمــيــة) خدمات
إنتاجية قطاع التليفزيون.
 - 2محمد فاضل ( فنى حدادة دبلوم صنايع ) خدمات إنتاجية
قطاع التليفزيون.
 - 3كــرم صابر كاتب سكرتارية دبلوم خدمات إنتاجية قطاع
التليفزيون.
 - 4محمد أمين رســام بيانى دبلوم صناعى خدمات إنتاجية
قطاع التليفزيون.

اإلجتماع القادم لمجلس إدارة الهيئة الوطنية
لإلعالم برئاسة حسين زيــن ،والمقرر عقده
خــال األي ــام الــقــادمــة ،ســوف يناقش التقرير
الــذى تقدمت بــه لجنة دراس ــة األج ــور والتى
يترأسها إسماعيل الشيشتاوى حول التصورات
ال ــج ــدي ــدة بــشــأن الــخــصــومــات الــتــى سيتم

أموال أصحاب المعاشات ..ذهبت مع الريح!!!

كشفت الكثير من الشكاوى المقدمة للنيابة اإلداريــة
لإلعالم عن مفاجآت مثيرة تتعلق بالمستحقات المتأخرة
ألصــحــاب المعاشات مــن أبــنــاء ماسبيرو ،كما تضمنت
الكشف عن بعض صور وأشكال النصب واالحتيال وإهدار
المال العام.
وفيما يلى النص الكامل لــواحــدة مــن هــذه الشكاوى،
ونتمنى أن يكون هناك ردود من جانب ذوى الشأن والذين
وردت أسماءهم فى هذه الشكاوى ،وسوف نبادر بنشر أى
رد أو تعقيب يصل إلينا منهم ألننا ال نستهدف سوى كشف
الحقائق للرأى العام:
السيد األسـتــاذ المستشار رئيس النيابة اإلداري ــة لــوزارة
اإلعالم
تحيه إجالل وتقدير
يتشرف بتقديمه ...../
ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
الـسـيــد األس ـت ــاذ /حسين زي ــن  -رئـيــس الـهـيـئــة الوطنية
لإلعالم
السيدة األس ـتــاذة /أمــل الجندى  -رئـيــس قـطــاع الشئون
المالية واالقتصادية
األستاذ /أحمد عبد الحميد حلمى  -مدير إدارة الفتوى
والقائم بتسيير أعمال اإلدارة العامة للشكاوى والتظلمات
الموض ـ ـ ـ ـ ــوع
أتقدم بهذا البالغ باألصالة عن نفسى ونيابة عن مئات
المحالين إلى المعاش حيث تعرضنا ألبشع صور النصب
وإهــدار المال العام وأنا أقولها وبصوت عال أبشع صور
النصب وإهدار المال العام والتى يجرمها قانون العقوبات
إذ أثناء ونحن فى الخدمة كان يتم استقطاع مبالغ شهرية
لكل من صندوق التكافل وصندوق مكافأة نهاية الخدمة
حتى إذا خرجنا على المعاش نجد متجمد رصيد لنا يعيننا
على استكمال المتبقى من حياتنا ومواجهة الحياة بشتى
صورها إال أن المشكو فى حقهما قد سولت لهما نفسهما

وقاما باالمتناع عن توريد تلك المبالغ للصندوقين حتى
فوجئنا والمئات من المحالين للمعاش بأن المسئولين عن
إدارة الصندوق يقرران بأن الصندوقين خاليين من أموال
المستحقين مما تقدمنا بشكاوى عدة لم يفلح معها األمر
ولكن فوجئنا بقيام المشكو فى حقهما بصرف مستحقات
الصندوقين الثنين من العاملين الذين خرجوا للمعاش
مبكرا رغم أسبقية الكثير من الذين خرجوا للمعاش قبلهم
خاليا كما يدعون فكيف
ولم يصرفوا فإذا كان الصندوق
ً
تسنى لهم صرف تلك المبالغ الثنين من الموظفين الذين
خــرجــوا مبكرا على المعاش وهــو مــا يعطى مــؤشــرا بأن
هناك تالعبا فى أمــوال تلك الصناديق تــارة يدعون بأن
الصندوق خالى من األمــوال وتــارة يصرفون للبعض فى
الخفاء مما يعد معه صــوره من أبشع صــور التجريم فى
حق المحالين للمعاش (المستندات التى تؤيد هذا الكالم
موجوده وتحت يدينا).
ولما كان هذا التصرف والفعل الذى قاما به المشكو فى
حقهما يمثل جريمة خيانة األمانة المعاقب عليها المادة
 341من قانون العقوبات والتى عرفتها تلك الماده بان
كل من اختلس أو استعمل أو بدد مــبــالــغ ........أضــرارا
بمالكيها أو أصــحــابــهــا ......وكانت سلمت إليه بصفته
وكيال .......يحكم عليه بالحبس والغرامة
ولما كانت أموال أصحاب المعاشات قد سلمت المشكو
فى حقهما وتم استقطاعها من راتبهم شهريا فى سبيل
ردها عند نهايه الخدمه مخالفه ذلك تجريم مؤثم ومعاقب
عليه وه ــذا مــا حــدث قــام المشكو فــى حقهما بصرف
وتبديد تلك االموال فى غير محلها وتم حرمان اصحابها
من االنتفاع بها اذ كانت وديعه لدى المشكو فى حقهما
وتلك الوديعه تم التفريط فيها اضرارا بحقوق المودعين
مخالفين بذلك ما نصت عليه الــمــاده  718من القانون
المدنى والــتــى تقر بــأن الــوديــعــة عقد يلتزم بــه شخص
أن يستلم شيئا وأن يتولى حفظه على أن يــرد فى حينه

نائلة

 - 5حجاج فــاروق دبلوم صناعى رسام مناظر خدمات إنتاجية
قطاع التليفزيون.
 - 6محمد عالء الدين دبلوم صناعى رسام مناظر.
 - 7مجدى عسكر دبلوم صناعى فنى طباعة خدمات إنتاجية
قطاع التليفزيون.
 - 8محمد الحمالوى دبلوم تجارى كاتب حسابات.
 - 9حمادة حنفى دبلوم تجارة كاتب سكرتارية خدمات إنتاجية
قطاع التليفزيون.
 - 10طارق حرحش إعدادية كاتب سكرتارية خدمات إنتاجية
قطاع التليفزيون وآخرين.
علما بــأنــه صــدر ق ــرار لجنة مــديــرى اإلدارات بــعــودة هــؤالء

جميعا ( غير المستوفين لشروط شغل وظيفة مدير انتاج طبقا
لبطاقة وصف الوظيفة وهى الحصول على مؤهل عالى تجارى أو
بكالوريوس معهد سينما ) منذ عام  2015ولم يتم تنفيذه حتى اآلن
بعد أن تم االلتفاف على القرار برفع دعوى قضائية رقم 64675
لسنة  69قضائية بالدائرة  13موضوعى بالقضاء االدارى بمجلس
الدولة إليقاف تنفيذ القرار فى حين أن القانون صريح فى هذا
الشأن وهو ( تنفيذ القرار لحين الفصل فى الدعوى وليس العكس
) ليستمر صرف اجر برامجى لهم بالمخالفة للقانون :
أوال -جاء تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات المقدم الرئيس
الهيئة الوطنية العــام بصرف  67مليون جنيه بشكل مخالف
للعاملين بــاالدارة بــاإلدارة العامة لالنتاج الفنى والبرامجى بقطاع
التليفزيون دون لوائح وبناء على قــرار لجنة االش ــراف واألجــور
بقطاع التليفزيونك.
ثانيا  -حكمت محكمة القضاء اإلدارى الدائرة  13موضوعى
أحكام  2020 / 10 / 31مسلسل  19عضو  4بعدم قبول الدعوى
المرفوعة من العاملين بــاإلدارة العامة لالنتاج الفنى والبرامجى
بقطاع التليفزيون باالستمرار بالعمل فى االنــتــاج وصــرف أجر
برامجى بشكل مخالف.
ثالثا  -حتى االن لم يتم تنفيذ حكم المحكمة بعد أن قاموا بعمل
طعن مستئناف فى الحكم ( ادارية عليا ) لوقف تنفيذ الحكم وقرار
عودتهم إلــى اداراتــهــم األصلية ووقــف صــرف أجــر برامجى .لذا
نتقدم لسيادتكم بطلبنا اللذين شملهم القرار رقم  230فى / 29
 2012 / 4من حملة المؤهالت المتوسطة ودون المؤهل وتنفيذ
قرار لجنة مديرى اإلدارات الصادر فى  2015 / 9 / 20بعودتهم
الداراتهم االصلية وإحالة الواقعة للتحقيق مرفق بها تقرير الجهاز
المركزى للمحاسبات.
رابعا  -استرداد ما تم صرفه من أجــور متغيرة بشكل مخالف
وبعلم الجهة اإلداريــة والذين تم الصرف لهم (سبق مجازاة مدير
عام االدارة العامة لالنتاج السابق بالتليفزيون فى القضية رقم
 303لسنة  2012لصرفه أجر برامجى لحملة المؤهالت المتوسطة
ودون المؤهل بــدون وجه حق) من العاملين إلدارة االنتاج لقطاع
التليفزيون من حملة المؤهالت المتوسطة ودون المؤهل طبقا
لقرار الجمعية العامة للفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

خصومات جديدة لـ«البرامجيين» لمواجهة العجز فى الميزانية

البالغات تضمنت اتهامات بالنصب واالحتيال وإهدار المال العام

والمشكو فى حقهما قد خالفا ذلك.
ولما كان الفعل الــذى قام به المشكو فى حقهما األول
والثانى والمؤثم وفقا لقانون العقوبات فى الماده 341
والتى نصت على الحبس والغرامة لكل من قام بالنصب
واالحتيال وتبديد األموال التى تحت يديه.
وحيث إننى تقدمت بطلب لكل من المشكو فى حقهما
األول والثانى بطلب لتنفيذ احكام قضاء وفتوى مجلس
الــدولــه وكذلك التنظيم واإلدارة بــإلــزام الجهات بصرف
رصيد اإلجــازات دون اللجوء للقضاء ورغــم وضــوح النص
والحكم إال أن المشكو فى حقهما األول والثانى قاما بإحالة
الطلب للدراسة والــعــرض على المشكو فــى حــق الثالث
والذى قام بتنفيذ رغباتهم بعدم الصرف رغبة منهم جميعا
فى األضــرار بحقوق اصحاب المعاشات ولما ما قــام به
المشكو فى حقه الثالث يعد خروجا على مقتضى الواجب
الوظيفى بأن قام بمخالفة أحكام القانون تلبية وانحيازا
للمشكو فى حقهما األول والثانى متجاوزا حدود وظيفته.
ومن جماع ما سبق يكون كل من المشكو فى حقه األول
والثانى:
 - 1قاما بارتكاب جريمة خيانة الرمانة والنصب على
العاملين بــأن قاما باستقطاع مبالغ نقدية شهرية من
العاملين المحالين للمعاش وامتنعوا عن رد تلك المبالغ
لهم حــال خروجهم على المعاش مما أصــاب أربــاب تلك
الفئة بأضرار مادية وأدبية.
 - 2قاما بصرف مبالغ نقدية الثنين من العاملين الذين
خرجوا للمعاش دون أن يحل عليهم الــدور متجاوزين من
سبقوهم فى الخروج إلى المعاش.
 - 3قــامــا بــاالدعــاء كــذبــا على أرب ــاب المعاشات بأن
الصندوق خالى من األمــوال ولكنهم فى وقت الحق قاما
بصرف الثنين من الذين خرجوا للمعاش متجاوزين من
سبقوهم.
 - 4قاما بصرف مبالغ نقدية من بند غير المخصص

تعليمات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى التى كررها فى
الكثير من تصريحاته وحواراته ومداخالته فى المؤتمرات أو عبر
الفضائيات والتى طالب فيها بمحاسبة كل من تسبب فى إهدار
المال العام.
ومن هنا أتمنى أن تكون وقفة حاسمة وجادة لمواجهة نزيف
المليارات داخل ماسبيرو ومحاسبة الذين أجرموا فى حق المال
العام والذين أساءوا لتاريخ ماسبيرو العريق.

مفاجأة مثيرة نكشفها باألسماء

بالقانون والقرارات الجمهورية وخطابات مجلس الدولة

اإلدارة المركزية للشئون القانونية بالجهاز المركزى
للمحاسبات ،أرسلت مخاطبات رسمية لحسين زين
رئيس الهيئة الوطنية لإلعالم ،طالبته فيها بالرد على
تحفظها على قانونية تصرف الهيئة الوطنية لإلعالم
بالبيع على قطعة األرض البالغ مساحتها  62ألفا
مترا لشركة «النايل سات».
وً 430
اإلدارة كشفت أن إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية
ورئاسة مجلس الــوزراء والتخطيط والتنمية المحلية
واالســتــثــمــار ،أق ــرت عــدم قانونية ذلــك التصرف،
بموجب الــقــرار الجمهورى رقــم  375لسنة 1995

محمد طرابيه

لصرف تلك المبالغ ( صندوق الزمالة) حيث ادعواخلو
الــصــنــدوق مــن المبالغ ولكنهم مــن ناحيه اخ ــرى قاموا
بصرف تلك االموال فمن اين قاما بصرف تلك األموال؟
 - 5قــامــا بــصــرف المستحقات الــمــالــيــة مــن األج ــور
واألرب ــاح والحوافز وخالفهم التى كــان يتقاضاها أربــاب
المعاشات أثناء الخدمة بعد أن خرجوا منها فقد كانت
تمد وزارة المالية الهيئة الوطنية لإلعالم منذ سنوات
بمبلغ  220مليون جنيه شهريا لسداد رواتب العاملين ومنذ
ســنــوات خــرج اآلالف على المعاش فأين ذهبت االجــور
والحوافز التى كانت مخصصة لهم فبدال من االحتفاظ
بالمتبقى قاما بصرفها فى غير االحــوال المخصص لها
قانونا.
 - 6قاما بمخالفة أحكام القانون وأحكام مجلس الدولة
والــفــتــاوى الناشئة عــن صــرف بــدل اإلجـــازات حيث نص
القانون إذا كان المبلغ المنصرف أقل من  40ألف جنيه
يتم تنفيذ توصية لجنة فض المنازعات فورا دون اللجوء
للمحاكم وايضا صــرف االج ــازات دون اللجوء للمحاكم
ألنه مضيعة للوقت ورغم ان تلك المستندات تم تقديمها
لكل من االول والثانى إال انهما رفضا ذلك وقاما بمخالفة
القانون ايضا.
وحيث ما قام به المشكو فى حقه الثالث إنه حال بحث
موضوع االج ــازات وكيفية صرفها ورغــم ٌمــداد الطلبات
المقدمة والتى كانت تحت يديه وببصيرته قام باالنصياع
لألوامر مخالفا بذلك ضميره نحو بحث الموضوع بشكل
عادل وارتضى االنضمام الى المخالفين لتنفيذ أوامرهم
دون مراعاة االمانة فى العرض والبحث وقــام بالتأشير
بعدم أحقية الشاكين فيما يدعونه.
لذا أرجو من سيادتكم التشرف والتكرم بالتحقيق فى
هــذه الشكوى وفيما هو منسوب الــى المشكو فى حقهم
وتحديد اقــرب جلسه لتقديم كل المستندات التى تؤكد
صحة البالغ.

إقرارها قريبا ً لمواجهة العجز فى ميزانيات
الهيئة والتى أدت إلى عدم صرف الكثير من
المستحقات المالية المقرر للعاملين فى عدد
من قطاعات ماسبيرو.
وبــهــذه المناسبة نطالب حسين زيــن بالرد
رسميا ً – س ــواء قبل أو بعد إجتماع مجلس

مخالفات مالية فى قطاعى
«االقتصادى» والهندسة اإلذاعية

قيادات قطاع الهندسة االذاعــيــة التابع للهيئة
الوطنية لإلعالم ،تخالف المادة رقم ( )2من الئحة
الموارد الباب االول من القواعد العامة لمجموعة
اللوائح المالية التحاد االذاعــة والتليفزيون ،التى
تلزم قطاع الهندسة االذاعــيــة بضرورة تأدية كل
موارده من الخدمات الفنية والهندسية للغير وكافة
االيــرادات المحصلة المباشرة والغير مباشرة عن
نشاطه الى القطاع االقتصادى دون التصرف فيها
وعدم انفاقها.
وقــد بلغ مــا أمكن حصره منها  62.21مليون
جنيه سنويا منها  32.99مليون جنيه محصلة
ومسيلة بمعرفة قطاع الهندسة والــبــاقــى تحت
التسويات المالية لــم تــورد للقطاع االقتصادى
ويتم صرفها بمعرفته حيث يتم اثباتها فقط بقيد

محاسبى كاجراء محاسبى فقط بدفاتر القطاع
االقتصادى.
وتتمثل قيمة الموارد المسيلة فى قيمة ايرادات
ايجارات شركات المحمول البالغة  24مليون جنيها ً
سنويا ً ومبلغ  7ماليين جنيه تمثل قيمة تشفير
اجهزة الريسفيرات ورسوم فحصها.
مخالفة قطاع الهندسة للمادة رقــم (
.2
 ) 20من الئحة الموارد والتى تنص على ان يتولى
القطاع االقتصادى منح تراخيص مزاولة االتحاد
فى االجــهــزة التليفزيونية أو ممارسة اصالحها
وتحصيل الرسوم المقدرة طبقا الحكام القانون
المعمول بــه فــى هــذا الــشــأن ،حيث تــم تحصيله
بالمخالفة مبلغ 7.29مليون جنيه سنويا ً تمثل قيمة
رسوم فحص أجهزة ريسيفر.

اإلدارة  -على مــا كشفه عــدد مــن العاملين
فى المبنى على صفحاتهم بمواقع التواصل
اإلجتماعى حول وجود توصية من لجنة األجور
بخصم  % 25من حوافز العاملين بقطاعات
التليفزيون واألخبار والمتخصصة و % 10من
العاملين بالقطاع اإلقتصادى؟ .وأطالب زين

ثورة الغضب تتصاعد فى قطاع
القنوات المتخصصة بسبب
تزايد الخصومات الشهرية
حالة من القلق والغضب تنتاب العاملين
بقطاع النيل للقنوات المتخصصة ،الذى
يــتــرأســه أســامــه الــبــهــنــســى ،بسبب تــزايــد
نسبة الخصومات الشهرية مــن العاملين
خــال الــفــتــرة الماضية وحــتــى اآلن بــدون
مبرر ،وعندما تم سؤال قيادات القطاع عن
أسباب ،تم الــرد عليهم« :عشان التأمينات
والمعاشات زادت» ،وعندما توجه عدد من
العاملين بالقطاع للتأمينات والمعاشات نفوا
ذلك تماماً.
مــصــادرنــا المطلعة أك ــدت أنــه تــم خصم
الحوافز من العاملين خــال األربعة أشهر
الماضية من كل العاملين ،أما االستقطاعات
فتكون من  500إلى  2000جنيه شهريا ً من
كــل شــخــص ،بحجة أن هــذا يتم بــأمــر من
التأمينات والمعاشات ،وهو األمر الذى نفته
الحكومة رسميا منذ أسابيع قليلة.
والـــســـؤال :مــا الــســبــب الحقيقى لكل
هــذه الــخــصــومــات المالية مــن العاملين
بــقــطــاع ال ــق ــن ــوات الــمــتــخــصــصــة؟ وأي ــن
ذهبت هذه األمــوال التى تقدر بالماليين
مــن الــجــنــيــهــات؟ ومــتــى يــتــوقــف مسلسل
الخصومات غير المبررة؟ وهــل يحاسب
م ــن تــســبــبــوا ف ــى ح ــرم ــان الــعــامــلــيــن من
حقوقهم المالية المشروعة.

