
www.shorouknews.com
16 صفحة ــــ جنيه واحد

األحد
 السنة الثالثة - العدد 785 - 27 من مارس 2011 م - 22 من ربيع اآلخر 1432 هـ 

كوادر »جلنة السياسات« تقود الثورة املضادة فى الوزارات

بوادر » مترد شبابى« فى اإلخوان

  كتب ــ محمد خيال:
املسلمني،  اإلخ���وان  جماعة  شباب  نظم 
أم���س، م��ؤمت��ره��م ال���ذى أث���ار ج��دال واسعا 
بعد تراجع مكتب اإلرشاد عن املوافقة على 

عقده.
وقال أحد املنظمني للمؤمتر �� الذى رفض 
ذكر اسمه �� »متت مساومتنا والضغط علينا 
من قبل أحد أعضاء مكتب اإلرشاد إللغاء 
امل��ؤمت��ر ال���ذى ك���ان امل��ك��ت��ب ع��ل��ى ع��ل��م بكل 
خطواته قبل اإلعالن عنه«، مشيرا إلى أنه 
عبداملنعم  الدكتور  دعوة  »عدم  منهم  ُطلب 
نائب  حبيب  محمد  وال��دك��ت��ور  أب��وال��ف��ت��وح، 
ووجهنا  رفضنا  أن��ن��ا  إال  ال��س��اب��ق،  امل��رش��د 
اإلخوانيني،  ل��ل��ق��ي��ادي��ني  ب��ال��ف��ع��ل  ال���دع���وة 
حينها ُطلب منا تغيير موعد املؤمتر، وعدم 
إبالغهما باملوعد اجلديد، وهو ما رفضناه 

أيضا«.
»عضو  أن:  ل�»الشروق«  املصدر  وأضاف 
سحب  سيتم  بأنه  أخبرنا  اإلرش���اد  مكتب 
الدعم املادى الذى خصصه املكتب للمؤمتر، 
وهو ما أثار غضب عدد كبير من الشباب، 
باملؤمتر  اخلاصة  األم��وال  لتجميع  ودفعنا 

من بعضنا البعض«.
وكان عضو مكتب اإلرشاد »عرض عليهم 
لدعوتهم  نظرا  املؤمتر  تنظيم  عن  التخلى 
رأسهم  وعلى  باجلماعة  املتمردين  لبعض 
بعض قيادات اإلسكندرية مثل خالد داود، 
»التخلى  عليهم  عارضا  أبوخليل«،  وهيثم 
ملؤمتر  دعوتهم  مقابل  املؤمتر،  تنظيم  عن 
املشرف  ه��و  يكون  اإلرش���اد  مكتب  ينظمه 

بحسب   ���� الشباب  رف��ض  وعندما  عليه«، 
عدد منهم �� عرض عليهم أن »يتولوا بعض 
املناصب القيادية الشبابية بحزب اجلماعة 

املزمع تأسيسه«.
ح����دد ش���ب���اب اإلخ������وان م��ج��م��وع��ة من 
التوصيات فى ختام مؤمترهم الذى نظموه 
التوصيات  ه��ذه  ف��ى مقدمة  وج��اء  أم��س، 

عرض جميع األوراق والتوصيات اخلاصة 
ب��امل��ؤمت��ر ع��ل��ى م��ك��ت��ب اإلرش�����اد ومجلس 
ومجالس  اإلداري��ة  واملكاتب  العام  الشورى 
التصريحات  ومراجعة  واملناطق،  الشعب 
اخل��اص��ة ب��ع��دم ال��س��م��اح ألف����راد اإلخوان 
باملشاركة فى أح��زاب أخ��رى وت��رك الباب 
مفتوحا ملشاركة األفراد فى أحزاب أخرى 

ال تتعارض مع املبادئ األساسية لإلسالم.
اخلبرة  وأه��ل  املتخصصني  واس��ت��ش��ارة 
سواء من داخل اإلخوان أو خارجهم للتوصل 
إلى رؤية محددة حول موضوع احلزب، وأن 
يتم انتخاب جميع أفراد الهيئة التأسيسية 
للحزب مع مراعاة وجود نسبة معتبرة من 
خارج اإلخوان وهم بدورهم يصيغون لوائح 

احلزب وبرنامجه وينتخبون رئيسه.
ك��م��ا أوص���ى ال��ش��ب��اب خ���الل مؤمترهم 
ب���أن ي��ت��ك��ون وك����الء م��ؤس��س��ى احل����زب من 
ف��ردي��ن م��ن خ��ارج مكتب اإلرش���اد حتقيقا 
أحدهما  ي��ك��ون  وأن  احل���زب  الستقاللية 
من الشباب أقل من 35 سنة، واستقاللية 
جميع  ع��ن  وإدارة  إرادة  احل��زب��ى  النشاط 
األنشطة الدعوية واالجتماعية والسياسية 

األخرى للجماعة.
األول  مؤمترهم  خ��الل  الشباب  وطالب 
ب������أوراق إشهار  ال��ت��ق��دم  ب��امل��س��ارع��ة ف���ى 
إلى  املسلمني  أو جمعية لالخوان  مؤسسة 
وزارة التضامن االجتماعى واحلصول على 

الترخيص القانونى والعلنى لها.
أفراد  ب��ني  ومفتوح  مباشر  ح��وار  وفتح 
اإلخ������وان م���ن ج��م��ي��ع امل��س��ت��وي��ات ف���ى كل 
احمل���اف���ظ���ات م����ن خ�����الل ع���ق���د ل���ق���اءات 

ومؤمترات مفتوحة معهم.
إنشاء قسم للشباب يهتم بقضايا الشباب 
متابعة  جلنة  تشكيل  اجل��ام��ع��ة،  س��ن  بعد 
وتطوير فى كل احملافظات مبشاركة واسعة 
تطوير  آليات  ملف  تتبنى  اإلخ��وان  لشباب 
الشباب.  مؤمترات  نتائج  وتتابع  اجلماعة 
للجماعة  الرسمى  املوقع  فى حني جتاهل 
املؤمتر، مكتفيا بنشر تغطية مؤمتر نظمه 
املكتب اإلدارى إلخوان اإلسكندرية لشباب 
منطقة وسط احملافظة.وكشف البرقى عن 
القادم بني مجموعة  لقاء سيعقد األسبوع 
من شباب األقباط فى احملافظات املختلفة، 

وأحد أعضاء مكتب اإلرشاد. 

  الشــباب ُيصــّرون علــى عقــد مؤمترهــم »رغــم الضغــوط«.. وموقــع اجلماعــة يتجاهلـه
  املؤمتر أوصى بتأسيس »جمعية اإلخوان« ومراجعة »حظر االنضمام ألحزاب أخرى«

»رويترز« هدف الوقت القاتل أضاع فرصة التأهل »نظريا« 

  املنتخب يدفع ثمن خالفات »املدير الفنى« مع العبيه واحتاد الكرة واإلعالم
  خسر أمام جنوب أفريقيا ويحتاج »معجزة« للتأهل إلى نهائيات 2012

الشعب ينتظر استقالة شحاتة

  جوهانسبرج - »خاص الشروق«:
أهدر املنتخب الوطنى فرصة ذهبية لإلبقاء 
على حظوظه فى التأهل لنهائيات بطولة األمم 
واجلابون  االستوائية  بغينيا   2012 األفريقية 
إث���ر خ��س��ارت��ه ص��ف��ر/1 أم����ام ج��ن��وب أفريقيا 
الضائع  ب��دل  ال��وق��ت  م��ن  الثالثة  الدقيقة  ف��ى 
املجموعة  ليتذيل  أمس  ب��ارك  اليس  استاد  فى 

السابعة برصيد نقطة واحدة.
الهجومية  امل��ج��ازف��ة  ع���دم  امل��ن��ت��خ��ب  ف��ض��ل 
جنوب  منتخب  جنح  أن  إلى  بالتعادل  وارتضى 

أفريقيا فى تسجيل هدفه.
التى  للخالفات  غاليا  ثمنا  املنتخب  ودف���ع 
نشبت قبل املباراة بني حسن شحاتة والالعبني 
األساسى  التشكيل  م��ن  استبعادهم  مت  ال��ذي��ن 
للفريق مثل محمد زيدان الذى دخل فى صدام 
البدالء  دكة  على  جلوسه  بعد  الفنى  املدير  مع 

زاهر  بني سمير  اخل��الف  ارتفاع حدة  وسبقها 
رئ��ي��س احت���اد ال��ك��رة وش��ح��ات��ة وت��وج��ي��ه األخير 
بإثارة  االحت�����اد  ل��رئ��ي��س  الت���ه���ام���ات ص��ري��ح��ة 
اجلماهير ضده لرفضه تخفيض راتبه ورواتب 

أعضاء جهازه الفنى املعاون.
ولم  امل��ب��اراة  إدارة  ف��ى  الفنى  اجل��ه��از  أخطأ 
لالعبى  املتواضع  املستوى  استغالل  من  يتمكن 
اخلوف  عليهم  ظ��ه��ر  ال��ذي��ن  أف��ري��ق��ي��ا  ج��ن��وب 
على  شحاتة  ولعب  أفريقيا  بطل  مواجهة  م��ن 
لتسجيل  الفرصة  استغالل  من  بدال  »التعادل« 
ال���ص���دارة مع  لتقاسم  ال��ف��رص��ة  إح��ي��اء  ه���دف 
أصحاب األرض ليصبح الفراعنة فى حاجة إلى 
معجزة حقيقية للتأهل للنهائيات فى حالة فوزه 
كأفضل  والدخول  املقبلة  الثالث  املباريات  فى 

ثوان فى املجموعات.
تغطية املباراة ص12

تصوير ــ فادى عزت مؤمتر شباب اإلخوان املسلمني صباح أمس 

17 أبريل أولى جلسات محاكمة قتلة شهداء السويس 
اللواء شاهني: اإلعالن الدستورى اليوم وال تأجيل النتخابات الرئاسة

  كتب ــ أحمد البهنساوى:
قال اللواء ممدوح شاهني، مساعد وزير الدفاع 
للقوات  القانونية وعضو املجلس األعلى  للشئون 
سيحكم  ال��ذى  الدستورى  اإلع��الن  إن  املسلحة، 
مصر خالل الفترة القادمة حتى إجراء انتخابات 
تشريعية ورئاسية من املقرر أن يصدر مساء اليوم 

األحد أو غدا االثنني على أقصى تقدير.
ونفى شاهني ما ذكرته بعض الصحف اخلاصة 
األعلى  املجلس  أعضاء  وج��ود خ��الف بني  ح��ول 
للقوات املسلحة وهو ما تسبب فى صدور اإلعالن 
لتأجيل  نية  تكون هناك  أن  نفى  كما  اآلن،  حتى 
انتخابات الرئاسة إلى يونيو من عام 2012 حلني 

االن��ت��ه��اء م��ن وض��ع م��واد ال��دس��ت��ور اجل��دي��د قبل 
الدستورى  اإلعالن  أن  وأكد  الرئاسة.  انتخابات 
سيتضمن باإلضافة إلى مواد التعديل الدستورى 
االستفتاء  فى  املصرى  الشعب  عليها  واف��ق  التى 
بنظام  تتعلق  أخ���رى  م���واد   %77 بنسبة  األخ��ي��ر 

احلكم واحلريات العامة واملعاهدات الدولية.

البسطويسى يتعهد فى أسيوط 
بإلغاء تصدير الغاز إلى إسرائيل 

محامى جامعة القاهرة: 
ال مانــــــــع مــــــن دخــــــــول 

املنتقبات جلان االمتحان 
  كتب ــ محمد بصل:

حددت احملكمة اإلدارية العليا جلسة 16 من أبريل 
املقبل للحكم فى قضية حظر جامعة القاهرة دخول 

الطالبات املنتقبات جلان االمتحانات.
وفجر محامى جامعة القاهرة أمام احملكمة، أمس، 
مفاجأة قد يكون لها تأثير مهم على سير قضية حظر 
النقاب فى جلان االمتحانات عندما أكد عدم وجود 
أى قرار إدارى أو تنظيمى مبنع املنتقبات من دخول 
االمتحان وأن اجلامعة ستكتفى بكشف وجه الطالبة 

املنتقبة للتعرف على هويتها فقط.
رئيس  العجاتى  مجدى  املستشار  سأله  وعندما 
احمل��ك��م��ة ع��م��ا إذا ك��ان��ت ه��ن��اك مم��ان��ع��ة م��ن دخول 
بالنفى،  احمل��ام��ى  أج��اب  االمتحان  جل��ان  املنتقبات 
مؤكدا فى ذات الوقت متسك اجلامعة بالفتوى التى 
احملكمة  إل��ى  جمعة  على  اجلمهورية  مفتى  أرسلها 
بشرعية حظر النقاب وبأن النقاب عادة ومكروه وأن 
خروج  املنع  قرار  على  املنتقبات  الطالبات  اعتراض 

على ولى األمر.
وفى املقابل تقدم نزار غراب محامى املنتقبات برد 
على الفتوى، مؤكدا أنها تنافت مع أن النقاب جائز 
شرعا فى مذهب املالكية وواجب فى املذاهب الثالثة 

األخرى احلنبلية والشافعية واحلنفية.
وأضاف أن هذه الفتوى تتناقض مع حكم القضاء 
اإلدارى الذى ينص على أنه فى حالة تناقض املذاهب 
الشرعية حول أمر معني ال يجب األخذ بأحدها بل 

تطبيق القانون. 

  كتب ــ إسالم رضوان ويونس درويش:
رئيس  نائب  البسطويسى  املستشار هشام  اختار 
محكمة النقض الذى أعلن ترشحه فى االنتخابات 
الرئاسية، أسيوط لتكون احملطة الثانية له ملخاطبة 

اجلماهير من قلب صعيد مصر.
املؤمتر  ف��ى  البسطويسى  وق���ال 

الذى عقده أمس األول، إن اختيار 
أسيوط يعود لرغبته فى االهتمام 
اختار  أن����ه  وأوض�����ح  ب��ال��ص��ع��ي��د، 
الصعيد،  ف��ى  مل��ك��ان��ت��ه��ا  أس��ي��وط 
وت���ص���ن���ي���ف���ه���ا م�����ن احمل���اف���ظ���ات 
ال��ت��ى ت��ض��م ال��ق��رى األك��ث��ر فقرا 
البشرية،  التنمية  تقارير  حسب 
ال�����وادى القدمي  وق����ال »إن م�����دن 
عانت  ال���ص���ع���ي���د  مب���ح���اف���ظ���ات 
جتاهال ونقصا كبيرا فى التنمية 

خالل حكم النظام السابق«.
ال��ب��س��ط��وي��س��ى خالل  وت���ط���رق 
ال�����ذى حضره  ال��ش��ع��ب��ى  امل���ؤمت���ر 

م��ح��اف��ظ أس���ي���وط، وأك��ث��ر م��ن 5000 ش��خ��ص من 
والشباب  املختلفة  السياسية  ال��ت��ي��ارات  أع��ض��اء 
بني  حت��دث  التى  األزم���ات  عن  للحديث  والفتيات، 
املشكالت  أن  ع��ل��ى  وش����دد  واألق���ب���اط،  امل��س��ل��م��ني 
النظام  قبل  م��ن  مفتعلة  كانت  السابقة  الطائفية 
السابق. مشيرا إلى التوترات التى حدثت خالل فترة 
االستفتاء على التعديالت الدستورية، التى فسرها 

بالفهم اخلاطئ بني الطرفني ملواد الدستور.
تكفى  ال��دول��ة  م���وارد  أن  البسطويسى  وأض���اف 
رد  على  والعمل  الفساد  محاربة  بشرط  املواطنني 
على  وأتباعه  السابق  النظام  من  املنهوبة  األم���وال 
مدار ال�30 عاما املاضية، مشيرا إلى ضرورة إنشاء 

جهاز قومى ملكافحة الفساد. 
وع������ن م���وق���ف���ه م����ن اإلخ�������وان 
املسلمني، واجلماعات اإلسالمية، 
قال البسطويسى إن هذه الكيانات 
والتيارات لها حق شرعى وبرنامج 
األهالى،  ع��ل��ى  ي��ع��رض��ون��ه  ث��ق��اف��ى 
موضحا أن اإلميان بالدميقراطية 
القوى  بجميع  االع��ت��راف  يتطلب 

السياسية وأحكام القانون.
سيلجأ  أن��ه  البسطويسى  وأك��د 
إلى رأى الشعب املصرى فى حال 
التخاذ  ال��رئ��اس��ة  ملنصب  وص��ول��ه 
موقف واضح من عقد تصدير الغاز 
اعترض  »إذا  وق��ال:  إسرائيل،  إلى 
الشعب املصرى سأعلن إلغاء تصدير الغاز ألنه ملك 
الشعب«. وعلى جانب آخر التقى البسطويسى عددا 
من القيادات السياسية والشعبية فى أسيوط، وأكد 
لهم أن برنامجه االنتخابى ينطلق من ثوابت وطنية 
وضمان  واالقتصادية،  السياسية  احلرية  وم��ب��ادئ 
من  إطار  فى  االجتماعية  والعدالة  اإلنسان  حقوق 

مبادئ الشريعة اإلسالمية.

البسطويسى

ضياء رشوان يكتب:

»عاجل«.. يصل ويسلم 
إلى املجلس األعلى 
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يــــــــــوم قضائـــــــــــى بـــــــــال نتائــــــــــج
ت��وج��ه��ت أن��ظ��ار امل��ص��ري��ني أم����س، ص���وب ثالث 
قرارات مصيرية،  مترقبة صدور  للمحاكم،  قاعات 
إلى  الداعية  املصرية،  ال��ث��ورة  أه���داف  م��ع  تتوافق 
كلها  وك��ان مصيرها  الفساد بشتى ص��وره،  مجابهة 
تعلقت  محاكمات  ثالث  أمس  يوم  وشهد  التأجيل. 
جميعها بالفساد، أوالها قضية »عز ورشيد وعسل«، 
التى تعد إحدى محاكمات الفساد املالى، إضافة إلى 
قضية حل احلزب الوطنى، املتهم أعضاؤه بقضايا 
بقتل  املتهمني  محاكمة  على  عالوة  سياسى،  فساد 

خالد سعيد »الفاسدين من أفراد األمن«.
السياسية باحملكمة اإلدارية  دائ��رة األح��زاب  اما 
العليا التى ترأسها املستشار مجدى العجاتى، نائب 
دعاوى   4 تأجيل  ف��ق��ررت  ال��دول��ة،  مجلس  رئ��ي��س 

قضائية تطالب بحل احلزب الوطنى إلى 16 أبريل 
تقرير  على  بالرد  احل��زب  حملامى  »للسماح  املقبل 
احلزب  بحل  أوص���ى  ال���ذى  ال��دول��ة  مفوضى  هيئة 

وتصفية ممتلكاته ونقلها إلى الدولة«.
ثالثة احملاكمات املؤجلة، كانت قضية مقتل خالد 
حلالة  نتيجة  الثانية،  للمرة  ت��ؤج��ل  وال��ت��ى  سعيد، 

الغياب األمنى.
وتقرر تأجيل الدعوى »إداريا« إلى جلسة 21 مايو 
احملكمة خلطاب  هيئة  من  استجابة  وذل��ك  املقبل، 
القضية  »بتأجيل  باإلسكندرية  املسلحة  ال��ق��وات 
مرافعات  ولسماع  األمنية«،  احلالة  استقرار  حلني 

هيئة الدفاع عن املتهمني. 
تفاصيل ص5

فهمى هويدى يكتب:

بعض احلزم
 مع القتلة
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2 أخبار وتقارير

الشروق اجلديد 

جريدة يومية مستقلة
املصرية  ال��ش��رك��ة  ع��ن  ت��ص��در   
ل���ل���ن���ش���ر ال�����ع�����رب�����ى وال������دول������ى

املوقع اإللكترونى:
www.shorouknews.com

العنوان
26 ش محمد كامل مرسى ــ املهندسني

تليفون:  37623166 / 02
فاكس: 37623303 / 02

التحرير
تليفون:  37623244 / 02
02 / 37623277           
02 / 37623299           
فاكس:   37623390 / 02
02 / 37628727           

اإلمييل:
contactus@shorouknews.com
news@shorouknews.com

مكتب اإلسكندرية:
2 شارع محمد مسعود ــ

وابور املياه
ت :  4244940 / 03

احلقوق اإلعالنية:
شركة آد الين

تليفون : 33450481 / 02
فاكس :  33450489 / 02

شركة بروموميديا 
تليفون : 22907037 / 02
فاكس :  22907036 / 02

التوزيع واالشتراكات:
تليفون: 37623423 / 02
فاكس:  37623390 / 02

أخباراً  ـــشـــروق  ال جـــريـــدة  تــنــشــر 
ومقاالت باتفاق حصرى مع:

النيويورك تاميز
الفايننشيال تاميز

األوبزرفر
النيوزويك

الواشنطن بوست

رئيــس مجلـــس اإلدارة:
إبراهيـــــــــــــم املعلــــــــم

رئيس مجلس التحرير:
سالمة أحمد سالمة

مجلس التحرير:
جميــــــل مطــــــــــــر
حســن املستكــاوى

الناشـــــــــــــــــــــــــــر
       و

رئيس التحرير :
عمــــــرو خفاجــــــى

املديـــــر الفنـــــى:
حسني جبيــل
مديرو التحرير:

عماد الدين حسني
وائــــل جمــــال
وائـــــل قنديــل

األخبــــــــار:
أشرف البربرى

احملافظات:
حمادة إمام

التحقيقـات:
محمد موسى 

العرب والعالم:
فكرى عابدين

ألوان احلياة:
داليا شمس 

الفــــــن:
خالد محمود

الرياضــة:
شريف عبدالقادر

مديـر الديســك:
عماد الغزالى
مديـــــر الصــــور:
رنــــدا شعــــث

كاريكاتيــر:
وليـد طاهـــر

سكرتير التحرير:
إكرامى عبدالستار

مديـــــر اإلنتـــــاج:

شريف سعد قطب

العضــو املنتدب:

شريـــــــف املعلـــــــــم

الكويت 300 فلس < السعودية 3.00 ريال < البحرين300 فلس < الدوحة 3.00 ريال < اإلمارات 3.00 دراهم <  سلطنة عمان300 بيسة < األردن500 فلس < لبنان 1500 ليرة < لندن 1.00 جك < تونس750 مليم < املغرب  10 دراهم
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الكلمات املتقاطعة SU DO KU
حلول 

مسابقات 
أمس

صعب

الرأسى:األفقى: 

< امأل الشبكة بحيث  يحتوي كل صف، وكل عمود، وكل شبكة فرعية 
»3*3 مربعات« علي األرقام من 1 إلي 9.

< ليست هـناك إضافة لرقم إلي أي رقم آخر.
< زمن احلل  يتراوح عادة بني 10 و30 دقيقة حسب مهـارتك وخبرتك.
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123456789101112131415
اوجاراكىنوطسرا
نلوكنلالجندول
عىرىزانخلاجىلخ
مرىمالمجدلىهـىر
اورتبزولتهـاو
رتاسهـلىازنرتج
هـبانىاسسارتم
ىسىقلالتحبرن
علهـرجشلاقوفىبا
قمبىزهـمواقاول
وىاابرنبدارج
بحىنازىملاون
ىابسدامادنلوهـ

اىخالدالنبوى
نكترىهـماتىساق

1ــ مجاوزة حد االعتدال ــ يقاربنا.
2 ــ أغنية ألم كلثوم ــ يسبح.

ــــــ مــــــؤرخ مـــصـــرى »مـــعـــكـــوســـة« ــ   3
متشابهة.

4 ــــــ عــــــازف كـــمـــان مـــصـــرى راحــــل 
»معكوسة« ــ نهجم ــ للنداء.

ــ أحد رفاق »سعد  ــ ضمير  ــ قادم   5
زغلول« فى املنفى.

6 ــ سواتر حربية »معكوسة« ــ تهيؤات 
»معكوسة«.

7 ــ يحل ــ إذاعته ــ رغوة املاء.
8 ــ نزاوله ــ سئم ــ غناء.

9 ــ اجنح ــ مدينة بتونس.
10ــ حرفان متتاليان ــ موسيقى أملانى 

لقب مبلك األوبرات.
11ـــــــــ صــــاحــــب قـــصـــة شـــلـــة األنــــس 

»معكوسة« ــ فى الباب.
12ــ نصف »تقارير« ــ قائد أملانى مات 

منتحرا.
13ــــــ تــزجــرنــا ــــ أيــســر »مــعــكــوســة« ــ 

حزن.
14ــ ثلثا »وقت« ــ أداة طرب ــ أدركناه.

15ــ الفراق ــ قليلة الوجود.
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375814629
618792453
924635781
183276945
259143867
746958312
532489176
891567234
467321598

احلمل 3/22 : 4/20
تعيش أفضل حلظات حياتك على 
صــعــيــد الــعــمــل بــعــد جنــاحــك فى 

حتقيق مشروعك اخلاص.

حتتاج أن تتفهم احتياجات شريك 
حياتك فى الفترة القادمة لتفادى 

وقوع املشكالت بينكما.

الثور 4/21 : 5/21

اجلوزاء 5/22 : 6/21
العمل  فـــى  مــجــهــودك  تــضــاعــف 
الفترة املقبلة لتثبت لرؤسائك أنك 

األقدر على قيادة الفريق.

السرطان 6/22 : 7/23
بسبب  حياتك  تثير غضب شريك 
التفاتك  وعـــدم  العملية  طبيعتك 

للمشاعر الدافئة فى حياتكما.

العذراء 8/24 : 9/23

األسد 7/24 : 8/23
فى  بــالــصــبــر  تــتــحــلــى  أن  ــيــك  عــل
دائما  تأتى  ال  الرياح  ألن  املستقبل 

كما تشتهى السفن.

مؤخرا  لك  تتيح  املتفتحة  عقليتك 
التعرف على شخصيات جديدة من 

خلفيات متنوعة.

امليزان 9/24 : 10/23
االستقرار  وعــدم  باإلحباط  تشعر 
بسبب كثرة املعوقات التى تواجهها 

على صعيد العمل.
العقرب 10/24 : 11/22

السعيدة  املــفــاجــآت  مــن  الــعــديــد 
العمل  عــلــى صــعــيــد  ــتــظــارك  ــان ب

واألسرة فى املستقبل القريب.
القوس 11/23 : 12/22

ــبــدو أكــثــر تــألــقــا ونــشــاطــا فى  ت
يثير  الــذى  الفترة األخيرة األمــر 
أحقاد بعض زمالئك فى العمل.

اجلدى 12/23 : 1/20
أحد  مـــســـاعـــدة  فـــى  تـــتـــردد  ال 
األزمة  فى  القدامى  أصدقائك 

املالية التى مير بها مؤخرا.

احلوت 2/20 : 3/21

الدلو 1/21 : 2/19
تستعد فى الفترة القادمة لالرتباط 
بأحد احمليطني بك مما يثير تعجب 

بعض املقربني منكم.

لم تعد حتتمل كثرة املشكالت التى 
حتـــدث بــيــنــك وبـــني زمـــالئـــك فى 

العمل لكن الصبر مفتاح الفرج.

نفيسة مبنطقة  السيدة  شــارع   1( الثقافى  مركز طلعت حرب  يستضيف   <
زينهم( فى الثانية ظهرا ورشة أداء حركى للصم والبكم.

مسرح  على  مساء  السابعة  فــى  للتراث  العربية  املوسيقى  فرقة  حتيى   <
اجلمهورية حفل موسيقى عربية وتراثية.

> يعرض املركز الثقافى اإليطالى )3 شارع الشيخ املرصفى بالزمالك( فى 
السادسة مساء الفيلم الدرامى اإليطالى »حتت أشعة الشمس« إخراج روبرتو 

فاينسا، مصحوب بترجمة لإلجنليزية.
الله  لــديــن  املــعــز  شـــارع  األصــفــر  الـــدرب  )حـــارة  السحيمى  بيت  يستقبل   <
الفاطمى باجلمالية( فى السابعة والنصف مساء عرض »فى حب مصر« الذى 

تقدمه فرقة النيل لآلالت الشعبية.
> يستضيف بيت الشعر العربى )خلف اجلامع األزهر( فى السادسة والنصف 

مساء أمسية شعرية للشعراء الشباب حول أشعار الثورة.
> تقدم فرقة »األصدقاء« بقيادة صبحى بدير حفل أغنيات وموسيقى عاملية 

فى السابعة مساء على املسرح الصغير بدار األوبرا. 

الرئيس  هـــروب  مــن  قليلة  أيـــام  بــعــد 
على  بن  العابدين  زين  املخلوع  التونسى 
رموز  علينا  خـــرج  املـــاضـــى،  يــنــايــر  فــى 
حكومتنا الساقطة وحزبها احملترق بأن 

حسنى مبارك ليس »بن على«.
لكن ثبت أن مصر هى تونس ومبارك 
عندنا  الوطنى  واحلـــزب  على«  »بــن  هــو 
املنحل  الدستورى  التجمع  يساوى حزب 

عندهم.
بــعــد ســقــوط مــبــارك خــرجــت علينا 
وزيــــرة ســوريــة لــتــقــول إن بــشــار األسد 
ليس هو حسنى مبارك، وسوريا ليست 
مصر. نفس الكالم تقريبا قيل فى اليمن 

والبحرين واألردن والسودان.
ــ طال الزمن  واملؤكد أن األيــام املقبلة 
ــ  عربيا  رئيسا  نسمع  ســوف  ــــ  قصر  أم 
إنه  ليقول  علينا  يخرج  ــ  بعد  يسقط  لم 
ليس بشار األسد أو على عبدالله صالح 
سقوطهم  بعد  الثانى،  عبدالله  امللك  أو 
وحترر بلدانهم من طغيانهم إن شاء الله.

ــ  تقريبا  معظمهم  ــ  العرب  الــرؤســاء 
من نفس العينة أو الطينة وكأنهم إنتاج 
مــصــنــع واحــــد مــتــخــصــص فـــى صناعة 
فى  يفلح  لــم  مصنع  والطغيان،  الطغاة 
ولو  لنا  ليصنع  إنتاجه  خــطــوط  تعديل 

رئيس نصف عادل أو نصف ظالم.
كــنــت ســـاذجـــا كى  حــتــى عـــام 1994 
ــعــراق هى  وال وليبيا  أن ســوريــا  أصـــدق 
الصمود  »جــبــهــة  وتــشــكــل  ممــانــعــة  دول 
والــتــصــدى«، وشـــاءت األقــــدار أن أزور 
هذه البلدان فى أوقات متقاربة فى ذلك 
الوقت ألكتشف أن حسنى مبارك ــ بكل 
ظلمه وطغيانه وفساده ــ كان أقل جبروتا 

من رؤساء هذه البلدان.
كــثــيــرون يـــكـــادون يــتــفــقــون عــلــى أن 
احلكم  توليه  منذ  ليبيا  دمــر  الــقــذافــى 
عام 1969 ويورطها اآلن فى كارثة، لكن 
كثيرين أيضا ال يعرفون أن نظام احلكم 
أى  من  وعدوانا  بطشا  أشد  سوريا  فى 
نظام حكم عربى آخر. بعث سوريا أشد 
دهــاء وخبثا من بعث صــدام حسني فى 
تــســويــق صورة  الـــعـــراق، لكنه جنــح فــى 
زائفة جلزء من شعبه وأجزاء من األمة 
ضد  املقاومة  يقود  أنه  مفادها  العربية 

إسرائيل.
هذا البعث السورى هو الذى حتالف 
العراق  مع اخلمينى ضد بلد عربى هو 
خـــالل احلـــرب الــعــراقــيــة اإليــرانــيــة من 
1980 حتى 1988 وهو الذى يتسول من 
اإلسرائيليني حال يعيد له اجلوالن، وكان 
أقصى أمانيه أن تعيد واشنطن سفيرها 
إلى دمشق.. ثم إنه النظام املسئول عن 
لبنان  املمتدة فى  األزمــة  كبير من  جــزء 

حتى اآلن.
هذا النظام الذى يقول عن نفسه إنه 
وشعاره  واإلمبريالية  للصهيونية  مقاوم 
»أمة عربية واحدة.. ذات رسالة خالدة« 
بل  عائلى  مجرد حكم  احلقيقة  فى  هو 
أقــل مــن عائلى بعد اخلــالف مــع  عمه 
رفعت األسد، ناهيك عن أنه يتحكم باسم 

األقلية العلوية فى األغلبية السنية.
اآلن  انتهى  وكذبه  النظام  هــذا  دجــل 
عــنــدمــا وجــــه رصـــاصـــاتـــه إلــــى رءوس 
وصدور املواطنني العزل فى درعا وبقية 
املدن السورية بعدما ارتكب مجزرة حماة 

عام 1982.
ســقــوط الــنــظــام الــعــلــوى فــى دمشق 
ــــــام، واخلــــاســــر األكـــبـــر هو  مــســألــة أي
السورى  النظام  ان  إسرائيل...والسبب 
لم يطلق رصاصة واحــدة ضد تل أبيب 
منذ عام 1973، وسقوطه يعنى أن جبهة 
الشعب  أن  واألهــم  تشتعل  اجلــوالن قد 

السورى سينهض.
اإلستراتيجية  اخلــســارة  أضفنا  وإذا 
حسنى  بسقوط  بإسرائيل  حلقت  التى 
ــــارك، ســــنــــدرك كــــم ســـتـــكـــون هذه  مــــب
يسقط  حينما  فــداحــة  أكــثــر  اخلــســارة 
العظيمة  نظام األســد. وكم هى اآلمــال 
تخلصها  بعد  العربية  أمتنا  تنتظر  التى 

من هؤالء اجلزارين.

جــــزار سوريـــــا

عالمة تعجب

عماد الدين حسني
ehussein@shorouknews.com

1ــ ممثل مصرى ــ طاقتها.
2 ــ من أجله ــ ممثل أمريكى راحل.

ــ  الصخور  تــراب  ــ  السيل  يحمله  ــ طني   3
مجهدة.

4 ــ لم يفارقها ــ خز »معكوسة« ــ أغلق.
5 ــ مدينة إيطالية »معكوسة« ــ من األنبياء.

ــ  »أسقماه«  نصف  ــ  »معكوسة«  حيوان  ــ   6
عاصمة البانيا.

فى  ــ جتدها  »معكوسة«  غيظهم  اشتد  ــ   7
»فاشوش« ــ أداة نصب.

8 ــ رواية إلسماعيل ولى الدين.
9 ــ يرشد ــ السطو على السفن فى البحار.

ــ  ــرومــان  ال آلــهــة القمر عند أســاطــيــر  10ـــــ 
الدائم الذى ال ينقطع »معكوسة«.

11ــ فيلم لفريد شوقى وهند رستم وأحمد 
مظهر ــ أول العدد.

12ــ مدينة باسكتلندا »معكوسة« ــ من أدوات 
زينة املرأة »معكوسة« ــ برد.

ــ حرفان  »معكوسة«  يتعداها  ــ  يحسب  13ــ 
متتاليان.

14ــ إله البحر عند قدماء اليونان »معكوسة« 
ــ نحصل عليها.

15ــ والده ــ من العلوم ــ تؤدة.

جلنة من »األطباء« لتنفيذ قرارات »العمومية«
  كتبت �� ياسمني سليم:

انتهت مناقشات األطباء خالل انعقاد اجلمعية العمومية 
للنقابة أمس األول على تشكيل جلنة من أعضاء مجلس 
تكون  األطباء  شباب  عن  وممثلني  املهنة  وشيوخ  النقابة 

مهمتها متابعة تنفيذ قرارات اجلمعية العمومية.
وقـــال أمــني صــنــدوق الــنــقــابــة، د.عــصــام الــعــريــان، إن 
العمومية  اجلمعية  انتهاء  بعد  أجريت  التى  »املناقشات 
اجلمعية  فى  عليه  اتُفق  ملا  ملحقة  قــرارات  العادية  غير 

العمومية«.
قد  لألطباء  العادية  غير  العمومية  اجلمعية  وكــانــت 
وافــقــت عــلــى تــعــديــل الئــحــة الــنــقــابــة اخلــاصــة مبوعد 

االنتخابات.
وأوضح العريان أن هذه اللجنة ستعقد أول اجتماعاتها 
ظهر اليوم فى النقابة، على أن تعقد مؤمترا لألطباء فى 

أول مايو املقبل ملتابعة تنفيذ هذه الطلبات.
األطباء  حقوق،  بال  أطباء  جماعة  دعــت  جانبها  ومــن 
للوجود فى النقابة اليوم لالطمئنان على تنفيذ القرارات 

التى مت اتخاذها فى اجلمعية العمومية.
املوقع  بيان صادر من اجلماعة أمس نشر على  وقال 
اإللكترونى للنقابة: »بعض القرارات املنسوبة للجمعيتني 

العادية والطارئة  قرارات مجتزئة، وال تعبر بأى حال من 
األحوال عن آراء األطباء«.

وطالب البيان باعتبار نقيب األطباء، د. حمدى السيد، 
الذى غاب عن حضور اجلمعية العمومية، غير معبر عن 

وجهة نظر األطباء.
على  اعترضت  قــد  بــال حقوق  أطــبــاء  وكــانــت جماعة 
انتهاء انعقاد اجلمعية العمومية العادية سريعا قبل أن تتم 

مناقشة مطالب األطباء املالية واإلدارية.
من ناحيته اتهم نقيب األطباء، حمدى السيد، معارضيه 
أنهم  إلــى  مشيرا  بأجندة«،  »جايني  بأنهم  النقابة  داخــل 
يدعون االنتماء لثورة شباب 25 يناير والثورة بريئة منهم 

وأنهم ال ميثلون األغلبية، حسب قوله.
ورد السيد فى تصريحات لـ»الشروق« على من يقول إنه 
»أنا نقيب لألطباء  من بقايا نظام حسنى مبارك قائال: 
من أيام السادات قبل أن يأتى حسنى مبارك«، الفتا إلى 

أنه جاء باالنتخاب وليس بالتعيني.
أمثل  أن  أننى ال يجب  السيد: »احلديث عن  وأضــاف 
األطباء كالم غير قانونى«، متسائال: »كيف ال ميثل نقيب 
إلــى أن هــذا الكالم مضحك  األطــبــاء األطــبــاء«، مشيرا 

ومهزلة ال ميكن قبولها.

  »أطباء بال حقوق« تطالب مبمثل غير النقيب.. والسيد: أنا نقيب من قبل أن يأتى مبارك

نائب »أكادميية املعلمني«: ال مالزم 
للممتحنني فى اختبارات الكادر

  كتبت �� منى زيدان:
قال نائب رئيس األكادميية املهنية 
للمعلمني الدكتور أحمد سيد إبراهيم، 
مندوبى  مـــع  ــمــاع  اجــت عــقــد  إنـــه مت 
فى  احملــافــظــات  بجميع  اجلــامــعــات 
إطار التجهيز الختبارات الكادر املقرر 
عقدها فى أول أبريل املقبل، مضيفا 
لـ»الشروق« أن جميع اجلامعات أبدت 
ــ لعقد  ــ خالل االجتماع  استعدادها 

االختبارات داخل حرمها.
وأكد ابراهيم أنه مت االنتهاء من طبع 
باختبارات  اخلــاصــة  األسئلة  جميع 
القومى  املركز  انتهاء  عقب  الــكــادر، 
لالمتحانات من وضعها، الفتا إلى أن 
األكادميية لن تقدم أى مراجعات أو 
لالستعانة  للمعلمني  إلكترونية  مواد 
بـــهـــا قـــبـــل دخـــولـــهـــم االخــــتــــبــــارات، 
مشيرا إلى أن االختبارات عبارة عن 
معلومات عامة فى جميع املواد التى 

يتم اختبارهم فيها.

مد مهلة البناء على أراضى القاهرة اجلديدة حتى نهاية العام 
  كتب �� أحمد السعداوى:

أعلن جهاز مدينة القاهرة اجلديدة عن مد فترة االنتهاء 
العام،  نهاية  إلى  باملدينة  السكنية  األراضــى  البناء على  من 
التوقف  لظروف  مــراعــاة  الــقــادم؛  أغسطس  بــدال من شهر 
فى البناء فى شهرى يناير وفبراير بسبب أحداث ثورة 25 
إن  لـ»الشروق«  اجلهاز  رئيس  عبداملنعم،  أمني  وقال  يناير. 
هناك صعوبات تواجه عددا من املقاولني فى بناء واستكمال 
مشروعاتهم، خوفا من سرقة مواد البناء من حديد التسليح 
واألسمنت، بسبب انعدام األمان واألمن، مشيرا إلى أن هناك 
عددا كبيرا من املخالفات فى العمارات السكنية نتيجة قيام 
البعض ببناء عدد من الطوابق املخالفة أثناء أحداث الثورة 

وأكد  التعمير.  وشــرطــة  األمنية  األجــهــزة  غياب  مستغلني 
عبداملنعم أنه مت حترير عدد من احملاضر للمخالفني، طبقا 
لقانون البناء املوحد رقم 119، مشددا فى الوقت نفسه على 
فور  وإزالتها  املخالفات،  هــذه  من  أى  بتقنني  السماح  عــدم 

عودة شرطة التعمير باجلهاز إلى عملها بكامل طاقتها. 
وأوضح رئيس اجلهاز أن التعديات التى حدثت أثناء الثورة 
تعاونيات  بهيئة  اخلاصة  باملدينة  السكنية  الــوحــدات  على 
إزالتها  يتم  لم  القاهرة،  ومحافظة  املهندسني  ونقابة  البناء 
وحداتها  على  بالتعدى  الهيئات  هذه  »أبلغ  لكنه  اآلن،  حتى 
السكنية يوم 29 يناير املاضى، إال أنها لم تتحرك السترجاع 

وحداتها السكنية«، وفقا لعبداملنعم.  

أحمد جمال الدين

  كتبت �� نيفني أشرف:
فى  والتعليم  التربية  وزارة  تبدأ 
واملوجهني  املعلمني  أعـــداد  حصر 
باحملافظات  تعليمية  إدارة  كل  فى 
احلالى  ــدراســى  ال للعام  املختلفة 

.2011 / 2010
وطلبت اإلدارة العامة للمعلومات 
واحلاسب اآللى بالوزارة من مسئولى 
واملديريات  بــــــاإلدارات  اإلحــصــاء 
تسجيل  سرعة  املختلفة  التعليمية 
اخلاص  االســـتـــقـــرائـــى  اإلحـــصـــاء 
االلكترونى  املوقع  على  باملدرسني 

والزيادة  الــعــجــز  لــبــيــان  لـــلـــوزارة، 
فــى تــوزيــع األعـــداد على كــل إدارة 

تعليمية.
الـــــوزارة عــلــى موقعها  وأتــاحــت 
العجز  بــيــان  تسجيل  االلــكــتــرونــى 
واملديريات  اإلدارات  فى  والــزيــادة 
ومعلمني،  موجهني  مــن  التعليمية 
والزيادة  العجز  بيان  أتــاحــت  كما 
فى املعلمني فى املدارس، وشددت 
من  االنتهاء  ضـــرورة  على  الـــوزارة 
تسجيل البيانات الالزمة قبل األول 

من أكتوبر املقبل.

»التعليم« حتصر أعداد املدرسني فى احملافظات

البورصة تبحث عودة ساعات التداول العادية 
وأكواد جديدة للممنوعني من التصرف فى أموالهم

نقلت وكالة أنباء الشرق األوسط عن محمد عبدالسالم رئيس البورصة 
التى  االستثنائية  اإلجـــراءات  إلغاء  األسبوع  هــذا  خــالل  سيتم  بأنه  قوله 
طبقت بالبورصة مع بدء التداول يوم األربعاء املاضى والتى كانت تهدف 

إلى استقرار السوق.
املالية أمس على أن  الرقابة  إلغاء هذه اإلجــراءات مع هيئة  »مت بحث 
التى سيتم  اإلجــــراءات  تلك  ومــن ضمن  األحـــد،  الــيــوم  إلغائها  عــن  يعلن 
إلغاؤها تتضمن عودة مدة جلسة التداول إلى أربع ساعات بدال من ثالث 

ساعات«.
وأضافت الوكالة أن ذلك سيشمل عودة العمل بسوق خارج املقصورة.

 فى سياق متصل، أكدت البورصة املصرية أن إنشاء أكواد جديدة لعدد 
من املمنوعني من التصرف فى أموالهم جاء كإجراء احترازى ملنع إمكانية 

إنشاء أكواد أخرى مستقبال لهؤالء األشخاص.
االكواد  بعض  على  تعامل  عــن  أمــس  حتــدثــت  تــقــاريــر صحفية  كــانــت 

ألشخاص صادرة بحقهم قرارات حتفظ من قبل النائب العام.
وقالت إنها تقوم فور إبالغها رسميا بكتاب من النائب العام باتباع كل 
اإلجراءات الرقابية املشددة لتنفيذ وقف أكواد وجتميد أرصدة من صدرت 
ضدهم قرارات، سواء من النائب العام أو أى جهة قضائية أخرى، وفقا 

للقواعد واإلجراءت املنظمة لهذا الشأن.

شرف فى كلمة للمواطنني:
تصوير - محمود خالد شرف خالل مشاركته فى مظاهرات ميدان التحرير خالل ثورة 25 يناير 

ال مگـــان فــــى العهـــــد اجلديـــــد
لكل من ناصب ثورة 25 يناير العداء

  كتب �� يوسف وهبى:
أكـــد الــدكــتــور عــصــام شـــرف رئــيــس مجلس 
الوزراء أن احلكومة ال ولن تتستر على فساد أيا 
كان نوعه أو شخوصه، وأنها ستالحق الفساد أيا 
تعهد من احلكومة جلميع  وأن هذا  كان موقعه 

أبناء الوطن.
وقال الدكتور عصام شرف فى كلمة إلى أبناء 
الشعب املصرى إنه ال مكان لكل من ناصب ثورة 
25 يناير العداء فى العهد اجلديد، سواء كان فى 

اإلعالم أو فى جميع األنشطة األخرى.
ـــــوزراء عـــدة رسائل  ووجــــه رئــيــس مــجــلــس ال
عمرها  أن  رغم  احلكومة  أن  أولها  للمواطنني، 
فإنها جنحت فى حتقيق  يتعد ثالثة أسابيع  لم 
عدة أهداف من أجل صالح الوطن واملواطنني، 
ومن بني هذه األهداف جناح احلكومة فى تنفيذ 
االستفتاء على التعديالت الدستورية بحياد كامل 
وشفافية، وأن هذا األمر أشاد به جميع ضيوف 

مصر على مدى األسبوع املاضى.
وأضاف شرف أن احلكومة صدقت بوعدها 
الدولة واإلفـــراج عن معظم  أمــن  فى حل جهاز 
تدريجيا  الشرطة  وإعــادة  السياسيني  املعتقلني 
إلــى الــشــارع وتــأمــني عــودة مائتى ألــف مصرى 
فى ليبيا، وتعمل فى الوقت احلالى على تأمني 
األساسية  االحتياجات  وتأمني  الباقني،  عــودة 
فى  احلكومة  جنــاح  إلــى  باإلضافة  للمواطنني، 
هذا  فــى  موجها  بــالــبــورصــة،  ــتــداول  ال استفتاء 
أبناء  جميع  إلى  احلكومة  وشكر  شكره  الصدد 
وأصـــدقـــاء مــصــر فـــى الـــداخـــل واخلـــــارج على 

مشاركتهم فى الوقوف خلف البورصة ودعمها.
أن احلكومة بصدد عقد  إلــى  وأشـــار شــرف 
حوار وطنى يشمل جميع أطياف املجتمع للتعرف 
املستقبل،  نحو  وحتركنا  الوطنية  الـــرؤى  على 

مؤكدا أن احلكومة من الشعب وإلى الشعب.
وفيما يتعلق بقانون التجمهر، قال رئيس الوزراء: 
إن االعــتــصــام والــتــظــاهــر حــق مــشــروع ال ميكن 
قانون  من  الهدف  أن  إلــى  مشيرا  عليه،  املــزايــدة 
حترمي التجمهر هو حماية أبناء الوطن، مشيرا إلى 
أن ما يحدث حاليا هو تشتيت جلهودنا. وأوضح 
شرف أنه كان أحد املتظاهرين وأنه لن يكون هو 
من حق مشروع،  اآلخــريــن  يحرم  الــذى  الشخص 
وزير  ما سيقوله  إلى  االستماع  إلى  ودعا اجلميع 

العدل فى مؤمتره الصحفى غدا.
وعن زيارته للسودان، قال رئيس الوزراء إنها 
الشقيق  البلد  مع هذا  التعاون  نبدأ  فرصة ألن 
وترسخ  تؤكد  الــزيــارة  هــذه  وأن  وجنوبا  شماال 
تعاوننا مع أفريقيا ومتثل أحد امللفات املهمة فى 

حتركنا فى املستقبل.
التى وجهها  الرسائل  وأوضــح شرف أن هذه 
اليوم فى بداية سلسلة رسائل مستقبلية تهدف 

إلى التواصل وتبادل الرؤى مع املواطنني.
ألهالى  التحية  بتوجيه  حديثه  شرف  واختتم 
أرواحهم  يسكن  أن  الله  ودعــا  الــثــورة..  شهداء 
أو مسيحيني مؤكدا  كانوا مسلمني  اجلنة سواء 

ومشددا على أن دم الشهداء لن يذهب هدرا.
وأنهى شرف كلمته مبقولته املعهودة »يال نروح 

مصر«.

  التظاهر حق مشروع.. وقانون التجمهر يستهدف حماية أبناء الوطن

موسى و»بينج« يبحثان مبادرة االحتاد األفريقى حلل األزمة الليبية
  كتبت �� سنية محمود:

العربية  ـــدول  ال جلامعة  الــعــام  األمـــني  بحث 
عــمــرو مــوســى مـــع رئــيــس مــفــوضــيــة االحتــــاد 
األوضاع  »تــطــورات  أمــس  بينج  جــان  األفريقى 
فى ليبيا ونتائج اجتماع أديس أبابا أمس األول 
بشأن التعامل مع األزمة هناك ومبادرة االحتاد 

لوقف االقتتال«.
وأوضح موسى فى مؤمتر صحفى مشترك مع 
بينج أن مشاوراتهما تناولت املقترحات اجلديدة 
أن  مضيفا  الليبية،  األزمـــة  مــع  التعامل  بشأن 
»بــيــنــج« نــقــل وجــهــة نــظــر االحتــــاد ورغــبــتــه فى 

اخلطير  الوضع  ملواجهة  اجلامعة  مع  التنسيق 
فى ليبيا.

إيجاد حلول من  »بينج« على ضــرورة  وشــدد 
أول  بـ»اعتبارها  اجلامعة،  مــع  التشاور  خــالل 
خارطة  لديه  االحتــاد  أن  وأوضــح  لنا«.  شريك 
طــريــق حلــل األزمــــة تــقــوم عــلــى: وقـــف إطالق 
اإلنسانية،  املساعدات  توصيل  وتسهيل  النار، 
إلى  مشيرا  ليبيا،  من  األجــانــب  خــروج  وتأمني 
املجلس  وفــد  مــع  لالجتماع  يسعى  االحتـــاد  أن 
تونس  أو  القاهرة  فى  الليبى  االنتقالى  الوطنى 

أو أى مكان آخر.
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حيثيات إحالة مديرى أمن اإلسكندرية والبحيرة للجنايات فى قضية قتل الثوار

الثورة املضادة تنتقل من املظاهرات إلى الوزارات
لـ»الشروق« إن هناك مفاجآت تتكشف كل يوم بشأن  قالت مصادر حكومية 

مدى نفوذ أنصار الثورة املضادة.
وأضافت املصادر أن أنشطة »الثورة املضادة« لم تعد قاصرة على املظاهرات 

واإلضرابات فى الشوارع بل تعدتها إلى التأثير فى عمل بعض الوزارات.
وعلقت املصادر على ما نشرته »الشروق« فى عددها أمس حتت عنوان »شرف 
طهقان من تباطؤ اإلنتاج.. زهقان من ضعف اإلجناز.. متضايق من املظاهرات 
الفئوية« بالقول إن جلنة السياسات التى كان يرأسها جمال مبارك جنل الرئيس 
وأن هذه  الــــوزارات،  من  العديد  داخــل  قــيــادات  زرعــت  مبارك  املخلوع حسنى 

القيادات هى التى تقود محاوالت عرقلة وتشويه الثورة.
كما أضافت املصادر أن املهندس عصام شرف تلقى حتذيرات من عدد من 
تلك  من  العديد  فى  اإلدارى  العمل  دوالب  وتوقف  اإلنتاج  تعطل  بــأن  الـــوزراء 
الــوزارات أو املؤسسات إمنا يعود أساسا إلى وجود حالة من الغضب من قبل 
القيادات التى ظلمت أو تعرضت للظلم خالل الفترات املاضية.. لكن هناك من 
اقترح على مجلس الوزراء ــ رغم أنهم محسوبون على النظام السابق ــ أن تكون 
عملية اإلحالل والتجديد خطوة خطوة ولو أقدمنا على تنفيذ تلك السياسة دفعة 
واحــدة قد ينهار عدد من الــوزارات.. لكن فى املقابل وصلت حتذيرات نتيجة 
أوضاع الوزارات املالية بأن مصر قد تواجه أزمة حقيقية فى جميع القطاعات 
إليها  التطرق  أو  اإلفصاح  بعدم  عليا  تعليمات  هناك  لكن  االقتصادية  خاصة 
كنوع من حتذير  كانت  لو  املعلومات حتى  الــوزراء وعدم استخدام هذه  جلميع 
الوزارات ألنها حقيقية وكشفت مصادر  الفئوية داخل  املواطنني واالعتصامات 
فى إطار التدليل على ذلك. إن مصر كانت ستتعرض ألزمة طاحنة »ال يعلمها 
أحد إال الله« فى مجال بعض املنتجات البترولية لوال اتصاالت لوزير اخلارجية 

مع دولة صديقة قامت بإرسال شحنات من هذه السلع هدية ملصر على الفور.
وعلمت »الشروق« من مصادر حكومية أن مجلس الوزراء ما زال يدفع فاتورة 
حكومة ما قبل 25 يناير برئاسة نظيف. وأكدت املصادر لـ»الشروق« أن هناك 
فواتير مناسبات وإقامة ما زالت ترسل على مجلس الوزراء بآالف اجلنيهات.. 
لكن شرف الذى سيتعامل بشفافية شديدة جدا فيما سيتعلق باملال العام أصر 
على ضرورة أن يدفعها أصحابها طاملا ال تخص العمل احلكومى فى شىء، 
ّول لسكرتيرة سابقة على أساس أن  وكما قالت املصادر فإن تلك الفواتير حتحُ
لديها صالحيات وحسابا لدفع تلك الفواتير نيابة عنه ومن حسابه اخلاص، 

كما قالت املصادر.

احملكمة تلزم احلكومة بتحديد املسئول 
عن قطع االتصاالت فى »جمعة الغضب«

احلكومة تتخلى عن مخاصمة »اإلخوان« 
فى اإلشراف القضائى على االنتخابات

املنشقون عن التجمع يندمجون حتت لواء »التحالف« 
أبوالعز احلريرى

13 رئيس مباحث جديًدا فى اإلسكندرية
منصور العيسوى

صرف »التموين« مبجرد تقدمي  طلبات فصل البطاقات
جودة عبداخلالق

مذكرة من »اإلخوان« إلى املجلس العسكرى والداخلية إللغاء قرارات »املنع من السفر« 
 عبـــداملقصـــود: تبرئـــة 518 عضـــًوا فـــى اجلماعـــة مـــن ُتهمـــة استخـــدام شعـــار »اإلســـالم هـــو احلـــل«

استقالة مسئول مصرى مببادرة حوض النيل 
احتجاًجا على موقف القاهرة وتعنت أديس أبابا

  كتب ــ محمد بصل:
قررت محكمة القضاء اإلدارى برئاسة املستشار حمدى ياسني عكاشة، نائب 
رئيس مجلس الدولة أمس تأجيل قضية إلغاء تراخيص شركات احملمول الثالث 
بسبب قطع اخلدمة على املواطنني يوم جمعة الغضب 28 يناير املاضى إلى جلسة 

9 أبريل املقبل الختصام رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بصفتيهما.
وألزمت احملكمة محامى احلكومة بتقدمي أصل القرار الصادر من احلكومة 
برئاسة أحمد نظيف بقطع اخلدمة لالتصاالت احملمولة عن املواطنني يوم جمعة 
الغضب لتحديد اجلهة املسئولة عن إصدار هذا القرار وبيان اخلسائر املادية 

التى حلقت بالشبكات واملواطنني جراء هذا القرار إذا وجدت.
ــر االتــصــاالت األســبــق طارق  وقــال احملــامــون الــذيــن أقــامــوا الــدعــوى إن وزي
فيه  يأمرها  واتــصــاالت  وموبينيل،  فــودافــون،  إلــى شركات  أرســل خطابا  كامل 
االتصال بني  أنحاء اجلمهورية إلعاقة  املواطنني فى جميع  بقطع اخلدمة عن 

املتظاهرين فى احملافظات والقاهرة الكبرى.
بينما قال محامو الشركات الثالث إنه مت قطع اخلدمة بناء على تدخل أمنى 

وسياسى رفيع املستوى ولم يكن إلدارة الشركات اى دخل فيها.
ـ كما  التنفيذى لشركة فودافون مصر، قد أكد  الرئيس  وكان حامت دويــدار، 
احملمول  شركات  اجتمعوا مبمثلى  أمنيني  مسئولني  أن  ـ  أمس  الشروق  نشرت 
وخدمات اإلنترنت مبصر وممثلني عن اجلهاز القومى لالتصاالت يوم 24 يناير 
إلعالمهم بأن يكونوا على استعداد لقطع اخلدمة فى أى وقت، وأنه كانت هناك 
األوامر  تتلقى من خاللها  األمنية  الشركات واجلهات  بني  تربط  غرفة طوارئ 

بأكواد معينة، وأن فودافون حتتفظ بتسجيالت صوتية لهذه املكاملات.

  كتب ــ محمد بصل:
أثبتت هيئة قضايا الدولة، بصفتها محامى احلكومة، ترك احلكومة اخلصومة 
فى قضية زيادة عدد القضاة فى اللجنة العليا لالنتخابات، أمام محكمة القضاء 
اإلدارى أمس. وجاء ذلك فى الدعوى املقامة من النائب اإلخوانى السابق عصام 
بزيادة عدد  بإلزام احلكومة  درجــة  أول  فيها حكم من محكمة  مختار، وصــدر 
القضاة باللجنة العليا فى االنتخابات املاضية وإحالة نص من قانون اللجنة إلى 
احملكمة الدستورية العليا لتناقضه مع نص دستورى. وقررت احملكمة اإلدارية 
العليا برئاسة املستشار مجدى العجاتى حجز القضية للحكم فى 23 أبريل املقبل 
دستور  إلغاء  بسبب  للتنفيذ  قابال  رفضها  أو  الدعوى  بقبول  احلكم  يكون  ولن 
1971 وإصدار اإلعالن الدستورى اجلديد الذى يضمن إشرافا قضائيا كامال 

على االنتخابات ويتفق معه مشروع تعديل قانون مباشرة احلقوق السياسية.

  كتبت ــ رانيا ربيع:
قرر أعضاء حزبى التحالف الشعبى واالشتراكى الدميقراطى اللذين انشقا 
الشعبى  »التحالف  عليه  أطلقا  واحــد  حــزب  فى  االنــدمــاج  التجمع،  حــزب  عن 
التحالف  التحضيرية، إن حزب  اللجنة  االشتراكى«. وقال طلعت فهمى، عضو 
الشعبى االشتراكى حتت التأسيس عقد اجتماعا لعدد من أعضائه مساء أمس 
األول بحضور مجموعة من األعضاء املستقلني من حزب التجمع ومندوبني عن 
19 محافظة. وأوضح فهمى أنه سيتم قريبا تشكيل ائتالف يضم جميع أحزاب 
وقوى اليسار مبصر، مشيرا إلى أن احلزب االشتراكى املصرى فى الطريق إلى 

االنضمام إلى االئتالف.
الشعبى  التحالف  حلــزب  انضموا  التجمع  قــيــادات  من  عــددا  أن  يذكر 
البياع  وأنــيــس  شكر  وعبدالغفار  العيسوى  إبــراهــيــم  أبــرزهــم  االشــتــراكــى 

وأبوالعز احلريرى«.

  كتبت ــ نشوى فاروق:
صدق اللواء أحمد عبدالباسط مدير أمن اإلسكندرية، أمس على قرار تعيني 
أشرف  التى  التعيينات  باحملافظة. شملت حركة  قسم شرطة  مباحث  رئيس   13
تعيني رؤساء ملباحث أقسام شرطة  الداخلية  وزير  العيسوى  اللواء منصور  عليها 
اإلسكندرية، وهم املقدم محمد عمارة رئيس مباحث محرم بك، واملقدم أحمد سعد 
رئيس مباحث كرموز، واملقدم عبدالواحد الصافى رئيس مباحث ثان املنتزه، واملقدم 
أحمد مكى رئيس مباحث سيدى جابر، واملقدم هيثم الكيالنى رئيس مباحث أول 
العطارين، واملقدم عاطف بكير رئيس  املنتزه، واملقدم ياسر سرى رئيس مباحث 
مباحث اجلمرك، واملقدم حسام الشيخ رئيس مباحث ثان العامرية، واملقدم أمين 
برج  مباحث  رئيس  حمدى  إبراهيم  واملقدم  الرمل.  أول  مباحث  رئيس  السمان 
العرب، واملقدم عاطف أبوالوفا رئيس مباحث الدخيلة، واملقدم ياسر شلبى، رئيس 

مباحث ثان الرمل، واملقدم شريف راضى رئيس مباحث العامرية أول.

  كتبت ــ ضحى اجلندى:
يقودها  التى  االجتماعية  والعدالة  التضامن  ــوزارة  ب مسئول  مصدر  أكــد 
لفصل  بطلبات  تقدموا  الذين  املواطنني  بإمكان  أنــه  اخلالق  عبد  جــودة  د. 
التموينية  املقررات  على  احلصول  آبائهم،  بطاقات  عن  التموينية  بطاقاتهم 

املخصصة لهم مبجرد تقدمهم بالطلب إلى املكتب التموينى التابعني له.
وقال املصدر ــ الذى فضل عدم ذكر اسمه ــ لـ»الشروق«: »من حق املواطنني 
الذين تقدموا بطلبات الفصل االجتماعى أن يحصلوا على املقررات التموينية 
املخصصة لهم، مبوجب ورقة يحصلون عليها من املكتب التموينى املسجلني فيه، 

تفيد بتقدمهم طلب الفصل«.
الفصل،  بطلب  املتقدمني  املواطنني  على  ستسهل  الــورقــة  تلك  أن  وأوضـــح 
طباعة  حلــني  وذلــك  إلكترونيا،  ال  يــدويــا  التموينية  مقرراتهم  على  احلــصــول 

البطاقات الذكية اجلديدة لهم.

  كتبت ــ ضحى اجلندى:
اإلخوان  جماعة  محامى  عبداملقصود،  عبداملنعم  تقدم 
املــســلــمــني، أمـــس، مبــذكــرة إلـــى املــجــلــس األعــلــى للقوات 
املنع  قــرارات  برفع  فيها  يطالب  الداخلية  ووزيــر  املسلحة 
من  السفر، وترقب الوصول، املوجودة باملطارات واملوانئ 
داخل  وقيادات  بأعضاء  اخلاصة  البرية  واملنافذ  البحرية 
جماعة اإلخوان املسلمني. وقال عبداملقصود فى مذكرته 
»هــنــاك بعض  إن  الــعــســكــرى  املــجــلــس  إلـــى  الــتــى سلمها 
املمارسات االستفزازية التى يلجأ إليها بعض رجال األمن، 
من الذين مازالوا يطبقون سياسات النظام السابق، وذلك 

ووضعهم  السفر  من  املواطنني  من  العديد  منع  من خالل 
على قوائم ترقب الوصول، أو البطء فى إنهاء اإلجراءات 
بعض  تواجه  املمارسات  تلك  أن  وأضــاف  بهم«،  اخلاصة 
السفر اخلاصة  أعضاء اجلماعة بحجة مراجعة جوازات 
بهم، علما بأنه ال توجد قرارات قضائية تدين هؤالء األفراد 

أو توجه إليهم أى تهم«، على حد تعبيره.
وتساءل عن كيفية القيام بتلك اإلجراءات بالرغم من حل 
احترام  الداخلية  وزارة  وتأكيد  الدولة،  أمن  مباحث  جهاز 
حقوق وحريات املواطنني، الفتا إلى »مخالفة عمليات ترقب 
السفر والوصول لألعراف واملواثيق الدولية املعنية بحقوق 

اإلنسان«، واستشهد فى ذلك باملادتني 13 و14 من اإلعالن 
كل  »أحقية  تنصان عليه من  وما  اإلنسان،  العاملى حلقوق 
فرد فى حرية التنقل داخل حدود الدولة، وحقه فى مغادرة 

أى بلد، مبا فى ذلك بلده، وفى العودة إليه«.
أن احملاكم اجلنائية  أكد عبداملقصود  أخــرى،  من جهة 
اإلخوان  جماعة  فى  عضوا   518 بتبرئة  قضت  املختلفة 
احلل«  هو  »اإلســـالم  شعار  استخدام  تحُهمة  من  املسلمني 
 956 مجموع  من  وذلك  األخيرة  البرملانية  االنتخابات  فى 
عضوا باجلماعة متت إحالتهم إلى احملاكمة بذات التهمة«، 

موضحا أن باقى القضايا ال تزال متداولة أمام القضاء.

البراءة  أحــكــام  استأنفت  العامة  النيابة  »أن  وأضـــاف 
برفض  استئنافية  محاكم  وقضت  احملاكم،  أصدرتها  التى 
أعضاء  بــحــق  ــصــادر  ال الـــبـــراءة  ــكــم  ححُ وتــأيــيــد  استئنافها 
اجلماعة«، وأشار إلى أن أحكام احملاكم التى قضت بالبراءة 
ذكــرت أن شعار »اإلســـالم هــو احلــل« ال يشتمل إال على 
الدعوة لتطبيق الشريعة اإلسالمية، األمر الذى ترى معه 
احملكمة أن هذا الشعار ال يخالف ما نص عليه الدستور فى 
مادته الثانية، وال تعرُّض فى ذلك حلرمة احلياة اخلاصة 
ألى من املرشحني، كما أن هذا الشعار يحث على الوحدة 

الوطنية وال يهدد وال يسىء إلى أى دين من األديان«.

  كتبت ــ آية أمان: 
للبرمجيات  اإلقليمى  املسئول  تقدم 
بدول  الــقــرار  اتخاذ  دعــم  مشروع  فى 
عبدالوهاب  نـــاصـــر  الـــنـــيـــل  حـــــوض 
باستقالته من العمل باملشروع إلى وائل 
خيرى السكرتير التنفيذى ملبادرة حوض 
النيل، احتجاجا على اإلهمال اجلسيم 
قــبــل السلطات  الــنــيــل مـــن  فـــى مــلــف 
اإلثيوبى  املوقف  تعنت  املصرية، وعلى 
سد  مشروع  استكمال  على  وإصـــراره 

احلدود دون موافقة مصر.
استقالته،  فــى  عــبــدالــوهــاب  وقـــال 
نسخة  على  »الــشــروق«  حصلت  التى 
املصريني  رغـــبـــة  »رغـــــم  ــــه  إن مــنــهــا، 
الــعــامــلــني فـــى مـــبـــادرة حـــوض النيل 
أدى  الـــذى  واإلهــمــال  الفساد  بتغيير 
إلى انهيار موقف مصر فى مفاوضات 
حوض النيل، وفقدانها أوراق الضغط 
أن احلكومة اجلديدة ال  إال  املختلفة، 

فى  املسئولني  هــؤالء  تبقى على  تــزال 
السياسات  نفس  الستكمال  مناصبهم 

اخلاطئة«. 
واعــتــرض عــبــدالــوهــاب عــلــى قرار 
عودة وزير الرى األسبق محمود أبوزيد 
إلى فريق العمل بالوزارة وهو ما يعطى 
إشـــارة واضــحــة لـــدول احلـــوض بعودة 
التى  السياسة  نفس  اتــبــاع  إلــى  مصر 
كانت تتجاهل مطالب دول حوض النيل 
أية  استكمال  على  قدرتهم  من  وتقلل 
السياسة  وهــى  مصر  دون  مشروعات 
إثيوبيا  انفراد  بعد  فشلها  أثبتت  التى 
التقيد  بــنــاء ســد احلـــدود دون  بــقــرار 

برفض أو قبول مصر.
الرى  بـــوزارة  وقـــال مــصــدر مسئول 
باستقالة  تــعــلــم  الــــــوزارة  قـــيـــادات  إن 
عدد  نية  من  يقني  وعلى  عبدالوهاب، 
مــن املــصــريــني مبـــبـــادرة حـــوض النيل 

اتخاذ نفس املوقف. 

اليوم.. العمال يردون على »قانون شرف« بوقفة أمام مجلس الوزراء 
تصويرـــ هبة خليفة إحدى الوقفات االحتجاجية املتكررة أمام مجلس الوزراء   

  كتبت ــ دينا جميل:
العمالية،  اجلبهات  من  وعــدد  املستقل  االحتــاد  ينظم 
الـــوزراء،  أمـــام مجلس  احتجاجية  وقــفــة  )األحـــد(  الــيــوم 
واالعتصامات.  اإلضرابات  جترمي  قانون  على  احتجاجا 
ويعد هذا التحرك العمالى األول ضد القرار الذى صدر 
منذ أيام الذى »يعاقب كل من قام فى ظل حالة الطوارئ 
بوقفة احتجاجية أو اعتصام أو جتمهر أو شارك فى ذلك، 
بحيث عاقت أو عطلت هذه األفعال العمل بجهات العمل 
روج  أو  دعا  أو  من حرض  كل  وكذلك  واخلاصة،  العامة 
بأية وسائل الرتكاب اجلرائم املشار إليها. وتكون العقوبة 
احلبس والغرامة التى تصل إلى خمسمائة ألف جنيه، أو 

بإحدى هاتني العقوبتني«.
»إحنا عملنا نقابتنا املستقلة ولفينا احملافظات كلها قبل 
25 يناير ومن غير وقفة احتجاجية واحدة، يعنى لو عندنا 
الوسائل املناسبة لتوصيل صوتنا مش هنحتاج ألى حترك 

العلوم  لنقيب  األساسى  االعتراض  هو  هذا  احتجاجى«. 
االحتجاجات،  منع  قانون  على  السيد،  أحمد  الصحية، 
حيث تعد هذه هى الوسيلة الوحيدة أمام العمال والنقابات 

لتوصيل مطالبهم إلى املسئولني.
»إحنا مافيش عندنا أى طريقة نوصل بها صوتنا غير 
فعلى  االحتجاجية.  والوقفات  واإلضرابات  االعتصامات 
أننا  إال  نقابات مستقلة  بدأنا فى تشكيل  أننا  الرغم من 
العمال  شكاوى  ونوصلهم  املسئولني  نقابل  عارفني  مش 
واملوظفني. املفروض إن كل وزير يقابل النقابة اللى بتمثل 
العاملني فى القطاع بتاعه ويتفاوض معاها وبالطريقة دى 
االعتصامات واإلضرابات هاتقل جدا ألن الناس هتاخد 

حقوقها«.
قانون طــوارئ جديد  القانون مبثابة  أن  السيد  واعتبر 
خاصة أنه غير محدد املدة، مبديا تخوفه من أن يستمر 

العمل به إلى أجل غير مسمى.

»الثورة قامت حتت شعار احلرية والعدالة االجتماعية، 
االتفاقيات  كل  مع  وبيتناقض  احلرية،  قتل  ده  والقانون 
العدالة  أمــا  والعمال،  اإلنسان  بحقوق  اخلاصة  الدولية 
االجتماعية فهى كمان مش متحققة فى ظل عدم وجود 
فيه  إن  ظل  وفى  الدخل،  لتوزيع  وعادلة  واضحة  قواعد 

ناس كتير مش واخدة حقها«.
الوقفة  تــؤدى  أن  إمكانية  مــن  تشاؤمه  السيد  وأبـــدى 
التى  األولى  أنها اخلطوة  بالقانون، مؤكدا  العمل  إليقاف 
»مستعدون  ألنــهــم  للعمل،  خطة  عليها  بــنــاء  ســيــحــددون 

للسجن من أجل احلرية«، على حد قول السيد.
 6 عمالية  وحركات  مستقلة  نقابات  عدة  حــددت  وقد 
للعمال فى املرحلة  الرئيسية  مطالب، باعتبارها املطالب 
الراهنة، وذلك حيث تكرر رفعها فى أكثر من 500 احتجاج 
خالل  اجلــمــهــوريــة  مستوى  على  الــقــطــاعــات  جميع  فــى 
شهرى فبراير ومارس، وهو ما يعنى أنها مطالب وحقوق 

وليس  مصر،  عمال  جلميع  عادلة  واقتصادية  اجتماعية 
فقط مطالب فئوية أو شخصية لقلة من العمال. وتتلخص 
املطالب فى: تثبيت العمالة املؤقتة؛ وإقالة رؤساء وأعضاء 
مجالس إدارات الشركات واملؤسسات والبنوك املتورطني 
فى أعمال فساد؛ وإلغاء اجلزاءات التعسفية التى صدرت 
كانت  التى  العمالية  القيادات  الشركات ضد  قيادات  من 
أدنى وأقصى لألجور؛  تفضح ممارساتهم؛ ووضع حدين 
الوظيفى  األمــان  وحتقيق  العمل  قانون  نصوص  وتعديل 
الفصل  استخدام  فى  العمل  من سلطات صاحب  واحلد 

التعسفى.
انتكاسة  اإلضــــــــراب..  حـــق  عـــنـــوان »جتـــــرمي  وحتــــت 
عمالية  حــركــات  عــدة  أصـــدرت  والـــثـــورة«،  للدميقراطية 
فيه  أعــلــنــت  بــيــانــا  سياسية  وأحــــزاب  حقوقية  ومــراكــز 
الوزراء،  رئيس  البيان  وطالب  القانون.  على  اعتراضها 

عصام شرف، بسحب القانون.

  تصاعد االحتجاجات على قانون »التجرمي«.. والعمال: مافيش طريقة نوصل بيها صوتنا

  جلنة السياسات زرعت قيادات فى الوزارات تقود اآلن محاوالت العرقلة         شرف يدفع فواتير »مناسبات وإقامة« حلكومة نظيف حتى اآلن
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حملة تطهير امليادين تبدأ من رمسيس

طنطاوى يلتقى سعود الفيصل

  كتبت ــ ميساء فهمى:
والشرطة  اجليش  من  قــوات  قامت 
وبضائع  األكشاك،  جميع  بإزالة  أمس 
ميدان  أرصــــفــــة  مــفــتــرشــى  الـــبـــاعـــة 
رمسيس، خاصة بجوار مسجد الفتح. 
وطوقت سيارات األمن املركزى امليدان 
الشرطة  ضباط  مكثف  بشكل  وانتشر 

فى امليدان، ملنع الباعة من العودة.
من  حــالــة  قابلتها  اإلزالــــة  عمليات 
البائعني  الغضب والرفض الشديد من 
الــذيــن رفــضــوا مــغــادرة املــيــدان، حيث 
التى  بضائعهم  بــجــوار  بعضهم  جلس 
تعرض بعضها للتكسير فى أحد جوانب 
الباعة فى  امليدان، كما دخل عدد من 

مشادات عنيفة مع الشرطة للتعبير عن 
رفضهم لقرار اإلزالة.

مصدر  وده  مــنــني،  عيالنا  »هــانــأكــل 
ــوحــيــد، ولـــو عــايــزيــنــا منشى  رزقــنــا ال
يشوفوا لنا حل«، تقولها إحدى البائعات 
وبجوارها أقفاص فارغة مكسرة وبعض 
أمنى،  وأكد مصدر  األطفال.  لعب  من 
فضل عدم ذكر اسمه، أن حملة اإلزالة 
تنظيف  وستستمر حلــني  أمــس  بـــدأت 
العامة  امليادين  وباقى  بأكمله،  امليدان 
األخرى، موضحا أن سبب هذه احلملة 
مع  ومــخــدرات  أسلحة  على  العثور  هو 
ــقــوم الــبــعــض اآلخر  بــعــضــهــم، فــيــمــا ي

بالتحرش بالفتيات فى الشارع. 

  كتب ــ أحمد البهنساوى:
التقى أمس املشير حسني طنطاوى 
رئيس  املسلحة  للقوات  العام  القائد 
املسلحة  لــلــقــوات  األعـــلـــى  املــجــلــس 
خارجية  وزيــر  الفيصل  سعود  األمير 
والوفد  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  اململكة 

ــه. تــنــاول الــلــقــاء العالقات  املــرافــق ل
البلدين  بني  واالقتصادية  السياسية 
السعودية  ــ  املصرية  الشراكة  وتعزيز 
فى العديد من املجاالت. حضر اللقاء 
ـــر اخلــارجــيــة وعـــدد مــن أعضاء  وزي
املجلس األعلى للقوات املسلحة.        

وائل جمال  يكتب:

اإلضراب مفتاح الدميقراطية 
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سيناريو »تطفيش« عصام شرف
مرور الكرام

 وائل قنديل

هو  اآلن  تنفيذه  ي��ج��رى  ال���ذى  ال��س��ي��ن��اري��و 
يناير، فالهدف  ثورة 25  األخطر على مسيرة 
املرصود حاليا من الفلول والذيول هو ضرب 
حكومة  ورئيس  الثورة،  جماهير  بني  العالقة 

الثوار الدكتور عصام شرف.
وفى ظل هذه األجواء املشحونة بكل أبخرة 
اخلبث واألالعيب القذرة تواصل القوى املعادية 
للثورة تسميم العالقة بني الشعب واجليش من 
ج��ان��ب، وب���ني ال��ش��ع��ب واحل��ك��وم��ة م��ن جانب 
تنفيذ مخططها  القوى فى سبيل  آخر، وهذه 
اجلهنمى لن تتورع عن محاولة العبث فيما بني 

احلكومة واملجلس العسكرى.
وأح��س��ب أن ع��ل��ى ال��دك��ت��ور ع��ص��ام شرف 
إلى  ج��ي��دا  ينتبه  أن  ال��ش��ع��ب  ح��ك��وم��ة  رئ��ي��س 
حتاك  التى  والتثبيط  التحبيط  سيناريوهات 
ل��ه ول��ن��ا ه��ذه األي����ام، وت��ه��دف إل��ى دف��ع��ه إلى 
اإلح��س��اس ب���»ال��زه��ق« واجل��ل��وس على شاطئ 
األمر  به  ينتهى  ثم  ومن  بالالجدوى،  الشعور 
الغابة  ه��ذه  م��ن  ي��ده  نفض  ف��ى  التفكير  إل��ى 
والتشابكات  والتعقيدات  املشاكل  من  الكثيفة 

املريعة.
كما أن ترسانة »راجمات الثورة« تنشط هذه 
األيام فى قصف أدمغة الناس وقلوبها بكل ما 
مساحات  على  جتهز  لكى  أسلحة  من  لديها 

الثقة املتبادلة بني الشعب وحكومة الشعب.
والهدف النهائى واضح لدرجة االبتذال وهو 
إيصال رسالة إلى الشعب الذى احتفل وابتهج 
بتسلم عصام شرف رئاسة احلكومة، ملخصها 
هو »هذا ما حصدمتوه من حكومة هللتهم لها 

واعتبرمتوها ممثلة لكم على نحو حقيقى«.
العنيفة  الضربات  هذه  فإن  أكثر  وبوضوح 
ت��أت��ى ف��ى س��ي��اق ح���رب ش��ام��ل��ة ع��ل��ى الثورة، 
تريد أن جتعل الذين فرحوا بها يشعرون بأن 
 25 قبل  قائما  ك��ان  أس��وأ مما  منها  جنوه  ما 
»بلوفر«  يعود  ذل��ك  كل  مع  وبالتزامن  يناير.. 
أحمد شفيق للظهور مجددا وال يتورع فتحى 
سرور عن التحدث عن إمكانية ترشيح نفسه 
ماكينة  عبر  ذل��ك  وك��ل  مقبلة،  انتخابات  ف��ى 
وأدوات  بوقود  وتعمل  ت��دور  ت��زال  ال  إعالمية 
أسقطته  ال���ذى  للنظام  كلية  تنتمى  تشغيل 
ال���ث���ورة.. ول��ع��ل امل��ف��ارق��ة امل��ده��ش��ة ف��ى هذا 
رئيس  ب��أن  اخل��اص��ة  التسريبات  أن  ال��ص��دد 
احلكومة اجلديد »زهقان وطهقان ومتضايق« 
رئيس  باسم  املتحدث  استمرار  ظل  فى  تأتى 
الوزراء املخلوع أحمد نظيف فى مكانه متحدثا 

باسم مجلس وزراء حكومة الثورة.
ورمب���ا ك��ان ه��ذا امل��ت��ح��دث ك��ف��اءة ال يجود 
التاريخ مبثلها، غير أن التاريخ يقول لنا إنه لم 
تولى احلكم خاطب  نظاما جديدا  أن  يحدث 
ال��ن��اس ب��األص��وات واألب����واق ذات��ه��ا ال��ت��ى كان 

يستخدمها النظام السابق له.
لم نسمع  العائلية،  حتى داخل نظم احلكم 
أن امل��ل��ك ف����اروق أب��ق��ى ع��ل��ى امل��ت��ح��دث باسم 
امللك فؤاد، كما لم نعرف أن العاهل السعودى 
التى كان  احلالى احتفظ باألصوات واألب��واق 
يتحدث بها شقيقه وسابقه إلى الشعب.. فما 
بالنا ونحن نتحدث عن حكومة ثورة حلت محل 

نظام أسقطته؟ 
إميان  على  م��ع��ق��ودة  تظل  اآلم���ال  أن  غير 
حكومة  بجدارة  اجلماهير  من  األع��م  الغالب 
ال��دك��ت��ور ع��ص��ام ش��رف على جت���اوز ك��ل هذه 
إمي��ان حكومة  املقابل  وف��ى  ال��ك��أداء،  العقبات 
ثورة  تستحق حصاد  اجلموع  هذه  بأن  شرف 

كاملة، وليس نصف ثورة أو ربع ثورة.

االقتصاد السياسى للثورة
محاولة للفهم

معتز بالله عبدالفتاح

شهدت روسيا فى عام 1917 ثورتني. الثورة 
األول����ى ك��ان��ت ف��ى ف��ب��راي��ر ث��م ف��ت��رة م��ن عدم 
االستقرار واالرتفاع الشديد فى البطالة وحالة 
من اإلفقار الشديد، فقام الشيوعيون باختطاف 
الثورة عبر ثورة ثانية فى أكتوبر ألنهم جنحوا فى 
أن يستفيدوا من فوضى ما بعد الثورة األولى. 

ماذا عن مصر؟
مصر سيكون فيها هذا العام نحو 5 ماليني 
قبل  م��ا  رق��م  )تقريبا ضعف  العمل  ع��ن  عاطل 
الثورة( سواء بحكم مهارة اإلجناب السريع الذى 
استيعاب  على  ق���ادرة  غير  العمل  س��وق  يجعل 
العائدين من ليبيا  الوافدين اجلدد، فضال عن 

واخلارجني من قطاعات العمل احمللى. 
هل من إجراءات ملحة إلنقاذ هذا الوضع؟ 

أوال، علشان خاطر ربنا، إللى عنده نية يخلف 
طفل رابع أو خامس أو تاسع، هل ممكن يؤجلها 

فقط ملدة سنة واحدة؟ 
ثانيا، بلغنى أن أحد رجال األعمال الوطنيني 
)حسن هيكل( تقدم باقتراح إلى مجلس الوزراء 
سنة  مل��دة  مؤقتة«  بطالة  »إع��ان��ة  سياسة  بتبنى 
الذين  إخ��وان��ن��ا  ملساعدة  جنيه   300 م��ق��داره��ا 
غير  وشرطة  مضطربا  عاما صعبا  سيواجهون 
كاملة التأهيل. هذه رمبا تكون أهم مليار ونصف 
املليار جنيه ميكن أن تدفعها مصر ألبنائها فى 
هذه املرحلة سواء ملساعدة هؤالء أو لتحريك آلة 

البيع والشراء.
واملوظفني  العمال  إخواننا  م��ن  أرج��و  ثالثا، 
االحتجاجات  عن  أشهر  ثالثة  ملدة  يتوقفوا  أن 
املطلبية ألنها، فى هذا التوقيت، أقرب ملن يحاول 
أن يخرق سفينة الوطن من غرفته كى يستطيع 
أن يشرب من ماء النهر. سيشرب لعدة دقائق أو 

ساعات ولكن السفينة ستغرق باجلميع. 
راب��ع��ا، أرج���و م��ن امل��ص��ري��ني امل��وج��ودي��ن فى 
أموالهم  ق��در ممكن من  أى  أن يحولوا  اخل��ارج 
ملصر، هذه رسالة قوية للعالم بأن ثقة أصحاب 
أن  واحلقيقة  كبيرة.  وطنهم  اقتصاد  فى  ال��دار 
التقيت  )وق��د  األج��ان��ب  املستثمرين  من  الكثير 
ممثلني لهم فى لندن مؤخرا كى أوضح لهم ما 
من  ينسحبوا  أن  يريدون  ال  مصر(  فى  يحدث 
السوق املصرية؛ بل ويريدون أن يساعدوا مصر 

واملصريني كى تنجح جتربتهم الدميقراطية.
خ��ام��س��ا، أرج���و أال نرتكب ج��رمي��ة ف��ى حق 
الوطن باعتبار كل شخص حقق جزءا من ثروة 
ف��ى ع��ص��ر ال��رئ��ي��س م��ب��ارك ب��أن��ه ف��اس��د. هذا 
حت��دي��دا ك��م��ن ي��ري��د أن ي��ع��اق��ب زوج��ت��ه فيقتل 
و»اخلطأ«  أخطأوا  من  هم  يُعاَقب  من  ابنهما. 
هنا مفهوم فنى قانونى متخصص يتواله السيد 
النائب ألنه ينوب عن املجتمع فى ضمان احترام 
لرأس  أن نخلق مناخا ط��اردا  نريد  القانون. ال 
اخلاص  القطاع  ألن  األجنبى  أو  الوطنى  امل��ال 
ال� 22 مليون  مسئول عن 17 مليون وظيفة من 
وظيفة التى يعيش عليها املصريون، وهذا الرقم 

ينبغى أن يزيد )وليس أن يقل(. 
سادسا، لست سعيدا باحتجاب معظم رجال 
األعمال الوطنيني عن الظهور فى أجهزة اإلعالم 
لكى يوضحوا رؤيتهم ملستقبل سفينة الوطن التى 
ال نريد ألحد أن يقفز منها أو أن يخرقها، وإمنا 
الوطن إخوانا متكاتفني كتفا  أن نكون فى حب 

بكتف لتحمل مسئوليتنا أمام الله. 
االختيار واضح إما أن نكون سببا فى نهضة 

مصر أو شهودا، ال قدر الله، على انهيارها. 

  أرفض تصنيف القيادات فى اجلامعات على أساس حزبى أو سياسى.. وعميد اإلعالم لن يقال أو يستقيل

سالمة: إحالة 134 قيادة جامعية للتقاعد فى أغسطس
  كتبت ــ داليا العقاد:

رؤس����اء جامعات   5 ه��ن��اك  أغ��س��ط��س  أول  »ف���ى 
و15 نائب رئيس جامعة و114 عميدا ستنتهى فترة 
انتخاب  معايير  تطبيق  وسيتم  القانونية،  تعيينهم 
عمرو  دكتور  أك��ده  ما  هذا  مواقعهم«  فى  القيادات 
فى  العلمى  والبحث  العالى  التعليم  وزي��ر  سالمة 
أنه حريص  إلى  أم��س، مشيرا  برنامج صباح درمي 
معايير  وتطبيق  التعليمية،  العملية  استمرار  على 
القيادات  الختيار  األك��ادمي��ى  املجتمع  عليها  يتفق 

اجلامعية.
وأضاف سالمة »متفهم مطالب الطالب وشرعية 
ال��ق��ي��ادات اجل��ام��ع��ي��ة على  ول��ك��ن تصنيف  ال���ث���ورة 
أساس حزبى أو سياسى يجب أن ينتهى« موضحة 
أن اجلامعات لها أهداف تعليمية وبحثية يجب أن 
تستكمل، وكرر سالمة قوله بأنه ال ميكن أن يفرض 
على قيادة جامعية تقدمي استقالته »ألننا فى دولة 
قانون ومن ميلك مستندات تدين أى شخص فعليه 
أن يقدمها للتحقيق فيها«، ونفى علمه بتقدمي دكتور 
سامى عبدالعزيز عميد كلية اإلعالم إجازة مفتوحة 
عقب موجات االحتجاجات املستمرة ضده إلقالته.

الشرطة  ق��وات  لبعض  اتهامات  سالمة  ورف��ض 
العسكرية بفض اعتصام بالقوة داخل كلية اإلعالم 
أساتذة  ضد  والعنف  الكهربائية  العصا  واستخدام 
ملدة  العميد  احتجاز  منزعج من  »أنا  وقال  بالكلية، 
الطلبة«، وأضاف »ال أعتقد  سبع ساعات بواسطة 
أو  األس��ات��ذة  م��ع  يتعامل  أن  ال��وط��ن ممكن  درع  أن 

الطالب بشكل عنيف«.
الذى  اجلامعات  بعض  فى  األمنى  الفراغ  وح��ول 
نتج بعد سحب حرس وزارة الداخلية من اجلامعات 
تطبيقا حلكم القضاء، ذكر سالمة أن املجلس االعلى 
للجامعات ومجلس الوزراء ناقش هذا املسألة، ومت 
كليات  خريجى  من  مجموعة  تدريب  على  االت��ف��اق 
ثالثة  مل��دة  واحل��ق��وق  وال��ت��ج��ارة  الرياضية  التربية 
ثم  للشرطة  مراكز  أو  شهور فى مراكز متخصصة 
العام  يبدأ  »بحيث  إدارى،  أمن  وظيفة  فى  تعيينهم 
الدارسى القادم بهيكل مكتمل حفاظا على املنشآت 

والطلبة«.
وع����رض س��الم��ة م��الم��ح مل��س��ودة ق��ان��ون تنظيم 
كان  ف��ى 2005 حينما  أع��ده��ا  ق��د  ك���ان  اجل��ام��ع��ة 
وزيرا، تتناول مسألة اختيار قيادات اجلامعة بشكل 
يريد  وق��ال »على من  املفتوح،  االع��الن  يعتمد على 

كامل  عمل  ببرنامج  يتقدم  أن  عليه  الوظيفة  شغل 
اختيار  على  ت��ق��وم  منتخبة  جلنة  وتقيمه  وش��ام��ل 
ثالثة مرشحني على أن يختار الوزير شخصا واحدا 
الوزراء  مجلس  اهتمام  ال��وزي��ر  ط��رح  كما  منهم«، 
والدكتوراه  املاجستير  مالية حلملة  درج��ات  بتوفير 

وأوائل اخلريجني«.
الفئوية  امل��ظ��اه��رات  م��ن  ال��وزي��ر ضيقه  وأب����دى 
حرائق  إطفاء  فى  املاضية  الفترة  »انشغلت  قائال 
واملركز  اجلامعات  فى  التطوير  وخطة  املظاهرات، 

متضى ببطء لهذا السبب«. 

تصوير ــ روجية أنيس استمرار مظاهرات جامعة القاهرة املطالبة بالتغيير  

انتخابات اإلعادة اليوم فى جامعة القاهرة وغًدا فى عني شمس
  كتبت ــ داليا العقاد وهانى النقراشى 

وحمادة عاشور وحسن صالح:
القاهرة  جامعة  فى  اإلع��ادة  انتخابات  تبدأ 
فى  ال��ط��ل��ب��ة  احت����اد  م��رش��ح��ى  ع��ل��ى  للتصويت 
النصاب  اكتمال  لعدم  نظرا  املختلفة،  الكليات 
الطالب،  من   % ال���50  نسبة  بحضور  القانونى 
بنسبة  الطالبية  لالئحة  وف��ق��ا  ال��ي��وم  وجت���رى 
داخل  امل��ص��ادر  بعض  وتوقعت   ،%  20 مشاركة 
حسم  يتم  أن  االنتخابات  على  املشرفة  اللجنة 
الكليات، خاصة  بالتزكية فى كثير من  النتيجة 
اعتصامات  بجو  تأثرت  االنتخابات  أج��واء  أن 
وإضرابات الطلبة املطالبة بإقالة عمداء بعض 

الكليات.
ومن املقرر أن تفتح جامعة حلوان اليوم باب 
الترشح النتخابات االحتادات الطالبية بجامعة 
حلوان وملدة يومني، وفقا لبهاء مختار، مدير عام 
رعاية الشباب بجامعة حلوان وأضاف »مت إعفاء 
الطالب من اجلزاءات التى كانت عليهم ما عدا 
واملتحولني  الغش  مثل  واألمانة  بالشرف  املخلة 
ويسمح  أخ��رى«،  قضايا  أى  أو  تأديب  ملجالس 
سدادهم  يشترط  أن  دون  بالترشيح  للطالب 
التصويت  يجرى  أن  على  امل��ص��روف��ات،  جميع 
فى انتخاب احتاد الطالب فى 10 أبريل املقبل 
نفس  م��ن   20 ف��ى  وتنتهى  االول،  املستوى  ف��ى 

الشهر. 

أول  ع��ني شمس  ط��ب جامعة  كلية  وش��ه��دت 
انتخابات  ف��ى  املرشحني  ب��ني  طالبية  مناظرة 
االثنني،  غ��دا  اج��راؤه��ا  امل��ق��رر  الطلبة  احت���اد 
االستماع  على  الطلبة  من  شديد  اقبال  وسط 
إلى املرشحني وسط منافسة حامية بني طالب 

االحتاد القدمي واالخوان وبعض املستقلني. 
الدكتور  أع��ل��ن  االق��ل��ي��م��ي��ة  وف���ى اجل��ام��ع��ات 
الوادى،  جنوب  جامعة  رئيس  منصور،  عباس 
أن عدد املتقدمني للترشح لالنتخابات الطالبية 
فى  مرشحا   1082 بلغ  ال��وادى  جنوب  بجامعة 
كليات اجلامعة بقنا وفروعها بأسوان واألقصر 
والبحر األحمر، وأكد منصور، أنه ألول مرة مت 
تشكيل جلان من الطالب للمراقبة فى العملية 

االنتخابية.
احتاد  انتخابات  أسفرت  أخ��رى  ناحية  وم��ن 
محمد  الطالب  فوز  عن  بنها  بجامعة  الطالب 
احت���اد طالب  ام��ني  ب���دران مبنصب  مصطفى 
اجلامعة والطالب أحمد محمد جنيب مبنصب 
قد  اجلامعة  انتخابات  وكانت  املساعد  األم��ني 
شهدت سخونة شديدة، حيث ترشح لالنتخابات 
اشراف  االنتخابات حتت  وج��رت  طالبا   1268
اجلمعيات  وب��ع��ض  امل��دن��ى  املجتمع  منظمات 
األهلية وبعض املراكز احلقوقية ورجال اإلعالم 
والصناديق  ال��ف��س��ف��ورى  احل��ب��ر  وب��اس��ت��خ��دام 

الزجاجية ألول مرة. 

تعيني 110 معلمني واختبار 607 فى اجليزة
  كتب ــ مجدى أبوالفتوح:

اعتمد محافظ اجليزة سيد عبدالعزيز قرارا بتعيني 
املعلم املساعد وما يعادلها والذين اجتازوا االختبارات 
اخلاصة بكادر املعلم، وحصلوا على شهادة الصالحية، 
وما  معلم  املطلوبة فى وظيفة  الشروط  كل  واستوفوا 

يعادلها ويبلغ عددهم 110 معلمني.
قانونا  املقرر  االعتماد  بدل  احملافظ صرف  وق��رر 

للذين تقرر تعيينهم فى وظيفة معلم وما يعادلها.
وقالت مدير مديرية التربية والتعليم باجليزة جنوى 
املسيرى إن قائمة املعلمني املساعدين الذين استكملوا 
واملراحل  أط��ف��ال،  ري���اض  شملت  التعيني  متطلبات 
وأضافت  والثانوية.  واإلعدادية  االبتدائية  الدراسية 
جنوى أن هناك اختبارا استثنائيا سيجرى فى 1 أبريل 
 ،2009/  11/  20 اختبار  يجتازوا  ل��م  للذين  املقبل 
الذين  املساعدين  املعلمني  من  اجل��دد  إلى  باإلضافة 
تنطبق عليهم الشروط. وأوضحت ل�»الشروق« أن عدد 
الذين سيدخلون اختبارات الكادر 607، ومن بينهم 44 
لم يجتازوا االختبارات فى 20 نوفمبر املاضى، مؤكدا 

أنه فى حالة اجتيازهم جميعا االختبارات سيعينون. سيد عبدالعزيز

أحكام عسكرية بالسجن 5 
سنوات لـ 13 بلطجًيا فى الغردقة

شرف يبحث مع سلفاكير استئناف »جوجنلى«

اجتماع لقيادات الوطنى بكفر الشيخ  استعداًدا لالنتخابات

  كتب ــ يوسف وهبى: 
الوزراء  مجلس  رئيس  شرف  د.عصام  يتسهل 
مهام  توليه  منذ  اخلارجية  ج��والت��ه  أول   ، ال��ي��وم 
رئاسة احلكومة بزيارة شطرى السودان الشمالى 
واجلنوبى وهى زيارة �� كما تقول املصادر احلكومية 
�� تكتسب أهمية خاصة فى ظل عدم التزام بعض 
وبالتحديد  النيل  ح��وض  ف��ى  األف��ري��ق��ي��ة  ال���دول 
بوروندى بتعهداتها التى قدمتها خالل زيارة رئيس 
ال��وزراء إلى القاهرة قبل ثالثة أشهر تقريبا، بل 
املوقعة  اإلطارية  االتفاقية  على  بالتوقيع  وقامت 
فى مدينة عنتيبى األوغندية التى ترفضها مصر 
والسودان، مستغلة فى ذلك ما شهدته مصر من 

أحداث خالل الفترة األخيرة.
وفى الوقت الذى تستغرق زيارة رئيس الوزراء 
يومني فقط، األحد فى الشمال يلتقى فيه الرئيس 
عمر البشير وعددا من الوزراء، ويوم االثنني فى 
اجلنوب مع الرئيس سيلفا كير، وأعضاء حكومته 
إال أن رئيس ال��وزراء أصر على اصطحاب عدد 
كبير من الوزراء، وفى مقدمتهم حسن يونس وزير 
الوفد  ف��ى  اخل��ب��رة  عناصر  أح��د  وه��و  الكهرباء، 
الرى،  وزي���ر  العطفى  ح��س��ني  وك��ذل��ك  امل��ص��رى، 
الذى لم يكن بعيدا عن ملف حوض النيل وفايزة 

التى  والتخطيط  الدولى  التعاون  وزيرة  أبوالنجا 
السابق  الوزير  فشل  بعد  السودان  ملف  تسلمت 
نبيل  وزي��ر اخلارجية  إلى  باإلضافة  نصر ع��الم، 
العربى الذى ميتلك اخلبرة بهذه القضية، ملتابعة 
مت  ال��ت��ى  املفتوحة  وامل��ش��روع��ات  امل��ل��ف��ات  جميع 
وتأجلت  املاضية  السنوات  خ��الل  عليها  االتفاق 
بسبب مفاوضات السالم مع اجلنوب فى فترة من 
الفترات ثم االستفتاء على مصير اجلنوب والذى 

انتهى باالنفصال.
وأكدت املصادر »أن الزيارة بهذا املستوى هى 
اآلن  الهدف  لكن  عامة  بصفة  السودان  لشطرى 
للمعلومات  وطبقا  اجل��دي��د«.  الوليد  جنوبه  هو 
التى حصلت عليها الشروق من املنتظر أن تتطرق 
كير  سيلفا  الرئيس  مع  ال��وزراء  رئيس  محادثات 
إلى اإلجراءات اخلاصة باستئناف العمل فى قناة 
»جوجنلى«، خاصة أنه مت االنتهاء من تنفيذ أكثر 
من 70% منها، ولم يتبق سوى 100 كيلو تقريبا، 
وت��ع��ه��دات��ه��ا جتاه  م��ص��ر مبسئوليتها  ال��ت��زام  م��ع 
اجلنوب فيما يتعلق مبشروعات البنية األساسية 
والتعليم والصحة، وفتح أفرع للجامعات املصرية 
فى اجلنوب، وتدريب الكوادر البشرية فى حكومة 

اجلنوب.

  كتب ــ محمد نصار وكمال اجلزيرى: 
باحلزب  مطلع  مصدر  م��ن  »ال��ش��روق«  علمت 
الوطنى فى كفر الشيخ، أن أمني احلزب الوطنى، 
اجتماعا  ع��ق��د  ع��ب��دال��ه��ادى،  م��ح��م��د  ال��دك��ت��ور 
مساء اجلمعة  باحملافظة  ال��وط��ن��ى  ق��ي��ادات  م��ع 

املاضى.
خطة  تناول  االجتماع  أن  إل��ى  املصدر  وأش��ار 
واستعداده  ال���ق���ادم���ة  ال���ف���ت���رة  خ����الل  احل�����زب 
والشورى  الشعب  ملجلسى  القادمة  لالنتخابات 
واحمل��ل��ي��ات، وأوض���ح أن أم��ني احل���زب طلب من 
قيادات الوطنى عقد اجتماعات فورية للوحدات 
املراكز  أمناء  مستوى  وعلى  والقاعدية  احلزبية 
حلشد أكبر عدد من األعضاء  للتصويت لصالح 
القادمة  امل��رح��ل��ة  »إن  وق���ال  ال��وط��ن��ى،  مرشحى 
أن  والب��د  للوطنى  بالنسبة  موت  أو  حياة  مرحلة 
فى  ج��دا  كبيرة  الوطنى  ق��وة  أن  املجتمع  يعرف 
من  القادمة  خروجهم املرحلة  من  والب��د  الشارع 

أجل احلصول على األغلبية«.
وش��ه��د االج��ت��م��اع م��ش��ادات ب��ني أح���د النواب 
أحد  محاٍم وبني  وه��و  ال��وط��ن��ى،  ع��ن  السابقني 
رج���ال األع��م��ال ال���ذى ت��رش��ح ض��د أح���د كوادر 

أحد  استبعاد  ض��رورة  مناقشة  املعارضة، خالل 
ج��دي��دة حتظى  وج��وه  وترشيح  القدمية  ال��وج��وه 
ب��اح��ت��رام داخ���ل ال���ش���ارع، ك��م��ا ط��ال��ب ع���دد من 

املشاركني فى االجتماع بتغيير مسمى احلزب.
أحمد  ال��ل��واء  الشيخ،  كفر  محافظ  أن  ي��ذك��ر 
الوطنى  م��ق��ار  ض���م  ع���ن  أع��ل��ن  ق���د  عابدين،  
من  وطلب  ملك احملافظة،  باعتبارها  للمحافظة 
املقار  البقاء فى هذه  أم��وال مقابل  احل��زب دفع 
االشتراكى،  االحت��اد  منذ  املاضية  الفترة  ط��وال 
وحتى هذه اللحظة. ورغم ذلك لم ينفذ الوطنى 
قرار احملافظ، وأشار املصدر إلى أن أمني احلزب 
قال »على رقبتى ضم املقار للمحافظة يعنى إيه 

يضموا مقار باملاليني«.
م���ن ج��ه��ة أخ����رى ح��ص��رت األج���ه���زة األمنية 
والرقابية بالبحر األحمر، مقار وممتلكات احلزب 
الوطنى بالبحر األحمر، ومت التحفظ على جميع 

ممتلكات احلزب بجميع مدن احملافظة.
غارب،  رأس  مبدينة  األهالى  بعض  ح��ول  كما 
مقار الوحدات القاعدية إلى )مصلى(، واقترحت 
قيادات شعبية حتويل املقار إلى وحدات صحية 

وتأمني صحى.

مجدى القبيصى

  كتب ــ كمال اجلزيرى:
أصدرت احملكمة العسكرية العليا عددا 
من األحكام ضد قائمني بأعمال البلطجة 
واخلروج على القانون فى إطار استمرار 
جهود القوات املسلحة فى تأمني املجتمع 
وات���خ���اذ اإلج�������راءات ال��ص��ارم��ة وإع����ادة 

االنضباط إلى الشارع املصرى.
وقضت محكمة قنا العسكرية بالسجن 
بلطجيا   13 ع��ل��ى  س���ن���وات   5 امل���ش���دد 
ومسجال خطرا سبق القبض عليهم بتهم 
وحمل  وال��ت��روي��ع،  وال��س��رق��ة،  البلطجة، 

أسلحة بيضاء.
ال��ع��س��ك��ري��ة متكنت  وك���ان���ت ال��ش��رط��ة 
على  القبض  م��ن  امل��اض��ى  قبل  األس��ب��وع 
هؤالء البلطجية أثناء وجودهم فى منطقة 
ب��ط��ري��ق م��ط��ار الغردقة  إس��ك��ان م��ب��ارك 
لتكوينهم تشكيال عصابيا بهدف السرقة 
وزجاجات  ب��ي��ض��اء  أس��ل��ح��ة  وح��ي��ازت��ه��م 
وتبني  لوحات،  بدون  وسيارات  مولوتوف 
أن��ه��م م���ن امل��س��ج��ل��ني خ��ط��ر، وق���د سبق 

اعتقالهم جنائيا.
أحالت  ق��د  العسكرية  النيابة  وك��ان��ت 
 15 حبسهم  بعد  احملاكمة  إل��ى  املتهمني 

يوما على ذمة التحقيق معهم.

 m@aladl.net

إنا لله وإنا إليه راجعون
تنعى أسرة »الشروق« 

مبزيد من احلزن واألسى

ابنا بارا من أبنائها

كان مثاال للتفانى فى العمل والسماحة فى اخللق والنبل فى التعامل

املغفور له بإذن الله

املهندس نبيل سويلم
املدير التنفيذى مبجموعة )الشروق(

الشركة املتحدة للورق والكرتون )يونيبورد(

بعد سنوات طويلة من البذل والعطاء

تغمد الله الفقيد العزيز بالرحمة وأسكنه فسيح جناته

وألهم أهله وأصدقاءه وزمالءه ومحبيه الصبر والسلوان

والعزاء اليوم األحد 27 مارس مبسجد األرقم

شارع ابن النفيس من مكرم عبيد ــ مدينة نصر
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»اجلنايات« تتنحى عن محاكمة رشيد وعز
 املدعون باحلق املدنى يطالبون املتهمني مبليار و150 مليون جنيه.. وعز يدخل اجللسة بعد القاضى ويحتمى فى عسل داخل القفص

 مشادات بني األمن والصحفيني بعد مصادرة الكاميرات.. ومواطنون يحاصرون عربة الترحيالت ويهتفون »حسبنا الله ونعم الوكيل«
  كتب ــ أحمد البهنساوى:

جنوب  جنايات  مبحكمة  الرابعة  ال��دائ��رة  تنحت 
عبدالسالم جمعة،  عادل  املستشار  برئاسة  القاهرة 
أمس، عن نظر قضية اتهام رشيد محمد رشيد، وزير 
التجارة والصناعة األسبق، وعمرو عسل، رئيس هيئة 
عز،  عبدالعزيز  وأحمد  السابق،  الصناعية  التنمية 

أمني التنظيم السابق باحلزب الوطنى. 
ب�»التربح،  اتهامات  للمتهمني  وجهت  النيابة  كانت 
وإهدار املال العام«، وذلك بأن نسبت لرشيد وعسل 
إلنشاء مصانع  تراخيص  إص��دار  على  »وافقا  أنهما 

حديد لصالح عز باملخالفة للقانون«.
قرر  إنه  ع��ادل عبدالسالم جمعة  املستشار  وق��ال 
ال��ت��ن��ح��ى »ب��س��ب��ب إص����رار ص��ه��ره احمل��ام��ى مدحت 
فى  موضحا  ع��ز«،  أحمد  عن  الدفاع  على  رمضان، 
ق��رار التنحى أنه »ق��ررت الدائرة بعد االط��الع على 
املادة 75 من قانون السلطة القضائية، ونظرا لوجود 
الغاية  بدخول  الرابعة  الدرجة  حتى  مصاهرة  صلة 
وأحد  ع��ز(  )أحمد  الثالث  املتهم  محاميى  أح��د  بني 
أعضاء الدائرة، وحلسن سير العدالة، فإن احملكمة 
وبعد إخطار السيد املستشار رئيس محكمة استئناف 
القاهرة، تتنحى عن نظر الدعوى وإحالتها للرئاسة 

وحتديد دائرة أخرى مع استمرار حبس املتهمني«.
بدأت اجللسة فى احلادية عشرة بإيداع املتهمني 
عمرو عسل وأحمد عز قفص االتهام بينما ال يزال 
وزي���ر ال��ص��ن��اع��ة وال��ت��ج��ارة ال��س��اب��ق ه��ارب��ا، وبدأت 
اجللسة بقراءة القاضى لطلب تقدم به محام يدعى 
استئناف  محكمة  ل��رئ��ي��س  أب��وع��اي��د  أح��م��د  ك��م��ال 
القاهرة أكد فيه أنه »يوجد مانع لدى رئيس الدائرة 

من استكمال هذه القضية وذلك ألن جنله متزوج من 
كرمية الدكتور مدحت رمضان، الدفاع احلاضر مع 
إثارة  »عدم  رأى  أنه  طلبه  فى  وكتب  الثالث«،  املتهم 

هذا الطلب فى اجللسة العلنية«.
ت��ق��دم احمل���ام���ون دك���ت���ور ع��ث��م��ان احلفناوى  ك��م��ا 
وحسني أبوعيسى وإبراهيم البسيونى بطلب للدائرة 
ذلك  »ألن  التنحى  وع���دم  ال��دع��وى  نظر  الس��ت��م��رار 
بأجمعه  امل��ص��رى  الشعب  وألن  ومم��اط��ل��ة،  تسويفا 
احلكم  ينتظر  كما  املتهمني،  ه��ؤالء  محاكمة  ينتظر 

العادل فى هذه القضية«.
الدولة  بهيئة قضايا  املستشارين  وادعى عدد من 
وأحمد  محمود  وعبدالسالم  مختار  أش��رف  وه��م: 
على  مدنيا  خ��ل��ف،  ومحمد  ج��الل  وم��ه��اب  سليمان 
جميع املتهمني مببلغ 660 مليون جنيه »وذلك قيمة 
عز  أح��م��د  الثالث  للمتهم  املنصرفتني  الرخصتني 
باتفاق ومساعدة  بخصوص إنشاء مصنعني للحديد 
املتهمني األول والثانى«، مطالبني إلزامهم جميعا »برد 
متام  حتى  استحقاقه  تاريخ  من  وفوائده  املبلغ  هذا 
السداد ورد جميع األرباح احملصلة عن صرف هذين 
وذلك  اآلن  حتى  استغاللهما  تاريخ  من  الترخيصني 

لصالح اخلزانة العامة بوزارة التجارة والصناعة«.
احملامني  نقابة  عن  احل��اض��رون  احمل��ام��ون  وطلب 
»تعويضا مدنيا مببلغ 500 مليون جنيه من املتهمني، 
يصرف جزء كبير منها لضحايا ثورة 25 يناير بينما 
يصرف اجلزء اآلخر لصندوق نقابة احملامني بسبب 
وفبراير«،  يناير  شهرى  فى  رك��ود  من  بها  ح��دث  ما 
الدائرة  من  املدنى  باحلق  املدعني  من  ع��دد  وطلب 
لعدم  ليس هناك حرج  القضية ألنه  نظر  »استمرار 

وج���ود ق��راب��ة م��ب��اش��رة، خ��اص��ة أن امل��س��ت��ش��ار سيد 
عبدالعزيز عمر كان يعلم بعالقة املصاهرة بني رئيس 

الدائرة ومحامى أحمد عز«.
وطلب املستشار محمد البسيونى احملامى بالنقض 
»تعويضا مدنيا بقيمة 50 مليون جنيه عن األضرار 
امل��ادي��ة واألدب���ي���ة ال��ت��ى حل��ق��ت ب��ه ب��ع��د أن ت��ب��ني من 
املصرية  احلكومة  وزراء  أح��د  تقاضى  التحقيقات 
ملبالغ رشوة، والتمس إضافة مواد االتهام 103 و106 
مكرر من قانون العقوبات كما انضم جميع املدعني 
للحق املدنى للنيابة فى طلبها توقيع عقوبة تقاضى 

الرشوة على املتهمني«. 
وح��دث��ت م��ش��ادة ق��ب��ل ب���دء اجل��ل��س��ة ب��ني املدعني 
واجليش  الشرطة  ضباط  من  وع��دد  املدنى  باحلق 
االتهام،  قفص  داخ���ل  املتهمني  تصوير  منع  بسبب 

وسحب كاميرات التصوير من عدد من الصحفيني.
ومن الالفت دخول رجل األعمال أحمد عز لقفص 
ينص  )كما  قبله  وليس  القاضى  دخ��ول  بعد  االتهام 
وراء  مختبئا  عز  وظ��ل  اجلنائية(  اإلج���راءات  قانون 
بوجود  منه  ي��راه احلضور ظنا  ال  عمرو عسل حتى 
قرار  تأييد  أثناء جلسة  كما حدث  كاميرات تصوير 

النائب العام بالتحفظ على أمواله.
خارج  حاشدة  مظاهرة  املواطنني  من  عدد  ونظم 
احملكمة طالبوا فيها بالقصاص العادل من املتهمني 
املتهمني  تقل  ال��ت��ى  الترحيالت  ع��رب��ة  أح��اط��وا  كما 
ورددوا »حسبنا الله ونعم الوكيل« بينما انتابت فرحة 
عارمة لفريق دفاع عز بعد قرار احملكمة تنحيها عن 
قد  ج��دي��دة  دائ���رة  حتديد  أن  خاصة  القضية  نظر 

يستغرق شهورا. 