أيضا ً بالكشف عن حقيقة ما تردد حول وجود
تعليمات للشئون القانونية بقطاعات المبنى
بتوقيع الحد األقصى للعقوبات المالية على
العاملين الذين يثبت تورطهم أو إدانتهم فى
بعض القضايا التى يتم التحقيق فيها حاليا ً
لمواجهة العجز المالى فى ماسبيرو!!

مكافآت
للمحاسيب
القطاع االقــتــصــادى فى
مــاســبــيــرو يــقــوم بــإرســال
مبلغ  30ألــف جنيه إلى
قطاع الهندسة اإلذاعية
و 250ألــف جنيه لقطاع
األخــــبــــار كــــل  3شــهــور
لــصــرفــهــا تــحــت مسمى
«حــــوافــــز وجـــهـــود غير
عادية».
ولــهــذا نــســأل :هــل يتم
إرســال مبالغ مماثلة لكل
الــقــطــاعــات؟ أم أن هــذا
األمــر قاصر على قطاعى
االخـــــبـــــار والـــهـــنـــدســـة
اإلذاعــــيــــة؟ وهـــل هــنــاك
ضــــوابــــط لـــصـــرف ه ــذه
الــمــبــالــغ أم أنــهــا تــذهــب
للمحاسيب والقيادات؟!

بسبب عدم توريد المبالغ
المستحقة عن العاملين

نادى اإلعالميين يرفض
تجديد االشتراكات

العاملون بقطاع النيل للقنوات المتخصصة ،فوجئوا
خالل األيــام الماضية أثناء ذهابهم لتجديد اشتراك نادى
اإلعــامــيــيــن بمدينة  6أكــتــوبــر ،بــرفــض مسئولى الــنــادى
التجديد لهم مثل كل عام.
وعندما تم االستفسار عن السبب ،تم إبالغهم بأن القطاع
ال يقوم بتوريد المبالغ المستحقة عن العاملين.
الــعــامــلــون أكــــدوا أن الــقــطــاع يــقــوم بخصم قيمة هــذه
االشتراكات من المرتبات شهريا ً بواقع  50جنيها ً أى 600
جنيها ً سنوياً.
والــــســــؤال :أيـ ــن ذهــبــت هـ ــذه الــمــبــالــغ الــكــبــيــرة الــتــى
تــم استقطاعها بالفعل مــن مستحقات العاملين بقطاع
المتخصصة؟!!

 10آالف جنيه مقابل
اإلشراف على البرامج شهريا
رئيسة قــطــاع حالية فــى ماسبيرو ،تحصل على مبلغ
 10آالف جنيه شهريا ً مقابل مــا يسمى «اإلشـــراف على
البرامج» ،إلى جانب مرتبها الشهرى والــذى يقدر ب 25
ألف جنيه؟!!
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أجندة المحاكم

الحكم فى دعوى بطالن محاكمة مجندى
الشرطة أمام القضاء العسكرى

محاكمة اإلخوانى محمود عزت فى «اقتحام
الحدود» و«التخابر مع حماس»
إسالم خالد

عماد شوقى
ق ــررت محكمة الــقــضــاء اإلدارى ،حجز الــدعــوى المقامة من
المواطن عماد محمد مبارك ،لوقف تنفيذ وإلغاء قــرار محاكمته
أمام المحكمة الشرطية العسكرية بصفته أحد مجندى الشرطة،
بتهمة حيازة مواد مخدرة ،مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها
محاكمته أمام قاضيه الطبيعى ،للحكم بجلسة  22يناير الحالى.
وذكــرت الدعوى التى حملت رقم  20332لسنة  73قضائية ،أن
تأسيسا
قرار محاكمة المدعى عسكريا صدر بالمخالفة للدستور،
ً
على نص المادة  206من الدستور والتى تنص على أن الشرطة هيئة
مدنية نظامية وبمفهوم المخالفة فهى ليست جهة عسكرية تحاكم
وفق قانون األحكام العسكرية ويجب أال يكون للقضاء العسكرى أى
اختصاص والئى على الجرائم التى تقع من الشرطيين.
وأشارت الدعوى إلى أن المحكمة الدستورية العليا صدرت حكما
فى الرابع من نوفمبر عام  2012قضى بعدم دستورية نص الفقرة
الرابعة من المادة  ،99والتى كان يتم بموجبها محاكمة المجندين
واألفراد واألمناء دون الضباط عسكرياً.
تجدر اإلش ــارة إلــى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أصــدر فى
قرارا بقانون ُيخضع المجندين الملحقين بالخدمة فى
أكتوبر 2014
ً
هيئة الشرطة ،الختصاص وأحكام القضاء العسكرى.
وينص القانون رقم  130لسنة  2014على تعديل الفقرة الثانية
من المادة  94من قانون هيئة الشرطة  109لسنة  1972لتنص على
أن« :يختص القضاء العسكرى ،دون غيره ،بالفصل فى كافة الجرائم
التى تقع من المجندين الملحقين بخدمة هيئة الشرطة» بينما
المادة الثانية منه هى مادة اإلصدار والنشر فى الجريدة الرسمية
على أن يعمل به من اليوم التالى لنشره.

دعوى أمام «القضاء اإلدارى» تطالب بإعفاء
القوات المسلحة والشرطة من قيمة تذكرة السفر

تنظر محكمة القضاء اإلدارى برئاسة المستشار توفيق الشحات
نــائــب رئــيــس مجلس الــدولــة ،الــدعــوى المقامة مــن سمير صبرى
المحامى ،والتى يطالب فيها إلــزام الفريق كامل الوزير ،وزيــر النقل
والمواصالت ،بإصدار قرار بإعفاء جنود القوات المسلحة والشرطة
من قيمة تذكرة السفر ،وذلــك فى جلسة  ٢٣يناير المقبل لإلطالع
وتقديم المستندات.
قال صبرى فى دعواه التى أقامها عقب واقعة «سيدة القطار» التى
نشبت على أثرها مشادة كالمية بين مجند بالقوات المسلحة وكمسرى
بأحد القطارات على خط الوجه البحرى ،،إن الجندى المصرى هو
البطل الحقيقى الذى يستحق التكريم فيكفى ما يقدمه من تضحيات
فى مواجهة اإلرهــاب وحماية الوطن من طيور الظالم ،أو فى ميادين
التنمية والتعمير ،والتى تعد نموذجا فريدا للعطاء الذى يدعو للفخر.
وأضــاف ،أقل ما يستحقه جندى الشرطة أو القوات المسلحة هو
اإلعفاء من بعض األعباء المالية التى ال يمكن مقارنتها بما يقدمه
ويبذل فى سبيل حماية الوطن وأبنائه.

الحكم على الطبيب المتهم بالتحرش
بفتاة داخل وسيلة نقل عامة بالشرقية

جنح الزقازيق بالشرقية ،حكمها فى محاكمة
تصدر محكمة ُ
الطبيب المتهم بالتحرش بفتاة وارتــكــاب فعل مخل داخــل سيارة
ميكروباص فى جلسة  21يناير الحالى؛ للنطق بالحكم.
كان اللواء إبراهيم عبدالغفار ،مدير أمن الشرقية ،تلقى إخطارًا
من اللواء عمرو رؤوف ،مدير المباحث الجنائية ،يفيد بورود بالغ
عاما ،تتهم فيه «ع.م» طبيب بشرى بجامعة
من فتاة تُدعى «هـ.ا» ً 19
الزقازيق ،بالتحرش بها وارتكاب فعل مخل داخل سيارة ميكروباص
كانت تستقلها بدائرة قسم ٍ
ثان الزقازيق.
جرى ضبط الشاب ،وتحرر عن ذلك المحضر رقم  6583جنح
ثــان الزقازيق لسنة  ،2020وبالعرض على النيابة العامة قررت
حبسه على ذمة التحقيقات ،قبل قرار قاضى المعارضات بإخالء
سبيله بكفالة مالية ،والذى استأنفت عليه النيابة العامة وجرى قبول
االستئناف ،قبل إحالته إلى محكمة الجنح.

تــســتــكــمــل الـــدائـــرة األولـــــى إرهــــاب،
بــرئــاســة الــمــســتــشــار مــحــمــد شــيــريــن
فــهــمــى ،عــقــد جــلــســات إعـ ــادة محاكمة
محمود ع ــزت ،الــقــائــم بــأعــمــال مرشد
اإلخ ــوان اإلرهــابــيــة ،فى اتهامه بقضية
اقتحام الحدود الشرقية ،والــذى صدر
ض ــده حكما غيابيا لــهــروبــه بــاإلعــدام
شنقا ،فى جلسة  26يناير الحالى لضم
صورة رسمية من جلسة إعــادة محاكمة
المتهمين وسماع مسئول ملف اإلخــوان
باألمن الوطنى.
يــذكــر أن محكمة جــنــايــات الــقــاهــرة
بــرئــاســة المستشار شــعــبــان الــشــامــى،
قضت فــى  16يونيو  ،2015بالسجن
المؤبد لـ 20متهما واإلعدام شنقا للقائم
بــأعــمــال الــمــرشــد مــحــمــود ع ــزت و99
آخــريــن التــهــامــهــم فــى قــضــيــة اقــتــحــام

عزت

الــســجــون الــمــصــريــة واالعـ ــتـ ــداء على
المنشآت األمنية والشرطية وقتل ضباط
شرطة إبان ثورة يناير .2011
تعود وقــائــع القضية إلــى عــام 2011
إبان ثورة يناير ،على خلفية اقتحام سجن
وادى النطرون واالعتداء على المنشآت
األمنية ،وأسندت النيابة للمتهمين فى
القضية تهم «االتــفــاق مع هيئة المكتب

الــســيــاســى لــحــركــة حــمــاس ،وقــيــادات
التنظيم الدولى اإلخــوانــى ،وحــزب الله
اللبنانى على إحــداث حالة من الفوضى
إلسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها،
وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس
الثورى اإليرانى الرتكاب أعمال عدائية
وعسكرية داخل البالد ،وضرب واقتحام
السجون المصرية».
من ناحية أخرى ،تواصل نفس الدائرة،
إعـــادة محاكمة محمود ع ــزت ،القائم
بأعمال مرشد اإلخ ــوان ،فى اتهامه مع
آخــريــن سبق الحكم عليهم مــن قيادات
وعــنــاصــر جماعة اإلخــــوان ،فــى قضية
اتهامهم بــارتــكــاب جــرائــم التخابر مع
منظمات وجهات أجنبية خــارج البالد،
وإفشاء أسرار األمن القومى ،فى القضية
والمعروفة بـ«التخابر مع حــمــاس» ،فى
جــلــســة  1فــبــرايــر وض ــم الــقــضــيــة رقــم
« 56460قضية اقتحام الحدود «للقضية
الماثلة» لوجود ارتباط بسيط بينهما على
أن يصدر فى كل قضية حكم مستقل.
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إسقاط الجنسية المصرية عن
المدانين فى قضايا اإلرهاب

تــواصــل محكمة الــقــضــاء اإلدارى ،نظر دع ــوى إســقــاط الجنسية
أحكاما نهائية وبــاتــة فــى قضايا
المصرية ،عــن كــل مــن صــدر ضــده
ً
اإلرهاب ،فى جلسة  ٢٣يناير المقبل.
أقــام الــدعــوى طــارق محمود المحامى ،وذكــر أن جماعة اإلخــوان
اإلرهابية ومنذ ثورة  30يونيو تشن حمالت إرهابية شرسة على الدولة
المصرية ومواطنيها ،وأنها ارتكبت وخططت وتآمرت إلسقاط الدولة
المصرية ونشر الفوضى ،وإثــارة الرعب فى نفوس الشعب ،وعرضت
حياة المواطنين للخطر ،وكأن اإلرهاب األسود هو وسيلة تلك الجماعة
الفاشية لتحقيق أغراضها اإلجرامية.
وأضــافــت أن الــدولــة المصرية وعلى رأســهــا المؤسسة العسكرية
ووزارة الداخلية ،تمكنت وبفضل يقظة أفرادها من إحباط العديد من
الهجمات اإلرهابية ،وتمكنت من القبض على قيادات وكوادر وأعضاء
تلك الجماعة اإلرهابية ،وقدمتهم للمحاكمات الجنائية وصــدر ضد
بعضهم أحكام نهائية وباتة.
وأشــــارت ال ــدع ــوى ،إل ــى أن هـــؤالء اإلرهــابــيــيــن قــد ســفــكــوا دمــاء
المصريين ،لذلك يجب إسقاط الجنسية المصرية عنهم باعتبارهم
ال يستحقون شــرف حملها ،إضافة إلــى أنــه يعد مطلبا متوافقا مع
الدستور ،بعد صدور أحكام نهائية وباتة بحظر تلك الجماعة إلرهابها
الشعب المصرى.

محكمة جنح النزهة تستكمل مناقشة تقرير الطب الشرعى حول سالمة القوى العقلية لـ«سيدة المحكمة»
تستكمل محكمة جنح النزهة المسائية،
مــنــاقــشــة ال ــت ــق ــري ــر الـــطـــب الــشــرعــى
إعالميا
للمستشارة نهى اإلمام المعروفة
ًّ
بـــ«ســيــدة المحكمة» للتأكد مــن سالمة
قواها العقلية وتنظر ما جاء بالتقرير فى
جلسه  28يناير.
وجـ ــاء فــى نــص الــحــكــم ،أن المحكمة
حكمت بــنــدب مصلحة الــطــب الشرعى
بالقاهرة قسم الطب النفسى ،لتنتدب أحد
األطباء الشرعيين المتخصصين ،وتكون
مهمته االطالع على الشهادة الصادرة من
اإلدارة المركزية للجان الطبية ،المحررة
بتاريخ  14يوليو  ،2019المرفقة باألوراق،
واالطــاع على ملف المتهمة لدى اللجان
الــطــبــيــة ،واالطـــــاع عــلــى مــا قــد تقدمه
المتهمة من مستندات وتقارير عالجية،
وتوقيع الكشف الطبى الالزم عليها.
وكــان النائب العام قد قرر إحالة وكيلة
ع ــام بهيئة الــنــيــابــة اإلداريـــــة للمحاكمة
الجنائية ،لتعديها على ضــابــط شرطة
بــاإلشــارة والــقــول ،بسبب تأديته وظيفته

محكمة النقض تسدل
الستار على قضية تهريب
اآلثار إلى أوروبا

بطرس
رؤوف
حجزت محكمة النقض نظر طعن بطرس رؤوف
غالى ،شقيق وزيــر المالية السابق يوسف بطرس
غالى ،على حكم محكمة الجنايات الصادر بحقه
بالسجن والغرامة ،فى القضية المعروفة إعالميا
بـ«تهريب اآلثار الكبرى إلى أوروبــا» ،فى جلسة 14
يناير للحكم.
يذكر أن قضت محكمة جنايات القاهرة ،بمعاقبة
شقيق بــطــرس غــالــى وآخــريــن بالسجن  30سنة
وغرامة  5ماليين جنيه ،فى قضيتى تهريب آثار إلى
أوروبــا ،إذ قضت المحكمة بمعاقبته بالسجن 15
عاما فى كل قضية على حدة وبصدور هذا الحكم
ً
تقدم دفــاع المتهم بالطعن أمــام محكمة النقض،
وحــــددت الــمــحــكــمــة جــلــســة لــنــظــر حــكــم محكمة
الجنايات.
وذكــرت تحقيقات النيابة العامة أن عملية تتبع
شبكة تهريب اآلثــار المصرية ألوروب ــا وعلى وجه
التحديد لدولة إيطاليا تمت على مــدى العام تم
خاللها إجراء كافة التحريات الالزمة ،وكانت المدة
كافية لمعرفة كافة أعــضــاء الشبكة اإلجــرامــيــة،
وكيفية ارتــكــاب الواقعة ودور كــل متهم ،وكشفت
التحقيقات أن القطع المستردة تتكون من 21660
عملة معدنية إضافة إلــى  195قطعة أثرية منها
 151تمثاالً أوشابتى صغير الحجم من الفاينس،
و 11آنــيــة فــخــاريــة ،و 5أقنعة مــومــيــاوات بعضها
مطلى بالذهب وتابوت خشبى ومركبين صغيرتين
من الخشب ،و 2رأس كانوبى ،و 3بالطات خزفية
ملونة تنتمى للعصر اإلسالمى ،وتخضع القطع اآلن
ألعمال الترميم ،وهذه القطع ليست من مفقودات
مخازن أو متاحف وزارة اآلثار.

وتعديها عليه بالقوة والعنف ،وقد حصل
مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به.
وكانت تحقيقات النيابة العامة قد انتهت
إلى تعدى المتهمة على قائد حرس مجمع

حال تفقده
محاكم مصر الجديدة ،بالقول َ
الحالة األمنية بالمحكمة ،بعدما نبه عليها
اتباعا
بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية
ً
لــإجــراءات االحترازية ،ووقــف تصويرها

بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم
أعمالهم مما يشكل فــعـ ًـا ُيــعــاقــب عليه
قانو ًنا ،ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول
لوقف التصوير ،تعدت عليه ،وأتلفت رتبته
العسكرية وجهاز السلكى بحوزته وأحدثت
وحــر َر مذكر ًة
إصابات به ،فتحفظ عليها
َّ
تصويرا لها ،كــان قد
بالواقعة أرفــق بها
ً
ت ُُدوِل بمواقع التواصل االجتماعى ،وكانت
النيابة العامة قد سألت
محاميا وعاملةً
ً
تواجدا بالمحكمة وقــت الواقعة ،فشهدا
بمضمون شهادة الضابط المجنى عليه.
وأكــــدت تــعــدى المتهمة عليه بالقول
ً
فضل عما أتلفته من منقوالت،
والضرب
بينما ادعــت المتهمة فى استجوابها أنها
كــانــت تــدافــع عــن نفسها بــعــدمــا افتعل
الضابط مشا َّدة كالمية معها.
وكانت النيابة العامة قد فحصت هاتف
المتهمة فتبينت به ست صور فوتوغرافية
ملتقطة مــن داخــل المحكمة ،ظهر فيها
بــعــض الــمــتــردديــن والــمــوظــفــيــن ،وثــابــت
التقاطها يوم الواقعة.