تأجيل دعاوى حل »الوطنى« إلى 16 أبريل

العقالى يوصى مجلس »الصحفيني« باللجوء إلى مجلس الدولة

17 أبريل أولى جلسات قتل شهداء السويس 

ِصهـــــــــر مبـــــــــــارك اشتــــــــــــــــرى أرض 
»نيــــــــو جيـــــــــزة« فى مزاد علنى »سرى«

  كتب ــ مجدى أبوالفتوح:
بجهاز  مطلعة  م��ص��ادر  م��ن  »ال���ش���روق«  علمت 
أن  رواش  بأبو  واالستثمارية  الصناعية  املنطقة 
الرئيس  محمود اجلمال ِصهر جمال مبارك جنل 
البالغ مساحتها  »نيو جيزة«  أرض  اشترى  السابق 
1546 فدانا بطريق مصر �� إسكندرية الصحراوى 
واملالصقة حملمية قبة احلسنة، ب�415 جنيها فقط 
قمة  ف��وق  متميز  مبوقع  األرض  ب��أن  علما  للمتر، 

جبلية تطل على األهرامات.
وأك����دت امل��ص��ادر ���� ال��ت��ى رف��ض��ت ال��ك��ش��ف عن 
فى  األرض  اشترى  اجلمال  محمود  أن   �� هويتها 
ع���ام 2006،  ف��ى  املغلقة  امل��ظ��اري��ف  ب��ن��ظ��ام  م���زاد 
من  أحد  يعلم  أن  دون  باجلهاز  الرئيسية  بالقاعة 
موظفى أو مهندسى اجلهاز عن وجود مزاد، على 

العالنية  فى  القانونى  الشكل  ات��خ��اذه  من  الرغم 
وحضور بعض الشركات الكبرى، وتقدمي كل منها 

عرضها فى ظرفني واحد مالى واآلخر فنى.
التى  امل��ص��ادر أن ج��ه��ات عليا ه��ى  وأوض��ح��ت 
اشرفت على املزاد كى تضمن أن يكون من نصيب 
محمود اجلمال ِصهر جنل الرئيس السابق حسنى 
أطلق عليها  األرض  أن  امل��ص��ادر  وأك���دت  م��ب��ارك، 
وخصصها  ج��ي��زة«  »نيو  م��ش��روع  اجل��م��ال  محمود 
إلنشاء فنادق وفيلالت وإسكان فاخر، وأن تصاريح 
البناء متنح بواسطة جهاز املنطقة االستثمارية فى 
6 أكتوبر، وأكدت املصادر أن سعر الفدان باألرض 
قدر ب�1.75 مليون جنيه، فى حني أن سعر الشقة 
والفيلالت  مليون جنيه،  يتجاوز  باملشروع  الواحدة 

أكثر من 5 ماليني جنيه.

  كتبت ــ ميساء فهمى:
قال املستشار محمد الدمرداش العقالى األمني 
العام املساعد ملجلس الدولة ورئيس هيئة التأديب 
النقابة  مجلس  ن��ص��ح  إن���ه  الصحفيني،  بنقابة 
باللجوء إلى إدارة فتوى الثقافة واإلعالم مبجلس 
التى  الرسمية  القانونية  الفتوى  ملعرفة  ال��دول��ة 
ستحدد مصير مجلس النقابة، مؤكدا أنه لم يفت 

باستمراره. 
وكان صالح عبداملقصود القائم بأعمال نقيب 
األخير  املجلس  اجتماع  بعد  نفى  قد  الصحفيني 
يوم 3 مارس احلالى، ما تردد عن عدم شرعية 

املجلس احلالى، ونسب إلى املستشار العقالى أنه 
قال »إن مجالس النقابات املنتخبة التى يبقى على 
انتهاء دورتها مدة سنة أو أكثر يجب عليها الدعوة 
على  يبقى  التى  املجالس  أما  مبكرة،  النتخابات 

انتهائها أقل من سنة فتستمر«.
اجلمعية  أع��ض��اء  ينتظر  م��ت��ص��ل،  س��ي��اق  ف��ى 
العمومية نظر محكمة القضاء املستعجل بعابدين 
يوم 29 مارس احلالى الدعوى التى أقامها 6 من 
بتنفيذ  ملطالبته  النقابة  مجلس  ضد  الصحفيني 
القانون  ببطالن  العليا  الدستورية  احملكمة  حكم 

100، والدعوة النتخابات مبكرة.

  كتب ــ سيد نون:
أم���ر امل��س��ت��ش��ار ع��ب��دامل��ج��ي��د م��ح��م��ود، النائب 
ال��ع��ام، أم���س، ب��إح��ال��ة 4 ض��ب��اط ش��رط��ة ب���إدارة 
األعمال  ورجل  و3 مخبرين  املركزى  األمن  قوات 
إبراهيم  السويس،  فى  الوطنى  باحلزب  القيادى 
فى  اجلنايات  محكمة  إل��ى  الثالثة  وأبنائه  ف��رج، 
القضية رقم 770 لسنة 2011 بتهمة القتل العمد 
ل�18 شهيدا والشروع فى قتل املتظاهرين وإصابة 
ب�»جمعة  واملعروف  املاضى،  يناير   28 يوم  املئات 
أبريل  م��ن   17 ي���وم  جلسة  وحت����ددت  ال��غ��ض��ب«، 
املقبل لبدء احملاكمة أمام الدائرة الثانية مبحكمة 

جنايات السويس.
وتضم قائمة احملالني إلى اجلنايات كال من رجل 

السويس  فى  الوطنى  باحلزب  والقيادى  األعمال 
عبودى،  الثالثة  وأوالده  عبدالرحيم،  فرج  إبراهيم 
وع���رب���ى، وع�����ادل، وال��ع��م��ي��د ع���الء ال���دي���ن محمد 
وال��ع��ق��ي��د ه��ش��ام ح��س��ني محمد حسن،  ع��ب��دال��ل��ه، 
وامل���ق���دم إس��م��اع��ي��ل ه��اش��م ه��اش��م ب��ق��وات األمن 
واملخبرين  توفيق،  مروان محمد  والنقيب  املركزى، 
أح��م��د حسن من  وق��ن��دي��ل  ال��ن��م��ر،  أح��م��د عبدالله 
مباحث السويس. ومت ضم هذه القضية مع القضية 
السابق  السويس  أم��ن  مدير  فيها  املتهم  األخ���رى 
وضباط األمن املركزى، ورؤساء مباحث السويس،.

ل�  النيابة للمتهمني ارتكاب جرائم قتل  ونسبت 
30 متظاهرا، والشروع فى قتل مئات املتظاهرين 

اآلخرين.

 الفار وجابر يدافعان عن احلزب.. واحملامون يؤكدون تقدمي طلب احلل للجمل
 بكرى: جلأنا للقضاء ألن قانون األحزاب غير دستورى.. والفضالى يطلب ضم حتقيقات ثروة مبارك

الشركة حصلت على أراضى »هرم سيتى« مثل 130 شركة فى »اإلسكان القومى«
أوراسكوم لإلسكان التعاونى ترد:

ا گامالاً للقضيــــة إلـــى مكتب النائب العام  سلمنا ملفاً
تعليقا على ما نشر عن التحقيق فى مخالفات 
اململوك  سيتى«  »ه��رم  م��ش��روع  أرض  تخصيص 
أرسلت  التعاونى«  لإلسكان  »أوراس��ك��وم  لشركة 
الشركة ردا أشارت فيه إلى أن الدولة خصصت 
ألوراس���ك���وم و130 ش��رك��ة أخ���رى أراض����ى حتت 
الشروط  بنفس  القومى لإلسكان  املشروع  مظلة 
ووفقا جلدول أسعار وضعته الدولة وطبقته على 
اجلميع وليست أوراسكوم وحدها. هرم سيتى هو 
أكثر من 30 ألف  الذى اجتذب  الوحيد  املشروع 
مواطن )منهم من يعمل فى املدينة نفسها( للحياة 
تتعدى مساحتها  فيه واحلصول على وحدات ال 
63 مترا مربعا طبقا للمشروع القومى لإلسكان. 
وذلك املشروع القومى هو الذى منع املقتدرين من 
الدخل عن  املقرر حمل��دودى  الدعم  إلى  الوصول 
طريق حتديد حد أقصى لدخل املواطن املصرح 
أقصى  وحد  جنيه سنويا(  ألف   30( بالشراء  له 
ملساحة الوحدة )63 مترا مربعا( ليقتصر اإلقبال 
فقط  الدخل  على محدودى  الوحدات  هذه  على 
ل��رق��اب��ة اجلهات  وف��ق��ا  دون األغ��ن��ي��اء وذل���ك كله 
ضعاف  بعض  حمل���اوالت  تصدينا  ولعل  املعنية. 
بعضها  وح����دات  لفتح  امل��ض��ارب��ني  م��ن  ال��ن��ف��وس 
السكن  مساحة  زي��ادة  على  للتحايل  بعض  على 
مغتصبني بذلك الدعم ملستحقيه هو الذى أوزع 

لهؤالء بالتقدم بتلك البالغات الكيدية.
وأضاف الرد أنه لو انتقد البعض هذا املشروع 
الرائد الذى وفر لشباب ال يتعدى دخلهم 30 ألف 
جنيه سنويا مسكنا مالئما بداخل مدينة متكاملة 
املرافق واخلدمات التعليمية والرياضية والثقافية 
والتجارية؛ فيكفينا فخرا أن مشروع هرم سيتى 
)الذى ال يوجد مشروع إسكان منخفض التكاليف 
آخر مثله فى مصر( هو الوحيد الذى أنقذ 1600 
القارص  الشتاء  فى  العراء  فى  البقاء  من  أس��رة 
تبرعنا  ول��وال  املقطم.  جبل  صخور  سقوط  بعد 
مليون جنيه!!!( لظل  ب�600 وحدة )=40  الفورى 
هؤالء املنكوبون حتى يومنا هذا فى العراء. وليس 

لم  عليها  الضغط  زاد  الدولة حني  أن  منا  خطأ 
جت��د س��وى ه��رم سيتى إلي���واء ع��دد إض��اف��ى من 

ضحايا االنهيار.
الوزراء  أن جميع  بيانها  فى  الشركة  وذك��رت   
واملسئولني وكبار القيادات السياسية والعسكرية 
من  أكثر  على  ال��ذى حصل  امل��ش��روع  ه��ذا  زاروا 
ج��ائ��زة عاملية وه��ن��أون��ا على ه��ذا االجن���از! وقد 
على  التعاونى  لالسكان  أوراسكوم  شركة  وف��رت 
تكلفة  وه��ى  املربع  املتر  فى  جنيها   150 ال��دول��ة 
وكهرباء وصرف صحى  مياه،  من  املرافق  جميع 
على  بإنشائها  الشركة  قامت  آخ��ره  إل��ى  وط��رق 
الوزارة  قامت  ال��ذى  الوقت  فى  اخلاصة  نفقتها 
ببيع األراضى كاملة املرافق ب��70 جنيها للمتر ولم 
تعطنا سوى جزء من التكلفة وارتضينا ذلك لثقتنا 
فى  الشركة  دور  وأهمية  الذاتية  إمكانياتنا  فى 

املساهمة فى مثل هذا املشروع القومى املهم. 
وللعلم فإن هناك أكثر من قضية مرفوعة من 
التعمير  وزي��ر  أكثر من سنتني ضد  منذ  الشركة 
عن  لتقاعسه  املغربى  أح��م��د  املهندس  السابق 
تنفيذ هذا العقد ورفضه تسليمنا املرحلة الثانية 
من األرض بعد أن استنفدنا ال�500 فدان األولى 
فى بناء مساكن حملدودى الدخل الذين حددتهم 

الشروط املوضوعة من الدولة وليس الشركة. 
على  احلصول  هى  ال��دول��ة  سياسة  كانت  وإن 
املال فقط والبيع بأعلى األسعار لكانت قد قامت 
ببيع األرض لألغنياء وبأعلى سعر لبناء الفيلالت 
وف��ى ه��ذه احل��ال��ة فمحدودو  ال��ف��اخ��رة،  والشقق 
العشوائيات  س��وى  لهم  ليبقى  يكن  ل��م  ال��دخ��ل 

والدعاء إلى الله!!
وفى جميع األحوال فقد مت تسليم ملف كامل 
املؤكدة لسالمة موقف  والدالئل  املوضوع  بوقائع 
إلى  باإلضافة  العام  النائب  مكتب  إل��ى  الشركة 
عليها  حصلت  ال��ت��ى  األراض�����ى  بجميع  م��ل��ف��ات 
املدن  إن��ش��اء  ن��ش��اط  ف��ى  ب��دأن��ا  أن  منذ  الشركة 

مبصر. 

  كتب ــ محمد بصل:
باحملكمة  السياسية  األح���زاب  دائ���رة  ق��ررت 
اإلدارية العليا برئاسة املستشار مجدى العجاتى، 
دعاوى   4 تأجيل  ال��دول��ة،  مجلس  رئيس  نائب 
 16 إل��ى  الوطنى  احل��زب  بحل  تطالب  قضائية 
أبريل املقبل للسماح حملامى احلزب بالرد على 
بحل  أوصى  الذى  الدولة  مفوضى  هيئة  تقرير 

احلزب وتصفية ممتلكاته ونقلها إلى الدولة.
ملف  مسئول  ال��ف��ار،  سعيد  احملاميان  تولى 
مهمة  جابر،  حسن  ووجيه  باحلزب،  احملامني 
ال��دف��اع ع��ن احل��زب الوطنى، وأك���دوا أنهم لم 
يطلعا حتى اآلن على تقرير املفوضني ومتسكوا 

بحق الرد عليه، فسمحت لهم احملكمة بذلك.
بينما قال عضو هيئة قضايا الدولة، محامى 
غير  سند  على  أقيمت  الدعاوى  إن  احلكومة، 
صحيح من القانون ألنه كان يتوجب على رافعيها 
السياسية  األح���زاب  شئون  جلنة  إل��ى  اللجوء 
مب��ج��ل��س ال���ش���ورى أوال ل��ط��ل��ب ح���ل احل����زب، 
يكون  الرد  امتنعت عن  أو  اللجنة  وإذا رفضت 
احملامون  فقدم  احملكمة،  إلى  اللجوء  حق  لهم 
إلى  بها  تقدموا  مذكرة  بها  مستندات  حافظة 
يحيى اجلمل، نائب رئيس مجلس الوزراء الذى 
حاليا،  ال��ب��رمل��ان  ش��ئ��ون  على  اإلش����راف  يتولى 
واعتبروا  الوطنى،  احلزب  بحل  فيها  يطالبون 
صمته عليها قرارا سلبيا يحق لهم معه الطعن 

قضائيا.
ي��رى ضرورة  أن��ه  وأض��اف محامى احلكومة 
ول��ي��س احلزب  ال��ق��ائ��م��ة  ح��ل جميع األح����زاب 
السياسى احملدود  الوطنى فقط نظرا لدورها 
السابق  النظام  يد  فى  لعبة  وجعلها  وتهميشها 

على مدار 30 سنة.

من جهته قال مصطفى بكرى، أحد مقيمى 
إل���ى اإلداري�����ة العليا ألن  إن���ه جل��أ  ال���دع���اوى، 
مجلسى الشعب والشورى منحالن حاليا، وألن 
ينص  ك��ان  السياسية  األح���زاب  تنظيم  ق��ان��ون 
إلى جلنة شئون  على تقدمي طلب حل احلزب 
األح����زاب ال��ت��ى ي��رأس��ه��ا األم���ني ال��ع��ام للحزب 
ملتفا على حق  يخلق وضعا  كان  الوطنى، مما 
املواطنني الدستورى والقانونى فى التعبير عن 
رأيهم بضرورة حل هذا احلزب، واتهم قياداته 

بإفساد احلياة السياسية املصرية.
حزب  رئيس  الفضالى،  أحمد  طالب  بينما 
التحقيقات  بضم  أخ��رى،  دعوى  ومقيم  السالم 
الرقابية  واجلهات  العامة  النيابة  أجرتها  التى 
حسنى  السابق  الرئيس  وتصرفات  ث��روات  عن 
العليا  التنفيذى والهيئة  املكتب  مبارك وأعضاء 
القضية، لكن رئيس احملكمة  إلى ملف  للحزب 

رفض.
م��رت��ض��ى منصور  ك��م��ا حت����دث احمل���ام���ي���ان 
واإلدارية  املسئولية اجلنائية  الوحش عن  ونبيه 
لقيادات الوطنى عن إهدار أحكام القضاء بشأن 
االنتخابات والتالعب والتزوير ومخالفة قوانني 
وأبدى  واألح���زاب،  السياسية  احلقوق  مباشرة 
تقرير  ف��ى  ورد  مب��ا  متسكهم  احمل��ام��ني  جميع 
والقانونى  اإلدارى  الهيكل  انهيار  من  املفوضني 
كان  ألنه  نظرا  السابق،  النظام  بانهيار  للحزب 
احلكومة  ب��ني  السياسية  امل��زاوج��ة  على  قائما 

واحلزب.
شهدت اجللسة حضور نحو 500 من أنصار 
حزب السالم ومصطفى بكرى الذين احتشدوا 
احلزب  وهتفوا ضد  الدولة  مجلس  أروق��ة  فى 

وقياداته احلالية والسابقة.

هروب 35 سجينا بعد إطالق الرصاص 
على قسم عتاقة بالسويس

حريق فى أحد األضرحة باملنوفية 
واألهالى يعيدون بناءه لوأد الفتنة

   كتب ــ سيد نون:
هرب 35 سجينا أمس من قسم شرطة عتاقة 
بالسويس بعد أن أشعلوا النار بداخله، وساعدهم 
نارية  أعيرة  إطالقهم  بعد  اخل��ارج  فى  أقاربهم 

صوب القسم.
اجليش  م��ن  مشتركة  ق���وات  استطاعت  وق��د 

والشرطة القبض على 15 من الهاربني.
وكان مدير أمن السويس اللواء أسامة الطويل 
بهروب  عتاقة  قسم  مأمور  من  بالغا  تلقى  قد 
خارج  السجون  ألح��د  ترحيلهم  أث��ن��اء  مساجني 

السويس.
وك��ش��ف م��ص��در أم��ن��ى بقسم ع��ت��اق��ة، ع��ن أن 
عملية الهروب كانت مدبرة، فبعد قيام املساجني 
ال��ن��ي��ران داخ���ل السجن  ب��إث��ارة الشغب وإش��ع��ال 
أسر  ب��ق��ي��ام  ف��وج��ئ  ث��م  لترحيلهم  إخ��راج��ه��م  مت 
أثار  مم��ا  نحوهم  ال��رص��اص  ب��إط��الق  املساجني 

فوضى استغلها املساجني فى الهرب.
وجاٍر اآلن مطاردة بقية املساجني الهاربني.

ب��رك��ة السبع مبحافظة  أه��ال��ى م��رك��ز   ض��رب 
املنوفية عامة وقرية »أبومشهور« خاصة منوذجا 
من  ت��ي��ارات  ب��ني  الطائفية  الفتنة  وأد  ف��ى  رائ��ع��ا 
السريع  بقرارهم  املسيحيني  واإلخ���وة  املسلمني 
بإعادة بناء ضريح مقام �� سيد فرج أبوغنيم �� فى 

»أبومشهور« بعد اشتعال النيران فيه.
بالضريح  بعد أن شب حريق ضخم  جاء ذلك 
ورفض  بالكامل،  امل��ق��ام  على  أت��ى  وال���ذى  أم��س 
األهالى إبالغ الشرطة بهدف وأد الفتنة وقرروا 

إعادة بنائه.
وأف����اد ش��ه��ود ع��ي��ان ب��ع��ث��وره��م ع��ل��ى زجاجات 
الهدف  أن  مؤكدين  الضريح،  مبكان  مولوتوف 
املسلمني  بني  الفتنة  إث��ارة  هو  احلريق  ذل��ك  من 
والسلفيني  الصوفيني  واملسيحيني من جهة وبني 

من جهة أخرى.
أهالى مدينة أشمون  آخ��ر، فوجئ   فى سياق 
تابع  قمامة  تدوير  مصنع  فى  النيران  باشتعال 
حيث  األس��ل��وب،  بنفس  بأشمون  احمللية  للوحدة 
فى  املولوتوف  زجاجات  من  العديد  على  عثروا 
مكان احلريق والذى أسفر عن احتراق لودر كبير 

وبعض معدات املصنع.

أحمد فضالى

سميح ساويرس

مصطفى بكرى

أحمد املغربى

محمود اجلمال

ارتفاع عدد قتلى »القطا« إلى 168
.. والنيابة تستمع ملساجني »طرة«

  كتب ــ هيثم رضوان ومصطفى عيد:
ل��ق��ى 3 س��ج��ن��اء م��ص��رع��ه��م وأص���ي���ب 14 
آخ����رون إث���ر األح�����داث ال��ت��ى ش��ه��ده��ا سجن 
القطا بالقليوبية مساء أمس، بعد قيام ضباط 
السجن بإطالق الرصاص احلى على املساجني 
الشغب مما أسفر عن مقتل 3  أث��اروا  الذين 
مساجني مقيمني بعنبر أ غرفة 17 وهم سيد 
أحمد،  وناصر  على،  وفرج  محيسب،  سالمة 
كما أصيب 14 آخرون ليرتفع عدد القتلى فى 
سجن القطا إلى 168 قتيال منذ اندالع ثورة 
يناير. وطالب املساجني بتدخل املستشار   25
فى  للنظر  ال��ع��ام  النائب  محمود  عبداملجيد 
األحداث  فى  والتحقيق  الداخلية  وزي��ر  ق��رار 

التى تشهدها السجون.
من جهة أخرى، استمعت أمس نيابة املعادى 
ألق��وال املساجني املصابني فى أح��داث شغب 
سجن طرة التى أسفرت عن إصابة 12 سجينا 
وب��ع��ض ض��ب��اط ال��س��ج��ن وع����دد م���ن ضباط 
عز  أحمد  املستشار  التحقيق  باشر  املباحث. 
رئيس النيابة بإشراف املستشار ممدوح وحيد 

احملامى العام لنيابات جنوب القاهرة.
وكشفت التحقيقات عن أنه عقب قرار اللواء 
منصور عيسوى بخروج بعض املساجني الذين 
جميع  م��ن  عقوبتهم  م��دة  أرب���اع  ثالثة  قضوا 
قرروا  اجلنائيني  السجناء  ع��دا  ما  السجناء 
اإلض����راب ال��ك��ام��ل ع��ن ال��ط��ع��ام حل��ني تعديل 
قيادات  تدخل  إلى  أدى  ليشملهم مما  القرار 
إضرابهم  إلن��ه��اء  معهم  ب��ال��ت��ف��اوض  ال��س��ج��ن 
ال��ف��رص��ة وقاموا  ال��س��ج��ن��اء  ب��ع��ض  ف��اس��ت��غ��ل 
استدعى  مم��ا  العنابر  داخ���ل  شغب  ب��أع��م��ال 
وتبادلوا  معهم  القوة  الستخدام  األم��ن  ق��وات 
االشتباكات التى أسفرت عن إصابتهم وبعض 

الضباط.

»تصوير- محمد امليمونى إجراءات أمنية صارمة رافقت وصول املتهمني إلى احملكمة 

محاكمة جرانة واحلاذق والسجوانى
فى تهمة إهدار 51 مليون دوالر 9 أبريل

  كتب ــ أحمد عبدالقوى ومصطفى عيد:
حددت أمس محكمة استئناف القاهرة برئاسة 
أبريل   9 عبدالعزيز عمر، جلسة  املستشار سيد 
امل��ق��ب��ل ك��أول��ى ج��ل��س��ات م��ح��اك��م��ة زه��ي��ر جرانة 
هشام  األع��م��ال  ورجلى  السابق،  السياحة  وزي��ر 
احلاذق وحسني السجوانى، وذلك فى دائرة 18 
جيزة برئاسة املستشار محمود سامى كامل بعد 
اتهامهم بإهدار املال العام وتربيح الغير مبا قيمته 

51 مليون دوالر.
كان النائب العام املستشار عبداملجيد محمود 
قد أمر فى السادس من م��ارس اجل��ارى بإحالة 

املتهمني إلى اجلنايات بعد إصداره قرارا مبنعهم 
من السفر والتحفظ على أموالهم، حيث ذكر أمر 
لسنة  ال��وزارى  القانون  أن جرانة خالف  اإلحالة 
وتكوين  تشكيل  على ض��رورة  ينص  ال��ذى   1995
جلان فى حالة تخصيص األراضى التابعة للتنمية 
السياحية، إال أن الوزير تعمد عدم تشكيل اللجان 
وخصص 5 ماليني متر إلى رجل األعمال هشام 
احلاذق، و300 مليون متر لرجل األعمال حسني 
السجوانى بسعر يقترب من دوالر واحد للمتر فى 
الغردقة وجمصة، علما بأن هذه األراضى مليئة 

بالبترول.
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املراجل البخارية.. حلم مصر الذى باعه عبيد لإلسرائيليني

محمد جبر احملامى يكتب:

ثــــالث خطـــوات إلصـــالح النظــــام االنتخابـــــى

  مخاوف من حتول » املشروع االستراتيجى« إلى مالٍه .. والعمال يروون تفاصيل صفقة اخلصخصة الفاسدة 
  كتب ــ عبدالعزيز صبرة:

لم يدر بخلد جمال عبدالناصر وهو يدشن مشروعه 
االستراتيجى »املراجل البخارية« أن مصيرها سيؤول 
فى يوم من األيام ألعدائه األزليني من اإلسرائيليني، 
العمالق  املشروع  ه��ذا  فى  العاملون  يتخيل  لم  ورمب��ا 
»اخلصخصة«  باسم  الهدم  يد  ستطالها  شركتهم  أن 
الفروض  أحسن  وف��ى  للتسقيع«  »أراض  إل��ى  لتتحول 

مالٍه لتمضية الوقت. 
تأسيسها  وق��ت  وصفت  التى  البخارية«  »امل��راج��ل 
بأنها »صناعة استراتيجية«، بلغتها يد النهب والفساد، 
عبيد،  عاطف  األسبق  مصر  وزراء  رئيس  واختارها 
لتكون إحدى محطات قطار اخلصخصة، بعد مرحلة 
والنهب  السلب  من  وج��والت  املتعمد،  »التخريب  من 
بني  حياتهم  أفنوا  الذين  عمالها  بحسب  ملقدراتها«، 

عنابرها، وبحت أصواتهم فى الدفاع عنها.
العمال الذين التقتهم »الشروق«، رووا قصة شركتهم 
»عل أصواتنا تصل هذه املرة، وتبعث الشركة من موتها 
مرة أخرى« خاصة أن »املاكينات ما زالت باقية وميكن 

أن تستأنف دورانها مرة أخرى«.
اللجنة  رئ��ي��س  ن��ائ��ب  ع��ب��دال��ص��ب��ور،  ع��دل��ى  محمد 
املجلس  أط��ال��ب  ي��ق��ول:  ب��امل��راج��ل،  للعاملني  النقابية 
مئات  تساوى  التى  الشركة  إنقاذ  بسرعة  العسكرى 
على  استراتيجية  صناعة  أنها  عن  فضال  املليارات، 

مستوى العالم«.
ب�»املراجل« يقول: »عملت فى الشركة  وعن عالقته 
الوطنية  أب��وال��ص��ن��اع��ة  ع��ه��د  ف���ى   1971 ع����ام  م��ن��ذ 
وكان  عزيز صدقى،  األسبق  ال��وزراء  رئيس  املصرية، 
للشركة دور وطنى فى تصنيع قواعد صواريخ الهاون 
 ،»73 وأكتوبر  االستنزاف  حربى  فى  استخدمت  التى 
ويضيف: »فى عام 1963 مت تطوير الشركة بتكنولوجيا 
أملانية غربية بالتعاون مع شركة )بوم جارد( وحتولت 
البخارية  ل��ل��غ��الي��ات  ال��ص��ي��ان��ة  أع��م��ال  م��ن  ال��ش��رك��ة 
واحد  بقدرة  الغاليات  وتصنيع  إنتاج  إلى  املستوردة، 
ط��ن ب��خ��ار ف��ى ال��س��اع��ة وح��ت��ى 15 ط��ن ب��خ��ار ساعة، 
بإنتاج 240 غالية  السوق احمللية  إنتاجها يكفى  وكان 
والنسيج  وال��غ��زل  وال��ص��ب��اغ��ة  الكيماوية  للصناعات 
عام  بشكل  الغذائية  والصناعات  واملطابع  واألدوي���ة 
واملطابع والفنادق، وكان يفيض من إنتاجها للتصدير، 
ثم تطورت الشركة مرة أخرى فى اإلنتاج وصنعت فى 
وامللح  واجللوكوز  النشا  لشركات  غاليات   1986 عام 
وأحدث  أكبر  تصنيع  ثم دخلت فى مرحلة  وال��ص��ودا، 
الغاليات على مستوى العالم، بإنتاج غاليات محطات 
هذا  فى  عاملية  ق��درة  أعلى  وهى  العمالقة،  الكهرباء 
املجال، حتى اآلن، واستطاعت الشركة أن تكفى حاجة 
الصناعة الوطنية مبعدل 8 �� 12 غالية عمالقة سنويا 

بقدرات تتراوح بني 15 و40 طن بخار ساعة«.
وي��ت��اب��ع ن��ائ��ب رئ��ي��س ال��ل��ج��ن��ة ال��ن��ق��اب��ي��ة »ف���ى عام 
غاليات  صيانة  عملية  امل��راج��ل  ش��رك��ة  ت��ول��ت   1986
)بانكوك  شركة  لصالح  القاهرة  غرب  كهرباء  محطة 
عام  حتى   1994 ع��ام  من  وب��دءا  العاملية،  هيتاشى(   ��
2000 صنعت الشركة وأنتجت غاليات محطة كهرباء 
الكهرباء  النتاج  مجمع  أكبر  أصبحت  التى  الكرميات 
ميجاوات  بقدرة 3000  األوس��ط  الشرق  على مستوى 
الشركة  صنعت  كما  ميجاوات(   2100 العالى  )السد 
توليد كهرباء سيدى كرير وعيون  4 غاليات حملطات 

موسى«.
فنيا  الشركة  فى  بدأ  الذى  أبوالدهب  حسن حامد 
مشترياتها،  مدير  شغل  حتى  بها  وترقى   ،1977 عام 
وي��ق��ول: »بدأ  ال��ت��دم��ي��ر«  ب�»مخطط  م��ا وص��ف��ه  ي���روى 
إبان  عبيد  ل��ع��اط��ف  ب��ق��رار  ال��ش��رك��ة  ت��دم��ي��ر  مخطط 
رئاسته لوزراء مصر، بإلغاء قرار سابق لوزير الصناعة 
حينها والذى كان يلزم أية جهة أو شركة مصرية حتتاج 
بطلب  املصرية  للمراجل  ب��ال��رج��وع  بخارية  لغاليات 
من  باستيرادها  السماح  أو  املطلوبة  الغالية  تصنيع 
الباب على مصراعيه الستيراد  اخل��ارج، وهو ما فتح 

والدولية  العقارية،  اخللود  شركة  إلى  الشركة  ب��دوره 
فى  الشركة  دخلت   2008 عام  وفى  املراجل،  لتصنيع 
إلنتاج  القاهرة  غ��رب  لشركة  غاليتني  تصنيع  عملية 
املصرية  العمالة  تسريح  بعد  فيها  وفشلت  الكهرباء 

املاهرة«.
»موقعها على شاطئ  الشركة:  تسويق  ويقول مدير 
و8  ف��دان��ا   32 مبساحة  امل��ع��ادى  منطقة  مقابل  النيل 
قراريط جعلها هدفا جيدا لتسقيع األراض��ى وهو ما 
لالستحواذ  تسعى  للسياحة،  أوراس��ك��وم  شركة  جعل 
ف��ى مجلس  ع��ض��وا  ش��ت��ا،  خ��ال��د  وأن  خ��اص��ة  عليها، 
للسياحة  أوراسك وم  أن  إدارتها«. ويؤكد عادل قرنى 
إلى مركز  املراجل وحتويلها  »تخطط الستغالل أرض 
م��اله، وف��ى سبيل ذل��ك مت نقل بعض املعدات ملخازن 
أوراسكوم فى 6 أكتوبر و العني السخنة لبيعها خردة«. 

من   %49 وب��اع   ،1875 عام  األمريكية  نيويورك  بوالية 
على  مصريني  أعمال  رج��ال  ملجموعة  الشركة  أسهم 
رأسهم محمد عبداحملسن شتا والذى اشترى بعد ذلك 
حصة الشريك األجنبى، وبعد أن استحوذ على كامل 
أسهم الشركة، فوض ابنه خالد فى كل شىء، ليقسم 

الهندسية  للصناعات  القابضة  الشركة  إدارة  »مجلس 
حصل على موافقة اجلمعية العامة لشركة الصناعات 
الثابتة  االصول  ببيع   1994/02/13 بتاريخ  الهندسية 
دوالر  مليون   11 مببلغ  ويلكوكس  أند  بابكوك  لشركة 
واملخزون ب�6 ماليني دوالر،أى بقيمة إجمالية 17 مليون 
دوالر، رغم أن اجلهاز املركزى للمحاسبات قدر قيمة 
اخلامات واملنتجات بالشركة ب�30 مليون دوالر حينها، 
وخالفت عملية البيع القانون 203 لسنة 1991 )قانون 
العامة  به ما يعطى اجلمعية  اخلصخصة( فال يوجد 

هذا احلق«.
51% من أسهم  »باع احلباك نسبة  ويضيف قرنى: 
كصناعة  عبدالناصر  أنشأها  التى  البخارية،  املراجل 
ولكوكس«،   �� »بابكوك  شركة  إلى  استراتيجية  وطنية 
وهى شركة أنشأها يهوديان بنفس االسمني فى مانهاتن 

»خاص الشروق«حسن أبوالدهب العمال يطالبون بعودة الشركة      

عادل قرنى

محمد عدلى 

الغاليات من اخلارج«، كما استغل عاطف عبيد حادثا 
املصرية،حيث  للمراجل  قاضية  ضربة  لتوجيه  غريبا 
وقع انفجار غالية مصرية باملطابع األميرية فى محرم 
بك باإلسكندرية وانبرى رئيس الوزراء عبيد �� بحسب 
أبوالدهب �� لشن هجوم مشبوه على شركة املراجل فى 
بيان له أمام مجلس الشعب ادعى فيه أن االنفجار وقع 
بسبب عيوب فى التصنيع فى املراجل املصرية، وتطوع 
الغالية  انفجار  أن  ليضيف   �� آن��ذاك   �� ال��وزراء  رئيس 
فى أى منطقة يعرضها للدمار الشامل وهو ما يعرض 

مصر كلها للخطر، وذلك على عكس احلقيقة«.
عن  ص��در  تقرير  نفاها  عبيد  »ادع���اءات  ويضيف: 
جلنة هندسية مشتركة من أساتذة جامعتى اإلسكندرية 
أك��د أن االنفجار وق��ع بسبب سوء  وال��ق��اه��رة، وال��ذى 
أسندت  كانت  األميرية  املطابع  وأن  خاصة  التشغيل 
مهمة تشغيل الغالية لسائق )تريلال( لم يتلق أى تدريب 
الشركة  »مت حتميل  أبوالدهب:  وتابع  تشغيلها«.  على 
تطويرها  بحجة  االستثمار  بنك  من  إجبارية  بقروض 
وحتديثها، إال أن القروض استغلت فى إقامة منشآت 
تأثيث مكاتب  لها وأنفقت مبالغ طائلة على  ال حاجة 
ه مليم واحد لتطوير خطوط  وادارات الشركة، ولم يوَجّ

إنتاج الشركة«. 
ويكمل: »إلى هنا وكانت ثمار التخطيط سىء النية 
أوشكت على القطاف، فأصدر رئيس الوزراء عاطف 
عبيد قرارا مبنح جميع الصالحيات حملمد عبدالوهاب 
احلباك رئيس الشركة القابضة للصناعات الهندسية 
النتيجة  وك��ان��ت  والتصفية  واخلصخصة  البيع  ف��ى 
التى يعلمها اجلميع، أن جميع عمليات احلباك كانت 
مخالفة حتى لقواعد اخلصخصة التى وضعت معوجة، 
فقد أعوجوا على اإلعوجاج ذاته، فاملعروف أن احلباك 
الشركة  أدين فى جرمية رشوة فى عملية خصخصة 
وغيرها من العمليات وانتهت حياته أثناء قضائه عقوبة 
ألزمته احملكمة برد 23 مليون جنيه  السجن، بعد أن 

قيمة ما تلقاه من رشاوى«. 
بالشركة:  التصنيع  ع��ام  مدير  قرنى  ع��ادل  ويقول 

  عمال: عبيد ّادعى وجود عيوب فى الصناعة بعد حادث محرم بك .. وسلَّم األمر للحباك ليتخلص من الشركة بـ»تراب الفلوس« 
خزان نشادر سائلة من إنتاج الشركة  »خاص الشروق«

  الترشح بالقائمة النسبية فى نصف املقاعد وبالنظام الفردى فى نصفها اآلخر.. فيختار الناخب القائمة احلزبية التى متثله على املستوى القومى واملرشح الفرد الذى ميثله على مستوى دائرته

  إعادة ترسيم حدود الدوائر االنتخابية لتحقيق أقصى قدر ممكن من العدالة فى توزيع الكتل السكانية        النظام الفردى أبقى على املعادلة السياسية لعقود.. وقصر التنافس على سطوة املال والعصبية القبلية
ال يجوز بأى حال من األحوال أن تؤدى نتيجة 
االستفتاء على التعديالت الدستورية إلى إحباط 
عن  ال��ث��ورة  تسفر  أن  من  يأسهم  أو  رفضها  من 
حت���ول دمي��ق��راط��ى ح��ق��ي��ق��ى. ك��م��ا ال ي��ج��وز أن 
يقيمها البعض على أنها املؤشر القاطع على قوة 
للتسليم  املقدمة  ثم  ومن  بعينها  تيارات سياسية 
بسيطرتهم املطلقة على املشهد السياسى. فعملية 
التحول الدميقراطى عملية شاقة ومعقدة تتعدد 

فيها االستحقاقات والتحديات. 
الدستورية  التعديالت  إق���رار  مت  وق��د  ف���اآلن 
املقترحة على دستور 1971، وقد قبلها من قبلها 
وع��ارض��ه��ا م��ن ع��ارض��ه��ا، ول��ك��ل ط��رف أسبابه، 
فمن البديهى أن ينتقل اجلدل واحلوار من إطار 
النظام  إلى  عليه  املقترحة  والتعديالت  الدستور 
املقبلة،  التشريعية  االن��ت��خ��اب��ات  إلج���راء  األم��ث��ل 
عارضها  التعديالت  تلك  ع��ارض  من  ألن  وذل��ك 
إجراء  فى  التعجل  من  للتخوف  نظرا  باألساس 
إطار  ف��ى  وال��ش��ورى  الشعب  مجلسى  انتخابات 
القدمية، وحرصا  اللعبة االنتخابية  نفس قواعد 
على أال تهيمن األطراف األكثر استعدادا خلوض 
املعركة االنتخابية فى الوقت احلالى على السلطة 
التشريعية على نحو ال يتناسب مع وزنها النسبى 

احلقيقى فى الشارع السياسى بعد الثورة.
وال شك أن ما يزيد من حدة هذا التخوف هو 
الدور احملورى الذى رسمته التعديالت الدستورية 
لألعضاء املنتخبني فى املجلسني فى ظل املادتني 
189 و189 )مكرر(، واملتمثل فى انتخاب اجلمعية 
مشروع  ب��إع��داد  ت��ق��وم  س��وف  ال��ت��ى  التأسيسية 
االنتخابات  أن  يعنى  ما  وه��و  اجلديد،  الدستور 

كبير  نحو  على  حت��دد  س��وف  املقبلة  التشريعية 
بعد  م��ا  مرحلة  ف��ى  للبالد  ال��دس��ت��ورى  املستقبل 
الثورة. وبصرف النظر عن نتيجة االستفتاء على 
التعديالت الدستورية، فإن ذلك التخوف ما زال 
التعديالت  قبلوا  الكثيرين حتى ممن  لدى  قائما 
بنقل  اإلس���راع  أو على  االس��ت��ق��رار  ح��رص��ا على 
السلطة من العسكريني إلى املدنيني، وقد أصبح 
انتخابات  إج���راء  ه��و  ملعاجلته  الوحيد  السبيل 
انتخابى  لنظام  وفقا  والشورى  الشعب  مجلسى 
يضمن  مبا  البالد  لظروف  ومالءمة  عدالة  أكثر 
تعدد األصوات وتنوعها داخل املجلسني وبالتبعية 
قبل  م��ن  املنتخبة  التأسيسية  اجلمعية  داخ���ل 

أعضائهما املنتخبني. 
والواقع أن ما يفتح الباب أمام هذا احلوار هو 
فى  ادخ��ل  ال��ذى  للتعديل  وفقا  أن دستور 1971 
عام 2007 على املادة 62 يسمح بأن ينظم القانون 
نظام  أو  الفردى  للنظام  وفقا  االنتخابية  العملية 
إجراء  يتيح  ما  وه��و  مختلط،  لنظام  أو  القائمة 
القائم دون  النظام االنتخابى  تعديل جذرى على 
الدستور.  على  جديدة  تعديالت  إلق��رار  احلاجة 
النسبية  القائمة  بنظام  العمل  مت  قد  أنه  ويذكر 
أن  إال   1984 عام  الشعب  مجلس  انتخابات  فى 
دستورية  بعدم  قضت  العليا  الدستورية  احملكمة 
هذا النظام فى ضوء النص األصلى للمادة 62 من 
دستور 1971 مما أدى إلى حل مجلس الشعب، ثم 
انتخابات مجلس  املختلط فى  بالنظام  العمل  مت 
الدستورية  احملكمة  أن  إال   1987 ع��ام  الشعب 
النظام  ه��ذا  دستورية  بعدم  كذلك  قضت  العليا 
والعدول  أيضا  املجلس  ه��ذا  ح��ل  إل��ى  أدى  مم��ا 

متاما عن القوائم وتبنى النظام الفردى منذ عام 
.1990

فى  الفردى  للنظام  العملى  التطبيق  أدى  وقد 
ترسيخ  إلى  املاضيني  العقدين  م��دار  على  مصر 
طريقة  ف��ى  والعصبية  العائلية  التحالفات  دور 
إدارة العملية االنتخابية خاصة فى األقاليم نظرا 
لضيق النطاق اجلغرافى للدوائر االنتخابية، األمر 
العصبية  أو  العائلية  االنتماءات  دور  يبرز  ال��ذى 
إلى  أدى  كما  االنتخابية،  االجتاهات  فى حتديد 
سطوة املال على العملية االنتخابية حيث إن ضيق 
النطاق اجلغرافى للدوائر االنتخابية يسهل أيضا 
من عملية شراء األصوات نظرا لسهولة االتصال 
ال��ش��خ��ص��ى ب��ني امل��رش��ح وامل���وال���ني ل��ه م��ن جهة 
والناخبني من جهة أخرى. كما أفرز هذا النظام 
ن��واب اخل��دم��ات ال��ذي��ن يتلخص دورهم  ظ��اه��رة 
للحصول  متلقها  أو  احلكومة  على  الضغط  فى 
على مزايا لدوائرهم وأبنائها حرصا على إعادة 
األصلى  دوره����م  ح��س��اب  ع��ل��ى  وذل���ك  انتخابهم 
كنواب عن الشعب مهمتهم الرقابة والتشريع. وقد 
أدت هذه العيوب مجتمعة ومصحوبة بالتزوير فى 
االنتخابات املتتالية حتى انتخابات مجلس الشعب 
األخيرة عام 2010 لتكريس هيمنة احلزب الوطنى 
الدميقراطى على احلياة النيابية، وهى هيمنة من 
بالقضاء  القضاء على نسبة كبيرة منها  املتصور 
ع��ل��ى ال��ت��زوي��ر. ول��ك��ن اس��ت��م��رار ال��ع��م��ل بالنظام 
الفردى �� وفى ظل مساوئه املتعددة بالنظر للواقع 
 �� مصر  فى  االجتماعى  واالقتصادى   السياسى 
سوف يبقى على املعادلة االنتخابية السائدة على 
مدار العقدين املنصرمني واملتمثلة فى أن يتبارى 

أصحاب السطوة واملال والنفوذ العائلى والعصبى 
)سواء كانوا من املستقلني أو من املنضمني لكيان 
املصالح  ألصحاب  ائتالف  واقعه  فى  هو  حزبى 
املنتمني  مع  ل��ه(  فكريا  أو  أيديولوجيا  أس��اس  ال 
)باعتبارهم  توجهاتهم  مبختلف  الدينى  للتيار 
اجل��ه��ة ال��وح��ي��دة ال���ق���ادرة ع��ل��ى ح��ش��د م��ا يكفى 
النظام  هذا  على حتديات  للتغلب  األص��وات  من 
االن��ت��خ��اب��ى ش��دي��د ال��ق��ص��ور(، وذل���ك م��ع اكتفاء 
القوى والتيارات السياسية األخرى باملشاهدة أو 
باملشاركة على استحياء دون فرصة حقيقية فى 
الفوز باملقاعد، وهو األمر الذى يجعل من إصالح 
ضرورة  مصر  فى  التشريعية  االنتخابات  نظام 
الدميقراطى  التحول  عملية  بناء  لضمان  ملحة 

على أسس سليمة. 
واالقتصادية  السياسية  املعطيات  ض��وء  وف��ى 
ف��إن أفضل  م��ص��ر،  ف��ى  ال��س��ائ��دة  االجتماعية   ����
األخذ  هو  ال��راه��ن  الوقت  فى  الواقعية  احللول 
امل��ادة 62 من  به  وال��ذى تسمح  املختلط  بالنظام 
الدستور بصيغتها احلالية، وذلك بأن يتم إجراء 
لغير  املخصصة  املقاعد  نصف  على  االنتخابات 
النسبية  القائمة  بنظام  املجلسني  ف��ى  املعينني 
وجت�����رى االن���ت���خ���اب���ات ع��ل��ى ه����ذه امل��ق��اع��د بني 
كلها  اجلمهورية  مستوى  على  احلزبية  القوائم 
يتم  بينما  انتخابية،  دوائ��ر  على  تقسيم  أى  دون 
إج�����راء االن��ت��خ��اب��ات ع��ل��ى ال��ن��ص��ف اآلخ����ر من 
مبا  حاليا  ب��ه  املعمول  ال��ف��ردى  بالنظام  املقاعد 
حد  على  األح��زاب  ومرشحى  للمستقلني  يسمح 
الدوائر  ترسيم  إع��ادة  مع  وذلك  بالترشح،  سواء 
اإلقليمى  نطاقها  توسيع  يكفل  مب��ا  االنتخابية 

توزيع  فى  العدالة  من  ق��در ممكن  أكبر  ويضمن 
الكتل السكانية عليها. ويسمح هذا االقتراح بأن 
تتم االنتخابات فى آن واح��د وي��وم واح��د بحيث 
يختار كل ناخب القائمة احلزبية التى متثله على 
املستوى القومى واملرشح الفرد الذى ميثله على 
مستوى دائرته. وبطبيعة احلال فمن األفضل أن 
إيقاف  مع  القومى  بالرقم  االنتخابات  ه��ذه  تتم 
من  ولعله  االنتخابية.  ب��اجل��داول  مت��ام��ا  العمل 
األفضل �� فى إطار هذا االقتراح �� إجراء تعديل 
نسبة  على  الدستور  فى  النص  إللغاء  دس��ت��ورى 
التشريعية حيث  املجالس  والفالحني فى  العمال 
يحقق  ل��م  النسبة  ه��ذه  اش��ت��راط  أن  عمال  ثبت 
التعقيدات  من  الكثير  إلى  وأدى  بل  منه  الغرض 
من  ك��ان  وإن  طائل،  دون  االنتخابية  العملية  فى 
املمكن اإلبقاء على هذه النسبة فى الوقت احلالى 
طريق  عن  استيفائها  مع  الدستور  تعديل  وع��دم 
على  احلزبية  القوائم  نصف  تكون  أن  اش��ت��راط 
األقل من العمال والفالحني بالتوازى مع اإلبقاء 
على وجود مقعد مخصص للفئات وآخر مخصص 
فيها  التى جترى  الدوائر  فى  والفالحني  للعمال 
االنتخابات بالنظام الفردى. وفى جميع األحوال 
فمن املستحسن إلغاء كوتة املرأة املنصوص عليها 
فى القانون وهى جوازية فى الدستور وفقا للنص 
احلالى للمادة 62، وذلك حتى يتم تبسيط العملية 
فرصة  ب��أن  وعلما  ممكن،  قد  بأكبر  االنتخابية 
�� إذا  املرأة فى دخول البرملان سوف تظل قائمة 
ما سلمنا بصعوبة جناحها فى االنتخابات بالنظام 
 �� الفردى وفقا لظروف املجتمع املصرى احلالية 
وذلك عن طريق متثيلها فى القوائم احلزبية وفقا 

لسياسة كل حزب فى إعداد قائمته. 
اجلمع  املختلط  ال��ن��ظ��ام  ه���ذا  يحقق  وس���وف 
النظام  ومزايا  النسبية  القائمة  نظام  مزايا  بني 
لألحزاب  كبيرة  ف��رص��ة  إع��ط��اء  فيتم  ال��ف��ردى، 
النشأة  حديثة  خ��اص��ة   ���� السياسية  وال��ت��ي��ارات 
املجالس  فى  ع��ادل  متثيل  على  للحصول   �� منها 
التشريعية مع عدم حرمان املستقلني من فرصة 
الترشح للمجالس التشريعية. كما ستؤدى إعادة 
من  للحد  وتوسيعها  االنتخابية  ال��دوائ��ر  ترسيم 
سطوة املال ودور الترتيبات العائلية والعصبية فى 
حتديد الفائزين باملقاعد املخصصة لالنتخابات 
بالنظام الفردى، وذلك عن طريق اتساع النطاق 
الناخبني  عدد  زي��ادة  وبالتبعية  للدوائر  اإلقليمى 
فى كل دائ��رة على نحو غير مسبوق خاصة فى 
ظ��ل ت��وق��ع ارت��ف��اع نسبة امل��ش��ارك��ة. ك��م��ا سوف 
املقاعد فى  نوعى  االنتخابات على  إج��راء  ي��ؤدى 
األف��راد من  املرشحني  لزيادة فرص  الوقت  ذات 
ذوى االنتماءات احلزبية فى النجاح بل ولتشجيع 
ورمبا  األح�����زاب  م��ع  ال��ت��ح��ال��ف  ع��ل��ى  املستقلني 
االنضمام إليها لزيادة فرصهم فى الفوز باملقاعد 
فى  يصب  ذلك  وكل  الفردى.  للنظام  املخصصة 
مصلحة كسر جمود املعادلة االنتخابية السائدة، 
ويفتح الباب أمام القوى السياسية الصاعدة على 
املقاعد  من  كبير  عدد  على  للحصول  الثورة  إثر 
اجلمعية  ف��ى  ث��م  وم��ن  التشريعية  امل��ج��ال��س  ف��ى 
الدستور  مشروع  إع��داد  بها  املنوط  التأسيسية 
مكتسبات  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  يضمن  مب��ا  اجل��دي��د، 
حتول  عملية  إط����ار  ف��ى  عليها  وال��ب��ن��اء  ال���ث���ورة 

دميقراطى حقيقية وقائمة على أسس سليمة.
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الشركة فى سطور 
بجانب تصنيع وتوريد وتركيب أكثر من 1500 
جلميع  البخار  وشبكات  لهب  مواسير  م��رج��ل 
املراجل  ش��رك��ة  صنعت  الصناعية،  ال��ش��رك��ات 
الشركات   �� القوى  والشبكات حملطات  البخارية 
والنوادى.  الفنادق   �� املستشفيات   �� الصناعية 
واألج���ه���زة احل���راري���ة ل��ل��ص��ن��اع��ات ال��غ��ذائ��ي��ة �� 
 �� األس��م��دة   ���� النسيج   ���� الكيماوية   ���� البترولية 
كاملبادالت احلرارية �� أوعية الضغط �� موزعات 
�� املوفرات  �� احملمصات  البخار واملياه الساخنة 
���� م��ل��ف��ات ال��ت��س��خ��ني. أوع��ي��ة ال���غ���ازات السائلة 
)ثابتة   �� الهيدروجني   �� األوكسجني   �� كاألمونيا 
ومتنقلة(  أجهزة تيسير املياه �� وحدات معاجلة 
مياه الصرف الصحى �� وحدات إزالة ملوحة مياه 
البحر �� وحدت تنقية مياه الشرب �� وحدات إزالة 

األوكسجني من املاء. 
اخل���اص���ة مبصانع  االس��ت��ث��م��اري��ة  امل���ع���دات 
األس��م��ن��ت ���� ال��ط��وب ���� ال��ص��ن��اع��ات ال��غ��ذائ��ي��ة �� 

البترولية �� الكيماوية �� النسيج �� األسمدة. 
التجفيف  أف��ران   �� اخل��الط��ات   �� كالكسارات 
���� ح��وائ��ط أف���ران الصلب ���� خ��ط إن��ت��اج حامض 
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الكيماويات«  لصناعة  مصر  ل�»شركة  طنا   50

)سنة 1988(. 
 70 )ضغط  عال  تشغيل  ذات ضغط  مراجل 
الزيوت  م��ن  ال��رائ��ح��ة  إزال���ة  ف��ى  ب���ار( تستخدم 

وتستخدم فى جميع شركات الزيوت. 
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ضياء رشوان 
»عاجل«.. يصل ويسلم إلى املجلس األعلى للقوات املسلحةيكتب: 

ملاذا أجرى املجلس العسكرى االستفتاء إذا كان بإمكانه إصدار إعالن دستورى منفرًدا؟
  عطية: االستفتاء أكسب اإلعالن شرعية جماهيرية وقدم أول صورة دميقراطية بعد الثورة

   كتب ــ محمد بصل:
املسلحة  للقوات  األعلى  املجلس  أج��رى  »مل��اذا 
االس��ت��ف��ت��اء ع��ل��ى ال��ت��ع��دي��ات ال��دس��ت��وري��ة مادام 
منفرد  بشكل  دس��ت��ورى  إع���ان  إص���دار  بإمكانه 

ويضمنه املواد التى يختارها من دستور 1971؟«
س���ؤال اف��ت��راض��ى أث��ي��ر ف��ى وس��ائ��ل اإلعام 
املاضية،  القليلة  األي��ام  خال  اإلنترنت  وفضاء 
التى تلت إعان نتيجة االستفتاء على التعديات 
الدستورية، البعض طرحه بهدف استنكار نتيجة 
وال��ب��ع��ض اآلخ���ر ط��رح��ه استفسارا  االس��ت��ف��ت��اء 
الباد  إدارة  فى  العسكرى  املجلس  عن سياسة 

حاليا.

اللجنة  رئ��ي��س  ع��ط��ي��ة،  م��ح��م��د  د.  امل��س��ت��ش��ار 
النائب  االستفتاء،  على  املشرفة  العليا  القضائية 
هذا  طرح  استنكر  الدولة،  مجلس  لرئيس  األول 
النوع من األسئلة فى الوقت الراهن،معتبرا ذلك 
شكا من االعتراض غير املبرر على كل قرارات 
امل��ج��ل��س ال��ع��س��ك��رى، مب��ا ف��ى ذل���ك إج����راء »أول 
استفتاء حر ونزيه على تعديل الدستور فى تاريخ 

مصر«، حسب وصفه.
األعلى  املجلس  إن  ل���»ال��ش��روق«  عطية  وق���ال 
جلأ إلى االستفتاء حتى تكتسب هذه التعديات 
الدستورية املهمة الشرعية من اجلماهير، ويحقق 
بذلك أولى صور الدميقراطية بعد ثورة 25 يناير، 

كانت  واإلل��غ��اء  التعديل  محل  امل���واد  أن  خ��اص��ة 
أكثر مواد الدستور إثارة للجدل فى عهد النظام 

السابق.
وأكد عطية أن كثيرا من الناس كانوا سينتقدون 
اإلعان  إص���دار  على  أق��دم  إذا  األع��ل��ى  املجلس 
الشعب  استفتاء  دون  منفرد  بشكل  ال��دس��ت��ورى 
التى ستبقى من دستور  امل��واد  عليه، موضحا أن 
األصولية  امل��واد  فقط  هى  حاليا  املعطل   1971
العاملية  الدساتير  فى  العامة  باملبادئ  اخلاصة 

واملنظمة للحريات واملساواة.
من جهته، شدد املستشار عادل فرغلى، الرئيس 
السابق حملاكم القضاء اإلدارى، على صحة قرار 

املجلس األعلى بإجراء االستفتاء ثم إصدار إعان 
تبدأ  حتى  االستفتاء،  لنتيجة  استجابة  دستورى 
مصر مرحلة جديدة فى تاريخها السياسى املدنى 
من  نابعة  حقيقية  شعبية  شرعية  اكتسب  بقرار 

إرادة انتخابية حرة حتت إشراف قضائى كامل.
ال���ت���ى طرحت  امل������واد  أن  ف��رغ��ل��ى  وأض������اف 
لاستفتاء الشعبى هى املواد األساسية التى كانت 
تختلف عليها القوى السياسية سابقا، ألنها تنظم 
عملية انتخاب السلطة التشريعية ورأس السلطة 
كان يجب  وبالتالى  الدولة،  رئيس  وهو  التنفيذية 
أخذ رأى الشعب فيها ألنها ستمس مستقبل مصر 
مباشرة، ورأى املجلس العسكرى أنه من الواجب 

تنظيمها إرساء لقواعد حكم مدنى جديد.
وأشار فرغلى إلى أن اإلعان الدستورى اجلديد 
يعنى بشكل حاسم إلغاء دستور 1971 بعدما كان 
معطا فقط، ويرد بصورة ال لبس فيها على من 
الدستورية  التعديات  مترير  أن  يعتقدون  كانوا 
املواد  أن  مؤكدا  للحياة،  املعطل  الدستور  سيعيد 
التى سينقلها املجلس العسكرى من دستور 1971 
»مواد  مجملها  فى  هى  الدستورى  اإلع��ان  إل��ى 
الدول  دس��ات��ي��ر  معظم  تتضمنها  دس��ت��وري��ة  ف��وق 
املتحضرة مثل احلقوق واحلريات العامة وضمان 
عليها  يجب احملافظة  م��واد  وهى  التقاضى،  حق 
وكانت تعديات الدستور املتتالية فى عهد النظام 

السابق تتناقض معها«.
استمرار  فى  يرى مشكلة  ال  أنه  فرغلى  وأك��د 
املواد  من  باتت  باعتبارها  الثانية  ب��امل��ادة  العمل 
املصرى منذ 1923، ألنه  الدستور  األصولية فى 
ال خاف على أن اإلس��ام هو دين األغلبية فى 
أن  امل���ادة  صياغة  توضح  أن  يجب  ولكن  مصر، 
الديانات  يتعارض مع حرية أصحاب  اإلسام ال 
األخرى فى عباداتهم، وأن املشرع املصرى عندما 
أساسى  ك��م��ص��در  عينيه  ن��ص��ب  اإلس����ام  ي��ض��ع 
للتشريع ال يقصد أن يطبقه بحدوده الشرعية، بل 
يقصد استلهام مبادئه العامة عند إعداد القوانني 

الوضعية.