الحكم فى الطعن على تصالح «صمامات القلب» بمجلس الدولة
حجزت الــدائــرة السابعة لالستثمار
بمحكمة الــقــضــاء اإلدارى ،جلسة 23
يناير الحالى للحكم فــى القضية رقم
 49456لسنة  73قضائية ،والتى تطالب
بإلغاء القرار الصادر من مجلس جهاز
حــمــايــة الــمــنــافــســة ومــنــع الــمــمــارســات
االحــتــكــاريــة بــالــتــصــالــح فــى الجريمة
اإلقتصادية رقم  168لسنة  2018جنح
اقتصادية القاهرة ،والمستأنفة برقم 33
لسنة  2019والمقضى فيها بحكم أول
درجــة بتغريم أباطرة احتكار صمامات
القلب والــمــؤكــســدات خمسة مليارات
جنيه عن قائمة جرائم شملت االحتكار
وج ــرائ ــم الــخــطــر الــتــى هـ ــددت األم ــن
الــقــومــى وجــرائــم الــتــطــاول على المال
العام للمستشفيات.
واستند المحامى الدكتور هانى سامح

مقيم الــدعــوى ببطالن قــرار التصالح
وفق المواد  146و 147مرافعات لكون
أحـ ــد أع ــض ــاء مــجــلــس ج ــه ــاز حــمــايــة
المنافسة وكيال ألحــد المتهمين ودفع
ببطالن تشكيل وانــعــقــاد مجلس إدارة
جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات
االحــتــكــاريــة لــوجــود تــعــارض مصالح
وبطالن مطلق.
ودفــع سامح بعدم دستورية المادة 21
من قانون حماية المنافسة التى أعطت
الحق فى اإلذن بتحريك الدعوى الجنائية
والــتــصــالــح لــمــجــلــس الــجــهــاز وأوضـــح
المحامى تعارضها مع مادتى الدستور
 99و 18والتى تؤكد أن الحق فى الصحة
حق دستورى ال تسقط الدعوى الجنائية
عنه بالتقادم ويجوز لكل مضرور تحريك
الدعوى الجنائية بالطريق المباشر.

«جنايات المنصورة» تواصل محاكمة المتهمين
بقضية «شهيدة الشرف فى الدقهلية»
تــواصــل محكمة جنايات الــمــنــصــورة ،الــدائــرة
الثالثة ،محاكمة المتهمين بقتل الــزوجــة إيمان
عادل الشهيرة بـ«شهيدة الشرف» ،ومحاولة تلفيق
قضية شرف لها على يد زوجها وعامل فى جلسة
 18يناير الحالى.
تــعــقــد الــجــلــســة بــرئــاســة الــمــســتــشــار أحــمــد
ف ــؤاد الشافعى ،رئــيــس المحكمة ،وعضوية كل
مــن الــمــســتــشــار خــالــد عبدالحميد السعدنى،
والــمــســتــشــار شــعــبــان إبــراهــيــم غــالــب وحــضــور
مصطفى عبدالغنى وكيل النائب العام.
وكــان المستشار محمد حنفى ،رئيس النيابة
الكلية لنيابات جنوب المنصورة ،أحال المتهمين
لمحكمة الجنايات وجاء بقرار اإلحالة أنه بتاريخ
 17يونيو  ،2020بــدائــرة مركز طلخا ،محافظة
الدقهلية ،قــام المتهم األول بقتل المجنى عليها
«إيمان عــادل حسن عبده» ،عمداً ،بأن دلف إلى
مسكنها خلسة ،وما أن ظفر بها حتى انقض عليها،
وكمم فاهها ،وأطبق بكلتى يديه حول عنقها ،حتى
خارت قواها لضعف بنيانها الجسدى ،وزادها بأن
استل رباط ردائها وطوق عنقها به بقوة ،للتأكد من
مفارقتها للحياة ،محدثا ً بها اإلصابات الموصوفة
بتقرير الصفة التشريعية ،والتى أودت بحياتها
على النحو المبين بالتحقيقات.

الحكم فى «االستيالء
على100مليون جنيه»
من شركة كويتية

حــجــزت مــحــكــمــة جــنــح ال ــه ــرم الــحــكــم على
«أحــمــد.ع» والمتهم باالستيالء على  100مليون
جنيه ،من شركة اتصاالت شهيرة بالكويت للحكم
فى جلسة  30يناير الحالى.
كانت المحكمة االستئنافية المنعقدة فى غرفة
المشورة ،قــررت قبول طعن النيابة على إخالء
سبيل المتهم بكفالة  500ألف جنيه ،وإلغاء قرار
يوما على ذمة
إخالء سبيله ،واستمرار حبسه ً 15
التحقيقات.
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بداية القصيدة ..حذف  750ألف اسم من التموين بطريق الخطأ
مسئول بالتموين :الحذف بسبب عدم تحديث البيانات قبل نهاية العام الماضى

إيمان عاطف
فوجئ كثيرون مع بداية العام الجديد ،عند
صرف حصة التموين ،أو حصص الخبز ،بحذف
أفــراد مسجلين على بطاقات التموين لديهم،
أو بــحــذف صــاحــب البطاقة نفسه ،وبالتالى
لــم يتمكن الــمــحــذوفــون مــن ص ــرف حصصهم
التموينية ،أو حصص الخبز ،حيث لــم يجدوا
أســمــاءهــم عــلــى الــســيــســتــم الــمــخــصــص ،عند
البدالين «بقالى التموين» أو على سيتسم صرف
حصص الخبز.
وكشف مصدر مسئول ،أحــد مــديــرى مكابت
التموين ،بمحافظة الجيزة ،أن وزارة التموين،
قامت عند تحديث بيانات المستفيدن ،قبل حلول
العام الميالدى الجديد ،قامت بحذف حوالى
 750ألــف مستفيد مــن الــبــطــاقــات التموينية
العائلية.
وأرجــع المصدر ،أسباب الحذف الى ،الخطأ
بنسبة ال تتجاوز  ،12%والباقى 88% ،بسبب عدم
قيام المستفيدين من التموين بتحديث بياناتهم،
فــى الــفــتــرة مــن م ــارس  2020إلــى  30نوفمبر
 ،2020وبالتالى تم حذفهم من خانات البطاقة
على السيستم الموحد.
وأشار المصدر المسئول إلى أن آالف الشكاوى
وصلت لديوان عام الــوزارة ومديريات التموين،
عــبــر بــوابــة الــشــكــاوى الــحــكــومــيــة ،والــتــى تمت
إحالتها للمسئولين بكل محافظة ،مشيرا إلى أن
الحذف شمل نحو  750ألف مواطن كان يستفيد
من بطاقة التموين حتى  30ديسمبر .2020

الوزارة :التظلم متاح للجميع ..ومن له حق سيأخذه
وأوض ــح المصدر أن عــددا مــن المحذوفين،
تزوجوا ،ولم يقوموا بنقل أسمائهم على بطاقات
التموين الخاصة بأزواجهم ،وبالتالى ظهر على
السيسيتم أنهم ال يستحقون ،ألنهم تــم تغيير
بياناتهم على قاعدة بيانات األحــوال المدنية،
ولم يخطروا وزارة التموين او يم يحدثوا بياناتهم

الجديدة ،فى مكتب التموين التابعين لــه ،ومن
هنا كان مصيرهم الحذف.
وتابع قائال« :وزارة التموين أتاحت الفرصة
أمــام المتضررين من الــحــذف ،فى بداية العام
الجديد ،وعليهم التقدم بتظلمات ،عبر بوابة
الشكاوى الحكومية التابعة لمركز المعلومات

بمجلس الــــــوزراء ،وتسجيل بــيــانــاتــهــم وسبب
الشكوى على اللينك التالى « https://www.
/tamwin.com.eg
ولفت المصدر الى أن وزير التموين والتجارة
الداخلية ،أصدر تعليماته بعد تداول عدد كبير
من رواد مواقع التواصل االجتماع شكاويهم عن

مفاجأة  10 :ماليين مصرى يحصلون على التموين شهريا ال يستحقون الدعم التموينى
دراسة اقتصادية تطرح طريقة جديدة إلعادة فحص البيانات لضمان وصول الدعم لمستحقيه قبل السنة المالية الجديدة
كــشــف مــصــدر مــســئــول بـــــوزارة التخطيط،
واإلصالح االقتصادى ،أن نحو 10ماليين مواطن
مــصــرى ،اليستحقون صــرف اليسلع التموينية
المخصصة ضمن منظومة الــدعــم التموينى،
الذى توفره الحكومة من خالل حوالى  20مليون
بطاقة تموين.
وقـ ــال الــمــصــدر ،ف ــى تــصــريــحــات لـــ«صــوت
الماليين» أن الدولة نجحت فى منذ مارس 2019
فى فى إعــادة هيكلة قاعدة بيانات المواطنين،
المستفيدين من الدعم التموينى ،وتبين وقت
ذلــك أن حوالى  25مليون مواطن ال يستحقون
الدعم التموينى ،وذلــك من إجمالى  70مليونا
يحصلون على الحصص التموينية شهريا.
وأضـ ــاف الــمــصــدر ،أن  10مــايــيــن تقدموا

بتظلمات ،واستطاع بأكثر من حيلة ،النجاة
مــن مقصلة ،االستبعاد مــن تحديث بيانات
المستحقين للدعم التموينى ،ومــن هذه
الــحــيــلــة الــتــاعــب ف ــى تــقــديــم مــفــردات
المرتبات ،ونقل ملكية السيارات ،وبعضهم
سجل بــيــانــات خــاطــئــة ،مستغال عالقاته
ببعض مدخلى البيانات ،والــذيــن تغاضوا
عن ذلــك ،مما يعتبر جــزءا من الفساد فى
بــعــض مــكــاتــب الــتــمــويــن ،وه ــو مــا تسعى
الحكومة المصرية فى محاربته والتصدى
لــه بــكــل الــســبــل ومــنــهــا تطبيق منظومة
الرقمنة وتعميمها والتوسع فى استخدامها
بجميع المحافظات.
وأشـ ــار الــمــصــدر ال ــى أن بــاحــثــى جهاز

اإلحــصــاء ،من خــال بحث الدخل واالنفاق
األخــيــر ،2020-2018أثبت أن حوالى 10
ماليين مواطن ،ال يستحقون الحصول
على السلع التموينية المدعمة ،مشيرا
الــى أن  %20منهم يمتلكون ســيــارات
حديثه ،ودخلهم الشهرى يتجاوز الـ7
آالف جنيه ،ونحو  %40وهى الشريحة
االكبر يمتلكون عقارات ،يترتب عليها
أن يــتــراوح دخــلــهــم الــشــهــرى مــا بين
10و 15ألف جنيه على األقــل ،و% 35
منهم يعملون بدخل شهرى يزيد على
الــدخــل األدنـ ــى الـــذى حــددتــه وزارة
التموين للحصول على السلع التموينية
الــمــدعــمــة ،حــيــث يــتــراوح دخ ــل هــذه

الشريحة ما بين  6آالف و  7.5ألف جنيه.
وكشف المصدر عن أن أحــد باحثى الــوزارة
المتخصص فــى قــطــاع اإلصـــاح االقــتــصــادى،
تــقــدم بــدراســة ،تتضمن إعـــادة فحص ملفات
وبيانات الحاصلين على الدعم والسلع التموينية
الــمــدعــمــة ،ووضــــع خ ــط ــوات الع ــط ــاء الــدعــم
لمستحقيه فقط ،ومن المقرر أن تعرض الدراسة
خالل يناير الجارى على ،المسئولين فى قطاع
االصــاح االقــتــصــادى ،لحث امكانية تطبيقها،
قبل شهر يوليو المقبل مع بداية السنة المالية
الجديدة ،لضمان وصول الدعم الى مستحقيه،
وذلك بعد اطالع الدكتورة هالة السعيد ،عليها
والحصول على موافقتها لتنفيذ الدراسة على
أرض الواقع.

الحكومة تواصل إضافة المواليد
على بطاقات التموين من المنزل
دينا أيمن عبدالفتاح
تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية ،إضافة
المواليد على بــطــاقــات التموين ،وذل ــك ألبناء
الفئات األكثر احتياجا ،وسوف تتم اإلضافة فى
مكاتب التموين ،وعبر موقع بوابة مصر الرقمية،
عبر اتباع الخطوات التى وضعتها البوابة.
وستتم اإلضافة للفئات األكثر احتياجا ،وهى
«عمال اليومية وأصحاب معاش تكافل ومعاش
كرامة ،وعمال التراحيل واألرامل والمطلقات».
الخطوات عن طريق بوابة مصر الرقمية:
 تشغيل الخدمة عن طريق الصفحة الرسميةلبوابة مصر الرقمية.
 اختيار تفعيل إضافة مواليد جدد. اختيار الضغط على مفتاح ابدأ الخدمة. يتم عرض البيانات التموينية وتتضمن االسمربــاعــى ،والــعــنــوان ،ورق ــم الــهــاتــف ،والمحافظة
والمديرية التموينية.
 يــتــم اإلطـــــاع عــلــى الـــشـــروط واألحـــكـــام،والضغط على موافقة على الشروط واألحكام.
 تفعيل البطاقة التموينية دون أى مصروفات.ك ــان الــدكــتــور عــلــى مصلحى ،وزيـــر التموين
والتجارة الداخلية ،اتخذ قرارا مؤخرا ،باستبعاد
غير المستحقين لدعم الدولة من على البطاقات
التموينية ،مؤكدا حرص القيادة السياسية على
وصول الدعم لمستحقيه ،مشددا على حذف غير
المستحقين ،واالنحياز لألسر األكثر احتياجا،
عن طريق إضافة المواليد الجدد على البطاقات.
كما أن إضافة المواليد الجديدة ،تأتى تنفيذا
للقرار االستثنائى انحيازا للفئات األكثر احتياجا
ـاء على مجموعة مــن الضوابط
واستحقاقا ،بــنـ ً

والمعايير التى حددها ووضعها القرار الــوزارى
المنظم لعملية اإلضافة.
فــى هــذا السياق ،كشف تقرير رسمى لــوزارة
التموين أنه تم استخراج  399.3ألف بطاقة ألول
مرة للفئات األولى بالرعاية ومحدودى الدخل منذ
بداية  ،2018باإلضافة إلــى استخراج  50ألف
بطاقة تموينية جديدة لألسر المستحقة لمعاش
تكافل وكــرامــة وغير المدرجة تموينياً ،فضالً
تموينيا
عن إضافة  89ألــف زوجــة غير مدرجة
ً
لبطاقات أزواجهن منذ قرار سبتمبر .2019
وأوضـــح التقرير أن قائمة السلع التموينية
المدعمة تشمل  28سلعة بأسعار أقل من أسعار
السوق بنسب تتراوح ما بين  15%لـــ ،20%مشيراً
فى الوقت نفسه إلى أن نصيب الفرد من الخبز
البلدى المدعم زاد بنسبة  ،28.6%حيث وصل
لـ  3.6رغيف يوميا ً عام  ،2020مقارنة بـ 2.8
رغيف يوميا ً عام .2019
وفيما يتعلق بالرقابة وتــوزيــع السلع ،أشــار
التقرير إلى أن الجهود المبذولة خالل هذا العام
فى تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز
خدمة مطورة ،حيث تم االنتهاء من تطوير 280
مركز خدمة ،من إجمالى  535مركزاً مستهدف
تــطــويــرهــا ،فــى حــيــن جـــارى اســتــكــمــال أعــمــال
التطوير لـــ 20مركز خدمة من المقرر االنتهاء
منها بنهاية فبراير .2021
وأظــهــر الــتــقــريــر أن ع ــدد المستفيدين من
البطاقات التموينية لصرف الخبز المدعم وصل
إلــى  71.9مليون مــواطــن مستفيد مــن خالل
 21.5مليون بطاقة ،فــى حين وصــل عــدد من
البطاقات التموينية لصرف السلع التموينية إلى
 64.3مليون مواطن مستفيد ،من خالل 21.4
مليون بطاقة.

حــذف أسمائهم مــن بــطــاقــات التموين ،ووجــه
بسرعة رد الحقوق الصحابها ،ومراجعة األخطاء
التى وقعت ،وإعــادة وضع من يستحقون الدعم
التموين على السيسيتم،
وتقول شيماء محمد إحدى المتضررات التى
تم حذفها من بطاقة التموين ،إنها مسجلة على
بطاقة التموين الخاصة بوالدتها ،وعندما ذهبت
والــدتــهــا األســبــوع الــمــاضــى ،لــصــرف الحصة
التموينية لشهر يناير الجارى ،وجدت اسم ابنتها،
محذوف ،من السيستم ،وكذلك محذوف أيضا
من سيستم صرف حصص الخبز.
وأضافت لـ«صوت الماليين» أنها ذهبت إلى
مكتب تموين الوراق ،التابعة له ،فوجدت مسئولى
مكتب التموين يؤكدون لها أنها مادامت حذفت
من السيسيتم فإنها ال تستحق ،أو أنها تعرضت
للحذف بالخطأ وعليها التقدم بتظلم لمديرية
التموين بالجيزة ،لكنها أكدت للمسئول أنها لم
يطرأ على حالها أى تغييرات يترتب عليها حذف
اسمها من البطاقة.
ونفس األمــر تكرر مع العشرات الذين التقت
بهم صــوت الماليين ،وأكــدوا أنــه فوجئوا ،عند
صــرف الحصص التموينية لشهر يناير 2021
بحذف أسمائهم مــن بطاقات التموين ،ســواء
الــخــاصــة بــهــم ،أو كونهم أحــد أفـــراد البطاقة
الــتــمــويــن لــعــائــلــهــم ،مــطــالــبــيــن الــدكــتــور على
مصيلحى ،بالنظر إل ــى مــظــالــمــهــم ،وإصـــدار
توجيهات لمديرى مكاتب التموين بالتسهيل
على المواطنين ،وعم تجاهل شكاويهم ،وضرورة
عــودة أسمائهم السيما وأن أمــرا لم يتغير فى
حياتهم ،يستدعى حذفهم من بطاقات التموين،
واالستفادة من دعم التموين.

بعد زيادة أسعار المكرونة

إعادة تسعير الزيت
التموينى

المصلحى
أكد الدكتور على المصلحى ،وزير التموين والتجارة الداخلية،
على توافر احتياطى استراتيجى من جميع السلع االستراتيجية
يكفى لعدة أشهر ،وأن مخزون الزيت التموينى يكفى لمدة 4.3
شهر.
وق ــال على المصلحى ،إن مصر مرتبطة بالسعر العالمى
ارتفاعا خالل الوقت الحالى ،وأنه حتى هذه
للزيت ،والذى شهد
ً
اللحظة قادرين على استيعاب الزيادة العالمية ،وسعر الزيت فى
البطاقة التموينية  17جنيها ،ولكن فى حالة استمرار تلك الزيادة
سنضطر إلى إعادة تسعير الزيت التموينى مرة أخرى من أجل
تغطية التكاليف.
وشــدد المصيلحى ،على أنه طالما الدولة قــادرة على تحمل
الزيادة العالمية سيتم الحفاظ على سعر الزيت التموينى ،ولكن
فى حالة عــدم استطاعة ذلــك سيتم رفــع السعر فى أقــل قدر
ممكن.
واتــخــذ بعض بقالى التموين مــن تصريحات وزيــر التموين
مؤشرات الرتفاع أسعار السلع التموينية مع بدء العام الجديد،
واصــبــح هــذا الــمــوضــوع هــو الشغل الشاغل لتجمعات بقالى
الــتــمــويــن وش ــب ــاب م ــش ــروع جمعيتى عــلــى م ــواق ــع الــتــواصــل
االجتماعى.
وأك ــدت صفحة منافذ شباب جمعيتى على موقع التواصل
االجتماعى فيس بوك انه إلى اآلن لم يصدر قرار رسمى بارتفاع
أسعار السلع األساسية إال بالمكرونة فقط ،حيث تغير السعر
ارتفاعا من  3.5إلى .3.85
ً
من جانبه أكــد احمد كمال معاون وزيــر التموين والمتحدث
الرسمى باسم وزارة التموين ان اى تعديل فى اى سعر خاص
بالسلع التموينية خفض او ارتفاع يتم نشر خبر وبيان صحفى
رسمى به.

الهيئة العامة للسلع التموينية تستعد
لشراء كميات غير محددة من القمح
تستعد الهيئة العامة للسلع التموينية ،لــشــراء كميات غير
محددة من القمح من موردين عالميين للشحن فى الفترة من 26
يناير الحالى إلى  5فبراير القادم.
وقال نائب رئيس الهيئة أحمد يوسف إن الهيئة تسعى لشراء
شحنات من القمح اللين و/أو قمح الطحين من الواليات المتحدة
وكندا واستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا واألرجنتين وروسيا
وقازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وبــاراجــواى
وصربيا.
وأكد أن الهيئة ستدفع ثمن القمح باستخدام خطابات ائتمان
تضمن الدفع فى غضون  180يوما.
وفــى مناقصتها السابقة ،اشترت الهيئة يــوم الخميس قبل
الماضى  175ألف طن من القمح الروسى فى مناقصة عالمية
للشحن فى الفترة من  20إلى  31يناير الحالى.

أخبار تهمك

أسعار مخفضة لرحالت الطيران الداخلية بداية
من  15يناير تفعيال لمبادرة «شتى فى مصر»

إسالم خالد
عقد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة واآلثار،
والطيار محمد منار وزيــر الطيران المدنى ،عدة
اجتماعات تنسيقية لوضع آلــيــات لتنشيط حركة
السياحة الداخلية ومناقشة تفعيل مــبــادرة «شتى
فى مصر» التى تهدف إلى تخفيض أسعار الطيران
الداخلى لربط المدن السياحية بمصر من خالل
تنظيم رحـــات مــن الــقــاهــرة إل ــى كــل مــن األقــصــر
وأســوان وشرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم،
ومن اإلسكندرية إلى األقصر وأســوان ،بداية من 15
يناير الجارى وحتى نهاية شهر فبراير المقبل.
وتقرر أن تكون أسعار تذاكر الطيران للمصريين
واألجانب شاملة الضرائب خالل الفترة من  15يناير

إلى  28فبراير  ،2021بسعر موحد على النحو التالى:
من القاهرة واإلسكندرية إلى األقصر  1500جنيه
وإلى أسوان  1800جنيه ومن القاهرة أو اإلسكندرية
إلى شرم الشيخ والغردقة وطابا  1800جنيه ،وإلى
مرسى علم  2000جنيه.
وحــضــر هـــذه االجــتــمــاعــات الــتــى تــأتــى تنفيذا
لتوصيات اللجنة الــوزاريــة للسياحة واآلث ــار خالل
االجتماع الــذى ُعقد برئاسة رئيس مجلس الــوزراء
خــال شهر ديسمبر الماضى ،الطيار منتصر مناع
نائب وزير الطيران المدنى ورئيس االتحاد المصرى
للغرف السياحية ورؤس ــاء كــل مــن غرفة المنشآت
الفندقية وغرفة الشركات ووكاالت السفر السياحية.
وف ــى إطـــار الــمــبــادرة ،ســتــقــوم غــرفــة المنشآت
الــفــنــدقــيــة بــاإلعــان عــن أســمــاء وأســعــار اإلقــامــة
بالفنادق المشاركة فى المبادرة فئات الثالث واألربع
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والــخــمــس نــجــوم والــتــى ستطبق أســعــارا تشجيعية
لإلقامة بها شاملة الضريبة والخدمات ،وذلك طوال
فترة تفعيل المبادرة مع االلــتــزام بنسبة الـــ 50%من
الــطــاقــة االستيعابية لها وفــقــا لــضــوابــط التشغيل
المقررة والتأكيد على ضرورة االلتزام بكل اإلجراءات
االحترازية وضوابط السالمة الصحية بكل المطارات
والمتاحف والمواقع األثرية والمطاعم والكافيتريات
والفنادق واألتوبيسات السياحية.
يذكر أنه لدعم مبادرة «شتى فى مصر» لتشجيع
السياحة الداخلية سبق وأن قــرر المجلس األعلى
لآلثار فى جلسته األخيرة األسبوع الماضى ،تخفيضا
بنسبة  50%على أسعار تذاكر المصريين الكاملة
بالمناطق والــمــتــاحــف األثــريــة المفتوحة لــلــزيــارة
بمحافظات قنا واألقصر وأسوان ،خالل شهرى يناير
وفبراير .2021

باألرقام :الزيادات الجديدة فى
مرتبات المعلمين ومعاونيهم
أعلن د .محمد معيط ،وزير المالية ،أن عام
 2020شهد إقـــرار حــزمــة إضــافــيــة لتحسين
أجــور العاملين بالقطاع الصحى ،والمعلمين
ومعاونيهم بقطاع التعليم قبل الجامعى العام
واألزهـ ــرى ،الــذيــن يمثلون  60%مــن العاملين
بالجهاز اإلدارى للدولة بما ُيسهم فى تحسين
أجورهم وتخفيف األعباء عن كاهلهم.
وأض ــاف الــوزيــر ،أنــه تــم خــال عــام 2020
إقرار حزمة مالية لـ  2.1مليون من المعلمين
ومعاونيهم بقطاع التعليم قبل الجامعى العام
واألزهرى بتكلفة  6.6مليار جنيه.
وذكـ ــر أن ــه ســيــتــم ص ــرف الــمــزايــا المالية
للمعلمين ومعاونيهم مــع مــرتــب شهر يناير
 ،2021بمتوسط زيادة شهرية يتراوح من 390
جنيها لكبير
جنيها للمعلم المساعد إلى 630
ً
ً
المعلمين حيث يتم رفــع بــدل المعلم بنسبة
 ،50%وحــافــز األداء بنسبة  ،50%ومــكــافــأة
امتحانات النقل  ،25%بخالف حافز اإلدارة
الــمــدرســيــة ،إضــافــة إلنــشــاء صــنــدوق رعــايــة
المعلمين ومعاونيهم.

معيط

آخر موعد لتلقى طعون الخاسرين
فى انتخابات النواب بمحكمة النقض
تنتهى الــمــدة الدستورية المحددة لتلقى
الطعون االنتخابية من المرشحين الخاسرين
فــى مرحلتى انتخابات مجلس الــنــواب على
أعــضــاء البرلمان الــجــدد الفائزين فــى ذات
دوائــرهــم االنتخابية فــى  15يناير الحالى،
تمهيدا للفصل فيها خالل  60يوما ،من تاريخ
ورودها.
وقالت مصادر بالهيئة الوطنية لالنتخابات،
إن المركز القانونى لــنــواب مجلس النواب
المعلن فوزهم فى االنتخابات البرلمانية فى
الجوالت األربع بالمرحلتين استقرت بمجرد
إعالن النتيجة فى  15ديسمبر الماضى ،ولكن
المادة  107من الدستور أجــازت للمرشحين
الخاسرين فى االنتخابات بالطعن على النواب
الفائزين والفصل أمــام محكمة النقض فى

مدى صحة عضوية نائب البرلمان.
وأشــارت المصادر الى أن المادة  107من
الــدســتــور نــصــت عــلــى أن «تــخــتــص محكمة
النقض بالفصل فــى صحة عضوية أعضاء
مجلس النواب ،وتقدم إليها الطعون خالل مدة
يوما من تاريخ إعالن النتيجة
ال تجاوز ثالثين ً
النهائية لالنتخاب ،وتفصل فى الطعن خالل
يوما من تاريخ وروده إليها ،وفى حالة
ستين ً
الحكم ببطالن العضوية ،تبطل مــن تاريخ
إبالغ المجلس بالحكم».
وذكــرت المصادر أنــه وفقا لما سبق فإنه
بــإعــان نتيجة االنتخابات فــى  15ديسمبر
تتلقى محكمة النقض الطعون االنتخابية حتى
يوم  15يناير الحالى ،والفصل فيها فى موعد
أقصاه  15مارس المقبل.

وزارة الصحة تواصل فتح منظومة التسجيل وحجز لقاح كورونا للفئات األولى بالتطعيم
دينا أيمن عبدالفتاح
تواصل وزارة الصحة والسكان ،تلقى طلبات تسجيل
المواطنين للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد،
ويمكن التسجيل مــن خــال رابــط الموقع اإللكترونى
التالى/https://egcovac.mohp.gov.eg :
وتــواصــل وزارة الصحة والسكان رفــع استعداداتها
بجميع محافظات الجمهورية ،ومتابعة الموقف أوالً
بــأول بشأن فيروس «كــورونــا المستجد» ،واتخاذ كافة
اإلجـــــراءات الــوقــائــيــة الــازمــة ضــد أى فــيــروســات أو
أمــراض معدية ،كما قامت الــوزارة بتخصيص عدد من
وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن
فــيــروس كــورونــا المستجد واألمـ ــراض المعدية ،منها
الــخــط الساخن « ،»105و» »15335ورق ــم الواتساب

« ،»01553105105باإلضافة إلى تطبيق «صحة مصر»
المتاح على الهواتف.
ويتيح الموقع اإللكترونى الخاص بمنظومة التسجيل
للقاح كــورونــا المستجد حيث يمكن الموقع زواره من
التسجيل حسب  3تصنيفات ،هى العاملين من الفرق
الطبية وأصحاب األمراض المزمنة وفئات أخرى ،وذكر
الموقع أن السن المسموح له بالتسجيل أكبر من 18
سنة.
ويــطــلــب الــمــوقــع مــن الــراغــب فــى التسجيل حزمة
من البيانات منها األســم ورقــم الهاتف والرقم القومى
والبريد االلكترونى والمحافظة التى يسكن بها ورقم
الهاتف الخاص بخدمة الوات ساب وبعد اتمام التسجيل
يقوم الموقع تلقائيا بعمل استبان من خالل الــرد على
مجموعة من االسئلة كان يسال عن كون المسجل مصابا
بــأمــراض مزمنة مــن عدمة والــمــكــان الــذى يرغب فى

إعالن شروط إحالل السيارات
للعمل بالغاز الطبيعى

قالت نيفين جامع ،وزيرة التجارة والصناعة ،إن مبادرة إحالل السيارات القديمة
تعمل على محورين ،وهى تشغيل السيارات التى عمرها أقل من  20عاما ،مشيرة
إلى أن المحور الثانى وهى السيارات التى تعد عمرها الـــ 20عاماً ،كما أن هناك
نظما للسداد تصل إلى  10سنوات ،وهى أطول فترة لم تحدث فى وقت سابق.
وأضافت جامع ،أن المبادرة تقدم حافزاً مقابل تحويل السيارة ،والمبلغ سيكون
متفاوتا ً وفقا ً للسيارة وسيسمى الحافز األخضر ،موضحة أن الرئيس السيسى وجه
بضم السيارات المالكى لمباردة إحالل السيارات للعمل بالغاز.
وتابعت وزيرة التجارة والصناعة ،أنه فى النصف الثانى من شهر يناير الحالى
سيتم إعالن شروط وضوابط إحالل السيارات ،موضحة أن الــوزارة وقعت عقوداً
مع أكثر من شركة لتوافر المنتج ونحاول استقطاب الشركات العالمية ،وتحويل
المركبات اللعمل بالغاز يوفر  50%من تكلفةالتشغيل.
وأكملت وزيــرة التجارة والصناعة ،أن المباردة حاليا ً تستهدف  70ألف سيارة
منها سيارات مالكى وسيارات أجرة ،كما أن المرحلة الثانية ستكون حوالى  90ألف
سيارة وكذلك المرحلة الثالثة ستشمل  90ألف سيارة.

مصر تشارك بمعرض الخرطوم الدولى
قال محمد الخطيب نائب مدير إدارة المشرق العربى فى التمثيل التجارى
ورئيس مكتب التمثيل التجارى بالخرطوم ،إن مصر ستشارك فى المعرض
الدولى للخرطوم فى الفترة من  21إلى  27يناير  2021بأكبر جناح فى المعرض
ومساحته  468متر ،وهو أكبر جناح شاركت فيه مصر من قبل فى السودان.
وأضاف الخطيب أن الفرص التصديرية مع السودان قوية وفقا لما يربطنا
معها مــن اتفاقيات تجارية ومنها اتــفــاق الــتــجــارة العربية الــحــرة ،واتفاقية
الكوميسا ،وتجارة الحدود نظرا القتراب الحدود وتكاليف النقل المنخفضه
لقرب المسافة مع مصر.
وأضاف ،إن آخر زيارة رئاسية للسودان فى  ،2018وتم تدشين وقتها مجلس
األعمال المصرى السودانى ،ومنذ أغسطس  2020بدأنا التحرك فى منتهى
القوة منذ زيارة رئيس الوزراء فى  15أغسطس ومعه وزيرة التجارة وتم االتفاق
على عــدد كبير من الموضوعات واتنفذ منها الكثير والمتبقى سيتم تنفيذه
بأقصى تقدير فى الربع األول من  2021المقبل.
وتــابــع ،إن دولــة الــســودان اســتــوردت مليار دوالر فــى  2018وهــى واردات
متواضعة جدا ،وعلى سبيل المثال أهم السلع التى تستوردها هى السكر واللبن
وزيت النخيل والخميرة وزيت عباد الشمس واألرز ،والطماطم سواء طازجة أو
محضرة وغيرها من السلع.

زايد

الحصول على اللقاح منه وبعدها يرسل الموقع رسالة
متضمنة كود والمكان الخاص بكل شخص مقررا استالم
اللقاح منه على جرعتين بين كل جرعة واألخ ــرى 21
يوما.
ووفقا للموقع فقد جاءت الكلمة االفتتاحية تؤكد أنه:
فى ضوء انتشار فيروس كورونا المستجد بجميع أنحاء
العالم سعى العديد من الباحثين والشركات المتخصصة
سالحا ً
فعال فى معركة مواجهة
إليجاد لقاح آمن يكون
ً
الفيروس ،وقد حرصت جمهورية مصر العربية على أن
تكون فى طليعة الدول التى تقوم بتوفير تلك اللقاحات
مع مراعاة كل الضوابط التى أعلنتها منظمة الصحة
العالمية مــن حيث الــتــزام الـــدول بسياسة التسجيل
الــطــارئ لتلك اللقاحات مــع المتابعة الطبية لمتلقى
اللقاحات.
وحــول كيفية عمل اللقاح قال الموقع عندما يخترق

فتح باب المرحلة الثانية لصرف تعويضات متضررى النوبة

تفتح اللجنة الوطنية لصرف التعويضات
ـدءا
لمتضررى النوبة ،بــاب المرحلة الثانية بـ ً
من يوم األحد الموافق  17يناير  ،2021وذلك
بالتزامن مع العيد القومى لمحافظة أســوان،
وقــد تــم حصر المستحقين للتعويض ،وبلغ
عددهم  ،11500تقدم منهم فى المرحلة األولى
 ،6171واستوفى  2531منهم مستنداتهم.
وأش ــار المستشار عــاء الــديــن ف ــؤاد ،وزيــر
شئون المجالس النيابية ،إلى أن عمل اللجنة،
يقوم على ثالثة مــحــاور ،األول يشمل تسليم
ســنــدات التعويض العينى ،وصــرف التعويض
النقدى للمستحقين المستوفين لمستنداتهم،
م ــوض ــحـ ـا ً أن الــمــســتــحــقــيــن الــمــســتــوفــيــن
لمستنداتهم ،منهم مــن تسلموا عــقــود تملك
األراضــى المقامة عليها مساكنهم ،ومنهم من
تسلم شهادات حق االنتفاع بأراضى طرح النهر
المقامة عليها مساكنهم ،مضيفا ً أن عــدداً من
المستحقين تسلم عقود تملك وحــدات سكنية
من وحــدات اإلســكــان االجتماعى ،فضالً عن
تسليم مبالغ نقدية بـ ً
ـدل عــن وح ــدات سكنية
بمقدار ( )225000جنيه لكل مستحق ،وتسليم
بمنطقتي
عقود تملك أراض قابلة لــلــزراعــة
ْ
وادى األمــل وخــور قندى ،وتسليم مبالغ نقدية
ً
بدل من أراض قابلة للزراعة بقيمة ()25000
عن كل فــدان ،فيما طلب عدد آخر االستفادة

من خطة الدولة المستقبلية فى التنمية ،وتمت
مخاطبة هيئة تنمية الصعيد لتعويضهم فى أى
من مشروعاتها.
وفيما يتعلق بالمحور الثانى ،أوضــح وزير
شــئــون المجالس النيابية ،أنــه يتضمن تلقى
المستندات مــن المستحقين المعلقين لعدم
تمهيدا لصرف التعويضات
استيفاء مستنداتهم
ً
لــهــم ،وع ــدده ــم  3640مستحقا ً للتعويض،
حيث إنهم تقدموا بطلبات تحديد رغبة وتم
تعليق صــرف التعويضات لهم لعدم استيفاء
مستنداتهم ،وتقوم اللجنة من خالل محافظة
أســوان بتلقى المستندات تمهيداً لتعويضهم،
وتــمــت االشـــارة إلــى أن إجمالى مــن استوفوا
مستنداتهم حتى اآلن وصل إلى  705مستحقين
للتعويض ،وهذا العدد فى تزايد مستمر.
وحول المحور الثالث من محاور عمل اللجنة،
أشــار الوزير إلــى أنــه يتعلق بــاإلعــداد للمرحلة
الثانية من صرف تعويضات متضررى النوبة،
واإلجــراءات التى اتخذتها اللجنة الوطنية فى
هذا اإلطــار ،منوها ً إلى أن اللجنة قررت اتباع
القواعد واآلليات التنفيذية لصرف التعويضات
التى تم صياغتها خالل المرحلة األولى ،وذلك
تحقيقا للمساواة بين من تقدم فى المرحلة
ً
األولــى ومن سيتقدم فى المرحلة الثانية ،هذا
إل ــى جــانــب قــيــام اللجنة بــاتــخــاذ اإلجــــراءات

التمهيدية الالزمة لبدء المرحلة الثانية ،ووضع
الجدول الزمنى لتلك اإلجراءات.
وأش ــار وزيــر شئون المجالس النيابية إلى
أن الخطوات الخاصة باالستعدادات للمرحلة
الثانية تتضمن العمل على إتاحة عــدد 1185
وحـــدة سكنية بــالــتــعــاون مــع وزارة اإلســكــان
والمرافق والمجتمعات العمرانية كائنة بعدد
13محافظة ،وكذا التحقق من توافر مساحات
بمنطقتي
كافية من األراضــى القابلة للزراعة
ْ
وادى األم ــل وخ ــور قــنــدى ،فــضـاً عــن متابعة
تنفيذ أعمال حفر اآلبــار بمنطقة وادى األمل
وتجهيز غــرف تشغيلها ،ورف ــع كــفــاءة اآلبــار
الكائنة بمنطقة خــور قــنــدى ،هــذا إلــى جانب
طباعة عدد  1550نسخة من الدليل اإلرشادى
الخاص بالوحدات السكنية ،و 2000نسخة من
الدليل اإلرشـــادى الــخــاص بــاألراضــى القابلة
للزراعة ،وكذا طباعة عدد كاف من المطويات
ونماذج طلبات تملك األراضــى المقامة عليها
مساكن وطلبات تقرير حق انتفاع بأراضى طرح
النهر المقامة عليها مساكن.
وأوض ــح الــوزيــر أنــه جــار العمل على توفير
عــدد  16لجنة فرعية منتشرة بمدن ومراكز
محافظة أسوان ،ودعمها بالموظفين المدربين
لتلقى طلبات تحديد الرغبة مــن المواطنين
المستحقين للتعويض.