اللجنة املكلفة  التى قدمتها  التعديات  أتت 
بتعديل الدستور فى القوانني اخلمسة املكملة 
ومجلس  السياسية  احلقوق  مباشرة  وهى  له، 
الشعب ومجلس الشورى واألحزاب وانتخابات 
ملبية  غير  معظمها  ف��ى  اجلمهورية،  رئ��اس��ة 
الوطنية  للقوى  املتجددة   �� القدمية  للمطالب 
امل��ص��ري��ة ف��ي��م��ا ي��خ��ص خ��ط��وط��ه��ا ال��ع��ام��ة أو 
تفاصيلها الدقيقة واملفترض أن تؤدى جميعها 
دميقراطى  سياسى  نظام  مامح  تشكيل  إلى 
ووض���ع إج�����راءات م��س��ت��ق��رة الن��ت��خ��اب��ات حرة 
وشفافة فى مصر. ومثلما حدث مع التعديات 
احلوار  م��ن  وقتها  تأخذ  ل��م  التى  الدستورية 
تلقى  اليوم هى أن  العام حولها، فإن اخلشية 
فيصدر  املصير  نفس  هذه  القوانني  تعديات 
بها مرسوم من املجلس األعلى للقوات املسلحة 
قبل أن تلقى ولو أضواء خافتة على ما بها من 

نقاط ضعف ونقص.
ومع تعدد نقاط الضعف والنقص هذه وحتى 
يتاح مجال آخر ملناقشتها تفصيا، فإن األكثر 
م��ا جاء  ه��و  املناقشة  ه��ذه  ف��ى  ال��ي��وم  عجالة 
والشورى  الشعب  مجلسى  قانونى  تعديل  به 
كل  فى  الفردى  االنتخاب  نظام  على  باإلبقاء 
منهما ومعه كوتة املرأة فى مجلس الشعب دون 
النظام  عيوب  عن  واحلديث  يذكر.  تغيير  أى 
الفردى فى االنتخابات هو حديث متصل سبق 
فيه وعرضت  خ��اض��ت  أن  األق���ام  ل��ع��ش��رات 
أقلها  التى  العيوب  ه��ذه  أب��رز  واف��ي��ة  ب��ص��ورة 
أنه يبقى على الطبيعة الشخصية لانتخابات 
ويحافظ على املنطق العائلى والقبلى والشللى 
بعيدا  البرملان  فى  ملمثليهم  الناخبني  الختيار 
من  التى  والفكرية  السياسية  االعتبارات  عن 

تكون  أن  امل���ف���ت���رض 
ه����ى احل���اس���م���ة فى 
حتديد هذا االختيار. 
وي�������زداد خ��ط��ر هذا 
اإلبقاء على مثل هذه 
الشخصية  امل��ع��اي��ي��ر 
واالج������ت������م������اع������ي������ة 

املصرية  ال��ث��ورة  حت��ول  مرحلة  ف��ى  لانتخاب 
الفاسد  السياسى  للنظام  ه��دم  من  العظيمة 
امل��س��ت��ب��د ال���ق���دمي إل���ى ب��ن��اء ه��ي��اك��ل وقواعد 
طوال  املصريون  ق��دم  ال��ذى  اجل��دي��د  نظامها 
سنوات طويلة تضحياتهم الغالية من أجل أن 
عن  فضا  ونزيها.  وشفافا  دميقراطيا  يكون 
سوف  لانتخابات  الفردى  النظام  ف��إن  ه��ذا، 
الثورة  ألبناء  الوليدة  املشروعات  كل  يجهض 
بقاع  ج��م��ي��ع  ف��ى 
لصياغة  م��ص��ر 
حزبية  ك���ي���ان���ات 
وم�������ؤس�������س�������ات 
طابع  ذات  أهلية 
جتمع  س���ي���اس���ى 
ك������ل امل����ت����اق����ني 
والسياسات  األف��ك��ار  م��ن  ح��زم��ة  ح��ول  منهم 
امل��ت��ج��ان��س��ة ال���ت���ى ت��ص��ل��ح ل��ك��ى ت��ت��ط��ور عبر 
جماهيرية  ممارسات  فى  وبعدها  االنتخابات 
حقيقية لتصبح كيانات سياسية متنافسة على 
والسياسات  األفكار  قوامها  موضوعية  أسس 
االجتماعية  االعتبارات  أو  األشخاص  وليس 

التقليدية.
وحتى ال يكون النقد مجردا للنظام الفردى 
وخ��ال��ي��ا م��ن أى اق��ت��راح��ات ب��دي��ل��ة، ف��إن هذا 
النتخابات  محدد  مقترح  تقدمي  يعيد  املقال 
للمرة  نشره  أن  لكاتبه  سبق  الشعب  مجلس 
أعاد  ثم  األه���رام  بجريدة  ع��ام 1999  األول��ى 
املصرى  بصحيفة   2005 عام  مختصرا  نشره 
اليوم ونشره بعدها بنحو عامني ضمن دراسة 
األمثل  االنتخابى  النظام  عن  بكتاب  موسعة 
مل��ص��ر ص���در ع��ن م��رك��ز األه�����رام للدراسات 
الوقت  السياسية واالستراتيجية، وطوال هذا 
لم يلق �� وال غيره من اقتراحات أخرى وجيهة 
�� أى نوع من االستجابة  قدمها زماء آخرون 
وال حتى املناقشة من النظام السابق الساقط. 
ويتم تقدمي هذا املقترح مرة أخرى اليوم بعد 
يتواكب مع  إدخال تعديات رئيسية عليه مبا 
التغييرات اجلوهرية التى تشهدها الباد بعد 

ثورة يناير العظيمة.
أوال: الدوائر

ي��ق��وم ال��ن��ظ��ام امل��ق��ت��رح ع��ل��ى أس���اس األخذ 
وعددها  ال��ش��ورى  ملجلس  احل��ال��ي��ة  ب��ال��دوائ��ر 
الدوائر اجلديدة  نفسها  لتكون هى  دائرة   88
النتخابات مجلس الشعب. ويأتى هذا االختيار 
كاف  بقدر  تتسم  الدوائر  هذه  أن  من حقيقة 
واإلدارى  والسكانى  االجتماعى  التجانس  من 
مبا يجعل منها البديل املؤقت األفضل للنظام 
االنتخابى اجلديد املقترح ملجلس الشعب، إلى 
حني القيام بتعديات أكثر جذرية فى تقسيم 
ال��دوائ��ر مب��ا ي��أخ��ذ ب��االع��ت��ب��ار اخل���اص بعدد 
السكان املتعادل لكل مقعد من مقاعد مجلسى 
ال��ش��ع��ب وال���ش���ورى. ك��ذل��ك ف���إن ج��ع��ل دوائر 
الشعب  ال��ش��ورى احل��ال��ي��ة ه��ى نفسها دوائ���ر 
اجلديدة سوف يساعد الناخبني املقيدين فيها 
التعود على ممارسة حقوقهم االنتخابية  على 
بصورة أكثر ساسة وسهولة وهو ما ميكن أن 

يؤدى إلى مشاركة أوسع لهم. وال 
مينع هذا االختيار من زيادة عدد 
والتى هى نفسها  الشورى،  دوائر 
دوائر الشعب اجلديدة، وفقا ألية 

وهو  تطرأ  ق��د  اجتماعية  أو  إداري���ة  تغيرات 
االنتخابى  النظام  فى  خلل  أى  إل��ى  ي��ؤدى  لن 
املقترح وال إلى أى زيادة كبيرة يصعب التعامل 
ويتحدد  املجلسني.  من  كل  أعضاء  فى  معها 
مقاعد  بستة  ال��واح��دة  للدائرة  املقاعد  ع��دد 
الشعب،  ملجلس  منتخبا  مقعدا   528 مبجموع 
يضاف إليها 64 مقعدا مخصصا للمرأة حسب 
التعديل األخير مبعدل مقعدين لكل محافظة 
عدا ثاث محافظات لكل منها أربعة مقاعد، 
ليصل عدد أعضاء املجلس إلى 592 عضوا. 
وتعد ه��ذه ال��زي��ادة ف��ى ع��دد أع��ض��اء املجلس 
الناخبني  ع��دد  زي���ادة  م��ع  ومتناسبة  ض��روري��ة 
امل��ص��ري��ني خ���ال ال��ع��ق��دي��ن األخ��ي��ري��ن والتى 
وصلت تقريبا إلى الضعف منذ عام 1990 ولم 
واحد  املجلس عضو  أثنائها عدد أعضاء  يزد 
املخصصة  املقاعد  س��وى  ال��� 444 عضوا  عن 

للمرأة فى االنتخابات األخيرة عام 2010.
ثانيا: اإلشراف والرقابة
أ ــ تشكيل اللجنة العليا لالنتخابات

مباشرة  لقانون  امل��ط��روح  التعديل  يتضمن 
احلقوق السياسية عددا من القضايا املهمة التى 
ويأتى  املستفيضة،  املناقشة  جميعها  تستحق 
فى مقدمة هذه القضايا تشكيل واختصاصات 
اللجنة العليا لانتخابات، التى ستكون املفتاح 
فى  البرملانية  االنتخابات  ملستقبل  الرئيسى 
مصر. فقد جاء تشكيل هذه اللجنة من سبعة 
أعضاء برئاسة رئيس محكمة النقض وعضوية 
نائبني من نفس احملكمة ونائبني لرئيس مجلس 
ويبدو  االستئناف.  مبحاكم  ورئيسني  ال��دول��ة 
هذا التشكيل غير منطقى وال دستورى مع ما 
الدستورية  التعديات  من   93 امل��ادة  فى  ورد 
النقض السلطة  األخيرة والتى جعلت حملكمة 
فى  املقدمة  الطعون  ف��ى  ال��ب��ت  ف��ى  ال��وح��ي��دة 
صحة انتخابات أعضاء مجلس الشعب، حيث 
إن وجود رئيس هذه احملكمة واثنني من نوابه 
العليا  اللجنة  أع��ض��اء  ك��ل  ه��م  ب��ني سبعة  م��ن 
بعد  قيامها  يجعل  االنتخابات  على  لإلشراف 
ذلك بفحص الطعون والبت فيها أمرا حتوطه 
التساؤالت: فكيف تراقب نفس احملكمة عمل 
عدم  أو  ب��ط��ان  إل��ى  وتنتهى  ون��واب��ه  رئيسها 
العليا  اللجنة  ف��ى  كأعضاء  ق��رارات��ه��م  صحة 
لإلشراف على االنتخابات؟ من هنا فإن خلو 
هذه اللجنة من أى أعضاء فى محكمة النقض 
األسمى  احملكمة  ه��ذه  حلماية  ض���رورة  يعد 
تقوالت  أى  من  املصرى  القضائى  السلم  فى 
فى  وميكن  حولها،  شبهات  أو  تخرصات  أو 
هذه احلالة استبدال األعضاء الثاثة برئيس 
كذلك  له.  ونائبني  العليا  الدستورية  احملكمة 
لانتخابات  العليا  اللجنة  اختصاصات  ف��إن 
امل���ادة )3( م��ك��ررا )و( من  ال���واردة حاليا ف��ى 
مشروع قانون املباشرة حتتاج إلى التعديل مبا 
يتيح لها أن تقوم باإلشراف الكامل والتفصيلى 
على كل ما يتعلق بالعملية االنتخابية من إعداد 

جداول الناخبني وحتديد الدوائر وحتى إعان 
إج���راءات  م��ن  ذل��ك  يتوسط  م��ا  وك��ل  النتائج 
تلتزم  أن  على  باالنتخابات،  متعلقة  وعمليات 
جميع الوزارات والهيئات التنفيذية التى تتصل 
أعمالها باالنتخابات واالستفتاءات مبا تصدره 

اللجنة من قرارات فى هذا اخلصوص.
ب ــ الرقابة الشعبية

ل���م ي���أت م���ش���روع ال��ق��ان��ون ب��ج��دي��د يذكر 
جميع  وجتاهل  الشعبية  الرقابة  يخص  فيما 
ما  وه��و  لتحقيقها،  قدمت  التى  املقترحات 
عليه:  رئيسية  تعديات  ثاثة  إدخ��ال  يتطلب 
فى  املرشحني  بإعطاء  األول  التعديل  يتعلق 
االنتخابات احلق فى أن يكون مندوبوهم فى 
اللجان الفرعية من املقيدين فى نفس الدائرة 
فيها  ميثلونهم  التى  اللجنة  فيها  توجد  التى 
ول��ي��س ك��م��ا ي��ن��ص ال��ش��رط احل��ال��ى ع��ل��ى أن 
يكونوا مقيدين فى نفس اللجنة، حيث يؤدى 
هذا إلى حترير صناديق اللجان الفرعية من 
بها  توجد  التى  واملناطق  القرى  أهل  سيطرة 

والتاعب  ع��ل��ي��ه��ا 
انتماء  بسبب  فيها 
املندوب إليها بحكم 
اش��ت��راط ق��ي��ده فى 

نفس اللجنة. 
التعديل  وي��ت��ع��ل��ق 
بإعطاء  ال����ث����ان����ى 
امل����رش����ح����ني احل���ق 
لهم  ي���ك���ون  أن  ف���ى 
الوكاء  م���ن  ع����دد 
ف��ى نطاق  ال��ع��ام��ني 
االنتخابية  ال��دائ��رة 
ب��ح��ي��ث ي��خ��ت��ص كل 
على  بالرقابة  منهم 
على  جل�����ان  ع���ش���ر 
األكثر، وليس وكيا 
ك����م����ا هو  واح����������دا 
وهو  حاليا،  الوضع 
استكماله  يجب  م��ا 
الفرز  م��رح��ل��ة  ف���ى 
املرشح  يعطى  ب��أن 
حضور  ف���ى  احل����ق 
وكائه  م��ن  خمسة 
جلميع  ال����ع����ام����ني 

مراحل عملية الفرز. 
وي��ت��ع��ل��ق ال��ت��ع��دي��ل ال��ث��ال��ث ب��إع��ط��اء الصفة 
املدنى  املجتمع  منظمات  ملندوبى  القانونية 
امل��ص��ري��ة امل��ع��ت��م��دة ق��ان��ون��ا وامل��خ��ت��ص��ة احلق 
بدء  من  االنتخاب  عملية  على  اإلش���راف  فى 
بتحديد  وذل��ك  الفرز،  انتهاء  وحتى  الترشيح 
عدد مناسب لكل منظمة ومنحهم اختصاصات 
واض��ح��ة ف��ى ال��ن��ص��وص ال��ق��ان��ون��ي��ة. وف���ى كل 
األح����وال ف���إن إج�����راءات ال��ت��ع��دي��ات الثاثة 
ومندوبى  العامني  والوكاء  املندوبني  واعتماد 
منظمات املجتمع املدنى يجب أن ينص عليها 
هو  كما   ���� ت��ت��رك  وال  ال��ق��ان��ون��ى  التشريع  ف��ى 

�� للجهات األمنية واإلدارية لكى  الوضع حاليا 
حتددها وتغيرها بني ليلة وأخرى.

ثالثا: نظام القائمة 
املفتوحة

اجلديد  ال��ت��ق��س��ي��م  ظ����ل  ف����ى 
يفتح  السابق  النحو  على  للدوائر 
لعضوية  ف��ي��ه��ا  ال��ت��رش��ي��ح  ب����اب 
املفتوحة  القائمة  لنظام  وفقا  الشعب  مجلس 
متساويا  تشكيلها  ف���ى  احل���ق  ي��ك��ون  وال���ت���ى 
لألحزاب ولألفراد املستقلني على حد سواء. 
ويعنى ذلك أن يكون من حق األحزاب أن تتقدم 
بقوائم مرشحيها األصليني واالحتياطيني فى 
ال��دوائ��ر اجل��دي��دة بعد اعتمادها من  ك��ل م��ن 
إلى إعطاء  الرسمية، باإلضافة  قيادة احلزب 
فى  املواطنني  م��ن  مجموعة  ألي��ة  احل��ق  نفس 
أصليني  مبرشحني  انتخابية  ق��وائ��م  تشكيل 
ال  ولعله  الدوائر .  تلك  نفس  فى  واحتياطيني 
تشكيل  فى  النظام  لهذا  التام  التوافق  يخفى 
القوائم مع نصوص الدستور وقضاء احملكمة 
الفرص  ت��س��اوى  ف��ى ش��أن  العليا  ال��دس��ت��وري��ة 
لعضوية  الترشيح  ف��ى  امل��واط��ن��ني  جميع  ب��ني 
مجلس الشعب ، كذلك فمن شأن هذا النظام 
التجربة  ي��ث��رى  أن  ال��س��ي��اس��ى  الصعيد  ع��ل��ى 
الفردية  املنافسات  يحول  حيث  الدميقراطية 
ع��ل��ى ع��ض��وي��ة مجلس ال��ش��ع��ب وال��ق��ائ��م��ة فى 
منافسات  إل��ى  أس��س شخصية  على  معظمها 
موضوعية تقوم على أسس البرامج االنتخابية 
وال��ت��واف��ق��ات ال��س��ي��اس��ي��ة س���واء ل��ألح��زاب أو 

للقوائم الفردية. 
وال شك أنه فى املرحلة األولى لتطبيق هذا 
غير  االنتخابية  القوائم  تشكيل  ف��إن  النظام 
تتعلق  تكتنفه صعوبات عديدة  احلزبية سوف 
املواقع  اح��ت��ال  على  األف����راد  ب��ني  باملنافسة 
ذل��ك من صور  القوائم  وغير  تلك  األول��ى فى 
خال  عليها  ت��ع��ودوا  ال��ت��ى  ال��ف��ردي��ة  املنافسة 
ال��س��اب��ق��ة، إال أن ك��ل ذل��ك سيكون  ال��ت��ج��ارب 
املتوسط مفسحا  مرشحا لاختفاء فى املدى 
ال��ط��ري��ق الع��ت��ب��ارات أخ���رى أك��ث��ر موضوعية 
هذا  وف��ى  القوائم .   تلك  لتشكيل  وسياسية 
أن  اجل��دي��د  االنتخابى  للنظام  ميكن  اإلط���ار 
االنتخابية  القوائم  قبول  إمكانية  على  ينص 
احلزبية وغير احلزبية حتى لو لم تضم عددا 
من املرشحني األصليني واالحتياطيني مساويا 
لعدد مقاعد مجلس الشعب املخصصة للدائرة 
هذه  ضبط  يتم  ولكى  فيها .  التقدم  يتم  التى 
فمن  املطلوبة  اجل��دي��ة  ح���دود  ضمن  املسألة 
فى  املرشحني  ع��دد  يقل  أال  اش��ت��راط  املمكن 
القائمة احلزبية أو غير احلزبية عن ثلثى عدد 
املقاعد املخصصة للدائرة ، أى أربعة مرشحني 
شأن  وم��ن  الستة.  املقاعد  ذات  ال��دائ��رة  ف��ى 
فى  اجلادين  لألفراد  يعطى  أن  التسهيل  هذا 
حقيقية  قوائم  تشكيل  على  ال��ق��درة  املنافسة 
وليست مصطنعة ملجرد استكمال العدد ، األمر 
ودميقراطية  ج��دي��ة  أك��ث��ر  مناخا  ي��وف��ر  ال���ذى 
للمنافسة خاصة مع وجود احلد األدنى لعدد 
املرشحني املشار إليه. ويفيد ذلك األمر أيضا 
كثيرا من األحزاب الصغيرة التى يجد بعضها 
قوائم مرشحيها  استكمال  صعوبات جمة فى 
بصورة جادة ، أما عن األحزاب األكبر فإن ذلك 
التسهيل يعطى لها حرية حركة كبيرة فى إدارة 
القوائم  مع  واالنتخابية  السياسية   حتالفاتها 

الثلثني كحد  توافر شرط  املختلفة خاصة مع 
ادنى لعدد املرشحني . 

االنتخابات  جت��رى  السابق  األس���اس  على 
إعدادها  ي��ت��م  وال��ت��ى  املختلفة  ال��ق��وائ��م  ب��ني 
وفقا للنص الدستورى اخلاص بنسبه ال� %50  
أن  لقبولها  يشترط  حيث  والفاحني  للعمال 
األصليني  مرشحيها  على  النسبة  تلك  تطبق 
على  النتائج  احتساب  ويتم  واالحتياطيني. 
أساس قسمة عدد األص��وات الصحيحة فى 
لها  املخصصة  املقاعد  ع��دد  على  دائ��رة  كل 
احلصول  الضرورى  األص��وات  عدد  لتحديد 
كل  واحد ، بحيث حتصل  للفوز مبقعد  عليها 
عدد  لها  تؤهلها  ال��ت��ى  امل��ق��اع��د  على  قائمة 
األصوات التى حصلت عليها. ويعنى ذلك انه 
إذا كان عدد األصوات الصحيحة فى إحدى 
هو  120   مقاعد  ستة  لها  املخصص  الدوائر 
ألف صوت ، فإن الفوز مبقعد واحد يقتضى 
احلصول على  20  ألف صوت. فإذا افترضنا 
الدائرة،  ت��ل��ك  ف��ى  ق��وائ��م  خ��م��س  ه��ن��اك  أن 
والثانية  حصلت األول��ى على  56  ألف صوت 
والرابعة  ألفا  والثالثة على  18   ألفا  على  29  
على  9  آالف واألخيرة على  8  آالف، فإن ذلك 
النظام يعطى القائمة األولى  3  مقاعد حيث 
إن األصوات التى حصلت عليها تعطيها احلق 
فى  2.8  مقعد يتم جبرها إلى  3  مقاعد ألنها 
للمقعد  جتاوزت نصف األص��وات املخصصة 
الواحد. أما القائمة الثانية فتكون قد حصلت 
على أصوات توازى  1.45  مقعد مما يعطيها 
احلق فى مقعد واحد، فى حني تفوز القائمة 
على  حلصولها  أي��ض��ا  واح���د  مبقعد  الثالثة 
أصوات تعادل  0.9  مقعد يتم جبرها إلى مقعد 
واحد ألنها جتاوزت نصف املعدل املخصص 
األخيرتان  القائمتان  أم��ا  الواحد .   للمقعد 
فا حتصان على مقاعد ألنهما لم تتجاوزا 
ذلك املعدل ، حيث حصلت األولى منهما على 
أصوات تعادل  0.45  مقعد والثانية على  0.4  
التى  املقاعد  مقعد فقط. وبذلك يكون عدد 
لانتخابات  األول��ى  اجلولة  فى  بها  الفوز  مت 
خمسة مقاعد من الستة املخصصة للدائرة، 
وجترى اجلولة الثانية على املقعد املتبقى بني 
نفس القوائم التى شاركت فى اجلولة األولى 
بعد استبعاد من فازوا منهم فى تلك اجلولة 
ووف��ق��ا لنفس ال��ق��واع��د ال��ت��ى مت ال��ف��رز على 

أساسها فيها . 
بنسبة  اخلاص  الدستورى  الشرط  عن  أما 
فيتم  والفاحني  للعمال  املخصصة    % ال� 50 

تطبيقه أوال على 
املرشحني  قوائم 
تقبل  ال  ب��ح��ي��ث 
التى  س��وى  منها 
فيها  ي����ت����واف����ر 
ذل�����ك ال����ش����رط ، 
املرحلة  وت���أت���ى 

الثانية لتطبيق ذلك النص مع فرز األصوات، 
حيث إنه وفقا للمثال السابق يتم إعان فوز 
األولى  القائمة  األوائ��ل فى  الثاثة  املرشحني 
الدستورى  النص  مع  املتوافق  ترتيبهم  حسب 
والذى قبل ترشيحها  ال� 50 %   بنسبة  اخلاص 
على أساسه. وبافتراض أن تلك القائمة تبدأ 
فئات  والثالث  يتلوه فاح  الفئات  من  مبرشح 
القائمة  ك��ان��ت  ف���إذا  جميعا ،  ف��وزه��م  فيعلن 
أصوات  على  واحلاصلة  عليها  التالية  الثانية 
تؤهلها للفوز مبقعد واحد تبدأ مبرشح عامل 
تبدأ  كانت  إذا  أما  إع��ان فوزه ،  يتم  أو فاح 
مبرشح فئات فيتم جتاوزه ليعلن فوز الذى يليه 
واحلامل لصفة العامل أو الفاح ، ويتم تطبيق 
فى  الثالثة  للقائمة  بالنسبة  ال��ق��اع��دة  نفس 
الترتيب بحيث ال يتم جتاوز النص الدستورى 
والفاحني ،  للعمال    % ال� 50  بنسبة  اخل��اص 
وكذلك تطبق نفس القاعدة فى اجلولة الثانية 
ل��ان��ت��خ��اب��ات مب��ا يضمن ن��ف��س ال��ت��واف��ق مع 

نصوص الدستور . 
وأما عن املقاعد املخصصة للمرأة فيتضمن 
ال��ن��ظ��ام اإلب���ق���اء ع��ل��ى ط��ري��ق��ة انتخابها  ه���ذا 
دوائرها  من  يجعل  ال��ذى  احلالى  النظام  وفق 
فى  احمل��اف��ظ��ة  ن��ص��ف  أو  بأكملها  احمل��اف��ظ��ة 
ثاث محافظات فقط هى األكبر على مستوى 
أكثر  جديد  نظام  وضع  حني  إلى  اجلمهورية، 
دق���ة وع���دال���ة الن��ت��خ��اب ه���ذه امل��ق��اع��د. وأما 
تطبيق  املمكن  فمن  ال��ش��ورى  ملجلس  بالنسبة 
نفس النظام االنتخابى املقترح عليه مع ضم كل 
دائرتني منه فى دائرة واحدة ليصبح عددها 44 
دائرة يتم انتخاب أربعة أعضاء للمجلس فى كل 

منها وفقا لنفس نظام القائمة املفتوحة.
وف��ى كل األح��وال ف��إن ه��ذا النظام املقترح 
لن يكون هو احلل األخير ملشكات وتعقيدات 
االن��ت��خ��اب��ات ال��ب��رمل��ان��ي��ة ف��ى م��ص��ر، ح��ي��ث إن 
إص���اح ال��وض��ع االن��ت��خ��اب��ى امل��ص��رى بصورة 
الدوائر  لتقسيم  كاملة  إع��ادة  يتطلب  جذرية 
خلل  من  بينها  ملا  نظرا  الباد  فى  االنتخابية 
من  عليه  يترتب  وما  الناخبني  عدد  فى  هائل 
خ��ل��ل ه��ائ��ل أي��ض��ا ف��ى ع���دد ال��ن��واب املمثلني 
هذه  أن  إال  منها،  ك��ل  ف��ى  املقيدين  للناخبني 
املهمة حتتاج إلى وقت أطول وجهد أكبر البد 

من البدء فى وضع تفاصيله منذ اليوم.

 ال تصدروا مرسوًما بتعديالت القوانني ألنها لن 
تلبى مطالب القوى الوطنية 

يجب زيادة عدد غياب األحزاب 

أعضاء مجلس الشعب مبا يتناسب مع زيادة عدد القوية ليس مبرًرا لرفض االنتخابات بنظام 

الناخبني املصرينيالقائمة الرئيسية

النظام 
الفردى 

لالنتخابات 
ُيجهض 

مشروعات 
أبناء الثورة.. 
ونخشى عدم 

إلقاء الضوء 
على عيوبه

مشروع القانون 
لم يأت بجديد 

يذكر فيما 
يخص الرقابة 

الشعبية 
وجتاهل جميع 

املقترحات 
التى قدمت 

لتحقيقها

هناك آليــات 
عديـــدة 
لتكويــــن 

تنظيمــــات 
سياسيـــــــة 

قابلـة للتطور 
تعبـــــر  

عـــن أحـــــالم 
الثــــــــورة

تشكيل 
اللجنة العليا 

لالنتخابات 
غير منطقى 
وال دستورى 
وال يتفق مع 

املادة 93 من 
التعديالت 
الدستورية 

األخيرة

حتويل دوائر 
الشورى إلى 

دوائر »شعب« 
يسمح 

للمواطنني 
باملشاركة 

فى العملية 
االنتخابية 

بسالسة 

  فرغلى: املواد املعدلة كانت محل خالف واملواد الباقية من دستور 71 مبادئ أساسية

تصويرــ إميان هالل نزاهة االنتخابات الهدف النهائى لكل األفكار الوطنية 
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درعا.. على طريق السويس ـــــ سيدى بوزيد 
 إعداد ــ قسم الشئون العربية والدولية:

على خطى مدينتى السويس املصرية وسيدى بوزيد التونسية، يبدو أن مدينة »درعا« 
السورية تلعب دورا بارزا فى إشعال ثورة شعبية ضد نظام الرئيس السورى بشار األسد 

»45 عاما«، احلاكم منذ عشرة أعوام.
فمنذ منتصف الشهر احلالى مازالت االحتجاجات متواصلة فى هذه املدينة، مطالبة 
أخرى  مدن  إلى  الشعبى  الغضب  امتد  ومنها  واجتماعية،  إصالحات سياسية  بإجراء 
والشيخ مسكني  وداع��ل واحل��راك  ونوى  وأبطع  وأزرع  بينها: طفس  فى احملافظة، من 

والصنمني والطيبة وانخل وجاسم.
وتوجد »درعا« فى محافظة حتمل نفس االسم جنوبى سوريا قرب احلدود مع األردن، 

على بعد نحو 120 كم من العاصمة دمشق، وهى العاصمة التاريخية إلقليم حوران، الذى 
يضم محافظات درعا والسويداء والقنيطرة التى حتتل إسرائيل جزءا منها. 

ويتراوح عدد سكان املدينة بني مليون و1.3 مليون نسمة من أصل نحو 22.4 مليون 
األقلية  التى حتكمها  أرج��اء سوريا  كما احلالى فى جميع  السنة  وأغلبهم من  س��ورى، 
العلوية، ويتردد أن جماعة اإلخوان املسلمني فى سوريا تتمتع بحضور قوى فى مدينة 
البلد، ومنذ  إلى درعا احملطة ودرع��ا  السورية، وتنقسم  املدن  درع��ا. ودرع��ا من أقدم 
العصر الرومانى تعد درعا سلة غالل سوريا لتمتعها مبساحات شاسعة من األراضى 
عائالتها:  أب��رز  ومن  العشائرى،  الطابع  عليها  يغلب  مدينة  وهى  اخلصيبة،  الزراعية 

احلريرى واملصرى.

توافق بحرينى جزئى 

اجلزائر.. الثورة »قريبة« 

مظاهرة إلصالح اإلعالم

الشارع السورى يحشد ملوجة احتجاجات جديدة ضد نظام األسد

اليمــــــــــن واألردن يفتحـــــان النـــار 
علـــــــى اإلخــــــوان املسلمــــني 

»أ.ف.ب« ثوار فى أجدابيا 

ثوار ليبيا يزحفون غربا بعد استعادة أجدابيا والبريقة 
ويتطلعون إلى سرت ..وكتائب العقيد تهاجم مصراتة بشراسة

»الشروق« بني املتدربني على السالح فى بنغازى 

  املقاتالت الفرنسية دمرت 5 طائرات ليبية.. أوباما متفائل ويفگر
فى تسليح املعارضة.. وروسيا حتذر من حرب شاملة

 موفد اجلريدة تطوع مع الليبيني ليتخطى حظر دخول اإلعالميني إلى أحد معسكرات التدريب

 طرابلس ــ وكاالت األنباء:
 واشنطن ــ محمد املنشاوى:

حيث  أم��س  كبيرا  اجن��ازا  الليبيون  ال��ث��وار  حقق 
والبريقة  اجدابيا  مدينتى  على  السيطرة  استعادوا 
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ت��ني ب��ع��د أس���ب���وع م���ن ب���دء التدخل 
العسكرى الدولى ضد قوات الرئيس معمر القذافى 
التى واصلت مهاجمة مدينة مصراتة عبر قصفها، 
يتطلعون  حيث  غربا،  تقدمهم  الثوار  واص��ل  بينما 
بعد أجدابيا والبريقة إلى دخول سرت مسقط رأس 

القذافى.
ومع ساعات الفجر األولى استعاد الثوار الليبيون 
مدينة اجدابيا التى كانوا فقدوها األسبوع املاضى، 
وفرت القوات التابعة للزعيم الليبى معمر القذافى 

منها نحو الغرب على الطريق الساحلية.
استهدف  التحالف  لقوات  القصف اجلوى  وكان 
فى  القذافى  ق��وات  مواقع  املاضية  اجلمعة  عصر 
البالد،  م��ح��ور ط���رق ش���رق  ال��ت��ى تشكل  اج��داب��ي��ا 
مضاد  هجوم  لشن  الدعم  ه��ذا  املتمردون  فاغتنم 
جنوب  كيلومترا   160 تبعد  ال��ت��ى  املدينة  ودخ��ل��وا 

بنغازى معقل املعارضة.
ول���م ت��ت��وق��ف جن��اح��ات ال���ث���وار ع��ن��د ه���ذا احلد 
على  السيطرة  استعادة  م��ن  متكنوا  أم��س  فمساء 
ترافقهم  البترولية، وأكدت صحفية  البريقة  مدينة 
أنهم باتوا موجودين فى وسط املدينة الواقعة على 

بعد 80 كيلومترا غرب أجدابيا. 
وكان املتمردون الليبيون اضطروا فى 13 مارس 
من  كثيف  قصف  إث��ر  البريقة  من  االنسحاب  إل��ى 

قوات القذافى.
وصرح املتحدث باسم املجلس الوطنى االنتقالى 
القذافى باتت  »ق��وات  الدين عبد م��واله أن  شمس 
اجلوية  التغطية  ف��ق��دت  ألن��ه��ا  دف��اع��ى  وض���ع  ف��ى 
أمس  وأف��اد مصدر طبى  الثقيلة«.  األسلحة  ودعم 
بالعثور على 21 جثة ملقاتلني من قوات العقيد معمر 
القذافى فى الصحراء قرب أجدابيا إثر الهجمات 

اجلوية التى شنها االئتالف الدولى.
على  الضغط  االئتالف  قوات  واصلت  وميدانيا، 
زليطن  مدينة  فقصفت  ال��ب��الد،  من  اخ��رى  مواقع 
الوطية،  ومنطقة  العاصمة  ش��رق  كيلومتر   160  ��
وموقعا عسكريا فى تاجوراء فى ضواحى طرابلس 

بحسب التلفزيون الليبى وأحد الشهود.
ومن جانبها، أعلنت هيئة أركان اجليش الفرنسى 
أمس  مصراتة  فى  دم��رت  الفرنسية  املقاتالت  أن 
خمس ط��ائ��رات »ع��ل��ى األق���ل« م��ن ط���راز »غالب« 
تابعة   »35 آى  »إم  ط��راز  من  قتاليتني  ومروحيتني 

لقوات القذافى.
معارض  أكد  فقد  القذافى  لكتائب  بالنسبة  أما 
تهاجم  للعقيد  امل��وال��ي��ة  ال��ق��وات  أن  ل��روي��ت��رز  ليبى 
من   �� الثوار  عليها  يسيطر  التى   �� مصراتة  مدينة 

املدينة  ميناء  تقصف  وأنها  والشرق  الغرب  جهتى 
بقذائف املورتر واملدفعية.

�� قد  �� البنتاجون  وكانت وزارة الدفاع األمريكية 
عرضا تفصيليا ملوازين القوى العسكرية فى العالم، 
وحسب التقرير الذى نشره موقع »جلوبل إير باور« 
صحيفة  ونشرت  األمريكية،  الدفاع  ل��وزارة  التابع 
فى  ليبيا  ج���اءت  م��ن��ه،  مقتطفات  اجل��دي��د  الفجر 
املرتبة ال�39 عامليا كقوة عسكرية من حيث مجموع 
البرية والبحرية واجلوية والوحدات شبه  األسلحة 
تعتبر متقدمة جدا مقارنة  العسكرية، وهى مرتبة 

مبا وصفتها به تقارير فرنسية وبريطانية.
نقال  ب��وس��ت،  واش��ن��ط��ن  صحيفة  أف����ادت  فيما 
إدارة  أن  أمس  وأوروب��ي��ني،  أمريكيني  عن مسئولني 
إمكانية  يدرسون  وحلفاءها  أوباما  ب��اراك  الرئيس 
أن  مضيفة  الليبية،  املعارضة  إل��ى  أسلحة  تسليم 
ال��ت��ى سمحت  امل��ت��ح��دة  األمم  أن  ت���رى  واش��ن��ط��ن 
بالتدخل الدولى ضد ليبيا تتمتع »بالليونة« الكافية 

للسماح بهذه املساعدة.
فى هذه األثناء، أعرب الرئيس األمريكى باراك 
لشرح  م��ت��زاي��دة  لضغوط  يتعرض  ال���ذى   ���� أوب��ام��ا 
ارتياحه  عن   �� ليبيا  فى  األمريكية  االستراتيجية 
فى  الدولية  املهمة  أن  موضحا  ال��وض��ع  لتطورات 
ليبيا واضحة ومحددة األه��داف وفى طريقها إلى 

النجاح والتحذير من حرب شاملة فى ليبيا.

 رسالة بنغازى ــ مصطفى هاشم:
أحد  ب��ن��غ��ازى،  ف��ى  أب��ري��ل   7 معسكر  ه��ن��ا 
كتائب  ملواجهة  املتطوعني  تدريب  معسكرات 
القذافى األمنية. عدد املتطوعني جتاوز ال�15 
ألفا، يتدربون على مختلف أنواع السالح، بداية 
بال�»آر  م��رورا  إن«،  وال���»إف  الكالشينكوف  من 
ب��ى ج��ي��ه« وال������»14.5« وم��ض��ادات الطائرات 

وحتى الدبابات.
ل��ك��ن، مم��ن��وع احل���دي���ث م���ع امل��ت��ط��وع��ني أو 
م��ا يدل  ك��ل  م��ن  ل���ذا تخلصت  ت��ص��وي��ره��م.. 
قوائم  اسمى فى  أننى صحفى، وسجلت  على 
متر   100 نحو  املعسكر  مساحة  املتطوعني. 
والنصف  السابعة  فى  يبدأ  والتدريب  فقط، 

صباحا، وينتهى فى الرابعة عصرا.
آالف  ثالثة  نحو  ك��ان  املعسكر  وصلت  حني 
متطوع أمتوا تدريبهم خالل أربعة أيام يغادرون 
الثوار فى مواجهة  إلى اجلبهة لدعم  املعسكر 

إن«  »إف  بندقية  يحمل  منهم  وك��ل  الكتائب، 
»24 عاما«،  ال��زن��ات��ى  س��ع��د  وي��ق��ول  وق��ن��اب��ل. 
أحد املغادرين: »إن شاء الله سنعود إلى أهلنا 
خالل  يسقط  شهيدا  رأي���ت  كلما  ب��ال��ن��ص��ر.. 
االح��ت��ج��اج��ات وال��ق��ص��ف ك��ن��ت أت��أل��م كثيرا، 
والديه  موقف  وع��ن  قبله«.  ال��ش��ه��ادة  وأمت��ن��ى 
من قرار مشاركته فى القتال، يوضح الزناتى، 
الرابعة بكلية االقتصاد  وهو طالب فى السنة 
والعلوم السياسية بجامعة قار يونس: »شجعانى 

على التطوع وقاال لى توكل على الله«.
تاركا زوجته، جاء جميل القطعان إلى معسكر 
التدريب: »أنا هنا منذ ثالثة أيام.. نريد إزالة 
هذا الطاغوت )يقصد القذافى( لتتنسم ليبيا 
احل��ري��ة واالس��ت��ق��رار وت��ع��ود إل��ى ش��رع الله.. 
من  ول��ي��س  املختار  عمر  م��ن  جهادنا  نستلهم 
القاعدة( كما  تنظيم  )أسامة( بن الدن )زعيم 

يدعى القذافى«. 

ليبى،  ووال��ده  والدته مصرية  فتحى،  حسن 
وش�����ارك ف���ى ال���ث���ورة م��ن��ذ ب��داي��ت��ه��ا، خاصة 
كتيبة  الثوار فى مواجهة  التى خاضها  املعركة 
أيام،  أرب��ع��ة  م��دى  على  ب��ن��غ��ازى  ف��ى  الفضيل 
الثأر  أجل  السالح من  »أت��درب على  لى:  قال 
القذافى«.  كتائب  يد  على  لى  أصدقاء  ملقتل 
عاما«،   18« سنه  من صغر  اندهشت  وعندما 
عامه  يكمل  ول��م  معنا  يتدرب  من  »هناك  رد: 
ال���16.. احلماس وقوة اإلمي��ان أهم بكثير من 

أى شىء«.
م��ن أج���ل ب��ث ه���ذا احل��م��اس ي��وج��د حمزة 
عاما«،   30« نفسى  طبيب  وه��و  ال��ب��رع��ص��ى، 
ورفع  الشباب  »تشجيع  فمهمته  املعسكر،  فى 
وحتويل  نفسيا  ومساندتهم  املعنوية  روح��ه��م 
املشاعر السلبية الناجمة عن استشهاد قريب 
أو صديق إلى قوة وحماس للقتال حتى حترير 

ليبيا من القذافى«، على حد قوله.

 صنعاء: األزمة سببها تعنت اإلخوان.. وصالح يقول إنه 
مستعد لترك السلطة بصورة مشرفة 

 صنعاء ــ عمان ــ وكاالت األنباء:
واألردن  اليمن  النظام احلاكم فى كل من  اتهم 
االحتجاجات  وراء  ب��ال��وق��وف  اإلس��الم��ي��ة  ال��ق��وى 
الشعبية احلاشدة التى تشهدها الساحتني اليمنية 
واألردنية، وبينما تطالب فى الدولة األولى بإنهاء 
33 عاما من حكم على عبدالله صالح، تنادى فى 

اململكة بإصالحات سياسية واقتصادية.
ففى اليمن، صرح مصدر رسمى لوكالة األنباء 
اليمنية الرسمية )سبأ( بأن اللجنة العامة للمؤمتر 
اجلمعة  م��س��اء  اج��ت��م��اع��ا  ع��ق��دت  ال��ع��ام  الشعبى 
ناجمة عن  األزم��ة  أن  إلى  برئاسة صالح، خلص 
»املواقف املتعنتة من قبل حزب اإلخوان املسلمني 
املشترك  اللقاء  أح��زاب  فى  وحلفائه  )اإلص���الح( 
واحلوثيني وتنظيم القاعدة التى سدت كل أبواب 
احلوار، وسعت إلى التصعيد واملزيد من التداعيات 

التى أضرت مبصالح الوطن واملواطنني«.
ورأت اللجنة أنه »من غير املقبول واملنطقى لى 
ال��ذراع وجت��اوز الشرعية الدستورية وف��رض رأى 
جماهير  م��ن  األع��ظ��م  ال��س��واد  رأى  على  األقلية 
ومكاسب  ووح��دت��ه  للوطن  انتصر  ال��ذى  الشعب 

ثورته اخلالدة«.
فى هذه األثناء، أعلن الرئيس أنه مستعد لترك 
السلطة »بصورة مشرفة« حتى خالل ساعات. لكن 
صالح نفى فى مقابلة مع قناة »العربية« أن اتفاقا 
أن  وتابع صالح  السلطة خالل ساعات.  نقل  على 
لنقل  مبادرة  قدم  بعدما  مطالبها  رفعت  املعارضة 

السلطة.
وكان وزير اخلارجية اليمنى أبوبكر القربى قد 
حتدث فى وقت سابق أمس عن بوادر اتفاق لنقل 
السلطة حقنا للدماء فى اليمن، مشيرا إلى إمكانية 

التفاوض بشأن اإلطار الزمنى لتنحى الرئيس بعد 
إجراء انتخابات ووضع دستور جديد.

أما فى األردن فقد تعززت القطيعة بني احلكومة 
األردنية واحلركة االسالمية املعارضة التى اتهمها 
رئيس الوزراء معروف البخيت »بتلقى تعليمات من 
قيادات إخوانية فى مصر وسوريا لتنفيذ اجندات 
يطالب  بينما  »الفوضى«،  وإح��داث  األردن«  ضد 
االسالميون باستقالة احلكومة غداة موت شخص 

وجرح 130 آخرين خالل جتمع فى عمان.
اخلطاب  لهجة  نفس  تبنت  ق��د  األردن  وك��ان��ت 
ال��ي��م��ن��ى م��ن ات��ه��ام اإلخ������وان، ح��ي��ث ف��ت��ح رئيس 
الوزراء األردنى معروف البخيت النار على جماعة 
تعليمات من  »تتلقى  إنها  اإلخ��وان املسلمني قائال 
قيادات إخوانية فى مصر وسوريا لتنفيذ أجندات 
برنامج  البخيت قائال فى  ضد األردن«.  ومضى 
احلظ  ولسوء  »خبرتنا  الرسمى:  التليفزيون  على 
التعامل مع جماعة االخ��وان املسلمني وجبهة  فى 
العمل اإلسالمى )الذراع السياسية للجماعة( غير 
مريحة، وأقول لهم كفاكم لعبة تقاسم األدوار التى 

نعرفها، كفاكم تعمية على أهدافكم احلقيقية«.
ال��ن��اط��ق اإلع���الم���ى باسم  وه����و م���ا رد ع��ل��ي��ه 
جماعة اإلخوان املسلمني جميل أبوبكر قائال: »ال 
وال  )ال��ك��الم(  ه��ذا  البخيت  معروف  من  يستغرب 
يستغرب على احلكومة مثل هذا املوقف«، معتبرا 
أن »حتميل ما حدث للحركة االسالمية هو هروب 

من املسئولية«.
 من جانبها، طالبت احلركة االسالمية املعارضة 
فى األردن باستقالة احلكومة أو إقالتها فى حال 
تشبثت بالسلطة«، معتبرين أن احلكومة التى »تبيح 

دماء املواطنني تفقد شرعيتها«.

 كتبت ــ هالة عبداللطيف ــ وكاالت األنباء:
بعد يوم شهد سقوط ما ال يقل عن 23 شهيدا 
بعدد  حاشدة  احتجاجات  فى  اجلرحى  وعشرات 
من املدن السورية، تصاعدت الدعوات على شبكة 
فى  شعبية«  »انتفاضة  إل��ى  أم��س  صباح  اإلنترنت 
جميع أرجاء البالد، لدعم وإغاثة مدينة درعا، التى 
الشهر  منتصف  منذ  االحتجاجات  فيها  تتواصل 
نظام  إسقاط  إلى  مطالبها  رافعة سقف  اجل��ارى، 
بينما اعتبرت السلطات السورية أن  بشار األسد، 
االح��داث التى جترى حاليا تندرج ضمن »مشروع 
ط��ائ��ف��ى« ي��ح��اك ض��د س��وري��ا، ف��ى ح��ني تواصلت 
موقعة  السورية  املناطق  بعض  ف��ى  االض��ط��راب��ات 

قتيلني فى الالذقية على األقل.
وقالت املستشارة الرئاسية السورية بثينة شعبان: 
»إن ما نحن بصدده ليس تظاهرات سلمية مطلبية 
تريد أن تسرع من وتيرة اإلص��الح فى سوريا« بل 

هو شىء »مختلف وليس له عالقة باملطالب احملقة 
واملشروعة التى يتم تلبيتها تباعا«.

إل��ى فلسطينيني  ات��ه��ام  ووج��ه��ت شعبان أص��اب��ع 
بالتورط فى أحداث وقعت فى الالذقية الساحلية 
البارحة  أشخاص  »أت��ى  وقالت  املاضية.  اجلمعة 
من مخيم الرملة )لالجئني الفلسطينيني( إلى قلب 
وبدأوا مبشروع  التجارية  وكسروا احملال  الالذقية 
العنف ضدهم  األمن  يستخدم  لم  وعندما  الفتنة، 
خرج من ادعى أنه من املتظاهرين وقتل رجل أمن 
واثنني من املتظاهرين«. ويقع مخيم الرملة لالجئني 

الفلسطينيني قرب الالذقية.
مدن  ع��دة  فى  جديدة  مظاهرات  اندلعت  وق��د 
النظام احلديدية،  سورية أمس فى حتدى لقبضة 
امليدان  فى  السوريني  مئات احملتجني  حيث جتمع 
ثالثة  أن  الشهود  وأض��اف  درع��ا.  ملدينة  الرئيسى 
شبان سوريني تسلقوا حطام متثال برونزى للرئيس 

املجاورة  قرية طفس  وفى  األس��د.  حافظ  الراحل 
حزب  مقر  املتظاهرين  آالف  أح��رق  درع��ا،  ملدينة 
البعث احلاكم ومركزا للشرطة، خالل تشييع جنازة 

أحد احملتجني كان قد قتل أمس.
السورى حلقوق  ق��ال املرصد  أخ��رى،   من جهة 
اإلنسان الذى يتخذ من لندن مقرا له إن السلطات 
ال��س��وري��ة أط��ل��ق��ت س���راح أك��ث��ر م��ن 200 سجني، 
معظمهم من اإلسالميني كانوا مسجونني فى سجن 

صيدنايا.
التى سقط  وع��ن األوض���اع فى محافظة درع��ا، 
الشهداء منذ بدء االحتجاجات، أشار  فيها معظم 
شاهد ع��ي��ان، طلب ع��دم ذك��ر اس��م��ه، ف��ى اتصال 
هاتفى مع »الشروق«: إلى وجود اعتصام مفتوح فى 
درعا مبشاركة 25 ألف شخص فى ساحة املسجد 
العمرى باملدينة، مضيفا أن نشطاء يعتزمون تنظيم 
مسيرة من درعا إلى قرية الصنمني، التى تبعد 200 

كم وسقط فيها أمس األول نحو 20 شهيدا. 
ف��ى غ��ض��ون ذل���ك، ق���ال م��ص��در س����ورى، رفض 
الكشف عن هويته، ل�»الشروق«: »إن شائعات تسرى 
فى البالد عن وقوع انقالب عسكرى ووجود األسد 
فاروق  لنائبه  اغتياله  بعد  اجلبرية  اإلق��ام��ة  قيد 

الشرع«. 
وه���ى أن��ب��اء ل��م يتسن ل���»ال��ش��روق« ال��ت��أك��د من 
وجود  تبني  وبالبحث  أخ��رى،  مصادر  من  صحتها 
خبر على موقع »بيروت أوبزرفر« عن خالف نشب 
بني األسد وشقيقه ماهر وصهره آصف شوكت من 
جهة، ونائبه الشرع من جهة أخرى، على خلفية ما 
جرى فى الصنمني، حيث أعرب الشرع عن سخطه 
الشديد على »مجزرة الصنمني«، وطالب بإعدام كل 
من تورط فيها من األجهزة األمنية. وحينها سمع 
صوت إطالق رصاص فى القصر اجلمهورى، نقل 

بعده الشرع إلى املستشفى.

 بثينـــــة شـــــــعبان تتحــــــدث عــــــن مـشـــروع فتنــــة طائفيـــة وتتهـــم فلســطينيني بالتـورط فى أحداث الالذقية
 أنباء عن تصفيه األسد لنائبه.. وشاهد عيان لـ»الشروق«: مسيرة من درعا إلى الصنمني لدعم أهالى شهداء احتجاجات اجلمعة 

جنحت الوساطة الكويتية فى حتقيق توافق 
ج��زئ��ى ب��ني امل��ع��ارض��ة وال��س��ل��ط��ة ف��ى مملكة 
احلوار  طاولة  على  باجللوس  يسمح  البحرين 
االحتقان، حسبما  من حالة  البحرين  وإخ��راج 
ونقلت  أم��س.  الكويتية  الوطن  ذك��رت صحيفة 
املعروف  الكويتى  الصحيفة عن رجل األعمال 
ع��ل��ى امل���ت���روك ق��ول��ه إن���ه ت��ل��ق��ى م��واف��ق��ة من 
التى  السبعة  البنود  على  البحرينية  املعارضة 
بن  سلمان  األمير  البحرين  عهد  ولى  طرحها 
حمد آل خليفة، مما ينهى حالة عدم الثقة بني 

الطرفني. 

عن  للدفاع  اجلزائرية  الرابطة  رئيس  صرح 
»الثورة  بأن  بوشاشى  مصطفى  اإلنسان  حقوق 
قريبة« ف��ى اجل��زائ��ر، م��ؤك��دا أن ب��الده ال تريد 
التغيير الكبرى فى  ان تبقى متخلفة عن حركة 
الوطن العربى ضد األنظمة احلاكمة منذ عقود. 
ومضى قائال إن »الثورة لن تكون بعد عامني أو 
ثالثة«. وشدد بوشاشى على أنه ال يجب تصديق 
جريدة لوموند الفرنسية التى كتبت ان الثورة فى 

اجلزائر ليست قريبة.

الرباط  مدينتى  فى  الصحفيني  مئات  جتمع 
قناتى  ام��ام مقرى  األول  البيضاء أمس  وال��دار 
باستقالل  ل��ل��م��ط��ال��ب��ة  ال��ع��ام��ت��ني  ال��ت��ل��ي��ف��زي��ون 
ال��ت��ل��ي��ف��زي��ون وحت��س��ني ظ���روف ال��ع��م��ل ف��ى بلد 
تتحكم فيه السلطات فى وسائل االعالم العامة 
أون الي���ن« أمس.  »ال��ع��رب  م��وق��ع  ذك��ر  حسبما 
للكفاءات«  تهميشا  »ك��ف��ى  الصحفيون  وه��ت��ف 
و»الشعب يريد إصالح اإلعالم«. يأتى ذلك بعد 
التى جرت فى 20 مارس  التظاهرات  أيام من 
العديد من املدن املغربية للمطالبة  احلالى فى 

بتغييرات سياسية عميقة.

أردوغان يزور كردستان
رئيس الوزراء التركى

ي��ب��دأ رئ��ي��س ال������وزراء ال��ت��رك��ى رج���ب طيب 
أردوغان زيارة للعراق غدا، ويجرى مباحثات فى 
وعدد  املالكى  نورى  نظيره  مع  بغداد  العاصمة 
من كبار املسئولني، ثم يتوجه إلى أربيل، عاصمة 
رسمية  زي��ارة  أول  فى  العراق،  كردستان  إقليم 
واعتبر  لإلقليم.  تركى  وزراء  رئيس  بها  يقوم 
اعتراف  مبثابة  تعد  ال��زي��ارة  ه��ذه  أن  مراقبون 

رسمى تركى بإدارة إقليم كردستان العراق.

الرئيس السورى

»رويترز« مظاهرات فى العاصمة األردنية عمان 

هدنة فلسطينية مشروطة
مقدمها  وفى  الفلسطينية،  الفصائل  أعلنت 
أمس  مساء  اإلسالمى  واجلهاد  حماس  حركتا 
االلتزام بالتهدئة إذا التزمت إسرائيل بها. وقال 
فى حركة حماس،  القيادى  رض��وان،  إسماعيل 
نحو  استمر  الذى  الفصائل  اجتماع  انتهاء  بعد 
ساعتني: إن حركة »حماس حترص على التوافق 
الوطنى«، مضيفا »أكدنا أننا ملتزمون بالتهدئة 
م���ا ال���ت���زم االح���ت���الل اإلس��رائ��ي��ل��ى ب���ه���ا«. كما 
اجلهاد  حركة  فى  القيادى  حبيب  خضر  أعلن 
التوافق  اح��ت��رام  أك��د  اإلس��الم��ى أن »اجل��م��ي��ع 
لكنه  الصهيونى«،  العدو  مع  بالتهدئة  الوطنى 
تدارك أن هذا الوضع »مرهون بطبيعة السلوك 
ال��رد على كل  أك��دن��ا ض���رورة  وق��د  اإلسرائيلى 

تصعيد من قبل االحتالل فورا«.