جسمنا عــامــل مسبب لــلــمــرض الــجــديــد (فــيــروس أو
بكتريا) ،يقوم الجسم مباشرة بتكوين أجسام مضادة
خاص بهذا المسبب ،فيقضى عليه وتوجد العديد من
التقنيات التى تستخدم النتاج اللقاحات فى العالم منها
ما هو تقليدى ومنها ما هو حديث ولكن تــدور معظم
تقنيات التصنيع حول نوعين اساسيين وهما:
اللقاحات المعطلة :وهى تحتوى على الفيروس المنتج
مخبريا بعد تدمير الحامض النووى له ومن أشهر أمثلة
هذا اللقاح (لقاح السولك الخاص بشلل األطفال ،لقاح
السعار ولقاح األنفلونزا الموسمية).
اللقاحات الحية المضعفة وهى تحتوى على الفيروس
حى ولكن جرى اضعاف الحامض النووى بحيث يصبح
قادر على إنتاج المناعة وال يستطيع التسبب فى المرض
ومن أشهر أمثلته (لقاح شلل األطفال الفموى سابين،
لقاح الحمى الصفراء ولقاحات الحصبة).

بدء تسليم 1656وحدة سكنية
بـ«دار مصر» بالقاهرة الجديدة
أكــد الدكتور عاصم الــجــزار ،وزيــر اإلســكــان والــمــرافــق والمجتمعات
العمرانية ،بــأن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة ،سيبدأ يــوم األحد
الــقــادم  ،2021/1/17فــى تسليم  1656وحـــدة سكنية ( 69عــمــارة)
بالمرحلتين التكميلية والثانية بمشروع (دار مصر) بمنطقة األندلس كود
 ،311 ،211بمدينة القاهرة الجديدة.
وأشار المهندس أمين غنيم ،رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة،
إلى أنه سيتم تسليم الوحدات بالعمارات أرقام (339 – 340 – 341 – 342
– 326 – 327 – 331 – 332 – 333 – 334 – 335 – 336 – 337 – 338
– 328 – 329 – 330 – 319 – 320 – 321 – 322 – 323 – 324 – 325
– 362 – 361 – 360 – 359 – 356 – 355 – 354 – 353 – 376 – 375
– 352 – 351 – 350 – 349 – 348 – 347 – 366 – 365 – 364 – 363
– 370 – 369 – 368 – 367 – 346 – 345 – 344 – 343 – 358 – 357
– 313 – 314 – 315 – 316 – 318 – 317 – 374 – 373 – 372 – 371
– .)308 - 309 – 310 – 311 – 312
وأوضــح المهندس أمين غنيم ،أنه على العميل الفائز بالوحدة التوجه
لبنك التعمير واإلسكان فرع التجمع الخامس ،إلنهاء إجــراءات البنك ،ثم
التوجه لجهاز التجمع الثالث (مكتب خدمة المواطنين بالتجمع الثالث)
بخطاب البنك ،وذلــك لتسجيل البيانات على الشبكة ،واستالم خطاب
للموقع لمعاينة واستالم الوحدة.

انتهاء فترة تعديل وضع مخالفى
قانون إقامة األجانب بالكويت

تنتهى فى  31يناير الحالى المدة التى حددها قرار وزير الداخلية
بدولة الكويت ثامر على صباح السالم بشأن مد فترة تعديل وضع
مخالفى قانون إقامة األجانب لمدة شهر اعتبارا من أول يناير .2021
وأشار الملحق العمالى أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالى
بالكويت -فى تقريره لوزير القوى العاملة محمد سعفان  -إلى أن القرار
تضمن فى مادته الثانية من لم يتقدم لتعديل وضعه من المخالفين
لقانون إقامة األجانب خالل الفترة المذكورة سوف توقع عليه العقوبات
المقررة قانونا ولن يتم الترخيص له باإلقامة ويتم إبعاده عن البالد وال
يسمح له بالعودة إليها مرة أخرى.

المـقبل
تقام فى الفترة من  1إلى  11فبراير ُ

األهلى يستعد لمنافسة الكبار
فى كأس العالم لألندية

تجرى لجنة مسابقات فى االتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»
يوم  19يناير الحالى ،قرعة مسابقة كأس العالم لألندية
 2020والتى ستقام فى الفترة من  1إلى  11فبراير المُقبل
بمشاركة األهلى المصرى.
وستقام القرعة فى تمام الرابعة بتوقيت وسط أوروبا فى مقر
الفيفا بالعاصمة السويسرية زيوريخ ،كما سيتم إعالن مزيد
من اإلجراءات االحترازية.
وكأس العالم لألندية  2020هى النسخة السابعة عشر

األندية المشاركة
رسميا ستة فرق مشاركة فى مسابقة كأس
تحدد
ً
العالم لألندية وهم :األهلى (بطل دورى أبطال إفريقيا)
 بايرن ميونيخ (بطل دورى أبطال أوروبا)  -أولسان هيونداى(بطل دورى أبطال آسيا)  -أوكالند سيتى (بطل أوقيانوسيا) -
من المقرر أن تقام بطولة كأس العالم
تيجريس أونال المكسيكى (بطل الكونكاكاف)  -الدحيل (بطل
لألندية  2021فى قطر هذه المرة ،وستلعب
بالنظام القديم بمشاركة  7فرق كالعادة ،ولكن ذلك الدورى القطرى).
ويتبقى اآلن معرفة بطل كأس ليبرتادوريس حيث من المقرر أن
النظام سيتغير فى البطولة القادمة
تقام المباراة النهائية فى  30من يناير الحالى بالبرازيل.
وسيشارك فى البطولة 24
ريال مدريد األكثر فوز ًا
فريقا على أن تلعب
يعتبر ريال مدريد أكثر فريق نال لقب كأس
فى الصين.
العالم لألندية بعد فوزه بالمسابقة
بأربع نسخ ،ويأتى غريمه
برشلونة فى الترتيب
الثانى بثالث مرات.

من نسخ كأس العالم لألندية ،وهى بطولة أندية كرة قدم
دولية ينظمها االتحاد الدولى لكرة القدم (الفيفا) ،بمشاركة
أبطال االتحادات القارية الستة ،وكذلك بطل الدورى
الوطنى من البلد المضيف .وستستضيف دولة قطر
منافسات هذه النسخة من البطولة.

إعداد :عادل عبدالله

جوائز البطولة
حــدد الفيفا جــوائــز مالية إجمالية
قيمتها  16.5مــلــيــون دوالر للفرق
السبعة الــمــشــاركــة فــى ك ــأس العالم
لألندية حيث ستكون الجائزة الكبرى
للفائز باللقب وتــصــل قيمتها إلــى 5

ماليين دوالر ،يليه صــاحــب المركز
الثانى الــذى سيحصل على  4ماليين
دوالر ،ثم صاحب المركز الثالث (2.5
مــايــيــن دوالر) ،وال ــراب ــع (  2ماليين
دوالر) ،والخامس ( 1.5ماليين دوالر)،

أما صاحبى المركزين السادس والسابع
فسيحصالن على ما قيمته مليون
دوالر ونــصــف
مــلــيــون دوالر
على الترتيب.

نظام البطولة

مباراة االفتتاح

يعتمد نظام
كأس العالم لألندية
 ،2020على مستوى
الفرق طبق إلحصائيات
اإلتحاد الدولى لكرة
القدم «فيفا» ،ووفق ذلك
يتم تحديد المواجهات فى
البطولة ،وتقسم الفرق إلى ثالث
شرائح  ،A-B-Cومن المقرر أن
تبدأ المواجهات ستكون المباراة
األولى بين الفريق المستضيف
وهو الدحيل القطرى ،وفريق
أوكالند سيتى فى  1فبراير
.2021

مشوار األهلى إلى قطر

استهل النادى األهلى المصرى مشواره
فــى دورى أبــطــال أفريقيا 2020/2019
من الــدور الثانى ،بعدما كــان معفيا ً من
الـ ــدور الــتــمــهــيــدى ،وتــأهــل عــلــى حساب
كــانــو س ــب ــورت م ــن غــيــنــيــا االســتــوائــيــة،
بــعــدمــا ف ــاز عليه بــســداســيــة نظيفة فى
مجموع المواجهتين ..دخــل األهلى دور
المجموعات وعجز عن تصدر مجموعته
التى أنهاها النجم الساحلى فى الصدارة،
فـــى مــجــمــوعــة ضــمــت أيـــضـــا ً الــهــال
السودانى وبالتينيوم.

وج ــاءت لحظة الحسم لما واجــه األهلى
بطل  2016ماميلودى صن داونز ،وفاز عليه
 0-2فــى الــقــاهــرة وع ــاد بتعادل مــن خــارج
الــديــار بــهــدف فــى كــل شــبــكــة .وضــرب
األهلى بقوة فى نصف النهائى لما
فاز فى المغرب أمام الوداد بثنائية
نظيفة ليضع قدما فى النهائى،
ليعيد التفوق فى اإليــاب بثالثية
مقابل هدف ويتأهل للمواجهة
النهائية التى فــاز بها بهدفين
لهدف أمام الزمالك.

المشاركة السادسة
للشياطين الحمر
يــشــارك األهــلــى فــى كــأس العالم لألندية للمرة
السادسة فى تاريخه ،بعد تتويجه بلقب دورى
أبطال أفريقيا ،للموسم الحالى ،2020 – 2019
على حساب غريمه التقليدى الزمالك ،بنتيجة
 ،1 – 2للمرة التاسعة بتاريخه ،فى اللقاء الذى جمع
الفريقين مساء الجمعة ،على ملعب «القاهرة».
ويعد األهلى النادى العربى األكثر مشاركة فى كأس العالم لألندية،
برصيد  6مرات ،والتى كان آخرها ،فى المغرب ،عام  .2013وبدأ المارد
األحمر مشاركاته بكأس العالم لألندية فى عام  ،2005ثم ،2008 ،2006
 2012وأخيرا .2013

مالعب البطولة

أعلن االتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»
الــمــاعــب الــثــاث الــمــقــرر استضافتها
بــطــولــة كــــأس ال ــع ــال ــم ل ــأن ــدي ــة الــتــى
سيشارك فيها الــنــادى األهــلــى بصفته
بطل آخر نسخة فى دورى أبطال أفريقيا
والتى ستنطلق فبراير المقبل فى قطر
وتــقــام مــبــاريــات الــبــطــولــة العالمية
ال ــم ــن ــت ــظ ــرة عـــلـــى مــــاعــــب اســـتـــاد
الــمــديــنــة التعليمية ،وأحــمــد بــن على

جدول
المباريات

الجولة األولى  -االثنين  1فبراير
 7:30الساعة الدحيل القطرى
 xأوكالند سيتى النيوزلندي
الملعب :أحمد بن على

وخليفة الدولى.
ومــــن الــمــقــرر أن ت ــق ــام م ــب ــاراة
االفتتاح على ملعب أحمد بــن على
بين الدحيل القطرى وأوكالند سيتى
النيوزالندى والتى ستقام فى األول
من فبراير وسيلتقى على أثرها الفائز
أمام األهلى فى الدور الثانى للبطولة،
بــيــنــمــا يــســتــضــيــف مــلــعــب الــمــديــنــة
التعليمية النهائى يوم  11فبراير.

الجولة الثانية  -الخميس  4فبراير
الفائز من مباراة الدحيل وأوكالند سيتى سيواجه أحد الفرق
اآلتية (بطل دورى أبطال إفريقيا «األهلى» -بطل دورى أبطال
آسيا «أولسان هيونداى» -تيجريس المكسيكي) ،على أن يلتقى
المتنافسين اآلخرين فى المباراة الثانية على النحو اآلتى:
 - 4:00فريق  Aضد فريق  Bالملعب :ستاد خليفة الرياضى
 - 7:30فريق  Cضد فريق  Dالملعب :ستاد المدينة التعليمية

مباراة تحديد المركز الخامس  -األحد  7فبراير
يلتقى الفريقان الخاسران من مباراة الجولة الثانية
لتحديد المركز الخامس والسادس
تقام المباراة فى الخامسة مساء السابع من فبراير على
ملعب المدينة التعليمية
نصف النهائى
األحد  7فبراير  -بطل أمريكا الجنوبية (كونميبول) سيواجه أحد المتأهلين
من الجولة الثانية (وف ًقا للقرعة) على ملعب ستاد خليفة الدولى.
االثنين  8فبراير  -يلتقى بايرن ميونخ مع الفريق اآلخر المتأهل من الجولة
الثانية على ملعب أحمد بن على

النهائى وتحديد المركز الثالث
الخميس  11فبراير  -مباراة
المركز الثالث ستقام فى تمام
الساعة الخامسة من يوم 11
فبراير على ملعب المدينة
التعليمية
النهائى فى الملعب ذاته
بتمام الساعة الثامنة
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موسيمانى يطلب تدعيم عاجل لجبهة األهلى اليمنى
وتشير الــدالئــل إلــى أن الثنائى الهجومى
ص ــاح محسن وأحــمــد يــاســر ريـــان إصبحا
قريبين من مغادرة صفوف األهلى خالل فترة
االنتقاالت الحالية ،على سبيل اإلع ــارة على
المستوى المحلى.
وبعد انضمام والتر بواليا لصفوف
األهلى فى الميركاتو الشتوى الحالى
قادما من نــادى الجونة ،تراجعت
حــظــوظ الثنائى صــاح محسن
وأحمد ياسر ريان فى المشاركة
مع األهلى ،حيث بات المهاجم
ال ــزام ــب ــى يــتــصــدر خ ــي ــارات
ال ــم ــدرب مــوســيــمــانــى للخط
الهجومى ويــتــســاوى معه فى
حظوظه المتألق محمد شريف
ويأتى خلفهما مروان محسن.
ومن ضمن األسباب التى تعزز
ف ــرص رحــيــل أحــمــد يــاســر ريــان
وصالح محسن عن األهلى فى فترة
االنتقاالت الشتوية الحالية ،رغبة
الثنائى فى الحفاظ على حظوظهما
للمشاركة مــع منتخب مصر األولمبى
فــى دورة األلــعــاب األولــيــمــبــيــة المقرر
موسيمانى إقامتها صيف العام الجارى فى العاصمة
الــيــابــانــيــة طــوكــيــو ،ويــــدرك الالعبين
أن بقاءهما بــعــيـ ًـدا عــن الــمــشــاركــة قد
يخرجهما مــن حسابات شــوقــى غريب
مــدرب المنتخب األولمبى والــذى أكد
مــرارا أن المشاركة األساسية تبقى
هــى الــشــرط األه ــم لــضــم أى العــب
لصفوف المنتخب ،األمر الذى يجعل
الثنائى صالح محسن وأحمد ياسر
ريــان مرحبين بفكرة الخروج على
سبيل اإلعارة وهو ما سيضمن لهما
المشاركة بشكل دائم فى المباريات
مثلما كان حال كل منهما وقت إعارة
ريـ ــان إل ــى الــجــونــة وإعـــــارة صــاح
محسن إلى سموحة.