اعتقال شاب مصرى فى سوريا
وصفها  م��ا  أم��س  ال��س��ورى  التليفزيون  ب��ث   
اجلنسية  يحمل  مصرى،  لشاب  ب�»اعترافات« 
األمريكية، ذكر أنه زار إسرائيل سرا، كما اتفق 
مالية،  مبالغ  تلقى  على  خارجية«،  »جهات  مع 
مقابل تزويدها بصور ومقاطع فيديو من داخل 

سوريا.
فيما ذكرت وكالة األنباء الرسمية »سانا« أن 
من  أولية  »اع��ت��راف��ات  بث  ال��س��ورى  التليفزيون 
مختلفة،  جنسيات  من  سوريني،  غير  أشخاص 
التى  األح���داث  خ��الل  عليهم  القبض  إل��ق��اء  مت 
تشهدها بعض املدن السورية«، فلم تورد الوكالة 

سوى اعترافات منسوبة للمعتقل املصرى.
عن  اإلخ��ب��اري��ة  »س������ى.إن.إن«  شبكة  ونقلت 
باعترافات  وص��ف��ه  م��ا  ال���س���ورى  ال��ت��ل��ي��ف��زي��ون 
»امل���ص���رى« ال����ذى ج���اء ف��ي��ه��ا إن���ه »ك����ان يتلقى 
إمييالت من جهات خارجية، تسأله عن إمكانية 
فيديو عن سوريا، حيث  ومقاطع  إرس��ال صور 
وصله إمييل يسأله إن كان مستعدا كى يساعد 
أحدا يتكلم اإلسبانية من كولومبيا، وطلب منه 

التواصل.

.. وطرد مراسل رويترز
ف��ى إط��ار احل��ص��ار اإلع��الم��ى ال��ذى تفرضه 
سوريا على األحداث اجلارية فيها حاليا قامت 
السلطات السورية بسحب أوراق اعتماد مراسل 
مهنية  »غ��ي��ر  تغطية  ي��ق��دم  إن��ه  قائلة  ل��روي��ت��رز 
املراسلني  كبير  من  وطلب  ل��أح��داث.  وك��اذب��ة« 
خالد يعقوب عويس ومقره دمشق منذ فبراير 
مسئول  أبلغ  حيث  ف��ورا،  سوريا  مغادرة   2006
ك��ب��ي��ر ب�����وزارة اإلع����الم ع��وي��س ب��س��ح��ب أوراق 

اعتماده وبأنه مطرود من البالد.



9 مال وأشغال
العدد 785 ــ األحد 27 من مارس 2011
Issue 785 – 27 Mar. 2011

اجلنيه مقابل 
الدرهم اإلماراتى

%1.8

اجلنيه مقابل 
اليورو

اجلنيه مقابل 
االسترلينى

اجلنيه مقابل
 الريال السعودى

ــ2.8%ــ
7.40 جنيه 21.10 جنيه

اجلنيه مقابل 
100 ين يابانى

اجلنيه مقابل 
الدينار الكويتى

ــ %0.4 ــ %2.1 
1.62 جنيه9.49 جنيه 8.49 جنيه 

0.16 % 2.4

اجلنيه مقابل
 الدوالر

البورصة 
السعودية

5.97 جنيه6498 نقطة

باركليز ينفى وجود حسابات 
لديه للرئيس السابق

تأسيس 88 شركة جديدة 
فى أربعة أيام 

هيرميس تتوقع منًوا 2 و3 % 
نهاية العام املالى

أك��د خ��ال��د اجل��ب��ال��ى، رئ��ي��س بنك 
أو  وثائق  وجود  باركليز مصر، عدم 
مستندات تخص حسابات أو أصوال 
أو معامالت مصرفية للرئيس السابق 
محمد حسنى مبارك، سواء لشخصه 
أو ألى من أفراد عائلته، الفتا إلى أن 
كل ما يتم تداوله بني وسائل اإلعالم 

هى معلومات مغلوطة.

مت تأسيس 88 شركة جديدة فى 
الفترة من 20/ 3 /2011 إلى  3/24 
/ 2011، كانت النسبة األكبر منها 
فى القطاعني اخلدمى والصناعى، 
تأسست  شركة   113 مقابل  وذل��ك 
لهيئة  وفقا  عليه،  السابق  األسبوع 
وذلك  احل��رة،  واملناطق  االستثمار 
بإجمالى رأسمال مصدر 79 مليون 
جنيه مصرى فى مقابل 247 مليون 

جنيه فى األسبوع األسبق. 

الرئيس  امل���ل���وان���ى،  ي��اس��ر  ت��وق��ع 
التنفيذى للمجموعة املالية هيرميس، 
فى  لالستثمار  مالية  مجموعة  أكبر 
الشرق األوسط، تراجع معدل النمو 
االقتصادى نهاية العام املالى إلى 2 
و3 %. وقد أرجع امللوانى، فى حوار 
فى  لالستثمار  للترويج  لندن  فى  له 
مصر، هذا التراجع إلى االعتصامات 
وتراجع  اإلنتاج،  تعطل  التى  الفئوية 
قطاع السياحة فى مصر. وكان وزير 
املالية املصرى سمير رضوان قد تنبأ 
مبعدل للنمو ما بني 3.5 و4 % خالل 

نفس الفترة.

1.59 جنيه

توقعات بأسبوع متقلب فى البورصة على وقع األخبار السياسية 
 أسعار أسهم اإلسكان مغرية للشراء.. ورؤية إيجابية لالتصاالت والصناعات الغذائية 

  كتب ــ محمد جاد: 
البورصة املصرية  أن تشهد  توقع محللون 
املزيد من التقلبات هذا األسبوع، مع صعوبة 
مدار  على  ملؤشراتها  واض���ح  ب��اجت��اه  التنبؤ 
االيام القادمة، وذلك بعد األداء املتباين الذى 
التداول،  ع���ودة  بعد  جلستني  أول���ى  شهدته 

الذى توقف ملا يقرب من الشهرين.
»أتوقع أن يكون هناك اجتاه ايجابى للسوق 
فى  شهدناه  الذى  لالرتفاع  استكماال  اليوم، 
توقع  ال��ص��ع��ب  م��ن  ول��ك��ن  جلسة اخل��م��ي��س، 
الظروف  ظل  فى  ألن��ه  االسبوع  باقى  االداء 
من  بأكثر  املستثمرين  قيام  سنشهد  احلالية 
خالل  وال��ش��راء  البيع  م��ن  استثمارية  دورة 
عبدالعاطى،  إسالم  برأى  الواحد«،  األسبوع 
احمللل الفنى لشركة بايونيرز لتداول االوراق 

املالية.
ويتفق عادل الولى، املدير التنفيذى املسئول 
مع  س��ى،  ات��ش  بشركة  االستثمار  قطاع  عن 
»االستقرار  أن  إل��ى  مشيرا  السابق،  ال���رأى 
السياسى هو العنصر األهم على االطالق فى 
اداء السوق، وأهم حتى من االستقرار  توقع 
فى  مستجدات  أى  أن  معتبرا  االقتصادى«، 
عملية التحول الدميقراطى هذا األسبوع قد 

تغير من مسار املؤشر. 
يوم  املتعاملني  فاجأت  قد  البورصة  كانت 
اخلميس املاضى عندما أنهى املؤشر الرئيسى 
تتعد  لم  بنسبة  تعامالته متراجعا   EGX30
3.7 % مقلصا من خسائر اليوم السابق التى 
مؤشر  م��ن  ك��ل  عكس  بينما   ،%  8.9 بلغت 
األسهم  ومؤشر  نطاقا  األوس��ع   EGX100
الصغيرة واملتوسطة اجتاههما ليرتفعا بنحو 

0.8 % و2 % على التوالى. 
وي����رى ال��ول��ى أن ال��ت��ق��ل��ب��ات امل��ت��وق��ع��ة فى 
تفتح  القادمة  الفترة  خ��الل  األس��ه��م  أس��ع��ار 
»رمبا  للمضاربني،  األرب����اح  لتحقيق  ال��ب��اب 
ت��ك��ون األرب����اح ف��ى ه���ذه ال��ف��ت��رات أك��ب��ر من 
االستقرار«.  أوق����ات  ف��ى  احمل��ق��ق��ة  االرب�����اح 
وعلى املستوى القطاعى يشير الولى إلى أنه 
أكثر  من  كان  اإلسكان  قطاع  أن  من  بالرغم 
النظام  رموز  مبحاكمات  املتأثرة  القطاعات 
أراضى  تخصيص  ف��ى  وب��ال��ف��س��اد  ال��س��اب��ق، 
الدولة للشركات العقارية، إال أن بعض أسهم 

هذا القطاع شهد انخفاضات جتعلها تقترب 
أسهم  »هناك  للشراء،  مغرية  مستويات  من 
بالغة  ملستويات  تراجعت  اإلسكان  قطاع  فى 
االنخفاض، وبالتالى فإن أى تطور سلبى فى 
املسئولني  بعض  فيها  يحكم  التى  القضايا 
يكون  ل��ن  ال��ش��رك��ات  تلك  م��ن  ل��ع��دد  املالكني 

مؤثرا على أسهمها«. 
أم���ا ال��ق��ط��اع امل��ص��رف��ى ف��ي��رى ال��ول��ى أنه 
ب��ال��رغ��م م��ن ق��وة امل��راك��ز امل��ال��ي��ة للبنوك اال 
تقييم  ف��ى  ستؤثر  أخ��رى  عناصر  هناك  أن 

تتعلق  معلومات  ع��ن  الكشف  وه��ى  أسهمها 
تتم  الذين  األعمال  رج��ال  بعض  ق��درة  بعدم 
محاكمتهم على سداد قروضهم لتلك البنوك، 
قطاعات  اق��راض  فى  البنوك  تلك  توسع  او 
تأثرت بشدة بأحداث الثورة كقطاع السياحة 
بعناية  ال��ب��ن��وك  محافظ  دراس���ة  يجب  »ل���ذا 

لتقييم أسهمها«. 
فيما يشير الولى إلى أن قطاع الصناعات 
الدفاعية  القطاعات  م��ن  سيكون  الغذائية 
التى قد يقبل عليها املستثمرون خالل الفترة 

القادمة، معتبرا أن االنخفاضات التى شهدها 
سهم شركة جهينة ليس مقياسا لهذا القطاع 
املنشورة  باألخبار  تأثر  يكون  قد  السهم  ألن 
عن التحفظ على أموال صفوان ثابت رئيس 

الشركة. 
قطاع  اس���ه���م  أن  ع���ب���دال���ع���اط���ى  وي������رى 
ايجابيا خالل  اجتاها  تشهد  قد  االتصاالت 
االيام القادمة بقيادة سهم اوراسكوم تيليكوم 
األسبوع  نهاية  أسعار  فى  طفرة  حقق  ال��ذى 

املاضى. 

  كتبت ــ صفية منير: 
»هل تشعرون بأن خطوات اإلصالح 
السياسى فى مصر تتم بسرعة، وهل 
أنها  أم  ال��ص��ح��ي��ح،  ال��ط��ري��ق  ت��ت��خ��ذ 
االقتصادية  اإلص���الح���ات  س��ت��ع��ي��ق 
ال��ت��ى مت��ت م��ن ق���ب���ل؟«، ك��ان��ت هذه 
رددها  التى  االستفسارات  أكثر  من 
مؤسسة   60 م��ن  مستثمرا   92 نحو 
املالية من دول  املؤسسات  من كبرى 
أوروبا وأمريكا، خالل اللقاءات التى 
الشركات  ك��ب��رى  وب��ني  بينهما  مت��ت 
خالل  املصرية  ال��س��وق  ف��ى  العاملة 
املال،  لسوق  الرابع  السنوى  املؤمتر 
اخلميس  ي��وم��ى  بلندن  عقد  وال���ذى 
امل��اض��ي��ني، حت���ت عنوان  واجل��م��ع��ة 
ما  مصر  فى  االستثمارية  »ال��ف��رص 
بعد الثورة«، والذى نظمته املجموعة 

املالية هيرمس.
وق���ال وائ���ل زي�����ادة، رئ��ي��س قطاع 
إن  امل��ال��ي��ة،  املجموعة  ف��ى  التحليل 
املشاركة  امل��ص��ري��ة  ال��ش��رك��ات  ردود 
تفاؤلها مبستقبل  أك��دت  املؤمتر  فى 
الوضع االقتصادى فى ظل التغييرات 

احلالية. 
امل��ؤمت��ر 16 شركة  وش��ارك��ت ف��ى 
املقيدة  الشركات  كبرى  من  مصرية 
رأسمالها  ي��ق��در  وال��ت��ى  ب��ال��ب��ورص��ة، 
دوالر،  م��ل��ي��ار   24 ب��ن��ح��و  ال��س��وق��ى 
املالية،  لالستشارات  القلعة  ومنها 
واملجموعة املالية هيرمس، أوراسكوم 
ل���إن���ش���اء وال���ص���ن���اع���ة، أوراس����ك����وم 
أكتوبر  م���ن  وال����س����ادس  ت��ي��ل��ي��ك��وم، 
للتنمية العمرانية )سوديك(، والعرفة 

للمالبس، والسويدى للكابالت، وبالم 
هيلز، وبنك كريدى أجريكول. 

مستقبل  ع���ن  االس��ت��ف��س��ار  وك����ان 
رؤساء  ي��واج��ه  ال��ت��ى  ال��ش��رك��ات  أداء 
جنائية،  ت��ه��ًم��ا  إدارت����ه����ا  م��ج��ال��س 
من  للتحقيق،  يخضعون  وم���ازال���وا 
ض��م��ن ال��ق��ض��اي��ا ال��ت��ى ط��رح��ت فى 
املؤسسات  ب����ني  ال���ن���ق���اش  س���اح���ة 
وأكدت  املصرية،  والشركات  العاملية 
ال  الشركات  تلك  إدارة  أن  األخ��ي��رة 
تخضع  وإمن��ا  أشخاص  على  تعتمد 
لسياسات وقرارات مجالس إدارتها، 
كما يقول زيادة، مشيرا إلى أن أهم 
األمور اإليجابية فى املؤمتر كان لقاء 
الشركات  إدارات  م��ج��ال��س  رؤس����اء 
املستثمرين  املشاركة وجها لوجه مع 
التى  للتحديات  وعرضهم  األجانب، 
أمام  النمو  وفرص  شركاتهم،  تواجه 

الشركات. 
»هناك مستثمرون أجانب اتخذوا 
ب��زي��ارة مصر خ��الل األسبوع  ق���رارا 
املسئولني  من  عدد  قام  كما  القادم، 
ف��ى مصر  أجنبية  اس��ت��ث��م��ارات  ع��ن 
ذكر  كما  املاضى،  األسبوع  بزيارتها 
املجموعة  فى  التحليل  قطاع  رئيس 

املالية.
البورصة  أداء  إن  زي���ادة  وأض���اف 
جاء  ج��ل��س��ات��ه��ا  أول  ف���ى  امل��ص��ري��ة 
املستثمرين  ت��وق��ع��ات  م��ع  متماشيا 
منهم،  ع��رف��ه  م��ا  بحسب  األج��ان��ب، 
بينما كان أداء جلسة اخلميس وحجم 
التداول، الذى بلغ 1.8 مليار، أفضل 

من املتوقع.

اإلصالح السياسى يسيطر على احلوار 
فى مؤمتر »الفرص االستثمارية« بلندن 

تصوير ــ محمد امليمونى املستثمرون يترقبون بحذر أداء البورصة األسبوع احلالى  



10 Issue 785 - 27 Mar. 2011آراء
العدد 785 ــ األحد 27 من مارس 2011

نستقبل إسهاماتكم  وتعليقاتكم على  مقاالت كتاب الرأى على العناوين التالية: جريدة الشروق 26 ش محمد كامل مرسى - املهندسني
email: letters@shorouknews.com

 www.shorouknews.com  :ميكنكم االطالع على املزيد من املشاركات والتفاعل مع كتاب الرأى واملشاركني عبر املوقع اإللكترونى إسهامات القراء

للضرورة أحكام 

لن أؤيد اإلخوان بعد اآلن

حــــــــــق التظاهـــــــــر واالعتصـــــــــــام 
تعقيبا على مقال عمرو حمزاوى 

إسقاط  ف��ى  العظيم  الشعب  ث���ورة  جنحت  بعدما 
نظام كان قد آمن بالفساد حتى النخاع، وأخذه منهجا 
حتى صار الفساد مؤسسيا، لعب فيه حتالف احلزب 
الوطنى وجهاز أمن الدولة دور احلارس األمني لهذا 
الفساد واملفرخ له، وقاد الفريقان هذه الثورة املضادة 
وثروة  من سلطة  لديهم  ما  كل  فيها  استخدموا  التى 
على  حقيقيا  خطرا  يشكلون  فإنهم  ثم  وم��ن  وات��ب��اع، 
الثورة، ودعنا نسلم بأنه ما كانت لثورة أن تنجح دون 
ألنها  وقالعه،  الفساد  بجذور  كاالعصار  تضرب  أن 
إن لم تفعل ذلك متكن الثورة املضادة من اغتيال هذا 
لتنجح  امل��ض��ادة  للثورة  ك��ان  وم��ا  نعيشه،  ال��ذى  احللم 
واالستقرار  األم���ن  ب��إن��ع��دام  االح��س��اس  بتكريس  إال 
زمن  على  الناس  يترحم  حتى  االقتصادى،  والتدهور 
مبارك، ومن ثم فعلى أصحاب املطالب أن تبحث عن 
مباشرة  بها  كالتوجه   �� مطالبها  لرفع  أخ��رى  وسائل 
يضع  أن  على   ���� االع���الم  وس��ائ��ل  أو  املختص  للوزير 
اجلميع فى اعتبارهم انه وبدون دوران عجلة االنتاج 

االستجابة  العسير  من  يصبح  فسوف  هائلة  بسرعة 
ان  علينا  يوجب  الوطنى  احل��س  ان  بل  الي��ة مطالب، 
نرفع شعار »ستة أشهر أو ثالثة أشهر بغير اعتصامات 
او مظاهرات« أو نعم لالعتصام واملظاهرات فى ايام 
االجازات، نعم لالعتصام والتظاهر بغير اعاقة حركة 
عمل  إع��اق��ة  بغير  والتظاهر  لالعتصام  نعم  امل���رور، 
املؤسسات العامى واخلاصة، القانون واضح فى أنه ال 
مينع االعتصام والتظاهر بالكلية، بل مينع االعتصام 
إلى  ي��ؤدى  أن  وه��و  والتظاهر منعا معلق على ش��رط 
اعاقة املرور أو تعطيل العمل فى املؤسسات العامة أو 
اخلاصة، أو االستيالء على املرافق العامة أو اخلاصة، 
ولعل القانون بهذا الشكل هو قانون متحضر، ويتوافق 
الدميقراطيات،  أع��رق  فى  العمل  عليه  يجرى  ما  مع 
وغير ذلك هى الفوضى التى نادى بها مبارك، ليس 

ت�أييد الثورة يا سيدى بأن تقول »ال لكل شىء«.

محمود عزت

فى  ث��م��اره��ا  اإلخ����وان  ال��ت��ى سيجنى  امل���رة  احلقيقة 
الدين  فزاعة  حتت  الناس  ارهبوا  أنهم  هى  املستقبل 
للتصويت بنعم حتى يتسنى لهم حتقيق اكبر مكاسب فى 
االنتخابات البرملانية القادمة.وهذا سيضرهم أكثر مما 
ينفعهم حيث إن هناك الكثير ممن كانوا من املتعاطفني 
معهم )ومنهم أنا وغيرى كثيرون ممن اعرفهم( انقلبوا 
كل  وسنفعل  اآلن  بعد  نؤيدهم  لن  أننا  والش��ك  عليهم 
للبعد عن  ودعوتهم  بذلك  اآلخرين  لتنوير  نستطيع  ما 
واملساجد  الشوارع  فى  بأعيننا  رأيناهم  لقد  اإلخ��وان، 

بالدين وشاهدناهم  الناس  وطوابير االستفتاء يرهبون 
الناس،  نهار وهم يرهبون  ليل  الفضائية  القنوات  على 
االستقرار هو نعم، ال توجد خريطة طريق ل�»ال«، وأتوقع 
أن يتقهقر اإلخوان فى االنتخابات القادمة حيث سيكون 
من الصعب عليهم القول إن لم تنتخب مرشح اإلخوان 
فستدخل النار، ألنه من اجلائز أيضا أن يكون املرشح 

املنافس أفضل على جميع اجلهات.

مواطن مصرى

إلمت�����������ام جن�����اح ال���ث���ورة 
يجب على الشعب أن يلتزم 
ال��ن��ظ��ام! وال ب��د م��ن وقف 
التى  ال��ف��ئ��وي��ة  امل��ظ��اه��رات 
تعرقل العمل بوجود مكتب 
والقضاء  )اجل���ي���ش  ي��ت��ب��ع 
امل���دن���ى( يصرح  وامل��ج��ت��م��ع 
تقدمي  ي��ت��م  ب��ال��ت��ظ��اه��ر... 
امل��ط��ل��ب ب���ه وي���ق���رر مدى 
مشروعيته ويعمل على حله 
خالل فترة معينة وإذا فشل 
املطلب  ألص��ح��اب  ي��ص��رح 
بالتظاهر السلمى فى مكان 
ووقت محدد وأى مظاه�رة 
هذا  ب��غ��ي��ر  اع���ت���ص���ام  أو 
حزم  بكل  تعامل  التصريح 
ع��ل��ى أن��ه��ا ع��ص��ي��ان مدنى 
الثورة  ع��م��الء  مل��ن��ع  وذل����ك 
االنتاج  ايقاف  من  املضادة 
الناس  ون��خ��ل��ى  وال��ت��ن��م��ي��ة 
تتحسر على ايام مبارك ملا 

كانت الدنيا ماشية.

محمد الدمرداش

 �� اآلن  املصرى  املجتمع  فى  السائدة  الثقافة  أصبحت 
املنخرطني فى  أول��ئ��ك   ���� وط��الب��ا  ع��م��اال  باملجتمع  أق��ص��د 
أنا  إذن  اعتصم  )أن��ا  مفادها  ثقافة  اليومية  التعامالت 
موجود( على الرغم من وجود نسبة ليست صغيرة فى تلك 
االعتصامات إذا نظرت فى أصلها ومطالبها ترى كم هى �� 
بالنسبة لصانع القرار فى املؤسسة �� صغيرة وحلها ال يتعدى 
يؤرقنى  ما  أكثر  أن  املشكلة.  تلك  بالنظر فى  أمر  إص��دار 
بالطبع   �� الفئوية  املطالب  إلى  بها  ننظر  التى  النظره  تلك 
ليست كل املطالب عادله بل يوجد بعض املطالب يستحق 
املتجمهر لها لإلعدام من وجهه نظرى �� فال يجوز مثال أن 
يتظاهر موظفو البنوك �� يعملون 8 ساعات حتت التكييف 
�� ويقولون اصل سبب التظاهر اننا بناخد الفني جنيه بس 
فى الشهر. سيدى الفاضل لرمبا كان قصد احلكومة من 
لها،  قيمة  التى ال  التظاهرت  تلك  القانون احلد من  ذلك 
ولكن من وجهه نظرى ال يجوز الى حكومة مهما كانت او 
التظاهر  حق  له  ان جترم  التى حتكمه  الشعب  كان  مهما 
التظاهرات  ال��راى من خالل جتمعات. 75% من  اب��داء  او 
وذلك  القانون  ذلك  إص��دار  بعد  ستختفى  حاليا  املوجوده 
وكل همهم هو ضرب  االس��اس  فى  الن اصحابها خرجوا 
االستقرار ولكن ستبقى نسبة من تلك االعتصامات وتلك 
هى االعتصامات التى يجب ان تتعامل معها احلكومة مببدأ 

املشاركة فى احلل ال مببدأ احلبس عند ابداء الرأى.
مصرى 

حتياتى لك دكتور عمرو، وماذا نفعل مع غير امللتزمني؟ وهل كانت اعتصامات 
املقبلة  الفترة  فى  باعتصامات  سيقوم  من  كل  وهل  طبيعية؟  األخيرة  الشرطة 
نياتهم صادقة وليست مدفوعة من آخرين بغض النظر عن نظرية املؤامرة. ولكن 
ال تنسى أن الواقع يقول إن هناك متضررين من الثورة متضررين من العدالة 
ألنهم ال يستطيعون العيش إال فى الفساد وهناك مئات األلوف ترعرعروا على 
أله��داف شخصية  املوجة  ورك��وب  الكالم  محترفو  هناك  ماليني.  وميكن  ذلك 
ومن  املصيب  من  تعرف  وال  اآلخرين  ضد  البعض  حسابات  لتصفية  وفرصة 
بطريقة  استخدامهم  وميكن  الفكر  محدودو  البسطاء  ماليني  هناك  املخطئ. 
وهل  باحلجارة  البرادعى  الدكتور  قذف  مثل حادث  يشعروا  أن  بدون  مغرضه 
ومل��اذا هناك محبو  بحجر.  البرادعى  الدكتور  يقذف  واع طبيعى  انسان  هناك 
الفوضى واخلروج للشارع بدون أى سبب واضح ولكن ليتفرج! وحضرتك تعرف 
طبائع نسبة كبيرة من الشعب املصرى والذى يتمتع بالفرجة واملشاهدة وإدمان 
الطوابير والتهرب من العمل احلقيقى. وما اسهل الكالم والهتاف ونحتاج إلى 
جهود كبيرة لتغيير هذه العادات والتى انتشرت كجزء مهم من مساوئ النظام 
السابق والتى حتتاج ملجهود ضخم من الدولة لتغييرها والبد أن تكون ومبساندة 
اإلع��الم وال��ذى فى رأيى الشخصى م��ازال نسبة كبيرة من املشتغلني فيه غير 
وكمثال على  امليكروفون.  أو  الشاشه  امام  التحدث  وال  األق��الم  مؤهلني حلمل 
ذلك السقطات اإلعالمية فى تناول موضوع االستفتاء وكأنها حرب بني الناس 
ولم يتناولوا الفكرة احلقيقية. لذلك بداية يجب إشراك الناس فى احلوار وال 
للتناحر ومع احترامى لك أنا من املؤيدين لنعم مع أنى ليبرالى الفكر وفى رأيى 

أن اإلسالم دين للعبادة وليس للقيادة.

أحمد مصطفى

ميكننا فهم انتصار ميدان التحرير ومظاهرات امليادين فى 
املدن الرئيسية باحملافظات، على هذا النظام، دون أن نضع 
لعبه إض��راب مئات اآلالف  ال��ذى  الهائل  ال��دور  أعيننا  فى 
واحمللة..وغيرهم  السويس  وق��ن��اة  ال��ع��ام  النقل  عمال  م��ن 
يومى األربعاء واخلميس 9 و10 فبراير. إذ كان ذلك الطلقة 

احلاسمة فى قلب حكم مبارك.
لم تكن هذه املوجات الفياضة من االحتجاج اجلماهيرى، 
املتوج باإلضراب، »فئوية وال أنانية وال تخريبية«. بل كانت 
الضمان  هى  وستكون  فى جناحها  وسببا  الثورة  فى  سببا 
الوحيد لنجاحها فى حتويل االنتصار السياسى إلى انتصار 
فعلى على األرض، الذى ال ميكن الوصول إليه إال عبر شعار 

الثورة الثالث: العدالة اإلجتماعية.
ففى كل النظم الدميقراطية الرأسمالية 
بحق  املسلحة  النقابات  توازن  العالم،  فى 
املال.  أصحاب  ق��وة  العمل،  عن  اإلمتناع 
التوزان  ه��ذا  فيه  م��ال  كبلدنا  بلد  وف��ى 
بقسوة بالغة لصالح قلة من أصحاب املال 
على حساب املاليني من املنتجني، ال ميكن 
تصور دميقراطية ال تقوم على حق تأسيس 
النقابات )وهو التطور الدميقراطى األهم 
فى  العمال  حق  وعلى  اآلن(،  حتى  للثورة 

اإلضراب لضمان مصاحلهم. 
مصاحلهم  ال���ع���م���ال  ي��ج��س��د  وم����ال����م 
فى  املستقلة  الدميقراطية  بتنظيماتهم 
قوة  على  املستندة  املصالح  تلك  مواجهة 
اقتصادية وإعالمية هائلة..فكيف الطريق 

للدميقراطية؟

وحدة وطنية جديدة
نقابة  قاعة  منصة  على  الكلمات  توالت  ساعة  مدى  على 
وعمالة  نظافة  وع��م��ال  ومم��رض��ات  أط��ب��اء  م��ن  الصحفيني، 
الدكتورة  وقفت  متييز.  دون  بأجر  عاملون  كلهم  موسمية، 
منشية  مبستشفى  احل��ض��ان��ات  قسم  رئيسة  صبحى  سحر 
البكرى، ارجتاال دون خطاب سابق اإلعداد حتكى قصتها مع 
عيناها  ومتتليء  بتاعنا«.  ماكنش  »اللى  الوطن  ومع  الشهداء 
قادتنا  أغلب  من  أرق��ى  سياسى  بحس  تؤكد،  وه��ى  بالدموع 
وكلمات تفيض بالصدق والتصميم، أنه لن يفرقنا أحد وأنه 
لن نعود أبدا كما كنا. »منشية البكرى إيد واحدة لعالج الناس. 
مفيش مسيحيني ومسلمني، مفيش أطباء وعمال..كلنا واحد 
ومش هامنشي«. هذا هو الوطن الذى متثله النقابة املستقلة 
للعاملني مبستشفى منشية البكرى، وطن يليق بثورة الشهداء، 

أمتنى أن يعيش أبنائى فيه.

التى عصفت بها على النحو الذى حدث فى العراق؟
لقد عرف العالم العربى نوعا آخر من التدخل العسكرى 
ولكنه كان تدخال غير مباشر. وكان السودان مسرحا لهذا 
إل��ى شمال  تقسيمه  ع��ن  أسفر  وال���ذى  التدخل  م��ن  ال��ن��وع 
دارفور،  فى  املباشر  غير  التدخل  استمرار  وم��ع  وجنوب. 
فانه يخشى أن ال يكون خطر التقسيم قد توقف عند هذا 

احلد.
ك��م��ا ع���رف ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ى ت��دخ��ال ع��س��ك��ري��ا ف��ى عام 
 �� الفرنسى   �� البريطانى  الثالثى  العدوان  1956 من خالل 
الراحل  املصرى  الرئيس  قرار  اثر  مصر  على  االسرائيلى 
السويس.  قناة  تأميم  عبدالناصر  جمال 
االحتاللى   ����� ال��ع��س��ك��رى  ال��ت��دخ��ل  ك����ان 
يستهدف إسقاط النظام وإعادة السيطرة 
أسباب  من  ان  اال  القناة،  على  األجنبية 
فشل ذلك التدخل �� وليس كل األسباب �� 
كان املوقف االمريكى الذى اتخذه الرئيس 
والذى  ايزنهاور  داوي��ت  اجلنرال  األسبق 
ادى اضافة إلى التعاطف السوفييتى مع 
مصر، إلى لّى أذرع القوى الثالث )فرنسا 
إلى  اضطرها  واسرائيل( مما  وبريطانيا 
االن��س��ح��اب م��ن ال��ق��ن��اة، وم��ن ث��م اإلقرار 

بسيادة مصر على القناة.
من  األمريكى  املوقف  بني  املقارنة  ان 
ال��ت��دخ��ل ال��ع��س��ك��رى ف��ى م��ص��ر ف��ى عام 
التدخل  م��ن  األم��ري��ك��ى  وامل��وق��ف   ،1956
ال��ع��س��ك��رى ف��ى ال��ع��راق ف��ى ع���ام 2003، 
يرفع الكثير من عالمات االستفهام التى 
قد جتد بعض اإلجابات عليها فى املوقف 
األمريكى من التدخل العسكرى فى ليبيا 

فى عام 2011.
صحيح ان اوباما ليس ايزنهاور.. ولكنه على األقل ليس 

جورج بوش.

رئيس اللجنة الوطنية للحوار اإلسالمى املسيحى ببيروت

عمالى  إض��راب  أول  اندلع   ،1882 أبريل  من  األول  فى 
الو الفحم الصعايدة  مسجل فى مصر احلديثة، وقام به حمَّ
أجورهم.  مبضاعفة  مطالبني  اجلديد  بورسعيد  ميناء  فى 
فى  ه��ائ��ل  ح���راك سياسى  م��ن  ج���زءا  ك��ان��وا  الفحم  الو  حمَّ
القاهرة بفعل ثورة عرابى، وانتصروا بعد شهور من التفاوض 
متاسكهم  بسبب  األج��ان��ب  العمل  أرب���اب  على  واإلض����راب 
وتضامنهم، قبل أن تنكسر حركتهم مع انكسار الثورة أمام 

الغزو البريطانى. 
الرئيسية ملبنى  القاعة  ومساء اخلميس املاضى، اكتظت 
العام  النقل  بهيئة  عامل  أل��ف  من  بأكثر  الصحفيني  نقابة 
ساعة  مل��دة  تتوقف  ل��م  التى  هتافاتهم  دوى  وس��ط  يعلنون 
انسحابهم من االحتاد العام العمالى »األصفر« املوالى لنظام 
مبارك، وتأسيس نقابتهم اجلديدة. كان من الصعب إخالء 
القاعة من العمال ليدخل عمال وموظفو وأطباء مستشفى 
منشية البكرى ليعلنوا هم أيضا، ومن نفس املكان وبحماس 

وتصميم بالغني، تأسيس نقابتهم. 
الوطنية  احلركة  فى  ساهم  ال��ذى  العمالى،  الزخم  ه��ذا 
املصرية، وقادها أحيانا غير قليلة، منذ 1882 وحتى ثورة 
25 يناير يواجه اآلن سحب أهم أسلحته الشرعية باملواثيق 
حكومة  بتجرمي  امل��ع��اص��رة،  السياسية  واألع���راف  الدولية 
شرف حلق اإلضراب السلمى، الذى هو بالضرورة تعطيل 

للعمل.

اإلضراب كحق
العدل  لتحقيق  وسيلة  اإلض��راب  كان  التاريخ  مدى  على 
وكان  والعاملني،  العمل  أصحاب  بني  واملساواة  اإلجتماعى 
قانونيا  ص��ار  أن  الطويلة  التاريخية  التجربة  ه��ذه  حصاد 
العمل  منظمة  لنا  تقول  األساسية.  احلقوق  أحد  وسياسيا 
الدولية فى إعالن مباديء حول احلق فى اإلضراب، صدر 
الدولى  املستوى  على  محمى  أساسى  حق  إن��ه   ،1998 فى 
ومب���ب���اديء ح��ري��ة التجمع ال��س��ل��م��ى. ل��ي��س ه���ذا ف��ق��ط، بل 
إن البند ال��راب��ع م��ن إع��الن امل��ب��ادىء يؤكد على احل��ق فى 
اإلضراب التضامنى، وهو ما يعنى أن عماال فى مصنع أو 
فى مؤسسة يضربون ملساندة إضراب »قانوني« فى مؤسسة 
أخرى أو مصنع آخر. ويعطى اإلعالن احلق القانونى للعمال 
فى التجمع حول مصنعهم أو املؤسسة التى يعملون بها من 
القسرى  املنع  ذل��ك  يعن  لم  طاملا  ل��إلض��راب  الدعاية  أج��ل 

للعمال الراغبني فى االستمرار فى العمل.
وااللتزام  باإلضراب  اإلب��الغ  بسيطة.  فهى  الشروط  أما 
بالتفاوض مع أرباب العمل حول املطالب مع االحتفاظ بحق 
رفض نتيجته، إضافة إلى عدد من احملددات القانونية منها 
بالشرطة  العاملني  على  عموما  القواعد  هذه  انطباق  عدم 

العربى من  العالم  ق��رن على حت��رر  أكثر من نصف  م��ّر 
فى  واإليطالى  الفرنسى  األجنبى،  االستعمارى  االحتالل 

املغرب العربى، والبريطانى والفرنسى من مشرقه.
ومنذ ذلك الوقت تعّرض العالم العربى إلى أربعة أنواع 

من التدخالت العسكرية اخلارجية.
حدث التدخل األول فى عام 1958 عندما نزلت قوات 
االنقالب  إث��ر  بيروت  فى   �� املارينز   �� االمريكية  البحرية 
العسكرى الذى أطاح بامللكية فى العراق. وقد جرت عملية 
اجلمهورية  رئ��ي��س  طلب  إل��ى  االس��ت��ج��اب��ة  بحجة  اإلن����زال 
يواجه  ك��ان  ال��ذى  كميل شمعون  الوقت  ذل��ك  فى  اللبنانية 
الرئاسية.  واليته  لتمديد  مساعيه  ضد  وطنية  معارضة 
احلكومة  رئيس  مع  متعاونا  اللبنانى  الرئيس  ك��ان  يومها 
توسيع  أج��ل  من  يعمل  ك��ان  ال��ذى  السعيد  ن��ورى  العراقية 
القاعدة العربية حللف املعاهدة املركزية. وهو احللف الذى 
كانت تتزعمه الواليات املتحدة ويضم إلى جانب العراق كاّل 

من إيران )الشاه( وتركيا والباكستان.
لم يكن التدخل العسكرى فى لبنان يستهدف الدفاع عن 
الرئيس اللبنانى بقدر ما كان يستهدف الدفاع عن األردن 

خوفا عليه من الوقوع بني براثن االنقالب العراقى.
ولعل التدخل العسكرى الثانى كان فى الكويت فى عام 
الرئيس  قاده  الذى  العراقى  االجتياح  من  لتحريره   1990
بأمرين  التدخل  ه��ذا  متيز  وق��د  ح��س��ني.  ص���دام  السابق 
أساسيني. االمر االول هو استجابته لطلب الدولة الكويتية. 
عملية  فى  عديدة  عربية  دول  مشاركة  هو  الثانى  واألم��ر 
التدخل لعسكرى. فاملشاركة العربية لم تكن مجرد مشاركة 
للتدخل األمريكى، ولكنها  العربية  لتوفير الشرعية  شكلية 
القواعد  توفير  حيث  من  وفعالة  مباشرة  مشاركة  كانت 

العسكرية، والتمويل املالى. وفوق ذلك القوات املقاتلة. 
وانسحاب  الكويت  العملية عن حترير  تلك  أثمرت  وقد 
القوات العراقية. وبهذه النتائج قضى بالقوة العسكرية على 
أول عملية اجتياح دولة عربية تقوم بها دولة عربية أخرى.

أما التدخل الثالث فقد قامت به الواليات املتحدة بقرار 
منفرد منها فى عام 2003 واستهدف العراق، على خلفية 
الزعم بأنه ميتلك أسلحة دمار شامل وانه يتعاون مع تنظيم 

اإلضراب مفتاح الدميقراطية والعدالة االجتماعية

التدخل العسكرى األمريكى.. من أيزنهاور إلى أوباما

هل يتمكن التدخل 
العسكرى اجلديد 

فى ليبيا من حماية 
الشعب الليبى من 
معاناته الدامية.. 

وهل يحفظ لليبيا 
وحدتها التى 

يخشى أن تتصدع 
وتنهار حتت ضربات 
الفتنة التى عصفت 
بها على النحو الذى 

حدث فى العراق؟

املاليني ال ميلكون 
صحفا تدافع عن 

مصاحلهم وال متثيل 
لهم فى فضائيات 

التوك شو، وال متتد 
مظالت األحزاب إليهم 

إال بقدر تنظيمهم. 
من هنا فإن سالحهم 

السياسى الوحيد هو 
حقهم املشروع فى 

االمتناع عن العمل.

عن  انقطاعها  ي��ؤدى  التى  والقطاعات  املسلحة  وال��ق��وات 
يتطلب  كما  املواطنني.  من  قطاع  حياة  تهديد  إل��ى  العمل 
للوظائف  بالنسبة  األم����ان  م��ن  أدن���ى  ح��د  ت��وف��ي��ر  ض����رورة 
لتهديد حياتهم،  توقفها  يؤدى  أو  املواطنني  لتأمني  املتطلبة 
العامة  أثناء اإلض��راب فى اخلدمات  أدنى تشغيلى  أو حد 

ذات األهمية القصوى.
وقعت مصر  الذى  الدولى،  للقانون  وفقا  أنه  نرى  هكذا 
على اتفاقيات عمل نابعة منه وقائمة عليه، فإن اإلضرابات 
 25 ث��ورة  منذ  مصر  شهدتها  التى  الوحيدة  الشرعية  غير 
يناير، هى امتناع الشرطة وعناصرها عن العمل، ألنها تركت 
أيضا  وه��ى  حياتهم،  تهدد  مخاطر  حتت  جميعا  املواطنني 
مظاهرات األجور الوحيدة التى انتهت مبحاوالت حرق وزارة 

الداخلية مرتني. 
فلم  االجتماعية  واالحتجاجات  العمالية  اإلضرابات  أما 
السالف  ال��ش��روط  م��ن  أي��ا  القصوى  أغلبيتها  ف��ى  تخالف 
النقل  نشهد من عمال  فلم  األح��وال،  بأى حال من  ذكرها 
العام تخريبا فى األتوبيسات. ولم نر من آالف عمال احمللة 
تصرفا يهدد ماكيناتهم التى حموها بدوريات فى إضرابى 
2006 و2007. وإال انطبق عليهم القانون دون حاجة لتوقيع 

مرسوم جديد يجرم حقا إنسانيا وقانونيا. 

اإلضراب ليس تخريبا واملطالبات 
العمالية ليست فئوية

استقرار  وأف��ك��ار  االحتجاجات  إيقاف  دع��اوى  تخدم  ال 
االقتصاد وتهديد عجلة اإلنتاج باألساس سوىبعض رجال 
األعمال القلقني من مطلب العدالة االجتماعية لثورة يناير، 
السياسات  لهم  أعطته  م��ا  على  احل��ف��اظ  ف��ى  وال��راغ��ب��ني 
السنوات  خالل  املاليني  حساب  على  اجلائرة  االقتصادية 

املاضية. 

وائل جمال

األوسط،  الشرق  على  خطرا  يشكل  بذلك  وان��ه  القاعدة، 
وعلى أمن ومصالح الواليات املتحدة وحلفائها فى العالم.

طبعا ثبت أثناء احلرب، وجزم بعدها، ان هذه االتهامات 
باجتياح  القرار  وان  مفبركة.  كانت  بل  صحيحة،  تكن  لم 

العراق اتخذ مباشرة بعد عملية 11 سبتمبر 2001.
الشرعيتني  إل��ى  بافتقاره  العسكرى  التدخل  ه��ذا  متيز 
باألمم  ممثلة  والدولية  العربية،  باجلامعة  ممثلة  العربية، 
تلك  دولة عربية فى  أى  بعدم مشاركة  املتحدة. كما متثل 
العملية العسكرية التى حتولت إلى احتالل للعراق أدى إلى 
سقوط أكثر من مليون قتيل عراقى وأكثر من خمسة آالف 

جندى أمريكى.
وال تزال تداعيات هذا التدخل العسكرى مستمرة حتى 
اليوم، ليس فقط من حيث استمرار وجود قوات عسكرية 
العراق بعد االحتالل  اليه  أمريكية، ولكن من حيث ما آل 
)إسالمى  طائفية  أس��س  على  الوطنى  نسيجه  متزيق  من 
 �� )عربى  وعنصرية  شيعى(   �� )سنى  ومذهبية  مسيحى(   ��

كردى �� تركمانى(.
ك��ذل��ك مت��ي��ز ه���ذا ال��ت��دخ��ل مب��ش��ارك��ة ع���دد م��ن الدول 
كانت  األمريكية،  املظلة  وحت��ت  أمريكى  بضغط  األجنبية 
بريطانيا أهمها. اال ان تلك الدول انسحبت من تلك العملية 
الواحدة بعد االخرى لتبقى القوات األمريكية وحدها حتى 

اليوم.
ليبيا  استهدف  ال��ذى  الرابع  العسكرى  التدخل  ويعكس 

محمد السماك

عن الدود واملواطن

حصل املواطن املصرى بعد ثورته على شهادة »فاعل« فى 
املشهد السياسى املصرى عن جدارة واستحقاق بعد طريق 
طويل، بل طويل جدا، بدأه وهو ملتف حول أحمد عرابى 
فى ميدان عابدين مطالبا بحقه السياسى: »لقد خلقنا الله 
املشاركة  ومفهوم  الفردية  احلرية  مفهوم  تبلور  أح���رارا«. 
اجلمعيات  فيه  أنشئت  ال��ذى  ال��وق��ت  ذات  ف��ى  السياسية 
فى  والتعليمية  واإلعالمية  والعلمية  الثقافية  واملنظمات 
النصف الثانى من القرن التاسع عشر. وبدأت تتضح شيئا 
فشيئا مطالب األمة املصرية حني أدرك الفرد ذاتيته، حني 
فكرة  من  احلرية  م��واط��ن، حني حتولت  إل��ى  الفرد  حت��ول 
إلى حق سياسى، حني أدركنا أننا لم نخلق تراثا أو عقارا، 
االمام  كتب  نستعبد.  أن  أب��دا  نقبل  لن  أننا  قررنا  وحينها 
محمد عبده فى مذكراته: »فقد رأى )يقصد أحمد عرابى( 
أن يضع نفسه ومن معه من الضباط موضع اآللة املنفذة 
هى  فالثورة  استعملته،  التى  هى  األم��ة  كأن  األم��ة،  لرغبة 
الثورة العرابية مطالبة  ثورة األمة ال ثورة اجلند«. وقامت 
باحلرية. كانت ثورة على الوضع املزرى الذى كانت تعيش 
الكلمات:  بهذه  ال��ن��دمي  عبدالله  وصفه  وال���ذى  مصر  فيه 
للمذنبني  أع��د  كليمان  أطرافها  سعة  على  ال��ب��الد  »ك��ان��ت 
أن  ولو  واخلاطئني،  ألرب��اب اجلرائم  ج��زاء هيىء  ومجلس 
سائحا جويا صعد فى درجات الهواء إلى حد يرى ويسمع 
من حتته من أهالى الديار املصرية إذ ذاك لرأى أمة تتقلب 
واالختباط،  االختالط  من  غاية  على  ال��ع��ذاب،  جمر  على 
الثورة على  قامت  نظام«.  ال��دود على غير  تتحرك حترك 
هذه األوضاع وتهللت أسارير الشعب ولكنها وبعد عام وأيام 
قليلة منيت بهزمية ثقيلة واستطاع أعداء الثورة واحلرية أن 
ينتصروا. ولكن احلراك الفكرى استمر فى التنامى وبدأت 
قوى  واستمرت  باحلرية  تطالب  عديدة  سياسية  حركات 
الثورة املضادة فى أداء دورها القمعى بكفاءة. ولم يختلف 
اآلن.  وحتى  ال��زم��ان  من  ق��رن  منذ  القوى  ه��ذه  أداء  كثيرا 
يناير 1910 قال الزعيم محمد فريد:  ففى خطبته فى 7 
»إخوانى، أرادت احلكومة إسكات صوت األمة، فعمدت إلى 
التى  الطريقة  نفس  هى  ه��ذه  )أليست  اإلره���اب«.  طريقة 
الشعب؟(.  إلره��اب  الشرطة  بسحب  أخيرا  استعمالها  مت 
هذا احلراك السياسى والفكرى الذى ساهم فى مزيد من 
ثورة 1919  إلى تفجر  السياسية، أدى  الذات  بلورة مفهوم 
والتى ألهبت خيال العالم حينذاك وتعلم منها الكثيرون ومن 
أن  العظيمة  الثورة  لم تستطع هذه  ولكن  ضمنهم غاندى. 
حتقق منجزها الثورى بالكامل. نقرأ فى جريدة األهالى فى 
26 أكتوبر 1921: »نفر معدود على األصابع يدبر ما يدبر، 
وبني يديه التليفونات، يحملها ما يشاء من أوامر التنفيذ، 
وأوامره بالقهر مطاعة، وباجلبر مجابة، نفر يلعب بالشعب 
التى اعوج  العصى  باألكر«. )والصوالج هى  لعب الصوالج 
طرفاها واألكر هى الكرات(. مت حتجيم الثورة بهدوء عن 
مطالبها   1919 ثورة  من حتقيق  وبدال  معدود.  نفر  طريق 
على مراحل، استطاعت الثورة املضادة حتقيق مآربها على 
ال��ع��ام مبفاهيم  ال��وع��ى  ال��زم��ن  عبر  تنامى  ولكن  م��راح��ل. 

احلرية الفردية. 
ما حدث فى 25 يناير هو ثورة على مرحلة تناقص فيها 
املصرى  حت��ول  سياسيا.  مواطنا  بكونه  الفرد  وع��ى  بشدة 
خالل حكم مبارك مرة أخرى إلى مفعول به، إلى فرد غير 
الطريق  فى  انتكاسة  وه��ى  مهتم،  وغير  فاعل  وغير  منتٍم 
الطويل الذى خضناه نحو املواطنة. وبعد ثورتنا هذه على 
ه��ل سوف  ولكن  »م��واط��ن«.  ش��ه��ادة  على  أنفسنا حصلنا، 

نستطيع هذه املرة أن نحقق منجزنا الثورى؟
املناوئة  فالقوى  الثورة،  استمرار  على  يتوقف  كله  األمر 
تعمل بكفاءة كعادتها عبر التاريخ. وهو أمر بديهى. فال ميكن 
تصور حكم استمر ملدة ثالثني عاما ليس لديه أدوات ورجال 
وشبكة مصالح محلية وإقليمية ودولية، ونفوذ مالى وإدارى، 
األخرى  السياسية  القوى  مع  العالقات  من  شبكة  وكذلك 
إيجاد  املمكن  من  والتى  السياسية  الساحة  على  املوجودة 
سبل للتواصل بينهم بدعم إقليمى أو دولى، وإقامة صفقات 
سياسية مريحة للطرفني. هناك الكثير من املعلومات اآلن 
تدعو للقلق والريبة، نسمع أيضا عن نفر معدود من نظام 
�� من املفترض نظريا أنه سقط �� يأمر عبر هواتفه، فيبقى 
لن  إجابات  كثيرة بال  أسئلة  يبقى. هناك  السلطة من  فى 
أكررها هنا ألنها حتتاج إلى صفحة كاملة فى هذه اجلريدة، 
ومن بينها سؤال عن املنهجية التى مت التعامل بها فى قضية 
االستفتاء من حيث التوقيت ومن حيث التعاطى مع األفكار. 
وكذلك هناك عالمات استفهام أكبر حول املستقبل القريب 
وحالة التعتيم الكاملة التى نعيشها. تطالب العديد من القوى 
السياسية واخلبراء السياسيني بعد نتيجة االستفتاء )على 
التشريعية  االنتخابات  إج��راء  احلصر(  وليس  املثال  سبيل 
والفالحني  العمال  كوتة  وإل��غ��اء  املغلقة  النسبية  بالقائمة 
وامل��رأة. هل سوف ننتظر ق��رارا سياديا علويا من املجلس 
العسكرى أم أننا سوف نأخذ زمام الثورة فى أيدينا نحن؟ 

الذى  ال��دود  حالة  من  نخرج  أن  وعلينا  يحدثنا،  التاريخ 
يتحرك بال نظام، إلى حالة املواطن الذى يتشكل منذ أكثر 
من قرن ونصف القرن من الزمان والذى أيقن اليوم قدرته 

على التغيير.

كاتب وروائى مصرى

خالد اخلميسى 
ككارثة  احملتوم  انهيارها  التى صوروا  البورصة،  وهاهى 
س��ت��ض��رب ال��ق��اص��ى وال���دان���ى، ك���أن ك��ل امل��ص��ري��ني يلعبون 
باألسهم كوارين بافيت فى وول ستريت، تكشف زيف هذه 
األفكار بعد أن بدأت بعد جلستني فقط فى استيعاب صدمة 
إغالقها خمسني يوما، لتصعد مؤشرات السوق األوسع فى 
جلسة اخلميس. أليست البورصة التعبير األسرع واالنعكاس 
الفورى لنفسية املستثمرين، الذين عادة ما يهربون برأسمالهم 

من املخاطر؟
كما  إل��ى مصر،  ي��ع��ودون  األج��ان��ب  املستثمرون  وه��اه��م   
وكما  االستثمارية،  بتروليوم  بريتيش  شركة  خطط  تكشف 
نفهم من إلغاء جتميد صفقة استحواذ شركة الكترولوكس 
السويدية على أوليمبيك الكتريك، وغيرها من الدالئل على 
اهتمام بالغ من املستثمرين العرب واألجانب مبصر. ويجمع 
أن  على  العاملية  االستثمار  وبنوك  االقتصاديون  احملللون 
يفتح  احملاسيب  ورأسمالية  االحتكارات  ديكتاتورية  انزياح 
ال��ب��اب أم���ام رأس��م��ال ج��دي��د واس��ت��ث��م��ارات ط��ازج��ة محلية 
وأجنبية، كانت تعلم أنه ال ميكنها دخول السوق للوقوف أمام 

عز وأمثاله، وهم كثر.
باليومية ممن  أو  بالسياحة  العاملني  إلى  يشيرون  من  أما 
هم متأثرون باألحداث األخيرة، فلم نسمع لهم صوتا حينما 
استغنى أصحاب املصانع عن مئات اآلالف من العمال، أثناء 
األزمة العاملية، دون أدنى حماية من الدولة ومن القانون. بل 
ولم نسمع عن صناديق تؤسس وحماية تؤسس ملساعدتهم على 
عبور هذه املرحلة االنتقالية، على غرار االهتمام البالغ بحماية 

العاملني بشركات السمسرة واملستثمرين فى البورصة مثال. 
القاعدة األساسية األولى للدميقراطية: ال يحمى أصحاب 
األبيض  التاكسى  وسائقو  والعمال  أنفسهم.  س��وى  احلقوق 
وغيرهم من املاليني، ال ميلكون صحفا تدافع عن مصاحلهم 
مظالت  متتد  وال  ش��و،  التوك  فضائيات  فى  لهم  متثيل  وال 
سالحهم  ف��إن  هنا  م��ن  تنظيمهم.  بقدر  إال  إليهم  األح���زاب 

السياسى الوحيد هو حقهم املشروع فى االمتناع عن العمل.