كتب – ضياء خضر

أزمة جديدة تنذر
بالتصعيد بين
جيرالدو واألهلى
تتصاعد أزمـــة األنجولى
جيرالدو ،العب الفريق األول
لكرة القدم بالنادى األهلي،
خصوصا
ـومــا بعد اآلخـــر،
ً
يـ ً
بــعــد وضـــعـــه عــلــى قــائــمــة
االنتظار فى الفترة األخيرة،
فــى ظــل الــتــعــاقــد مــع العــب
بدالً منه.
ويــبــدو أن األيــــام القليلة
المقبلة ،ستشهد العديد من
األزمات بين الالعب وفريقه،
خصوصا فى ظل ارتفاع حدة
ً
الــخــاف بينهما فــى الفترة
األخيرة.
بداية األزمة
طــلــب الــجــنــوب أفــريــقــى
بيستو موسيمانى ،المدير
الــفــنــى للفريق األول لكرة
الـــقـــدم ب ــال ــن ــادى األه ــل ــي،
الــتــعــاقــد مـــع مــهــاجــم فى
خصوصا
المرحلة المقبلة،
ً
فى ظل األزم ــات التى يعانى
منها الــفــريــق فــى المنطقة
الهجومية.
تعاقد الــنــادى األهــلــى مع
قادما
الزامبى والتر بواليا،
ً
من نادى الجونة ،بعدما أثنى
عليه الجنوب أفريقى بيتسو
موسيماني ،وعلى اإلمكانيات
التى يتمتع بها الــاعــب فى
مشواره مع الفريق الساحلى.
كـــان
لـــزامـــا عــلــى الــنــادى
ً
األهــــلــــى وضـــــع العـــــب مــن
األجـــــانـــــب عـــلـــى قــائــمــة
خصوصا فــى ظل
االنــتــظــار،
ً
ضغط اللوائح التى ال تسمح
إال بــعــدد مــعــيــن فــقــط من
األجانب داخل كل فريق.
عروض برازيلية وعربية
حــــــاول الــــنــــادى األه ــل ــى
الـــتـــخـــلـــص مـــــن الـــاعـــب
األنــجــولــى جــيــرالــدو على
سبيل اإلعـــارة إلــى أى فريق
يرغب فى ضمه لمدة موسم
واحــد فقط ،على أن يتحدد
بــعــدهــا فـــكـــرة عـــودتـــه أو
االستغناء عنه بشكل نهائى.
واســتــقــدم الــنــادى األهلى
لالعب العديد من العروض
ســــواء مــن أنــديــة بــالــدورى
البرازيلى أو أنــديــة عربية،
إال أن الالعب رفــض كل هذه
الــــعــــروض ،بـــداعـــى أنــهــا ال
تتناسب مع إمكانياته الفنية
أو طموحاته.
تمرد على األهلى
تمسك األنجولى جيرالدو
بــاســتــخــدام الــلــوائــح والــتــى
تتمثل فى وضع الالعب على
قائمة االنتظار باالتفاق بين
الطرفين ،على أنــه ال يجوز
وضع الالعب فى حالة رفضه،
وبــدأ فى التمرد على القلعة
الحمراء.
ويــضــغــط جــيــرالــدو على
إدارة األهلى من أجل الرحيل
الــمــجــانــى وتــقــاضــى قيمة
عــقــده كــامــلــة ،وفــقــا للوائح
الفيفا ،السيما وأن اللوائح
تسمح له بفسخ العقد حال
رفض دخوله قائمة االنتظار
وإصـــــراره عــلــى فــســخ عقده
مع القلعة الحمراء ،وهــو ما
يدخله فى قائمة المشاغبين
الـــذيـــن يــرفــضــون الــحــلــول
المقدمة مــن إدارة الــنــادى
ويــحــاولــون لــى ذراع اإلدارة
الحمراء.

يتواصل العد التنازلى إلســدال الستار على
فترة االنتقاالت الشتوية ،والتى سيتم إغالق
باب القيد فيها بنهاية يوم  31يناير الجارى.
وشهدت األيــام األخــيــرة م ــداوالت متواصلة
بين إدارة تخطيط كرة القدم بالنادى األهلى
وبين الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير
الفنى للفريق األحــمــر ،وال ــذى أبلغ مسئولى
لجنة التخطيط برغبته فى ضم ظهير أيمن
جديد لصفوف الفريق خالل الميركاتو الشتوى
الحالى.
وب ــرر موسيمانى مطلبه بضم ظهير أيمن
بعدم قناعته بالمستوى الــذى يقدمه الوافد
الجديد أحمد رمضان بيكهام فى مركز الظهير
األيمن ،بعدما أشركه المدرب الجنوب أفريقى
فيه بعدة مباريات لظروف غياب الظهير األيمن
األساسى محمد هانى بسبب إصابته بفيروس
كورونا.
ول ــم ينجح بــيــكــهــام فــى إقــنــاع موسيمانى
بــقــدراتــه عــلــى الــمــشــاركــة فــى مــركــز الظهير
األيــمــن ،حيث يــرى الــمــدرب أن الالعب يجيد
فى اللعب فى مركز المساك باعتباره مركزه
األصلى ،بجانب إجادته فى مركز خط الوسط
المدافع.
وش ــدد موسيمانى لمسئولى األهــلــى على
ضرورة ضم ظهير أيمن جديد للفريق قبل نهاية
خصوصا أن الفريق مقبل على
انتقاالت يناير،
ً
مشاركات بالجملة فى العديد من البطوالت
تحتاج وجود أكثر من بديل مميز فى كل مركز
من مراكز الفريق.
ووجــهــت إدارة التخطيط بــالــنــادى األهلى
أنــظــارهــا ص ــوب اســمــيــن للمفاضلة بينهما
لتدعيم مــركــز الظهير األيــمــن ،وهــمــا كريم
فــؤاد ظهير فريق إنبى المعار إليه من نجوم
المستقبل ،بجانب كريم العراقى الظهير األيمن
لفريق المصرى البورسعيدى.
وتعطى إدارة التخطيط باألهلى أولوية لضم

ريان

محسن

ريان ومحسن يقتربان من الرحيل
فى ميركاتو الشتاء
الالعب كريم فؤاد ،لكن ارتباطه بعقد إعارة مع
إنبى ووجود بند يعطى النادى البترولى أحقية
شــراء الالعب يقف عقبة فى طريق الحصول
على خدمات الالعب.
ويسعى مسئولو األهــلــى لمحاولة التوصل
لحل ودى مــع نظرائهم بــنــادى إنــبــى ،ليوافق
األخــيــر على التخلى عــن الــاعــب كريم فــؤاد
والـــذى ينتهى عقد إعــارتــه للنادى البترولى
فى نهاية الموسم الــجــارى ،ويحق لنادى إنبى
شــراء الالعب فى نهاية الموسم بشكل نهائى
مقابل  15مليون جنيه يتم سدادها لنادى نجوم
المستقبل.
ويضع مسئولو األهلى الالعب كريم العراقى

كخيار ثــانــى لتدعيم مــركــز الظهير األيــمــن،
واضــعــيــن فــى االعــتــبــار الــحــســاســيــات التى
قــد تــكــون مــوجــودة لــدى قــطــاع مــن جماهير
األهــلــى حــال ضــم العــب مــن فــريــق المصرى
الــبــورســعــيــدى ،وبــشــكــل ع ــام أبـــدى الــمــدرب
موسيمانى موافقته على ضــم أى العــب من
الثنائى كــريــم ف ــؤاد أو كــريــم الــعــراقــى بعدما
شاهد بعض المباريات للثنائى وأبدى إعجابه
بقدراتهما.
وفى سياق آخر ما تزال إدارة الكرة باألهلى
تسعى لحسم ملف الالعبين الراحلين عن
الفريق فى يناير الــجــاري ،وســط مشاورات
متواصلة مع الجهاز الفنى بهذا الشأن.

المقاولون ..بداية مخيبة ومصير
غامض ومحاولة لترتيب األوراق
كتبت  -سارة عبد الباقى
طـــاردت األزمـ ــات الــفــريــق األول لــكــرة الــقــدم بنادى
المقاولون العرب وذلك خالل الفترة األخيرة ،سواء على
المستوى المحلى أو اإلفريقى األمر الذى يثير الغموض
نحو مستقبل ذئــاب الجبل ،تحت قيادة مدربهم عماد
النحاس خالل الفترة المقبلة.
الموسم الماضى قدم فريق المقاولون العرب مستوى
رائع واستطاع أن يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب
الــدورى المصرى الممتاز ،ليعود إلى المشاركات
اإلفريقية من جديد عقب فترة غياب طويلةـ ولكن
مع بداية هذا الموسم األمور تغيرت كثيراً سواء
محليا ً أو إفريقيا ،فكانت البداية بالنسبة لفريق
المقاولون بمسابقة الدورى المصرى هذا الموسم
كارثية ،حيث خاض الفريق األصفر  4مباريات،
حقق خاللهم الفوز فى لقاء وحيد ،بينما خسر
 3مواجهات ،وهو ما جعله يحتل المركز قبل
األخير فى جدول ترتيب المسابقة المحلية.
وخسر المقاولون العرب مبارياته فى
بطولة الدورى العام ،أمام كالً من الزمالك
ووادى دجلة واإلنتاج الحربى ،فيما حقق
فوزه الوحيد على البنك األهلى ،ليجمع
الــذئــاب  3نــقــاط فقط مــن  4مباريات
خاضها فى المسابقة المحلية ،أما على
المستوى اإلفــريــقــي ،ودع المقاولون
العرب بطولة الكونفيدرالية اإلفريقية
عقب الخسارة أمــام النجم الساحلى
التونسى بهدفين مقابل هــدف فى
إيــاب دور الـــ 32األول من المسابقة
القارية ،بعد أن انتهت مباراة الذهاب
الــتــى أقــيــمــت ف ــى مــصــر بــالــتــعــادل
السلبى بين الفريقين ليفشل أبناء
عــمــاد الــنــحــاس فــى الــوصــول لنقطة
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فؤاد

بعيدة فى المسابقة اإلفريقية.
وبسبب ما قدمه المقاولون العرب تحت قيادة عماد
النحاس خــال الموسم الماضي ،ارتفعت الطموحات
لدى إدارة ذئاب الجبل حيث أكد محمد عادل المشرف
العام على قطاع الكرة بفريق المقاولون العرب خالل
تصريحات سابقة ،أن فريقه يستهدف الحفاظ على
التواجد بالمربع الذهبى فى مسابقة الــدورى المصرى
الممتاز مثلما فعل فى الموسم الماضى كى يستمر
فى المشاركة بالبطوالت اإلفريقية ،ولكن البداية
المخيبة لــآمــال والــخــروج المبكر مــن بطولة
الكونفدرالية قــد يعيق طموحات المقاولون
هذا الموسم فى ظل حالة اإلحباط التى تراود
الالعبين عقب الخروج اإلفريقى.
ويبحث المقاولون العرب فى الوقت
الحالى عن إعــادة ترتيب أوراقــه مرة
أخ ــرى تحت قــيــادة عــمــاد النحاس
الـــذى يــأمــل فــى ال ــع ــودة بالفريق
مــرة أخ ــرى إلــى تــوازنــه المفقود
منذ بــدايــة الــمــوســم ،والــبــدء من
جديد فى تجميع النقاط بالدورى
واســتــعــادة االنــتــصــارات مــن أجل
العمل على تكرار إنجاز الموسم
الــمــاضــى بــالــتــواجــد فــى الــمــربــع
الذهبى بالمسابقة المحلية.
ومن جهة اإلدارة يبحث مسئولو
النادى األصفر عن تدعيم صفوف
الفريق بصفقات قوية خــال فترة
االنتقاالت الشتوية الجارية ،خاصة
أن الــخــروج اإلفــريــقــى المبكر أكــد أن
الــفــريــق مـــازال فــى حــاجــة إلــى مــزيــد من
الخبرات لتحقيق األهداف المنشودة لذلك
يبحث الذئاب عن التعاقد مع صفقات مميزة
النحاس خالل الفترة المقبلة.

أخبار النجوم

العراقى

رحلة البحث عن العاشرة..

تاريخ «الشياطين الحمر» أمام
منافسيهم بمجموعة دورى األبطال
كتب – محمد الصايغ
بدأ الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني ،المدير
الفنى للفريق األول لكرة القدم بالنادى األهلي،
رحــلــة الــبــحــث عــن األمــيــرة الــســمــراء الــعــاشــرة،
خصوصا بعد االنتهاء مــن إجـــراءات قرعة دور
ً
المجموعات التى أقيمت يوم
الجمعة الماضى لبطولة دورى
أبطال أفريقيا للموسم الجارى
.2021 - 2020
ت ــم تــقــســيــم األن ــدي ــة الــــ16
الــمــشــاركــة فــى الــبــطــولــة إلــى
أربعة تصنيفات ،وفقا لنتائجها
فــى الــبــطــوالت األفريقية فى
آخر خمس سنوات ،إذ أوقعت
قرعة دورى أبــطــال أفريقيا،
الــتــى سحبها حــســام غــالــى،
العب النادى األهلى ومنتخب
مصر السابق ،المارد األحمر
فــى المجموعة األولـــى رفقة
كل من :فيتا كلوب الكونغولى،
ســيــمــبــا ال ــت ــن ــزان ــي ،الــمــريــخ
السودانى.
وكــان األهلى وقع فى نسخة
عـ ــام  2019م ــع فــيــتــا كــلــوب
الــكــونــغــولــى وســيــمــا التنزانى
فــى مجموعة واحــــدة وكــانــت
المجموعة الرابعة ،وقتها ،وتمكن من التأهل عن
هذه المجموعة برفقة سيمبا ،لكنه ودع البطولة
من الدور ربع النهائى على يد صن داونز الجنوب
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إفريقى بعد الخسارة فى مجموع لقاءى الذهاب
واإلياب بنتيجة  ،1-5وها هو الحال يتكرر بتواجد
سيما وفيتا كلوب فى المجموعة ذاتها مع أبناء
القلعة الحمراء.
مواجهات األهلى والمريخ السودانى
التقى النادى األهلى شقيقه المريخ السودانى
فــى مــبــاراتــيــن ببطولة دورى
األبــطــال ،وكــانــت المواجهتين
فــى الـــدور الــثــانــى مــن نسخة
عــــام  ،2002وفـــــاز الــفــريــق
السودانى  1-3فى السودان،
لــكــن الـــمـــارد األحـــمـــر حقق
االنــتــصــار بــالــقــاهــرة بنتيجة
.0-2
مواجهات األهلى وفيتا
كلوب الكونغولى
لــعــب ال ــن ــادى األهــلــى أمــام
فــيــتــا كــلــوب الــكــونــغــولــى فى
مناسبتين فقط كانتا فى دور
المجموعات من نسخة ،2019
وخسر األهلى األولى بالكونغو
بــهــدف نظيف ،فيما فــاز فى
الثانية بالقاهرة بنتيجة .0-2
مواجهات األهلى وسيما
التنزانى
لــعــب األهـــلـــى ضـــد سيما
التنزانى فى لقاءين ،خالل دور
المجموعات من نسخة عام  ،2019وتعرض المارد
األحمر للخسارة فى تنزانيا بهدف نظيف ،قبل أن
يفوز فى مواجهة اإلياب بالقاهرة بنتيجة .0-5
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نجوم الزمالك يدعمون
فراعنة اليد

بورتريه هدية مشجع
فنان لعبد الغنى

بن شرقى يواجه طوفان
المعجبات بـ«البلوك»

حرص عدد من نجوم الفريق األول لكرة القدم بنادى
الزمالك ،على مساندة ودعــم العبى كــرة اليد بالنادى
األبيض ،الذين يستعدون لبدء منافسات كأس العالم بعد
أيام قليلة ،وهى البطولة التى ستستضيفها مصر.
وجــاء على رأس هــؤالء الالعبين محمود عبدالرازق
«شيكاباال» ،ومحمود عبدالرحيم «جنش» وطارق حامد،
فى ظل عالقة الصداقة التى تربطهم بالعبى كرة اليد
بنادى الزمالك ،وعلى رأسهم أحمد األحمر نجم فريق
كرة اليد بالقلعة البيضاء ومنتخب مصر.
وتضم قائمة منتخب مصر لكرة اليد من الزمالك كالً
من محمد على ،عمر الوكيل بكار ،أحمد مؤمن صفا،
كريم أيــمــن ،يحيى الـــدرع ،حسن ق ــداح ،كريم يسري،
مصطفى بشير ،حــازم مــمــدوح ،مصطفى خليل ،سام
سامى نوار ،خالد وليد ،بخالف النجم أحمد األحمر.

تلقى محمد عبدالغنى مدافع الفريق األول لكرة القدم
بنادى الزمالك ،هدية خاصة من أحد مشجعى النادى
األبيض.
وجــاءت الهدية عبارة عن رسمة لصورة الالعب من
جانب المشجع الــذى يعمل رس ــام ،حيث قــام بإرسال
فيديو لعبدالغنى عن طريق الحساب الشخصى لالعب
على موقع التواصل االجتماعى «انستجرام» ،يحتوى
على مراحل رسم الصورة على قطعة من القماش ،قبل
أن يتفق معه بعدها على مقابلة ويقوم بتسليم الهدية له.
ويشارك محمد عبدالغنى مع الزمالك على فترات
فى ظل اعتماد األجهزة الفنية المتعاقبة على تدريب
الفريق األبيض ،على الدفع بالثنائى محمود عالء،
ومحمود حمدى «الــونــش» لقيادة خط دفــاع القلعة
البيضاء بشكل أساسى.

يعانى أشرف بن شرقى نجم فريق نادى الزمالك
من رسائل بالجملة يتلقاها من المعجبات به عبر
حساباته الرسمية على مواقع التواصل االجتماعى
المختلفة ..النجم المغربى اضــطــر فــى الفترة
األخيرة الستخدام خاصية «البلوك» لمنع الكثير
من المعجبات من إرســال مزيد من الرسائل له،
والتى يدور معظمها حول اإلعجاب به.
ومؤخرا كشف أحد المصورين الرياضيين أن بن
ً
شرقى شخص خجول بطبيعته ،وهو ما يجعله ال
يتجاوب من رسائل المعجبات وإلحاحهم المتكرر
عليه فى التواصل معهن ،وكشف المصور أن بعض
الشابات طلبن منه التوسط لدى بن شرقى إلقناع
األخير بإلغاء «البلوك» عن حساباتهم على مواقع
التواصل االجتماعى ،ليكون بإمكانهم مراسلته.
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مهاجم أرسنال السابق مرشح لالنضمام للكتيبة البيضاء

باتشيكو يحسم قائمة المطرودين من الزمالك
كتبت – سارة عبد الباقى

بــدأ البرتغالى جايمى باتشيكو المدير
الفنى لفريق الكرة األول بنادى الزمالك،
خالل األيــام الماضية فى ترتيب األولويات
داخ ــل القلعة البيضاء ،س ــواء فيما يتعلق
بالالعبين الراحلين عــن صــفــوف الفريق
خالل فترة االنتقاالت الشتوية الجارية ،أو
الصفقات الجديدة التى سيتم التعاقد معها
فى شهر يناير الجارى ،من أجل تدعيم بعض
المراكز داخل صفوف الزمالك.
وطلب البرتغالى باتشيكو مــن مسئولى
نــادى الزمالك تدعيم بعض المراكز وهى
المهاجم وصانع األلعاب والمدافع ووسط
الملعب ،من أجل تعويض النقص العددى فى
هذه المراكز خالل فترة االنتقاالت الشتوية
الــحــالــيــة ،ورف ــض الــمــديــر الفنى للزمالك
التوقيع على ما يفيد بموافقته على رحيل
مصطفى محمد والتونسى فرجانى ساسى
عن صفوف الزمالك خالل فترة االنتقاالت
الحالية ،فى ظل حاجة الــمــدرب لخدمات
الثنائى ،وعدم موافقته على رحيل أى منهما.
ويــنــوى مــســئــولــو نـ ــادى الــزمــالــك اتــخــاذ
قـــــرارات تــربــويــة ج ــدي ــدة ،ضــد مصطفى
محمد وفــرجــانــى ســاســى ،وذلـــك بخالف
العقوبات المادية التى سيتم توقيعها عليهم
فى الفترة الحالية ،وذلــك بعد أن تم إبالغ
الالعبين برفض المدير الفنى لرحيلهما،
إال أنهما لم يلتزما بالتعليمات حيث غاب
مصطفى محمد عن بعض التدريبات بدون
الحصول على إذن مسبق ،بخالف ظهوره
إعالميا ً دون الحصول على موافقة أشرف
قــاســم الــمــشــرف على فــريــق الــكــرة ،بينما
سافر فرجانى ساسى إلى بالده دون إخطار
مسئولى الزمالك بأمر سفره.
وفــى نفس الــوقــت استقر باتشيكو على
قــائــمــة الــاعــبــيــن الــراحــلــيــن عــن صفوف
الزمالك ،وهم مصطفى فتحى وكريم بامبو
ومحمود عبدالعزيز باإلضافة إلى المغربى