اإلضراب والثورة والدميقراطية
يقدر جويل بنني املؤرخ األمريكى للحركة العمالية املصرية 
اإلحتجاجات العمالية التى شهدتها مصر ما بني 2004 إلى 
2008، حتت ظل حكومة نظيف وسياساتها املعادية للفقراء، 
بحوالى 1900 إضراب واحتجاج شارك فيها مليون وسبعمائة 
ألف عامل وموظف. ومن املؤكد أن األعوام التالية شهدت 
املشاركني  واتساع  االحتجاجات  منوا هائال من حيث عدد 
فيها. وال ميكننا فهم ثورة يناير واندالعها املفاجيء للجميع 
دون هذا التمهيد السياسى البطيء والبطولى فى مواجهة 
آلة أمن الدولة اجلبارة وإعالم نظام مبارك املأجور. كما ال 

الواليات  تعلمتها  ال��ت��ى  الثمن  ال��ف��ادح��ة  والعبر  ال���دروس 
املتحدة من عملية تدخلها فى العراق. ذلك ان التدخل فى 

ليبيا متيز بأمور مهمة هى:
1 �� صدور موقف عربى أوال بسحب الشرعية من نظام 
العقيد معمر القذافى، ثم بتوجيه النداء إلى األمم املتحدة 

لفرض حظر جوى على ليبيا.
ال��ذى ص��در عن  �� وحت��ت غطاء ه��ذا املوقف العربى   2
جامعة الدول العربية اتخذ مجلس األمن قراره الشهير رقم 

1973 بشرعية التدخل العسكرى الدولى فى ليبيا.
3 �� رغم الدور الدبلوماسى الفعال الذى لعبته الواليات 
املتحدة من وراء كواليس اجلامعة العربية، ومن أمام كواليس 
وبحلف شمال  بنفسها  واشنطن  نأت  فقد  األم��ن،  مجلس 
األطلسى عن قيادة التدخل تاركة هذا األمر لفرنسا. علما 
السابق  الرئيس  برئاسة   2003 عام  فى  كانت  فرنسا  بأن 

جاك شيراك ضد االجتياح األمريكى للعراق.
4 �� تولت فرنسا برئاسة الرئيس نيقوال ساركوزى قيادة 
عملية التدخل العسكرى حتت غطاء عربى �� افريقى �� دولى 
وف�ّره املؤمتر الذى عقد فى باريس يوم السبت 18 مارس 
ومبشاركة  املشتركة،  الشرعية  ه��ذه  مظلة  وحت��ت   .2011
ع��س��ك��ري��ة ع��رب��ي��ة، وب��اس��ت��ب��ع��اد ك��ل��ى ل��ق��وات ح��ل��ف شمال 
الدروس  ومضمونا  شكاّل  ليعكس  التدخل  جاء  األطلسى، 
يجسدها  ي��زال  ال  التى  الفادحة  األخ��ط��اء  م��ن  املستفادة 

التدخل األمريكى املنفرد فى العراق.
السابق  العراقى  الرئيس  املتحدة  الواليات  عاقبت  لقد 
صدام حسني ولكنها خالفا لكل ادعاءاتها لم حتِم الشعب 
ال��ع��راق��ى ال���ذى الي����زال ي��ع��ان��ى ح��ت��ى ال��ي��وم م��ن تداعيات 
اجتياحها له. بل ان معاناته اتخذت أشكاال جديدة نتيجة 
جدار  لسقوط  ونتيجة  جهة  م��ن  الداخلية  لالنقسامات 
التمدد  وجه  فى  السابق  النظام  يشكله  كان  الذى  املمانعة 
العراق  ونحو  اخلليجى  التعاون  دول مجلس  نحو  اإليرانى 

حتديدا.
فهل يتمكن التدخل العسكرى اجلديد فى ليبيا من حماية 
لليبيا  يحفظ  وه��ل  الدامية..  معاناته  من  الليبى  الشعب 
وحدتها التى يخشى أن تتصدع وتنهار حتت ضربات الفتنة 
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األخضر اإلبراهيمى وتوماس بيكرجن 

عكيفا ألدار

يوجني روبنسون

هدد  بالدميقراطية،  املطالبون  يقوده  مسلح  مت��رد  مواجهة  فى 
القذافى بتحويل ليبيا بأكملها إلى مقبرة. وردت الواليات املتحدة 
إعاقة  إل��ى  بوضوح  تهدف  هائلة،  عسكرية  بقوة  عليه  وحلفاؤها 

احلكومة ودعم فرص جناح الثورة. 
وليس  األوس��ط.  الشرق  فى  متزامنة  ح��رب  ثالث  ب��دأت  وهكذا 

هناك من لديه أدنى فكرة عن كيف، ومتى، تنتهى هذه احلرب؟.
الوقوف  أك��ن ألستطيع  لم  أيضا  أننى  االع��ت��راف  لى من  بد  وال 
بالدم. ولكن ما  ليبيا  القذافى ش��وارع  يغرق  بينما  األي��دى  مكتوف 
نفس  يفعلون  آخرين  أسهل عند مشاهدة طغاة  األمر  يجعل  الذى 

الشىء؟
ففى اليمن، قتلت القوات املوالية للديكتاتور على عبدالله صالح 
عشرات احملتجني العزل، املطالبني باإلصالح الدميقراطى. ويتشبث 
صالح، الذى حكم البالد 33 عاما، بالسلطة بشدة، على الرغم من 
تخلى العديد من مؤيديه السياسيني وبعض العسكريني عنه. ولكنه 
قال  الشهر،  هذا  أوائ��ل  ألقاه  وفى خطاب  التحدى.  يبد سوى  لم 
باراك(  األمريكى  )الرئيس  تصريح  نسمع  ونحن  يوم  »كل  صالح: 
أوباما... يا مصر ما تعملوش كذا، يا تونس ما تعملوش هكذا... 
شو دخل أوباما، شو دخلك بعمان، شو دخلك مبصر، أنت رئيس 

للواليات املتحدة واال رئيس العالم!«.
ولكن، لم يقع تدخل عسكرى أمريكى. فقد اعتبر صالح حليفا 
مهما فى املعركة ضد القاعدة، ورمبا كانت أنشط قواعدها ورمبا 
أكثرها خطورة تقع فى اليمن؛ حيث مت إعداد الهجمات وتنظيمها 
ضد الواليات املتحدة. ومن ثم، يكون صالح طاغية مفيدا. فال توجه 

له القنابل، بل التنبيهات.
املظاهرات  احلاكمة  خليفة  آل  أس��رة  واج��ه��ت  البحرين،  وف��ى 
السلمية بقمع عنيف. وبينما كان اهتمام العالم مركزا على املأساة 
حكام  ق��ام  ليبيا،  ف��ى  املاثلة  وامل��أس��اة  ال��ي��اب��ان،  ف��ى  تتكشف  التى 
بل  بوحشية،  احملتجني  مخيم  من  اللؤلؤة  ساحة  بإخالء  البحرين 
أنهم دمروا النصب الشاهق الذى صار أقوى رموز احلركة املوالية 

للدميقراطية. 
من  ب��دال  مهذبة،  كلمات  أيضا  البحرين  مع  استخدمنا  ولكننا 
عمل حاسم. ملاذا؟ ألن األسطول اخلامس األمريكى يتمركز هناك، 
 40 نحو  منها  متر  التى  اخلليج  فى  املالحة  خطوط  على  مشرفا 
فى املائة من شحنات النفط املنقولة بحرا فى العالم. وتتيح هذه 

القاعدة للواليات املتحدة سبيال ملواجهة قوة إيران املتنامية.
كما أن أسرة آل خليفة حلفاء قريبني لألسرة املالكة فى السعودية، 

احلريصة على صد زحف االحتجاجات فى البحرين على اململكة 
املجاورة لها. وقد أرسل حكام السعودية قوات للمساعدة فى سحق 
املوالى  التحريض  أن��واع  من  نوع  أى  وحظروا  البحرين،  متظاهرى 
ابتالع  البيت األبيض، استطاع  البالد. بيد أن  للدميقراطية داخل 

استيائه من البيت السعودى. 
اليمن  فى  الديكتاتوريني  ألن  هكذا؟  مختلفة  ليبيا  تعتبر  فلماذا 
والبحرين والسعودية واألردن أيضا واملشيخات اخلليجية أصدقاء 

ومتعاونون ومفيدون. لكن القذافى ليس كذلك.
ولعلكم تتذكرون الرأى األولى الذى أعلنته وزيرة اخلارجية هيالرى 
كلينتون، من أن نظام الرئيس املصرى مبارك كان »مستقرا«. وكنا 
نعلم أن مبارك وحشى وفاسد، ولكن اإلدارة لم تقف فى اجلانب 
الصحيح من التاريخ، إال بعدما صار واضحا أن قبضته على السلطة 
تنزلق وأن املؤسسة العسكرية املصرية لن تطلق النار على املواطنني 

املصريني املساملني.
قرار  إلى  املتحدة  الواليات  انضمام  لسبب  أوباما  تفسير  وعند 
إنشاء منطقة حظر الطيران الليبية، الذى سرعان ما جتاوز ذلك 
حالة  ف��ى  إن��ه  ق��ال  حيث  بالغية.  مشكلة  ف��ى  نفسه  ورط  بكثير، 
استقرار  يتزعزع  أن  »ميكن  شعبه  ضد  الفظائع  القذافى  ارتكاب 
هذا  وشركائنا.«  حلفائنا  من  العديد  يهدد  مبا  بأسرها،  املنطقة 
صحيح بالتأكيد. ولكنه الحظ دون شك أن االستقرار مزعزع فعال 
فى املنطقة. واألنظمة الصديقة مهددة بالفعل، ولكن ليس من قبل 
القذافى. وإمنا هى معرضة للخطر بسبب الطموحات الدميقراطية 

لشعوبها.
ليستمع  يكن  لم  فهو  وشرير،  القذافى مجنون  أن  الواضح  ومن 
إلى نصيحتنا بشأن الدميقراطية. وسيكون من حسن حظ العالم 
إذا  إال  م��ب��ررة  تكون  ل��ن  ليبيا  ف��ى  احل��رب  أن  غير  منه.  التخلص 
به  نعامل  الذى  املعيار  بنفس  املطيعني  املستبدين  كنا سنتعامل مع 
أن  نرجو  كذلك،  األم��ر  يكن  لم  ف��إذا  يتحدوننا.  الذين  املستبدين 
توفروا علينا جميع املواعظ بشأن احلقوق واحلريات العاملية. ألننا 

سنعرف أن األمر ال يتعلق بالعدل، وإمنا بالنفوذ. 

كاتب فى الواشنطن بوست 

ميمات الدميقراطية وجينات املصريني
أمام  يتوقفوا  أن  املتخصصني  احملللني  ح��ق  م��ن 
يوضحوا  وأن  الدستورية،  التعديالت  استفتاء  نتائج 
التى  منه،  املستفادة  وال��دروس  وسلبياته  إيجابياته 
األخ��رى فى سيرة  اجل��والت  تنعكس على  أن  يجب 
التحول الدميقراطى ملصر. وفى نفس الوقت، ليس 
من حق احد أن يسلبنا الشعور املوضوعى بالفرحة، 
الثورة فى إحداث  أثبتت جناح  ألن جولة االستفتاء 
مكان،  ك���ل  ف���ى  مستفيضة  م��ن��اق��ش��ات  ال��ص��ح��وة: 
غير  وإق��ب��ال  اآلراء،  لتعدد  تتسع  للفهم  م��ح��اوالت 
األمر  أن  صحيح  اإليجابية.  املشاركة  على  مسبوق 
أن  املمكن  من  ك��ان  وم��ا  خالصا،  »مالئكيا«  يكن  لم 
يكون كذلك، فى جتربتنا الدميقراطية األولى حدثت 
»نعم« وبعض  انصار  محاوالت استقطاب من بعض 
بالتوظيف  فريق  ق��ام  س���واء،  ح��د  على  »ال«  أن��ص��ار 
ف��ى مصر  للدين واخل���وف على اإلس���الم  اخل��اط��ئ 
آخر  فريق  وق��ام  التعديالت،  على  املوافقة  لتأييد 
الشهداء  ودم��اء  الثورة  ملكاسب  اخلاطئ  بالتوظيف 
ألحد  تفوقا  متثل  ال  النتيجة  لكن  ال��رف��ض.  لتأييد 
الفريقني على اآلخر، كما توضح التحليالت املدققة، 
وكما ستثبت اجلوالت القادمة. لقد تعددت أسباب 
القبول أو الرفض عند املشاركني، ومن الظلم اتهامهم 
لقد  ذاك.  أو  ال���رأى  ه��ذا  وراء  األع��م��ى  باالنسياق 
للمرحلة  برنامجني  بني  االختيار  فى  األمر  انحصر 
االنتقالية، لكل منهما مبرراته، مع حرية كل منا فى 
اخلاطئ  التوظيف  أن  أظ��ن  وال  رفضها.  أو  قبولها 
للدين أو الثورة كان العنصر احلاسم فى نتيجة هذا 

احلدث الدميقراطى املفرح.
اه��ت��م��ام وتقدير  م��ح��ور  ك��ان��ت  م��ص��ر  ث���ورة  وألن 
البرامج  اللقاء بني مقدم  كله، يحضرنى هنا  العالم 

الشهيرة  واإلع���الم���ي���ة  ك��ول��ب��رت  س��ت��ي��ف��ن  ال��س��اخ��ر 
يختار  يعرفه،  ال  ملن  وكولبرت،  أمينبور.  كريستيان 
عمدا املواقف املتحفظة ليستفز محدثه بصورة تثرى 
املناقشة اجلذابة، التى جتعلنا نتحسر بسبب برامج 
والسطحية  بالتلعثم  املليئة  البلهاء،  ش��و«  »ال��ت��وك 
النقاد  إن  ن��ف��اق.  إل��ى  نفاق  م��ن  الصفيق  واالن��ت��ق��ال 
يرون فى برنامج كولبرت فائدة للمشاهد تفوق بعض 
سألها  امينبور،  مع  وفى حديثه  اإلخبارية،  البرامج 
متفائلة  فبدت  امل��ص��ري��ة،  االنتفاضة  مستقبل  ع��ن 
ومتحمسة، لكن بأسلوبه الساخر احملافظ، واملتعمد 
املصريني  »ج��ي��ن��ات  إن  بقوله  ف��اج��أه��ا  ذك��رن��ا،  كما 
جتعلهم غير مهيئني للدميقراطية، أال يخبرنا العلم 
انفجرت  ج��ي��دا،  طريقته  ت��ع��رف  وألن��ه��ا  ب���ذل���ك؟«، 
ضاحكة وأوضحت له العوامل واملتغيرات التى تدعم 
رأي��ه��ا، وترجح انتشار وجن��اح ه��ذا امل��د ال��ث��ورى فى 
املنطقة. وقد أنهى كولبرت اللقاء بقوله إنه يتمنى أن 

تكون على صواب، وال أظن أنه أقل تأكدا منها.
بالذات،  وال��وراث��ة  العلم،  ذك��ر  ق��د  كولبرت  وألن 
لى  فاسمحوا  املصريني،  جينات  عن  عندما حتدث 
توجد  ال  ذل��ك.  على  أعلق  أن   �� التخصص  بحكم   ��
محتوم،  كقدر  وراثيا،  أو  جينيا،  مهيأة  غير  شعوب 
للدميقراطية، بينما تنعم شعوب أخرى بهذه اجلينات 
البشرية  م��رت  لقد  لها!،  وج��ود  ال  التى  السياسية 
األباطرة  االقطاعية، وحكم  النظم  بفترات من  كلها 
واجل���ب���اب���رة وأم�����راء احل�����روب، وغ���ي���رت احلركات 
واقع  من  الثورية  والتطورات  االصالحية  واملذاهب 
لظروفها  وف��ق��ا  مختلفة  بأساليب  ال��ش��ع��وب،  ه��ذه 
جميعا  البشر  لكن  والتاريخية،  الثقافية  وسياقاتها 
متساوون فى احللم، الذى عبر عنه شعار ثورة يناير 

األول »العيش واحلرية والعدالة االجتماعية«، وذلك 
قبل استنساخ الشعار التونسى بكلماته وحلنه، الذى 
يطالب بإسقاط النظام. وهو استنساخ مشروع، ألن 
الهدف األول ال يتحقق بدونه، والتوارث الذى يعني 
مبجتمعات  باملقارنة  املجتمعات،  بعض  فى  التطور 
)أو  بيولوجية  ول��ي��س��ت  ثقافية  طبيعة  ل��ه  أخ����رى، 
للحرية  القامعة  األبوية،  للنظم  ت��وارث  إنه  جينية(، 
وامل���س���اواة وح��ق��وق اإلن��س��ان، وه��ا نحن ن��رى قدرة 
الثورات الشعبية، النابعة من الفطرة السوية للبشر، 

على دحره وإسقاطه. 
التوارث  وح���دات  باعتبارها  للجينات،  وكمقابل 
الوراثة  عالم  احلية، صك  الكائنات  فى  البيولوجى 
لتعبر  »امليمات«  مصطلح  دوكنز  ريتشارد  الشهير 
املتمثلة  امليمات  الثقافى، هذه  التوارث  عن وحدات 
ودروس  اإلبداعية  واألعمال  واملفاهيم  األفكار  فى 
التاريخ واخلبرات البشرية، تنتقل من عقل إلى عقل 
ومن جيل إلى جيل، وتتطور وتتبدل مبعدل أكبر من 
اجلينات، وهى مشتقة من أصل إغريقى يعنى التقليد 
البشرى.  والتعلم  التعليم  وسائل  كإحدى  واحملاكاة، 
وميكنها االنتظام فى عقائد وايديولوجيات ونظريات 
واعتدالها  متاسكها  درج��ة  ف��ى  متباينة  وم��ذاه��ب، 
وتطرفها، وقدرتها فى حتريك أتباعها من الفكر إلى 
الفعل، وهنالك من يحاول أن يقيم للميمات علما ال 
مجال لتفصيله هنا، حيث يعنينا احلديث عن جناح 
تستحق  التى  الصحوة،  إحداث  الثورة« فى  »ميمات 

أن نحافظ على زخمها.
ال أش���ك حل��ظ��ة ف��ى أن »م��ي��م��ات ال���ث���ورة«، التى 
وأه��داف��ه��ا وأح��دث��ت هذا  ف��ى ش��ع��ارات��ه��ا  انعكست 
والداعمني  فيها  املشاركني  بني  املاليينى  التواصل 

لها، قد أطلقت صحوة غير مسبوقة. هذه الصحوة 
متثل »طاقة شعبية هائلة«، وهى، كأى طاقة أخرى، 
ال تفنى وال تستحدث، لكنها ميكن أن تتسرب، وقد 
وعلينا  وعافيتها.  قوتها  الس��ت��ع��ادة  ط��وي��ال  ننتظر 
دفع  التى  الصحوة  ه��ذه  تسرب  منع  فى  أن جنتهد 
ذلك،  ولتحقيق  ومستحقا،  غاليا  ثمنا  فيها  الشعب 

ميكن تصور العمل على مستويني:
باستلهام  القصير،  ب��امل��دى  يتعلق  األول  املستوى 
التى  واأله�����داف  امل���ب���ادئ 
ال��ث��ورة م��ن أجلها،  ق��ام��ت 
ف�����ى ص���ي���اغ���ة »ال�����رؤي�����ة 
التى  ملصر  االستراتيجية« 
نريدها. هذه الرؤية، التى 
متثل الصورة الذهنية ملصر 
امل�س�ت�ق�ب�������ل، ومك�ان�ت��ه���������ا 
االقليمى  م��ح��ي��ط��ه��ا  ف���ى 
فيه،  نعيش  ال��ذى  والعالم 
ستكون هادية لنا فى وضع 
خ��ري��ط��ة ال���ط���ري���ق ال���ذى 
اساليب  وحتديد  يحققها، 
وآليات املشاركة املجتمعية 
الواسعة فى اجنازها. وال ميكن ان يتم ذلك إال بتوافق 
وطنى على األهداف الكبرى، مع سماح كامل بتنوع 
وتعدد اآلراء والبرامج املؤدية إلى ذلك، وطرحها على 
الشعب لالختيار فى مناخ دميقراطى سليم. علينا أن 
املدنية  »مصر  إقامة  فى  الثورة  حلم  ونطرح  نشرح 
الشرح  هنا ضرورة  وأؤكد  العصرية«،  الدميقراطية 
قبل الطرح، حتى ال تتسرب الصحوة فى تفسيرات 
جاهلة وجهولة )غزوة الصناديق(، كما حدث بالنسبة 

فرحتنا  على  تقضى  ك��ادت  حتى  االستفتاء،  لنتائج 
بإيجابياته. ولذلك، أكرر دائما أننا يجب أال نحرص 
على جت��دي��د اخل��ط��اب ال��دي��ن��ى ف��ق��ط، رغ��م أهمية 
ذلك القصوى، لكننا يجب أيضا أن جندد »اخلطاب 
فى  ينجح  ولم  نخبويا ضيقا،  ال��ذى ظل  التنويرى«، 
الوصول إلى قطاعات عريضة من الناس، علينا أن 

نوصل »الدعم التنويرى« إلى مستحقيه!!!
أما املستوى الثانى فيتعلق باملدى املتوسط والطويل، 
يهتم  ألنه  العميق«،  »املستقبل  أسميه  مبا  يعنى  وهو 
بتربية األجيال اجلديدة وإعدادها ملصر اجلديدة. ال 
بال  ذلك  أثبتوا  يناير  ث��ورة  إن شباب  نقول  أن  يكفى 
جدال، ألن مصر اجلديدة حتتاج أن يكون كل الشباب 
فى  نوعية«  »بنقلة  إال  ذلك  يتم  أن  وال ميكن  مثلهم، 
التعليم واإلعالم والتربية السياسية واملدنية، واحلياة 
إجناز  على  بجد  نعمل  لم  وإن  ع��ام.  بشكل  الثقافية 
ذلك، سنكون معرضني بشدة لتسرب طاقة الصحوة، 
عند  والتطرف  البعض،  عند  السلبية  إنتاج  وإع���ادة 
ال��ب��ع��ض اآلخ����ر، رغ���م وج���ود ال��ف��ي��س ب���وك والتويتر 
واليوتيوب، بل وباستخدامها!!! إن تربية جديدة تعلى 
الناقد،  والتفكير  العلمى  واملنهج  العقالنية  شأن  من 
وترسخ حرية التفكير والتعبير واإلبداع واالبتكار....

إلخ، هى الكفيلة مبنع تسرب الصحوة من »املستقبل 
العميق« للوطن، وباستمرار روح الثورة بإذن الله، الذى 
ال يغير ما بقوم إال إذا غيروا ما بأنفسهم. لقد حقق 
الله وعده، ووفقنا فى تغيير احلاضر عندما غيرنا ما 
بأنفسنا فى ثورة يناير، وبامتداد الصحوة وروح الثورة 

إلى األجيال اجلديدة، سيوفقنا فى تغيير املستقبل.

أستاذ علم الوراثة بجامعة الزقازيق

ملعمر  املوالية  القوات  على  الهجوم  إن 
ال��ق��ذاف��ى ب��ت��ش��ج��ي��ع م���ن ج��ام��ع��ة ال���دول 
نتنياهو  بنيامني  يذكر  أن  يجب  العربية 
على  العربى   ��� الغربى  التحالف  بهجوم 
كان  لقد   .1991 سنة  مطلع  ف��ى  ال��ع��راق 
ال��ث��م��ن ال����ذى ط��ل��ب��ه ال���ع���رب آن�����ذاك من 
ال��رئ��ي��س األم��ري��ك��ى »اجل��م��ه��ورى« جورج 
للحرب  تأييدهم  مقابل  ف��ى  األب  ب��وش 
على دولة هى عضوة فى اجلامعة العربية 
اإلسرائيلية  احل��ك��وم��ة  رئ��ي��س  ج���ر  ه���و 
إسحاق شامير إلى مؤمتر السالم الدولى 
فى مدريد، وقد طلب بوش من شامير أن 
يختار بني توسيع املستوطنات أو تقليص 

املساعدة األمريكية.
شامير  ق��رار  آن���ذاك  نتنياهو  أي��د  لقد 
واحلصول  األبيض  البيت  على  االلتفاف 
دون  من  الكوجنرس  من  الضمانات  على 
ال��ي��ه��ود م��ا وراء اخلط  ال��ب��ن��اء  ي��وق��ف  أن 
األحضر، وانتهى املوضوع يومها بأن خسر 
كما  األمريكى.  الكوجنرس  تأييد  شامير 

خسر السلطة فى إسرائيل.
بعد العملية العسكرية ضد ليبيا سيكون 
من الصعب على أوباما أن يشرح للعرب 
كيف يستطيع أن يكون بطال فى مواجهة 
زعيم عربى يقمع شعبه، وفى الوقت نفسه 
أن يساعد زعيما يهوديا ينهب أرض شعب 

عربى ويستخف بأمريكا.
إن التدخل األمريكى فى ليبيا سيجعل 
اعتراف  عرقلة  أوباما  على  الصعب  من 
الفلسطينية ضمن  بالدولة  املتحدة  األمم 
املقبل.  سبتمبر  شهر  ف��ى   1967 ح��دود 
تأييد  بحشد  نتنياهو  يقوم  جديد  وم��ن 
وال  الكوجنرس،  فى  اجلمهورية  األغلبية 
لكن  بالني،  س��ارة  معسكر  أعضاء  سيما 
التدخل  ال��ك��وجن��رس ال مي��ل��ك ص��الح��ي��ة 
بالتصويت  لها عالقة  التى  القرارات  فى 
إي��ب��اك )جلنة  امل��ت��ح��دة. وحتى  ف��ى األمم 
اإلسرائيلية(   �� األمريكية  العامة  الشئون 
إليها  بالنسبة  املفيد  من  ليس  أنه  تعرف 
ال��ذي��ن سيجعلون  ه��م  ال��ي��ه��ود  ي��ك��ون  أن 

ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ال��دول��ة ال��وح��ي��دة فى 
العالم التى تقف ضد إعطاء الفلسطينيني 

استقاللهم.
أوباما  يضمن  كى  الوحيد  السبيل  إن 
إع�����ادة ان��ت��خ��اب��ه ه���و ف���ى أن ي��ج��م��ع من 
ونتنياهو. وكى  جديد بني محمود عباس 
يوقف عباس عملية مسار اعتراف األمم 
ويوافق  الفلسطينية،  ب��ال��دول��ة  امل��ت��ح��دة 
التسوية  على  املفاوضات  استئناف  على 
العبارة  نتنياهو  ينطق  أن  يجب  الدائمة، 
»االتفاق سيستند  بأن  ويعترف  السحرية 
لم  وإذا  ح��زي��ران 1967«.   4 ح���دود  إل��ى 
يتعهد رئيس احلكومة بأن يتضمن خطابه 
فى بار إيالن 2 هذه العبارة املفتاح، فإنه 
ال��ق��اه��رة 2  خ��ط��اب  ف��ى  عليها  سيحصل 

الذى سيلقيه أوباما.

 محلل سياسى
»هاآرتس« 
نشرة مركز الدراسات الفلسطينية

تسوية للحرب فى أفغانستان
رمبا تؤدى استراتيجية »إعادة الدمج« احلالية إلى فصل بعض املقاتلني 

ووحدات صغيرة، لكنها ال تقدم احلل السياسى الذى يتطلبه السالم. 
وليس باستطاعة أى من اجلانبني األمل فى التغلب على اآلخر باستخدام 
القوة. وفى الوقت نفسه، انتهى تأييد الرأى العام فى الدول الغربية لبقاء 
الطويلة  احل��رب  من  األفغانى  الشعب  سئم  كما  أفغانستان.  فى  ال��ق��وات 

املنهكة.
ومن جانبهم، يواجه متمردو طالبان مقاومة من األفغانيني الذين ليسوا 
على أرضيتهم، عندما حاولوا فرض قوانينهم األخالقية الصارمة عليهم. 
كما أدت املساعدات الدولية إلى حتسني مستويات املعيشة بني األفغان فى 
التى ال تسيطر عليها طالبان. وفرض ذلك ضغوطا جديدة على،  املناطق 

باإلضافة إلى املوقف املتردد إزاء طالبان فى باكستان. 
ومن ثم، ليس من املمكن حل األزمة إال عبر تسوية سياسية يتم التفاوض 
عليها بني حكومة الرئيس حامد قرضاى وحلفائها، وحركة طالبان ومؤيديها 
املتحدة  الواليات  ودولية أخرى. وقد ظلت  إقليمية  وأطراف  باكستان،  فى 
إلى  البرية  تتحول احلرب  أن  بأمل  مباشرة،  مفاوضات  إج��راء  حتجم عن 
صاحلها بشكل قاطع. بيد أننا نعتقد أن أفضل حلظة لبدء عملية املصاحلة 

هى اآلن، بينما تقترب مستويات القوة من ذروتها.
وبالنسبة للمتمردين، فإن االنتظار حتى تسحب الواليات املتحدة معظم 
احتماالت  يحسن  أن  احملتمل  م��ن  ليس   ،2014 بنهاية  املسلحة  ق��وات��ه��ا 
التفاوض على تقاسم السلطة الوطنية، وعلى العكس فإن احتمال أن يجد 
إلى  األمريكيون سبيال حلفاظ على وجود عسكرى دائم بعد 2014 يشير 
أنه رمبا كانت الوسيلة الوحيدة إلخراج األمريكيني هى التوصل إلى تسوية 

عن طريق التفاوض.
لدى  مقبوال  سياسيا  نظاما  محليا  عنصرا  السلمية  التسوية  وتتطلب 
نطاق واسع من األفغان وعنصرا دوليا: قطع عالقات طالبان مع القاعدة، 
والسيطرة على تفشى انتاج املخدرات وتهريبها فى أفغانستان. وينبغى بحث 

كل من العنصرين على مسار مواز.
ولن يكون أى من ذلك سهال: فسوف يتعني على األفغان السماح بتمثيل 
احلركة  ودف��ع  األقاليم؛  حكم  وف��ى  املركزية  احلكومة  فى  لطالبان  ع��ادل 
للتسليم بنتائج االنتخابات، وحتديد الدور املناسب للشريعة فى تنظيم الزى، 
والسلوك، وإدارة العدالة، وحماية حقوق اإلنسان وحقوق املرأة؛ وحتديد ما 
ذلك؛ وضم  وكيفية  العدالة  إلى  مرتكبو فظائع احلرب سيقدمون  كان  إذا 
املؤكد  من  ك��ان  ورمب��ا  واألم���ن.  الشرطة  ق��وات  إل��ى  طالبان  مقاتلى  بعض 
طالب  كما  األجنبية،  القوات  لسحب  تقدمي ضمانات  الصفقة  تتضمن  أن 

املتمردون.
الصراع،  أط��راف  مع جميع  محادثات سرية  أجرينا  تقريبا  عام  وط��وال 
مؤسسة  نظمتها  دول،  تسع  من  عضوا   15 تضم  عمل  جلنة  رأسنا  حيث 

القرن، وهى مؤسسة حزبية محايدة.
وانصب االهتمام بصورة صائبة على وجهات النظر املتعارضة بني مؤيدى 
املجتمع  من  أخ��رى  وجماعات  الساخطني،  والشماليني  قرضاى،  الرئيس 

فى  ال��ت��ردد  ع��ن  ناهيك  طالبان،  م��ع  ال��س��الم  إق���رار  بحث  بشأن  األفغانى 
اجلماعة الدولية. بيد أن هناك انقساما أيضا داخل التمرد.

وقد وجدنا أن حركة التمرد ال تعانى من التشرذم، مثلما كان حال حتالف 
كما  بالكاد  متماسكة  لكنها  السوفييتى،  االحت��اد  ضد  القدمي  املجاهدين 
القريبني  الطالبانيني، واألفراد  امليدانيني  القادة  الحظنا من احملادثات مع 
من كويتا الشورى التى تتكون من قادة طالبان املوالني للمال عمر، وشبكة 
اإلسالم،  مع طالبان، وجماعة حزب  متحالفة  احلقانى، وهى حركة مترد 

بزعامة جلب الدين حكمتيار زعيم املجاهدين القدمي.
»ليس هناك  قبيل:  من  متشددة  بهم مبواقف  التقينا  من  بعض  ومتسك 
ما نتفاوض بشأنه«، »ما على األجانب إال مغادرة أفغانستان«، »هذا بلدنا« 
وما إلى ذلك. غير أن اآلخرين املستعدين للتفاوض، 
وبدء  للعنف  نهاية  ي���روا  أن  ي��ري��دون  أن��ه��م  أوض��ح��وا 

محادثات جادة من أجل السالم.
لشبكة حقانى،  أبلغنا مستشار  املثال،  وعلى سبيل 
أن الشبكة مستقلة عمليا، لكنها تعترف بسلطة املال 
عمر، ومن ثم ال تستطيع التفاوض على نحو منفصل 
الواليات  تقوده  ال��ذى  والتحالف  قرضاى  حكومة  مع 
املتحدة. بيد أنه مت إبالغنا أن الشبكة حريصة على 

املشاركة فى حوار »ودى«.
باكستان  باستطاعة  ليس  الشائع،  للرأى  وخالفا 
من  علمنا  ف��ق��د  احل�����وار.  نتيجة  حت��دي��د  مب��ف��رده��ا 
منع  فى  متزايدة  صعوبة  يجدون  أنهم  الباكستانيني 
النزاع األفغانى من تأجيج العنف املتطرف فى بلدهم. 
ويواجه ضباط األمن الباكستانيون الذين طاملا قدموا 

الدعم لطالبان، خطر خروج األمور عن سيطرتهم.
وهناك حاجة لوسيط دولى محايد، من أجل تلمس مواقف جميع األطراف 
احملتملة من التفاوض. وميكن أن تعني األمم املتحدة وسيطا. كما ميكن أن 
يكون الوسيط جماعة، أو منظمة دولية، أو دولة محايدة، أو مجموعة دول. 
وفرص  للسالم  ومساعدات، وحفظ  دولية،  التسوية ضمانات  تتطلب  وقد 

لالتفاق. 
  وقد واجه املجتمع الدولى صراعات مستعصية بنفس القدر فى كمبوديا 
والبوسنة وأماكن أخرى، وجنح فى حلها بفضل وحدة الهدف. وال شك أن 

أفغانستان متثل حالة حتد من نوع خاص، لكنها غير ميئوس منه.

[ مبعوث االمم املتحدة السابق الفغانستان 
[[ سفير سابق للواليات املتحدة ووكيل وزارة اخلارجية سابقا

على الرغم من حملة مكافحة التمرد التى تقودها الواليات املتحدة فى 
أفغانستان، ضد املقاومة الطالبانية، فإن االعتقاد أنه ميكن القضاء على احلركة 

غير واقعى. ومن املستبعد أن تنجح محاوالت احلكومة األفغانية والواليات 
املتحدة وحلفائهما لالنتصار على املتمردين واستمالة قادة طالبان لالنضمام 

إلى نظام كابول فى إنهاء النزاع.

تتطلب التسوية 
السلمية عنصرا محليا 

نظاما سياسيا مقبوال 
لدى نطاق واسع من 

األفغان وعنصرا دوليا: 
قطع عالقات طالبان 

مع القاعدة.

اخلدمات  ملبيعات  تاميز  النيويورك  لشركة  محفوظة  احلقوق  كل   :2009  ©
الصحفية. يحظر نشر هذه املادة أو إذاعتها أو توزيعها بأى صورة من الصور. 

ال توجد شعوب 
غير مهيأة جينيا، أو 

وراثيا، كقدر محتوم، 
للدميقراطية، بينما 

تنعم شعوب أخرى بهذه 
اجلينات السياسية التى 

ال وجود لها

الواقعية مازالت تقود السياسة 
األمريكية فى الشرق األوسط

كل من يبحث عن املبدأ واملنطق فى الهجوم على 
نظام معمر القذافى املستبد سوف يصاب بخيبة 

أمل. وينبغى أن يعترف الرئيس أوباما ومستشاروه 
باحلقيقة الواضحة: لقد تفاعلوا مع احلماسة 

الثورية فى العالم العربى مبوجب »الواقعية« 
التعسفية، وهى امتياز تتمتع به القوة العظمى.

ثمن الدعم العربى للعملية العسكرية ضد القذافى
.. قبول أوباما بالدولة الفلسطينية املستقلة

بوست.  الواشنطن  كتاب  )2011(، جماعة   ©
كل احلقوق محفوظة. النشر بإذن خاص. 

النيويورك  لشركة  احلقوق محفوظة  كل   :2009  ©
تاميز ملبيعات اخلدمات الصحفية. يحظر نشر هذه 

املادة أو إذاعتها أو توزيعها بأى صورة من الصور. 

أحمد شوقى

***
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املذنبون
وأسيرا  الساسة  بأفكار  الرياضى فى مصر ظل محاصرا  الوسط 
حلكمهم ورغباتهم طيلة السنوات الـ)30( املاضية.. وكان وسيلة للترفيه 
احلال  بطبيعة  وأهمها  احلقيقية  مشاكله  عن  املجتمع  وإلهاء  السلبى 

حرية الفكر وحق املشاركة فى احلياة السياسية ومحاربة الفساد.
والــكــروى على وجــه اخلصوص  الرياضى بشكل عــام  وكــان الوسط 
طيلة هذه السنوات مجرد أداة للحكم والتحكم فى إرادة البسطاء من 
خالل مباريات كرة القدم وتقاليد الفوز والهزمية بني االندية.. وتأجيج 
املشاعر وامليول والعواطف الكروية بني انصار كل لون.. بل واألكثر من 
رجال  يد  فى  دائما  كان  والرياضيني  الرياضة  مصير  تقرير  ان  ذلك 
االمن والسياسة وظلت أغلب االحتادات الرياضية وعدد ليس بالقليل 
أو  بطريقة  السياسى  النظام  من  املقربني  ويد  أيديهم  فى  األندية  من 
بأخرى.. وفوق كل ذلك لم يكن الوزير املسئول عن الرياضة إال شخصية 
قادمة مما يسمى باحلزب احلاكم أو ما يعرف بتنظيم الشباب أو أن 

يكون له ملف أمنى يضعه حتت السيطرة )وما خفى كان أعظم(.
النظام السابق تعمد طيلة ما مضى من سنني إسناد وزارة الشباب 
تــعــرف عن  كـــان اســمــهــا( لشخصيات ســيــاســيــة ال  )أيـــا  ــاضــة  ــري وال
الرياضة سوى اسمها وال متلك أى ملكة لرعاية أبنائها.. ولعبت تلك 
الشخصيات الدور األهم فى الترويج )للحزب احملظور( واالنفاق على 
انشطته ومعسكراته الصيفية والشتوية من ميزانية الدولة إلى جانب 
استغالل األحداث الرياضية والتعامل معها على أنها إجنازات لألسرة 

احلاكمة. 
)عــبــداألحــد جمال  فــى عهد  بأشكال مختلفة  وتــكــرر  ذلــك  حــدث 
الفقى..  وأنــس  هـــالل..  الــديــن  وعلى  عــمــارة..  وعبداملنعم  الــديــن.. 
يختلف  لم  الشباب  عن  الرياضة  نشاط  انفصل  وعندما  والبلتاجى( 
الوضع كثيرا وجىء بـ)حسن صقر( من داخل الوسط الرياضى ولكن 

مبواصفات خاصة يرضى عنها النظام.
للمرتزقة  إلــى ســاحــة  هـــؤالء جميعا  فــى عهد  الــريــاضــة  وحتــولــت 
والهواء..  املــاء  فى  والبحر..  البر  فى  الفساد  معهم  وظهر  واملدعني 
فى امللعب واملدرجات.. ومنا وترعرع وبات منظومة مترامية االطراف 
فى كل اجــزاء اجلسد الرياضى سواء كانت االحتــادات أو األندية أو 
إلــى جهات  األمــر بطبيعة احلــال  أن وصــل  إلــى  الشباب  حتى مراكز 
أخرى مرتبطة به كاإلعالم واالقتصاد.. وتكرر زواج السلطة واملال فى 
الوسط الرياضى لكنه اختلف وأخذ صورة العالقة الشاذة بظهور ما 
يسمى برجال األعمال الذين قفزوا من مظلة )عبداملنعم عمارة( على 
االحتادات واألندية عبر ما يسمى بلجان التمويل الذاتى.. واتضح بعد 
ذلك أن قدومهم لم يكن للمساهمة فى الدعم واالنفاق ولكن للكسب 
التعامل معهم على  والتربح واحلصول على قدر من الشهرة وبالتالى 

أنهم شخصيات عامة )إال من رحم ربى(.
ومبرور الوقت قفز هؤالء على قيادة املؤسسات الرياضية والسياسية 
أسماء  عن  نسمع  وأصبحنا  واحــد..  وقت  فى  واألمنية  واالقتصادية 
أيديها فهم رجال أعمال وأعضاء فى احلزب  جتمع كل اخليوط فى 
احلاكم.. واعضاء فى مجلسى الشعب أو الشورى.. ولواءات وعمداء 
سابقون.. وفى نفس الوقت رؤساء أو أعضاء فى مجالس إدارات أندية 
قارية وعربية  بل واعضاء ورؤســاء فى احتــادات  واحتــادات محلية.. 
بنظام  هــؤالء  ارتــبــاط  بسبب  إال  لم حتققها  مكاسب  وكلها  ودولــيــة.. 
سياسى كان شعاره الدائم )الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا( مع االعتذار 

لفيلم الزوجة الثانية.
ولم يتغير هذا احلال بتغير الوجوه وظل على حاله.. ولم يكن )صفر 
وبصر  سمع  حتت  الرياضى  الوسط  فساد  على  دليال  إال  املونديال( 
ورضا ومشاركة )على الدين هالل(.. ولم يكن انتهاك القوانني واختراع 
ما يسمى باالستثناء من قانون الثمانى سنوات ألصحاب املصالح اال 
عبر جسر )أنس الفقى(.. وامتدت االنتهاكات إلى زمن )حسن صقر( 
مبحض  وتغاضى  بل  الفساد  اشكال  كل  مواجهة  عن  الرجل  وعجز 
إرادته عن مالحقة املفسدين فى احتاد الكرة وباقى االحتادات األخرى 
إلى  أضف  القضاء..  وأحكام  للمحاسبات  املركزى  اجلهاز  بيان  رغم 
ذلك ما حدث فى عهده من عمليات تربيط وشراء األصوات واالجتار 
اللغة  املــال(  مقابل  )الصوت  وأصبح  العمومية..  اجلمعيات  مبصائر 
الرسمية النتخابات األندية واالحتادات.. بل واألكثر من ذلك تغاضيه 
عن أكبر مخالفة مالية فى تاريخ اجلبالية عندما ألغى رئيس االحتاد 
التى عرضت  املزايدة  تلك  والرعاية..  البث  بيع حقوق  ونائبه مزايدة 
االحتاد  رئيس  وأصــر  مليون جنيه   )162( مبلغ  الشركات  إحــدى  فيه 
ونائبه )وكالهما عضوان مبجلسى الشعب والشورى وعضوان باحلزب 
الوطنى( على إلغائها من اجل مصلحة مؤسسة أخرى مرتبطني بها.. 

ورغم ذلك اكتفى صقر بدور املشاهد.. فمتى وأين احلساب؟!

كرة.. وقلم

طاهر أبوزيد

فيا سعيد بتحطيم رقم راؤول فيجيروا يعترف بتلقيه اتصاالت للترشح لرئاسة الفيفا
اعــتــرف جنــم كـــرة الــقــدم الشيلى 
تلقى  بــأنــه  فيجيروا  إلــيــاس  الــســابــق 
اتصاالت من مجموعة، فى مقدمتها 
فاولر،  أوليفر  البريطانى  الصحفى 
خلـــوض انــتــخــابــات رئـــاســـة االحتـــاد 
الدولى للعبة )فيفا(، وبالتالى الدخول 
جوزيف  السويسرى  مع  منافسة  فى 

بالتر الرئيس احلالى للفيفا.
الشيلية  اإلعــــالم  وســائــل  وذكــــرت 
السابق  الــشــيــلــى  الــــدفــــاع  جنـــم  أن 
الذى اختير أفضل العب فى أمريكا 
ــيــة ثــــالث مــــــرات، لـــم يتخذ  ــوب اجلــن
أكد  ولكنه  الترشح  بشأن  بعد  القرار 
تولى  إمكانية  إزاء  باهتمام  أنه يشعر 

رئاسة االحتاد.

فيا  ديفيد  اإلســبــانــى  النجم  أبـــدى 
ملنتخب  سجلها  التى  بالثنائية  سعادته 
بالده فى شباك نظيره التشيكى مساء 
الرقم  وحتطيم  اجلمعة،  األول  أمــس 
مع  راؤول  ــاســم  ب املــســجــل  الــقــيــاســى 
املنتخب اإلسبانى لكنه أشار فى الوقت 
نفسه إلى أن فوز املنتخب اإلسبانى هو 

األكثر أهمية.
املنتخب  بها  قــاد  ثنائية  فيا  وسجل 
على  الفوز  إلــى  العالم  بطل  اإلسبانى 
مدينة  فـــى   1/2 الــتــشــيــكــى  ضــيــفــه 
منافسات  ضمن  اإلســبــانــيــة  غــرنــاطــة 
املؤهلة  بالتصفيات  التاسعة  املجموعة 
األوروبية  األمم  كـــأس  نــهــائــيــات  إلـــى 

»يورو 2012«.

أكـــــــد العـــــــب كـــــــرة الــــقــــدم 
جنم  ميسى  ليونيل  األرجنتينى 
هــجــوم بــرشــلــونــة اإلســبــانــى أن 
أى  يولى  ال  برشلونة  فى  أحــدا 
اهتمام للمدرب البرتغالى جوزيه 
لريال  الــفــنــى  املـــديـــر  مــوريــنــيــو 
مورينيو  اسم  تــردد  رغم  مدريد 

كثيرا فى وسائل اإلعالم.
مقابلة  فـــى  مــيــســى،  ـــــال  وق
ناسيون«  »ال  صحيفة  نشرتها 
بوينس  األرجنتينية  بالعاصمة 
آيرس: »وسائل اإلعالم تتحدث 
فى  واجلميع  ولكننى  كثيرا  عنه 
برشلونة ال نعطيه هذا االهتمام 

البالغ«. ليونيل ميسىديفيد فياإلياس فيجيروا

taher_abouzeid@hotmail.com

جوهانسبرج ــ خاص »الشروق«:
احملافظة  فرصة  الوطنى  املنتخب  أضــاع 
لنهائيات كأس األمم  التأهل  على آماله فى 
األفريقية 2012 بغينيا االستوائية واجلابون 
التصفيات  سباق  مــن  نظريا  خــرج  أن  بعد 
باخلسارة بهدف كاتليجو مافيال فى الوقت 

القاتل من جنوب أفريقيا صفر/1.
فشل املنتخب الوطنى فى استغالل سيطرته 
على مجريات املباراة، كما فشل فى استغالل 
اخلوف الكبير الذى لعب به املنتخب اجلنوب 
الوحيدة  الهجمة  مــن  سجل  الـــذى  أفريقى 
التى سنحت له فى الدقيقة 93 لتكون أسوأ 
نهاية لغالبية جيل البطوالت الذى حقق ثالث 

بطوالت لكأس األمم األفريقية.
ووضح أن اجلهاز الفنى والالعبني راضون 
بنقطة التعادل، حيث لعب شحاتة والالعبون 
للتعادل فخسروا املباراة ولو كان هناك قليل 
من التركيز فى الفرص الكثيرة التى سنحت 

لالعبني حلقق املنتخب الفوز بسهولة.
كــمــا لــم تــضــف تــغــيــيــرات حــســن شحاتة 
كثيرا على أداء املنتخب خاصة بعد جدو عن 
مستواه متاما وعدم استعادة أبوتريكة مستواه 
العالى وابتعاد »الغاضب« زيدان عن مستواه 
وضح  بينما  املباراة  بداية  من  إشراكة  لعدم 
غياب التركيز عن حسن شحاتة بعد أن تفرغ 
للخالفات مع الالعبني بعد اختيار التشكيل.

على  نسبية  بسيطرة  املباراة  املنتخب  بدأ 
الكرة وسدد شيكاباال فى الدقيقة الثالثة كرة 
قوية من ضربة حرة مباشرة أنقذها حارس 

مرمى جنوب أفريقيا فى الدقيقة الثالثة.
مــــرت الـــربـــع ســـاعـــة األولـــــى خـــــذرة من 
املنتخبني، حيث وضح احترام كال املنتخبني 
التأمني  واالعــتــمــاد على  املــنــافــس  لــقــدرات 

الدفاعى من منتصف امللعب.
ومر شيباالال من اجلانب األيسر للمنتخب 
 17 الدقيقة  فــى  قوية  كــرة  وســدد  الوطنى 
أول فرص  منقذا  أمسكها عصام احلضرى 
سريعا  املصرى  الــرد  وجــاء  أفريقيا،  جنوب 
الى  بينيه  كـــرة  فتحى  أحــمــد  مـــرر  أن  بــعــد 
مبدافع  اصطدمت  قوية  سددها  شيكاباال 
فـــرصـــة جديدة  لــتــضــيــع  ــا  ــقــي أفــري جـــنـــوب 

للمنتخب.
الله  فتح  الدقيقة 31 أضاع محمود  وفى 
الشوط  فى  الوطنى  املنتخب  فــرص  أخطر 
األول بعد ضربة ركنية رفعها شيكاباال قابلها 
طائرا  الوضع  من  الله  فتح  محمود  املتقدم 

فوق املقص األمين ملرمى جنوب أفريقيا.
الوطنى  املنتخب  سيطر  الوقت  مــرور  مع 
عــلــى الـــكـــرة وإن عــابــه عــــدم اجلـــديـــة فى 
التى سنحت لهم وأهدر  الهجمات  استغالل 
الدقيقة  فى  محقق  هدف  فرصة  شيكاباال 
39 بعد أن مرت كرة سيد معوض العرضية 
من اجلميع لتصل إلى شيكاباال الذى سدد 

كرة قوية مرت من أمام السيد حمدى.
بــني العبى  العالية  املــهــارة  فـــارق  ووضـــح 
املنتخب وجنوب أفريقيا خالل الشوط األول 
وإن عاب املنتخب عدم وجود مهاجم »قناص« 

يستطيع ترجمة االستحواذ إلى أهداف.
استمرت  الــثــانــى  الـــشـــوط  بـــدايـــة  ومــــع 
السيطرة املصرية وسدد شيكاباال كرة قوية 
أنقذها احلارس اجلنوب أفريقى وتابع العبو 
املرمى  عــلــى  الــقــويــة  تــســديــداتــهــم  املنتخب 
كرة  أفريقى وسدد حسنى عبدربه  اجلنوب 
بجوار  مــرت  مباشرة  حــرة  ضربة  من  قوية 

القائم األيسر بسنتيمترات قليلة.
اللقاء  وأضــــاع شــيــكــابــاال أخــطــر فـــرص 
بــعــد عــرضــيــة متقنة من   55 الــدقــيــقــة  فــى 
الذى  أمــام شيكاباال  سيد معوض مرت من 
التعامل معها وخرجت إلى ضربة  فشل فى 

مرمى.
وتدخل كال املدربني وأجرى حسن شحاتة 
بنزول محمد   60 الدقيقة  فى  األول  تغييره 
ناجى »جدو« بدال من حسنى عبدربه لزيادة 
جنوب  مـــدرب  وأشـــرك  الهجومية،  الــقــدرة 
أفريقيا املهاجم ديفيد سوما بدال من باركا.

وأجرى حسن شحاتة تغييره الثانى بنزول 
السيد  »البطىء«  من  بــدال  أبوتريكة  محمد 
حمدى وأضاع محمد شوقى أخطر هجمات 
اللقاء بعد عرضية متقنة من شيكاباال فشل 
شوقى املواجه للمرمى فى استغاللها لتضيع 

أخطر فرص املنتخب فى الدقيقة 77.
وضح خوف املنتخب اجلنوب أفريقى من 
املنتخب الوطنى وتراجعه للدفاع فى الدقائق 
مع  خاصة  النتيجة  على  للحفاظ  األخــيــرة 

زيادة الضغط الهجومى للمنتخب الوطنى.
املنتخب فى هجماته على اجلبهة  اعتمد 
ــيــســرى عـــن طــريــق ســيــد مــعــوض بينما  ال
انعدمت خطورة أحمد احملمدى متاما ووضح 

أنه بعيد متاما عن مستواه املعروف.
ودفع حسن شحاتة بتغييره الثالث بنزول 
مــحــمــد زيــــدان فــى الــدقــيــقــة 85 بـــدال من 

شيكاباال.
الدقائق  فـــى  املــنــتــخــب  العــبــو  ـــراجـــع  وت
األخيرة ووضح رضاهم بنقطة التعادل وهو 
املرور  واستطاع  مافيال  كاتليجو  استغله  ما 
مــن وائـــل جمعة فــى الــدقــيــقــة الــثــالــثــة من 
الوقت احملتسب بدل الضائع وانفرد بعصام 
الزاوية  قوية سكنت  كــرة  وســدد  احلــضــرى 
الذى  القاتل  الفوز  هــدف  مسجال  اليسرى 
إلى  أفريقى  اجلــنــوب  املنتخب  رصيد  رفــع 
7 نقاط فى صدارة املجموعة، بينما جتمد 
واحدة  نقطة  عند  الوطنى  املنتخب  رصيد 
وخرج نظريا من سباق التأهل إلى نهائيات 
كأس األمم األفريقية 2012 بغينيا اإلستوائية 
واجلابون وأصبح يحتاج الى معجزة للتأهل 

كأفضل ثوان للمجموعات.

مشاركة زكى أمام األفريقى صعبة بسبب اإلصابة                تصوير - مصطفى محمد

املنتخب يفقد »نظريا« فرصة التأهل ألمم أفريقيا باخلساره أمام األوالد
 مافيال خطف الفوز ألصحاب األرض فى الوقت القاتل.. وشحاتة لعب للتعادل فكتب نهاية اجليل الذهبى للكرة املصرية

 مصير اجلهاز الفنى يتحدد خالل ساعات .. والتغييرات لم تضف جديدا ..وخالفات املدير الفنى مع العبيه أفقدته التركيز

جهاز املنتخب األوليمبى يشيد بأداء 
العبيه بعد الفوز على بتسوانا

لقطات

عمرو زكى يطلب املشاركة أمام األفريقى وحسام يخشى من إصابة جديدة

إنبى يعالج إصابة عبدالظاهر 
»الغامضة« فى أملانيا 

املصرى ال ميانع فى رحيل أى العب 
بشرط إحضار عرض رسمى 

  كتب ــ حسني شعبان:
استقر مسئولو نادى إنبى على سفر أحمد عبدالظاهر مهاجم الفريق إلى 
املانيا لعالجه من اإلصابة التى تعرض لها فى السمانة أثناء وجود املنتخب 

الوطنى فى دولة قطر فى ديسمبر املاضى.
فى  تسبب  الالعب مما  إصابة  تشخيص  فى  إلنبى  الطبى  اجلهاز  وفشل 
ابتعاده عن التدريبات لفترة طويلة وذلك على الرغم من أدائه لبرنامج تأهيلى 
النادى التخاذ  دفع  عاودته من جديد مما  اآلالم  أن  إال  أعلى مستوى،  على 
الالعب على عدد  إنبى قد عرضت  إدارة  أن  يذكر  املانيا.  إلى  قرار بسفره 
من كبار األطباء املتخصصني فى القاهرة وأجمعوا على ضرورة سفره للخارج 
لتحديد نوع إصابته. من جانبه أبدى الالعب حزنه الشديد الستمرار غيابه 
عن الفريق، وضياع حلمه فى املنافسة على لقب هداف الدورى، خاصة أنه 
من  حرمته  به  التى حلقت  اإلصابة  أن  مؤكدا  الهدافني،  قائمة  يتصدر  كان 
الوجود مع املنتخب الوطنى بعدما حجز موقعا دائما فى التشكيل األساسى 
وأشار عبدالظاهر إلى تصميمه على العودة للمشاركة فى املباريات من جديد 
للعودة  الفريق  يؤهل  الــدورى  متقدم فى جدول  للمساهمة فى حتقيق مركز 

للمشاركة فى البطوالت األفريقية.

  بورسعيد ــ إيهاب أبواملعاطى:
فى  يرغب  أى العب  من  املصرى  النادى  رئيس  أبوعلى  كامل  طلب 
الرحيل إحضار عرض رسمى من أى ناد داخل مصر او خارجها وذلك 
بعدما أعلن أكثر من العب عن تلقى عروض »مغرية« وذلك بعد موافقة 
احتاد الكرة على مد فترة القيد بصورة استثنائية فى شهر أبريل املقبل. 
وكان أمير عبداحلميد قد كشف عن تلقيه عرضا من النادى األهلى، 
فيما أعلن أحمد شديد قناوى عن امتالكه عرضا من رابيد النمساوى، 
بينما أكد محمود عبداحلكيم تلقيه عرضا من نادى الوحدة السعودى.

من ناحيه أخرى يعود الفريق إلى التدريبات عصر اليوم عقب راحة 
يشهد جتمع  أن  املتوقع  ومــن  واحــد،  يــوم  ملــدة  الالعبون  عليها  حصل 
لها  احملدد  اجليش  ملباراة طالئع  االستعداد  من  األخيرة  قبل  املرحلة 
13 أبريل املقبل انتظام جميع الالعبني مبن فيهم العائدون من اإلصابة 
وأمير عبداحلميد  وأحمد مجدى  زكريا وعبدالله سيسيه  وهم مؤمن 
املــدافــع أحــمــد عــاصــم. ويترقب اجلــهــاز الفنى عودة  إلــى  بــاإلضــافــة 
املدافع املالى الياسوا بعد مشاركته مع منتخب بالده امام زميبابوى فى 

التصفيات املؤهلة لألمم األفريقية. 

  كتب ــ محمد القاعود: 
فى  املشاركة  الزمالك  مهاجم  زكى  طلب عمرو 
مباراة إياب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا امام 
السبت  يــوم  إقامتها  واملــقــرر  التونسى  األفريقى 

املقبل فى السابعة مساء باستاد القاهرة.
وأكد الالعب حلسام حسن املدير الفنى للفريق 
قدرته على اللعب واملشاركة فى املباراة احلاسمة 
يشعر  التى  اآلالم  أن  إلى  مشيرا  الهجوم،  وقيادة 
بها فى ركبته قد زالت متاما، لذلك عاد للمشاركة 

فى التدريبات.
انتكاسة  حــدوث  من  يخشى  حسن  حسام  لكن 
جديدة ملهاجمه البعيد عن املشاركة فى املباريات 
فشل  بعد  خــاصــة  طــويــلــة،  شــهــور  منذ  الرسمية 
ــخــارج لــالطــمــئــنــان على  ــل الـــالعـــب فـــى الــســفــر ل
أثناء  »جديدة«  إلصابة  تعرضه  عقب  ركبته  حالة 
وهو  الشباب  فريق  مع  وديــة  مباراة  فى  مشاركته 

أمام  الــذهــاب  مــبــاراة  فى  املشاركة  عن  أبعده  ما 
األفريقى فى تونس.

األسبوع  أواخــر  النهائى  زكــى  موقف  وسيتضح 
ــدا قــبــل دخـــول الــفــريــق معسكره  اجلــــارى وحتــدي
وسيحصل  بيومني،  املــبــاراة  سيسبق  الــذى  املغلق 
الوديتني  املباراتني  فى  لتجربته  فرصة  على  زكى 
اللتني سيخوضهما الفريق غدا ويوم األربعاء ولم 
يتحدد طرفاهما بعد، وفى حالة ظهوره مبستوى 

جيد سينضم لقائمة املباراة.
فــى خط  أزمــة  للزمالك  الفنى  املــديــر  ويــواجــه 
الــهــجــوم بــعــد تــعــرض اجلـــزائـــرى مــحــمــد عودية 
لإلصابة فى مباراة الذهاب أمام األفريقى، حيث 
أصيب بتمزق فى العضلة األمامية وهناك غموض 
اإليفوارى  خرج  كما  املقبلة.  باملباراة  حلاقه  حول 
أبوكونيه مجددا من حسابات اجلهاز الفنى بسبب 

االنخفاض احلاد فى مستواه.

تدريباته  الــفــريــق  ــواصــل  ي آخـــر،  صعيد  عــلــى 
حسام  وحـــرص  املقبل  السبت  ملــبــاراة  اســتــعــدادا 
حسن على مشاهدة مباراة الذهاب أمام األفريقى 
أكثر من مرة لشرح أخطاء الالعبني الذين وقعوا 
الذين  املدافعني  خاصة  الذهاب  مباراة  فى  فيها 
طــالــبــهــم بــالــتــمــركــز اجلــيــد خــاصــة فـــى الكرات 
الثابتة، األمر الذى افتقده الفريق متاما فى مباراة 
املدافعني  إعــطــاء  على  وحــرص حسام  الــذهــاب. 
دروسا خصوصية فى كيفية التمركز السليم داخل 

املنطقة.
وينتظر حسام اكتمال صفوف الفريق بانضمام 
أربــعــة مــن عــنــاصــره األســاســيــة هــم عبدالواحد 
السيد ومحمود فتح الله وإبراهيم صالح ومحمود 
من  عودتهم  عقب  وذلــك  »شيكاباال«  عــبــدالــرازق 
فى  أمس  املنتخب  مع  ومشاركتهم  أفريقيا  جنوب 

مباراة جنوب افريقيا.

الشرطة يرجئ ملف رحيل العبيه لنهاية املوسم 

  كتب ــ محمد البنهاوى:
أثنى هانى رمزى املدير الفنى للمنتخب األوليمبى على مستوى العبيه فى 
لنهائيات دورة  املؤهلة  القارية  التصفيات  افتتاح  بتسوانا فى  أمام  مباراتهم 
األلعاب األوليمبية لندن 2012، حيث أكد رمزى أن الفوز الذى حققه املنتخب 
بهدفني جاء عن جدارة وعلى منتخب قوى ميتلك العبني مهرة، وأشار الى 
النتيجة  الـ90 دقيقة وكان ميكنهم مضاعفة  أن العبيه امتلكوا الكرة طوال 
ولكن التسرع الذى شاب أداء املهاجمني تسبب فى إهدار العديد من الفرص 

السهلة فى املباراة.
وأكد رمزى أنه كان يتمنى أن تنتهى املباراة بنتيجة أكبر فى حالة تركيز 
الالعبني أمام املرمى، ولكن فى الوقت نفسه النتيجة تعتبر جيدة إلى حد 
كبير، وأشار إلى أنه أكد لالعبيه أن اجلولة لم تنته، وأن احلسم سيكون فى 
بتسوانا، وأكد أنه أبلغ العبيه بضرورة احلذر من املنتخب البتسوانى الذى 

ميتلك العبني مهرة.

غضب زيدان
بــشــدة على عــدم دخوله  زيـــدان  اعــتــرض محمد 
وبدت  الوطنى  للمنتخب  األساسى  التشكيل  ضمن 
يستجب  ولــم  وجــهــه  على  بــشــدة  الغضب  عــالمــات 

زيدان لنداء اجلالية املصرية لتحيتها.

احلضرى يهاجم الالعبني
ملنتخب مصر  الــفــنــى  ــر  املــدي اخــتــفــى شــحــاتــة 
اجلنوب  املنتخب  األنــظــار متاما عقب جنــاح  عن 

أفريقى فى تسجيل هدف الفوز القاتل فى الدقيقة 93. وكان شحاتة أول 
املغادرين للملعب، ولم يره أحد بعد الهدف مطلقا، ليسبق العبيه خارج 
على  عنيفا  هجوما  املرمى  حــارس  احلضرى  عصام  شن  بينما  امللعب. 
وفقدان  واجباتهم  أداء  فى  بالتراخى  إياهم  متهما  الهدف،  بعد  زمالئه 
الشديد  الذهول  من  حالة  بينما سادت  األخيرة.  اللحظات  فى  التركيز 
على وجوه الالعبني فى أثناء خروجهم من ملعب أليس بارك متوجهني 

حلجرات خلع املالبس.

دهشة على
فوجئ أحمد على مهاجم املنتخب والهالل السعودى بخروجه من قائمة 
الـ18 العبا للمباراة والتزم على الصمت ورفض احلديث للجهاز الفنى حول 

هذا األمر، وظل صامتا طوال فترة وجوده فى املدرجات ملتابعة اللقاء.

إزعاج الفوفوزيال
بالدها  منتخب  مدافع  لنداء  أفريقيا  جنوب  جماهير  من  عدد  استجاب 
ومألت  الــوطــنــى،  املنتخب  العبى  إلزعـــاج  الفوفوزيال  باستخدام  نكوجنو 
قبل  بجوهانسبرج  ــارك  ب أليس  ملعب  أرجـــاء  الفوفوزيال  صــفــارة  أصـــوات 
مواجهة املنتخب الوطنى، وهو ما أدى إلى شكوى العديد من الالعبني من 

األصوات العالية جدا التى تصدرها بعض اجلماهير.

  كتب ــ محمد الديك:
نفت إدارة نادى احتاد الشرطة الرياضى تلقيها أى عرض رسمى بشأن 
قرر  أن  بعد  احلالية  االنتقاالت  فترة  فى  الفريق  أى العب بصفوف  ضم 

احتاد الكرة مدها إلى 13 أبريل املقبل.
أى  رحيل  ترفض  ال  اإلدارة  إن  الشرطة  بــاحتــاد  رسمى  مصدر  وقــال 
العب لكن بنهاية املوسم احلالى انتظارا لهدوء األحداث بالبالد واستئناف 
املوسم  بنهاية  الفريق  مصير  ومعرفة  جديد  من  املمتاز  الــدورى  مباريات 
نفسه. وأضاف املصدر أن الفريق موجود ولم ينسحب من الدورى املمتاز 
وفقا  األسبوع  بنهاية  ودية  مباراة  ويخوض  منتظم  بشكل  تدريباته  ويــؤدى 

للبرنامج املعد من قبل املدير الفنى طلعت يوسف.

»أ.ف.ب«  شيكاباال أجاد فى املباراة رغم إضاعته عدة فرص 

البعثة تعود الثالثاء من جوهانسبرج بدون العبى األهلى واإلسماعيلى
كتب ــ محمد البنهاوى:

تصل بعد غد الثالثاء بعثة املنتخب الوطنى من جنوب أفريقيا بعد 
أداء مباراته املهمة أمام جنوب أفريقيا أمس ضمن مباريات اجلولة 
الثالثة للتصفيات القارية املؤهلة لكأس األمم األفريقية 2012 بغينيا 

االستوائية واجلابون.
وكانت البعثة قد أجلت عودتها لعدم وجود طيران من جنوب أفريقيا 
إلى القاهرة وستعود بعثة املنتخب بدون العبى األهلى واإلسماعيلى، 
وأحمد  جمعة  ووائــل  أبوتريكة  محمد  األهلى  سباعى  سيبقى  حيث 
وحسام  شوقى  ومحمد  »جــدو«  ناجى  ومحمد  معوض  وسيد  فتحى 
العودة مع  ملباراة  استعدادا  أفريقيا  غالى، حيث سيبقون فى جنوب 
سوبر سبورت 2 أبريل املقبل، كما قام اجلهاز اإلدارى بحجز تذاكر 
طيران لرباعى اإلسماعيلى من جوهانسبرج إلى كينيا مباشرة، وهم 

ومحمد صبحى  السولية  وعمرو  فرج  وأحمد سمير  عبدربه  حسنى 
للعب مباراة العودة فى البطولة الكونفدرالية أمام سوفاباكا.

وسيراليون  النيجر  مباراة  نتيجة  للمنتخب  الفنى  اجلهاز  ويترقب 
حتتل  حيث  املجموعة،  نفس  مباريات  إطــار  فى  اليوم  ستقام  التى 
النيجر املركز الثانى فى املجموعة قبل بداية اجلولة الثالثة برصيد 
سيراليون  حتتل  بينما  الوطنى  املنتخب  على  الفوز  من  نقاط  ثالث 
املركز الثالث برصيد تنقطتني من تعادلني مع مصر وجنوب أفريقيا.

وكانت حالة من السخط واالنهيار على العبى املنتخب عقب نهاية 
بينما  بعد اخلسارة،  البكاء احلار  انخرط بعضهم فى  املباراة، حيث 
اللوم  لهم  ويوجه  الهزمية  بعد  الالعبني  فى  يصرخ  احلضرى  أخــذ 
على عدم التركيز فى الدقائق األخيرة وترك املهاجم اجلنوب أفريقى 

ينفرد به ويسجل هدف الفوز.

محمد زيدان

ميسى: فى برشلونة ال يهتمون مبورينيو
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هينكيز بديالاً لفان جال فى البايرنبالتر يحذر من خطورة التالعب فى املراهناتإبراهيموفيتش يغيب عن ديربى ميالنو 
رياضية  قلصت محكمة 
املفروضة  اإلي���ق���اف  ع��ق��وب��ة 
على السويدى إبراهيموفيتش 
م����ن ثالث  م����ي����الن  م���ه���اج���م 
فقط  مباراتني  إل��ى  مباريات 
ولكنه سيغيب عن مباراة قمة 
احلاسمة  »ال��دي��رب��ى«  ميالنو 
التى يخوضها الفريق أمام إنتر 
ميالن فى أوائل أبريل املقبل، 
رياضية  م��ح��ك��م��ة  وأع���ل���ن���ت 
لكرة  اإلي����ط����ال����ى  ب�����االحت�����اد 
عقوبتني  تقليص  أيضا  القدم 
على  م��ف��روض��ت��ني  مشابهتني 
الرومانى ستيفان رادو مدافع 
التسيو ودانييلى جالوبا العب 

بارما.

أك���د ال��س��وي��س��رى ج��وزي��ف بالتر 
القدم  لكرة  الدولى  االحت��اد  رئيس 
املراهنات  فى  التالعب  أن  »فيفا« 
على نتائج املباريات ميثل خطرا كبيرا 
كلمته  ف��ى  بالتر  اللعبة.وقال  على 
الرياضى..  »التمويل  مؤمتر  أم��ام 
فى  الرياضية«  واملراهنات  الرعاية 
مدينة زيوريخ السويسرية »التالعب 
املباريات  نتائج  على  املراهنات  فى 
اللعبة..  ي��ه��دد  كبيرا  خ��ط��را  ميثل 
املراهنات  فى  والتالعب  االحتيال 
األساسية  ال��ق��ي��م  وي��ق��ل��ص  يضعف 
لدى  يكون  ل��ن  ث��م،  وم��ن  للرياضة. 
يشهد  ع��ن��دم��ا  ص��ب��ر  أى  ال��ف��ي��ف��ا 

مساسا بهذه القيم«.

أعلن نادى بايرن ميونيخ حامل لقب الدورى 
ف��ى منصب  ي��وب هينكيز  تعيني  ع��ن  األمل��ان��ى 
املدير الفنى للفريق، للمرة الثالثة فى تاريخه 

اعتبارا من املوسم املقبل حتى عام 2013.
بيان عبر موقعه  بايرن ميونيخ فى  وأوضح 
الرسمى »أنه جرى التوصل التفاق عقب لقاء 
جمع هينكيز مع مسئولى بايرن، فى مقدمتهم 

نائب رئيس النادى كارل هاينز رومينيجه«.
وأكد رومينيجه: »يوب هينكيز كان مرشحنا 
املقرب، إننا سعداء بتمكننا من التوصل التفاق 
مع  ناجح  بتعاون  بأننا سنحظى  ومقتنع  معه، 

يوب هينكيز«.
الهولندى  امل����درب  م��ح��ل  هينكيز  وس��ي��ح��ل 
النادى  ال���ذى سيرحل ع��ن  ل��وي��س ف��ان ج���ال، 
مع  قضاهما  عامني  بعد  املقبل  الصيف  ف��ى 

الفريق. هينكيزبالترإبراهيموفيتش

حسن املستكاوى

E39.. وقميص الالعب  
>> كرة القدم صناعة، والعلم يطور فيها كل يوم، فى العالم 
البث«،  »أزم���ة  نبحث  مازلنا  عاملنا  ف��ى  بينما  البعيد،  اآلخ��ر 
تذاع  ثم  ت��ذاع  لن  أم  ت��ذاع  م��ب��اراة هل  أى  نبحث قبل  ومازلنا 
ومازلنا ال نعرف تقنية تسجل مثال سرعة التسديدة، أو املسافة 

بني املرمى وبني الالعب، أو بني الالعب وبني احلائط..
ما هى مناسبة هذا الكالم؟ 

قرأت تقريرا بجريدة الشرق األوسط نقال عن ديلى تليجراف 
فى  تستخدم  تقنية  اس��م  وه��و   E39 يسمى  عما  اإلجنليزية 
قميص رياضى، وهى من إنتاج شركة »أندر آر مور« األمريكية، 
مجسات  على  التقرير،  ف��ى  ج��اء  كما  التقنية،  تلك  وحت��ت��وى 
الالعب،  نبض  معدل  ثانية عن  كل  معلومات  ترسل  استشعار 
ودرجة حرارة جسده، ومعدل التنفس، ومعدل التسارع، وميكن 
أن  الالعب  يرتديها  التى  والقمصان  التقنية  تلك  طريق  عن 
يتعرف اجلمهور اجلالس باالستاد أو فى املنازل على التغييرات 
البدنية والنفسية، التى يتعرض لها أثناء تسديده ضربة جزاء، 
املنتجة  وتعاقد فريق توتنهام هوتسبير اإلجنليزى مع الشركة 
على إمداد الفريق بتلك القمصان بدءا من عام 2012. ومتثل 
الرياضة وبني متعة  العالقة بني  التقنية قفزة علمية فى  تلك 
وكانت  الرياضات.  أنواع  فى شتى  تطبيقها  املشاهدة، وميكن 
شركة أندر آر مور باالشتراك مع شركة زيفير للبرمجيات التى 
ويذكر  التقنية..  تلك  تطوير  وراء  األمريكى  اجليش  مع  تعمل 
األصل ألسباب  فى  بدأت  البشرية  االختراعات  من  كثيرا  أن 
قدمته  ال��ذى  احملمول  التليفون  ه��ذا  ذل��ك  فى  مبا  عسكرية، 
وكالة ناسا ألبحاث الفضاء، واإلنترنت الذى استخدمه اجليش 

األمريكى. 
بعد  س��وى  إجنلترا  فى  استخدامه  ال ميكن   E39 أن  يبقى 
املعلومات  تبث  حيث  القدم،  لكرة  اإلجنليزى  االحت��اد  موافقة 
لنقلها  التليفزيون،  ف��ى  واملذيعني  املعلقني  إل��ى  يرسلها  التى 
للمشاهدين، والبد من انتشار استخدامها فى أندية الدورى، 
أن  ولنا هو  يبقى هنا  أما ما  الفيفا..  كذلك البد من موافقة 

نسأل: »إيراد البث التليفزيونى من حق مني«؟!
اللهم نسألك الصبر.. 

>> تناولت بعض الصحف والبرامج خبر عمل أبوتريكة فى 
البترول. وكانت الكلمات تتدفق، كما تفيض بئر املاء، أو النهر، 
وبعد أيام جاء النفى بأن أبوتريكة ال يتقاضى راتبا من البترول 
ألنه غير معني أصال. وهو أمر يذكرنى بطلب مبلغ ألف جنيه 
من  بالتهرب  املواطن  ويتهم  مواطن،  من  تليفون  فاتورة  قيمة 
السداد، وتتدفق الكلمات عن جرمية املواطن، ثم تثبت األيام 

أن األخ املواطن ال ميلك أصال خط تليفون..؟  
>> أنتهى بسؤال حول ما جرى فى مصر وتونس وما يجرى 
فى الوطن العربى، فى سوريا وليبيا، واألردن واليمن، واملغرب 
واجل��زائ��ر، وال��ب��ح��ري��ن: م��ن ال���ذى أخ���رج اجل��ن��ى العمالق من 
البوعزيزى أم وائل غنيم.. أم أنها  املصباح.. هل هو  محمد 

جمعية: »حكام إلى األبد«؟ 

ولنا مالحظة

helmestikawi@shorouknews.com

تصوير- أحمد رضا تدريبات خاصة لعالج أخطاء مدافعى األهلى  

جلنة الكرة فى األهلى حتسم التعاقد مع املهاجم األجنبى خالل ساعات

خالفات مجلس إدارة األوليمبى تهدد مستقبل فريق الكرة 
 سبعة مدربني تعاقبوا على تدريب الفريق فى موسمني ونصف املوسم 

 حلم الصعود للممتاز يتالشى والالعبون يطالبون مبستحقاتهم املتأخرة 
  اإلسكندرية ــ عاطف الوزان:

إدارة  مبجلس  مسئول  مصدر  نفى 
النادى األوليمبى فى تصريحات خاصة 
ل�»الشروق« ماتردد مؤخرا حول تقدمي 
من  استقاالتهم  املجلس  أعضاء  بعض 
اجلميع  أن  إل���ى  م��ش��ي��را  م��ن��اص��ب��ه��م، 
باقون فى مواقعهم.                                        

الشديد  االنقسام  من  الرغم  وعلى 
املجلس  أعضاء  عالقات  يسود  ال��ذى 
ببعضهم البعض والذى بلغ حد إصدار 
قرارا  عفيفى  أح��م��د  ال���ن���ادى  رئ��ي��س 
بتجميد عضوية كل من إبراهيم الشيخ 
إلى  باملجلس  ج��اس��ور  البحر  وأم��ي��رة 
أج��ل غير مسمى وذل��ك حل��ني عرض 

األمر على املجلس القومى للرياضة.
سبعة  ح��رم��ان  أيضا  ال��ق��رار  وشمل 
م��ن أع��ض��اء ال��ن��ادى م��ن ال��دخ��ول إلى 
بينهم  النادى ملدة ستة أشهر من  مقر 
شقيق أميرة البحر وابن شقيقة الشيخ 
وذل����ك ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة امل���ش���اج���رة التى 
بني مجموعتني  قليلة  أي��ام  منذ  وقعت 
معارضة  إحداهما  النادى  أعضاء  من 
لسياسة رئيس النادى واألخرى مؤيدة 
ل��ه ف��رغ��م ك��ل ذل���ك إال أن أح����دا من 
باستقالته  يتقدم  ل��م  املجلس  أع��ض��اء 
من منصبه ولم يتعد األمر كونه مجرد 

تلويح شفهى باالستقالة.
البحر  وأم��ي��رة  الشيخ  إبراهيم  ك��ان 

ق��رار رئيس  ب��أن  ل�»الشروق«  أك��دا  قد 
املجلس  ل��ل��وائ��ح  مخالفا  ي��ع��د  ال��ن��ادى 
القومى للرياضة، حيث إن أحدا ممن 
شملهم القرار لم يخضع للتحقيق أمام 
أى جهة ولم تثبت إدانته فى أى مخالفة 
النادى  ل��رئ��ي��س  ت��ت��ي��ح  أن  ش��أن��ه��ا  م��ن 
اس��ت��ص��دار م��ث��ل ه���ذا ال���ق���رار وأشار 
»الشيخ« إلى أن القرار املزعوم لم يتم 
إرساله رسميا إلى اجلهة اإلدارية حتى 
اآلن على الرغم من مرور نحو أسبوع 
ع��ل��ى إص�����داره مم���ا ي��ؤك��د ع��ل��ى عدم 

شرعيته.
الكرة  فريق  ب��ات  متصل،  سياق  فى 

نتيجة  ال��وح��ي��د  اخل���اس���ر  ه���و  األول 
أصبحت حتدث  التى  اخل��الف��ات  تلك 
بعد  املجلس  أعضاء  بني  يومية  بصفة 
سبعة  الفريق  تدريب  على  تعاقب  أن 
مدربني هم مشير عثمان وأحمد الكاس 
قاسم  وأش���رف  محمد  وع��ب��دال��رح��ي��م 
عطية  وول��ي��د  حلمى  ومحمد  وحليمو 
وذل���ك ف��ى ف��ت��رة ال ت��ت��ج��اوز املوسمني 
ونصف املوسم وبات الفريق مهددا فى 
للدورى  الصعود  بعدم  احلالى  املوسم 
الغضب  حالة  ظل  فى  خاصة  املمتاز 
مشاعر  على  تسيطر  أصبحت  ال��ت��ى 
الكثيرة  الوعود  بسبب  الفريق  العبى 
يتعلق  ملا  بالنسبة  النادى  إدارة  ملجلس 
املتأخرة  امل��ال��ي��ة  املستحقات  ب��ص��رف 
ت��ت��م��ث��ل ف���ى أقساط  ل��الع��ب��ني وال���ت���ى 
خمسة أشهر مضت، بخالف مكافآت 
اخلمس  املباريات  عن  والتعادل  الفوز 

األخيرة التى خاضها الفريق.
الفريق  ي�����ؤدى  س��ب��ق  ع��م��ا  ب��ع��ي��دا 
ت��دري��ب��ات��ه ل��ف��ت��رة واح����دة م��س��اء حتت 
إش����راف اجل��ه��از ال��ف��ن��ى ب��ق��ي��ادة وليد 
احلالية  املالية  لألزمة  ونظرا  عطية، 
التى يعانى منها النادى فقد تعذر إقامة 
األخرى  الفرق  أمام  ودية  مباريات  أى 
طوال الفترة املاضية األمر الذى سبب 
قلقا شديدا لدى أعضاء اجلهاز الفنى 

خوفا على مستقبل الفريق.

 بعثة الفريق تسافر إلى جنوب أفريقيا غًدا.. عبداحلفيظ 
يستقر على فندق اإلقامة.. الالعبون يصطحبون أحذية املطر 

  كتب ــ خالد اإلتربى:
تعقد جلنة الكرة باألهلى اجتماعا مهما خالل الساعات 
القليلة املقبلة بالبرتغالى مانويل جوزيه املدير الفنى للفريق 
لالستقرار على اسم املهاجم األجنبى اجلديد املنتظر التعاقد 
معه خالل فترة القيد االستثنائية والتى قررها احتاد الكرة 

بداية من 9 أبريل إلى 15 من الشهر نفسه.
وكان عدلى القيعى مدير إدارة التعاقدات قد كثف من بحثه 
خالل األيام القليلة املاضية حول مهاجمني أفارقة وعرض 

سيرهم الذاتية على مانويل جوزيه الختيار أحدهم.
بتأجيل  ال��ن��ادى  داخ��ل  اجت��اه��ا  أن هناك  »ال��ش��روق«  وعلمت 
التعاقد مع أى مهاجم خالل فترة القيد االستثنائية للعديد من 
األسباب أهمها قلة امكانات املهاجمني املعروضني حاليا، لصعوبة 
ايجاد مهاجمني متميزين فى فترة االنتقاالت االستثنائية، عالوة 
على تأكيدات سيد عبداحلفيظ مدير الكرة على أن االستفادة 
بعد  املوسم  النتهاء  نظرا  الفريق  تفيد  لن  اجلديد  املهاجم  من 
انسجام  ع��دم  ف��ى  ال���ذى سيتسبب  األم���ر  وه��و  ف��ق��ط،  شهرين 

الالعب اجلديد مع الفريق.
ديبا  الكونغولى  مع  املفاوضات  مرحلة  لتقدم  باإلضافة  هذا 
ايلوجنا مهاجم نادى جنران السعودى، وذلك بعدما ابدى املهاجم 
ناديه،  مع  عقده  نهاية  عقب  لألهلى  االنضمام  فى  قوية  رغبة 
وهو األمر الذى سيدفع باألهلى لالنتظار لنهاية املوسم، فى ظل 
صعوبة التعاقد معه فى حالة التعاقد مع أى مهاجم أجنبى خالل 
فوركى  دى  فرانسيس  لليبيرى  بديال  احلالية  االنتقاالت  فترة 

لصعوبة االستغناء عن الثنائى اجلزائرى امير سعيود، والسنغالى 
دومينيك دا سيلفا.

وستحسم جلنة الكرة فى االجتماع املنتظر عقده خالل ساعات 
إذا ماكانت ستنتظر انتهاء املوسم للتعاقد مع املهاجم األجنبى، ام 

ستضم مهاجما خالل فترة القيد االستثنائية.
الى ذلك وصل سيد عبداحلفيظ، ومحمد يوسف املدرب العام 
إلى جنوب أفريقيا أمس من أجل الترتيب الستقبال بعثة الفريق 
التى ستتجه إلى جنوب أفريقيا منتصف ليل الغد ملواجهة سوبر 
سبورت اجلنوب افريقى فى اياب دور ال�32 بدورى أبطال أفريقيا 
واملقرر إقامتها فى الثانى من ابريل املقبل.، وأجرى عبداحلفيظ 
ورئيس  اإلدارة  مجلس  عضو  الدرندلى  بخالد  هاتفيا  اتصاال 
البعثة، الطالعه بجميع التطورات هناك، أكد خالله أنه يفاضل 

بني فندقني فى جنوب أفريقيا لالستقرار على أحدهما.
فى  اجل��و  ببرودة  جوزيه  مانويل  عبداحلفيظ  سيد  أبلغ  كما 
األمطار  ألحذية  الالعبني  باصطحاب  وطالب  أفريقيا،  جنوب 

خوفا من هطول األمطار فى أى وقت هناك.
وكان الفريق قد خاض مباراة ودية أمس أمام اإلنتاج احلربى 
حساسية  إلكسابهم  لالحتكاك  ف��رص��ة  ال��الع��ب��ني  منح  ب��ه��دف 

املباريات فى ظل توقف الدورى املمتاز.
بعيدا عن ذلك اضطر املكتب التنفيذى لتقدمي موعد اجتماعه 
ليكون فى الواحدة ظهر االثنني بدال من الثامنة من مساء اليوم 
نفسه، وذلك حتى ال يتعارض مع موعد سفر خالد الدرندلى إلى 

جنوب أفريقيا.

جوزيه يبحث عن حلول لألخطاء الدفاعية 
ويكلف أوسكار مبتابعة املعارين

اإلسماعيلى ينهى أزمة سفر فوتا وجودوين لكينيا 
  اإلسماعيلية ــ محمد عبدالعظيم:

أنهى نصر أبواحلسن رئيس النادى اإلسماعيلى أزمة سفر الثنائى مارك 
فوتا املدير الفنى والنيجيرى جودوين ومت احلصول على تأشيرة دخولهما 

لكينيا.
إقامة  عمل  مت  كما  اخلاصة  نفقته  على  الثنائى  سفر  أبواحلسن  وق��رر 
لهما فى مصر حتى ال يتكرر هذا املوقف معهما فى 

الفترة املقبلة.
للفريق  الفنى  اجلهاز  اطمأن  مختلف  ش��أن  وف��ى 
ال��دول��ي��ني وس��الم��ت��ه��م خالل  ال��الع��ب��ني  األول ع��ل��ى 
وجودهم مع املنتخب الوطنى بجنوب أفريقيا وأجرى 
فى  سوفاباكا  لقاء  قبل  معهم  للتنسيق  بهم  اتصاال 

البطولة الكونفيدرالية األفريقية.
من ناحية أخ��رى، سادت حالة من الغضب داخل 
اجلهاز الفنى بقيادة مارك فوتا بعد التقرير الطبى 
اخلاص بأحمد صديق وتأكد صعوبة حلاقه مبباراة 
ال��ض��ام��ة خالل  العضلة  ف��ى  ل��إص��اب��ة بشد  ال��ع��ودة 
أحمد  جتهيز  وسيتم  العسكرى  املنتخب  مع  وج��وده 
اجلمل ليكون بديال له فى املباراة وسيتم إشراكه فى لقاء بنها الودى غدا 

قبل السفر يوم الثالثاء املقبل.
ومن املقرر أن يعقد نصر أبواحلسن جلسة مع الالعبني بحضور اجلهاز 
الفنى عقب مران اليوم حلثهم على الفوز فى لقاء العودة واالستمرار باألداء 

بنفس القوة.
كانت إدارة النادى قد قامت باعتماد ميزانية جديدة إضافية للسفر لكينيا 
خاصة فى ظل ارتفاع فارق التكلفة واخلاصة بحجز فندق جديد بعد رفض 
اآلخر الذى قامت السفارة املصرية بكينيا بإبالغ النادى بعدم ارتياحها له 

من الناحية األمنية ومت تغييره على أن يتحمل النادى فارق التكلفة.

  كتب ــ عادل هيبة:
ي��س��ع��ى ال��ب��رت��غ��ال��ى م��ان��وي��ل ج��وزي��ه املدير 
التى  لألخطاء  ح��ل��ول  إلي��ج��اد  لألهلى  الفنى 
على  قدرتهم  وع���دم  ال��دف��اع  الع��ب��و  فيها  يقع 
التعامل مع الكرات العرضية والتى باتت تهدد 
على  االن��ت��ص��ارات  حتقيق  على  الفريق  ق��درة 
املنافسني وحتولت غرفة املدير الفنى إلى ما 
يشبه »فصول التقوية« عقب انتهاء التدريبات 
لتوضيح أخطاء التمركز داخل منطقة اجلزاء 
وكيفية التعامل مع العرضيات بشكل منوذجى 
السريعة  الهجمات  بناء  فى  منها  لالستفادة 

على مرمى املنافسني.
وي��أم��ل ج��وزي��ه ال���ذى ي��ع��ان��ى غ��ي��اب العبى 
وحسام  أب��وت��ري��ك��ة  محمد  ال��دول��ي��ني  ال��ف��ري��ق 
غالى ووائل جمعة ومحمد ناجى جدو وأحمد 
فتحى ومحمد شوقى وسيد معوض فى تفهم 
املدافعني احلاليني للفريق شريف عبدالفضيل 
ربيعة  ورام���ى  أش���رف  وأمي���ن  سمير  ومحمد 
لفكره الفنى لتفادى الوقوع فى اى أخطاء من 
شأنها أن تؤثر بالسلب على الفريق فى الفترة 

املقبلة.
األيام  م��دار  على  الفريق  تدريبات  وشهدت 

الثالثة التى سبقت مباراة اإلنتاج احلربى أمس 
اهتماما من املدير الفنى ببعض اجلمل الفنية 
الفريق  أداء  لتطوير  خاللها  من  يسعى  التى 
وقدرات  إمكانات  مع  يتناسب  ال��ذى  بالشكل 

الالعبني. 
وب��دأ ج��وزي��ه ف��ى ش��رح األخ��ط��اء التى وقع 
فيها ال��الع��ب��ون خ��الل م��ب��اراة ال��ذه��اب لدور 
ال�32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا امام سوبر 
البطء  فى  واملتمثلة  افريقى  اجلنوب  سبورت 
فى بناء الهجمات وعدم التحرك بدون كرة من 

العبى الوسط لتحقيق الزيادة العددية.
ن��اح��ي��ة أخ�����رى، ق����ام ج���وزي���ه بتكليف  م���ن 
أخصائى  أوس����ك����ار  األرج��ن��ت��ي��ن��ى  م���س���اع���ده 
من  لكل العب  ملف  بعمل  واإلحصاء  التحليل 
عقب  ال���دورى  ألندية  املعارين  الفريق  العبى 
أبريل  من  الثالث عشر  فى  البطولة  استئناف 
فى  على  وأحمد  العجيزى  هانى  أمثال  املقبل 
االحتاد السكندرى وهشام محمد فى سموحة 
حتى  العرب  املقاولون  فى  سمير  وسعدالدين 
يتمكن من تكوين رأى نهائى عن هؤالء الالعبني 
لتحديد موقفهم من االستمرار مع الفريق من 

عدمه فى املوسم املقبل.

سلة األهلى تستغنى 
احتاد اليد يطالب الشرطة بتحديد موقفه من املشاركة فى بطولة أفريقيا عن األمريكى »ميلفن« 

  كتب ــ محمد عادل: أمين صالح: لو واجهنا األهلى فى الكاميرون سنهزمه بفارق 6 أهداف.. والقومى للرياضة يدعم الزمالك بـ250 ألف جنيه
توفيق  أش���������رف  ق�������رر 
السلة  لفريق  الفنى  امل��دي��ر 
االستغناء  األه��ل��ى  ب��ال��ن��ادى 
ماركوس  األم���ري���ك���ى  ع���ن 
االمريكى  احمل��ت��رف  ميلفن 
الذى مت التعاقد معه مطلع 
بسبب  احل����ال����ى  امل����وس����م 
تواضع مستواه خالل الفترة 

املاضية.
مع  ال��ت��ع��اق��د  ف��س��خ  ومت 
عقده  إن  ح��ي��ث  ال���الع���ب 
ك��ان مل��دة 8 شهور هى مدة 
وكان  ال���ري���اض���ى،  امل���وس���م 
يتقاضى 18 ألف دوالر فى 
الشهر لذلك حرص مسئولو 
إنهاء إجراءات  األهلى على 
بالتراضى  عنه  االس��ت��غ��ن��اء 
وه���و م��ا ح���دث ع��ن طريق 

وكيل أعماله.
املدير  يكثف  جانبه  م��ن 
الفنى بحثه عن بديل مليلفن 
ع��ل��ى أم���ل االس��ت��ق��رار على 
الع����ب ي��ص��ن��ع ال����ف����ارق مع 
الفريق خالل الفترة املقبلة، 
تؤكد  امل��ؤش��رات  أن  خاصة 
استئناف الدورى فى أبريل 
املقبل لذلك يحرص توفيق 
محترف  م��ع  التعاقد  على 
الذى  األه��ل��ى  يدعم  جديد 
هيبته  اس��ت��رداد  عن  يبحث 
دورى  م���ن  خ����رج  أن  ب��ع��د 

السوبر املوسم املاضى.

  كتب ــ حسام زايد:
اليد  احت����اد  إدارة  م��ج��ل��س  ي����درس 
برئاسة هادى فهمى الطلب الذى تقدم 
به النادى األهلى للمشاركة فى البطولة 
األفريقية لألندية أبطال الكئوس التى 
تقام فى الكاميرون بداية من 10 أبريل 
املقبل، وطلب األهلى متثيل مصر إلى 
احتاد  كل  أن  باعتبار  الزمالك  جانب 
البطولة،  فى  ناديني  ترشيح  حقه  من 
الشرطة  احت���اد  أن  ب��اع��ت��ب��ار  وك��ذل��ك 
اعتذر عن عدم  قد  ك��أس مصر  بطل 

املشاركة نتيجة للظروف الراهنة.
نادى  اليد رسميا من  احت��اد  وطلب 
احت����اد ال��ش��رط��ة حت��دي��د م��وق��ف��ه من 
ال��س��ف��ر ح��ت��ى ي��ت��س��ن��ى ت��رش��ي��ح فريق 
البطولة  ف��ى  للمشاركة  آخ��ر  م��ص��رى 
األف��ري��ق��ي��ة، وع��ل��م��ت »ال����ش����روق« أن 
اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية 
فريق  بشأن  النهائى  ال��ق��رار  سيصدر 
اليد بالشرطة غدا االثنني، وإن كانت 
املشاركة،  رف���ض  إل���ى  تشير  ال��دالئ��ل 
الشرطة  الذى مينى العبو  الوقت  فى 
البطولة  ف��ى  م��ص��ر  بتمثيل  أنفسهم 
للمرة األول���ى ف��ى ت��اري��خ ال��ن��ادى على 

املستوى القارى.
وع��ل��م��ت »ال����ش����روق« أن ح��ال��ة من 
االنقسام يشهدها مجلس إدارة احتاد 
ال��ي��د، ح��ي��ث ي���رى ع���دد م��ن األعضاء 
رفض طلب األهلى باعتبار أنه انسحب 
املاضى ومت  العام  من كأس مصر فى 
حرمانه من املشاركة فى العام احلالى، 
نوعا  تعتبر  السفر  على  املوافقة  وأن 

من املكافأة، بينما ترى اجلبهة األخرى 
أن األهلى متت معاقبته وحرمانه من 
امل��ش��ارك��ة ف��ى ك��أس م��ص��ر، وال يجوز 
البطولة  فى  مصر  متثيل  من  حرمانه 
األفريقية ال سيما إذا اعتذر الشرطة 
األهلى  وج��ود  أن  إل��ى  إضافة  رسميا، 
البطولة  ف���ى  ال���زم���ال���ك  ج���ان���ب  إل����ى 
يضاعف فرص مصر فى حتقيق اللقب 

ألى من الفريقني.
املدير  أمي��ن ص��الح  نفى  من جانبه 
رغبة  ح��ول  أشيع  م��ا  للزمالك  الفنى 
الزمالك فى عدم مشاركة األهلى فى 
بلقبها  يفوز  حتى  األفريقية  البطولة 
أنه  وأك���د ص��الح  ق��وي��ة،  منافسة  دون 
قائال:  األه���ل���ى  م��واج��ه��ة  ي��خ��ش��ى  ال 
وأمتنى  األه��ل��ى  م��واج��ه��ة  نخشى  »ال 
وجوده معنا فى البطولة وإذا قدر ذلك 
سنهزمه بفارق 6 أهداف على األقل«، 
سيعتمد  الزمالك  أن  وأض��اف ص��الح 
محمد  إل��ى  إضافة  فقط  العبيه  على 
سند العب هليوبوليس، وستسافر بعثة 
أبريل   8 ي��وم  الكاميرون  إل��ى  الفريق 

املقبل.
من  دعما  الزمالك  تلقى  وق��د  ه��ذا 
 250 بقيمة  للرياضة  القومى  املجلس 
البطولة  ف���ى  ل��ل��م��ش��ارك��ة  ج��ن��ي��ه  أل���ف 

األفريقية.
األفريقى  االحت��اد  أن  بالذكر  جدير 
ل���ك���رة ال���ي���د ك����ان ق���د س��ح��ب تنظيم 
البطولة من الزمالك وأسندها لالحتاد 
الراهنة  الظروف  بسبب  الكاميرونى 

التى تشهدها مصر. 

ُتبث علىالتوقيتالفريقان

تصفيات كأس األمم األفريقية 2012 »اجلولة الثالثة«

الفضائية املغربية9:30 ماجلزائر ــ املغرب

بتوقيت القاهرة

فوتا

أحمد عفيفى

الزمالك يتوعد األهلى فى حالة مشاركته فى البطولة األفريقية
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فاروق جويدة يكتب:

مصر بني غياب العدالة وموت الضمائر

حيثيات إحالة مديرى أمن اإلسكندرية والبحيرة و9 ضباط و4 مخبرين للجنايات
  التحقيقات تتهم الضباط بالقتل العمدى لعدد من املتظاهرين بينهم أطفال    املتهمون خالفوا قواعد تسليح الشرطة فى مواجهة املظاهرات السلمية 

  املتهمان األول والثانى حرضا على قتل ثوار يناير لترويع املتظاهرين وتفريقهم.. وأهمال تقدير املوقف األمنى 

  كتب ــ محمد فؤاد ونشوى فاروق:
حصلت »الشروق« على حيثيات قرار املستشار 
مديرى  بإحالة  العام  النائب  محمود  عبداملجيد 
أمن اإلسكندرية والبحيرة و9 ضباط و4 مخبرين 
حملكمة جنايات اإلسكندرية، بعد أن وجهت لهم 
العمدى  القتل  تهم  العامة فى حتقيقاتها  النيابة 
ثورة 25  قتلهم خالل  والشروع فى  للمتظاهرين 

يناير.
وشملت اتهامات النيابة برئاسة املستشار ياسر 
استئناف  لنيابات  األول  العام  احملامى  الرفاعى 
 57 إبراهيم،  محمد  اللواء  من  كل  اإلسكندرية، 
عاما، مدير أمن اإلسكندرية سابقا وحاليا نائب 
الداخلية  ب��وزارة  االجتماعى  األمن  قطاع  رئيس 
اللقانى، 59 عاما،  واللواء عادل  »أخلى سبيله«، 
امل��رك��زى مبنطقة  ل��أم��ن  ال��ع��ام��ة  اإلدارة  م��دي��ر 
العامة  اإلدارة  مدير  وحاليا  سابقا  اإلسكندرية 
الداخلية  ب���وزارة  امل��رك��زى  األم��ن  ق��وات  لرئاسة 

»مخلى سبيله«.
كما شملت االتهامات أيضا كال من املقدم وائل 
شرطة  قسم  مباحث  رئيس  عاما،   40 الكومى، 
ثان الرمل »محبوس«، والنقباء مصطفى الدامى، 
33 عاما، معاون مباحث قسم شرطة محرم بك 
»هارب«، ومحمد سعفان، 29 عاما، معاون مباحث 
قسم شرطة ثان املنتزه »محبوس«، والرائد معتز 
العسقالنى، 35 عاما، معاون مباحث قسم شرطة 

اجلمرك »محبوس«.
وذكرت النيابة فى حيثياتها أن املتهمني األول 
والثانى اشتركا مع بعض ضباط وأفراد الشرطة 
فى قتل أحمد مصطفى ثابت فرغلى عمدا مع 
التحريض  بطريقى  وال��ت��رص��د  اإلص����رار  س��ب��ق 
واملساعدة خالل املظاهرات السلمية التى بدأت 
يوم 25 يناير، احتجاجا على سوء وتردى األوضاع 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية واألمنية فى 

البالد وتعبيرا عن املطالبة بتغيير نظام احلكم.
وأكدت النيابة فى حيثياتها أن املتهمني األول 
األحداث،  قبل  جمعهما  لقاء  فى  ق��ررا  والثانى 
حتريض بعض ضباط وأفراد الشرطة، املكلفني 
ب��ت��أم��ني امل��ظ��اه��رات،ع��ل��ى إط���الق أع��ي��رة نارية 
وخرطوش على املتظاهرين لقتل بعضهم ترويعا 

للباقني وتفريقهم.
ك��م��ا ق���رر امل��ت��ه��م��ان ت��س��ل��ي��ح ه����ؤالء الضباط 
للقواعد  باملخالفة  وخ��رط��وش  ن��اري��ة  بأسلحة 

مثل  ف��ى  ال��ق��وات  لتسليح  املنظمة  والتعليمات 
أحوال الثورة،حيث قام مجهول من قوات الشرطة 
بإطالق أعيرة نارية على املجنى عليه أثناء سيره 
فى املظاهرة قاصدا قتله األمر الذى أدى ملوته 
الشرعى،  الطب  تقرير  فى  املوصوفة  بإصابته 

وتلك املساعدة على النحو املبني بالتحقيقات.
فيما أشارت النيابة العامة فى حيثياتها إلى أن 
أثار تلك اجلرائم أوقفت ألسباب ال دخل إلرادة 
املجنى  م��دارك��ة  وه��ى  فيها  امل��ذك��وري��ن  املتهمني 
عليهم بالعالج وقد وقعت هذه اجلرائم بناء على 
هذا التحريض وتلك املساعدة على النحو املبني 

بالتحقيقات.
موظف  وه��و  األول  املتهم  إن  النيابة  وق��ال��ت 

بخطئه  تسبب  اإلسكندرية«  أمن  »مدير  عمومى 
اجلهة  ومصالح  بأموال  إحلاق ضرر جسيم  فى 
التى يعمل بها وأموال ومصالح غير املعهود بها 
إلى تلك اجلهة، بأن أهمل فى تقييم املوقف األمنى 
واتخذ قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير. كما 
لردعهم  بالعنف  للمتظاهرين  بالتصدى  أمر  انه 
لذلك  وحشد  أعدادهم  رغم ضخامة  وتفريقهم 
بأعداد  دعمهم  أن  بعد  الشرطة  ق��وات  غالبية 
كبيرة من القوات املكلفة بتأمني أقسام الشرطة 
املرافق  من  وغيرها  بها  السالح  تخزين  وأماكن 
واملنشآت واملمتلكات العامة واخلاصة تاركا تلك 

األماكن دون التأمني الكافى.
ك��م��ا وج��ه��ت ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ض��اب��ط وائل 

الكومى تهم القتل العمدى والشروع فى القتل كل 
ومحمد  محمود  سالم  أحمد  عليهم  املجنى  من 
إبراهيم درويش وإصابة طارق عبدالصبور حسن 

وآخرين يجرى التحقيقات فى وقائع قتلهم.
ونسبت التحقيقات للضابط مصطفى الدامى 
تهمة القتل العمد لكل من أحمد مجدى حسني 
والطفل محمد السيد عبدالسالم وآخرين مبينة 
كرمي  قتل  فى  وال��ش��روع  بالتحقيقات  أسماؤهم 

محمد عامر.
فيما وجه النيابة العامة للضابط محمد سعفان 
تهمة القتل العمد لكل من املجنى عليهم حجازى 
أح��م��د، وآخرين  رم��ض��ان  راش���د ومحمد  ف���وزى 
مبينة أسماؤهم بالتحقيقات، بينما شرع فى قتل 

محمد أحمد محمد.
ونسبت النيابة العامة للضابط معتز العسقالنى 
تهمة القتل العمدى لكل من كرمي محمد الفقى 
مصطفى  ومحمد  محمد  أن��ور  خميس  ومحمد 

عبده.
القتل  تهم  جميع  أن  ال��ع��ام��ة  النيابة  وأك���دت 
املوجه للضباط املتهمني أوقفت آثار تلك اجلرائم 

ألسباب ال دخل إلرادة املتهمني فيها.
وبناء على ذلك أفادت النيابة بأن املتهمني قد 
ارتكبوا اجلناية املعاقب عليها مبقتضى نصوص 
املواد 40، 41، 43، 45، 46،1،116، مكرر، أ، من 
القانون رقم 2 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل 

املعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
أن��ه س��وف حتال  إل��ى  العامة  النيابة  وأش���ارت 
 2011 لسنة   1506 رق��م  حملت  والتى  ال��دع��وى 
دائرة  استئناف،  محكمة  إل��ى  املنشية،  جنايات 
اإلحالة  ألم��ر  وف��ق��ا  املتهمني  ملعاقبة  اجل��ن��اي��ات 
اإلثبات  أدل���ة  وق��ائ��م��ة  االت��ه��ام  تقرير  املتضمن 
الثالث  املتهمني  ح��ب��س  اس��ت��م��رار  م��ع  امل��رف��ق��ني 
وضبط  القضية  ذمة  على  والسادس  واخلامس 
وإحضار املتهم الرابع وحبسه على ذمة القضية.

كما قررت ندب احملامني أصحاب الدور للدفاع 
اجلنائية  احل��ال��ة  وإرف���اق صحيفة  املتهمني  ع��ن 
املرفق  اإلحالة  بأمر  املتهمني  وإع��الن  للمتهمني 

به قائمة أدلة اإلثبات.
وبشأن جرائم قتل املتظاهرين عمدا مبحافظة 
البحيرة، قرر املستشار عبداملجيد محمود النائب 
ال��ع��ام إح��ال��ة ك��ل م��ن ال��ل��واء مجدى أبوقمر، 59 
نائب  وحاليا  سابقا  البحيرة  أم��ن  مدير  ع��ام��ا، 
رئيس قطاع الرعاية االجتماعية بوزارة الداخلية 
والعميد محمود بركات، 55 عاما،وكيل التدريب 
شعبان  وسامى  املركزى،  لأمن  العامة  ب��اإلدارة 
شرطى بإدارة احلماية املدنية بالبحيرة »هارب« 
والنقيب عمرو عالم رئيس مباحث رشيد سابق 
»هارب« واملالزم أول على الزينى معاون مباحث 
الشبراوى شرطى سرى  وحسن  »ه��ارب«  رشيد 
شرطى  بيومى  وع��ص��ام  »ه���ارب«،  رشيد  بقسم 
بوحدة تنفيذ األحكام »هارب« وسعيد أبو سمك 
شرطى سرى بقسم رشيد »هارب« وخالد يوسف 
دمنهور  »ه��ارب«، حملكمة جنايات  شرطى سرى 
بالقتل  التهامهم  اإلسكندرية  استئناف  ب��دائ��رة 

العمدى للمتظاهرين خالل ثورة 25 يناير.

التى  التحقيقات  ف��ى  العامة  النيابة  وذك���رت 
احملامى  الرفاعى  ياسر  املستشار  عليها  أشرف 
أن  اإلسكندرية،  استئناف  لنيابات  األول  العام 
اشتركا مع بعض ضباط  والثانى  األول  املتهمني 
الشرطة وأف��راد الشرطة فى قتل املجنى عليهم 
أح��م��د ع��ب��دال��ق��ادر ح��س��ب ال��ل��ه وإس����الم محمد 
عيد السمديسى وسمير شعبان الداهش محمد 

وآخرين مبني أسماؤهم بالتحقيقات.
وأشارت النيابة العامة إلى أن القتل مت عمدا 
مع سبق اإلصرار وكان ذلك بطريقتى التحريض 
واملساعدة بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتل 
السلمية  امل��ظ��اه��رات  خ��الل  املتظاهرين  بعض 
وتردى  س��وء  على  احتجاجا  البحيرة  مب��ي��ادي��ن 
واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  األوض��اع 

واألمنية بالبالد.
اتهامات  للمتهمني  ال��ع��ام��ة  ال��ن��ي��اب��ة  ووج��ه��ت 
على  الشرطة،  وأف��راد  الضباط  بعض  بتحريض 
املتظاهرين  على  وخرطوش  نارية  أعيرة  إطالق 
للقواعد  قتلهم،باملخالفة  قاصدين  أسلحتهم  من 
هذه  ف��ى  ال��ق��وات  لتسليح  املنظمة  والتعليمات 

األحوال.
املجنى  بني  كان  أنه  إلى  التحقيقات  وأش��ارت 
عليهم أطفال، إال إنه قد أوقفت آثار تلك اجلرائم 
ألسباب ال دخل إلرادة املتهمني فيها وهى مداركة 
املجنى عليهم بالعالج، وقد وقعت هذه اجلرائم 

بالتحريض واملساعدة. 
ووجهت النيابة العامة للمتهم الثالث تهمة قتل 
زغلول اجلروانى عمدا  الدين  بهاء  عليه  املجنى 
مع سبق اإلصرار بأن بيت النية وعقد العزم على 
قيادته  املدنية  احلماية  بسيارة  دهسه  بأن  قتله 
عليه  امل��ج��ن��ى  س��ي��ر  ح���ال   )1354 )ب.ج.ا  رق���م 

مبظاهرة سلمية يوم 28 يناير.
كما شرع املتهمون من الرابع وحتى التاسع فى 
قتل املجنى عليهما وليد محمد خضرجى وأحمد 

إبراهيم عيسوى.
وهو  األول  املتهم  أن  العامة  النيابة  وأك���دت 
م��وظ��ف ع��م��وم��ى »م��دي��ر أم���ن ال��ب��ح��ي��رة« تسبب 
بخطئه فى إحلاق ضرر جسيم بأموال ومصالح 
اجلهة التى يعمل بها وأموال ومصالح غير املعهود 
بها إلى تلك اجلهة بأن أهمل فى تقييم املوقف 
وسوء  بالرعونة  تتسم  ق����رارات  وات��خ��ذ  األم��ن��ى 

التقدير.
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الرئيسية  ال��س��م��ات  أح���د  االن��ض��ب��اط  ك���ان 
االنضباط  يعنى  وال  املصرية  الشخصية  فى 
ولكن  احل���اك���م،  إلرادة  اخل��ض��وع  ب��ال��ض��رورة 
يترك  دائما  ك��ان  واإلل��ه  احلاكم  بني  التداخل 
املصرية  الشخصية  على  الطاعة  من  ظ��الال 
ف��ى ال��ع��ه��ود ال��ق��دمي��ة.. ع��رف��ت م��ص��ر نظام 
والشعب  والوزير  والفرعون  واحلكومة  الدولة 
املعابد  ج��دران  على  هذا  كل  القدماء  وسجل 
ابتداء بشكوى الفالح الفصيح وانتهاء بتقديس 
النيل مصدر احلياة والرخاء ومواسم احلصاد 

والفيضان..
كانت هذه بعض سمات اإلنسان املصرى فى 
قيمة  يقدر  الذى  اإلنسان  إنه  الزمان..  قدمي 
قيمة  وي��ع��رف  احل��ص��اد  وينتظر  ي��زرع  العمل 
االس��ت��ق��رار على ش��اط��ئ ال��ن��ه��ر.. وف��ى األيام 
غريبة  منظومة  السطح  على  ظهرت  األخيرة 
للفساد اجتاحت مصر كلها وال أحد يعرف كيف 
تسللت للمجتمع املصرى وأطاحت بكل الثوابت 
فيه.. حتى قيام ثورة يوليو كان الوزير يبيع ما 
ميلك لكى ينفق من ماله على املنصب وما أكثر 
الوزراء الذين دخلوا الوزارة وهم ميلكون مئات 
األفدنة من األراضى الزراعية ثم خرجوا منها 
وقد باعوا كل ما ميلكون.. وكان املنصب فى 
وإنسانية  واجتماعية  وطنية  مسئولية  مصر 
ولم يكن فقط مجرد مظهر اجتماعى رفيع.. 
الواقع املصرى فى  التحول املخيف فى  ولكن 
أيامنا جعل الوزير يدخل الوزارة وهو ال ميلك 
شيئا ويخرج منها وقد شيد القصور.. وأصبح 
األراضى  فى  وت��اج��ًرا  البورصة  فى  مضاربا 
ومطارًدا للصفقات من كل لون.. بعض الوزراء 
على  شيئا  ميلكون  ال  ال����وزارة  دخ��ل��وا  عندنا 
املاليني..  منها مب��ئ��ات  خ��رج��وا  ث��م  اإلط���الق 
للمال  إن األغلبية منهم عرفت طريقا واسعا 
احلرام فجمعت مئات املاليني بل املليارات فى 

سنوات قليلة.
اختلط املال العام باملال اخلاص فى مصر 
ولم يعد الوزير يفرق بني مال الدولة وأمواله 
وبذخ  بسخاء  ينفق  كان  أنه  وبجانب  اخلاصة 
طائلة  ث��روة  يجمع  أن  على  كان حريصا  فإنه 
من املنصب بكل وسائل النهب والتحايل.. ولم 
حوله  يجمع  ك��ان  ولكنه  بنفسه  ال��وزي��ر  يكتف 
ورجال  املوظفني  من  املستفيدين  من  عصابة 
واألفاقني  والصحفيني  واإلعالميني  األعمال 
الوزراء  وم��ع  ال��زف��ة..  وك��ذاب��ى  واملستشارين 
الذين  املستفيدين  من  جديدة  طبقة  تشكلت 

شكلوا فريقا من املنتفعني.
فى األيام األخيرة ظهرت قوائم غريبة حول 
تخصيص األراضى وشهدت أرقاما وجتاوزات 
ولكننى  منها  الكثير  ع��ن  كتبت  لقد  خطيرة 
اكتشفت أن احلقيقة أكبر من كل ما عرفت أو 
كتبت.. ال أحد يصدق أن يحصل أحد رجال 
األعمال على 15 مليون متر مربع من األراضى 
أن  يصدق  أح��د  وال  الشمالى..  الساحل  فى 
يحصل عدد من املسئولني على 26 ألف فدان 
على 100  أمير عربى  يحصل  أو  العياط  فى 
ألف فدان فى توشكى بسعر 50 جنيها للفدان 

الواحد أى أقل من عشرة دوالرات.
التى حصل عليها  املليارات  ال أحد يصدق 
رج���ال األع���م���ال وال������وزراء ف��ى ص��ف��ق��ات بيع 
األراضى واملصانع والوحدات اإلنتاجية ويكفى 
أن رج��ل أع��م��ال واح���دا ك��ان صديقا لأسرة 
دوالر  م��ل��ي��ارات  أرب��ع��ة  على  احل��اك��م��ة حصل 
كعمولة لصادرات الغاز إلسرائيل أى ما يعادل 
24 مليار جنيه مصرى.. ال أصدق أن الدولة 
جنيه  مليار   100 عن  مرضية  راضية  تنازلت 

فى تسويات الديون املتعثرة لرجال األعمال.
واحد  يحصل شخص  أن  يصدق  أح��د  وال 
على 60 ألف ف��دان بسعر قرش واح��د للمتر 
مليون   70 السابق  املالية  وزي��ر  يخصص  وأن 
جنيه لتجميل وجه احلكومة وأن يحصل حماه 
مليون   500 من  أكثر  على  اجلنسية  اللبنانى 
جنيه لطبع اإلقرارات الضريبية وكأن مطابع 

مصر قد أغلقت أبوابها.
ه���ذه امل��ن��ظ��وم��ة م��ن ال��ف��س��اد ال��ت��ى حتميها 
السلطة ويشارك فيها أصحاب القرار دخلت 
سرداب  إلى  واألرض  والوطن  الشعب  مبصر 
طويل من العفن اإلدارى والسياسى ومع قيام 
كل  كثيرة عن  تكشفت حقائق  يناير   25 ث��ورة 
ال��دول��ة املصرية إذا كانت  ه��ذه اجل��وان��ب فى 
ه��ن��اك ب��ال��ف��ع��ل دول����ة ح��ق��ي��ق��ي��ة.. ل��م تتوقف 
منظومة الفساد على الوزراء وكبار املسئولني 
الذين استباحوا حرمة املال العام ونهبوا كل ما 
وصلت إليه أيديهم ولكن الفساد أخذ معه فى 

هذه الرحلة الطويلة أطرافا أخرى كثيرة.
املنظومة  ه���ذه  ي��دخ��ل  أن  غ��ري��ب��ا  ي��ك��ن  ل��م 
ال��ف��اس��دة أع��ض��اء ال��س��ل��ط��ة ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة من 
مجلس الشعب ومجلس الشورى من أصحاب 
احلصانة.. وكان التداخل الشديد بني السلطة 

التنفيذية والسلطة التشريعية من أكبر أبواب 
كبيرا  ع��ددا  يكن غريبا أن جند  لم  الفساد.. 
م��ن ال�����وزراء ف��ى مجلس ال��ش��ع��ب م��ن خالل 
انتخابات مزورة.. وأن تدار الصفقات بني كبار 
جميع  يكون  وأن  البرملان  وأعضاء  املسئولني 
األعمال  رج��ال  من  التشريعية  اللجان  رؤس��اء 
وأن تتم صياغة القوانني طبقا ألجندة الفساد 
احلكومى ممثال فى الوزراء والتشريعى ممثال 
فى البرملان.. وكان األساس فى ذلك كله هو 
النهب  مع  الطويل  تراثه  بكل  الوطنى  احلزب 

والتحايل.
الفساد  منظومة  تضم  أن  غريبا  يكن  ل��م 
أجهزة  ف��ى  املسئولني  م��ن  كبيرا  ع��ددا  أيضا 
األم���ن ح��ي��ث ت��داخ��ل��ت امل��ص��ال��ح ب��ني ال����وزراء 
ورجال األعمال واملسئولني عن األمن وقد فتح 
فى  مشروعة  غير  ألعمال  كثيرة  أبوابا  ذل��ك 
والواردات  وال��ص��ادرات  والضرائب  اجلمارك 
وأموال  واملضاربات  السلع  وأسعار  واألس��واق 
هذه  ك��ل  الفساد  م��واك��ب  اقتحمت  ال��ب��ن��وك.. 
السلطة  بني  باطل  زواج  تّوجها  حني  املناطق 
األعمال  ورج����ال  ومستوياتها  ف��روع��ه��ا  ب��ك��ل 
كنا  وال���ش���ورى..  ال��ش��ع��ب  مجلسى  وأع���ض���اء 
ال��ق��روض ون���واب املخدرات  ن��واب  نسمع ع��ن 
والتأشيرات والعالج على نفقه الدولة.. وكنا 
نسمع عن املاليني التى يدفعها عضو مجلس 