باتشيكو

محمد

بوناجم

الخواجة البرتغالى يعطى الضوء األخضر لضم عبد العاطى
محمد أوناجم ،على أن تضم قائمة الراحلين
محمد عبدالسالم مدافع الفريق األبيض
فى حالة التعاقد مع مدافع جديد فى الفترة
الحالية.
وكــانــت األيـــام القليلة الماضية شهدت
قيام أحد وكــاء الالعبين بعرض المهاجم

يايا سانوجو ،صاحب الجنسيتين اإليفوارية
والفرنسية لالنتقال إلــى صفوف الزمالك
خــال فــتــرة االنــتــقــاالت الشتوية الحالية،
حــيــث لــعــب ســانــوجــو للمنتخب األولــمــبــى
الفرنسى ،ويبلغ من العمر  27عاما وطوله
 196سـ ــم ،وســبــق ولــعــب لــفــرق أوكــســيــر

 3عوامل تحفز «زعيم الثغر» لمزاحمة كبار الدورى
كتبت – سارة عبد الباقى
يسعى الفريق األول لكرة القدم بنادى
االتــحــاد الــســكــنــدرى تحت قــيــادة مدربه
المخضرم حسام حسن لتحقيق النتائج
الــمــمــيــزة فــى بــطــولــة الــــدورى المصرى
الممتاز هذا الموسم ،والعمل على التواجد
وبقوة ضمن فرق المربع الذهبى أمالً فى
المشاركة اإلفريقية ،التى يحلم بها رئيس
النادى السكندرى محمد مصيلحى.
الــمــوســم الــمــاضــى ل ــم يــكــن األفــضــل
بالنسبة لفريق االتحاد السكندرى الذى
أنهى بطولة الــدورى العام محتالً المركز
العاشر بجدول ترتيب المسابقة المحلية،
ليبدأ التغيير الفنى ويتم التعاقد مع حسام
حسن الذى يمتلك خبرات تدريبية مميزة،
ولم تكن بداية العميد مع االتحاد قوية إذ
خسر أمام األهلى فى نصف نهائى بطولة
كأس مصر خالل الموسم المنقضى ،ولكن
بصعوبة بالغة حيث انتهى اللقاء بهدفين
مقابل هــدف واحــد فى الدقائق األخيرة
من عمر اللقاء ليودع زعيم الثغر بطولة
الــكــأس مــن الـــدورى نصف النهائى
ويــبــدأ رحــلــتــه ببطولة الـــدورى
العام.
وهناك عوامل تحفز االتحاد
ال ـ ــس ـ ــك ـ ــن ـ ــدرى مــع
حــســام حــســن على
الــمــنــافــســة بــقــوة
بـ ــهـ ــدف ال ــت ــواج ــد
فــى الــمــربــع الذهبى
هـــذا الــمــوســم ،يأتى
أول ــه ــا ال ــب ــداي ــة الــقــويــة
ف ــى بــطــولــة الــــــدورى حــيــث فــاز
الفريق السكندرى على بيراميدز
فــى الجولة األول ــى مــن المسابقة
المحلية ،بهدفين مقابل هدف
فــى مــفــاجــأة كبيرة خــاصــة بعد

ساسى

الفرنسى ،وأرســنــال اإلنجليزى ،وكريستال
بــاالس اإلنجليزى وأياكس الهولندى ،وكان
نــادى تولوز الفرنسى آخر محطاته ،موسم
.2018/2017
وفــى ســيــاق آخــر يفضل الــاعــب الشاب
أحمد عيد ظهير أيمن الفريق األول لكرة

اقتراح بإقامتها بـ«الفيديو كونفرانس» ..وخطاب جديد للجنة األزمات

مجاهد يطلب الرد النهائى من وزارة
الرياضة إلجراء انتخابات الجبالية
كتب – محمد الصايغ

التدعيمات القوية التى أبرمها األخير
خالل فترة االنتقاالت الصيفية الماضية،
والــتــى ج ــاء عــلــى رأســهــا ثــاثــى األهــلــى
السابق رمضان صبحى وشريف إكرامى
وأحــمــد فتحى ،وإجــمــاالً خــاض االتــحــاد
الــســكــنــدرى  5مــبــاريــات فــى مسابقة
الـــــدورى ،حــقــق خــالــهــم الــفــوز فى
مــبــاراتــيــن ،وتــعــادل مثلهما بينما
خــســر لــقــاء وحــيــد أم ــام األهــلــى،
ليجمع زعيم الثغر  8نقاط من 5
لقاءات ،وهو معدل ليس ضعيفاً.
الــعــامــل الــثــانــى ال ــذى يحفز
أب ــن ــاء ح ــس ــام حــســن وج ــود
عناصر مميزة فــى الفريق
السكندرى على رأسهم عمار
حــمــدى الــمــعــار مــن األهــلــى
حسام وكـــذلـــك اإليـــــفـــــوارى رزاق
سيسيه المعار من الزمالك،

أخبار النجوم

أخبار النجوم

والـــذى سجل هدفين خــال  5مباريات
خاضهم مع االتحاد فى المسابقة المحلية
حتى اآلن ،لذلك زعيم الثغر يمتلك بالفعل
العناصر المميزة التى تجعله قــادراً على
المنافسة بقوة للتواجد فى المربع الذهبى
هذا الموسم.
الــعــامــل الــثــالــث يــخــص حــســام حسن
الــذى دومــا ً ما تكون له طموحات كبيرة
مع الفرق التى يقودها ،حيث سبق وقاد
الــعــمــيــد فــريــق الــمــصــرى الــبــورســعــيــدى
للتأهل إلى نهائى بطولة كأس مصر عام
 ،2017ولكنه خسر أمام األهلى بهدفين
مــقــابــل هـــدف فــى م ــب ــاراة امــتــدت إلــى
األشــواط اإلضافية ،لذلك يبحث حسام
حسن عــن الظهور بقوة مــع زعيم الثغر
وتحقيق آمــال إدارة الــنــادى السكندرى
وجــمــاهــيــره خـ ــال الــمــوســم الــحــالــى،
وتعويضهم عن نتائج الموسم المنقضى.

أخبار النجوم

القدم بنادى الزمالك ،الرحيل عن صفوف
الــنــادى األبــيــض على سبيل اإلعـــارة خالل
شهر يناير الجارى ،وحتى نهاية الموسم فى
ظل اعتماد الجهاز الفنى للفريق األبيض
بــقــيــادة باتشيكو عــلــى ح ــازم إم ــام بــصــورة
أســاســيــة ،بــاإلضــافــة إلــى التونسى حمزة
المثلوثى الوافد الجديد للقلعة البيضاء فى
بداية الموسم الحالى ،حيث تلقى أحمد عيد
عرضا ً من أحد األندية البلجيكية عن طريق
أحد وكالء الالعبين ،بخالف تلقيه عروض
محلية فى الفترة األخيرة ،فضالً عن انتظاره
لــعــروض أخ ــرى لــاحــتــراف الــخــارجــى فى
الفترة المقبلة.
ومـــن الــمــقــرر أن يــتــحــدث ال ــاع ــب مع
مسئولى نادى الزمالك خالل األيام الجارية،
حــول الرحيل على سبيل اإلع ــارة فى شهر
يناير الجارى ،من أجل اللعب بصورة أساسية
فى الفترة المقبلة وعــدم افتقاده لمستواه،
بعد ابتعاده عن المشاركة مع الفريق األبيض
خالل المباريات المقبلة.
وفــى إطــار مختلف عــرض مسئولو نــادى
الزمالك الثنائى محمد عبدالعاطى العب
وس ــط وادى دجــلــة ،ومــحــمــد مجلى العــب
الــمــقــاولــون ال ــع ــرب عــلــى الــجــهــاز الفنى
لفريق الكرة األول بالنادى األبيض ،بقيادة
الــبــرتــغــالــى جــايــمــى بــاتــشــيــكــو ،م ــن أجــل
المفاضلة بينهما لضم العــب واحــد خالل
فترة الميركاتو الجارية ،وتدعيم خط وسط
بناء على طلب المدير الفنى.
الزمالك ً
ومــن جانبه فضل باتشيكو التعاقد مع
عــبــدالــعــاطــى ،خــاصــة أن مــجــلــى ل ــن يتم
االســتــفــادة مــن خــدمــاتــه فــى المنافسات
اإلفريقية ،فى ظل مشاركته مع المقاولون
ه ــذا الــمــوســم فــى بــطــولــة الكونفيدرالية
اإلفريقية ،التى ودعها األخير مؤخراً ،وهو
مــا سيمنع الــزمــالــك مــن قــيــده فــى قائمته
اإلفريقية خــال الموسم الــجــارى ،حسب
ما تنص عليه لوائح االتحاد اإلفريقى لكرة
القدم «كاف».

تعقيدا فيما يخص إجراء
أصبحت األمور أكثر
ً
انتخابات االتحاد المصرى لكرة القدم ،المقرر
خصوصا فى
لها فى نهاية شهر يناير الجارى،
ً
ظل تفشى فيروس كــورونــا فى اآلونــة األخيرة،
إض ــاف ــة إلـ ــى رفـ ــض الــلــجــنــة األولــيــمــبــيــة
المصرية إج ــراء أى انتخابات فى
الفترة الحالية.
وتحفظت لجنة األزمـــات
بمجلس الوزراء ،على إجراء
انــتــخــابــات اتــحــاد الــكــرة
خالل شهر يناير الجارى،
وسيجرى إبــاغ اللجنة
الــثــاثــيــة بالتنسيق مع
الدكتور أشــرف صبحى مجاهد
وزير الشباب والرياضة،
فــى حــالــة ال ــوص ــول إلــى
قرار الرفض بشكل رسمى
خالل األيام القليلة المقبلة.
وينوى أحمد مجاهد ،رئيس
اللجنة الثالثية بالجبالية ،إرســال
خطاب جديد إلى مجلس الــوزراء ووزارة
الرياضة من أجل إرسال الرد النهائى فيما يخص
خصوصا فــى ظــل إصــرار
إجـــراء االنــتــخــابــات،
ً
االتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» ،على إجراء
االنتخابات فى موعدها.
كشف مــصــدر داخ ــل االتــحــاد المصرى لكرة
ـراحــا مــن جــانــب اللجنة
الــقــدم ،أن هــنــاك اقــتـ ً
الثالثية بــاالتــحــاد ،إلقــامــة انتخابات الجبالية

المقبلة بـ«الفيديو كونفرانس» ،فى ظل وجود
رغبة من جانب االتحاد الدولى فيفا ،فى عقد
انتخابات الجبالية.
وأضــاف المصدر فى تصريحاته خاصة ،أن
خصوصا فى
أحمد مجاهد يفكر فى هذا األمر،
ً
ظل قرار مجلس الوزراء بعدم إجراء أى نتخابات
لمدة  6شهور ،بسبب انتشار الموجة الثانية
من فيروس كورونا المستجد.
وأشــار المصدر ،الــذى فضل
عـــدك ذكـــر اس ــم ــه ،إلـــى أن
الــفــتــرة الــمــقــبــلــة ستشهد
إجـ ــراء بــعــض الــتــطــورات
الـــــخـــــاصـــــة بـ ــإقـ ــامـ ــة
تنفيذا لقرار
االنتخابات
ً
االت ــح ــاد ال ــدول ــى لكرة
القدم «فيفا».
وتــابــع« :فيفا لن يقبل
بـــأى حـــال م ــن األحــــوال
فــــكــــرة تـ ــأجـ ــيـ ــل إقـ ــامـ ــة
ان ــت ــخ ــاب ــات اتـــحـــاد الــكــرة
الفتا إلى أن األول من
المصرىً ،
شهر فبراير المقبل ،يجب أن يشهد
مجلس إدارة منتخب».
وستقوم اللجنة الثالثية ،بإبالغ االتحاد الدولى
لكرة القدم «فيفا» ،بالمستجدات الجديدة فى
ملف االنــتــخــابــات ،خــاصــة أن االتــحــاد الــدولــى
ينتظر إخطاره بالموعد النهائى لالنتخابات وفقا
لتنفيذ المهمة األساسية للجنة الثالثية المعينة
والتى تضم فى عضويتها الثنائى محمد الشواربى
وأحمد حسام الدين عوض.

إعداد :محمد الصايغ  -سارة عبدالباقى

أوباما يتلقى هدية
خاصة بعد التجديد

الخطيب يحصل على لقاح
كورونا فى اإلمارات

مدرب الفراعنة يقتحم
عالم التنس

حرص أحد أصدقاء العب الفريق األول لكرة القدم
بنادى الزمالك ،يوسف إبراهيم «أوبــامــا» ،على تقديم
هدية خاصة لالعب بعد أن قام األخير بتجديد تعاقده
مع القلعة البيضاء بشكل رسمى خالل الفترة األخيرة،
لمدة  3سنوات مقبلة.
وجــاءت الهدية عبارة عن حــذاء رياضى مــدون عليه
اسم «أوباما» على غرار نجوم كرة القدم فى العالم.
وكان أوباما قريبا ً من االنضمام إلى أحد أندية الدورى
السعودى ،حيث كان يمتلك الالعب عرضين من أندية
أهلى جدة والتعاون ،قبل أن ينجح مسئولو الزمالك فى
تجديد عقد أوبــامــا مع الــنــادى األبيض لفترة جديدة،
فى ظل انتهاء تعاقده القديم مع القلعة البيضاء بنهاية
الموسم الــجــارى ،ويعتبر أوباما أحــد عناصر الزمالك
األساسية خالل الموسمين الماضيين.

استغل محمود الخطيب رئيس النادى األهلى تواجده
مؤخرا بدولة اإلمارات ،للحصول على اللقاح الواقى من
ً
اإلصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد ،»19-والتى
أتاحته دولة اإلمــارات لكافة المتواجدين على أراضيها
سواء من المواطنين أو المقيمين والوافدين.
وظــهــر مــحــمــود فــى أكــثــر مــن مناسبة علنية خــال
زيارته لإلمارات وهو ال يرتدى كمامة واقية ،وهو ما أكد
حصوله على اللقاح من فيروس كورونا ،ومثل الخطيب
الــنــادى األهــلــى مــؤخـ ًـرا فــى حفل تــوزيــع جــوائــز «جلوب
سوكر» التى يقدمها مجلس دبى الرياضى بشكل سنوى،
وخــال الحفل استلم الخطيب جائزة نــادى القرن التى
تــوج بها الــنــادى األهــلــى ،وخ ــال زيــارتــه لمجلس دبى
الرياضى قال الخطيب «اإلمارات وجه خير علينا ،ونحب
دائما واللعب هنا أو لقاء اإلخوة واألصدقاء».
زيارتها ً

رياضة جديدة بدأ يمارسها سيد معوض العب األهلى
السابق والــمــدرب المساعد بجهاز المنتخب الوطنى
األول ،بخالف لعب كرة القدم مع األصدقاء فى مباريات
الكرة الخماسية.
مؤخرا مقطع فيديو عبر حسابه بموقع
ونشر معوض
ً
التواصل االجتماعى «انستجرام» ظهر فيه وهو يلعب
مباراة تنس أرضى داخل أحد األندية بالقاهرة.
وأظهر الفيديو تمكن معوض من رياضة التنس بشكل
جيد ،وتمتعه بلياقة بدنية قوية ساعدته على مجاراة
منافسه فــى الــمــبــاراة ،ومــن المنتظر أن يعقد جهاز
المنتخب جلسة وشيكة لترتيب خطة العمل فى المرحلة
المقبلة ،والتى يستعد خاللها المنتخب الختتام مشواره
فى تصفيات بطولة أمم أفريقيا بمواجهة منتخبى كينيا
وجزر القمر فى شهر مارس المقبل.

العقد الجديد بوابة
استمرار الونش فى
ميت عقبة
كتب ــ ضياء خضر:
يــســاور القلق قطاع كبير من
جماهير فريق الزمالك بشأن
مستقبل مدافع الفريق محمود
الــــونــــش وســـــط مــــخــــاوف مــن
احتمالية انتقاله ألحد الفرق
الخليجية خالل الفترة المقبلة،
وذلــك رغــم انتهاء المهلة التى
منحها نادى أهلى جدة السعودى
لنادى الزمالك للرد على عرضه
الستعارة مدافع الفريق األبيض.
وف ــى أواخــــر الــشــهــر الماضى
تــلــقــى نــــادى الــزمــالــك خطاب
استفسار مــن ن ــادى أهــلــى جدة
السعودى يسأل فيه األخير عن
إمكانية استعارة خدمات محمود
الونش خــال فترة االنتقاالت
الشتوية المنتظرة ،وأشار النادى
السعودى فى خطابه للزمالك
إلى أن عرضه يعتبر الغيا إذا لم
يرد الزمالك عليه بحد أقصى
يوم  31ديسمبر الماضى.
وتــضــمــن عـــرض أهــلــى جــدة
المقدم للزمالك الحصول على
خدمات الونش لمدة  6أشهر على
سبيل اإلعــارة ،على أن يكون من
حق النادى السعودى ضم الالعب
بشكل نهائى فى آخر الموسم.
وال يختلف أحد على القيمة
الفنية الــتــى يمثلها محمود
الــونــش داخ ــل فــريــق الــزمــالــك،
كــونــه العنصر األبـــرز فــى دفــاع
الفريق األبــيــض خــال الفترة
األخ ــي ــرة بفضل المستويات
المميزة الــتــى يقدمها ،والتى
جعلته الــمــدافــع األفــضــل على
مؤخرا.
الساحة المحلية
ً
ولن يكون من السهل بأى حال
من األحــوال على فريق الزمالك
تعويض العــب بقيمة الونش
فى الوقت الحالى ،كونه يتقدم
بفارق كبير فى المستوى على
غيره من المدافعين سواء داخل
فريقه أو حتى مقارنة بمدافعى
باقى الفرق المحلية.
وحتى بعد أن صرف نادى أهلى
جدة أنظاره عن الونش بانتهاء
المهلة الــتــى منحها للزمالك
للرد على عرضه ،واتجاه النادى
السعودى لالتفاق مع المدافع
الدولى الجزائرى جمال بلعمرى
لتدعيم الخط الخلفى للفريق،
إال أن احــتــمــاالت وق ــوع الونش
فريسة إلغــراءات مستقبلة من
أندية خليجية تظل واردة.
ومن غير المستبعد أن يتلقى
ضا جديدة من أندية
الونش عرو ً
خليجية خالل فترة االنتقاالت
الشتوية الحالية أو حتى بنهاية
الموسم الجارى ،وهو األمر الذى
سيضع إدارة نادى الزمالك تحت
ضغط كبير فى سبيل االحتفاظ
بخدمات المدافع الدولى.
ورغـــم أن تــعــاقــد الــونــش مع
الزمالك يمتد حتى صيف عام
 ،2023إال أن الــتــخــوف يبقى
قائما من تشتت تركيز الالعب
ً
بــســبــب اإلغــــــــراءات الــمــالــيــة
الضخمة التى تصاحب العروض
الخليجية.
وبــــــأى حـــــال مــــن األحــــــوال
ســيــضــمــن االن ــت ــق ــال لــصــفــوف
أحد األندية الخليجية لالعب
محمود الونش تقاضى أضعاف ما
نظرا
يحصل عليه مع الزمالك،
ً
للقدرات المالية الكبيرة التى
تتميز بها األندية الخليجية.
وتشير الــدالئــل إلــى أن إدارة
ال ــزم ــال ــك ســتــلــجــأ إلــــى ســاح
الــتــرضــيــة الــمــالــيــة مـــن أجــل
االحــتــفــاظ بــالــاعــب محمود
الــونــش ،وص ــرف أنــظــاره بشكل
نــهــائــى عــن إغـــــراءات األنــديــة
الخليجية والتى يتوقع أن تكرر
خصوصا مع
فى الفترة المقبلة
ً
استمرار تألق الالعب.
وفى ظل توالى تجديد تعاقد
بعض العبى الزمالك ورفع قيمة
عقودهم ،ستكون إدارة الزمالك
ُمطالبة بتعديل قيمة عقد
الونش ورفعه إلى الفئة األولى
تقديرا للدور الكبير الذى يبذله
ً
الــاعــب مــع الفريق فــى الفترة
األخيرة.
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ليس من المعقول على اإلطالق ،االستمرار فى العزف على أوتار
التهوين من حجم الكوارث الناجمة عن فيروس» كورونا» ،فالبيانات
والتصريحات المتواترة فى الميديا بتنوع أشكالها وتعدد مسمياتها،
ال تعكس بأى صورة الواقع المؤلم ،وما يحويه من معاناة حقيقية،
تعيشها فئات مجتمعية ال تملك سوى التضرع إلى السماء ،لذا لم
يعد بمقدور أى أحد أن يقفز على مخاوف اللحظة الراهنة ،وهى
مخاوف مرتبطة بفقدان الثقة فى المعلومات المتداولة ،باعتبار أنها

األخيرة

تتنافى تماماً مع البيانات الرسمية المعلنة فى النشرات عن أعداد
المصابين والوفيات ،فضالً عن أمور شتى مرتبطة بوقائع مرعبة
تحدث على مدار الساعة فى المستشفيات االستثمارية والحكومية،
ومعامل أبحاث الدم ومراكز األشعة مجملها ،وإن كان مدعاة لغضب
شرائح المجتمع بتنوع مستوياتهم ،إال أن الفئات الفقيرة ،وما
أكثرهم فى بر مصر ،هم وحدهم الذين يقفون على الهامش فى
انتظار المجهول.

سيد سعيد يكتب:

«كورونا» ..الحكومة
تكذب وال تتجمل
«الصحة» لم تتسم بالشفافية فيما يتعلق باللقاحات التى جرى اإلعالن عن وصولها والتعاقد عليها
قبل أيــام تناقلت وسائل اإلعــام ما مفاده وفاة
مواطنين فى غرفتى الرعاية المركزة فى مستشفيين
حكوميين بمحافظتى الشرقية والغربية ،صاحب
الــواقــعــتــان لغطا شــديــدا ،حــول نقص األكسجين
فى الرعاية ،واألهمال العمدى وما شابه ذلك من
األمــور ،التى فتحت المجال واسعا ً أمــام جنراالت
االفــتــاء ب ــدون علم لتوجيه االتــهــامــات مــن ناحية،
وأبواق الدفاع المستميت بال دراية من ناحية أخرى،
فتاهت الحقيقة وسط األمواج المتالطمة ،ولم يتبق
منها سوى عالمات االستفهام لتسفيه القضية ..من
الــذى قام بالتصوير؟ ومن الــذى عال صراخه لفقد
عزيز لديه؟ دون التطرق
لجذور األزمــة للحد من
تفاقمها؟
فــى ه ــذا الــســيــاق ال
يمكن لــى أو لغيرى من
غــيــر الــمــتــخــصــصــيــن،
االفــتــاء فــى أم ــور طبية
تتعلق بــأســبــاب الــوفــاة
التى حدثت فى غرفتى
الـــرعـــايـــة بمستشفى
الحسيسنية «شــرقــيــة
أو زفــتــى غــربــيــة» ،لــذا
أج ــدن ــى ال أم ــي ــل بــأى
صـــــــورة مــــن الـ ــصـ ــور،
لـ ــتـ ــصـ ــديـ ــق مــــزاعــــم
انـــقـــطـــاع األكــســجــيــن
بـــصـــورة مــفــاجــئــة ،أو
نتيجة اإلهــمــال أو غير
ذلــك ،فجهات التحقيق
الفنى والــقــانــونــى ،هما
وح ــده ــم ــا مـ ــن ي ــق ــررا
إثبات الحقيقة من غير
مزاعم ومن دون االنتصار لفريق ضد آخر ،إال أن ما
لفت نظرى فى هذه القضية ،هو التهوين من حجم
الواقعة ،عبر إطالق التصريحات الفورية ،لتكذيب
ما جرى تداوله بالفيديوهات» صوت وصــورة» قبل
إجراء التحقيقات ،وهو ما يدين الحكومة ويعزز من
اتهامها ،بعدم الشفافية فى أمور تتعلق بحياة الناس،
خــاصــة الــبــســطــاء ،ألنــهــم دون ســواهــم المترددين
على المستشفيات الحكومية وهم وحدهم ضحايا
اإلهمال.
إن الوقائع التى حدثت ،ال يمكن بحال من األحوال،
التقليل من آثارها السلبية على الشرائح المجتمعية
الفقيرة ،فــهــؤالء ليس لديهم أى ق ــدرة ،أكــرر مرة
أخرى ،ليس لديهم أى قدرة ،على تحمل تكلفة العالج
فى المستشفيات الخاصة ،ولم يعد أمامها سوى أمل
وحيد ،وإن كان هذا األمل الوحيد بعيد المنال ،إال
أنهم يتعلقون به ،بعد أن دهسهم غول األسعار تحت
عجالته ،وهو اللجوء للمستشفيات الحكومية ،وإن
تحقق ،فال يكون إال للحاالت الحرجة ،وهو ما يعرفه
القاصى والــدانــى ،ولــم يعد ســراً خافيا ً على أحد،
خاصة أن الغالبية فــى الــريــف والحضر ،يعرفون
الحقيقة ويتعايشون معها بصورة يومية ،هم يعرفون
أعـ ــداد الــحــاالت الــتــى أصــيــبــت ،ويــعــرفــون أع ــداد
الذين فارقوا الحياة من دون الحصول على العالج
للسيطرة على الفيروس القاتل ،أو الذين فارقوها
عقب دخولهم المستشفيات مباشرة بعد تدهور
حالتهم ،وتوغل الفيروس فى أجسادهم.
هؤالء يوثقون الوقائع الخاصة بهم وبذويهم عبر
اإلع ــان عنها على مــواقــع الــتــواصــل االجتماعى،
أو عن طريق المعارف والجيران واألق ــارب الذين
أصيبوا بالفعل ،وعزلوا أنفسهم بعد أن ذاقوا مرارة
البحث عن وسائل الفحص فى المعامل الخاصة
ومراكز األشعة ،التى تنشط تجارتها أثناء الكوارث،
لتحقيق أرباح خيالية ،من دون النظر إلى المسئولية
االجتماعية التى تقع على عاتق المنشآت الطبية،
باعتبار أن الطب رسالة إنسانية.

أطباء يروجون
لعالجات
بدائية
على قناة
«يوتيوب»
والوزارة
تلتزم الصمت

مدبولى

هالة

تصريحات المسئولين لتكذيب فيديوهات
بـ«الصوت والصورة» يدينهم ويعزز من اتهامهم بالفشل
كل هــذه األمــور وغيرها كافية لتنامى الشكوك
فى مصداقية الحكومة وفــى قدرتها على التعامل
مــع الجائحة بــصــورة عملية ،خــاصــة أن مــا يبرز
على السطح من حقائق معلومة ،ال يتسق مع ردود
المسئولين عليها ،فــإذا توقفنا على سبيل المثال،
ال الحصر أمــام تصريحات وزيــر التربية والتعليم
الدكتور طارق شوقى ،نجد أن إصراره على التهوين
من حجم الوباء يفوق التصور ،بالتأكيد على استمرار
الدراسة فى المدارس ،ويفوق قدرة احتمال أولياء
األمــور على االنصياع لقراراته خوفا ً على أبنائهم،
فــلــوال تــدخــل الــقــيــادة السياسية فــى هــذا الشأن
لحدثت الكوارث ،خاصة فى المدارس الحكومية،
التى تضم الماليين من أبناء البسطاء على اتساع
الوطن ،من غير القادرين على التعايش مع متطلبات
وأســالــيــب التوعية الــضــروريــة ،أو
بمعنى أكــثــر دق ــة ،غير قــادريــن

البسطاء دون
سواهم ضحايا
اإلهمال فى
المستشفيات
الحكومية

على شــراء الكمامات ،رغــم تدنى أسعارها وغير
قادرين على تكاليف المطهرات.
أســوأ ما فى تلك األمــور ،طريقة تعامل الحكومة
ممثلة فى وزارة الصحة والبيانات الرسمية التى
تتناقلها وسائل اإلعالم المحلية ،فالجائحة عالمية،
ولم يعد خافيا ً على أحد ،سواء من المهتمين بمتابعة
التقارير الدولية ،أو من غير المهتمين ،أن دوالً كبرى
من حيث التقدم العلمى والتفوق االقتصادى واتساع
مساحة الوعى المجتمعى ،تضررت بصورة أزعجت
حكومات تلك الدول ،مثل بريطانيا وبلدان االتحاد
األوروبـــــى وال ــوالي ــات الــمــتــحــدة األمريكية
والصين وروسيا ،بما يعنى أن الوباء عالمى
وش ــرس ويــهــدد أرج ــاء الــمــعــمــورة ،وليس
مصر وحدها ،إال أن الحكومة تعاملت،
ومازالت تتعامل ،مع تلك الحقيقة المرة
بقدر هائل من التهوين ،وكأنها تــدارى
عورة ،ال تريد إظهارها على المأل بعدم
اإلفصاح عنها ،وال ترغب فى أن يعرف
المجتمع شيئا ً عنها ،عبر التعتيم على
التداعيات الخطيرة ،مما يساهم فى
تنامى الشكوك فيها ،بلوغا ً لوصمها
بالفشل.
فالحكومة لم تتسم بالشفافية
فــى كــل مــا يتعلق باللقاحات
الــتــى جــرى اإلعـــان عن

وصولها والتعاقد عليها ،فهذا األمــر طاله الكثير
مــن اللغط ،ولــم تكن بعيداً عــن مساحة الشكوك
المتنامية فى كل ما يصدر من تصريحات لمسئولى
وزارة الصحة ،وبيانات حكومة الدكتور مصطفى
مدبولى ،أما السبب فهو اإلصــرار على التهوين من
حجم األزمة ،رغم الهلع العالمى من الموجة الثانية
للفيروس القاتل ،ورغم تضارب المعلومات المتواترة
فى الميديا عن جدوى اللقاحات ونسبة نجاحها فى
مواجهة الفيروس المتحور.
المثير لالستغراب أن التهوين يحدث من دون
وجــود مــؤشــرات حقيقية تقترب منه ،فــتــارة تقول
الحكومة إنها تعاقدت
م ـ ـ ــع ال ـ ــص ـ ــي ـ ــن ع ــل ــى
اس ــت ــي ــراد الــلــقــاحــات
وأنـ ـ ــهـ ـ ــا عـ ــلـ ــى وشـ ــك
الـــــوصـــــول ،وســـرعـــان
م ــا تــخــرج تــصــريــحــات
أخـــــــرى ،مـــفـــادهـــا أن
الــــحــــكــــومــــة تــــــدرس
الــتــعــاقــد عــلــى لقاحين
أحـــدهـــمـــا بــريــطــانــى
واآلخ ـ ــر أمــريــكــى ،بما
يشير إلى أن الحكومة،
بالفعل ،لــم تتوقف عن
اتخاذ التدابير الالزمة
لــمــواجــهــة األزمـ ـ ــة ،إال
أن ال ــق ــائ ــم ــي ــن عــلــى
التنفيذ من المسئولين
عـ ــن ه ـ ــذا ال ــم ــل ــف ،ال
يملكون جــرأة اإلفصاح
عـ ــن ت ــل ــك ال ــت ــداب ــي ــر،
خــــشــــيــــة اكــــتــــشــــاف
أكاذيبهم المتواترة فى
التصريحات العبثية ،كما أنهم ال يملكون مواجهة
الرأى العام بما يحدث من إهمال فى المستشفيات،
جــراء عدم وجــود رقابة حقيقية من وزارة الصحة،
فالحكومة من خالل اجتماعاتها تقوم بتوفير جميع
اإلمكانيات لمواجهة الفيروس اللعين ،ابتداء من
اإلجــراءات الحاسمة والحزم فى التوجيه بالتوعية،
وتوفير احتياجات غــرف الرعاية المركزة وتوفير
أجهزة التنفس الصناعى ،إال أن الرقابة عليها فى
ٍ
واد آخر ،ما يمنح المتربصون وسيلة للتحريض على

البيانات الرسمية
تقفز على الحقيقة
المرة وكأن
الحكومة تدارى
عورة ال تريد
إظهارها على المأل
رغم أن الجائحة
عالمية

الدولة ومؤسساتها.
لــم يــدخــر الــمــغــامــرون ومــحــتــرفــو الــتــربــح من
ال ــك ــوارث ،جــهــداً فــى ابــتــكــار الــطــرق االحتيالية
المتنوعة ،لتحقيق مــآربــهــم على حــســاب الوطن
والمواطنين ،فمن بيع أسطوانات األكسجين فى
السوق الــســوداء ،إلــى اختفاء أدويــة البروتوكوالت
الطبية لتقوية جــهــاز المناعة للحد مــن توحش
الــفــيــروس ،أصبح كــل شــىء متاحا ومباحا ،وهــذه
األمور ليس لها تفسير سوى وجود أزمة حقيقية ،بما
يعنى نقص فى وجود األدوية الضرورية من األساس،
لذا فإنها تباع فى السوق السوداء ،أو أن هناك مافيا
تصنع األزم ــة بتخزين المتطلبات التى يحتاجها
الــنــاس للعالج أو الخضوع للتنفس الصناعى فى
المنازل أو غــرف الرعاية المركزة بالمستشفيات
العامة والخاصة.
األخــطــر مــن ه ــذا وذاك،اخ ــت ــف ــاء أدويـ ــة تعزيز
المناعة،المتعلقة بالبروتوكول العالجى لمرضى
ف ــي ــروس» ك ــورون ــا» ،فــالــحــديــث عــن ه ــذه النقطة
تــحــديــداً ،لــم يكن حديثا ً عبثياً ،أو أنــه مــن قبيل
تــوجــيــه االنــتــقــادات للحكومة ،التــهــامــهــا بالفشل
فى هــذا الملف األكثر أهمية ،إنما ألن المخاوف
المرتبطة بتلك القضية ،خرجت من حيز الصراخ
غير المسموع ،إلى بــراح النقاش العلنى تحت قبة
مجلس الشيوخ ،بما يؤكد حقيقة انعدام الرقابة.
قبل أي ــام قليلة وبــالــتــزامــن مــع تــزايــد شكاوى
المواطنين من اختفاء األدويــة الضرورية ،وتخبط
الحكومة فى تصريحاتها عن اللقاحات ،مرة تقول
إنها تعاقدت منذ فترة على اللقاح الصينى الذى
تم تجريبه ،ومرات أخرى تقول إنها تستعد للتعاقد
على اللقاح األلــمــانــى ،ثــم الــروســى ،فــى ظــل تلك
الحالة المشحونة بالغموض ،تقدم أحــد النواب
بمذكرة برلمانية ،أوضــح خاللها عدة تحذيرات،
مضمونها يتعلق باتساع مساحة القلق والخوف لدى
المواطنين من اإلصابة أو العدوى مــن» كورونا»،
مما سيدفعهم لبعض الممارسات الخاطئة ،منها
التهافت على الصيدليات لشراء األدويــة الخاصة
بتعزيز «المناعة والفيتامينات» بروتوكول العالج
مــن كــورونــا ،لتخزينها بكميات كــبــيــرة ،مــا ينذر
بوجود عجز فى المسكنات وخوافض الحرارة ،ما
يــؤدى بالتبعية إلى التأثير السلبى على المخزون
االستراتيجى من األدويــة ،خاصة أن التكالب على
الشراء ،سيحرم المرضى من فرص الحصول على
الـــدواء ،المذكرة طالبت بالتحرك السريع لمنع
حدوث كارثة جراء تلك األفعال ،وهذا ال يتحقق إال
بمنع صرف أدوية البروتوكول العالج بدون روشتة،
واقتصار صرفها على الصيدليات العامة وتحت
إشراف وزارة الصحة.
اختفاء األدوية وبيعها بأسعار خيالية فى السوق
الــســوداء ،دفــع بعض التجار ومعهم أطــبــاء فى
استغالل حاجة الناس ألدويــة تقوية المناعة،
عبر اســتــخــدام وســائــل الــتــواصــل االجتماعى
للترويج عن عبوات مكمالت غذائية ،وليست
دوائــيــة ،يــؤكــدون أنها تقوى الجهاز المناعى
والتغلب على فــيــروس «ك ــورون ــا» ،فــضـاً عن
ظــهــور بــعــض األطــبــاء عــلــى قــنــاة» يــوتــيــوب»،
يروجون لعالجات بدائية ،تعود بنا إلى العصور
السحيقة ،فهل هذه األوبئة الخطيرة ،أصبحت
وسيلة مثالية وسهلة لجنى األربــاح بالفهلوة،عبر
الترويج للمكمالت الغذائية التى تباع على أنها
أدويــة لمواجهة» كــورونــا» ،ولماذا ال تصدر وزارة
الصحة نشرة للتحذير من االنسياق وراء األوهام،
فالمروجون يعرفون أن شرائح المجتمع ،لديها
دراية بأن استخدام األعشاب ،ال ينتج عنه ضرر،
لذا فإن الرهان على هذه الجزئية ،يمنح الفرصة
للترويج بأنها ذات فوائد متعددة لتقوية المناعة،
وما بين الفهلوة وقناعة المواطن ،تاهت الرقابة
الصحية ،وأصبحت المسئولية المجتمعية
فى خبر كان.
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