الشعب للحصول على احلصانة.
اإلدارة  منظومة  تختل  أن  غريبا  يكن  ل��م 
فى الدولة املصرية صاحبة أقدم حكومة فى 
التاريخ أمام فساد الذمم واالنحرافات ونهب 
اإلدارى  العمل  أساليب  اختلت  ال��ع��ام..  امل��ال 
التميز  أس��اس من  األداء على  تقييم  يعد  ولم 
كل  فتحت  الساحة  ولكن  وال��ك��ف��اءة  وال��ت��ف��وق 

واألخالق  العمل  ف��ى  دائ��م��ا  ل��أس��وأ  أب��واب��ه��ا 
والسلوك.. ومن هنا وجدنا قائمة طويلة من 
اجلهاز  واجهة  تتصدر  واملفسدين  الفاسدين 
عملية  مت��ت  أي��ًض��ا  وه��ن��ا  ل��ل��دول��ة..  اإلدارى 
من  اجل��دي��دة  لأجيال  الرفيعة  املهن  ت��وري��ث 
امل��س��ت��وى عمال  ك��ان��وا دون  األب��ن��اء حتى ول��و 
ضياع  كله  ذل��ك  على  وترتب  وكفاءة  وأخالقا 
واحملسوبية  ال��رش��وة  وانتشار  الشعب  أم���وال 

والتسلق واالنتهازية.
كان من نتائج الفساد اإلدارى أيًضا اختالل 
رهيب فى ثوابت املجتمع وأساسياته.. غابت 
الفهلوة  أساليب  وسيطرت  القوانني  قدسية 
والتحايل على سلوكيات املجتمع مبا فى ذلك 
مؤسسات  ووج��دن��ا  نفسه  احل��ك��وم��ى  األداء 
الدولة تضرب عرض احلائط بأحكام القضاء 
وال تعيرها اهتماما.. ووجدنا املواطن املصرى 
أحيانا  وال��ع��ن��ف  التحايل  أس��ال��ي��ب  إل��ى  يلجأ 
للحصول على حق أو الهروب من املسئولية.. 
أن يسود  كله  وك��ان من الصعب فى ظل هذا 
منطق احلساب واملساءلة فقد أهدرت الدولة 

احلساب  قواعد  كل  وأجهزتها  سلطاتها  فى 
الرقابة فى موقف ال حتسد  ووضعت أجهزة 
عليه.. فى كل عام كان د. جودت امللط رئيس 
معركة  يخوض  للمحاسبات  امل��رك��زى  اجلهاز 
ولم  الشعب..  مع احلكومة فى مجلس  دامية 
يسمعه  وال  التجاوزات  يكشف  أن  غريبا  يكن 
وال  املسئولني  أم��ام  األخطاء  ويشخص  أح��د، 
يهتم أح���د. وك��ان��ت ه���ذه ال��ظ��اه��رة م��ن أكثر 
أداء  فى  اخللل  حجم  كشفت  التى  الظواهر 

أجهزة الدولة املصرية.
الرقابة  وغ���اب���ت  اإلدارة  ف���س���دت  ح���ني 
املسئولني  بني  ما  واألدوار  املصالح  وتداخلت 
وقضائية  وتشريعية  تنفيذية  أط��راف��ه��ا  بكل 
املعنوية  جوانبها  بكل  ال��دول��ة  هيبة  سقطت 
ولم يبق أمامها غير استخدام جهاز األمن فى 
القمع وال��ردع واالس��ت��ب��داد.. وك��ان من نتيجة 
ذلك كله أن أصبحت الكلمة العليا فى كل شىء 
لأجهزة األمنية.. ومن هنا كان حجم الدمار 
انهارت  حينما  املصرى  ال��ش��ارع  شهده  ال��ذى 
ق��وات األم��ن أم��ام ث��ورة الشباب فى 25 يناير 

وما حلق بها من التوابع.
انهيار  أم���ام  مت��ام��ا  ال��دول��ة  هيبة  سقطت 
امل��ن��ظ��وم��ة األم��ن��ي��ة ال��ت��ى ك��ان��ت دائ��م��ا تفتقد 
احلكمة والرحمة فى تعامالتها وأساليبها مع 
بكل  الدولة  أمن  جهاز  تدمير  وكان  املواطنني 

إمكانياته وأدواته أكبر دليال على ذلك.
احلد  هذا  عند  اإلدارى  الفساد  يتوقف  لم 
ولكنه امتد إلى سلوكيات املواطن املصرى فلم 
يعد يفرق بني احلالل واحلرام وبني ما ميلك 
وما ال ميلك وبني العمل الصالح والعمل الطالح 
ولم يعد يفرق بني حقه وحقوق اآلخرين.. هنا 
الرهيب فى منظومة  وأمام هذا اخللل  أيًضا 
منظومة  ب��ال��ض��رورة  اخ��ت��ل��ت  اإلدارى  ال��ع��م��ل 

الواقع االجتماعى بني املواطنني.
لم يعد النجاح طريق التفوق والتميز ولكن 
والغش  الفهلوة  منها  أخ���رى  ج��وان��ب  ظ��ه��رت 
وغياب  واالنتهازية  األدوار  وتبديل  والتحايل 

الضمير.
اختفت منظومة القيم بكل ثوابتها وهنا غابت 
القدوة التى كانت متثل النموذج واملرجعية فى 
سلوكيات الناس.. لم يعد اإلنسان يحلم حسب 
االجتماعية  العالقات  ولكن  ومواهبة  قدراته 
ولم  ومكانته..  اإلنسان  مكان  أصبحت حتدد 

الثقيل  العبء  القدوة ض��رورة ألنها متثل  تعد 
له ض���رورة.. وغابت مقاييس  توجد  ال��ذى ال 
والتميز..  اإلجن��از  وأهمية  العمل  فى  التفوق 
امل��واه��ب احلقيقية  كله  ذل��ك  أم���ام  واخ��ت��ف��ت 
وتسلق األدعياء واالنتهازيون السلم االجتماعى 

وأصبحوا فى أعلى الدرجات فيه.
دور  وت��راج��ع  القيم  منظومة  اخ��ت��الل  وم��ع 
مقدمة  على  دائ��ًم��ا  األس���وأ  وسيطرة  ال��ق��دوة 
وأخطر  أكبر  هى  امل��ال  لعنة  كانت  الصفوف 
إن  املصريني..  اجتاحت حياة  التى  األم��راض 
املال فى حد ذاته ضرورة ال غنى عنها لتأمني 
حياة البشر ولكن األزمة احلقيقية كانت دائما 
هى وسائل احلصول عليه.. كان املصريون قد 
اعتادوا على مصادر الثروة التقليدية أرًضا أو 
جتارة أو مهنة وكان العمل أساس كل شىء.. 
ولكن ظهرت أساليب أخرى شيدتها منظومة 
وغياب  االجتماعى  واخل��ل��ل  اإلدارى  الفساد 
القدوة وهى إمكانية الثراء بال عمل أو جهد 

حقيقى.
ماليني  على  حتصل  أن  السهل  من  أصبح 
اجل��ن��ي��ه��ات ب��ت��أش��ي��رة م��ن وزي����ر م��س��ئ��ول فى 
تخصيص قطعة أرض تدفع فيها مبلغا هزيال 
هذا  مكتب  ت��ت��رك  أن  قبل  باملاليني  وتبيعها 
الوزير.. أصبح من السهل أن تضع عينك على 
سهم فى البورصة ونصيحة من أحد املسئولني 
واح���دة..  ض��رب��ة  ف��ى  مليونيًرا  لتصبح  فيها 
أصبح من السهل أن تكون شريكا مع أحد أبناء 
األبواب..  كل  أمامك  ليفتح  الكبار  املسئولني 
كان غريبا أن يصبح كل أبناء املسئولني الكبار 
جت��ارا ويحملون لقب رج��ل أع��م��ال.. ف��ى كل 
شىء جتد هؤالء األبناء فى جتارة اآلثار وبيع 
العملة وجتارة األراضى والسمسرة، ال توجد 
كبير  مسئول  اب��ن  وخلفها  إال  كبيرة  صفقة 
هؤالء  من  لالقتراب  دائما  السعى  كان  ولهذا 

ألن لديهم املفتاح السحرى لكل شىء.
أبناء  م��ن  األث��ري��اء  قائمة  اآلن  ي��راج��ع  م��ن 
جتدهم  فسوف  مصر  ف��ى  اجل��دي��دة  الطبقة 
فى ثالثة مواقع.. إنهم كبار املسئولني والوزراء 
هؤالء  ومع  أبناؤهم..   أو  القرار..  وأصحاب 
ابتداء  رجال األعمال فى جميع التخصصات 
ب��ت��ج��ارة األراض�����ى وان��ت��ه��اء ب��ت��ج��ارة السالح 

واملخدرات.
موظفى  م��ن  ثالثة  طائفة  تأتى  ذل��ك  وبعد 
والبنوك  كالبورصة  االقتصادية  امل��ؤس��س��ات 
والسياحة واألم��ن واإلع��الم وم��ن ه��ؤالء جند 
مئات املستشارين ومئات السماسرة والتجار.

كانت  م��ن يسأل اآلن ه��ل  ذل��ك جت��د  وبعد 
مصر بالفعل دولة حتكمها قوانني ومؤسسات 
وأجهزة إدارية تشريعا وتنفيذا ورقابة أم أنها 
ك��ان��ت »ع��زب��ة« سقطت ك��ل م��وارده��ا ف��ى يد 

عصابة استباحت كل شىء فيها.
هل كانت لدينا بالفعل حكومة تعمل.. وكان 
لدينا  وك���ان  وي��ح��اس��ب..  ي��ش��رع  ب��رمل��ان  لدينا 

أصحاب قرار يدركون املسئولية..
ه��ذه حكاية وط��ن ع��ان��ى ك��ث��ي��ًرا م��ن غياب 

العدالة وفقدان الثقة.. وموت الضمائر.

بجانب أن مصر واحدة من أقدم احلضارات فى 
العالم، فقد كانت أول دولة فى التاريخ تعرف 

الدولة مبفهومها احلقيقى كأجهزة إدارية 
وتنفيذية تخضع إلرادة احلاكم.. وكانت مصر من 
أعرق وأقدم الدول املركزية التى عرفت مسئولية 

اإلدارة، ورمبا كان السبب فى ذلك أن دول األنهار 
عادة كانت األقدم فى معرفة احلكومات حيث 
االستقرار على ضفاف النهر وحيث الدفاع عن 

األرض والوطن وحيث مواسم احلصاد والزراعة 
والفرعون اآلله واجليوش التى حتارب..

مبارك

تصوير ـــ أميرة مرتضى أحداث العنف بني الشرطة واملتظاهرين فىاإلسكندرية  

جمال مبارك

حبيب العادلى

أحمد عز

زهير جرانة

أحمد املغربى
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فيلم »مبارك«.. دراما الفساد 
تسود واخلالص فى مشهد النهاية 

  حتقيق ــ رشا عبداحلميد:
اختلفت اآلراء حول كيفية تناول الرئيس السابق 
جديد،  سينمائى  فيلم  فى  مبارك  حسنى  محمد 
به  ال��ذى متيزت  الفساد  زاوي��ة  اختار  من  فهناك 
فترة رئاسته وتشعبت فى اجتاهات متعددة إلى أن 

أصبح هذا الفساد شعارا للمرحلة.
وهناك من اختار أن يرصد العمل حياة مبارك 
وأسرته وكشف أسرار هذه العائلة وخطة التوريث 
بينما رأى  ان��ف اجلميع،  ت��دب��ر رغ��م  ك��ان��ت  ال��ت��ى 
آخرون أن األفضل هو ربط جميع اخليوط سويا 
ال��ذى لعبه كل من شارك  ال��دور احلقيقى  ملعرفة 
ف��ى ه���ذه احل��ق��ب��ة م��ن ح��ي��اة م��ص��ر.. ك��ي��ف يقدم 
رؤيتهم  هى  وما  مبارك؟  عن  فيلما  السينمائيون 

عن هذا العمل؟
فيلما  ق��دم  إذا  أن��ه  ي��رى  الديك  بشير  الكاتب 
عن مبارك سيتناوله من الزاوية السياسية قائال: 
لم  التى  السياسية  مبارك  مم��ارس��ات  »س��أس��رد 
الوطن  هذا  جتاه  س��واء  للمسئولية  معنى  تعرف 
أنانية  ال��رج��ل  ه��ذا  اظ��ه��ر  فقد  أو جت��اه شعبه، 
مطلقة فى حكمه للبالد بل وتعامل مع مصر على 
للوزراء  أرباحا حتى فى اختياره  أنها شركة تدر 
وإمنا  األول  املقام  فى  البالد  مصلحة  ي��راع  فلم 
اختار ما تسبب فى رجوعنا للوراء سنوات كثيرة 
بعد أن أص��ب��ح رج���ال األع��م��ال ه��م م��ن يقودون 
الوزارات ملصاحلهم الشخصية، فى الوقت نفسه 
تعانى  أخ��رى  ودوال  دوال مجاورة  هناك  أن  جند 
فى  تقدما  حت��رز  أن  استطاعت  مشاكلنا  نفس 
وبشكل  مشاكلها  على  وتغلبت  امل��ج��االت  جميع 
سريع، فهذا الرجل لم يقم بدوره كرئيس يتحمل 
مسئولية شعبه وإمنا ظهر بحس فرعونى رهيب 
الشعب  ه��ذا  يقدر  ول��م  وإج���رام سياسى مرعب 
وال هذا الوطن وحتول إلى مستبد يفعل ما يريد 
حتقيقا ملصاحله فقط مبتعدا عن مصلحة هذا 

الوطن غارقا فى مشاكله الشخصية فقط«.
انه  إلى  عبدالرحمن  محفوظ  الكاتب  ويشير 
إذا كتب عن مبارك سيتناول األسبوع األخير من 
حكمه قائال »إن األسبوع األخير من حياة مبارك 
السياسية هو األقوى دراميا ألنه أثير فيه العديد 
كان  بالكامل  العاملى  التيار  أن  أهمها  األم��ور  من 
يطالبه بالرحيل ولكنه رفض وقرر أن يبقى دون 
إرادة الشعب رمبا معتبرا ذلك حقا إالهيا  وان 
البشر ال ميكن أن يتدخلوا فيه وان الله قد اختاره 

لهذا املكان دون غيره من البشر،فى حني انه كان 
هناك احتماالت كثيرة كان يجب أن يفكر فيها«.

مبارك  »فشخصية  ق��ائ��ال:  محفوظ  وأض���اف 
وم��ع��رف��ة م��ا ك���ان ي���دور ف��ى رأس���ه س��ت��ك��ون هى 
أساس العمل ورمبا سيجيب الفيلم عن تساؤالت 
عليه،  يضغطون  أشخاص  هناك  ك��ان  هل  كثيرة 
هل هناك من أقنعه أن هذه مجرد زوبعة وميكن 
القضاء عليها، فاألقاويل كثيرة وال ميكن حتديد 
الضوء  سيلقى  العمل  أن  األه��م  ولكن  ح��دث  ما 
والشىء اجلديد  الفجر اجلديد  أيضا على هذا 
الذى يحدث فنحن كمشاهدين بالفعل كان األمر 
رائعا بل أكثر من رائع وبالتأكيد قصة مبارك ثرية 

للغاية وبها الكثير ليطرح على املشاهدين«.
ولكن أكد محفوظ انه مشروع مؤجل موضحا 
ذل���ك ق��ائ��ال: »ي��ج��ب أن مت��ر ف��ت��رة وه���ى ليست 
ل��ل��ن��ور ألن األمور  ل��ي��خ��رج ع��م��ل ك��ه��ذا  م��ح��ددة 
واألحداث غير مستقرة حتى اآلن وال احد ميكن 
أن يجزم أن كل ما يقال صحيح لذا يجب االنتظار 
لتنكشف جميع األوراق، فهناك أحيانا أحداث ال 
تعرف حقيقتها إال بعد مرور سنوات عليها فتجد 
من يبوح بأسرار فترة معينة بعد أن تهدأ األمور 
وتتغير النظم احلاكمة، فالرؤية اآلن مذبذبة ولم 

تنكشف كل األسرار بعد«.
بأحداث  تذكره  الفترة  هذه  أن  محفوظ  وأكد 
ثورة 19 قائال: »لم يكن احد من املصريني يتوقع 
إل��ى أسوان  ث��ورة 19 من اإلسكندرية  أن حت��دث 
بدون استخدام نت اتفق الشعب على رأى واحد 
وطالبوا بحقوقهم وهو ما حدث ويحدث اآلن لم 
يكن احد يتخيل قبل 25 يناير انه ميكن أن يسقط 
احلكم مبظاهرات فقد كان من املستحيل ولكنه 
فى النهاية حدث ونتشرف به كثيرا وهو ما يجب 

أن يتناوله اى عمل درامى أيضا«.
أما املخرج محمد خان فيقول: »مازال الوقت 
مبارك  ح��ي��اة  ي��ت��ن��اول  فيلم  ع��ن  للتحدث  مبكرا 
الشعب  يعيشها  التى  الفرحة  لن يكون عن  طاملا 
األحداث  لتكتمل  ننتظر  أن  فيجب  اآلن  املصرى 
أكثر عمقا  لنقدم عمال  األم��ور  وتستقر  احلالية 
يتناول األمور على حقيقتها وبشكل أوسع لنروى 
أحداث املرحلة بالكامل ورمبا الثالثني عاما التى 
انتشر فيها الفساد وتشعب بشكل كبير حتى اآلن 
ال ميكن حصره ليخرج فى النهاية العمل بنظرة 

دقيقة«.

  حتقيق ــ محمد عدوى:
الذى  الهاجس  أن  يؤكد  سعيد  سيد  املخرج 
ويقول:  محله  ف��ى  والفنانون  املثقفون  يخشاه 
أخ���ش���ى أن ت���أت���ى ال���دمي���ق���راط���ي���ة ب��ن��ظ��ام ال 
دميقراطى وقد حدثت هذه التجربة فى اجلزائر 
وجاء التيار اإلسالمى بأغلبية دميقراطية لكنه 
سرعان ما حتول إلى ديكتاتورية مطلقة وأعتقد 
أنه على األحزاب السياسية أن تقوى من نفسها 
وحتدث ما يسمى بالتوازن احلرج ودون هذا لن 
نشهد تطورا حضاريا واحلقيقة الواضحة اآلن 
أن الشباب والذين خرجوا يوم 25 يناير والذين 
نادوا بإسقاط النظام سوف يفاجئوا بنظام أسوأ 
من الذى كان موجودا قبل اخلامس والعشرين 
من يناير ولهذا فعليهم أن يعملوا من اآلن لوضع 

هذا التوازن بني القوى السياسية. 
التعبير  حرية  عن  احلديث  سعيد:  ويضيف 
يكون من  املتطرف س��وف  الدينى  امل��د  فى ظل 
يقوضون  س��وف  أنهم  الظن  وأغ��ل��ب  الرفاهية 
الناس  عند  الدينى  ال��وازع  مستغلني  احلريات 
ترفا  تكون  س��وف  اإليرانية  التجربة  أن  وأظ��ن 
بالنسبة لنا فعلى األقل هناك تعبير سينمائى، 
النهاية  فى  لكن  قوية  رقابة  يشهد  أنه  صحيح 
الرقابة  ه��ذه  تتحدى  أن  ميكن  مشاريع  هناك 
لكننا وفى ظل الهجمة الشرسة من املتشددين 
إذا  يدعمونه  عمل  أى  انتقاد  حرية  نشهد  لن 
باحترامهم  الناس  يقنعون  سوف  بأنهم  سلمنا 
للحريات والسماح بأعمال فنية على طريقتهم 
معينة  أفالما  يجرمون  أنهم سوف  املؤكد  ومن 
أن  رأي��ى  وفى  بعينهم  ومبدعني  كتابا  ومينعون 
سواء  امل��ب��دع��ون  يواجهها  س��وف  الهجمة  ه��ذه 
فى  يعتلها  لم  أو  السلطة  الدينى  التيار  اعتلى 
ظل سطوتهم التى يسيطر عليها الشكل الدينى 
وأعتقد أن التوازن بني القوى السياسية من اآلن 
هو احلل والدرس الذى شاهدناه بعد االستفتاء 
خير دليل على سطوتهم فالصراع املقبل بعد أن 

يحسموا الصراع السياسى سوف يكون صراعا 
املستنير  اإلعالم  يبدأ  أن  أمتنى  ولذلك  ثقافيا 
الدميقراطية واحترام  ثقافة  من اآلن فى نشر 

التعددية.
مستحيل 

يستبعد  القليوبى  ك��ام��ل  محمد  امل��خ��رج 
تنفيذ التجربة اإليرانية فى مصر ويقول: 

فى رأيى أن مصر ال ميكن أن تشهد 
ب��أى ح��ال من  مصر دول��ة دينية 

األحوال ألن هناك فئة أخرى 
ل��ه��ا احل���ق ف��ى ال��ب��ل��د هم 

يعدون  الذين  األقباط 
جزءا من نسيج الوطن 

أو  ع��ن��ه  التخلى  مي��ك��ن  ال 
ثقافية  كنخب  ونحن  تهميشه 

التجربة  بوجود  نسمح  لن  وفنية 
اإليرانية فى مصر ونطالب من اآلن 

بعدم دخول الدين فى احلياة السياسية 
وأنا شخصيا أريد أن أعرف 
األوقاف  وزي���ر  يسمح  مل���اذا 
باستخدام املنابر فى الدعوة 
حدث  كما  سياسية  ملصالح 
أث��ن��اء االس��ت��ف��ت��اء وي��ج��ب أن 
استغل  م����ن  ك����ل  ي���ح���اس���ب 
ال��دي��ن ف��ى ال��س��ي��اس��ة وهى 
نرفضها  ال��ت��ى  االن��ت��ه��ازي��ة 
متاما ويجب أن تكون هناك 
هذه  ع��ل��ى  حقيقية  رق���اب���ة 
الدميقراطية  غير  األل��ع��اب 

التى تروج للخرافة. 
ويضيف القليوبى: التجربة 

اإليرانية حدثت فى وقت لم يكن فيه العالم قد 
فنحن  والفضائية  املعلوماتية  الثورة  هذه  شهد 
األفواه  وتكميم  العالم  ه��ذا  فى  مبفردنا  لسنا 

واحل���ري���ات وحت���رمي ال��ف��ن��ون م��وض��ة ق��دمي��ة ال 
ميكن أن تتكرر فنحن لسنا فى أفغانستان حتت 
حكم طالبان وأعتقد أنه لو ساورت أى أحد من 
القمع فسوف  أن ميارس  الدينى  التيار  فصيل 
يفاجأ بنا جميعا فى ميدان التحرير ندافع عن 

حريتنا وإبداعنا.
رقابة الدهماء

الناقد مصطفى درويش يرى أن 
أمر  اإلي��ران��ي��ة  التجربة  تطبيق 
حدوث  لكن  مستحيل  شبه 
وارد  أمر  حرية  انتكاسة 
وي���ق���ول: أخ��ش��ى من 
التيارات  توغل  زي��ادة 
سواء  عام  بشكل  الدينية 
كانت هذه التيارات إسالمية 
أو مسيحية على حد سواء وهو ما 
يدفعنا إلى قيود جديدة على حرية 
املباح  من  أكثر  املمنوع  ويصبح  اإلب��داع 
املنع  ي��ك��ون  أن  أخ��ش��ى  ب��ل 
أننا  خصوصا  القاعدة  هو 
املنع  من  كبيرة  تركة  منلك 
طيلة الثالثني عاما املاضية 
حرية  فيها  ش��ه��دن��ا  وال��ت��ى 
للنظام  بالطاعة  مشروطة 
وفقا  ن��ع��م��ل  أن  وأخ���ش���ى 
اجلماعات  ه���ذه  لفلسفة 

ونقدم فنا ركيكا. 
وي��ض��ي��ف دروي�����ش: منذ 
أربعني عاما تقريبا واجهت 
السينما اإليطالية ما سمى 
الناس  من  الدهماء  برقابة 
العادية أو الرقابة الشعبية التى تلوح فى األفق 
اآلن فى مصر فقد كانت الرقابة تسمح بأفالم 
ال��ف��ي��ل��م ويضعون  ال��ن��اس  ب��ازول��ي��ن��ى، وي��رف��ض 

عليه رقابة ذاتية وأنا أخشى أن متتد يد هذه 
فتسود  والفنون  السينما  إلى  الدينية  التيارات 
سياسة املنع ولذلك فعلى اإلعالم اآلن أن يقوم 
الهجمات  وص��د  ال��ن��اس  توعية  ف��ى  مهم  ب��دور 
ستارا  الدين  من  تتخذ  التى  املتشددة  الدينية 

لفرض فلسفتها العقيمة.
ال تفريط

املخرج مجدى أحمد على يؤكد أن الهاجس 
ي��راه��ن على  ال��وق��ت  ف��ى نفس  لكنه  ف��ى محله 
الثورة ومكتسباتها ويقول: ال أعتقد أن أيا من 
املرحلة  فى  جنمها  بزغ  التى  الدينية  التيارات 
املاضية قادر على إجهاض التجربة الثورية حتى 
لو جنحوا فى حتويل نتيجة االستفتاء إلى نصر 
خاص بهم واحلقيقة أن أسهل شىء فى احلياة 
هو تخويف الناس وهم ق��ادرون على ذلك اآلن 
لكنى ال أعتقد أنهم سوف ينجحون فى كل مرة 
خصوصا أنهم اآلن يشعرون بأنه ال توجد دولة 
وأنه ال يوجد من مينعهم من سياسة التخويف 
يحاسب  أش��ي��اء  يقولون  أن��ه��م  م��ن  ال��رغ��م  على 
ألحد  ميكن  ال  النهاية  فى  لكن  القانون  عليها 
مهما كان أن يعيدنا إلى قرون مضت من اجلهل 

والظالم.
ويضيف مجدى: هم اآلن لديهم تصور ساذج 
أنهم  م��ن  ال��رغ��م  على  ال��ث��ورة  اختطفوا  بأنهم 
قبل وحتى  اخل��روج على احلاكم من  ع��ارض��وا 
اإلخوان الذين شاركوا متأخرين يظنون أن فى 
يحدث  لن  وهو شىء  الثورة  اختطاف  إمكانهم 
ألن الشعب املصرى واع وفى النهاية لم يصح إال 
الصحيح فنحن شعوب تكره التشدد والتطرف 
ما  بكل  اكتسبناه  ما  على  نحافظ  أن  وميكننا 
منلك ولذلك فأنا لست متشائما رغم أنى أقدر 
من يتشاءم اآلن لكنى واثق بأننا كدولة أكبر من 
أى تيار وال ميكن أن نكون مثل أى جتربة أخرى 

فرسالتنا سامية.

مخرجون عانوا قمع الرؤساء 
حلريتهم السينمائية

وقفوا  ال��ذي��ن  املخرجني  م��ن  ع��دد  تعرض 
ضد التيار وكشفوا العديد من ممارسات 
العدالة  وغ���ي���اب  ال��س��ي��اس��ى  ال��ب��ط��ش 
احلكومات  ق���ب���ل  م����ن  االج���ت���م���اع���ي���ة 
وحذف  بتعديل  بإجبارهم  وال��رؤس��اء 
م��ش��اه��د م��ن أع��م��ال��ه��م، ال��ت��ى تكشف 
أحيانا  وف��ى  األس���ود،  السياسى  امل��ل��ف 
نفسه  امل��وض��وع  بتغيير  تطالبهم  أخ���رى 
أو  اجلبرية  لإلقامة  يخضع  ي��رف��ض  وم��ن 
يحرم من ممارسة العمل أو يتعرض للسجن 
اإليرانى  املخرج  مع  ح��دث  ما  مثل  والتعذيب 
األعمال  م��ن  العديد  ق��دم  ال��ذى  بناهى،  جعفر 
التى تعبر عن املجتمع اإليرانى وما به من تناقضات 
املرأة  تعانيه  وما  والسياسية  االجتماعية  لألوضاع 
وقهر  ظلم  من  احلالية  احلكومة  ظل  فى  اإليرانية 
وبسبب ذلك تعرض بناهى للسجن ملدة ست سنوات 
ومنع من السفر والوجود فى جتمعات تدعو ملناهضة 
النظام، كما منع من إخراج أى أفالم أو اخلروج من 
مل��دة عشرين ع��ام��ا ول��ي��س ه��ذا فقط وإمنا  ال��ب��الد 
وكتابة  األف��الم  إنتاج  من  منعه  أيضا  احلكم  تضمن 
بأحاديث  اإلدالء  أو  للخارج  والسفر  السيناريوهات 
العشرين  خ��الل  واألجنبية  احمللية  اإلع��الم  لوسائل 
عاما املقبلة، وأكدت وزارة الثقافة اإليرانية أن لذلك 
عالقة بإعداده فيلما ضد النظام عن أحداث ما بعد 
االنتخابات. أيضا املخرج اجلزائرى رشيد بوشارب، 
الذى يحمل اجلنسية الفرنسية فعلى الرغم من النقد 
واملضايقات التى وجهت إليه من قبل فرنسا بسبب 
الثورة اجلزائرية واصفا ما كان  تقدميه أعمال عن 
أنه  إال  واجل��زائ��رى  الفرنسى  اجلانبني  ف��ى  يحدث 
استمر فى العمل، ولم يخش ردود األفعال جتاهه من 
اجلانب الفرنسى خاصة أنهم اتهموه بتزييف التاريخ 
واإلس����اءة لفرنسا، وك��ان��ت آخ��ر ه��ذه األف���الم فيلم 
نضال  مسيرة  تناول  ال��ذى  القانون«،  عن  »خارجون 

الشعب اجلزائرى.
ب��احل��ري��ة فإن  املتمسكة  م��ن ش��ع��ارات��ه��ا  وب��ال��رغ��م 
ه��ول��ي��وود ف��ت��ح��ت م��ج��اال مل��ع��ان��اة ب��ع��ض املخرجني 
املتميزين بسبب أعمالهم، التى تناقش قضايا سياسية 
ومنهم املخرج مايكل مور، وهو سياسى نشط يعرف 
أفالمه  فتناولت  املوضوعات  تناول  فى  جرأته  عنه 
حرب العراق، االقتصاد العاملى والقضايا االجتماعية 
»فهرنهايت  فيلمه  مثل  املتحدة  الواليات  فى  املهمة 
11/9«، وهو يعتبر من أشهر األفالم الوثائقية ألنه 
أحداث  مع  التعامل  فى  بوش  ج��ورج  الرئيس  انتقد 
مظلة  فى وضعه حتت  ما ساهم  وهو  11 سبتمبر، 

انتقادات اإلدارة األمريكية.

السينما العاملية كشفت حقيقة هؤالء

ونزوات بوش.. وعالقات كلينتون اخلاصةفضيحة نيكسون.. ولغز اغتيال كينيدى.. فيلم فهرنهايت 11/9
العديد  العاملية  السينما  قدمت 

م��ن األع��م��ال ال��ت��ى ت��ت��ن��اول حياة 
الرؤساء السابقني سواء من خالل 

م���ن خالل  أو  ال��ذات��ي��ة  س��ي��رت��ه��م 
أو  وف��س��اده��م  فضائحهم  ت��ن��اول 

للكشف عن مؤامرات كانت منهم 
ميزانيات  وخ��ص��ص��ت  عليهم  أو 

ض��خ��م��ة إلجن�����اح ه����ذه األف�����الم، 
ومنها فيلم »نيكسون« الذى يتناول 

»ريتشارد  الرئيس األمريكى  حياة 
العمرية  وم���راح���ل���ه  ن���ي���ك���س���ون« 

املختلفة، مرورا بطفولته وشبابه، 
ودخ�������ول�������ه 

نهاية  إل���ى  األب���ي���ض  ال��ب��ي��ت 
واليته، التى ختمت بفضيحة 
العمل  وق����دم  ووت��رج��ي��ت، 
ببطولته  وق��ام   1995 وأخرجه عام  هوبكنز  أوليفر ستون.انتونى 

تناولت  أف����الم  وه���ن���اك 
ح��ادث��ة اغ��ت��ي��ال ج��ون كينيدى 

أسباب  ع��ن  للكشف  محاولة  ف��ى 
جميعها  ولكن  وراءه  ومن  اغتياله 

كان بدون دالئل، مجرد ظنون ليس 
أكثر، ومنها فيلم »كشف الرئاسة«، 

ف��ي��ل��م »رئ���ي���س���ى«، »رئ���ي���س يجب 
وثائقية.  أف��الم  وجميعها  ت��ذك��ره« 

أوليفر  امل���خ���رج  ق���دم  أي��ض��ا 

كينيدى  ع��ن  فيلما  حادثة ستون  وع���ن   1991 قتله، ع���ام  وم��ؤام��رة  ذلك اغتياله  س��ب��ب  أن  احلرب م���ؤك���دا  إلن��ه��اء  نيته  الفيلم ه��و  واس��م  فيتنام  احلروف فى  وهى   »jfk« األول���������ى م�����ن اس������م ج���ون هو 
كينيدى، وقد أحدث الفيلم ضجة 

الذى  االق��ت��راح  ه��ذا  كبيرة بسبب 
الرئيس  ك��ان  أيضا  ستون.  قدمه 

األمريكى السابق جورج دبليو بوش 
هو موضوع السينما األمريكية فى 

ب��س��ب��ب حربه  األع������وام األخ���ي���رة 
أخطائه  عن  للكشف  العراق  على 

فيلم  ومنها  السياسية،  ون��زوات��ه 
قدمه أيضا أوليفر ستون »دبليو« 

وحياته.   رئ��اس��ت��ه  ف��ت��رة  وت��ن��اول 
أفالم  وهناك 

ظهوره  دون  ف��ض��ائ��ح��ه  ت��ن��اول��ت 
ش��خ��ص��ي��ا ف���ى ال��ف��ي��ل��م م��ث��ل فيلم 

أوضح  ال��ذى  اخلضراء«  »املنطقة 
أن احلرب على العراق كان مرتبا 

بوش ألسباب خفية،  قبل  من  لها 
التصريح  ع����دم  اجل��م��ي��ع  ح�����اول 

اإلدارة  ص��ورة  تتشوه  ال  حتى  بها 
األمريكية التى بررت هذه احلرب 

ب��وج��ود أس��ل��ح��ة دم���ار ش��ام��ل فى 
»فهرنهايت  فيلم  أي��ض��ا  ال��ع��راق، 

ملايكل  وثائقى  فيلم  وه��و   »11/9
مور، حتدث عن جورج دبليو بوش 

برجى  تدمير  وح��ادث��ة  مركز التجارة العاملى.واإلره����اب 
األمريكى  ال���رئ���ي���س  أم�����ا 
األسبق بيل كلينتون فقدمت 
فيلم  او«   ب��ى  »ات��ش  شبكة 
يتناول  خاصة«،  »عالقات 
رئ��ي��س وزراء ح����ي����ات����ه وع����الق����ت����ه مع  ب��ل��ي��ر  بريطانيا.ت��ون��ى 

بعد سطوع التيار الدينى وسيطرة هاجس التحرمي 

شبح التجربة اإليرانية يخيم على الفنانني فى مصر
مؤخرا وبعد سطوع التيارات الدينية 

ــ وبصفة خاصة تلك املتشددة ــ ظهر 
هاجس التجربة اإليرانية على الفن 

والسينما املصرية فى األفق وأصبح هناك 
تخوف كبير من فرض قيود وضغوط 

جديدة على العملية اإلبداعية فى ظل 
الدولة الدينية التى يكرس لها أنصار 

هذه التيارات، »الشروق« استطلعت رأى 
النقاد واملتخصصني فى هذا الهاجس وهل 

هو فى محله أم أنه مجرد هاجس سوف 
يذوب سريعا؟

 سيد سعيد: التوازن السياسى هو طوق النجاة
 محمد القليوبى: لن مينعنا أحد من ممارسة حقوقنا الفنية

 مصطفى درويش: »أخشى من رقابة الدهماء وسياسة املنع« 

 مجدى أحمد 
على: ال تفريط 

فى مكتسبات 
الثورة بسهولة

اإلرهابى .. منوذج سينما مغايرة فى تناول املجتمع

عمارة يعقوبيان .. حذر وقلق واصطدام

السينما اإليرانية .. تأرجحت بني التيارات السياسية والدينية وموجات املطالبة باحلريات

حني ميسرة .. مواجهة بني اجلماعات االسالمية واألمن وبينهما إنسان العشوائيات
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النتائج التى توصلت إليها جلنة تقصى احلقائق فى مقتلة ميدان التحرير 
تدعونا بشدة إلى تشكيل جلنة أخرى ملواصلة تقصى احلقائق وفك طالسم 
يوم  الرئيسى  عنوانها  فى  نشرت  »ال��ش��روق«  أن صحيفة  ذل��ك  ج��رى.  ما 
لغز  اخلميس املاضى )3/24( أن:  جلنة تقصى احلقائق حائرة فى فك 
القناصة )الذين أطلقوا النار على املتظاهرين وقتلوا نحو 800 منهم(، وهو 
عنوان حني وقعت عليه قلت إن اللجنة شكلت كى تعرفنا مبا لم نعرف، ومن 
ثم تبدد احليرة التى انتابتنا بهذا اخلصوص. ولكن حني تغيب عنا أسابيع 
رحلة  أن  ذلك  فمعنى   �� مثلنا   �� »حائرة«  بدورها  إنها  بعدها  لنا  تقول  ثم 

التقصى لم تبلغ مرادها وأن احلقائق لم تتكشف بعد.
ال أقول إن اللجنة لم تفعل شيئا. ألنها فعلت الكثير وانتهت إلى خالصات 
مهمة. ولكن يبدو أن خلفيات املقتلة اليزال يكتنفها الغموض، الذى البد أن 
الفاعلني قصدوه وأرادوا به طمس احلقائق والتستر على مدبرى اجلرمية 
من أكابر القوم. وإذا كانت اللجنة التابعة ملجلس حقوق اإلنسان لم تضع 
أيديها على احلقائق، حيث تطلب األمر جهدا آخر، إال أنها وفرت لنا بعض 

املفاتيح التى ميكن أن تقود الباحثني إلى التعرف عليها. 
التقرير الذى نشرته »الشروق« ذكر ما يلى: أن اللجنة التى شكلت برئاسة 
السيد محمد فايق لم تتمكن حقا من حل لغز القناصة الذين اعتلوا بعض 
املبانى إلطالق الرصاص على ثوار 25 يناير، لكنها كشفت عن أن هؤالء 
كانوا يحملون أسلحة متطورة للغاية، مزودة بالليزر الذى ظهر فى العديد 
من تسجيالت الفيديو. وقد أكد وزير الداخلية السابق محمود وجدى أن 
كثيرة  أسئلة  فثمة  لذلك  الشرطة،  عند  لها  وج��ود  ال  األسلحة  ه��ذه  مثل 

مطروحة حول هوية هؤالء القناصة واجلهة التى يتبعونها.
السابق حسنى  الرئيس  من  كل  التقرير مسئولية  أكد  أخرى  ناحية  من 
مبارك ووزير الداخلية األسبق عن قتل الثوار، باعتبار أن االثنني يتقاسمان 
املسئولية عما جرى، علما بأن رئيس اجلمهورية هو رئيس املجلس األعلى 
ل التقرير قيادات احلزب الوطنى مسئولية جرائم القتل  للشرطة. كما حمَّ
واالعتداء على الثوار فى ميدان التحرير، خاصة يوم 2 فبراير، فيما عرف 
إعالميا مبوقعة اجلمل. من املعلومات اخلطيرة التى كشف عنها التقرير 
السياسية، وإمنا شكل  بإفساد احلياة  لم يكتف  الوطنى  أن احلزب  أيضا 

أيضا تنظيما شبه سرى للقيام بأعمال البلطجة. 
فى اخلبر املنشور أن جلنة تقصى احلقائق األخرى التى شكلها مجلس 
الوزراء، والتى لم تنته من مهمتها بعد ذكرت بدورها أن إطالق الرصاص 
كان يتم من أسلحة متطورة تطلق أكثر من رصاصة فى الوقت ذاته، مبا 

يعنى أنه يستهدف القتل وليس مجرد اإلصابة.
أخشى أن تتوه حقيقة األمر، وأن تنجح عمليات الطمس والتضليل التى 
وقد  عنها.  بعيدة  ليست  اجلرمية  عن  املسئولني  أصابع  أن  فى  أش��ك  ال 
سمعت من أكثر من خبير أن حتديد املسئولني عن قتل املتظاهرين ليس 
أمرا عسيرا. ذلك أن حتديد أماكن ضرب النار يقود إلى حتديد الضابط 
املسئول عن كل موقع. ومنه ميكن التعرف على اجلهة التى أصدرت األوامر 
بهذا اخلصوص. وقال لى أحد املطلعني إن أمر إطالق النار على املتظاهرين 
التى  املتطورة  األسلحة  وإن  أبيه.  أخذ موافقة  بعد  مبارك  أص��دره جمال 
ولكنها  الداخلية،  وزارة  لدى قوات  لها حقا  إليها ال وجود  اإلش��ارة  جرت 
القتل  تهمة  أن  يعنى  وإذا صح ذلك فهو  تتوافر لدى احلرس اجلمهورى. 
تقترب من الرئيس السابق وابنه، فضال عن وزير الداخلية بطبيعة احلال. 
واملهم فى كل األحوال هو إدراك احلقيقة وليس التسويف فيها ومتييعها 
رءوس  بدعوى احلرج من إخضاع  أو  األمنية  األجهزة  سواء جراء تالعب 

النظام للمحاكمة.
نريد  ونحن  ة،  وِش��دَّ بحزم  واملعتصمني  املتظاهرين  مع  التعامل  مت  لقد 
من  أكثر  وأسقطوا  زمالءهم  قتلوا  الذين  مع  احل��زم  ذل��ك  بعض  ممارسة 
موشيه  السابق  اإلسرائيلى  الرئيس  فإن  وللعلم  ومصاب،  جريح  آالف   5
كاتساف حكم عليه بالسجن سبع سنوات بعد إدانته فى جرمية اغتصاب 
بعض املوظفات، األمر الذى يدعونى إلى التساؤل عن عدد السنوات التى 
 800 نحو  قتل  عن  مسئوليته  ثبتت  إذا  املصرى  الرئيس  على  بها  يحكم 

مواطن؟.

مواقيت الصالة

»بتوقيت القاهـــــرة«
4.25الفجر:

5.52ال�شروق:
12.02الظهر:
3.31الع�شر:
6.10املغرب:
7.28الع�شاء:

درجات احلرارة
�شغرىعظمىاملدينة

2411القاهرة
2112الإ�شكندرية

2113بور�شعيد
2813الأق�شر
2914اأ�شوان

2516الغردقة

أسعار الذهب
1880اجلنيه الذهب

271عيار24
237عيار21
203عيار18

العمــالت
5.94الدولر
8.35اليورو

1.56الريال ال�سعـودى
1.59الدرهم الإماراتى
20.66الدينار الكويتى
9.50ج. اإ�سرتلينى

شديد البرودة
درجات  فى  طفيف  ارتفاع 
احل�������رار ل���ت���ع���ود ق���ري���ب���ة من 
ل���ي���س���ود طقس  م���ع���دالت���ه���ا، 
البرودة  شديد  ن��ه��ارا  لطيف 
ليال على جميع األنحاء، كما 
املنخفضة  ال��س��ح��ب  ت��ظ��ه��ر 
السواحل  ع��ل��ى  وامل��ت��وس��ط��ة 
وتقل  ال��ش��رق��ي��ة،  ال��ش��م��ال��ي��ة 
املائية  ال��ش��ب��ورة  ف��ى  ال��رؤي��ة 
الكثيفة صباحا على السواحل 
البحرى  وال���وج���ه  ال��ش��م��ال��ي��ة 
القناة،  وم������دن  وال����ق����اه����رة 
شرقية  ش��م��ال��ي��ة  وال�����ري�����اح 

خفيفة إلى معتدلة.

3 شروط »شعبية« الختيار عميد الكلية

حملة أبوتشت لدعم البورصة

  كتب ــ أحمد عطية:
أعضاء  ي��واص��ل  بالقاهرة،  اإلع���الم  كلية  طريقة  على 
معركتهم  باملنيا  اجلميلة  الفنون  بكلية  ال��ت��دري��س  هيئة 
إلقصاء اإلدارة القدمية، واختيار العميد ورؤساء األقسام 

باالنتخاب.
ويشارك فى احلملة نحو 50 عضوا فى هيئة تدريس 
الكلية، وحدد األعضاء 3 شروط الختيار العميد اجلديد، 
أعضاء  أحد  يكون  وأال  األستاذية،  درج��ة  يحمل  أن  وهو 
ع��ام��ا حتى  ع��ل��ى 57  س��ن��ه  ي��زي��د  وأال  ال��س��اب��ق��ة،  اإلدارة 
يستطيع أن يظل فى منصبه 3 سنوات على األقل دون أن 

يحال على املعاش. 
باملنيا قد أعلنوا رغبتهم فى  كان أساتذة فنون جميلة 
تغيير اإلدارة التى وصفوها بأنها »موالية للنظام السابق 
ومت اختيارها بناء على انتمائها للحزب الوطنى«. وقرر 50 
عضوا من هيئة التدريس من أصل 67 دكتورا وأستاذا فى 
الكلية إقامة االنتخابات فى الثانى من أبريل القادم، على 

أن يشرف األساتذة املتفرغون على صناديق االقتراع. 
»تستمد هذه االنتخابات شرعيتها من ثورة 25 يناير«، 

واحلديث للدكتور تهامى محمود، بقسم الرسوم املتحركة 
فى الكلية، الذى أكد أن الكلية ستدعو احلاكم العسكرى 
نتيجة  ال��ك��ل��ي��ة  وس��ت��رف��ع  االن��ت��خ��اب��ات،  حل��ض��ور  للمنيا 
ووزير  جابر،  ماهر  د.  املنيا  جامعة  لرئيس  االنتخابات 
التعليم. وقال تهامى إن العديد من رؤساء األقسام والوكالء 
قد استجابوا لدعوة االنتخابات وقدموا استقاالتهم، فى 
ترك  السابق«  النظام  من  »املستفيدين  بعض  رفض  حني 

مناصبهم، على حد قوله. 
وانضم املرشحون لعمادة ورئاسة األقسام إلى صفحة 
على موقع »فيس بوك« حتمل اسم »انتخابات كلية الفنون 
اجلميلة جامعة املنيا« من أجل عرض برامجهم االنتخابية 

وخططهم لتطوير الكلية. 
يذكر أن جميع أساتذة قسم الرسوم املتحركة قد وقعوا 
عيد  الدكتور  القسم  رئيس  من  الثقة  بسحب  بيان  على 
عبداللطيف األسبوع املاضى، وذلك اعتراضا على متسكه 
مبنصبه ورفضه التنحى، إضافة إلى »تردى حالة القسم 
الوحيد من نوعه على مستوى كل كليات الفنون اجلميلة 

فى مصر أثناء فترة رئاسته«، على حد قولهم.

  كتب ــ حمادة عاشور:
نظم عدد من مدرسى مدرسة الشهيد محمد إسماعيل 
قناوى االبتدائية بقرية الكرنك مبركز أبوتشت بقنا، حملة 
لدعم ومساندة البورصة املصرية من خالل جمع تبرعات 
من املدرسني لشراء أسهم بقيمة 100 جنيه للفرد، وقام 
وجمع  ال��ب��ورص��ة  ف��وائ��د  لشرح  بتشكيل جلنة  امل��درس��ون 

التبرعات.
وقال إبراهيم عبدالرزاق، املفوض من املدرسني بجمع 
االقتصاد  ملساندة  احلملة  ف��ى  ال��ب��دء  مت  إن��ه  التبرعات، 
امللصقات  طبع  ومت  بها  للقيام  تشكيل جلنة  ومت  القومى 
ال��ت��ى ت��دع��و إل��ى أهمية ال��ب��ورص��ة ف��ى االق��ت��ص��اد وحتث 
أنهم فى  إلى  التبرع لشراء األسهم، الفتا  املواطنني على 

بإجراءات  لعدم معرفتهم  التبرعات  بعد جمع  اآلن  مأزق 
احلساب وكيف يضعون هذه املبالغ التى جمعوها.

التبرع  احلملة،  مؤسسى  أح��د  ف��ري��د،  ج��م��ال  واق��ت��رح 
مبكافأة املولد النبوى للمدرسني لدعم البورصة، »سنبدأ 
اخلارج  فى  املصريني  كل  لدعوة  بوك  الفيس  على  حملة 
خاصة أبناء الصعيد بدول اخلليج ليتبرعوا لدعم البورصة 

لكى متر من األزمة احلالية«.
أنهم  إل��ى  امل��درس��ة  مدير  محمود،  عبداملوجود  وأش��ار 
واملصالح  امل�����دارس  ك��ل  ع��ل��ى  ال��ف��ك��رة  تعميم  ي��ح��اول��ون 
والهيئات ولكن يجب أن يكون هناك برنامج واضح ملعرفة 
نقوم بشراء األسهم ووضع  البورصة وكيف  إلى  الوصول 

املبالغ املالية فيها.

»خاص الشروق« جليد القطب انكمش خلمسة أيام متتالية 

»أ.ف.ب« فريق راقصى التنورة فى طريقه الختيار موقع لرقصته فى التحرير يوم اجلمعة 

الطريق إلى رقصة النصر الفرعونية بالتحرير 
الفتات  ترفع  التحرير  فى  اجلمعة  مظاهرات  كانت  فيما 
واليمن  والبحرين  وليبيا  مصر  ف��ى  األوض����اع  ع��ن  سياسية 
التنورة يأخذون مواقعهم فى امليدان  والسعودية، كان راقصو 

األسطورى، ليدخلوا فى »نشوة الرقص الصوفى التراثى«.
الفتات اجلمعة نادت بسرعة تقدمي الرئيس السابق حسنى 
مبارك حملاكمة عاجلة، وتقدمي »بقية رموز الفساد فى النظام 

املعتقلني  بقية  عن  اإلف��راج  إل��ى  إضافة  للمحاكمة،  السابق« 
األحكام  تطبيق  وع���دم  امل��ص��ري��ة،  ال��س��ج��ون  ف��ى  السياسيني 

العسكرية على املدنيني.
والتليفزيون  اإلذاع��ة  مبنى  وأم��ام  األم��ت��ار،  مئات  بعد  على 
ب�»تطهير« املبنى،  فى ماسبيرو، جتددت املظاهرات للمطالبة 
بأنهم  اتهموهم  الذين  السابق«،  النظام  أذرع  جميع  و»رحيل 

»أف���س���دوا اإلع����الم خ���الل ف��ت��رة ال��ث��ورة ب��ب��ث ب��ي��ان��ات خاطئة 
ومضللة«.

يناير  ثورة  بنصر  االحتفال  كان  التنورة  رقصة  فى  اجلديد 
الصوفى  الزى  جانب  إلى  فرعونية  مالبس  بارتداء  املصرية، 
مثل  مصر،  من  مختلفة  ملناطق  التقليدية  واألزي��اء  التقليدى، 

شمال سيناء ومطروح والصعيد.

توت عنخ آمون يستعيد عاصمته
    كتب ــ أحمد أبواحلجاج:

أسس مجموعة من الشباب فى األقصر مجموعة »أثريون من أجل التغيير« 
للحفاظ على اآلثار واملطالبة باستعادة التحف واآلثار املنهوبة من مقبرة توت 

عنخ آمون فى بداية القرن املاضى.
املجموعة طالبت وزارة الثقافة ورئيس الوزراء بضرورة عمل مجسم ملقبرة 
امللك توت عنخ آمون بوادى امللوك خارج املقبرة ليكون بديال عن املقبرة التى 

»تعانى زحاما كبيرا يكاد يودى بها ويجعلها تنهار فى زمن قصير«.
فى  الصغير  بالفرعون  خ��اص  متحف  إن��ش��اء  أيضا  املطالب  رأس  على 
األقصر، ألنها كانت مدينته وحكم هنا ودفن هنا والبد أن تكون آثاره هنا 
لزيارة  القادمني  كل  من  األث��ري��ون  يسمعه  تعليق  وه��ذا  القاهرة  فى  وليس 
واملخازن  املتاحف  حماية  بضرورة  أيضا  وطالبوا  امللوك.  ووادى  األقصر 

األثرية وتسليح احلراس ومفتشى اآلثار.

انكماش جليدى فى القطب الشمالى 
بحر  كانت مساحة  االفتراضية  ال��ذروة  فترة  فى  إنه  أمريكيون  باحثون  قال 
القطب الشمالى هذا العام األصغر على اإلطالق، وجاءت معادلة فيما يبدو لعام 

2006 حني كانت كمية اجلليد التى تغطى املنطقة عند أقل مستوى.
وطبقا للمركز الوطنى لبيانات الثلوج واجلليد، فإن عادة ما يبدأ اجلليد فى 
التراكم على سطح احمليط القطبى الشمالى فى سبتمبر ويصل إلى ذروته فى 

فبراير أو مارس.
ويبدو هذا العام انه وصل إلى نقطة الذروة فى السابع من مارس عندما بلغت 

مساحة اجلليد نحو 14 مليون كيلومتر مربع.
وقال املركز فى بيانه إن هذه املنطقة من املياه التى يغطيها اجلليد تقل عن 
مليون كيلومتر مربع، عن متوسط احلد األقصى ملساحة اجلليد التى رصدتها 

األقمار الصناعية فى الفترة من عام 1979 حتى عام 2000.
وذكر املركز أنه حتى يوم الثالثاء املاضى، انكمشت مساحة اجلليد خمسة أيام 

متتالية، لكن هناك فرصة ألن تتمدد ثانية.
ومساحة جليد بحر القطب الشمالى وهى املنطقة التى يغطيها اجلليد فى 

الصيف والشتاء، مقياس يستخدمه علماء ملتابعة تغيرات املناخ العاملى.
ويعتزم املركز نشر حتليل مفصل عن جليد احمليط القطبى الشمالى، خالل 

فصل الشتاء فى األسبوع الثانى من ابريل.

الدب الشهير قبل رحيله املفاجئ

سر رحيل النجم العاملى »كنوت« 
تنتظر حديقة حيوان العاصمة األملانية برلني النتائج 
احملددة التى تكشف عن السبب وراء النفوق املفاجئ 

للدب القطبى األشهر فى أملانيا »كنوت«.
ظهور  تتوقع  إنها  احلديقة  باسم  متحدثة  وق��ال��ت 
النتائج احملددة ألسباب موت الدب منتصف األسبوع 

املقبل.
مشكالت  ك��ان��ت  إذا  م��ا  مل��ع��رف��ة  احل��دي��ق��ة  وتنتظر 
األنسجة الدماغية التى عانى منها كنوت هى السبب 

ف��ى م��وت��ه امل��ف��اج��ئ. ون��ف��ق ال���دب ك��ن��وت ي���وم السبت 
املاضى، بشكل مفاجئ عن أربعة أعوام.

نصبا  ستقيم  أن��ه��ا  ب��رل��ني  ح��ي��وان  حديقة  وأعلنت 
تذكاريا للدب الشهير.

كان كنوت قد حتول بعد ميالده إلى »جنم عاملى«، 
جذب أنظار الصحافة وجنوم الفن العامليني إليه، كما 
اإلقبال اجلماهيرى  إيرادات احلديقة بسبب  ضاعف 

الهائل على زيارته.

مصــــــــرى أفضــــــــل مذيـــــــــع 
فـــــــــــى فرنســــــــــــا 

ناجى فام يخشى من لقب »ثانى أفضل مذيع«

سعادته  م��دى  عن  ف��ام  ناجى  الشهير  الفرنسى  التليفزيون  مذيع  أع��رب 
حلفاظه على لقب أفضل مذيع تليفزيونى فى فرنسا، منذ 2009.

ناجى فام مصرى األصل، ويعتز كثيرا مبصريته، وأكثر ما يقلقه أن يصبح 
فى يوم من األيام »ثانى أفضل مذيع فى فرنسا«، رغم أن املركز الثانى يعد 

متقدما جدا فى ظل املنافسة الشرسة من قبل زمالئه.
وأرجع ناجى، فى حديث لصحيفة »لوفيجارو« الفرنسية مبناسبة برنامجه 
اجلديد »عزيزى عزيزتى« سبب تفضيل الفرنسيني له إلى وجوده الدائم على 
شاشات التليفزيون، وحرصه على تقدمي برامج جتذب اهتمامات املشاهد 

الفرنسى.
بتأثر  شعر  أنه  مؤكدا  مصر،  فى  ومولده  وأسرته  طفولته  ناجى  وتناول 
شديد جعله يبكى عندما وطأت قدماه أرض مصر فى 2010، للمرة األولى 

منذ سنوات طويلة بصحبة شقيقه.
يجدر اإلشارة إلى أن ناجى ولد فى 1961 باإلسكندرية، قبل أن يسافر 
مع أسرته إلى كندا ومنها إلى فرنسا، حيث ذاع صيته كمذيع فى اإلذاعات 

والتليفزيونات الفرنسية.
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